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Gömbös vasárnap váratlanul bejött 
Nagytétényből a miniszterelnökségre

Hazajött a kormányzó
Részletes riport a kormányzó vasárnapi 
útjáról hazafelé Grácon át Gödöllőig

1 Horthy Miklós kormányzó vasárnapra 
befejezte ausztriai látogatását és hazauta
zott.

A Wörthi-tó legszebb, legkellemesebb 
fürdőhelyén, Pörtschachban töltötte a va
sárnapra virradó éjszakát a kormányzó. 
Szombaton este hat óra tájban érkezeit a 
kormányzó autója a pörtschachi Werzer 
Hotel elé. A szálloda egyik emeleti, tóra 
néző szobáját nyitották ki a magyar állam
fő előtt.

A szoba hatalmas, széles erkélyén töl
tött néhány kellemes órát a kormányzó, 

gyönyörködött a tó szépségében, majd rö
vid sétára indult a hotel parkjában. Nyolc 
óra tájban könnyű vacsorát szervíroztak a 
kormányzónak s vacsora után rövidesen 
visszavonult szobájába, pihenőre tért, mert 
vasárnap már a kora reggeli órákban to
vább kívánt utazni Magyarország felé.

Vasárnap már hat óra tájban ébren volt

Látogatás egy régi bajtársiról
A kormányzó autója

Grácból a közeli Kroisbachba Indult, 
hogv itt Horthy Miklós meglátogassa 
egyik régi bajtársát, Heyssler nyugal

mazott ellentengernagyot.

Heyssler ellentengernagy már várta a kor
mányzó látogatását. Amikor feltűnt Kroiss- 
bachban a magyar államfő hatalmas May- 
bach kocsija, Heyssler már a villája előtt 
állott a család tagjaival együtt, hogy a kor
mányzót fogadja.

Horthy Miklós Igen melegen, szívélye
sen üdvözölte régi bajtársát,

aki bemutatta neki családtagjait. A kor
mányzó nagy melegséggel és szívélyességgel 
beszélgetett el az ellentengernaggyal és csa
ládtagjaival.

Nem sokkal később
Heyssler ellentengernagyot meginvl- 
tálta a kormányzó, hogy utazzék vele 

együtt vissza Grácba.
Heyssler beült a kormányzó kocsijába, 
amely visszarobogott velük a városba. Az 
autó Grác egyik legújabb, legérdekesebb ne
vezetessége előtt állott meg: a Tegethoff- 
emlékmű előtt. A Tegethoff-emlékmü an
nakidején Pólóban volt felállítva, az olasz 
kormány azonban átengedte az emlékművet 
Ausztriának. Az osztrák kormány nemrég 
kapta meg a Tegethoff-emlékművet, ame
lyet Grácban állíttatott fel, impozáns ün
nepség keretében. Az emlékmű ünnepélyes 
felállítása idején Horthy Miklós is képvi
selte magát.

A kormányzó 
útban hazafelé

A kormányzó nagy
IrdeklMtael ■r.mlffle • Tegethoff- 
emlékművet, majd rövid .ótól lett a »<- 
roabaa, Heyuler ellentengernagy tár-

Á«‘» -mW antójún. *

a kormányzó,
pontban hét órakor a hotel elé állott az 

autó,
pár perccel ezután a kormányzó a szálloda 
elé érkezett, besz.állott a kocsijába és el
hagyta Pörtschachot.

A Wörthi-16 közelében építették újjá az 
osztrák idegenforgalom számára Ausztria 
egyik legmodernebb, legújabb müutját: a 
Packstrasset.

A kormányzó az újonnan kiépített 
Packstrasset megtekintette, aztán to
vább robogott vele az autó Grác felé.

A déli órákban futott be a kormányzó 
gépkocsija Grácba. A gyönyörű, napsütéses 
déli időben tele voltak az utcák emberekkel, 
Grác főútvonalán, forgalmasabb utcáin 
egész embertömeg korzózolt. Grác lakossága 
tiszteletteljes hódolattal fogadta a magyar 
államfőt.

együtt Kroisbachba hajtatott, ahol Heyss- 
lerék látták vendégül a kormányzót.

Kevéssel déli egy óra után

■ kormányzó szívélyes búcsút vett régi
bajlársától

és tovább folytatta az útját hazafelé.
A hazautazás eddigi programja az volt, 

hogy Szentgotthárdon keresztül tér vissza 
Magyarországra. Ez a program azonban 
megváltozott, mert

a kormányzó autója Bécs felé vette 
útját.

Vasárnap délután félöt órakor a Becs
esei szomszédos Wiener Neustadlon robo
gott keresztül a kormányzó autója. A Hét
fői Napló munkatársa ekkor már érdeklő
dött Bécsben: mit tudnak a kormányzó 
megérkezéséről. Osztrák hivatalos helyen 
azonban semmiféle felvilágosítást nem ad
tak. mert

■ magyar államfő nem hivatalosan, ha
nem raagrejtve utazik

és igy utazásának pontos irányáról nincse
nek informálva. Annyit sikerült megtud
nunk, hogy a kormányzó talán

azért választotta a Bécs felé vezető 
utat, mert ez sokkal jobb 

a Szentgotthárdon keresztül vezető autó- 
utnál.

— Könnyen lehetséges — mondotta in
formátorunk —, hogy a kormányzó azért 
jött Bécs felé, hogy a bécs—budapesti or
szágutat elérje és az autóutra érve, egye
nesen folytassa útját Budapest felé.

Megérkezés 
a g&S&StöS kas

télyba
Vasárnap este arról kaptunk hirt, hogy 
a kormányzó elhagyta Ausztriát és már 

útban van Gödöllő felé.
Telefonon felhívtuk Gödöllőt, ahol a kö
vetkező felvilágosítást kaptuk:

— a kormányzó autója az esti órákban 
átjött a magyar határon, a kormányzó urat 
idevárjuk Gödöllőre.

A kormányzó autója este
átgördült Budapesten

a bécsiuti vámnál.
Este háromnegyed kilenckor a kor

mányzó megérkezett a gödöllői kastélyba.

A szovjet megtiltotta
a spanyol fegyverszállítást
A felkelők repülői bombázták
a madridi hadügyminisztériumot

Moszkva, augusztus 30.
A Szovjet Távirati Iroda jelenti: A fran

cia és az orosz kormány között a spanyol
országi eseményekbe való be nem avatko
zás tárgyában folyt jegyoékváltás alapján 
a kereskedelmi népbiztosság rendeletet 
adott ki, amelyben 1036 augusztus 28-1 ha

tállyal
betiltotta mindennemű fegyver, töltény, 
hadianyag, repülőgép, vagy repülőgép- 

alkatrész
Spanyolországba fa Spanyol ■ Marokkóba 
való kivitelét, ragy onnan való behozata

lát.

Mindenki győzelmet 
jelent

Burgos, augusztus 30.
Vasárnap a reggelt órákban a nemzeti 

csapatok három repülőgépe
bombutámadást Intézett írun ellen.

Toledo tartományban a nemzeti csapatok 
teljesen felmorzsolták a madridi kormány 
úgynevezett „Acéloszlopát". Az Acéloszlop 
osztaga a vörös milicia legbálrabb harcosai
ból állították öasza. A biirgosl jelentét sta
rtot a Tőrötök ebbanarütk Özeiben

200 halottat és 500 sebesültet

veszi tel lek. Ezzel
nyitva áll az nt Toledo felé.

Gibraltárból jelentik, hogy a Miguel Cer
vantes kormányhü páncéloscirkálót a nem
zeti csapatok repülőgépei ismét bombázták 
s a hajó állítólag súlyosan megsérült.

A valladolidi főhadiszállás jelentése sze
rint a felkelő csapatok két ágyút, két gép
fegyvert és nagymennyiségű lőszert zsákmá
nyoltak.

A repülőgépek éjjel bomhál^it vetettek 
a madridi hadügyminisztériumba és a 

repülőtérre.

Madridból érkező hir szerint katalán 
anarchisták meggyilkolták a segovia! püs
pököt. A tortosai püspököt, családjának több 
tagjával együtt, bebörtönzték, majd a tarra- 
gonai kikötőben egy hajó fedélzetére hur
colták.

Madrid, augusztus 30.

(A Hétfői Napló telefonjelentése.) A bar- 
celoniai rádió jelentése szerint Malagából 
felszállt

kormányrepOIGgépek bombásták Gerti- 
iát, Coráobát éa Caearaat 

és több ellenséges repülőgépet visszaiiztek. 
A támadók ostroma írunnál teljesen össze
omlott. Mallorca szigetén a vörös milíciák 
folytatják sikeres előnyomulásukat.

Rosenberg, Szovjetoroszorszdg uj spa
nyolországi nagykövete vasárnap át
nyújtotta megbízólevelét Azana köztár

sasági elnöknek.

Beszédében kijelentette, hogy Szovjetorosz*  
ország a legbarátibb kapcsolatokat akarja 
fenntartani Spanyolországgal, hogy ezzel a 
békét szolgálja.

A kormány vasárnap rendeletileg <

nyolc órától tíz órára emelte a munka- |. 
időt,

anélkül, hogy a munkabéreket is emelték’ 
volna. A hivatalos közlemény hangoztatja, 
hogy a polgárháború végeztével ismét visz- 
szaállitják a régi munkaidőt.

A népfront-kormány

elkobozta Juan Marchnak, Spanyolor- 
ország leggazdagabb emberének va

gyonát,

• Mntate. tar .Mtet M • bM. IM0 ( 
ptantl H
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Paris nagy ünnepléssel 
foganta a lengyel 
generalisszimust

Paris, fcwjusztus 30.
Rydz-Smlgly tábornok, n lengyel hadse

reg főfelügyelője, vasárnap délután meg
érkezett a francia fővárosba, ahol 

rendkívül ünnepélyes fogadtatásban ré
szesítették.

A lengve) generalisszimusz) I'ranciaor- 
orszngba érkezése után minden nagyobb 
állomáson katonai tiszteletadásban részesí
tették. Az első Ilyen Ünnepély Belfortban 
volt, A város helyőrségének csapatai a pá
lyaudvar előtti téren

dlszfclvonulásban vonultak el a len
gyel tábornok előtt,

akinek üdvözlésire több francia tábornok 
is megjelent.

A pályaudvari fogadtatásnál szintén ka
tonai dlszszáznd vonult fel. Lebrun elnök 
és Dél hős külügyminiszter n fogadtatásnál 
képviseltették magukat és

Gametln tábornok, a francia generálisa-
Kzlmusx személyesen jelent meg a pá- 

i lyaudvnron vendégének fogadtatására.

— Nemaefközi rhamplon és derby ebklállltás 
Budapesten, A Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülőié Mtpteinber 13-án rendezi az éven 
ként megtartani szokott é» n nemzetközi cham 
plon bizonylat és magyar és nemzetközt Derby- 
győztes cím kiadásával egybekötött, egv napig 
tartó cbkiállilását. A kiállításra benevezendő 
ebeknek a kiállítás napjáig n nyolchónapos kort 
be kell tölteniük. Magyar Derbyro csak a kon- 
llncnsen, mig a Nemzetközi Ihrbvre bárhol, de 
mindegyiknél csak az I93ft. naptári évben szü
letett ebek nevelhetők, A kiállítandó ebek bí
rálatát a .Nemzetközi Ebtenyésztő Szövetség ál
tal elismert hazai és külföldi birók fogják vé
gezni A fos terriereket és egyéb külföldi terrie 
tokét C. Ileirman (Bnnelles), rendörkutvafaj- 
fákat, egyéb nagy fujlúkat és törpe ebfajlákal 
H l’osseít (Tuin-Teplilz) fogják bírálni. A ki- 
á liinndó ebeket szeptember 3-ig lehet bejelen
teni tlnsv.-H llollősy Lajos m. kir. gnzd. főta
nácsosnál az egyesület irodájában, Budapest. 
V|||., Rákóczi.tő 29. szóm alatt (telefon: 1-381- 
őt/, ahol készséggel uyujtuuak részletes felvilá
gosítást.
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Gömbös Gyula 
vasárnap váratlanul 
bejött Nagytétényből 
a miniszterelnökségre

A politika nyári szünete hétfőn mór hi
vatalosan is befejezést nyert, nemcsak azért, 
mert Gömbös Gyula miniszterelnök kedden 
kihallgatáson jelenik meg n kormányzónál, 
hogv egészségének teljes helyreállítására sza
badságot kérjen,

hanem mert a kormány összes tagjai
— azok is, akik külföldön nyaraltak —, 

visszaérkeztek a fővárosba.

Szombaton este érkezett meg nnyácai bir
tokáról burányi Kálmán földmivelésügyi 
miniszter, aki nagyon rövid ideig volt sza
badságon és vasárnap este 8 órakor érkezett 
haza Veldgnböl, nyári tartózkodásáról 
Winchkler István kereskedelmi miniszter, 
úgyhogy a kormány tagjai most már vala
mennyiem itthon vannak.

A politika központjában a miniszterelnök 
betegsége, illetőleg szabadságramenése áll és 
ez a tény mindenesetre alkalmat ad külön- 
böaő találgatásokra, anélkül, hogy bárki is 
teljes bizonyossággal tudhatná azt, hogy a 
miniszterelnök szabadsága jelent-e majd 
egyéb változást mint azt, hogv — ami bi
zonyos . lsemét burányi Kálmán földmi- 
uelésügyl miniszter fogja helyettesíteni.

Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap 
Nagytétényből váratlanul visszatért Bu

dapestre családjával együtt

A debreceni nyilasok defronlzálták 
Festetics grófot, a vezért

Debrecen, augusztus 30.
M Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt az Egyesült 
Magyar Nemzeti Szocialista Párt igen gyér 
érdeklődés mellett gyűlést tartott a Bika 
szálló nagytermében. Az épületet teljesen 
megszállták a rendőrök, de semmiféle be
avatkozásra nem került sor. Ifj. Balogh Ist
ván nyilps-képviselő részletesen

megindokolta, miért hagyta ott gróf 
Festetics Sándort, a vezért.

— A földmunkásság és a kisparaszt töme
gek

nem szívesen látták a negyvenezer hol-

„Itt nem lehet fasizmust csinálni 
magyar Mussolini nélkül" 

-mondotta Friedrich. István Szekszárdon
Szekszárd, aug. 30.

(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) bulin Jenő, a szekszárdi vá
lasztókerület kisgazdapárti képviselője va
sárnap délután választókerületének szék
helyén, Szekszárdon boszámoló gyűlést tar
tott, amelyen résztvett Friedrich István, a 
keresztény ellenzék vezére Is. A városháza 
udvarán tartották meg a nagygyűlést, 
amelyen Pulin .lenő után Friedrich István 
szólalt fel. Beszédét azzal kezdte, hogy ő 
ma az ellenzéki front legidősebb képvi
selője.

— At ellenzéki képviselőnek —- mon
dotta Friedrich — 1 függetlennek kell lennie, 
csak lclkilsmeretére kell hallgatnia és csak 
egy erénnyel kell rendelkeznie: függetlenül 
szolgálni meggyőződéséi.

— Amikor én hatalomra jutottam, életbe- 
léptetlem n titkos választójogot. Magyar
országon volt titkos választójog, ezen ala
pult és ebből nőtt ki az egész mai uralkodó 
rendszer.

Ezt a választójogot azonban elsinkófál- 
lók.

— Lassan elérkezünk az utolsó felvonás
hoz. A miniszterelnök ur beteg. Én, mint jó 
barátja, erőt és egészséget, Jobbulást kivé-

A miniszterelnökségi palota Szent György
ién kapujában vasárnap délután hat óra fele 
a miniszterelnök nagy, csukott gépkocsija 
tiint fel. Az autóból Gömbös Gyula lépett ki, 
majd felesége és leánya szállottak ki. Göm
bös Gyula sötétzöld vadászruhában, vadász
kalapban szállott ki a kocsijából és felesé
gével és leányával együtt felment lakosztá
lyába. A miniszterelnök

ke ’don lelenlk meg Horthy Miklós 
kormányzó előtt kihallgatáson.

A keddi kihallgatás után szerdán elutazik 
abba a külföldi szanatóriumba, ahol teljes 
visszavonultságban, orvosai előírásai szerint 
fogja utókuráját befejezni.

Nem sokkal azután, hogy Gömbös Gyula 
megérkezett a miniszterelnökségi palotába, 
vendég jött a miniszterelnökhöz:

édesanyja, özv. Gömbös Gyuláné láto
gatta meg.

A miniszterelnök édesanyja Murgáról jött 
fel Budapestre, hogy mielőtt Gömbös Gyula 
külföldre utazik, elbúcsúzzon tőle.

Politikai körökben beszélnek arról is. 
hogy kedden Gömbös kormányzói kihallga
tása után minisztertanácsra ülnek össze q 
kabinet tagjai, amelyen a miniszterelnök fog 
elnökölni.

das arisztokratát
a mozgalom élén. Becsületes lélekkel ki kell 
jelentenem, hogy a hűségnyilatkozatot Fes
tetics személyére átvinni sosem tudtam, 
mert

ő nem volt vezér és nem is lesz soha, 

olyan embernek kell a mozgalom éjén állni, 
aki nem családi ügyet csinál a mozgalom
ból és nem paktál más pártokkal.

A gyűlésen ezután kimondották, hogy
Festetics Sándort vezérnek nem isme

rik cl.

Balogh Istvánt tekintik vezérüknek.

nők neki, de hangoztatnom kell, lehetetlen, 
hogy betegségének tartama alatt ne legyen 
politikai irányítás ebben az országban.

A gárda már a miniszterelnök Iwtegsé- 
génck kezdete óta mocorog.

Valami újfajta egységet akar, ami csak 
nz ő hatalmukat, illetve hatalmon maradásu
kat jelentené, Nem lehet ilyen nemzeti egy
séget teremteni, sem előkészíteni, de leg
kevésbé megcsinálni, mert nagy kérdések
ben megvolt és meglesz a nemzeti egység, 
de politikui gscheftelésre, taktikára nem 
kívánunk semmiféle nemzeti egységet.

— Én annakidején megmondottam a 
minisztei elnök urnák, hogy száznegyven 
centiméter mellbőségü uj magyarokkal nem 
fog tudni boldogulni, de nem tud boldo
gulni a fiatalokkal sem, a reformerekkel és 
a pozitív magyarokkal sem.

Csak olyanokkal lehet dolgozni, akik 
megmaradnak azon a régi utón, 

amely a magyar nép alkotmányos jogán 
alapul és erkölcseivel azonos. Ezekért az 
erkölcsökért, jogokért harcol a tisztességes 
ellenzék együttesen és karöltve.

— Ha most csakugyan bekövetkeznék az 
az eset, hogy a miniszterelnök ur tovább 
gyengélkedik, akkor nekem szorgalmazni 
kell, hogy a helyettese, aki jön, ne csak he
lyettese legyen, hanem konkrétumokkal jöj
jön. Elég volt a Treuga Deinek nevezeti 
békéből, csak csendből és békéből semmi 
sem lesi, Sajnálom, hogy a miniszterelnök

Egy heti üdülő 
utazás az Aldunára

■ iaUii rarntes as AléisOr*
Vaskóira. Ada-Kaleb-Ml«et .tb,|

i « i Utlevé*  ozUhaAgea. vlaam nem k**ll.  
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ur beteg, de az ország nem nézheti a esi), 
lagos eget, s nem várhatja a csillagos egek*  
bői a jobb jövőt. Ha békét akarnak,

hozzanak komoly szociális reformokat 
kapcsolják ki a hatóságokat a politikából, 
iktassák törvénybe a Fricdrich-féle titkos 
választójogot.

— Egész Európa dübörög, súlyos hóna
pokat éltünk át. Az ország senkinek sem 
hitbizománya. Vissza kell állítani a hami
sítatlan nemzeti önkormányzatot.

Itt nem lehet fasizmust csinálni ma
gyar Mussolini nélkül, hltlerizinusl 
magyar Führer nélkül, diktatúrát dik

tátor (nélkül,
mert aki nálunk diktátor akar lenni, rz vá- 
lasszon- vagy u siker, vagy az akasztófa 
közt.

A beszámoló-gyűlés Czirják Antal és 
Mojzes János országgyűlési képviselő fel. 
szólalásával ért véget.

Vasárnap éjjel programot 
adott

Tatarescu miniszterelnök
Bukarest, augusztus 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az uj Tatarescu-kormtmy a v» 
sárnapra virradó éjjel egy órakor telte le 
az esküt az uralkodónak. Az eskütétel 
■után Tatarescu miniszterelnök nyilatkoza- 
tol tett az uj kormány programjáról. Hang
súlyozta, hogy az uj miniszterek bel- és 
külpolitikai téren ugyanarra az alapra he
lyezkednek, amelyen az eddigi kormány 
állott. Majd arról beszélt, hogy az ország
ban teljes a nyugalom, bár mutatkozott 
az utóbbi időben mesterségesen szított hul
lám, amely az Ínségesek kisebb zavargásait 
állandó kilengések és erőszakosságok moz
galmává igyekezett változtatni.

—• Ezt a hullámot azonban le kell és 
le h fogjuk küzdeni, — mondotta a 
miniszterelnök. Majd kijelentette, hogy 
a kormány erélyesen lép fel minden, 
akár jobb-, akár baloldali fegyveres 
alakulat leszerelésére és kiküszöböli a 

politikát az egyetemi életből. 
Külpolitikai tekintetben ugyanazok az 
irányelvek vezetik a román kormányt, mint 
a múltban. Ennek a külpolitikának leg
utóbb Tihdescu volt a képviselője — mon
dotta h miniszterelnök Tilulescunak ez
úton Őszinte halamat fejezem ki a nagy 
szolgálatokért, amelyeket együttműködé

sünk idején az országnak és a kormánynak 
tett.

Végül kijelentette Tatarescu miniszterel
nök, hogy kormánya a legnagyobb créllyel 
folytatja a hadsereg megerősítését.

— Cava|cade a rádióki állításon. Érdekes vissza- 
pillantást fog nyújtani a napokban megnyíló 
rádiókiállitáson a Standard Villamossági Rt- 
rádiókészülékgyüjtemcnye. Mint nz első ma
gyarországi rádiógyártó 1924-től napjainkig 
évenként megjelenő Super-készülékeil mutatja 
be hatalmas pavilonjában. A régi ismert ké
szülékekhez. méltóan kapcsolódnak a legújabb 
1937 évi típusok: A 2+1 csöves „Prlnc“, 3+2 
csöves „Super 37" és a 6+1 csöves „Iropcfa- 
tor". A kiállítás másik érdekes «ége lesz a 
Standard Búdió által épített hírszóró-állomások 
miniatűr gyűjteménye is. „Standard építette ez 
adóállomásokat, hallgassa Standard rádióval".

Hezollte-Rapid
tökjlétes borotvál köze

Hezolite-Rapid
viz, szappan, ecset nélkül

Hezolite-Rapld
1 perc alatt

Hezolite-Rapid
borotválkozással

Hezolite-Rapid
nem pattan fel

Hezolite-Rapid
nem ég az arcbőre

Hezolite-Rapid
próbadoboz 24 fillér

Hezolite-Rapid
kapható minden üzletben

Hezolite-Rapid
kéuritőja Dr. HOLCZER vegyész
VI., Teréz-körut 8.
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Meglepő titkok derültek ki 
vasárnap a nagy bank 
csalás leleplezéséről
szobában tárgyalt a kőfcsőnről — Hétfőn dönt 
a vizsgálóbíró a gyanúsítottak sorsáról

Vasárnap már a büntetőtörvényszék vizs
gálóbíróját foglalkoztatta a Hermes Bank
ban történi csalás. Dr. Enyedy Róbertét je
lölték ki a bankcsalási bünügy referenséül. 
Enyedy vizsgálóbíró vasárnap már a kora 
délelőtt hivatalában volt. Pontosan áltanul
mányozta azokat a hatalmas aktakötegeket, 
amelyek a bűnszövetkezet tagjainak jegy
zőkönyvi vallomásait tartalmazták. Ezután

maga elé vezettette a bankcsalás fősze
replőit.

Elsőnek Nagy Lajost kisérték a vizsgálóbíró 
elé, aztán dr. Erdélyi Henrik ügyvédet, 
majd Csányi József pénzügynököt. A vizs
gálóbíró röviden kihallgatta őket, majd úgy 
határozott, hogy

hétfőn ismét részletesen kihallgatja va
lamennyi gyanúsítottat 8 azután dönt: 

Vizsgálati fogságba helyezi-e a kilenc gyanú
sítottat, vagy pedig szabadlábra helyezi 
őket.

A vizsgálóbíró előtt a nagy bankcsalás 
jgyének rendkívül érdekes uj részletei tá
rultak fel. Kiderült, hogy milyen eseményen 
múlt, hogy a nagyaráényu szélhámosság tet
teseit nem leplezték le abban az órában, 
amikor a bankba léptek és kiderült az is, 
hogy milyen eseményen múlt az, hogy si
került a szélhámosokat oly gyorsan elfogni.

A Hermes Bank egyik főtisztviselője jól 
Ismeri özv. Strasser Izidorné háztulajdonos
nőt és famíliáját. Amikor a paralitikus 
Kvankáné megjelent a bankban, bemutat
kozott Strasser Izidorné néven és hosszasan 
tárgyalt a százezer pengős kölcsönről, egyik 
banktisztviselő végighallgatta a tárgyalást. 
Az ál-Strasserné a bankban volt még, ami
kor ez a tisztviselő bement főtisztviselő 
kollégájához és megkérdezte tőle1

*— Itt van a bankban az ön ismerőse: 
Strasser Izidorné és kölcsönt akar fel
venni a házára. Nem akar beszélni 

▼ele?
— Melyik Strasserné van ittf — kérdezte 

k főtisztviselő.
— Strasser Izidorné Jőkai-utca háztulaj- 

’donosnő.
A főtisztviselőt ebben a pillanatban a te

lefonhoz hívták, majd egy ügyfél érkezett 
hozzá.

A következő percben már el Is felej
tette, hogy Strasserné van a bankban, 

akit ő valóban ismert,
az ál-Strasserné pedig a bank másik szobá
jában nyugodtan tárgyalt tovább a száz
ezer pengős kölcsönről.

A szélhámosság eddig ismeretlen részle
tei pedig igy tárultak fel vasárnap a vizs
gálóbíró nyomozása során:
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Egy rendkívüli ember rendkívüli élete filmen 
Főszereplő:

PAEE MUNI
Premier MUiürtökUn HÖYAIj APODIjO

Nagy Lajos jól tudta, hogy ha a bank 
már folyósította a kölcsönt, erről

ajánlott levélben értesíti Strasser Izidor- 
nét.

Precíz tervet dolgozott ki tehát arra 
hogy a bank ajánlott levelét idejében el
fogja. A kölcsön felvétele után Kvankánét 
betanította arra, hogy ha Slrasserné házába 
érkezik a postás a bank ajánlott levelével, 
ö vegye át a levelet. Abban állapodlak meg, 
hogy Nagy Lajos a lépcsőházban lesi a 
postást, int majd Kvankánénak, aki Stras
serné lakása előtt

közli majd a postással, hogy ő Strusser 
Izidorné, ajánlott levelet vár a Ilermes 

Banktól.
A póslás erre gyanútlanul át fogja adni 
neki a levelet s igy az ajánlott levél nem 
kerül vissza a bankba, hanem a szélhámo
sok kezében marad.

Miután Nagy mindezt kitervelte, Kvan- 
kánéval néhány próbát is tartott a levél-át
vételi jelenetből, összetalálkozott régi ba
rátjával, Hegyaljai Endrével, aki szereti az 
italt. Hegyaljai vendéglőbe invitálta Nagy 
Lajost. Egyik liter bor a másik után ke
rült az asztalra,

Nagy Lajos lerészegedett, megfeledke
zett az egész ajánlott levél-ügyről 

Kvankáné hiába várta a Jókai-utcai házban 
másnap reggel nagy Lajost, a postást sem 
vette észre, igy a házmesterné szerzett tudo
mást a levélről és másnap az ajánlott le
vél visszaérkezett a bankba. A szélhámos-

Höfer-jelentés
a drágaság vasárnapi frontjáról
Drágul a tojás és a paprika, még a nápolyiszelet ára is ugrik

A hetek óta tartó áremelkedés vasárnap 
megállt! Az árak stabilizálódása, azonban csak 
látszólagos és nem jelenti azt. hogy az élelmi
szerdrágaság elérte a kulminációs pontját, ha
nem csak annyit, hogy az élclmiszerárusok 
a szombatról visszamaradt árut adták tovább 
vevőiknek, részben pedig

csak azért sem volt érezhető a drágaság, ! 
mert Igen sok élelmiszert vasárnap nem 

szabad eladni.

így nem voltak üzemben a hentes- és mé
szárosüzletek sem, pedig az áremelkedés az 
elmúlt héten itt volt a legerősebb. Tavaly óta 
a zsír- és húsfélék ára emelkedett legjobban. 
Az áremelkedésre az alanti statisztika világit 
rá legjobban:
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PHILIPSMiik
KéRzséjjesen oemutatja
Mogy. kir. és udv. 
hangszergyár

ság ilyenformán gyorsabban derült ki.
A vasárnap eseményeihez tartozik az nz 

érdekes levélváltás is, 
amely Strasser Izidor né ügyvédje és a Her
mes Bank között történt. Ifj. Vass Imre 
ügyvéd levelet irt a Ilermes Bankhoz és eb

ben kérte, hogy Strasserné házára felveti 
kölcsön pontos összegét: 107.500 pengőt 
töröltesse a bank és az egész ügyet likvi
dálja. A bank nyomban válaszolt az ügy
védnek s közölte vele, hogy mielölt levele 
megérkezett, az ügyben már intézkedett, a 
törlés ügyében eljárt és Strasser Izidorné 
Jókai-utcai ingatlana tehermentes — mint
ha semmi sem történt volna ..,

1936 aug.
1.60—2.60
2.----- 2.40
1.76—2.—

ala-

1935 aug.
Marhahús t • • 90—2.20 
Sertéshús . » , 1.36—2.30 
Zsír....................1.36—1.48
Hogy a dráfaságnnk ml az oka, arra szak

körökben igy világítottak rá:
— A piacon igen kicsiny a kínálat, mert 

nincs megfelelő mennyiségű vágásra kész ál
lat az országban. A helyzet kialakulásának 
részben az volt az oka, hogy tavaly ilyenkor 
a malacokat is levágták, az elmúlt télen vi
szont

rengeteg élőserlést vittek ki Németországba, 
az élősertésszállilások egészen a legutóbbi idő
kig tartottak. A minimumra zsugorodott kíná
lat természetes, hogy maga után vonta az ár
emelkedést. A zsir drágaságáról beszélve, is
mét meg kell emlékezni a német kivitelről, 
mert hiszen Németországba augusztus hónap
ban zsírt 1 pengő 53 fillérért vittek ki. A bu
dapesti nagyvágóipar az augusztusi németor
szági szállításokon súlyos összegeket veszített. 
A veszteségek miatt elhatározták, hogy 
csony áron nem hajlandók árut adni.

Húson és zsíron kivül
a tojás árugrása 

érintette legérzékenyebben a közönséget. A 
drágaság okát itt is a túlhajtott exportban lát
ják, pedig ez csak részben igaz. A termelők 
is okai az árak emelkedésének.

A gazdák visszatartják a tojást, 
mészben konzerválják, mert áremelkedésre 
számítanak. Az export miatti tojásdrágaság 
csak később lesz érezhető, amikor a hűtő
házakban tárolt tojás jut a piacra. A hütö- 
házakban most mindössze 22.000 félláda to
jást tárolt a főváros, holott

a múlt évben ilyenkor már 80X100 félláda 
volt elraktározva,

ez a hiány a télen majd erősen érezhetővé 
válik.

Az elmúlt héten
az éttermekben vagy emelték az árakat, 
vagy pedig kisebbre szabták az adagokat

Az élclmis7erdrágaság a vásárcsarnokok és 
élelmiszerüzletek forgalmán is meglátszik. A 
háziasszonyok nem megszokott beszerzési for
rásaikat keresik fel, hanem negyedórákat gya
logolnak, hogy olcsóbb árut kaphassanak.

Pontosan számontartják, hogy melyik pia
con az élelmicikkeket milyen áron adják el. 
Igy például vasárnap a tolás ára kilogram
monként a központi vásárcsarnokban 1.80 
pengő volt, a város egyéb részein pedig 1.90 
pengőért kapták kilogrammonként.

A 10 filléres differenciáért nagyon sokan 
érdemesnek tartották elgyalogolni a köz

ponti vásárcsarnokba,
noha zöldség, és gyümölcsfélék ára a normá
lisnál alig magasabb.

A legfontosabb népélelmezési cikk n bur
gonya. Ennek ára mentes a piac árhullámzá
sától, mert hiszen

a fölrfoilvelésOgyl miniszteriem rendeletben 
állapította meg n burgonya minimális árát,

A legközelebbi jósőben még egy álelmiszM

EURÓfA SZUPER
»Aí.TOA»A*lh,
B30Q-

Az ország

©"■■■1 :ognaqyobb 
___ ]e» legszebb 

rádlóferme.

<1r:’-ulásóra lehet számítani, és es • paprika. 
Az uj paprika-rendelet érteimében ugyanis 
szeptember 15-től kezdődően

a pap lka szabadforgalma megszűnik 
és a hatósági ármegállapítás lép érvénybe.

A főváros közönsége még a cukorkaflzle- 
lekben is kellemetlen meglepetésben részesült, 

A cukorkások is kedvet kaptak az árak 
emeléséhez.

Az elmúlt héten gyűlést tartottak és elhatároz- 
tak, hogy a cukorkás cik'frlc árát felemelik. 
A hirek szerint az a cukorkás, aki nem tartja 
be a felemelt árakat, pönálcl fizet.

K

Szeptember második hetében érdekes nem
zetközi kongresszus lesz Budapesten. Az öt vi
lágrész ügyvédnői jönnek el a magyar fővá
rosba, hogy közös problémáikat megbeszéljék.

Az önálló Hivatásit Nők Szövetsége rendezi 
az ügyvédnők nemzetközi összejövetelét, amely
nek

elnöke Lázár Andor dr. ignzságügymlnlaz- 
ter lesz.

A megnyitó ülést szeptember hetedikén, má
hoz egy hétre tartják meg. Az ügyvédnő kon
gresszus további sorún

a családi és nőjogi kérdésekről tartanak 
előadásokat.

Amerikából, Ausztráliából is érkeznek ven
dégek. Belgiumból többtagú delegáció jön. A 
Lengyel ügyvédnők Szövetségét nyolctagú cso
port képviseli Wanda Woytövier Gráhint ka el
nöknő vezetésével.. Olaszországot Mária Leabi- 
tia Ricio, Franciaországot Divrande-Thevenln 
képviseli. A német ügyvédnők Else Servaes 
vezetésével jönnek. Rajtuk kivül természetesen 
még rengeteg vendég érkezik.

BAR-DAIICIIIQ
PESTI ÉJSZAKA SZENZÁCIÓJA

BUDAPESTEN ELŐSZÖR

SS! s
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LANTOS LLI
A LEGÚJABB SLÁGEREKKEL

TAIIC - ZENE 
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A BŰnÜGYI REGÉnYEK 
PÁRATLAn UlESTERÉnEK

Gyilkossági vaklárma 
a Podmaniczky- 
uccában

A Pod manlczky-ulcu 43. számú házban 
szombaton délután nngy riadalmat keltett 
egy pincében talált csomag. A segédházfel
ügyelő sepergelés közben az utcára nyíló 
pinceablak közelében véres csomagot talált. 
Nem merte felbontani, fellánnázta a házat 
és rendőrt hívtak.

Pillanatok alatt fantasztikus hírek terjed
tek el a környéken:

titokzatos böaeselckményről,
bolt holttest felfedezéséről beszéltek 

emberek.
A főkapitányságról rendőrségi autón 
rendőrtisztviselő és detektívek szálltak 
bélszínre és felbontották a csomagot, 
állapították, hogy egy három-négy hónapos
nak látszó méhmagzat volt a csomagban. 
Erre azután az izgalmak el is ültek és a 
rendőrség megindította a nyomozást az ügy-

feldara
az

•tv 
ki a 
Meg

Egy kávéházi Ismeret' 
ség következményei. 
3600 pengős lopás, két öngyilkosság! 
kísérlet és egyéb bonyodalmak
Egy kávéházi ismeretség következménye 

uzoknak a különös eseményeknek a BO.r<’’ 
zata, amelyek most tárultak fel egy rojté 
lyes lopási bűnügyben.

Nemrég történt, hogy egy gazdag vidéki 
nagykereskedő üzleti ügyben Budapestre 
utazott. A nagykereskedő kézitáskájában 

közel tízezer pengőt hozott magával.
Mielőtt üzleti ügyeit elintézte volna, betért 
uzsonnázni az egyik körúti kávéházba. A 
szomszéd asztalnál egy feltűnően csinos 
fiatal hölgy ült. Nem telt el busz perc, a 
hölgy már a nagykereskedővel kávézott 
együtt, ujabb félóra sem telt el, amikor

■ hölgy meglnvitálta a kereskedőt 
Wesselényl-uteal lakására.

A nagykereskedő meglátogatta a hölgyet s 
amikor lakásából eltávozott, megdöbbenve 
vette észre, hogy

táskájából 3600 pengő eltűnt.
Visszarohant a lakásba, óriási botrányt csa
pott, s fcllármázta az egész házat.

EltUnik a pénz, 
előkerül a két nö

— Rablók ... kifosztottak ... Elrabolták 
3600 pengőmet! — kiabálta magából kikel
ten a nagykereskedő. A lakásban semmit 
sem akartak tudni az eltűnt 3600 pengőről 
mire a nagykereskedő a főkapitányságra 
rohant és elmondotta a történteket. Detek
tívek siettek a Wesselényi-utcai lakásba s 
csakhamar megállapították, hogy

Szűcs Mária kozmelikusnővel találko
zott a kereskedő.

Másnap már a főkapitányságon volt Szűcs 
Mária. • • ’ - - • •
fiatal leány azonban semmit 
tudni a nagykereskedő 3600 
Amikor a leány kihallgatása 
közeledett,

egy régi, ismert tolvajnőt 
detekllvszobába.

A tolvajnő meglepő vallomást 
ti vek elölt.

— Itt ill velem a 200-as cellában egy asz- 
szony, aki arról beszél, hogy a Wesselényi- 

A feltűnően rzép, bronzvöröshaju 
som akart 
pengőjéről, 

befejezéshez

vezettek ■

tett a detek-

utcában 3600 pengőt loptak cl egy vidéki 
űrtől, őt azonban becsapták, neki semmi 
sem jutott a pénzből.

A meglepő vallomás után kihallgatták az 
asszonyt és rövidesen ujabb gyanúsí
tottjai voltak a lopási bűnügynek.

Előállították a főkapitányságra Dedeo 
Ilona manikürösnőt, 

majd nem sokkal később Váradi József ék
szerügynök feleségét kisérték be a detektí
vek. A nyomozás megállapítása szerint 
Dedeo Ilona Szűcs Máriával együtt fosz
totta ki a kereskedőt s Váradiné vette át 
tőlük a 3600 pengőt.

Nyolchónapi börtön és 
két öngyilkos kísérlet
László Dezső dr. törvényszéki biró elé 

került a lopással vádolt társaság. Amikor 
Szűcs Máriát a fogházőr a biró elé vezette, 
meglepő jelentést tett:

— Szűcs Mária az éjszaka öngyilkos
ságot kísérelt meg a fogházban. 

Felakasztotta magát a cellájában, de sike
rült idejében felfedezni az öngyilkos kísér
letét.

A bíró kérdésére a lopással vádolt koz-

Széchenyi Emil koronaőr 
végrendeletét perrel támadta meg 

a fia: Széchenyi Imre Pál gróf
A 

volt
magyar közélet egyik legtiszteltebb tagja 

... néhai Széchenyi Emil gróf koronaőr. Ta
valy, amikor elhunyt, az egész ország részvéte 
kísérte utolsó útjára. Széchenyi Emil gróf ha
lála előtt pontosan végrendelkezett vagyonáról. 
A végrendelet szerint

hatezer holdas birtokát három leánya 
örökli, fiának, Széchenyi Imre Pál grófnak 
azonban nem jutott az örökségből, mert 6 
még atyja életében átvette a maga vagyon

részét.
A végrendelet ugy intézkedett, hogy egyenlő 
arányban felosztva öröklik a birtokot néhai 
Széchenyi Emil gróf leányai: báró Collos Tibor- 
né, vitéz Barcsa Iinréné és Széchenyi Magda 
grófnő. Egyenként tehát kétezer hold jutott a 
birtokból a húrom grófnőre.

Széchenyi Emil gróf halálakor birtokát jelen
tős adósságok terhelték, mert a gazdasági vál
ság annakidején igen nagy megpróbáltatásokat 
rótt n néhai koronaőrre. A gazdavédelmi tör
vény azonban lehetővé tette, hogy

likvidálják ezeket a súlyos terheket.
Ma már sokkal kedvezőbb és biztatóbb a hely
zet a hatezerholdas birtokon, amelyet a Szó- 
chenyi-konteszek a végrendelet értelmében meg
kaplak és azóta Ők gazdálkodnak.

Most azonban olyan meglepő, érdekes ese
mény történt Széchenyi Emil gróf hagyatéka 
körül, amely mindenütt feltűnést fog keltenie A 
Hétfői Napló információi szerint

Megvendégelte társaságát,
a cecliet azonban nem akarta 
megfizetni a mulatós asszony

Kocsma-c a főváros egyik legelegánsabb 
mulatója, vagy sem? — ezt a kérdést kellett 
eldöntenie szombaton a központi járásbíró
ságon Buócz Imre járásbíróság! alclnöknek.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy pár 
évvel ezelőtt, nz időpontot nem lehetett 
meghatározni. Helnemann Sándor ismert
nevű karmester felesége, akkor még Bánts 
Rudolfné, három férfivel beállított a mula
tóba és kijelentette, hogy

társasága minden fogyasztását fizeti.

Az urak szendvicseket ettek, Bónis Rudolfné 
pedig megivott egy üveg pezsgőt. A főpincér 
Ismerte a mulatók világában gyakran meg
forduló asszonyt és a számlát „felírta". Pár 
nap múlva beállított az inknsszáns Bónis 
Rudolfnéhoz, aki azonban kijelentette, hogy 
nem hajlandó más fogyasztását fizetni, majd 

a mulató kiküldöttjét megpofozta és 
kidobta.

Perre került a sor: a mulató főpincére a 
bíróság utján követelte most már a férfiakat 
megvendégelő hölgytől a mulatozás költsé
geit. Heineniann Sándorné azzal védekezett, 
hogy a főpincér által megjelölt időpontban 

nem volt Budapesten.
Bizonyítékul felmutatta útlevelét, amely sze
rint Olaszországban tartózkodói!. A mulató 
pincérei azonban terhelő vallomást lettek, 

melikusnö sírásba csukló bangón mo». 
dotta el, hogy valóban öngyilkos akart 
lenni. A főtárgyalás azzal végződött, hogy 

Szűcs Máriát és Dedeo Ilonát 8—8 hó
napi börtönre ítélte n törvényszék, 

Váradi Józsefnét azonban felmentette. A 
tárgyaláson a két leány mindent tagadott, 
de a nagykereskedő súlyosan terhelő vallo
mást tett ellenük. Egyéb terhelő adatok ii 
bűnösségük mellett szólották.

<// bizonyítási
Miután az Ítélet elhangzott, Szűcs Máriát 

fogházőre vissza akarta kísérni a fogházba. 
A leány abban a pillanatban, amint a fo
lyosóra lépett,

az ablakhoz rohant s csak nagynehe- 
zen sikerült megakadályozni, hogy a 
harmademeleti folyosó ablakából ne 

vesse magát az udvarra.
Fellebbezés folytán most került a Tábla 

Szekeres-tanácsa elé az Izgalmas lopási 
bűnügy. A táblai tárgyaláson érdekes for
dulat történt: Roth Jenő dr. és Lázár Ernő 
dr. az elitéit leányok védői 
nut jelentettek be annak 
logy

a lopás nem történhetett
Szűcs Mária és Dedeo Ilona Pestezeut- 
lőriucen tartózkodtak abban az időben, 
amikor a nagykereskedő állítólag a 
Wesselényi-utcában randevút adott 

Szűcs Máriának.

A Tábla elrendelte a bejelentett tanuk ki
hallgatását s uj bizonyítást eljárás lefoly
tatására utasitotta a törvényszéket. így áll 
e pillanatban a vidéki nagykereskedő el
tűnt 3600 pengőjének rejtélye.

egész sereg fa- 
bizonyítására,

inog, mert

Széchenyi Imre Pál gróf elhatározta, hogy 
perrel támadja meg édesatyja végrendeletét 

A fiatal gróf, mielőtt perrel fordult volna a bí
rósághoz, szegényjogot szerzett A szegénység! 
bizonyítványt Széchenyi Imre Pál meg is kapta 
és ezekután beadta keresetét a törvényszékhez. 
Széchenyi Imre Pál gróf előadta a bíróság előtt, 
hogy

néhai édesatyja végrendelete nem felelt mag 
a törvényes formaságoknak,

a végrendeleten szereplő tanuk aláírása nem 
volt szabályos s ezért Széchenyi Emil utolsó 
akaratát meg kelt semmisíteni s uj hagyatéki 
eljárást kell lefolytatni.

Széchenyi Emil gróf leányai fivérük kerese
tével szemben azt állítják, hogy

a végrendelet minden törvényes formaság 
betartásával jött létre.

A tanuk aláírása és a végrendelet megszerkeso*  
tése megfelel a törvényes előírásoknak. Előad
ják a Széchenyi grófnők azt is, hogy a hagya
tékkal szemben semmiféle követelést nem tá
maszthat fivérük, mert ők annakidején már tel
jes mértékben kielégítették, anyagi ügyeit ren
dezték s ezért kérik, hogy a bíróság

Széchenyi Imre Pál gróf keresetét utasítsa el.
Az érdekes perben a pereskedő felek széles

körű bizonyításra is készülnek, ugy hogy a né
hai Széchenyi Emil gróf hagyatéka körül indult 
harc hosszú ideig fogja foglalkoztatni a külön
böző bírói fórumokat.

többen emlékeztek az asszony kijelentésére, 
hogy a társaság fogyasztását fizeti. Az asz*  
szony ügyvédje most már azzal érvelt, hogy 
a törvény szerint

kocsmai hitel bírói védelemben nem 
részesülhet.

A mulató jogi képviselője, dr. Konkoly Kál*  
mán ez ellenkező álláspontot bizonyította, 
amely szerint egy előkelő fővárosi mulatót 
nem lehet kocsmák közi sorozni.

A bíróság végül arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a pezsgőre alkalmazza a 
kocsmai hitelről szóló törvényt és a követe
lésnek ezt a részét nem ítélte meg. A szend
vicsek árát, a hárompengős terítéket és az 
elfogyasztott ásványvizet azonban ki kell 
fizetnie a mulatóskedvü hölgynek, aki topor- 
zékolva, hangosan sírva vetto tudomásul at 
Ítéletet.

— Főzőherautató előadások az Elektronul 
Müvek kiállításán. Augusztus 31-én: hétfőn, 
szeptember 3-án: csütörtökön és 4 én: pénteken 
délelőtt fél 10 órai kezdettel a Honvéd-utca 22. 
szá malatll elektromos kiállítás bemutató villa*  
mos konyhájában fözöbemutatő ulöadást tarts*  
rak. A főzőbemutató előadások célja a villámot 
tűzhelyek és főzőkészülékek kezelésének bemu
tatása. Ennek kapcsán különböző húsételeket 
éa süteményeket készítenek. A belépés díjtalan*
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Sipőcz rádiószózata
Budavár visszafoglalásának 
250. évfordulóján
„Budavára a magyar életnek vérből, könnyből, hitből, 
hősiességből épített fellegvára"

’ Budavár visszafoglalásának 250. évfor
dulója alkalmából rendezendő ünnepségek 
bevezetéseképpen

SIPŐCZ JENŐ Dr. főpolgármester

Vasárnap este a rádióban előadást tartott: 
„Budavár felszabadítása" címmel Előadá
sában többek között a következőket mon
dotta:

— Most van 250. évfordulója annak, 
hogy Budavára felszabadult az ozmán 
uralom alól. A magyar nemzet múltja 
tele van drámai erejű sorsfordulatok- 
kal. de ennek az eseménynek világra
szóló történelmi jelentősége is van. 
Budavár visszafoglalásától nemcsak 
Magyarország léte és területi visszaál
lítása függött, de azon fordult meg az 
európai népek, a nyugati keresztény 
műveltség biztonsága is.

— Mohácsnál elvérzett a nemzet 
szine-virága, egy évtizeddel később pe
dig, amikor Budavára a hóditó ellen
ség kezébe jutott, az ország létében ren
dűül! meg. A fővárossal az ország te
rületének nagy része elveszett.

— Nemzeti nagylétünk nagy temtöje 
Mohács — mondja a költő, de Buda
vára elvesztésével már nemzeti létünk 
is kérdésessé vált. S ugyanakkor kidőlt 
a keresztény Európa keleti védőbás
tyája is. Budavár elestével megsemmi
sült a Hunyadiak világtörténelmi je
lentőségű müve, hadvezéri és állam
férfiul munkájuknak minden eredmé
nye. Az ázsiai erő Európában Dzsingisz 
khánra emlékeztető birodalmat akart 
alakítani és hóditó útjában már köz
vetlenül fenyegette Bécset is

‘— Az elvérzett magyarság azonban 
nem pihent. Egyelőre a végvárakban, 
Siigetüáron, Kőszegen, Egerben, Dré
gelyben folytatta hősi küzdelmét, vité
zül és önfeláldozóan. Zrínyi Miklós
ban Hunyadi János lelke lobogott,

amikor híres téli hadjáratát meg
indította.
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Rendezte:

Pásztor Béla

. Csortos ♦ Kiss Ferenc 
Rózsahegyi * Romár 

Cselényl, Hoykó F., Simon Marcsa, 
Makláry, Gárdonyi, Kábák 

Zene: ANGYAL LÁSZLÓ

Premier csütörtökön:

RADIUS • ÁTRIUM CASIHD
Jegyek márle Tálthatők

Az a másfél század, ami alatt Budavár 
ozmán rabságban sínylődött,

■ magyar történetnek vérrel éa 
karddal írott hőskölteménye.

•— A keresztény Európa egyre job
ban érezte és tapasztalta, hogy milyen 
nagy a törtéenlmi jelentősége Budavá
rának. XI. Ince pápa, korának egyik 
legkiválóbb embere, Európa kötelessé
gének mondotta Budavára feszabadl- 
tását és a felszabadító hadjáratot min
denképpen elő is segítette. Segítő ke
zének és hathatós szavának nagy része 
volt abban, hogy Budavára százötven 
évi rabság után felszabadult. A ma
gyar nép iránt érzett rokonszenve és 
atyai szeretete irányította elhatározá
sában. Kétszázötven év távlatából is 
megérdemli tehát, hogy nevét szivünk
be véssük és

emlékműve álljon ■ magyar fővá
rosban.

A nyugati műveltség a felszabadítással 
visszakapta keleti védőbástyáját, a ma
gyar nemzet pedig visszanyerte nem
zeti öntudatát, amely azután elősegí
tette Szent István birodalmának feltá
madását. Ez volt nemzeti szempontból 
történelmi nagy jelentősége Budavár 
visszafoglalásának, amelynek emlékét 
ünnepeljük most.

— A székesfőváros, amikor a hősök 
szellemének áldoz, a maga múltját tisz
teli meg, a maga történetének korsza
kos eseményét idézi az utókor emlé
kezetébe. Az ozmán hódítóktól, vissza
szerzett vár anyagi értékben nem so
kat jelentett, de mégis több volt, mint 
falak, bástyák és épületek halmaza.

Budavára a magyar életnek vér
ből, könnyből, hitből, hősiesség
ből, munkából és gondból épített 

fellegvára volt.

Amikor a győri hajdú elsőnek tűzte fel 
a vár fokára a magyar zászlót, akkor

/

♦

Ko^öi

ón Is Hírős cukrot vegyen, 
Úton, otthon mindig legyen!
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ayiiimány kajszin-barack cukorka

adltö, zamatos, egészséges 1

barack gyümölccsel töltött

a honszerző és országépitö ősök előtt 
tisztelgett vele. A várba benyomuló se
reget az Árpádok, a Hunyadiak lelke 
fogadta és a legmagasabb sziklán a 
nagy hun király, Attila szellemképe 
állt. Az ősök szelleméből kiáradt erő, 
a régi dicsőség és nagyság indította 
meg azt a történelmi folyamatot, amely 
vérzivataros századokon keresztül ve
zetett a mai milliós magyar világváros
hoz.

Ax egykori Budavárából a Duna 
mindkét partján messz nyúló nagy

város lett
és megmaradt a magyar sorsnak, a ke
reszténységnek fellegvára. Ma is gátra 
talál itt az észak felől jövő ázsiai szel
lem barbárságával szemben, amely 
Európát a régi dulásokhoz hasonló ve

A bécsi rokon kifosztotta 
az újpesti nagynéni lakását
A bécsi hajóállomáson már detektívek várták 
és elfogták a lakásfosztogató vendéget

Lnndkutscher János 27 éves bécsi keres
kedősegéd látogatóba jött a Szent István- 
ünnepekre nagynénjéhez, özv. Kópéra La- 
josné újpesti lakoshoz. A fiatalember na
gyon jól érezte magát és alig akart eltá
vozni. Pénteken azután rászánta magát, 
hogy végre elutazzon. Érzékeny búcsút 
vett nagynénjétől, azután elindult csomag
jaival a hajóállomásra. Az idős asszony 
rokona távozása után meglepő felfedezésre 
jutott. Megállapította, hogy lakásából

eltűntek összes ékszerei, készpénze és 
értékes bélyeggytljtménye.

Lakásában idegen nem járt, másra, mint a 
bécsi rokonra, nem gyanakodhatott. Nem 
tudta mitévő legyen. Gondolkozott egy ideig, 
hogy mit csináljon, majd szomszédai taná
csára a rendőrségre sietett és feljelentést

3M—— mg

Monstre pör az újpesti halálkomp 
katasztrófája miatt 

és a megmenekült utasok is kártérítést követelnek
Az Idén, junius 15-én éjféltájban teme

tővé változott ar újpesti Dunaág: pánik tört 
ki a kompon, amelyen az //hfr-halászcsár- 
dában rendezett mulatságról távozó közönség 
igyekezett hazafelé, tizenhárom utas a Du
nába veszett, a halálkomp több utasát pedig 
csak nagy üggyel-baj jal sikerült kimenteni.

Ultik Viktor, a Halászcsárda tulajdonosa 
és Kubatov Károly, a komp vezteője azt val
lották, az ő részűkről semmi hba nem tör
tént, az utasok között alaptalan pánik ke
letkezett, a legtöbb utas beugrott a Dunába, 
igy történt a szerencsétlenség. A helyszini 
vizsgálat is azzal a megállapítással járt, 
hogy

lem hajózási, sem műszaki hiba nem 
történt

Az ügy azonban természetesen a rendőr
ségre került, onnan pedig a királyi ügyész
ségre és megindult a vizsgálat, hogy tisz
tázzák,

terhel-e felelősség valakit

A bűnügyi vizsgálat még folyik, közben 
azonban megindultak a polgári pörök a ka
tasztrófával kapcsolatban. Az áldozatok hoz
zátartozói kártérítést követelnek, de

kártérítésért perel a megmenekült uta
sok egy része is.

Ezek a katasztrófánál elveszett és megron 
gálódott halmijaik árát és gvógykezeltetéti 
költségüket akarják megkapni.

Az ügy során olyan állítás is elhangzott, 
hogy a vacsora résztvevői közűi

állítólag többen boros fővel szántak

szedelemmel fenyegeti.
— Él magyar, óil Buda mégl! —< 

kiált fel Mohács költője, hogy elűzze a 
gyászt és reménytelenséget. Ez volt a 
magyar hit a multhan; mindenkor lé
tünk és jövőnk biztos tudatával néz
tünk a budai várra. Igy nézhetünk most 
is. örök időkig áll a felszabadított, a 
nemzet létét jelentő Buda vára, a ma
gyar főváros azt fogja képviselni min
denkor.

A főpolgármester magasszárnyalásu be
szédét este 7 óra 40 perckor kezdette meg. 
Az előadást, amely történelmi visszapillan
tás keretében Budavára nagy jelentőségé
nek valóságos apotézisét zengte meg, meg- 
illetödve hallgatta végig a rádió hatalmas 
közönsége.

tett a hűtlen rokon ellen.
Az újpesti kapitányság telefonon azon
nal érintkezésbe lépett a bécsi rendőr

séggel, 
nhol megtették a szükséges intézkedéseket 
A bécsi hajóállomáson a vígan érkező Land- 
kutscher Jánost kellemetlen meglepetés 
érte:

két detektív várakozott rá
és felszólították, hogy menjen velük a rend
őrségre. Olt aztán megtudta, hogy nénikéje 
felfedezte a lopást és nem kegyelmezett, ha
nem följelentést tett ellene.

A lopott holmik egy részét meg is ta
lálták nála, mire a bécsi rendőrség a bu
dapesti rendőrség telefónértesitése alapján 
őrizlbe vette a fiatalembert.

a kompra.
Az egyik áldozat ügyvédje a perben erről is 
megemlékezik, de arra hivatkozik, hogy ak
kor annál inkább anyagi felelősség terhel 
n komp tulajdonosát, mert

vgy régi rendelet határozottan kimondja, 
hogy Ittas embert nem szabad felengedni 

hajóra.
Az első ilyen pör, amelyben Lévai Tibor 

dr. ügyvéd képviseli a felperest, már a bíró
ság elé került, a jövő héten hétfőn tárgyalja 
az ügyet a törvényszék.

szírazeiem- 
gyártmanyok 
utolérhetetlenek I
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I.
Néhány hónap múlva lesz hetven eszten

deje, hogy Ferenc József testvéróccsét, sze
gény .Miksa mexikói császárt Quretero falni 
ólait agyonlőttek. Sok esztendő telt el utána 
és 1911-ben « Merlda-gőzós elindult Mexikó
ból, hogy áthozza Európába a kivégzett esá- 
szár kincsiit, vagyonát. A hajó a virginiai 
partok mentén viharba került és elsüllyedt 
Most buvár-erpedttlő Indul Nemyorkból, 
hagy kiemelje a tenger mélyéről a császári 
kincseket, amelyeknek értékét négy-ötmillió 
dollárra becsülik. Habsburg Miksa annak
idején, mikor elfoglalta Mexikó trónját, le
mondott úgy a magyar, mint az osztrák 
trónra vonatkozó minden Igényéről, de nem 
lépett ki a Habsburg-ház kötelékéből A hely
zet tehát nz, hogy ha a l> övároknak sikerül fel
színre hozni n kincseket, naggrészére igényt 
tarthat a Habsbtirg-család.

II.
Annyit hallottunk mostanában Budapest 

előkelő vendégéről, a mysorei maharddzsá- 
ról, aki még levesnek való Ganges-vlzet is 
hozott magával. Járt Itt most még egy in
diai /eledelem, Bikaner maharádzsája. Jász- 
kiséren vadászott. A déli pihenő alatt őfen
sége (pedig azt mondják, neki le van otthon 
egy pár kádra való gyöngye-smukkja) a te
rítékre került foglyokból egy párat maga 
tűzött nyársra, maga forgatta, maga sütötte 
a fogoly pecsenyét, meg is ette jóízűen, vál
jék egészségére!

III.
Érdekes tervvel foglalkozik egy angol 

pénzcsoport, luxusszállodát tervez a Sváb
hegyre. Angol kastélyok mintájára készülne, 
ódonnak látszó épület, kandallókkal — de 
tökéletes komforttal. Egy pesti filmszakma
beli ur áll a terv mögött,

IV.
Végre... végre Itt a könyvpiac nagy ese

ménye, megjelent Zichy Tivadar legújabb 
könyve. „Három vacsora" a elme. At ifjú 
gróf ezúttal dialoglzált novellával örvendez
teti meg olvasóit. Előszót is irt hozzá: el
nézést kér azért, hogy egy teljesen erotika
mentes müvei bátorkodik két órán keresztül 
foglalkoztatni az olvasót. Ezúttal talán több 
szerencséje lesz, mint két regényével volt, 
a „Három vacsora" a könyvespolcokra is 
kerül, nemcsak az ügyészségre,

V.
Londonból Írják a Kisnaplónak: Az el

űzött négusról egyszer-egyszer még beszél 
London. A múltkoriban egy kongresszuson 
vett részt, most pedig megírták róla, hogy 
háboríts emlékiratain dolgozik. Egyet azon
ban eddig még nem tudtak róla. A négus 
ládarakományra való baracpdlinkát rendelt 
Magyarországról. Londonban, úgy látszik, 
olyan nagy a „báráck" híre, hogy ő is ezzel 
igyekszik enyhíteni a száműzetés keservét.

VI.
Paulinl Bélát, a Győngyösbokréta meg

teremtőjét nagy tisztesség érte. Díszpolgárrá 
választotta Buják, az egyik legszebb bokré
tái falu.

VII.
Irodalmi történet — 1996.,, A tehetsé

ges tró kis kalandorregényt irt és a hét ele
jén felvitte a kiadóhoz, A téma röviden ez: 
a tébotyda orvosa kiválaszt egy-egy gond
jára bitóit őrültet, hipnotizálja és a legfan
tasztikusabb bűncselekményeket hajtatja 
végre velük, utána visszadirigdljo őket a 
tébolydába és mikor a hipnotikus állapot 
megszűnik, qz örültek már nem emlékeznek 
rá, mit követtek el. A kiadó elolvasta a kis
regényt és fanyar képpel adta vissza a kéz
iratot: ócska téma ez, kérem, olyan valószí
nűtlen Szvengdh-dolog... At iró zsebre- 
tette a kéziratot és hazafelé indult. Az utcán 
vett egy lapot: Ökülnyt belük hirdették 
benne a bolond Kpankáné esetét, akit — a 
szurósstemü ügyvédi lmok az Angyalföldről 
küldözgetett bankcsalásra.

Vili.
Susi — Susn: ezt n Wt nevel lessék meg- 

jegyein! és sürgősen elmenni • Tabán-bárbo. 
A budapesti éjszaka szenzációja!

IX.

A magyarországi vadállomány fölfrissité-
lése és fái javítása cél/ára a földmivelésügyi 
miniszter kedvezményes árban tenpéssálla- 
tokát ad Foglyot, nyulat, fácánt kaphatnak 
a vadászterületek tulajdonosai.

BAKTER: Uccu nini Lépcsős asomszéd, 
megen csak Peatrül?

ÖRZSI: Do még ha tunaá kinél Jártunk
BAKTER: Ma] megtudom ha megmon- 

gyék.
ÖRZSI: De mlngyán hasra öl, ha meg. 

hájjá. Mer Gömbös apánknál vótunk beteg
látogatóba.

BAKTER: Hinnye a karabukájátl Hogy 
Jutott eszükbe?

LEPCSES; Néni óvas maga újságot? Nap
számra riogatlyúk az órszágot, hogy szere
tett vezérünk ujfent kornyadoz s pihenésre 
szorul. De, mondok, tetűette ebinge firká- 
szai, el akarjátok tanácsúni külhonba, 
majd én útónná nézek azeméllesenl

ÖRZSI; El la mentünk
BAKTER: Oszt hogy van a kegyelmes 

úr?
LEPCSES: Hogy? Hála legyen a Magas

ságbélinek: nem lácdk azon semmi baj. 
Ollan a szína, akar a harmatos rózsának.

BAKTER: No csak! Hát akkor mér hír
lik, hogy beteg?

LEPCSES: Idehallgasson,.. én nem tu
dom igaa-e, nem-e, de egy illető monta 
nékem a villanyoson, hogy Gömbös apánk 
tökegésséges, oszt csak azér Jelentett bete
get, mer heccüli a Tranyavszkit.

BAKTER: A Tranyavszkit? Mér Ippen 
ölet?

LEPCSES: Mer ippen ű akar a hetibe 
ülni.

BAKTER: Oszt ezér maródizál a vezé
rünk?

LEPCSES: Nem érti? FigyeJJen ide. Az 
a gazdag Pézolvaső Pücök András egy nap 
üzent a rokonyaiér, hogy hamar gyüjjenek. 
mer halálát érzi közelenni, Hát az örökö
sök a templom előtt örvendezve beszélték 
m«g, hogy igen ócsőn temettetik el a vén 
fukart, de ollan negyedosztáliú temetéssel, 
hogy a megboldogútnak usszólván gyalog 
köll majd a sírba szállni. No, mikor a 
gyászházba érkeztek az atyafiak, a hal
dokló ippen az asztalnál ült, e*  szép darab 
sonkacsontot koppasztott a bicskájával s 
időnként igen jóizflveket kortyintott rája 
a szemelt rlzlingbül, aki Ötliteres kantába 
állt az asztalon. — „Hejnye'*  w- bámút Pü
cök Lajos látott szemekkel az öregre, — 
..aszonták, hogy magának közeledik a ha
lála.* 1 — „Úgy is van fiam" — monta Péz- 
ólvasó vígan, — „minnyájunké közeledik, 
csak hát legyetek türelemmel, mer az enyim 
igen lassan gyün."

BAKTER: A mándoki fene cslpkette 
vóna ki a fortéllos eszevelejitl — Hát mi 
újság Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Nem hallotta? A bolond asszony 
ugyan elvitt a Hermes bankbul vagy száz, 
tiz darab ezrest.

BAKTER: Száztizet? Nem vót az bolond, 
hajjal

LEPCSES: Idesapám is aszonta mindég: 
amíg valaki szájába önti a pálinkát a nem 
u fülibe, addig az tökjózanynak tekénthető.

Nemzetközi érdeklődés
nyilvánul meg a csütörtökön megnyíló 
őszi Lakberendezési Vásár iránt 
Elkészült a Vásár — A magyar bajnokok olimpiai 
dijainak bemutatása — A bécsi RAVAG akciója

Csütörtökön délelőtt nyílik meg ünnepélyes 
keretek között a tizenkettedik őszi Lakberende
zési és Háztartási Vásár, amely ezúttal nagy
szabású Rádiókiállitással egészül ki. A közel 700 
kiállító elkészült munkájával. Már esak az áruk 
kirakása van hálra.

Nagy fejlődést fog mutatni as ezévi őszi 
Vásár. Közel 30 különböző csoportban, szigorú 
szakmai elválasztásban bemutat mindent, ami a 
lakásberendezéshez, a házlarlásvezetéshez és 
külön kiállításban, ami a rádió tökéletes élve 
zetéhes szükséges

A látogatókat rengeteg szenzáció várja. A

forgószlnpad napi öt előadásával, a rádió üveg 
palotába burkolt minta stsudiója, a rövid hul
lámú vétől és leadás bemutatása, a hibakeresés, 
a Képek Javításának ezer fortélya. De lesz ipar 
művészeti kiállítás technikai újdonságok cső 
portja, külön díszes csarnok pedig bemutatja 'a 
magyar olimpiai bajnokok győzelmi Jelvényeit, 
az olimpiai tüzet vivő fáklyákat és rengeteg ér
dekes felvételt, amely a magyar győzelmekről 
készült

Az őszi Vásár iránt mutatkozó nemzetközi 
érdeklődéit legjobban talán az bizonyltja, hogy 
a bécsi RAVAG, az osztrák rádió leadóállomása

Parisette Kávéház
Szeptember 1-től esténkint

Barabás Sári — Vócsey Dorla

BAKTER: Oszt ml lett a pézzel?
ÖRZSI: Most szedegeti össze a rendőrség. 

Egyik bábánál találtak ennyit, másiknál 
megen amannyit, mégis hibádzlk pár darab 
ezres.

LEPCSES: No hallod. Sok bába közt 
még a gyerek is elvésr! Hát még a pézl

BAKTER: Hásze nonol — Abbul ml igaz, 
hogy a franciák má meg igen főzándorottak 
a németekre?

ÖRZSI: Nem teccik nékik, hogy a Hitler 
erősíti a hadseregit.

BAKTER: Aztat felejtik a franciák, hogy 
tizenöt esztendőn át folton fegyverkeztek? 
Meg átkajátoztak a határon: illen erőssek 
vagyunk, ollan erőssek vagyunk!

ÖRZSI: Hát most meggyütt a visszhang.
LEPCSES: Eccer Mütyür Káról is vissz

hangot jádzott a azéles Dunán. Atkajátotta 
hogy: „halló!" Persze visszhangzott;
„halló!" Megen átsüvítette: „ki van odaát?'*  
Gyütt vissza a hang: „ki van odaát?" Végül 
aztat ordibálta: „marhal" A visszhang meg 
felelte: „marha az öreganyád keservei"

ÖRZSI: Persze valaki vót odaát!
BAKTER: Akar a francia határon túl. 

— Hát arrul mit hallottak, hogy Losoncon 
két gyomra vót egy illető embernek?

LEPCSES: Egyet ki is operáltak belülié.
BAKTER: Képzelem mennyit tudott az 

enni!
LEPCSES: Ollik ember hasának mintha 

csak nem Is vóna feneke! Annál a fösvény 
Gatyarágó Vince Pálnál egy huzsvéton va
lami atyafija vendégeskedett. Rettentő 
nagyétfl ember vót a vendég, ment belé az 
étek, mint alagútba a tehervonat. De awót 
osztón a jó, hogy allig keltek föl az ebéd 
mellül, mán is megkérdezte: „hány órák
kor lesz a vacsora?" — „AmmAn téged 
nem illet" *— felelte mérgessen Gatyarágó, 
—. „mer ha van Isten as égbe, étiül a sok 
zabálástul úgyis kifakasztya a hurkádat."

ÖRZSI: Hát rossz is azt nézni, mikor a 
vendég pusztít. Oszt mehetnénk aptya.

BAKTER: Várgyon csak. AíTelül mit hal
lottak, hogy e*  német tanár összeszidta a 
könyvibe a Mojzes prófétát?

ÖRZSI: Aa ám. Kimonta rulla, hogv a 
Sinaj-hegyi kinyilatkoztatást tűzijátékkal 
csinálta. Nem az Úristen vót a cslpkebokor- 
ba, hanem bengáli-tüz.

LEPCSES: Mikorába Krisztus urunk a 
fődön járt, eccer igen elpilledve betért e*  
kocsmába, félmessző borra. Hát valami fu
varosember kötözködni kezdett az ivóba, 
vette az ustorát, oszt odasuhintott Jézus 
felé. De az ustor szijja megfordut ám a le
vegőbe, visszavágódott s úgy szemen tanálta 
a fuvarost, hogy menten megvakút.

BAKTER: Lám csak lám! Az a német 
tanár, aki a Mojzest aziggya, a' mér nem 

vakul meg?

LEPCSES: Minek? nem ölég neki hogy 
hüle? — No Istennek ajállom.

fARNA-BAR
(Dunapart ♦ Tel.: 1-814-92)

Perényí Nusl

Zene: MÜLLER-LARRY. Zéróra #-kor

szeptember 2-ára délután 4 óra W) percre kü
lön németnyelvű előadást hirdetett, amely a 
nyugati országok felé fogja terjeszteni a buda- 
oesti őszi Vásárra vonatkozó összes tudnivaló
kat. A bécsi rádió előzékenységét a magyar stú
dió azzal köszönte meg, hogy ugyancsak elő
adást tart, természetese magyar nyelven, a kö
zeli napokban megnyíló bécsi őszi Nemzetközi 
Vásárról.

A legújabb
színpadi szerző:

Csabai Imre fiatal közrendőr
A Színpadi Szerzők díszes galériájában a leg

különbözőbb foglalkozási Agak szerepeltek már. 
Voltak orvosok, ügyvédek, magasrangu állami 
és városi tisztviselők, egyszerű Iparotok, keres
kedőemberek, sőt diákok is a darablrók sorsi
ban, mire

most bevonult a eaerzők kőaá ■ rendőr, ■ 
kistó*  u> b.

Csabai Imre fiatal rendőr, aki a pestvidéki ka
pitányság kötelékébe tartozik és jelenleg Szent
endrén teljesít őrszemes szolgálatot, sgyfelro- 
násos darabot irt: „3. V. 27." óimmal. A rendőr 
darabjában

lsgalmsa kémtörténetet Mgomrtt tel.
Határszéli városban játszódik le a cselekmény. 
Egy nemzetközi kém és barátnője, a szép ka
landorod hősei a történetnek. A rendőr első 
színpadi munkáját Pataky József színigazgató- 
nak, akit régebbről Ismer, mutatta meg, felül- 
birálat végett éa Patakynak annyira megtetszett 
a darab, hogy szombaton este azzal nyitotta 
meg a szentendrei színi szezont.

Csabai Imre, a rendőresoraő s»ágy «MR 
vépett.

Apja a fronton esett el, anyjával a legnagyobí 
nélkülözések között éldegéltek. Először villany*  
szerelő volt, aztán műszerész. Pár évvel ezelőtt 
sikerült felvétetnie magát a rendőrség kötelé
kébe. Előbb Csillaghegyen teljesített szolgálatot, 
legutóbb Szentendrére került. A derék rendőr 

minden szabadidejét tannláMal tölti.
magánúton leteszi a vizsgákat ás megszerzi ad 
érettségit

Véletlenül találkozott az 
uccán ellopott biciklijével
A tolvaj knockoutolta a bicikU 
gazdáját és menekülői akart, 
de vad hajsza után elfogták
Érdekes körülmények között került kézre 

vasárnap délben egy ismert kerékpártolvaj.
Szécsi Antal gépész, aki a Stefániául 14. 

számú házban lakik, még kedden bejelentette 
a főkapitányságon, hogy

a hás elől ellopták kerékpárját
A rendőrség megindította a nyomozást, azon
ban kevés remény volt arra, hogy a tolvaj kéz- 
rekerüljön.

Vasárnap délben a műszerész egy barátjához 
ment vendégségbe a Sajó-utca 2. számú házba.

A ház előtt nem kis meglepetésére ellopott 
‘ kerékpárját fedezte fel, 

egy jól megtermett atlétakülsejü fiatalember 
éppen pumpálta a gummit. Odament hozzá és 
megkérdezte, hogyan került hozzá a kerékpár? 
A fiatalember válaszul öklévé] úgy mellbévágla 
Szétüt, hogy

elvágódon a földön.
A leütött ember zegélykláltásaira többen üldö
zőbe vették a menekülő tolvajt, aki a Thököly 
utón leugrott a kerékpárról és nz arra haladó 
69-es villamosra kapaszkodott fel. A J69/-es 
rendőr a villamos után rohant,

felugrott a robogó villamosra és leszedte 
onnan a tolvajt, 

összekötözve a főkapitányságra vitték, ahol 
megállapították kilétét. Török Miklós 24 éves 
rovottmultu kerékpárlolvaj volt az elfogott em
ber. Őrizetbe vették.

— A „Z*őfla “ sétahajó nzsonnajáratának meg
változtatása. A M. Kir. Folyam- é| Tengerhajó
zási R. T. közli, hogy szeptember 1 tői kezdő- 
döleg a „Zsófia1* sétahajó uzsonnajárata, mint 
az előző években, 5 óra helyeit már délután 
K6 órakor indul. A vacsora járat továbbra is 
változatlanul este 8 órakor indu’

— Német folyóirat Budapestről. A „Dle Dame" 
cimü előkelő német folyóirat legutóbbi számá
ban „Párizs? nem, Budapest**  címmel, sok 
szép, képpel Illusztrált cikket közöl. A cikkíró 
tiltakozik az ellen a beállítás ellen, mintha 
Budapest a Balkán Párizsa volna. Eltekintve 
attól, írja, hegy a Balkán nem Magyarországon 
kezdődik, Budapest nem máz, mint éppen Buda
pest, a maga sajátságos, kedves és érdekes ere
detiségébe*.
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Veszedelmes csempész
társaságot lepleztek le 
a pénzügyőrök

Abban a percben fogták el a csempészeket, amikor 
az autóról lehordták a nagymennyiségű csempészárut

A pénzügyőrségen már hónapokkal ezelőtt 
tudták, bizalmas értesítés alapján, hogy a bu
dapesti piacra feltűnően tok csempészett fahéj 
kerül. Megállapították azt is, hogy szervezett 
banda óriási tételekben hozza Romániából a 
csempészett árut Hatalmas apparátussal, a leg
nagyobb titokban megindult a vizsgálat, moz
gósították ennek érdekében a határőrségeket 
Is, de hosszabb ideig eredménytelenül keresték 
• csempészeket. Végre sikerült megállapítani, 
hogy

a fahéjszállltó társaságnak Medgyesháza 
községben van a találkozóhelye.

íszrevétlenül figyelték a fináncok a községet 
éa hamarosan feltűnt, hogy időnként budapesti 
rendszámú hatalmat teherautó jelenik meg egy 
medgyesháza! gazdasági épület előtt és onnan 
mákokkal megrakodva robog Budapest felé. 
Nyomról-nyomra haladva megállapították azt 
is, hogy a fővárosban egy blhari-utl raktár
telepre fordul be a titokzatos gépkocsi. A telep 
raktárnoka fogadja a teherautót és kísérőit és 
átveszi a zsákokat.

Legutóbb lesbe álltak a fináncok a bihari 
■tón és megvárták az autóérkezését. Abban a 
pillanatban, amikor a szállítmányt kezdték a 
gépkocsiról lerakni,

• fináncok rajtaütöttek a társaságon, amely
nek tagjai azonnal megadták magukat

A pénzügyőrök tüstént megvizsgálták a szállít
mányt. Feltevésük igazolódott: fahéjjal telt fió
kokat hoztak Medgyesházáról. A társaság tag
jai: Braun József, Striffer József, Faulhauber 
Antal, továbbá a raktárnok, a sofTőr és az autó 
később kihallgatott tulajdonosa a leghatározot
tabban tagadták, hogy csempészésre következ
tek volna, kijelentették, hogy fogalmuk sem 

volt arról, hogy a szállítmány tiltott módon 
került az országba.

A pénzügyőrök lefoglalták a nagymennyiségű

Csalót, sikkasztót, orgazdát és 
tolvajt keres a rendőrség rádiója

Vasárnap délben a rendőri rádióállomás ut
ján a budapesti királyi ügyészség több személy 
ellen bocsátott ki körözést A rádióállomás va
lamennyi körözött pontos személyleirásét és 
közelebbi adatait továbbította az ország vala
mennyi hatóságához,

A körözött személyek között kétségtelenül a 
legérdekesebb

Ifj. Méhes Oszkár 82 éves volt magán tiszt
viselő,

aki legutóbb mint ügynök működött. Méhes 
neve régi ismerőse a bűnügyi krónikának. Sok 
okmányhamisilási ügyben szerepelt már és ar
ról híres, hogy olyan kitünően hamisítja az 
iratokat, hogy sokszor bizony még a szakértő
ket is megtéveszti. Az intellektuális bűnözőt 
most orgazdaság miatt keresik. Egy betörőtől 
több holmit megvásárolt potom pénzért és azt 
értékesítette.

Loránthád (Langmár) Béla, 48 éves vea- 
déglőst

négy rendbeli, feleségét egy rendbeli csalás 
miatt keresik. A vendéglős négy embertől csalt 
ki állásszerzés ürügyével kisebb-nagyobb össze
get és az egyik bűncselekménynél segédkezett 
a felesége is.

IJchter Salamon 33 éves ügynök, 
a Reform Ruházati Rt. kárára követett el pár
ezer pengős sikkasztást. A sikkasztó eredetileg 
Becs felé vette útját, de később az a hir érke
zett, hogy a főváros környékén bujkál.

fahéjat éa a teherautót is.
A csempészettel vádolt társaság hat tagja 

ma, hétfőn áll bíróság elé.
Dr. Lombay budapesti büntetótörvényszékl ta
nácselnök tárgyalja ügyüket, dr. Traytler Endre 
és dr. Kárpáti Lóránt védik őket.

Azt még nem sikerült tisztázni, hogyan hoz
ták át a fahéjszállitmányt a határon, tisztázó
dott azonban az, hogy Medgyesházán, amig a 
teherautó megérkezett az áruért, a telt zsá
kokat

egy kukoricásban ásták el,
hogy a helybeli pénzügyőrök ne akadhassanak 
rá. A községben most folyik a vizsgálat a tár
saság medgyesházai tagjainak leleplezésére.

Meaey József 27 éves ügynök,
a So/pmossg-képszalonból vitt el képeket és 
sikkasztotta el a beinkasszált összeget.

Wiesner Károlynál,
egy magánzónő sérelmére elkövetett lopásért 
körözik. Wlesnerné, aki Imridi Emília néven 
is szokott szerepelni, legutóbb Újpesten lakott. 
A negyvenkét éves, négy nyelvet beszélő nő, 
zongoratanárnőnek készült, később piaci árus 
lett

Szűcs Ernő volt rendőrségi kézbesítőt,
akit szabálytalanságok miatt bocsátottak el. 
háromrendbcli sikkasztásért keresik. Az ötven
hat éves, ősz ember vitéz Tóth Sándor álnéven 
szokott bemutatkozni.

Ferenczy főkapitány 
érdekes döntése a MÁV és 
egy autóutas háborúságában

A közönség gyakran olvas hirdetést a la
pokban, hogy vidéki vagy külföldi autóutra in
duló turista utitársat keres. Ilyenkor legtöbb
ször az a helyzet, hogy valaki autót bérel és 
hogy a költsége kevesebb legyen, költséghozzá
járulással utasokat visz magával. Egy ilyen kö-

Megnyílta^

>^*̂***^hangulatos  estéivel 
és zenés ozsonnákkal

ARANYKÉZ-U.5. Tel. 1-897-66
zös autótura körül érdekes előzmények után 
hozott most ítéletet a főkapitány.

Eljárás indult egy budapesti lakos ellen azon 
a címen, hogy engedély nélkül, ellenszolgálta
tásért autón személyeket fuvarozott. A kihá
gás! ügyben, amelyben

a Máv. Jelentkezett sértettként, 
a kerületi kapitányság rendőrbirója megbün
tette az utast, aki azonban nem nyugodott meg 
az Ítéletben, hanem fellebbezett. A főkapitány 
most másodfokon

felmentő ítéletet hozott
és azt igen érdekes módon indokolta.

Az Ítélet megokolása igy szól:
— A terhelt a tárgyalás adatai szerint nem 

fuvarozott, henem mint utas bérelt autót. Igaz, 
hogv a szállítási költség megosztása céljából 
utitársakat keresett és fogadott maga mellé, ez 
azonban

nem tekinthető kihágásnak,
mert nincs olyan törvényes rendelkezés, amely 
ezt tiltaná. A terhelt azzal védekezett, hogy 6 
az autót feltétel nélkül bérelte, akkor Is meg 
kellett volna fizetnie at egész költtéget, ha nem 
talált volna utitársakat. Az utitársak által meg
térített költség tehát nem ellenszolgáltatás, a 
terhelt eljárását tehát nem lehet Üzletszerű, 
anyagi haszonra Irányuló társaskocsi-fuvaro- 
zásnak minősíteni.

Az Ítélet végül kimondja, hogy
nincsen rendelkezéa, amely megtiltaná, 
hogy többen közösen, együtt béreljenek 
autót éa elosszák egymás között a vitel- 

dUat
A főkapitány Ítélete elvi szempontból igen 

fontos, mert lényegében azt jelenti, nem tilos 
az, hogy a közönség olcsón utazhasson autón!

Gondoskodjék már most 
gyermekeiről!

Minden magyarországi Középlakola és Intését előírásának megfelelő Intézeti- ős lakolaruhák. 
cipők éa minden egyéb felszerelésekben osztályaink a legtökéletesebb választékot nyújtják.

M.D.Cs. 
Torsa

Az M. D. Ca tornacipőért s 
g hónapi garanciát vállalunk.

leánykáknak
Sötétkék matrözruhu 
« évesnek végigbélelt bláml ts 
mellényre del?osottssok*yával,M-M  aj <| gQ 
**^fl’ííÁm<mkéa» 1.— ewaelkedéa 

Natróznitia ttuplnsnllér- 
rul és kézelővel «450
he*.  66-ös, « éveanek--------------------- ■ ••eWV

Simonként 1.50 emelkedés

Boukav-ruha
bélelt bléiMl, mellényre dolffosott <■ d£ KA 
mekayávsl, 65-Us, 6 évesnek____ IW.JV

Számonként 1.60 omotkedée

Pelterlnes téllknhót íss; 29 5O melegen bélelve, 75-ös, 12 évéinek...
Számonként emolkedés

Iskolakötény klothól « SB
piros dlsittéssel. 65-öe, 8 évesnek _  ■

SiámoDként 20 fill. emelkedés

Svéd tornanadrág 3i0
(mos, !-ee ... „.............  ... ’»■ ■ —

Bsámonként >0 fill. emelkedés

Fehér tomahlűz.... . 1.80
^Simonként 10 fill. snelkedés

Nappali ing -.95
démonként 10 fiit, emelkedés

Színes szoknya- vagy 
nadráakomblné ___ 1.80

Vámonként 10 fill. emelkedés

Fiuknak
Szövet sportöitöny........ 1S__
sím*  vegy (rolfnedrásrgsl, 5. érám... ■

Siámonként 1.50 emelkedés

Sötétkék Bocskov-öltöay „ _
Jé kivitelben, 8. ra. 8 éveinek ...... ■ • • 

Siámonként 1.60 emelkedés

Szürke Bocskav-öitöay ,o__
kiváló kelméből, H-a», 8 évesnek ... *>«■

Bsámonkónt 2.— emelkedés

Kockás tlroll joppekabát
R évesnek, szövetből, sóid gallérral, g 80

Óiámenként 60 fill. emelkedés

Tlrcll nadrág faszt Iónból , 7O
sóid és ssOrke. é-ös, 8 évednek... _  ■ —

Seámenkéat 40 fill. emelkedés

Tornatrikó < évmMk « ««
tobór. fekete viury kék nélM _ _ ■ aWV

Számonként 15 fill. eme!ko4ée

Riót tornnnflöróg. éve..*  1.35
Haánionként 15 fill. emelkedés

Nappali Ing , nn
scinea freskóból, M-e. — ».G V

•rámánként 80 Hit. emelkedés

HÚlóIny mosott stfoeból, M-os_ 3.40
Rr.ámonként 10 fill. emelkedés

AlSÓnndrÓO kflperMI varr sstne. 4 OC 

bukóból, 80 cm. bőség!........ ..........
Számonként 15 fill. emelkedés

Leányoknak 
és fiuknak

Sötétkék boykaMt..^- 
klet béléssel, vwu<oa vateU*esvs,  <| £

S«ám.nkést 1.— emeMtsdte 

Sötétkék hnvkaiidt..—. ao 
finomabb miaóá.g és klvitelbam ...

Stámoaként 1.50 emelkedés

Tennislionell pizsama .
5 évesnek ................. ....... ... ... _ <JsWV

Ssómonkést tO filL swsllméés

Térdhirlsnva Aa
msoeofe.alb.1, 5 5. uW

Hsámoaként 1 fill. emelkedés 

TélMsiW ,
flórból, ó-éa........ .......... ..... ... .......... ■

SsámeakéM 18 mi. emelkodóe 

PatentWsd harisnyák:
PamstlonalbóL 6-ds, 5 óveasek

_.M X -M 
Maoeefenalbél, 6-te, • érésnek

1.08 X 
PlórkStésé, 5-4s, « éveenek 1.84 4- -15 
Télt yateat 5-te, ( éressek l.OS 4- —-M 

Söiéniéklsknlaruho-siövet 
*«•" •»*'*•  8.80, 100 em 3*20

Siléltü és barna heykelme Q aa 
télikabátra. 140 em Méle.aéffO mtr. WeWV

11.80
FlonclltQkorö kookéa miauk- 3 ©n 
kel ... » ... 7.80, 8.80, 4.80,

Fehér trikó Ágytakaró _ s.so

Gyupjnfnknré 15 80
3 részes atrlkmotrac 93 »o
dainasst kasaiul 1M)<80 e.m-es mwaOV 

Intézeil tolipárnák 
érte lakban, kfiiönböró arakba..

Matréi|allár áa ktialőkáizlet 
bélelve, fehér 1.88, a -kék 1.48, 

Ove> harUayalartá hrokát- 
«1bU»____________

Magyar ruhára viUskőtái 10 f-aói 
latizati ■ontgraaitt 11 drb -.19 

Siónak 3 tioat-.94

6 fiónaplg nincs gondja, fia gyermeké
nek M. D- Cs. „Lucifer" iskolacipöí vesz, 

mert ez M. D. Cs. „Lucifer**  cipőért ő havi garanciát vállalunk.
6 havi garanciát vállalunk az M. D. Cs. „Lucifer" cipő felsőbőrének tartósságáért,
6 havi garanciát vállalunk az M. I). Ca. „Lucifer*  cipó krupón talpának tartósságáért ée
6 havi garanciát vállalunk az M. D. Cs. „Luelfer" ciné egyéb alkatrészeiért is a tarmé- 

szotee sarokkopUtAst kivéve.

M. D. Cs. toroaclpt fehér és fekete színben, ára:
28-J4 S5-41 ___ 43—40
2'80 3'20 3-80

M.D.Cs. „Lucifer” iskoiaclpfi
27-80  81-Bő____ Bfl-40

Barna vagy fekete boxból__ _ _ _ 11*80 13*80 15*80
Dupla talppal^. _ _ _ _ _ _ 11*80 14*80
Dal! eporlbófba végig MrbftéaMl, dupla talppal- 14.80

Mlad fiúk 4á laáijkák réeiéra.

álért válslljak azt a 6 havi garanciát, .art minőséiben jót, mechanikai kivitaiban kiválót gyárttaMuk. 
Minden szülő érdeke, hogy gyermeke a szép és jé M. D Cs. „Lucifer" cipőt viselje

14*80  18*80
--------- 16*80

Postán utánvétellel srAllftunk 15 Pengős felöl áljmenf
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Szép Idő marad
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

télben:
Közép-, Nyugat- én Délnyugateurópában 

tovább tart a csendes, kevéssé felhős, szá
ras idő, a .Skandlnáv-féhzlgel környékén 
azonban egyre viharosabb és csapadékosabb 
lesz na időjárás.

Hazánkban az éjjel folyamán s hőmér
séklet 8—10 fokig sUlycdt.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 24 fok, a tcngcrszinlrc átszámított 
légnyomás pedig 788 milliméter, gyengén 
sflllyedő irányzatú.

Várható Időjárás a kővetkező 24 órára: 
Hétfőn ismét kissé élénkebb nyugati 
légáramlás, az északi megyékben több 
felhő, de eső még ott seui valószínű.

, A hőmérséklet nem változik lényege
sen.

Részeg suhantok 
kegyetlen gyilkossága 
egy leány miatt

Gyöngyös, aug. 30.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelenléte.) Vasárnap délelőtt Gyöngyöspa- 
tak községben négy részeg suhanc bekopog
tatott Nagy Péter gazda házába. Nagy Péter 
és felesége vásáron voltak és csak húszon*  
kétéves Ilona lányuk tarlókodolt odahaza. 
Vnlószinüleg a gubancoknak erről tudomá
suk is lehetett, mert rögtön az ajtónyitás 
után

erőszakoskodni kezdtek a lánnyal, 
aki hangosan segítségért kiáltozott. A sc- 
gélvkíáltásokra a szomszédból Rácz György 
58 éves gazda sietett ót és szembeszállt a 
gubancokkal, akik bortól mámorosán bot

jaikkal ütlegelni kezdték. Rácz György a 
földre zuhant, azonban a suhancok as üt
legelést mindaddig nem hagyták abba, mig 
Rácz mozdulatlanul elnyúlt.

A gazdát a fclismerhetetlenséglg szét
roncsolták as ütések

és a kihívott mentők csak a beállott halált 
tudták konstatálni.

A nyomozás megindult és
a eaendőrség még vasárnap kézrekerf- 

tette a gubancokat,

akiknek mindegyike húsz éven aluli iparos
legény. A csendőrség letartóztatta a ke
gyetlen gyilkosokat.

BUDAI SZÍNKÖR
Honthy, Fejes, Rózsahegyi, Csortos 
Páger, Verebes, Gárdonyi loliíptt^ 

CSÁRDÁS 
VILÁGSIKER 1

Szeptember Mn 100

— LINDBERGH MAGYAR ORVOSOK 
ELŐTT BEMUTATTA CSODÁLATOS SZ1V- 
KÉSZÜLÉKET. Huzelta Tivadar budapesti 
egyetemi tanár elnökletével most zajlott le, 
Kopenhógában a nemzetközi sejttani kon
gresszus. A tudós tanácskozás legérdeke
sebb eseménye volt ar. óceánrepülő Lind
bergh ezredes és Carrel tanár szerkezetének 
bemutatása. A Lindbergh—Corre/ szerkezet 
segítségével g szervezetből eltávolított sejte
ket heteken keresztül sikerült életben tar
tani. A szerkezetet maga Lindbergh mu
tatta be.

— 0T JELÖLT BALTAZÁR PÜSPÖK «R0 
KÉRE. Vasárnap délután ezrével zarándokolt 
a kőzAnség Baltazár püspök sírjához. Betegen 
fekvő özvegye még mindig nem tudja a szo
morú valót, nem merik megmondani az igaz 
aágot. Baltazár püspök örökére több jelölt 
van: Révész Imre teológiai tanár, Makláry 
Károly püspök és Baja Mihály az ismert deb
receni papköltő. A jobboldal legszívesebben 
Vray Sándor kormányfőtanácsos lelkészt sze
retné Baltatár utódjául. Nagy pártja van Mak
kal Sándor volt erdélyi püspöknek is, akit 
legutóbb neveztek ki tanárnak a debreceni 
egyetem hittudományi karára.

A szovjet vasárnapja:
katonai lázadás és tömeges 

letartóztatások
Moszkva, augusztus 30.

Moszkvában tagadják ugyan, hogy letartóz
tatták Oterskyt, a londoni azovjetoross keres
kedelmi képviselet vezetőjét, tény azonban, 
hogy Ozortky sorsáról semmit sem lobét tudni. 
Moszkvában éa vidéken tovább folynak a le
tartóztatások.

A sépblztomágok és más állami hivatalok 
sok főtiastvisclőjét tartóztatták le.

A letartóztatottak legnagyobb része azok közül 
kerül ki, akik valamikor a trickfsta irányzat 
hívei voltak. De nemcsak előkelő személyi
ségeket, hanem tok mát kisebb embert h i •tar
tóztattak. A letartóztatottak számát egyelőre 
nem lehet megállapítani.

A Moszkvától 2b0 kilométer távolságra lévő 
Riazan város közelében hatalmas tőzegtflz tá
madt, melynek oltására kivezényelték a nem
rég a városba érkezett katonaságot la.

A katonák azonban megtagadták aa enge
delmességet.

A jelentés szerint a lázadást gyorsan elfojtot
ták. A tűzvésznek több emberélet Is áldosatul 
esett. Az anyagi kár igen nagy.

Hir szerint nz ukrajnai parasztság körében 
egyre növekvő nyugtalanság észlelhető. A vö
rös hadsereg ukrajnai csapatai

parancsot kaptak, hogy a legszigorúbban 
lépjenek fel

az ukrajnai parasztok mozgalmával szemben.

CSILLÁR-«JÁ“
EGYES MODELLEK MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRON

— Hét ember mérgezte meg magát va
sárnap. A vasárnapi napon az öngyilkos
jelöltek méregnapot tartottak. Surnovszky 
Kornél hentessegéd neje, Kispesten seve- 
nállal mérgezte meg magát. — Hálint Mi
hály n Rákóczi-léren szublimátot ivott. — 
Mahler Klára szobaleány a Fillér-u\cn 83. 
szán: alatti lakásán altalóport vett be. — 
Retket András napszámos a Ctátzárfürdö 
kertjében sósavval mérgezte meg magát. —- 
Mikei Gizella fodrásznő Sashalmon szerelmi 
bánatában sósavval ivott. Devizeut Jó
zsef kőműves a Cserei-utca 10. számú ház
ban ismeretlen mérget vett be. — Kirch- 
mílller Lajos segédmunkás n Mdfpds-téren 
szublimáltál akart megválni az élettől. A 
mentők kórházba vitték őket.

Siófokon legkellemesebb 
® nyárutó Fuuup>uu.t ejuh

FCrdSIgasgatósógi Iroda
Budapeat, Karolv-kUrut 8 a Tel71-452-O2,l-3üfl-.r»4

Tizenkét országúti 
mentőállomást állíta
nak fel Pestmegyében 
Ar automobil klubok évek óta sürgetik 

már az országúti mentőszolgálat megszerve
zését. Gyakran előfordult szerencsétlensé- 
8*k  alkalmával, hogy a távoli városból

■ mentők késői*  érkeztek a helyszínre. 

'Az ügyet most a községek vették a kezükbe. 
Tizenkét pe'lmagyei község elhatározta, 
hogy

országúti mentőállomást fog felállítani.

Cegléd, Zagyva rékós, Solt, Szalkszentmár- 
ton. Gomba, Pócsmcgyer, Budakeszi, Rá
kosszentmihály, Sashalom, Pomáz, Pesl- 
■zentimre és Tópiószcntmárton községek

Pest vármegyét kérték fel,

hogy hozzájárulásával segítse elő a tervek 
megvalósít ását.

Szeptember elsején tartják a vármegye 
közgyűlését. Az országúti mentőállomások 
Ügye a közgyűlés programúján szerepel.

— „Magyar Kálvária" Sátoraljaújhelyen. 
Az Országos Szepesi Szövetség sátoraljaúj
helyi osztálya ez év elején gyűjtést indított 
egy „Magyar Kálvária" elnevezésű emlékmű 
céljára. Harasztos Gyula sátoraljaújhelyi ke
gyesrendi gimnáziumi tanár tervei alapján 
a város határában emelkedő Kopaszka he
gyen vezető utón épült meg az emlék, amely
nek ünnepélyes leleplezését október 4-én 
tartják.

— Kettős szerelmi dráma a Ponyva part
ján. A borsodmegyel Felsőregmeten egy 
csűrben lőtt sebekkel holtan találták Varga 
Mihályné 32 éves asszonyt. A csendőrség 
megállapította, hogy Vargánét Jurkó Pál 
gazdalegény ölte meg. A gyilkost vasárnap 
sikerült elfogni. Jurkó kihallgatásánál azt 
hangoztatta, hogy a nőt saját kérésére lőtte 
agyon, azután ő is öngyilkosságot kísérelt 
meg, n Ponyoa-patakba vetette magát, de 
kimentették.

— EGY FIATAL LEÁNY HALÁLUGRÁSA 
A JÓKAI-UTCÁBAN. Vasárnap a kora dél
utáni órákban a Jókai-utca 1. számú ház 
negyedik emeleti folyosójáról Lacid Irma 
háztartásbeli alkalmazott az udvarra vetette 
magát. A szerencsétlen leány nyomban meg
halt. A rendőrség az öngyilkosság ügyében 
nyomozást Indított.

— Urak! Három méter kitűnő férfi öltöny
szövet hozzávalóval együtt P 20.88. Csak at 
udvarban, Király-u. 32. (sarokház). Alapítva 
1895-ben.

— Stanley Gardner „esetei'*  — neki ugyanis 
csak cselei vannak — mindig izgalmas meg
lepetést jelentenek a könyvpiacén. Mert min
den esete oly rendkívüli dolog, hogy két év 
alatt, mióta nz elsőt megírta, még Ameriká
ban ia szédületes lendülettel emelkedett a 
bűnügyi regényírók legelső sorába. A látszó
lag köznapi, gyakran humoros ötlet, lassan, 
szinle észrevétlenül bonyolódni kezd és mire 
ráeszmélünk, már nyakig benne vagyunk n 
lélcgzetfcszitő drámában. Legújabb esete a „ház
mester macskájával"’ tipikus példája Gardner 
szemfényvesztő művészetének, moly tragikus 
eseményeket hámoz ki jelenéktelen körülmé
nyekből éa berclvnélea logikájával éppen nkkoi 
süti rá a rablógyilkossá got a bűnösre, mikor 
az már teljesen biztonságban hiszi magát. A fő
tárgyalás. melyen kirobban nz igazság, vihar
ként ragadja magával nz olvasót. Gardncrnek 
ez n könyve a Pálládi*  Egvpengös Regényeinek 
egyik legjobb kötete.

— Kodolányl János sajtópere. Multheti 
számunkban megírtuk, hogy Kodoláhyi Já
nos, ismert iró ellen, aki külföldön tartóz
kodik és sajtóperének tárgyalásán nem 
jelenhetett meg, a törvényszék ügyészi in
dítványra előzetes letartóztatást rendelt el. 
Tudósításunk megjelenése után közölték 
velünk, hogy a bíróság nem rendelte et a 
távollévő iró letartóztatását, hanem csak 
oly értelmű határozatot hozott, hogy a ki
tűzendő tárgyalásra elő fogja vezettetni 
Koddá nyit. Híradásunkat ily értelemben 
készséggel helyesbitjük.

— Zászlóavatás Diósgyőrött. Vasárnap 
zászlóaavló ünnepséget tartott a Honsz diós
győri csoportja. A Hősök emlékünnepe előtt 
folyt le az ünnepség, amelyen megjelent Lá
zár Andor igazságilgyminiszter is. A zászló
anyai tisztséget Lázár Andorné és Kolba Ró- 
bertné a papírgyár vezérigazgatójának neje 
töltötték be.

—- Általános cipészsztrájk Miskolcon. A 
három hete folyó miskolci részleges cipész
sztrájkban vasárnap elmérgesedett a helyzet. 
Még a jelenleg dolgozó cipészipari munká
sok is elhatározták, hogy hétfőn reggel ők 
is sztrájkba lépnek, mert a munkaadók nem 
hajlandók megadni a béremelést

— Hatalmas átalakuláson ment keresztül 
Budapest egyik legrégibb, legszolidabb és leg
olcsóbb mulatója, a Chapeau Rouge. Emeleti 
páholyai, óriási méretű aranyhalas akváriuma, 
neonfényes szökőkulja és uj török terme fel
tétlenül világvárosi nívóra emelik ezt a kis mu
latót. Megnyitása kedden este.

— A nyáresti sétákhoz már tulhüvös a le
vegő. Más szórakozásról kell gondoskodni. 
Hova menjen nz ember este? Olyan helyre, ahol 
jó hangulat, jó zene és kitűnő kiszolgálás van. 
Mindez megtalálható a gyönyörűen átalakított 
Spolarich-Grillbcnl Tánc délutántól reggelig.
— Jöttünk, szóltunk, gjűzlUnkMeikiállássnl 
vonullak be nz uj Philipt-rádiók. Az a nagy 
érdeklődés, amelv ezen készülékek megjelené
sét megelőzte, teljesen indokolt, mert az uj 
Phllipt-rádiák ugv belső konstrukciójukban, 
mint művészi formájukban a rádiótechnika 
csúcsteljesítményét hirdetik. A Phi/ip t-mérnö- 
kök n közönségnek egyik régi óhaját valósí
tották meg, amikor nz „Olympla" és „Európa 
szuper" P/ii/íps-készölckeket n váltóáramú tí
puson kivül mint univerzális (egvtn- és váltó
áramra alkalmas) típust is megépítették. A». uj 
Philips készülékek a rádiószezon legnagyobb ■ 
meglepetését jelentik. ]

Templomrablókat 
fogott a rendőrség 

Vandál módon összetört 
templomi kefceilyel akart 
fizetni a kocsmában 
egyik rabló

Vasárnap kora reggel megbilincselt em
bert állított elő a főkapitányságra egy rend
őr. Csakhamar kiderült, hogy nagyon ve
szedelmes betörő került rendőrkézre, akit 
már régóta köröznek a hatóságok.

Még augusztusban történt, hogy az Eg- 
ressy-uton tévő oxigéngyárba betörtek, 
megfúrták a kasszát és onnan nagyobb ér*  
(éket vittek el. Röviddel ezután és még i 
nyár elején is

számos templomot fosztottak ki ■ kör
nyéken,

igy legutóbb Júliusban Pestizenterziébeten. 
A betörők kegyszereket és perselyeket vit
tek el magukkal,

Nagy hajsza indult meg és ennek során 
elfogták Esztári Illést, aki beismerte a be- 
töréseket, amelyeket Varga János nevű tár
sával együtt követett el. Hetekig keresték a 
detektívek Vargát, de nem lehetett nyo- 
mára akadni.

Vasárnap hajnalban az egyik kültelki 
korcsmában

nagy dárldózAs folyt.
A mulató vendégeknek azonban elfogyott l 
pénzük, mire a társaság egyik tagja, a ré
gen keresett Varga János

összetört templomi kelyhet akart ■ 
korcsmárosnak átadni, hogy ezért hoz

zon bort.
Ebben a pillanatban lépett a korcsmába egy 
detektív, akinek feltűnt az összetört kehely.. 
Igazolásra szólította fel Varga Jánost, aki 
azonnal beismerte, hogy ő Esztárinak a tár
sa, akivel sorozatos templombetöréseket kö
vetett el.

Varga Jánost, aki többszörösen büntetett 
előéletű ember, kihallgatása után letartóz
tatták. Hétfőn viszik át az ügyészség fog
házába, ahol már fogva van Esztári Illés is.

Kfirem azt a ovowmn testen naH noigyai. 
aki a Párisi-utca 3. alatti fodrAozQaletból Jött ki, • nkínek 
őzéitől lefújt kalapját felvettem, értesítsen „Wfeboltt44 
jeligére Balogh hirdetőbe, Lipőt-körut 9. - hol láthatom T

— Zsehmctsző-vadászat a Margíthidnál. 
Lukács Zsigmond hajóstiszt vasárnap a 4-es 
villamoson liudára igyekezett. A Margithid 
budai oldalán észrevette, amint egy kopott
ruhás ember kiemelte zsebéből a pénztár
cáját és leugrott a villamosról. Lukács is 
leszállt, lármát csapott, nagy csődület kelet
kezett és percekig tartó hajsza után a zJsíg- 
mond-uteában elfogták a zsebmetszőt, Katz 
Jenő 40 éves rovotlmultu ember. A rendőr
ség letartóztatta.

— Nyugalomba vonul Szabolcs megye al
ispánja. Virányi Sándor, Szabolcs vármegye 
alispánja benyújtotta nyugdíjazás iránti 
kérvényét. A törvényhatóság szeptember 5-én 
rendkívüli közgyűlés keretében vesz búcsút 
a közszeretetben és köztiszteletben álló al
ispántól.

Hotel Crlstalio, AHBAZIA 
Hotel l’ahce, MERANO 

Hotel Excelkor, LA URÁN A
Pausál-Arak. Felv.: Rudolf Musoo-ház, Václ-u. 18. Tel. 1-835-83

— Mi is a az a rádló-hangrnforgó? A leg
kiválóbb szakmérnökök nyilatkozata szerint 
a most forgalomba hozott uj szabadalom. < 
rödió-hangraforgó a rádiózó közönség rászóró 
uj korszakot nyit meg. Az Accord hangraforcón 
minden grainofonlemcz csodálatosan tisztán, 
élethűen szólal meg. Uj grainofnnlcmczek már 
1 pengő 10 fillérért kaphatók az Accord hangra- 
forgó kizárólagos árusítási termeiben, a Rá- 
kóczi-ut 60. sz. alatti Sternberg-féle királyi ud
vari hangsezrgyárban. Az Accord hnngraforgól 
mindenki megveheti; havi 11 pengő 50 fillér, 
részletre is kapható. 12 havi hitelre. Az érdek
lődők ntk ingyen küld fényképes ismertető ár
jegyzéket a Sternberg Ármin és Testvére kir. 
udv. hangszergyár.

poros
esfinpworser.wfrB

október 17—18.



II. HÉTFŐ! NAPLÓ

Bonyodalmak
a Hadik huszárok 
szobra körül

r Kapok óta geológusok, mérnökök Járják 

a Ssentháromság-teret, müaurekkel végez
nek vizsgálatokat,

lemennek a vár alatt föltárt barlan
gokba, ott la megfigyeléseket végeznek 

és a legkisebb észrevételt is azonnal fel- 
jegyxlk. A Földtani Intézet embereinek és 
más szakembereknek sürü látogatása a Vár
ban, a //adiA-huszárok régóta tervezett szó- 
borfclállításával van kapcsolatban.
A sürii vizsgálatok során azt kutatják, mi
lyen a Szentháromsdg-tér teherbíró képes
sége, vájjon

elbírja-e a Hadlk-huszárok hősiességét 
megörökítő négy méter magas, közel 

tiz mázsa súlyú bronzszobrot.

Már-már úgy volt, hogy szeptember első 
napjaiban felállítják a szobrot, azonban 
egy váratlan esemény ismét kitólta ezt az 
időpontot. Az történt ugyanis, hogy közvet
lenül Szent /stodn-napja előtt, a Kapisztrán- 
téren egy jó darabon megnyílt a föld. Ez 
arra késztette a hatóságokat, hogy

a Szentháromság-teret újból megvUa- 
gálják éa csak ezután döntenek a szo

bor felállítása ügyében.

A szakértői jelentés a hét folyamán elkészül 
és akkor derül majd ki, feláliitható-e a 
Szentháromság-tér és as Ürt-utca sarkán a 
szobor, vagy más helyet kell választani.

Nyolcmillió embert 
mozgósíthatunk 

Mussolini szenzációs beszéde Avellnoban

Egy Ittas társaság 
és Bolváry Géza rendező 

afférja a Hunniában
Nem mindennapi affér zajlott Is az egyik éj. 

szaka a Wunn/a-íihngyár Gyarmat-utcai telepén, 
“hol a most készülő Aratás elmü fűm egyik 
jelenetét vették fel Hörbiger Attila osztrák 
tumszinésszel és Paula Wesselyvel. A szabadtéri 
hangos flJmfelvételhez sírj csend kell, ezért ké
szítik éppen éjszaka a felvételeket, amikor sok 
ezer gyerlyafényü reflektorok csinálnak nap
pali fényt. Elég egy zörej és kárbaveszett az 
egész jelenet, ez természetesen mind sok idő és 
költség. Ezen az éjjelen sok baja volt Bolváry 

| Gézának, már nyolcszor vették fel ugyanezt a 
Jelenetet, amikor nagyot reccseni a kerítés és 

| húrom yidámábíázatu, látszólag ittas állapotban 
lévő úriember tántorgott a felvevőgép elé.

— Sose halunk megl — kiáltotta az egyik. — 
De szép vagy lelkem — szólt rá a parasztruhá
ban filmező Paula Wessclyre.

A fllinfelvétcl vezetői és munkásai először 
szépszeri;vei próbálták eltávolítani az ittas fia
talembereket, akikről mint később kiderült, or
vosok voltak. Egvre azt hajtogatták, hogy őket 
nagyon érdeklik a felvételek és nem akartak 
tágítani. Bolváry Géza ekkor ökölre ment az 
egyikkel, megfogta ét kitette a kerítés mögé, a 
portás közben rendőrt hívott, aki az egész tár
saságot leigazoltatta. A jelenetnek, — mint 
halljuk —, lovagias folytatása lesz.

iskolai és intézőt!
ruhák, fehérneműk, harisnyák, kesztyűk, takarók, 
cipók, tornacipők, fiuk- vagy leányok részére iskola
táskák, papír- is írószerek óriási választékban

a nálunk szokásos 
filléres árakon
szerezhetők be.

Fllllrss Divathoz
Baross-ier 23. Roiianbiner-ulca sarok

Vételkényasár nélkül tekintse meg
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— Megkezdődtek a „Ceglédi napok'4. 
Preszly Elemér belügyi államtitkár vasárnap 
megnyitotta a „Ceglédi napok” ünnepségeit. 
Az államtitkár délelőtt gépkocsin érkezett 
Ceglédre. Először kíséretével együtt részt- 
vett a frontharcosok tábori miséjén, majd 
a piactéren megnyitotta a kiállítást. Sár
kány Gyula, Cegléd város polgármestere Is- 
mertete a „Ceglédi napok" megrerdezésének 
előzményeit. Ezután Preszly Elemér állam
titkár tartott megnyitó beszédet, majd a 
megjelent előkelőségek megtekintették a 
kiállítást. Délután a frontharcos-szövetség 
közebédén vettek részt.

— Kisgyereket gázolt as autó a kerepes! 
Vámnál. Preiss Miksa ismert pékmester 
fia vasárnap autón Gtillyatetőre igyekezett. 
A kerepcsi vámnál autójával elütötte Svájer 
János 9 éves gyereket. A mentők a kisfiút 
súlyos állapotban szállították kórházba.

— Ralálbalndult a kisfiával együtt Stáb! 
Adámné mucsl gazdálkodó felesége 3 hónapos 
fiával öngyilkossági szándékból egy vízzel telt 
gödörbe feküdt. Az asszonyt a községbeliek 
kimentették, a kis gyermek azonban megful
ladt és holtan vették ki a gödörből. A gyilkos 
anyát szándékos emberölés büntette elmén le
tartóztatta a csendörség.

ŰMi Imádja a férjél-!

8SSMB>
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Róma, augusztus 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Mussolini miniszterelnök vasár

nap este Avellnoban, a városházán óriási tö
meg előtt nagy beszédet mondott as olasz 
hadsereg oagygyakorlalalnak befejezése al
kalmából.

— A keletafrikai háború ellenére — mon
dotta Mussolini — sőt annak következtében 
Is Olaszország hadereje ma erősebb, mint 
volt.

Kevés óra alatt bármikor nyolcmillió 

embert mozgósíthatunk.

Fordulat
az utpanama nyomozásában

Győr, augusztus 30. 
(A Hét föl Naplő tudósítójának telefonjelen

tése.) As útépítési panama gyanúsítottját va
sárnap a győri ügyészség fogházából

átvitték a rendőrségre, ahol Ismét kihall
gatták őket

A nyomozás során az útépítő vállalat raktáré 
bán 77 hordó Shell uttömitő keveréket talál
tak, amelyről megállapították, hogy a Szolnok- 
srajoli útépítésnél maradtak meg éa

aa állami útépítő hivatalnak kellett volna 
visszaküldeni.

A hordókat ennek ellenére a kelenföldi pálya-

— Kifogták a Danából Kun Kálmán holt
testét. Kun Kálmán volt pécsi iskolaigazgató 
pár nap előtt eltűnt lakásáról. Holttestét va
sárnap Apátiánál kivetette a Duna. A szeren
csétlen ember követ kötött a nyakába és úgy 
ugrott a vízbe.

— Hálandó Istentisztelet Budavár felszabadí
tásának évfordulója alkalmából az unitárius 
templomban. Budavár felszabadításának kettő- 
szár.ötvencdik évfordulója alkalmából vasárnap 
délelőtt a rákos-utcai unitárius templomban 
hálaadó istentiszteletet mondottak. Az isten
tiszteleten a hatóságok hivatalosan képviseltet
ték magukat. Ferenc József lelkész ünnepi 
prédikációjában méltatta az évforduló jelentő
ségét és történeti visszapillantásban ismertette 
Budavár felszabadításának körülményeit.

__ A pécsi Ipartestülel ünnepe. A pécsi 
ipnrtcslülct vasárnap ünnepelte fennállásá
nak századik évfordulóját. Morvay Ferenc 
Ipartestületi elnök megnyílója után felszó
lalt Zsolnatj-Malluasovszky Tibor, Nagy An
tal, az lOKSz elnöke, Makay István Pécs 
helyettes polgármestere, Schmidt Lajos or
szággyűlési képviselő, Kruchina Lajos mi- 
nistzerl tanácsos, Raumaucr Emil, a Pécsi 
Kereskckedde lof más can mac abmnvb m 
Kereskedelmi Iparkamara elnöke, Rolh 
Sándor, a GYOSz helyi csoport elnöke, Dá
vid Ferenc és Pestuha Ferenc ipartestületi 
elnökök.

urakijMiREV0L08

— A fasiszta kórsuk ólaiul számára egy 
parancs van: mindig erősebbnek kell lenni, 
annyira erősnek, hogy uembeuállhauunk 
minden ellenséggel, azembenéxheMÜnk min
den sorssal. Mielőtt befejezném ezt a szem
lét, kérdem tőletek, ellntéztük-e mind a régi 
számlákat?

— A tömeg óriás! lelkesedéssel kiáltotta:

„Nem, de el fogjuk Intézni!44
— É. H>4( kérdést — folytatja Mm 

sollnlt — egyenesen törtünk-e előre?
— Igen! — válaszolta lelkesen as óriási 

tömeg.
Ezzel be te fejeződött Mussolini beszéde.

udvarról Győrbe küldtek. Virág Imre igazga
tót, Halmos György mérnököt és Kaunitzer 
Károly aligazgatókat hallgatták ki. Egyik 
sem akar azonban a dologról tudni és egyikük 
sem vállalja a felelősséget.

A szombathelyi városházán Is nyomosáét 
folytattak,

több terhelő adatot találtak. Ezekre vonatko
zóan a panama gyanúsítottjait ma és holnap 
fogják kihallgatni.

A győri vádtanács egyébként ma dönt SS 
útépítési panama vádlottalnak szabadlábra- 
helyezéséről.

— A sakkollmpldM vasárnapja. Vasárnap 
zajlott le Münchenben a sakkolimpiást 19. for
dulója. Az eredmények igy alakultak: Brazília 
Norvégia 1:3, Finnország—Bulgária 4:2, Ma
gyarország—Svédország 3:1, Olaszország—Ju
goszlávia 1:1, Románia—Franciaország 5:1, 
Csehország—Hollandia 5*4  :>í, Svájc—Ausztria 
l‘/.:2^, Lengyelország—Dánia !%:«, Német
ország—Litvánia 4:3, Lettország—Izland 3:2. 
Észtország szabadnapos volt.

— „Három nap l\Ven“ jcgyflltel. A Magyar 
Nemzeti Bank Bo. 2773. sz. engedélye alapjón 
a bécsi utazásoknál a jövőben a szokásos 60 
schillingen felül, útlevél és menetjegy bemuta
tása ellenében személyenként 3, 4 vagy 5 nap
ra szóló teljes bécsi szálloda-ellátást is lehet 
igényelni. Ezekhez az igénylésekhez orvosi bi
zonyítvány nem szükséges. — Az utalványo
kat a Magyar Nemzeti Bank engedélye alap
ján ns Osztrák Forgalmi Iroda bécsi főintézete 
bocsátja ki.

— Felvétel a debreceni egyetemre. A deb
receni m. kir. Tisza István Tudományegyetem 
hit-, jog- és állam-, orvos-, bölcsészettudomá
nyi csoportjára a rendes beiratkozás az 1936— 
37. tanév 1 félévére szeptember 1—16-áig tart. 
Dékáni engedéllyel beiratkozni szeptember hó 
1A—20 ig, rektori engedéllyel szeptember 21 — 
30-lg lehet. A felvételi kérvényeket az illetékes 
karhoz címzetten 1936 augusztus hó 1. és 31. 
közt kell benyújtani Eredeti okiratok szüksé
gesek. A dékáni hivatalok csak kellőleg fölsze
reli kérvényeket fogadnak el. Akik tandíjmen
tességért folyamodnak, kérelmüket az Illetékes 
karhoz 1936 szeptember 12 lg nyújtják ba.

— Marton Béla Raján. Vitéz Marton Béla 
vasárnap délután Mohácsról autón Bajára 
érkezett, hogy résztvegyen a MOVE gyűlé
sén. Marton Béla vasárnap este megjelent a 
helybeli NEP-szervezet bizalmas elnöki ta
nácsülésén Is, amelynek rélja a NÉP válsá
gának megoldása volt. Dr. Knézy Lehel ba
jai NEP-titkár személye ellen hetek óta a 
legélesebb támadások irányulnak és több 
vezetőember bejelentette a pártból való ki
lépését. Feltűnő, hogy a vármegye főispánja, 
dr. Fernbach Bálint, a NÉP helybeli elnöke 
távollartotta magát az értekezlettől.

cinoto minő cég, DICSÉ Ar

Rókóczi-nt 30, l'erévkónit 63
■ I ivuWl 1-oél Rákóczi-ut 6-t, Vómbáz-krt 10

— A legitimizmus mellett beszéllek aa 
Ivánéi zásalószentelésen. Sigray Antal gróf 
választókerületében: foáncán vasárnap tar
tották meg a tűzoltó zászlószentelést, ame
lyen Etelka főhercegnő, Óllá királyfi buga 
vállalta a zászlóanyai tisztséget A főher
cegnő képviseletében Sigray Margit grófnő 
jelent meg. Az. ünnepségen Huszár Mihály, 
Sigray Antal gróf és mások mondottak be
szédet a legitimizmus mellett.

— Ipartestületi jubileumok. A pásztói Ipari; 
testület vasárnap ünnepelte fennállásának öt
venéves jubileumát. Ugyancsak vasárnap ün
nepelte Kisterenye ipartestülcténck 35 éves 
fennállását.

— Kiskunfélegyháza költségvetése. Kiskun
félegyháza képviselőtestülete rendkívüli köz
gyűlésén tárgyalta a város 1937. évi költség
vetését. A benyújtott és elfogadott költségvetés 
alapján a kereseti adót a közgyűlés hét száza
lékban, mig a városi pótadót 155 százalékban 
állapította meg.

d"- h o r vat h 
t6rt:<m poroló 

6801711 Meleg tengert ryógytür<16k, orvost diéták, ám na
HSUJthi park,sajtit «tmn<lfür<ló, jutányos utószezonára*.  
Fotviiágosiias: ír. anr.ic-szsiwh, d.«. h-í r«i. t :o»-46

— A szolnoki fegyelmi ügy. A szolnoki 
városházára vasárnap a belügyminisztérium
ból megérkezett a felfüggesztett városi tiszt
viselők fegyelmi ügyére vonatkozó iratok. 
Az iratokat ma álkiildik Csnngrád várme
gyéhez. A vármegye főjegyzője, Rorbély Ká
roly dr. vezeti a fegyelmi eljárást.

— Embervér folyt a kocsmában. A kecske
méti országút mellett fekvő Jótsa kocsmában 
Mészáros János 28 éves félegyházai földmives 
összeverekedett Bodor János kovácsmesterrel. 
Bodor ráfhuzóval Mészárost úgy nyakszirten 
vágta, hogy az azonnal meghalt. A gyilkos az
után önként jelentkezett a csendörségen, ahol 
letartóztatták. — Szombat délután Jászárok- 
szállás községben Korcsmáros László kocsmá
jában Pállá Ferenc munkás bicskájával Fiileki 
Alajos munkás hasát két helyen fchnetszelte. A 
szerencsétlen embert reménytelen állapotban 
vitték kórházba. Pallót a csendőrség klartóz- 
tatta.

— nirős, barack gyümölccsel töltött mknrka 
kiváló, zamatos ize, minit a lcgnogyabb nép. 
szerűségnek örvend. A Hírős barack-cukerka 
egészséges. Felnőttek, gyermekek egyaránt ked
velik. Fogalom n bnrnck-izü Hirös cukorka.

— Középiskolát Végzettek Egyéves Kereske
delmi Szaklanfolvnmán, Budapest, Vili., Vas-u. 
9—11., amelyet Budapest közönsége tart fenn, 
a beirntások naponkint d. e. 9—2-ig. Célja, hogy 
férfiaknak és nőknek, akik középiskolái érett
ségi vizsgálatot tettek, katonai tisztképzőt vagy 
tanítóképzőt végeztek, egy év nlatl alapos ke
reskedelmi szakképzést nyújtson, amellyel ke
reskedelmi gyakorlati kenyérkereseti pályám 
léphetnek. Beiralúsi dij 2ó. —P. Évi tandíj a 
tanulmányi előmenetel és a vagyoni viszony 
szerint: 62.-, 121.-, 186.-, 218.- P. Felvilá- 
gositást a tájékoztató nyújt, amely Budapest, 
Vili., Vns-u. 11 alatti kapósnál kapható. Póstán 
való elküldése is kérhető
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Hétfői Napló múltbeli számában közöltük 
először a

Páros előnyvenenytink
október 17—18 1 dótumát és máris óriási ér
deklődés van a verseny Iráni. Meri még a 
bridgezők százai élénken emlékeznek a májusi 

Vállalati csapatversenyünkre,
tnelynek példás és szakszerű rendezése, pazar 
díjazása u magyar bridge-versenyek történeté
ben uj é.s fontos fejezetet jelent.

A rendezőség szakit az eddigi gyakorlattal 
és netn „vonal versenyt*'  rendez. Nem lesz tehát 
„fix és mozgó" vonal, mert ezekben legtöbb
ször uz ellenfelek hibái alakították ki nz ered
ményt Az október 17— 1H i nemzetközi páros 
elövt-rscnyen o mezőnyt négy páros csoportba 
sorolják. Két asztalnál n négy pár teamverseny 
mlnláia 3X< leosztósos körmérkőzést játszik, 
olymódon, hogy négy leosztásra minden pár
nak más pár a tcnintórsa'. A négy leosztást sza
bályszerűen meccspontra leszámolják, majd az 
előnyöket hozzáadva megállapítják minden cso
port sorrendjét. Például A) pár első lett +12 
meccsponllal, H) pár második lett 4-2 meccs- 
pontiul, C) pdr harmadik —6, D) pár pedig 
negyedik - 8 meccsponttal. Az első helyezettek 
minden csoportban 1. a második 2 stb. helye
zési pontot kapnak és a következő fordulóban 
most már az I. helyezési pontosokat sorsolják 
össze egv csoportba. Kezdők, vagy gyengébb 
pórok számára bizonyára nagy öröm lesz az a 
busz pere, amikor egy teumbnn játszhatnak az 
osztrák fichneider—JfIlinek csodapárral, vagy 
valamelyik híres külföldi, vagy magyar párral. 
A krekkpárok számára sem fog ez a kis társu
lás hátrányt jelenteni, hiszen a gyengébb pár 
előnyt hoz magával, ilyen módon teljesen nyílt 
a verseny és minden pár egyforma eséllyel star
tol majd a gyönyörű dijakért

Nevezni lehet a Hétfői Napló kiad óhivatalá
ban (tel.: 1 308 96), Erzsébet körút 28.

*
Előkelő és érdekes vendége van Buda

pest bridgczöinek. Az amerikai négy ász
csapat kapitánya, a világranglista első he
lyezettje: Michnel T. Ciotllieb Ncivyork- 
bál egyenesen Budapestre jött nászúira, 
gyönyörüszép feleségével, Amerika egyik 
legjobb hölgy játékosával.

A fiatal pár természetesen megérkezése 
után azonnal megjelent az Orsz. Magyar 
Bridge Clubban egy kis brldge-játékra. íme 
a magyar-amerikai barátságos mérkőzés 
riportja:

A forgó parti a következő Összeállításban 
ölt asztalhoz: Mr. Gottlieb, Mrs. Gottlleb. 
Décsi László és Keleti Andor. Az egyik
érdekes játéknál a kővetkező leosztással 
kezdődött a licit:

Décsi lapjai:
4 10,9,0,4.8
V A, B, 4,8, 2

0 - 
+ 10,6,2

1 Keleti lapjai:
4 0,8,2
<2 -
0 A. K, D. B, 4
4» A, K, 9, 5, 2

Décsi—Keleti-pár öt treffnél landolt.
Mrs. Gottlieb pikk ásszal indult, melybe 

asztalról a felvevő, Keleti Andor egy ki
csit, kézből, gondolkozás nélkül, a pikk 
dámát tette be. Nyugat ezután kört hiv, 
felvevő beüt az asztalon az ásszal és eldob 
a kézből egy kis pikket. De még igy is 
tgen messze vagyunk a teljesítéstől, mert 
kiadó egy pikk és legalább egy adu, tehát 
áll az egy bukás! Felvevő adu ásszal kézbe 
jön, lehívja a káró ászt, királyt és dámát, 
erre eldob az asztalról három pikket. Majd 
lehívja a káró búbot is, Nyugat most vagy 
beüt a már szingli adu dámájával, vagy 
nem. Mrs. Gottlieb az utóbbit választja és 
a felvevő eldobja az asztali ötödik pikket 
is. Nyugat kör hívását kis aduval lopja. 
Most pikk-lopással lemegy az asztalra és 
végül grand coup-val (a treff király—kilen
ces góbiival) teljesít!

.4 kibleek egész raja tapsolt Keleti remek 
'felvevőjátékának, mindenki őrült a szépen 
sikerült partinak, amellyel előkelő vendé
geink kis izelitőt kaphattak a magyar já
tékosok tudásából.

Játék ulán beszélgettünk az amerikai 
'kapitánnyal, aki nem tud betelni Budapest 
szépségeivel és ezért epy héttel meg is 
hosszabbította ittartózkodását.

Mr. Gottlieb kijelentette, hogy jövő év
ben feltétlenül Ismét eljön Budapestre és 
'Amerika első csapatával résztvesz az itt 
megtartandó világbajnokságon.

4
Ma. hétfőn este 6 órakor, a Magyar Bridge 

Szövetség Intézőbizottsága ülést tart, amelyen 
kijelölik a magyar hölgy reprezentatív csapatot 
• "írni szepl. Irt—17-1 intcrnaclonális hölgy
versenyre. Ugyanakkor döntenek a bajnokság 
kérdésében és az Európábajnokság rendezőül- 
Botuácának megválasztásában i».

Beszélgetés Lucíen Lelonggal
a divat párizsi fejedelmével

Pária, augusztus 29.
Klr«H elfogódottan lépek b« a nagy pá

risi divatdiktátor termeibe. De ez az érzés 
csak egy percig tart Oly kedves, oly köz
vetlen. amint betessékel meghitt és csak 
barátai számára fenntartott irodájába. Mi
előtt leülne, likőrt és cigarettát vesz elő. 
Minden kérdezés nélkül kezdi meg az 
interjúi: Budapestről beszél, hogy milyen 
szép város és hogy a pesti nők milyen 
sikkesen és szépen öltözködnek.

— Milyen az uj divat? — kérdezem. — 
Az asszonyokat érdekli-e ezekben a zava
ros időkben Is ugy a ruha, mint rendez 
körülmények között? Befolyásolja-e a sok 
gond a hölgyek öltözniaknrásál?

— A világ zavarai — válaszol Lelong — 
egyáltalán nem befolyásolják ruháimat. Ar 
asszonyoknak joguk van a tegzavarosabb 
időkben h díszíteni magukat. Persze, nyu- 
godtabb időkben a ruhák gazdagabbak, 
pompőzebbek. Ez n forrongó világ csak 
annyiban előny nekem, hogy erősebben 
dolgoztatja agyamat, több anyaggal szol
gál fantáziámnak. Kreációmban feltétlenül 
észlelhető a ma szelleme.

— Az Idén — folytatja beszámolóját a 
divatkirály — a vonalak egyszerűek lettek 
ét tlsttán mutatják a test vonalait, amik
nek semmi szükségük sincsen az eltaka
rásra. Nincs semmi drappirozás A jelen
legi divat az egyszerű komolyságé.

— Milyenek lesznek a divatszinek?
— Egy bizonyos favorizált színem nin

csen. Szeretem kollekciómban az egymás
sal nem harmonizáló, elütő színek össze
állítását.

— Szeretnék egypár részletet hallani, 
▼agy látni...

— Először is tok less a kötöttruha és 

Hölgyeim! Tenyésztett tgazguöngysróf \cultlvee) ...........P 8.—
Legújabb 3-soros Teklagyör.gy strasscsattal P 8.—
Tekla fülclips és sróf .............................................P 1.50
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A szeptemberben életbelépő 
új villanyárszabás

Budapest Székesfőváros Elektromos Művel új 
háztartási árszabásról a napi sajtóban már szá
mos közlemény jelent meg. Egyes közlemények
ből az olvasóközönség azt a téves következte
tést vonhatta le, hogy az új háztartási ársza
bás a villanyáram használatát általában meg
drágítja. Éppen ezért at új árszabás lényegé
ről az alábbiakban tájékoztatjuk olvsóinkat

Az új árszabás szerint a lakás szobáinak 
számához képest alapdijat, a fogyasztott áram
mennyiség után pedig áramdijat kell fizetni. 
As alapdij egv és kétszobás lakásoknál szobán- 
kint is havonkint 50 fillér (tehát pl. kétszobás 
lakásnál havonkint 1.— pengő), három vagy 
ennél többszobás lakásoknál pedig az alapdij 
szobánkint és havonkint —.60 fillér. (Tehát 
pld. 4 szobás lakásnál havi 2.40 pengő). Alap
dijat csak bennlakásra alkalmas helyiség után 
kell fizetni. Az alapdij megállapításai szempont
jából nem számít tehát lakószobának az elő
szoba, a 15 m' vél kisebb alapterületű hall, sem 
a konyha, a kamara és minden számításba vett 
négy lakószoba után egy cselédszoba, sem a 
fürdő- vagy mosdószoba, a W. C., a garage, a 
garderobe, a mosókonyha, sem más olyan he
lyiség. amelynek alapterülete 8 m*-nél  kisebb. 
50 m’-nél nagyobb alapterületű helyiség azon
ban két lakószobának számít

A fogyasztott árnmmennylség minden kilo
wattórája után, mint említettük, áramdijat 
kell fizetni. Az áramdij szobánkint és havonta 
megállapított mértékig az u. n. havi fogyasztási 
tömbig kiloumttóránkint 80 fillér, a havi fo
gyasztási tömbön felüli fogyasztás után pedig — 
természetesen ugyanabban a hónapban — kilo- 
mát tórán kint 20 fillér. A havi fogyasztási töm
bök a következők: január, február, november és 
december hónapokban szobánkint 9 kilowatt
óra, március, április, szeptember és október 
hónnpokhnn szobánkint 0 kilowattóra, május 
június, július és augusztus hónapokban szobán- 
kint 3 kilowattóra. Hónapok alatt nem naptári 
hónapot, hanem havi leolvasási, illetve elszámo
lási időszakot kell érteni, mely a fogyasztásmérő 
leolvasásától a következő havi leolvasásig terjed 
(pld. december 8-tól január 8 ig.

Ar új árszabás alkalmazását legjobban úgy 
tudjuk illusztrálni, ha egy példát mutatunk be. 
Tegyük fel, hogy egy négyszobás lakás áram
fogyasztása a szeptember havi időszakban 32 
kilowattóra volt. Ez esetben fizetni kell alapdij 
elmén (négy szoba után á 60 f.) 2.40 pengőt,
dramdij elmén a szeptember havi fogyasztási 
tömbig (4 szoba 6 kwó. után) azaz 2t kilóval!- 
óra után á 30 í Iliért =» 7.20 pengőt, a havi fo
gyasztási tömbön felüli fogyasztás ulán, 8 kilo
wattóra á 20 fillért «=» 1.6Ó pengőt, összesen:
11.20 pengőt

A havi fogyasztási tömbök megállapítása úgy 
töriént hogy az új árszabás a fogyasztók leg
nagyobb részének drágítást egyáltalán nem 
jelent. Az új elszámolási mód a régi háztartási 
árszabáshoz képest az alacsonyabb 20 filléres 
egységár bevezetésével különösen azoknak a 
fogyasztóknak biztosít nagy előnyt, akik ház
tartásukban villamos készülékeket, pld. vasa
lót padiókefélöt teafőzőt, testmelegltőt ztb-t is 
használnak.

tatéra — csodálkozni fog — gyakran ho
zok vásznat. Kevesebb lesz a Iámé, viszont 
rengeteg szőrmét használok, mert szerin
tem a jólmegválasztott szőrme remekül 
hangsúlyozza ki a ruhaelgondolást. Min
den toalettemhez lehetőleg másszlnü kop
pét, kabátot, pelerint, vagy mellénykét mu
tatok.

Pár uj modellt hozat elő. Először egy 
fehér selyemruhát, tunikát, mély, vörös 
fantázia-övvel, kékróka-ujakkal. Azután a 
„Myrlade" kreációját mutatja. Ez szilva
kék, ciré-zőld, piros arabeszkekkel díszítve.

A „Meteor" egész sőt ét kékes, zöld-sárga 
felsőréssrel.

A „Pnnche" fekete telgem, a kabát 
ezüstróka-disszel.

A „Croisillon" kis melléngkévet, fel- 
szőrméivé; ugyanezt a szőrmemellényt al
kalmazza egy arany ciré-ruhára is.

— Ugy látszik — szólalok meg —-» 
lWfr—37 divatja, a nehéz idők ellenére, 
elég pompás és gazdag.

— Én Igyekeztem — feleli Luclen Le
long — kollekciómat a legkülönbözőbb 
variációkban é.s a legkülönbözőbb Ízlésnek 
megfelelően elkészíteni. A jövő fogja el
dönteni, szándékom sikerre vezetett-e.

Dr. Déváin é Erdős Böske

♦
Cikkünkben felsorolt divatkelmék, a legna

gyobb választékban kaphatók Sugár Vilmos di
vatnagyáruházában, Deák Ferenc-u. is Deák
tér sarok. A fenti cég főnöke éppen a napok
ban jött haza Párisból, ahonnét a legdivato
sabb őszi szövet- és selyem újdonságokat 
szerezte be és így a pesti elegáns hölgykö
zönség rendkívül olcsón Jut a Sugár VOmos- 
cégnél úgy a francia-, valamint a belföldi divat
különlegességekhez.

Külön hangsúlyoznunk kell, hogy as új 
árszabásnak olyan renlelkezise, amely kötelező 
fogyasztási mennyiségeket írna elő, nincsen. Az 
a felfogás tehát, hogy a havi fogyasztási töm
böt, vagyis szobánkint! 3—6—9 kilowattórát 
akkor is meg kell fizetni, ha fogyasztás nem 
történt, nyilvánvalóan téves. Ilyen esetben csak 
a lakószobák számához mért alapdijat kell 
megfizetni.

Az új háztartási árszabásra vonatkozó rende
let átmeneti intézkedést is tartalmaz. E szerint 
az egyszobás lakásoknál, ha a felszerelést ön
működő kikapcsoló erőssége legfeljebb 0.6 kilo
watt, még 3 évig, két szobás lakásoknál pedig, 
ha felszerelt önműködő kikapcsolódó erőssége 
legfeljebb 0.8 kw. még 2 évig az egész áram
fogyasztást kilowattóránkint 35 ar. fillérrel szá
molják el, hacsak a fogyasztó az új árszabás 
alkalmazását kifejezetten nem kéri. Ennél az 
átmeneti árszabásnál alapdij nincs.

Az Elektromos Művek az új háztartási ársza
bás életbelépésekor a lnkás szobáinak számá
hoz igazodó alapdij mértékét a házbéradó-bc- 
vallási ívek alatai alapján hivatalból állapítja 
meg és erről a fogyasztót írásban értesíti. E 
megállapítás ellen a fogyasztó három hónapon 
belül az Elektromos Műveknél felszólamlással 
clhet.

A fogyasztónál alkalmazandó fogyasztásmérő
nek (villanyóra), illetve az önműködő kikap
csoló erősségének felső határát az arra kap
csolt elektromos berendezés igénybevételéhez 
képest nz Elektromos Müvek állapítja még
oly fogyasztók részére pedig, kiknél önműködő 
kiknpesoló felszerelve nincsen, az Elektromos 
Művek — díjszabása szerint — a fogyasztó 
költségére hivatalból szerel fel megfelelő ön
működő kikapcsolót. Végül megváltozott még 
— ami különösen a kereskedőket és iparosokat 
érdekli — n kirakat- és reklámvilágilási ár
szabás is. Az eddigi árszabás szerint a kiraknt- 
és reklámvilágítási fogyasztók a berendezés 
havi 50 órai használatáig — a téli félévben ki- 
lovattóránkinl 54 fillért fizettek, a nyári fél
évben 40. fillért, n többletfogyasztásért pedig 
mindenkor 20 fillért.

Az új árszabás lényege az, hogy a felszerelt 
ömtlkfídő kikapcsoló teljesítményének havi 60 
órai kihasználásáig télen az egységár 54 fillér, 
tavasszal és ősszel 40 fillér, havi 50 órán felüli 
kihasználásánál, valamint a nyári hónapokban 
a teljes kirakat- és reklóiniogyasztás egység
ára 20 fillér.

Kedvező újítás, hogy azoknál a fogyasztók
nál, akik üzlethelyiségük utcai részét reklám 
céljából az üzleti zárórái: ulán is kivilágítják, a 
reggel 7 órától nz üzletzárás utáni félóráig tör
tént áramfogynsztást nz üzlethelyiség minden
kori árszabásával, a többi időben történő áram- 
fogyasztást pedig kilowattóránként 20 fillérrel 
fogják elszámolni.

Ezek az árszabások, amelyek a kirakat- és 
rcklámvilágttást lényegesen olcsóbbá teszik, nz 
új háztartási árszabással együtt a fogyasztás
mérő szeptemberi leolvasásától lépnek hatályba 
és alkalmazásukra nézve az érdekelt fogyasz
tókat az Elektromos Művek írásban fogja érte
síteni.

közsazdasAs
A vagyonadóalapok értéke a legutóbbi adó- 

statisztika szerint 7 és fél milliárd pengd, 
melyre a pótadókkal együtt 16 és */t«  millió 
pengő vagyonadót vetettek ki. Ebből a ke
reskedelemre 8.6%, az iparra 7.2% esett.

♦
A II. Nemzetköd Erdőgazdasági Kongress- 

szust, a Római Nemzetközi Mezőgazdasági inté
zet felkérésére Budapest rendezi meg szeptem
ber hó 10—IA között. A kongresszus legelső 
programmpontja egy állandó jellegű nemzetközi 
gazdasági intézet létesítése.

♦

Húsz millió pengő értékben vásárolnak 
magyar háziipari cikkeket az északi orszá
gok, oly nagy sikere volt a legutóbbi kiál
táson a magyar népművészeti cikkeknek.

♦
Hétfő, augusztus 31-e, u vetőmagkölcsö- 

nök visszafizetésének utolsó napja. A kor
mány a jégkárt vert vidékeket csak ugy 
tudja támogatni, ha az előző években kint ? 
segélyeket az idei év terméséből visszafize
tik.

♦
Az uj gyógyszerész-törvénytervezet rövid Időn 

belül- elkészül. A tervezet meg akarja szüntetni 
■ gyógyszertári jog átruházása terén, különös
képpen pedig as özvegyjogon szerzett gyógy
szertárak átruházásánál érvényben lévő jogszo
kásokat. Ezzel megszűnik a gyógyszertárak tisz
tán üzleti alapon való átruházásának lehetősége.

A kaposvári ünnepi hét keretében szeptember 
6-án nyilik meg a nagy kaposvári gyümölcs-, 
bor- és mézkiAllitái.

.4.
A magyar-román vegyeablsottaág már el ők 4 

szltl a jövőévi magyar-román kereskedelmi 
megállapodást. A román kiküldöttek már most 
Ismertetni fogják azokat a kívánságokat, ame
lyeknek szellemében az 1937. évben a tűzifa
kompenzáció ügyét meg akarják oldani.

4
A Balaton befogadóképességében aj korszakol 

nyit az az u/ akció, amelynek célkitűzése, hogy 
az építkezők öröklakáson nyaraló-paloták építé
sére tömörüljenek.

4
Befejezést nyert a Providentia és a Phöntt 

általános fúziója. Ai elmúlt héten végleg lezá
rultak azok a tárgyalások, melyeknek eredmó- 
nyeképen a Phönix Általános Biztositó magyar
országi fiókja, a Providentia Biztositó Rt.-ba 
olvadt bele A Providentia átvess! a Phönix 
egész szervezetét és kevés kivétellel a teljes 
tisztviselőgárdát.

4
Az iparosság adósságainak rendesését kjri a 

kormánytól. Többek között kisipari hitel és a 
fedezetnélküli kisipari hitel kereteinek kibővíti- 
sét, az ipartestületi székházkölcsönök terheinek 
átvállalását és as iparosok aggkori segélyalapjá
nak megteremtését kivánják.

4
A Magyar-Etióplal kereskedelmi kft. cég 

alatt, Budapest székhellyel tanulmányi társaság 
alakult. A társaság célja: tanulmányozni és 
megvalósítani a magyar ipari és kereskedelmi 
tevékenység bekapcsolási lehetőségeit Etiópiá
ban. A társaság tagjai: az Angol-Magyar Bank, 
a Magyar-Olasz Bank, a Pesti Magyar Kereske
delmi Bank és a Magyar Éielmiszerszállitó és 
Árukcreskedclmi Rt., amely intézetek kiváló 
olasz összeköttetéseikkel karöltve és az olasz 
hivatalos körök támogatásával fogják az uj tár- 
sasóg tevékenységét alátámasztani.

★

A Prágai őszi Vásárt szeptember 4-től 13-ig- 
tartják meg. A Vásárpalotát, mint a legutóbbi 
vásárok folyamán bevezették, ezúttal is koráb
ban nyitják meg. A vásár további részének 
megnyitása vasárnap, szeptember 6-án lesz.

Sz«ptember 3.13 IPARCSARNOX

BeieDülsgyek esouaiemon
köztisztviselők, székesfővárosi tisztvise
lők, UT1 és MABI tagok, valamint a ma
gyar munkásság részére, a megnyitás 

után érvénybe lépő 

iMOheinnBOM 
már beszerezhetők a 

liuMMitil 
Központi Iroda i Fiókok i OTT, M AB
Potőií 8andor-utca 18. székhazukban,

Telefon : 1-89M-H8 központi Városházán
és a «zoclAldemokmtn-pArt és keresz- 
(ényszoclalistn-pArt szakszervezeti legy- 
IrodálnAl. Ezenkívül a köztisztviselők 
Szövetkezetének összes árudájánál.

Az elővételi legyek csak szeptem
ber hó 3-lg kerülnek forgalombal
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SZINHÁZ-MOZI
MEGMONDJUK

ŐSZINTÉN
eddig nem Toltunk túlságoson elragadtatva 

Amerika, Illetve a világ 1. számú közkedveltjé- 
től, a kis Shirley Templetöl. Eddigi filmjei 
egvrészében vagy a lapos mese Ütötte agyon 
a bűbájos csodagyerek minden erőlködését, 
vagy csak „csodagyerek- volt a kis kedvenc 
Most megnéztük a Kis lázadó cimü film
jét, amelyben a kis Shirley mint egy uj, nagy
stílű színésznő reveiéi. Szinte nem hisszük el, 
hogy gyerek, aki édes és aranyos mosolyával 
minden filmkockát besugároz (sírni nem' tud 
a kis angyal, bárhogy Is aknr), nz az impres
sziónk, hogy egy klcsInUvésű felnőtt dáma tán
colja azt a groteszket a néger Biliéi. De nem! 
Nem gyerekszlnésznő ez, nem a felnőtteket 
utánzó csodagyerek, hanem valóságos világ
csoda. Mesterkéletlen kedves, természetes és 
szinte árad belőle a fluidom, amely csak a leg
nagyobb színésznők sajátja: lényével betölt 
mindent és uralkodik a nézőtéren. Szinte nem 
is fontos, hogy körötte történjék a cselekmény. 
Beszédével, mosolyával, kacagásával, gyer
meki kacérságával, utólérhetetlcn táncművé
szeiével egyedülálló. Hogy John Bölcs és Jack 
Holt Is játszik a filmben, ez csak emeli a Kis 
lázadó értékét, de ezúttal, bocsássanak meg az 
urak, nem fontosak. Különben a Dórul és az 
Átrium és Kamara játssza óriási sikerrel a fil
met

— fis hogy tetszett az Első ölelés?
— Hát Istenen:?! Láttunk már jobbat Is a 

Scalában. Kissé unjuk Róbert Taylort, mint 
agysebész orvost, a történetet Is Jól Ismerjük 
már. Gaynor sem volt meglepetés. Pedig Imád
juk a néma film eme utólérhetetlcn nalvájál 
Néhány olyan jelenete van a filmnek, amiért 
azonban érdemes jegyet váltani.

— Nem felejtett cl semmit?
— Nem én, hanem a közönség feleltette el. 

hogy a Fórum c heti filmje, az Elfelejtett ar
cok néma korában milyen hatalmas alkotás 
volt. Most, hogy hangosra fotografálják, ná
lunk nem aratott narty sikert, pedig megérde
melte volna. Finom és művészi film. A Royal 
Apollóban rövldélcllinek ígérkezik az Első bál. 
a bűbájos Olga Csellova több reményre jogo
sító filmje. KétkariaadréaR analom, azután egy- 
harmadrész (a vége) brtWáws. Hátra van még 
a Palócéban a kwtasmáa-premier, Lehár Fe
renc Évája. Hót aki sreretl az osztrák-német 
romantikát, és színéteket, as Izhár muzsika 
ján valóban eláhrándozhat.

Uj vezetés, u| program 
a Fórumban

A Belváros legfinomabb és legelőkelőbb moz 
góképszlnháza, a filmjátszás eme ékszerskatu 
lyája, a Fórum, az idén uj vezetés alá került 
Ledercr Lajos, az uj rezsim egyik igazgatója 
nagy bőkezűséggel tette még puhábbá és me
legebbé u Fórum tónusát. Ahogy azonban kül
sőleg átalakult a Fórum, ez nz irány megmutat 
kozik a művészi programmban is. Erről a kö 
vetkező felvilágosítást kaptuk:

— Műsorunk összeállításában minden trösz 
tönkivüli függi tlenségre törekedtünk. Nálunk 
kerülnek bemutatási a többek között a Vörös 
rózsák (Marlene Dielllch) filmje, Stuart Mária 
(Katherinc llcpburn), Top hat (Fred Astaire és 
Ginger Rogcrs szereplésével Irvlng Berlin sla 
Sereivel), Féletem (Stephan Zweig regénye 
nyomán Gaby Morlay szereplésével), KI a ten
gerre/ (Fred Astaire és Ginger Rogers második 
zenés, táncos filmje), Nászút féláron (Agai, Ja 
vor. Kabos magyar újdonsága). Rómeó és Júlia 
(Norma Shearer és Leszlie Howard) Hotel lm- 
periat (melyben Charles Boyer és Lukács Pál 
Játszanak együtt). Számum (Merte Oberon, Her 
bért Marshaí), Joan Crawford egyetlen idei 
filmje. Uj seprő, tehát jó seper

Rökk Marika mondja: Az első filmemben 
természetesen nem tudtam megmutatni maga
mat. A második űlm, a Telivér lány sem volt 
Igazi Rőkk-szerep. Most készült ei a harmadik 
filmem, a Koldusdiák, amely már egészen 
más: nagy, csillogó operett. Millöcker angyali 
muzsikájával. A bécsi premieren már óriási 
sikere volt a filmnek, amely most rövidesen 
Pestre is elkerül. Bronlslavát játszom és ha 
nem veszik szerénytelenségnek, azt mondhatom, 
hogy szép vagyok benne... de a legignzibb 
mégis az, amit most csinálok. Egész mo^rn- 
eredeti a történet, amelyet a film Írója LOthgc 
Irt a régi operettből, talán engem Irt meg 
benne, egy nót, akit semmi sem érdekel, csak 
a karrierje. A végén azonban mégis csak ki 
Jön a nő... Emellett igen tok táncszámom 
van és néhány énekszámom.

A tízezredik előadása után filmrevltték a 
„Sárga csikót-. 1874-ben volt a bemutatója n 
régi Népszínházban, Csepreghy Ferenc lw 
arannyal koszonizott népszínművének és az
óta több mint 700-szor játszották a pest! zenés 
színházak é» mindig nagy sikerrel A Matisz 
tika szerint már 1919-ben elérte a 10 000 Ik 
előadását ez a lüktető tempójú, izgalmas és 
lenyűgöző drámaiságu pnrazztlragédla, amely 
Pásztor Béla rendezésében most készült el « 
Hunnia filmgyárban. A arezon első nagy ma
gyar filmjének a főszerepeit Csortos Gyula, 

Ferenc, Rózsahegyi Kálmán. Cselényi Jó 
Knmdr Juliska. Ilnykó, Simon Marosa. 

Makláry, Gárdonyi, Keleti, Játsszák.
Vetélytársak (Tea von Harboti uj filmje.) 

Az egész világsajtó elragadtatással irt Mia Fel 
mán Egy asszony, aki nem akar cimü regé
nyéről, amelyből a kiváló német fllmlrónő Tea 
'on Harbou filmet készített. A film színtere a 
romániai olajmezők, ahol egy v-jgyészmérnök 
kerül két asszony szerelmi vetélkedésének kö 
«*Ppontjába.  Az asszony, aki győz, ragyogóan 
*rép. hideg nö, aki csak munkájának él és 
most először gyűlt lángra mérnöke iránt, akit • 
Guutáv Frühlicb alakit. 1

1. Béfietárgyalásofi a Vigssiinfiáx 
és Gótfi Sándor fiöxött

A HÉT KÉT SZÍNHÁZI SZENZÁCIÓJA 
Bárdos Arthur kormány főtanácsosi ki
nevezése (amelyhez ezúton a legmelegeb
ben gratulálunk) és Góth Sándor nem- 
zetiszlnházi szerződése. Attól eltekintve, 
hogy a kiváló művész már régen megér
demelte a nemzetiszinházi rangot, mégis 
óriási meglepetést keltett a szerződés kire. 
Góth Sándor (kisebb-nngyobb kirándulá
sait leszámítva) negyven évig a Vígszín
háznak nemcsak tagja, hanem oszlopa volt 
s igy érthetően fájdalmas a Vígszínház 
számára az a „betörés", amelyet Németh 
Antal, a Nemzeti Színház igazgatója, immár 
másodszor teljesít eredményesen a Víg
színház területén. Az elmúlt évben a Víg
színház élgárdájának legjelesebbjeit egyik 
óráról a másikra szerződtette el és most 
„kilőtte" azt a tartópillért,, amelyen a 
Bobot hdrmaslrőszt egyik tekintélyes böjt
ivé nyugodott. Félig-meddig igaznak bizo
nyult tehát az, hogy szegény Góthné halá
lával Góth Sándort is elveszti a színház, 
amely azonban ebbe a lénybe nem igen 
akar belenyugodni. Góth Sándor, amint 
értesülünk, nem irta még alá jövő évi 
szerződését a Vígszínházhoz, ő tehát 
a jogi formák ellen nem vétett akkor, 
amikor a Nemzeti Színház megtisztelő 
ajánlatát elfogadta. A Vígszínház igazgató
sága, amely (állitólagl) erre a szezonra 
vonatkozóan tekintélyes előleget folyósí
tott Góth Sándornak, viszont joggal azt hi
hette, hogy a kiváló művész színészi mű
ködésének negyvenegyedik évében is vigszin- 
házi marad, annál is inkább, hiszen a Bo
gai Orfeum bérletét éppen Góth Sándorra 
való tekintettel szerezte meg Roboz 
Imre, akt tágabb és nagyobb működési le
hetőséget akart számára az idén nyújtani.

Mikor a Nemzeti 
Uj szerződés Színház publikálta Góth 
a Vígszínházhoz Sándor szerződtetését, 

a Vígszínházban első 
pillanutban felmerült a választott bí
róság összehívásának gondo
lata, Góth Sándor és a Vígszínház közötti 
választott bíróság szinte elképzelhetetlen, 
hiszen sem a Vígszínház, sem Góth Sán
dor nívója nem engedi meg, hogy bármely 
vitás ügyükben a plénum előtt döntsenek 
Megindultak tehát a béketárgyalások, hogy 
miképpen lehetne elintézni e mindkét fél 
számára súlyos kérdést. A megoldásnak 
olyannak kellett lennie, hogy ahhoz a 
Nemzeti Színház is hozzájáruljon.

Beszéltünk Góth Sándorral, aki vasárnap 
érkezett haza pihenéséről és hétfőn már 
résztvesz a Nemzeti Színház munkájában.

— Választott bírósági Dehogy, erről szó 
sem lehet! Folynak a tárgyalások és tegnap 
jóformán elvben meg is egy e zt ü nk. 
Arról van szó ugyanis, hogy ez évben bl- 
zonyosszámu estéken a Vígszínházban, illetve 
valamelyik színházában is fellépek. Hogy 
milyen terjedelmű ez az uj vigszinházi szer
ződésem, arra vonatkozóan még a Nemzeti 
Színház igazgatójával is meg kell tárgyal
nom a dolgot.

Fölvetődött a kérdés, 
Túlságosan frls- vájjon mi indította 
seh az emlékek Góth Sándort arra, 

hogy a Nemzeti Szín
házhoz szerződjön. íme a válasz:

— Uj falak, uj környezet és drága, régi 
barátok. Erek várnak rám a Nemzeti Szín
házban, talán a nagyobb és intenzivebb 
munka is. Játszani talán nem is fogok any
agit, mint inkább rendezni. A nemzetiszin
házi szerződésről már szegény feleségem 
ételében is tárgyaltunk és annál jobban 
jött most ez az alánlot. — mert nagy-nagy 
megerőltetésembe került volna visszamenni 
most oda. azok közé a falak közé, ahol 
minden-minden rá emlékeztet. Túlságosan 
frissek az emlékek ...

2. Ax iró 
és a primadonna

Valahol azt olvastam, hogy a sokat sze
replő fiatal szőke művésznő, akit kőitől lel
kületű imádói szeretnek a nyíló orchideá
hoz hasonlítani, művészi hitvallásával és 
szivével inkább a film felé fordult. Valóban 
egy időben sokat bestéitek arról, hogy 
több film kiváló rendetŐje nemcsak filmjei 
primadonnáját látja e bájos és exkluzív 
színésznőben, hanem ezen túlmenően Is 
keresi és megtalálja társaságát. Ezzel kap
csolatban kisebb családi tragédiáról is be
széltek, amely azonban nem bizonyult túl- 
mélynek és a fiatal színésznő, akit talán 
szintén megpörkölt e szerelem lángja, kül
földre utazott felejteni. Itt érte utói egy 

osztrák filmgyár távirata, amely Bécsbe in
vitálta, ahol egy Ismert és kitűnő magyar 
színpadi iró ajánlotta filmje főszerepére. 
Ez az iró nemrégiben regényt irt egy asz- 
szonyról, aki most vásárolt kis birtokán 
gazdálkodott boldogan, amíg a könnyelmű 
és talán saját ügyeit túlságosan meg nem 
gondoló zeneszerző férje egy súlyosabb és 
nehezebb szerelembe sodródott a prlma- 
donával A regény kiengesztelődéssel ért vé
get, az asszony ugyan férjhez megy másod
szor is, de elválik megbízható, derék máso
dik urától, csak azért, mert nem bírja felej
teni a régi, boldog napokat, az egykori 
szegénységet az örömökkel zsúfolt nehéz 
időt, amelyet ezzel a kedves, könnyelmű 
fiúval eltöltőitek. Ez a regény, amely egy 
csodálatos szerelem mindent megbocsátó 
akkordjával és az asszony! szív rejtelmes 
dobogásával végződik, feltűnő analó
giája annak a történetnek, amelynek a re
gény Írója a hőse és amelyről most mű
vészkörökben szerteszét beszélnek.

Hogy visszatérjünk a tárgyra, nemcsak 
az iró távirata várta a fiatal, sugárzóan szép 
színésznőt Bécsben, hanem maga az iró is, 
aki egyre több lelkesedéssel állt a színésznő 
mellé szereplésével kapcsolatban. Sokat 
voltak együtt, átbeszélték a szerepet s hogy 
közben mi történt az iró vagy a színésznő 
szivében, azt senki sem tudja Ttilán ők 
maguk sémi A pletykának azonban elég 
volt ennyi is és felröpitette a hirt: az iró 
válik, hogy a szép fiatal primadonnát fe
leségül vehesse.

Az iró nagysikerű darabjait talán egész 
egész Európa játssza. Állítólag készül már 
a nagy szerep, amelg a fiatal szőke színész
nőt visszafordítja a színpad felé. Lehet 
azonban, hogy csak ennyi az egész, és talán 
csak ez az iró és a primadonna barátságá
nak az alapja.

5. Ax aj márka diadala
Hatnapos bemutatóra hívott meg a 

20th Century Fox. A bemutató-sorozat dél
előttönként tizenegy órakor kezdődött. 
Délelőtt mozi? Érthető, ha kissé álmos 
hangulatban és elkésve ültem be a mozi 
nézőterére. De csak az első napon! Mert 
ami a hét 6 napjának délelőttjén történt, az 
több volt mint Ízelítő egy nagy amerikai 
filmgyár produkciójából. Szenzációk és 
meglepetések sorozatában kibontakozott 
egy uj amerikai márka diadala. Nem túl
zók, ha azt állítom, hogy az eddig kissé 
elhanyagolt Fox uj gyártásának produk
cióival az élre ugrott. Shirley Temple 
két óriásfilmjét láttam, az egyik uiár a 
nagyközönség előtt van: a Kis lázadó, a 
másik csak később jön, a Szegény 
kis gazdag lány. Shirleuröl más 
helyen számolok be, mert az elragadtatás
nak minden jelzője kevés, Claudette Col- 
bert és Rónáid Col mán, Vidor McLaglen 
lenyűgözően hatásos filmjére, a Halál
brigádra. A marokkói idegenlégió 
pokla tárul fel ismét a közönség előtt, 
de hogyan! A színészek az emberábrázolás 
csúcspontját adják. Szem nem maradt 
szárazon A Vidéki orvos cimü film 
előadásánál. A hires kanadai ötös 
ikreket fotografálják kilométernyi 
hosszúságban. De mindez kévést A film 
ott kezdődik, amikor az orvos egymás
után hozza ki a szülőszobából a kis ik
reket és ott fejeződik be, hogy ezek a bű
bájos kisleányok járni kezdenek egyéves 
születésnapjukon. Ami ekőzött van, csupa 
öröm, hangulat és derű. A Titkos há
zasságban Amerika legújabb ked
vence, Róbert Taglót és a gyönyörű Lo- 
rétté Young játszanak el egy tipikus ame
rikai történetet a milliárdos fiurót, A 
„Sátánsziget foglya" az amerikai történelem 
egyik drámai fejezetét dolgozza fel, annak 
az orvos tragédiájának kapcsán, aki első
nek nyúlt segélyt egu viharos éjszakán 
Eilkes Booth színésznek, aki Lincoln 
elnököt meggyilkolta. Csak /má
nyit mondunk róla, hogy ilyen hatalmas
erejű filmet évek óta nem láttunk,,. 
Bravól

Spolaridi^rill
Tánc délutántól reggelig i

CHAPEAU ROUGE
Szeptember 1-én, kedden 
este nyitja meg kapuit

Emeleti erkélyek
Akvárium • Szökőkút

világvárosi műsor
Dfirl Tibor zenehara

4. Sxinááxi potpuri
BÁRDOS ARTHUR a magyar színházi 

élet legújabb méltóságosa mondja a követ
kezőket:

— Hétfőn reggel végre megkezdődnek a 
próbák a Müvészszinházban, ahol a Ve
lencei k<dmár első rendelkezési próbáját 
tartom. Ugy tervezem, hogy négy napig 
tart, amíg elképzelésem szerint a darabot 
„lerendclkezem", azután átmegyek a Bel
városi Színházba, hogy ott Pünkösti An
dorrai egyetemben simítsam és csiszoljam 
az Udvari Bal próbált. Minden el
lenkező híreszteléssel szemben tehát mind
két színházban száz százalákos szerepet 
vállaltam a jövőben is. A darabban Páger 
Antal felesége, Komdr Juliska és F e I e k y 
Kamii, a kiváló táncosszinész is játszik, 
akiről lm kiderült, hogy nagyszerű színész 
is.

VÉGÜL A S7.1NHÁZ HUMORA: A tár
salgóban rakat beszélnek a bonvlvánról, aki 
a magánéletben is megjátszik minden poént. 
Erről mondták:

— Természetes, hiszen a 6-os pozőröknél 
szolgált..,

Svéd Sándorral hirdetett hétfői Sevillai bor
bély előadás az Allalkertbcn elmarad,, mert a 
művész félti hangszálait nz esti fellépéstől; ez
zel be is fejeződött a Hangversenyzenekar si
keres nyári szereplése.

Gerard, Budapest kedvenc bohóca az idén 
Ausztráliába szerződött, előbb azonban hét
főn este megtartja bucst:fellépését a Fővá
rosi Nagycirkuszban, ahol számos kiváló 
színész*és  színésznő is fellép ezúttal.

A Buda visszafoglalásának 250 éves fordu
lója alkalmával a Diplomások önsegélyző Szö
vetkezete október 12-én nagyszabású díszelő
adást rendez, amelyen szinrekerül Farkai Imre 
„Királyné rózsája" cimü operettje.

Horvay Zsuzsit, a Komédia kedves és tehetsé
ges fiatal tagját Bécsben filmszerződéssel kí
nálták meg.

A Cunard Linó londoni igazgatósága arról 
értesítette a budapesti gyógyhelyi bizottságot, 
hogy a Budapest fürdőváros cimü filmet ugy a 
Queen Maryn, mint valamennyi óceánjéióján 
vclfttetl és ezért a film több példányát rendelte 
meg Budapesten.

Bslratások a

FODOR zeneiskolába
szept. 1., 2 és 3-án vannak délelőtt 11—12 lg és 
délután 4—5-ig az Intézet igazgatósági Irodájá
ban, Andráasy ut 40. sz. alatt. Uj jelentkezők 
részére díjtalan felvételi vizsgák: szept. 7. és 
9-én. Az iskola felvesz kezdő és haladó növen
dékeket a zongora, hegedű, gordonka, ének, 
énekkorrepetició, kamarazene és jazz-zongora 
tanszakokra. Az uj tanévvel kezdi meg működé
séi a külföldi uljáról visszatért S. Gervay Erzsé
bet énekmüvésznő és a kibővített Jazz tanszak 
Uj tanúra: Adlcr Oszkár Jazz zongoraművész 
és zeneszerző. Beiratásl díj: 12. —P, tandíj: havi 
12 pengőtől 80 50 pengőig. Tájékoztatót díjtalan 
nul küld az ignzgalóság.
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Országos szenzációk a vasárnapi futballfronton
Az Újpest az utolsó helyre zuhant 

a Hungária a hetedik
Az eltemetett Ferencváros és a teljes formában 
pompázó Phöbus vezeti a bajnoki rangsort

A második forduló izgalmai közül messze 
kiemelkedik a Dudái bravúrja, amellyel a 
■zezónelcji próbálkozások átmeneti időit élő 
Újpestet meglepte. A Phöbus után most a 
Dudát sújtott le a lila-fehérekre és tette iz-

galmassá az uj bajnokságot.
Fokozta a meglepetéseket a Hungária pe

ches szegedi szereplése s igy a meggyengült 
Fradi a Phöbussal vezetheti a nagy me
zőnyt.

A „budai rém* 1 ismét feltámadt
BUDAI „11"—ÚJPEST 8:0 (2:0)

Alig kezdődött a szezon, már itt vannak a 
fejbekólintó szenzációk. A nagy Újpest máso
dik meccsén a mástxlik vereséget könyvelte el 
vasárnap. Ezúttal n Dudál ismételte meg a ta
valyi bravúrt és három góllal intézte el azt az 
ellenfelet, amellyel szemben esélyt senki nem 
adott neki. A Phöhus-pályán kerül', sor a mér
kőzés lebonyolítására és a Phöbus vezetőségé
nek jó pólyapolitikójára vall nz, hogy közel 
két és félezer ember -várta már az első mécs
eset. A lila-fehér támadásokkal indult a mér-

Rökköl, aki offszájdgyanus helyzetben 
fut el « tehetetlen Balog mellett és futtá

ban lövi az újabb éles gólt. 2:0.
Hiába reklamálnak offszájdot az újpesti druk
kerek, nincs foganatja. A félidő utolsó ese
ménye, hogy Kállai Kocsis lövésébe beleteszi a 
fejét és biztos gólt hárít el a Budai hálóból. 
Atchner elnök a szünetben lemegy az öltözőbe 
és igyekszik lelket verni a meglepetéstől szé
delgő lila fehér csapatba. Diki, a masszőr a 
0:2 ellenére Is biztos az újpesti győzelemben. 
De nem sokáig. A szünet után ugyanis újabb

tül az Elektromos:
Pfandler szökteti Szendrődyt, ez kitör, 
Béldy kétségbeesetten követi, majd mikor 
látja,*  hogv nem éri utói, hátulról elka
szálja. Vitathatatlan 11-es, még Iváncsics 
bírónál Is, Buzússy áll neki a labdának. 
Jól lövi a labdát, de az a kapufa 

visszapattan a tömegbe.
Nagy kavarodás támad, de végül is 
kerül a labda.

Az Elektromosok gólt Is érnek el: 
rik szabadrúgását Kovács II. kiejti. _____
kikaparja alóla a labdát és kapura küldi. Nem 
menne be a labda, de ott van — vitathatatlan 
lesben — G. Tóth, be is rúgja a labdát, de 
Iváncsics biró nem adja meg a gólt.

lilik Gól Pont

PHÖBUS 
FERENCVÁROS 
BOCSKAI 
BUDAFOK 
KISPEST 
SZEGED 
HUNGÁRIA 
NEMZETI 
BUDAI 11 
ELEKTROMOS 
SOROKSÁR 
SZOMBATHELY 
III. KÉR. FC 
ÚJPEST

Mellcha- 
Pfandler

Hungária—Kispest és Nemzeti—Bocskai a 
Hungárla-uton; Erzsébet—Phöbus, III. kor— 
Budai, Szombathely—Ferencváros, Budafok— 
Szeged éa Újpest—Elektromos az előlállók offe 
honában.

Gyenge játék, de újabb pontok
RAJZRIPORT A BU DM BRAVÚRRÓL

Szűcs
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Schuster

kőzés, de Budai támad. A csatárok
azonban idegesek és így odavész Burger óriási 
helyzete is. A rekonstruált újpesti csapat ma
gas labdákkal játszik s ez már clöreveti a ké
sőbbi balsiker árnyékát. Rökk, aki nagy for
mában van, állandóan offszájdon áll, miatta 
sokszor akad meg a Budai támadólánc. Fo
lyik a játék s közben Kovács kézzel érinti a 
labdát. Tizenegyes. A biró azonban nem veszi 
észre és n játék fut tovább. Nem sokkal ké
sőbb Joós kézzel löki fel Iliik köt, a 11-cs most 
ih elmarad s igy a büntetőkben döntetlen az 
eredmény. Újabb esemény Kocsis megsérülése, 
akinek a fejét össze kell foltozni. Az iram 
élénkül, változatos lesz a játék s aztán n 35. 
percben váratlan gól rémiti meg az újpestie
ket.

Schuazter szökteti a vonalon álló Vermest, 
aki elhúz három védő melleit la, majd 
nagy erővel lő. Ilórl ezt kllitl és a résen 
álló Rökk simán rúgja u hálóba a labdát. 

1:0.
Nagy meglepetés s ez kihat az újpestiekre is: 
még fejetlenebből játszanak. Betetőzi a szen
vedésüket a 40. perc, amikor

Lyka mesteri ravaszsággal Játssza tisztára

Budai-ostrom következik. Vermes, nz FTC-ből 
szárinnzó Budai játékos szenzációs formában 
van és minden mozdulata veszélyes. Tőle in
dulnak ki az akciók, amit nz újpesti közön
ség sziszegve fogad. Követelik Pusztai és Ko
csis helycseréjét, de közben újabb gólt kény
telenek elszenvedni. A 8. percben

Vértes szabadrúgását Jóós vissznfejell, de 
Vértes ráfut s a védők feje fölött éles, snr- 
kos góllal pecsételi meg a mérkőzés sor

sát. 3:0.
Most aztán álcserélik Pusztait és Kocsist, nyo
masztó újpesti fölény következik, csnk éppen 
a szerencse nincs meg az újpesti csatárok lá
bában. Vincze zugó kapufát lő, kornereket 
halmoz a sok atmoszférával lenyomuló lila
fehér csatársor, de hiába minden, mert

a Budai „11“ valósággal dupla W-formá- 
clóban védekezik.

Közben Lufi ugv térit! le Kocsist, mint egy 
plédet a nyári kirándulásokon. Hiába masz- 
szirozzák életre és hiába nagy és félelmetesen 
erős az újpesti nyomás, nem bírnak a Budai 
„fenegyerekekkel".

Budid bravúr ... Újpesti bánat. ,«

„Potya11 szelleme pompás játékra 
tüzelte az Elektromost

ELEKTROMOS—BUDAFOK 1:1 (1:1).
Zászlócsere vezeti he a mérkőzést. Az ünne

pélyes aktus mély nyomokat hagyott a játé
kosokban. mert u játék egész ideje alatt nem 
lehetett látni egyetlenegy durva faultot sem. A 
játék elején az Elektromos fölényben játszik. 
Ifalfsora igen jó. Lengyel mindenütt ott van, 
ahol egy jó centerbutfnak lennie kell. Az első 
negyedórában nem is fenyegeti veszély az 
Elektromosok kapuját, csnk egy alkalommal, 
amikor Simanek kilátással menti meg a kaput 
n góltól. A 10. perc kellemes emlékeket hagy 
az elektromos drukkerekben: egv pompás 
jobboldali támadás után

Pfandler lövlden Szendrődy elé adja a lai»- 
'dát, Béldy elcsúszik, a center Igazit még 
egyel a labdán és a kifutó kapus fölött ■ 

kapuba küldi. 1:0.
A budafoki csatársor álmos Játéka felbőszíti 

Kapta centerhalfot, uki mérgében akkorát 
durrant 2& méterről kapura, hogy Simanek 
meg »c meri fogni a sustorgó bombát, fel
hozol ja. Egy csatár rohan Is n labdára, de 
akkorra már olt is van az aprótermotü kapus 
és elcsípi előle. Iglódy, ■ budafokiak jobb
haltja is megmutatja, hogy van vér a többi 
budafoki haltban is. egy-két parc múlva 6 Is 
msdtt agy hatalmas lövést kapura, áo nőit 

lejébe aluá a boatau

A budafokiak erősen szorongatják az Elek
tromosokat. A 30. percben sikerül is a nagy 
cél:

Habermann beadásánál Kocsis éa Pál- 
mándy egymásra vár, a labda a lábuk kö
zött Szeder elé pattan s hiába rohan már 
eszeveszetten a két védőjátékos, későn van, 
mert a jeles szélsőnek éppen lábra jött a 
labda s onnan fel sem lehet tartóztatni a 

hálóig. 1:1.
Most meg az Elektromosok durálják neki 

magukat. Pfandler a kornervonalról mesésen 
tálalja a labdát Szendrődy elé, ez kapásból 
küldi Is kapum de emberbe megy a pompás 
lövés. Innen rögtön előre küldik a labdát, 
Szeder elfut, jól ad be, de a jobbszárny el- 
ügyelleiikcdi a jó labdát. Az utolsó percekben 
Mcllcharik Irtózatos erejű szabadrúgása re- 
megteli meg a budafoki sziveket, de a kapus 
jól ugrik a felső sarokba tartó labda elé.

Szünet után hatalmas iramban indul meg a 
Játék. Melicharikot, az Elektromosok vitrinbe 
való termetű játékosát elgázolják a budafoki 
tankok, de ez meg sem kottyan a kis ember
nek. Az Elektromos halfsor nagyin jól ját
szik. Alig lehet átmenni ezen n soron. Különö
sen Lengyel, a mezőny legjobbja játszik ki
tünően. Csak a szabadrúgások izgatják a ke
délyeket jó ideig, egyik csatársor sem tud ki- 
boetakoani. A 82. percben nagy helyzetbe ka-

FERENCV ÁROS—NEMZETI 2:1 (1:1)
Remek futballidő s közönség mégis alig akad 

háromezer az Üilői-uton. Hja . . . hiányzik 
Sárosi, n nagy sztár, de a tavalyi csapatból 
aincs pályán Korányi, Móré, Kemény, Lyka, 
Kis és Háda — a publikum kedvencei... Meg
jelenik azonban Lázár, az egyik „hűtlen", aki 
szombaton ismét aláírta a szerrződést és eleget 
lett a klubhüségnek. A Nemzeti komplett és 
nyugodt. Erősen tűző nap elíen kezd a Fradi. 
Elmarad a szokásos háromszoros hajrá, elma
rad a máskor oly meggyőzően dübörgő három
szoros Jlyurkg-kiáltás, de a szivekben ott van 
áz óhaj, és a remény. A Nemzeti már az első 
percben Kisalagi révén erőteljes támadást intéz, 
nagy az ijedelem, mert Kutasi vacillAl és egy 
kétségbeesett női sikoly pillanatok alatt derűt 
kelt a fagyos ajkakra Majd a salgótarjáni 
Thour, aki a Fradiban Tátrai néven rúgja a 
labdát, nagy lövéssel mutatkozik be debüje haj-

készülő Jászberényit Kővágó elgáncsolja. Tizem 
egyesi Tátrai áll a labda elé, éles balsarkos lö
vését azonban Angyal kivédi. Az izgalom egyra 
nő. Flóra felvágja Jászberényit, a szabadrúgást 
Toldi húsz méterről nagy dühhel kapu fölé 
küldi. Mindenki megrökönyödik Kutasinak egy 
labdafogásánál. Ugyanis rutin nélkül befelé for
dul a labdával, s csaknem kirúgják a kezei kö
zül. A félidő befejezése előtt három perccel 
Jászberényi áttör a védelmen, elveszti a labdát, 
de a Nemzeti-védelem nem tudja elérni,

■ befelé kanyarodó Karácsonyi ellenben el
csípi, ügyes testcsellel középre cikkázik, 
közben csetllk-botlik, Angyal is előugrik, de
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Polgár

Kutasi

Kisalagi

FORMÁS GÓLLAL BIZONYÍTOTT A NEMZETI KLASSZISA MELLETT

nnlán. Tapsot kap. De még zuhogóbb tapsra 
ragadja a közönséget Lázár, aki újra és újra 
bravúrosan szereli a veszedelmes Nemzeti jobb
szárnyat. Kutasi összeütközik Kisalagival, per
cekig széflelegve fogja a fejét, de nincs baj, to
vább játszik. A zöldfehér csapat némi kis fö
lényt harcol ki magának, ám Toldi földbe rúg, 
Tánczos pedig messze a kaputól lövi el a vak
töltést. Szörnyű és hajmeresztő csapkodás folyik 
a pályán. Egy lelkes, húsz esztendő óta minden 
meccsen látott Fradi-arc kesernyésen jelenti ki:

— A Gyurka nélkül nem ér ez semmit...
Végre Toldi embcreli meg magát, bombáját 

azonban Angyal nz ölébe kapja, majd Karácso
nyi éles lövése süvít el a kapu fölött. A 22. per
cet mutatja az óramutató, amikor a Nemzeti 
mindent elsöprő lelkesedéssel támad. Baloghtól 
Kisalagihoz kerül a labda, aki Lászlót dob/a 
frontba, ő viszont önmagát szökteti 
Kutasi kifut a kapujából, ő ér előbb < 
hoz, elkapja, de a rössben érkező i 
megijed, kiejti a labdát s mindketten 
kerülnek,

a szemfüles Fenyvesi ott terem és I 
méterről remekül küldi léc alá a i 
szerzett gólt. El kell Ismerni,, ügyes 
volt. A gól szép és megérdemelte a tap

sot. 8:1.
Alig múlik el pár másodperc, amikor a kitörni

hosszan, 
a labdá- 
Lászlótól 
a földre

tlzenOl 
potyán 

i akció

tüzön-vizen mégis kcresztülverekszi 
és hálóba lövi a kiegyenlítő gólt.

Szünet után az ismét pályára lépő Fradit csak 
gyér, halk és félénk tempózás fogadja. Meleg 
helyzet akad itt is, ott is, pár perc múlva mégis 
kialakul egy nem egészen meggyőző Fradi- 
fölény. Különszómot képez, de szerencsére csak 
pillanatokig tart

Toldi és Flóra bikaviadala.
Jászberényi és Tátrai, jól megértve egymást, 
közelednek a Nemzeti kapuja felé, Kővágó be
lelép a támadásba, a labda oldalra perdül és 
vészjóslóan pereg, amikor

Toldi nagy rössel odaérkezik és remekül 
eltalálja, ugv hogy húsz méterről rettentő 

erővel fúródik a felnő hálósarokba. 2:1.
Remek ellentámadással válaszol a Nemzeti, 
Horvúthnnk egy hosszú beadására Fenyvesi el- 
vetődve érkezik és a pompásan fejelt labda csak 
nagy balszerencsével kerüli el a kaput. Igaz 
viszont, hogv a túlsó oldalról Jászberényi egv 
lépésről téved, najd Toldinak egy harminc mé
terről küldött lapos lövése, a Ferencváros ka
puja elölt pedig Horvúthnak egy kapufája kelt 
izgalmat.

A Fradi megszerezte ugyan a két pontot, de 
a csapat egyáltalában nem biztató. Nyikorognak 
a kerekek... olajozatlanok a tengelyek,

A szegedi oroszlánbarlangban 
megtáncoltatták a bajnokot

SZEGED—HUNGÁRIA 2:1 (2:1)
Szeged, augusztus 30.

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-M _____ ,._r________  ......
lése.) Impozáns külsőségek közöli játszották a 
szegedi oroszlánbnrlangban az izgalmas mérkő
zést vasárnap. A bajnok Hungária szereplése 
megmozgatta a szegedi közönséget és nagy tö
megek keresték fel a pályát. Az érdeklődés egy 
része az újjászervezett szegedi csapatnak szói, 
amelyben Bereez és Vig VI. jutott szerephez. 
Érdekes, hogy az Izgalmaktól túlfűtött mérkő
zés ezúttal mindvégig

Mr kentek kWM

zajlott le. A Hungária szezonelejl formát mu
tatott s különösen a csatársora keltett csaló
dást. Jellemző, hogy a második félidőben

Kardost kellett jobbszélre tenni és Cseh 
lett a center.

Pedig nem igy indult Müller kapásból kül
dött bombája nagy ijedtséget kellett, de Pálin
kás bravúrosan fogta. A 12. percben egy jobb
oldali támadás után

Víg átadásával Bérért ugrik ki és a tétova 
Szabó mellett belövi a szegediek vezető 

gólját. 1:0.
A Hungária egykedvűen fogadja a gyors eraá- 
ményt, továbbra te tologat te láthatóan a kk
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részletre
szállítunk kitűnő modern

férfiöltönyt.... 42 |»ért
Elegáns férfi felöltőt 92 V*-ért

QUITT
fórflkonfekcló raktár, Budapest. Klrály*qtc«  82. 
ellő emelet. Alapítva: lSVft. évben.

fárasztóira törekszik. Négy perccel később vá
ratlan egyenlítés következik bo.

Kardon vezet támadást a n tizenhatoson kí
vül Ruffayval ütközik össze. Később el
esik S ■ bíró faaltot itél. Titkos |íll a labda 
elé a tizenhét méterről bombaerős lövést 

küld a hálóba, 1:1.
A közönség tüntet egy darabig, de aztán elhal 
a lárma, mert a Szeged lárakap és szép táma
dásokat vezet. Már-már döntetlenül uszták meg 
a félidőt, amikor furcsa gól esik.

Nagy a baloldalon vezeti a támadást, majd 
Jlereczliez játszik át. Fejvesztett kapkodás, 
zavar, tumultus dúl a Hungária-kapu elölt, 
ezt használja azután ki a szemfüles Ko
rányi, beleugrlk a csomóba s onnan lassan 
guritja a hálóba a labdát. Szabó lábbal 
akarja védeni, de sikertelen a próbálkozás. 

2:1.
Percek telnek el most a leghevesebb reklamá
cióval. Takács, a masszőr és a Hungária játé
kosai

tombolva követelik a gól ■ megsemmisítését 
Rubint bírótól, mert Nagy a labdával túl

futott a vonalon.
Hiába lángolnak a szenvedélyek, a biró hajtha-

Lovagias játék — mégis csonttörés 
Debrecenben

BOCSKAI—SOROKSÁR 4:2 (2:2).
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésc.) Az ipari vásárra való tekintettel több fil
léres vonat érkezett a fővárosból és a vidékről 
Debrecenbe s a vendégek nagyrésze bizony ki 
vónesi volt a Bncski ira és igv hatalmas közön
ség gyűlt össze a nagyerdői pályára. A publi
kum nem is bánta meg, hogy programba ik
tatta a meccset. mait szép küzdelmet, pompát 
játékot és feltétlen élvezetet kapott. A gólek 
már az első percekben estek. Markos szélsebe
sen fut la, lapos lövéso a hálóban kötne ki, de

Vadász belelép éa még jobban besegíti a 
labdát. 1:9.

Három perc múlva Markost elbuklatja Laky, a 
megítélt tizenegyeit Teleki a rendeltetési be
kére juttatja 2.0. A Bocskai támad továbbra 
is s igy váratlanul éri el első gólját a lelkesen 
küzdő soroksári csapnt. Ártatlannak látszó 
passzolgatás és fejelgetés folyik a Bocskai-kapu 
közelében, amikor Rihámi a meglepett és gyű- 
moltalanul védő Varga mellett hálóba küldi a 
labdái. 2:1. A Bocskai erősen ostromol, különö
sen

Telekinek van nagy sikere
a lövésekkel, Kovács soroksári kapus azonban

Csak je'entős erősítés segíthet 
a szombathely leken

KISPEST—SZOMBATHELY 9:4 (4:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Ragyogóan szép, ideális futballidőben 
négyezer főnyi lelkes közönség előtt játszotta le 
első szombathelyi nemzeti bajnoki mérkőzését 
a Haladás. Ez a bemutatkozás egyáltalán nem 
végződött sikerrel, me: < a lelkes közönségnek 
a látottak alapján meg kellett győződnie arról, 
hogy

a szombathelyi csapat ebben a formában 
nem tülthei be komoly szerepet a nemzeti 

bajnokság vérlgmenő küzdelmeiben. 
A Kispest ugy játszott a helyi csapattal,

Az óbudaiak ismerkedési délutánján 
a Phöbus hét góllal mutatkozott be

PHÖBUS—HL KERÜLET 7:0 (2:0)
A Phöbus magasabb JátékkulturáJáva! le

hengerelte az „ismerkedési délutánra'*  alkalmi
lag összeállított óbudai csapatot. A mérkőzés 
első felében Jól tartotta magát a „fuzióvilúg- 
rekorder'*-együttes  és a lovagias közönség me
leg szimpátiával kísérte tetszetős mezőny
játékukat. A Phöbus a 13. percben P. Szabó és 
a 41. percben Solti góljával már szünet előtt 
bebiztosította a győzelmet.

■Szünet után a 4. percben
Solti p. Szabó fordulásból küldütt beadá
sát remek doplerrrl • hálóba vágja. 3:0.

A vehemens Phöbus rohamok a 12. percben 
njabb eredményt hoznak.

Héky kornerét Solti • kifutó Baumgartner 
feje fölött fejjel küldi kapura, a gólba- 
•artó labdát Hefkó hátvéd a biztonság 
kedvéért saját fejével segíti a hálóba. 4:0.

A továbbiak során Turay, majd Solti érnek el 
érvénytelen offszójdgólt. Erőteljesen támad az 
elektromos csatárgépezet, de a jól Irányzott 

uf ant Í9 középre, újrakezdésre mutat. Heves 
i*i. n x " ,Ama<lások robbannak ki uután s 
láthatólag Cseh la megunja a dolgot s igvek- 
«rlk szépíteni as eredményen. De a szünetig 
semmi sem történik.

A szünetben nagy vita van a biró és a Hun- 
gdr/q vezetői között Klsfalvy dr. felháborodva 
bizonyítgatja, hogy a gól szabálytalan előzmé
nyek után született meg, dehát ezen most már 
segíteni nem lehet.

A második félidő nagy irgalmak között indul 
meg. Fokozza ezt Titkos fejese, amely a kapu
fán csattan. Aztán jönnek a szegediek. Berecz 
három lépésről fejeli a labdát kétszer egymás
után, mig végül Szabó zsákmánya lesz. Aztán 
meg Otdögh huszméteres bombalövéaát védi a 
kapufa és Szabó egyesült erővel kornerre. Itt 
vannak a lélektani pillanatok, amikor egy ki
csivel több erély a Hungária javára fordíthatná 
a veszteit csata mérlegét.

Ez a kicsivel több azonban éppen hiány
zik.

Csak Cseh és Titkos igyekszik szinte ember- 
felettien ujahb eredményt elérni Cseh rava
szul ugrik ki a szélre húzódva és keresztlab
dája a kapuvonalon gurul végig anélkül, hogy 
akadna Hungária-csatár, aki betolja. Tiz percig 
tart ez a nagy Hungárla-nyomás, de csak négy 
korner az eredmény. A 86. percben Kardos 
egyedül tör ki. Már-már menthetetlen a gól, 
amikor Berták önfelóldozóan vélj magát a lö
vésbe. össze Is esik, de gól helyett kornerre! 
ússzék meg a nagy helyzetet. Aztán Cseh sik
lik végig a védők között, de Pálinkás bravúrjá
val szemben tehetetlen. Még mindig

lóg a gól ■ levegőben,
amikor szinte ólmos lassúsággal billen előre az 
óra mulatója és jelzi a hátralévő perceket. Még 
egy, aztán már csak másodpercek és a Szeged 
föltette rövid idei működésére a koronát; le
győzte a bajnokot.

hallatlan bravúrra! ártalmatlanná tesz! a gól 
veszélyeket. A 15. percben

az elhalt Baltazár püspök emlékére egy 
peréig kegyeleti szünetel tartanak.

A Bocskai mind erősebb fölénybe kerül Kovács 
kapus azonban továbbra is nagyszerűen látja 
el feladatát. A félidő végefelé kornert érnek el 
a soroksáriak és

Kerekes labdáját Vajda hefejell. 2:2.
Közvetlenül a gól után Gyulai összecsap Simon 
na), akinek

a kuleseaenlja eltörik A srersocaótlenül 
járt futballistát a mentők szállítják ti a 

pályáról.
Szünet után a Soroksár tiz emberrel játszik 

s a Bocskai nagy lendülettel diktálja az offen- 
ziváját Gólt azonban csak a 20. percben ér el 
a Bocskai, amikor is

Teleki támadásából Berecz lapos lövéssel 
Ismét megszerzi a vezető gólt. 8:2.

Csak másodpercek vannak bátra a meccsből, 
amikor Boros szökteti Marost, akinek beadó 
sál

Teleki átengedi Fiaténak s az uj csatár
szerzemény remek felsősarkos bombával 

köszöni meg a bizalmat. 4:2.

apa a fiával. Már az első félidőben gólözönt zu 
ditott a szombathelyi kapuba és szünet után, 
amikor a kispesti rohamok alábbhagytak, szó 
hozjutott a Haladás is és néhány szép góllal 
Ízelítőt adott tudásából Mindkét félidőben a 
Kispest irányította a játékot és a Haladás csak 
ierohanásokkul operál. A gólok közül Nemes 
(5), Székely, Serényi, Szabó II. és Déri lőtték 
Kispest góljait, a Haladás góljait Gazdag //.. 
Szubő és Paár Juttatták a kispesti hálóba. A 
Kispest csapatából kitünően játszott Szabó II., 
R átkai, Nenxs és Serényi. A Haladásból Gaz 

ydag. Roda és Szabó ütötte meg az elsőosxtályu 
mint) hívói,

bombák sorra a kapust találják al.
— Ezt a kapust már Komor máz-listára 

helyezi! — mondják a Phőbus-drukkerek ke 
serü humorral.

A 30. percbon Szikár tulerősen szökteti Bé- 
kit, a labda már tuliut a vonalon, de a fürge 
szélső centerez s a lapos beadását Turay ele
gánsan a hálóba gurit/a. Ad). A Kerület erősen 
reklamál, de Boronkay biró megkérdi határ- 
biráját és gólt itél 5d). Baloldali PAőbus-táma- 
dás fut végig u pólyán, amelyből Solti—Szikár 
ugrik a kapu felé és Szikár ur. összeütköző 
Baumgartner és Hefkó mellett a sarokba cé
loz. ő.O. A nagv kedvvel és igyekezettel játszó 
kis Turay kitűnő helyzetből n fekvő kapusi 
szilává lövi. Az utolsó percekben kornert ér el 
a Phöbus.

Békl kitünően Iveit korúért Szikár rlé 
patan, aki közelről behelyezi az utolsó 

gólt 74.
Kocsis mellé bombázott szabadrúgásával vég
ződik az — egyoldalú mérkőzés.

LÁBTÖRÉS!
Biró-esoport

Ül. bér. TVE— UTE 1:1 (1:0). Góllövö: Kiéin, 
ill. Beneze. Babrányi (Ül. kér.) egy 11-esi kapu 
mellé lőtt.

Goldberger SE—Herminámétól AC 9."2 (1:2). 
Szünet után a HAC érthetetlenül visszaesett.

Postás— Pamutlpor 3:2 (0:0). A Postás Beste 
három góljával győzött.

IJLK—ZSE 3:3 (2:1). Góllövő: Jerabek (2) és 
Bavlinka, ill. Fekecs II. (2) és Fekecs HL Fe
li.t kiállították. A közönség sértegetése miatt a 
Játék néhány percig állt.

Testvériség—Turul 4:3 (2:1). A Testvériség 
nagy küzdelem után győzött.

Pártos-csoport
Kispesti AC-Wekertetelepl SC 2:2 (1:0). Az 

újonc KAC igen jó játékkal mutatkozott be.
BMTE—SZenilőrlncI FC 3:1 (8:0). A BMTE 

góljait Mayer II. rúgta, az SzFC-ét Bcdő.
Törekvés—EMTK 3:1 (3:0). A Törekvés Ké

széi II. (2) és Virág góljaival győzött. Az EMTK 
gólját Tácslk rúgta, virág, a Törekvés Jobb
összekötője szárkapocstöréssel kórházba került.

Srentlőrlnel AC—BTC 3:3 (3:1). Durva játék. 
Góllövő: Kürthy (2), Kovács II. (2), Szendy, 111. 
Horváth (2) és Vizes.

MÁVAG—MTK 8:2 (1:1). Az MTK együttese 
erősen szezoneieji formában van.

Kínos incidens
a női atlétikai bizottság ülésén

A magyar atlétika nagv bukását Berlinben 
Csák Ibolya remek győzelme egyhltette némi- 
kép. Lám, a nők dolgoznak! — ez volt az álta
lános vélemény. Meglepetés erejével hat ennél
fogva a? az értesülésünk, hogy

• női atlétika színfalai mögött súlyos vál
ság lappang.

Az atlétika legalaposabb ismerőjéhez, László 
Lajoshoz fordultunk információért, aki a 
Hétfői A’op/ó-nak szenzációsan érdekes intimi
tásokat árult el.

— Akik ismerik a sivár helyedet — mon
dotta —, azok nem csodálkozhatnak a közel
múlt eseményein. Létezik egy női bizottság az 
atlétikai szövetség kereten belül, de ennek 
essk muzeális értéke van. Stefániái Imre az eb 
aike, ez áronban csupán a hivatalos kimuta
tásból derül ki. mert a bizottság két év óta alig 
látta az elnökét. Szabály szerint hetenként kel
lene ülést tartaniuk, de csak kéthónaponkint 
jönnek össze. Akkor is inkább csevegő-délután

NAGY HARC LESZ A II. LIGÁBAN

Álba Regla—Váci Remény 3:1 (2:0). A szé
kesfehérvári együttes komoly bajnokjelölt. — 
Szürketaxi—Vasas 10:1 (2:0). A vasas védelme 
összeroppant. — Zugló—-Drognlsták 1:1 (1:0). 
A zuglói együttes szebb játékot mutatott. — 
Csepel—Lódén 3:t (2:0). A csepeliek biztató
formában vannak. — Nagytétény—Erzsébet 
1:0 (0:0). Szerencsés győzelem. — Az SBTC— 
Attila és a Somogy—Vác FC mérkőzés elma
radt.

Uszőcslllagok Pécsett. A Pécsi Atlétikai Club 
meghívására a városi strand versenyuszodájá
ban vasárap délután uszóvprseny és vizlpótó- 
mérkőzés volt az olimpiai csaapl tagjainak rész
vételével. Az iiszóvcrseny eredményei a követ
kezők; 100 m gyorsuszás; 1. Ahay-Ncmes 1 p 
00.8 mp. 100 m mellúszás: 1. Hilllcs PÁC 1 p

Nagytakarításra
készül az MLSz

Utolsó óráit éli a futball mai vezetősége: 
szeptemberien tisztújító közgyűlés dönt egy 
újabb rezsim összetételéről. A futball hivata
los társadalma feszülten figyeli az eseménye
kéi, mert nem kétséges, hogy csupán

gyökeres rendszerváltozás segíthet
a nagy bajokon. Azt remélik, hogy egy csomó 
qév tűnik el a szereplés színpadáról és jönnek 
az újak, akik kellő diplomáciával és szak
értelemmel még segíthetnek a súlyos helyze
ten. Elsősorban is olyan elemek bekapcsoló-

dúsát várják, akik ftz MLSz cs az OTT között 
fennálló hideg, sőt csaknem ellenséges lég. 
kört tudják feloldani. Sajnos, ma már az a 
helyzet, hogy a futball bajain egyedül csak az 
OTI’ segithpt. Ameddig azonban személyi el
lentétek akadályozzák a barátiágos megegye
zést, nem lehet arról szó, hogy a legfelső 
spnrl fórum segítőén avatkozzék n futball ku
száit ügyeibe.

Ez, a barátságos légkört kell megteremtenie 
ar MLSz tisztújító közgyűlésének, ha lxoll, sze
mélyi áldozatok áráq is,

STANDARD

S1RAKY FERENC
AUTÓ- iüS MO.OR&ZALON

STAND  A R OmotorkerökpAruk 
mngyiirorszAgl vezérképviselete, Bedapeat 

VII, Keríész-utca 29
Telefon • 1-44S-2Ö

A játék áldozatai: Kuhik Sándor (Sikotnéma 
SC) sipcsontlöréssel, l.sponya Károly (Kispesti 
AC) vúllcsontlöréssel, Hcrskovjts Sándor tSpár- 
la) alsókartöréjsel a Thcrúpia-szanatóriumba 
került tegnap.

keretében szórakoznak. Így történt meg a leg
utóbb, hogy Lukács Éva ülés közben volt kény
telen eltávozni, mert

a bizottság az elnök nyakkendőjéről, a szí
nésznők ruháiról és egyik főrend ujján 

lévő gyűrűről értekezett,
ugyanakkor pedig nem volt idő arra, hogy 
Lukács Éva hét hónappal előbb benyújtott ja’ 
vaslatait, amelyek az atlétikával függtek össze, 
tárgyalhassák. Lukács Éván és Reisznén kívül 
a bizottság többi tagjait nem tartom alkal
masnak a női atlétika vezetésére mártsak árért 
sem, mert inkább az IJjószsporthoz értenek, 
mint az atlétikához. A szövetség hibája ez ia. 
Dolgozó és hozzáértő embereket kellene a fej
lődésképes női atlétika élére állítani, tekintet
tel az egyetlen olimpiai sikerre. Búr ehhez 
semmi köze sem volt a bizottságnak, megfe
lelő szervezéssel elképzelhető, hogy sikerülne 
legalább a nőj atlétikát megmenteni a teljes 
csődtől, a részvóllensóglől.

20.6 mp. 100 in gyorsnszás: I. Gróf 5 p 02.4 mp.
Ezután került sor az olimpiai vizjpólócsapat 

játékára. A mérkőzést 9:2 14:2) arányban a fe
hér <isapat nyerte meg. Góldobók: Brandi (21, 
Bozsi (1), Németh (l) az első félidőben, Bozsi 
(1), Brandi (2), Németh (2), Kislégj (2) a má- 
sodik félidőben.

Jól slKerölt
az országos Hiúsági 
atlétikai verseny

Vasárnap délután az UTE országos ifjúsági 
atlétikai versenyt rendezett a Megyeri-ulj sta
dionban. Részletes eredmények: HM) méter ju
nior síkfutás. 21 induló. I. Varga UTE 11.4 mp. 
100 méteres clsőosziályu síkfutás. 6 induló, t. 
Sándor UTE 11.2 mp. 1000 métere*  e|»öosztá|yu 
síkfutás. 4 induló. 1. Híres UTE 2 perc 35.6 mp. 
3000 méteres junior síkfutás. 14 induló. 1. Tá
rász BLE 0 perc 33.4 mp. Diszkoszvetés. 14 in
duló, 1. Bjqcsi SzVSE 39 méter 12 cm. Hár
masugrás II. osztályú. I. Berger MTK 11 86 m. 
4*100  méteres stnfélafutás. 1. MTK 45.2 mp. 
Női számok: Helyből távolugrás. I. Vldder. 
Olimpia 2.39 m. 4x.’>0 méteres staféta I. Olim
pia 28 mp.
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KÉSZ A BEKE
A FERENCVÁROS ES ..
SÁROSI GYURKA KÖZÖTT

Ki utolsó pillanatban elhárult n magyar fut- 
balhport és n Ferencváros fdől nz a aulyos 
Veszedelem, ami Sárosi György dr. szerződés- 
megujiiíisa körül keletkezett. A régi futball- 
barátság jött segítségül, amikor Dinnyés La
jos képviselő, cgvkori játékostársával és ba
rátjával, dr. r> sedl Csapó Sándor ügyvéddel n 
Vasárnapra virradó éjjel összeült utolsó tár
gyalásra és végleg tisztázta a felek közt fel
merült nézeteltéréseket. Ezzel kitbncstek azok 
a kósza híresztelések, amelyek Csapó dr. sze
repéről szállonglak városszerte, mert — mint 
kiderült — n legnagyobb előzékenységgel igye
kezett Dinnyés Lajos áll ^pontját megbízójá
nak, .S'órnsí Gyurkának nézeteivel összhangba 
hozni. Dinnyés Lajos a Ferencváros nevében 
kijelentette, hogy

■ legnagyobb szeretettel várják vissza n 
játékosokat, anélkül, hogy valamilyen 
megalázásban, vagy keserű szemrehányás

ban lenne részük.
Amikor ez n kijelentés elhangzott, sz.ln’e pil
lanatok alatt épült meg nz nranyhid, amely 
n két álláspontot összeegyeztette. Csapd dr. a 
legmesszebbmenőm igyekezett enyhíteni a 
helyzeten, ami a nyilatkozatok és intimitások 
közreadás •bán csaknem végzetes guerilla- 
hábornvá fejlődött. Csapó dr. G:il1ovich Tibo
ron keresztül Háda társaságában tárgyalta le 
előbb Kemény és Lázár visszatérésének módo- 
minit A két játékos elfogadta a klubvezető
iig feltételeit és Ismét rendelkezésére áll az 
egyesületnek. Sárosi Gyurkái táviratilag hívta 
haza Csapó dr L’jfehértóról, ahol vadászik és 
üdül, hogv hétfőn délelőtt végleg megkössék 
a békét.

Sárosi Igénye egyébként a hétfői tárgyalá
son a következő: állást kér a Ferencváros 
közbenjárásával és amennyibe!! ez nem si
kerülne, ugy 1937 augusztus 15-élg to
vábbra Is a régi alapon játszik, ezentúl 
azonban szabaddá válik s maga keres ál- I 

lést itthon — a Jogi pályán. |
‘Külföldre egyáltalában nem szándékozott és ol

Halira ítélt® a Maim
Az olimpiai balsiker, a Sáraii-Osv es 
a ueres első lorűuie súlyos reakciója

Amint az előrelátható volt, a magyar futball 
már a: uj szezon küszöbén a legvadabb vál 
ságba jutott. Mértékadó helyen kiadták a jel 
•/ót:

lerombolni a műi fiilbulléplliaény roska
tag falait!

Ha ezt azért tennék, hogy uj és erős épít
kezés induljon meg a romok helyén, csak 
örömmel üdvözölhelnök, de, sajnos, csupán 
bosszuhadjáialról és nem alkotó gyarmati 
háborúról van szó. Acslcgények ülnek ott, 
ahol elfogultságtól mentes sportszakérlöknek 
kellene ülniük s ezek most a futball fej fáját 
ácsolják. A naiv, gyerekes rombolási vágyban 
maga a futball játszott közre. Szűklátókörű, 
tehetetlen vezetői vakon vitték vágóhídra a 
maradék, presztízst. Kimentek Berlinbe egy 
rosszul elökészllelt, rosszul összeállított, talmi 
válogatott csapattal és ott csúfos vereséget 
szenvedtek. Győzni akarlak mindenáron s 
ezért n Imlásnélkiili csapatot kíméletlen harcba 
kényszcrilelték. A vége az lett, hogy a kél- 
•égbeescll válogatott a világ szeme előtt olyan 
durván játszott, hogy bezárta az ajtót minden 
•port.szcriicn g< ndulkozó nemzet felé. A fekete
listán lévő futball vergődését és csúfos bal 
sikerét Herliiiben végignézték a sport legmaga
sabb vezérei is. Nem csoda, ha csalódásuk ki

csaü az ott semir.e!
Feltűnően érdekes tanulságok lapulnak meg 

az olimpiai gvö/elmek mögött. így elsősorban 
az, hogy csekély kivételtől eltekintve sike 
mik a múltban és jelenben azokban a sport
ágakban volt, amelyekhez, nem csupán fizikai 
ndottsági /.• kellenek Győztünk a boxban, a 
birkózóban. n vívásban, a v izipólóbiyi, szóval 
ott, almi nemcsak erőre, hanem kitartásra, bá
torságra, ravaszságra, a helyzet gyors áttekin
tésére, clhatáio/ósra van szükség s ahol a 
győzelem kivívásában oroszlánrésze van az. 
egyéniségnek n játékkészségnek, az intuició- 
n:ik Ez a letagadhatatlan olimpiai jellem
vonás és magyaros specialitás a legfelső sport- 
vezctöxég résiére parnnésolőan ifja elő a kö
vetendő hndilervet. Elsősorban azokat a sport 
Agakat kell támogatnia, amelyekre a magyar 
sportolók hajlamosak. Ezekbe bclcturtozik a 
futball is, amely ugyan elbukhatott Berlinben, 
de nem azért, mert ntm tudnak a magyar 
futballisták, hanem kizáróan atért, mert ve 
tetői teheti llci ek. Táltosokkal is lehet ver
senyt veszíteni hn nincs értelmes kezekben a 
gyeplő Ha tehát az OTT nemcsak aratni, de 
vetni is akar, akkor erős kézzel kell bele
nyúlnia a lullall kaotikus ügyeibe. Szükséges, 
ez azért, Is, mert olimpia csak négyévenként 
van. Addig

a sport Iránt nz érdeklődést csaknem 
egyedül a lutball tartja fenn.

Ezt n lelki motort i cm sznbnd leállítani, 
sőt most kell igazán üzembehelyezni.

A lutbull kiirtásának jelszava elhangzott 
ugyan, de lehet, hogy

ez nem a sport, hanem a tehetségtelen 
sczrVUég ellen Irányul.

Figyelmcr.telö <lkar lenni, hogy siessen ön
maga r. ndc-| teremteni, ha nem akar n romok 
■Iá kerülni. Ila ez ni értelme, akkor van még 

lövőben nem szándékozik menni, mert köz
hivatalnoki minőségben. az ügyvédi pályán 
aknr pozíciót teremteni magának.

Az érdekes fordulatról Csapó dr. értesítette 
a Hét föl Naplót és további kérdésünkre a kő- 
vetkezőket mondotta:

— Elfogadtam Sárosi György megbízását, 
már esni; azért is, hogy bebizonyíthassam a 
személyem kárul keringett pletykák tarthatat
lanságát.

Sikerült a békés megegyezés.
A közreműködésemmel megkötött béke „dí

jazásaként" a magam részéröl, de ezenkívül 
ezrek nevében is csupán azt kérjük a Ferenc
város vezetőségétől, hogy Gyurkát, ezt a világ
klasszis centerhalfot az ő eredeti posztján sze
repeltesse. Ezzel teljes mértékben pótolnák azt 
a nélkülözött szeret etet és nagyrabecsülést, 
amelyet Gyurka a Ferencvárostól nemcsak 
hogy jólcsfíen elvár, hanFm amelyet a maga 
részéről mindenkor hatványozott mértékben 
viszonzott és erre a jövőben is kész.

A nagy háború tehát végétért s most már 
csak a feledés fátylát kell borítani erre a kí
nos esetre, arnelv kellő előrelátással megkímél
hette volna a sportot a nagy megrázkódtatás
tól.

Csapó Sándor dr. múltbeli. országos feltű
nést keltő nyilatkozatával kapcsolatban, ame
lyet a Hétfői Napló közölt, a Ferencváros a 
következők közlésére kért fel bennünket:

Kijelentik, hogy a hivatkozott közleményben 
az ígéreteknek részükről, benemtartására, a 
szerződéseikben foglalt kötelezettségeiknek, 
vagv bármely egyéb, általuk vállalt kötelezett 
ségnek nemteljesitésére vonatkozó állítások a 
valóságnak nem felelnek meg. Ugyancsak nem 
felelnek meg a valóságnak a dr. Sárosi György 
szerződésének felmondásával és a további 
szerződtetésével kapcsolatosan fenti nyilatko 
zatban foglalt állítások sem.

Csapó dr. nyilatkozata után tehát a Ferenc
város is meglette az észrevételeit és igy mind
két fél álláspontja tisztán áll a sportközvcle 
inény előtt.

ölte belőlük a szimpátia legnagyobb részét. 
Ami még megmaradt, azt az itthoni esemé
nyek igyekeztek kiirtani. Jött a Sárosi-ügy, 
amely leleplezte a futball, zsarnoki hatalmát a 
játékosok felelt.

Zsarolás! Uzsora! Rabszolgaság! üzlet... 
olyan műszavak villámlottak a kiskali
berű és meggondolatlan nyilatkozók szá
jából, und még a futball elfogult barátait 
is megrémítették és undorral töltötték el.
Mindezt pedig betetőzte az. első forduló, 

amely a botrányok, a véres és visszataszító je
lenetek kiábrándító sorozatát hozta. A futball 
mindent elkövetett, hogy lejárassa önmagát. 
Csoda-e, ha a magyar sport dicsőséges olim
piai szereplésétől mámoros és hatalmas ve
zetői rányomták a „minden sportok anyjára" 
a ziilött jelzőt? És kiadták a jelszót: elpusztí
tani ezt a beteg és gyógyithatallan sport
réteget!

Mindebben semmi csoda és véletlen sincs. 
Vaskövclkczctességgel kapcsolódnak egymásba 
n láncszemek, az élet drámája rendezi itt a 
jeleneteket s a dráma feszültségét csak fo 
kozza nz. a tény, hogy a bukott futball csu
pán azoktól várhatja a segítséget, akiknek ke
zében most a pusztítás villámai serccgnck. 
.4 futballt egyedül az OTT mentheti meg!

mód a segítésre. Ila azonban csak megtorlás 
n berlini és nz itthoni visszatetsző események
re, akkor nem is értékesebb, mint a bosszú, 
amely tudvalévőén alacsonyrendü érzés.

Bármelyik eset áll fenn, nem kétséges, hogy 
fordulóponthoz érkeztünk. A tét nagy, s köny- 
ryen lehel, hogy törpe emberek miatt bukik 
meg az óriás, amely három évtized alatt több 
babért és hírnevet szerzett az országnak, mint 
a többi sportág együttvéve.

Mii «

22 olimpiai hőst 
és 7 aranyérmes 

győztest ünnepel az UTE
Ritka, sőt egyedülálló ünnepség színhelye 

lesz Újpest, ahol szeptember 10-én az UTE 
díszes vacsora keretében ünnepli az. olimpia 
hőseit, akiket nz UTE adott a magyar sport
nak. Huszonkét olimpikon indult utnak Új
pestről és cserélte fel a lilafehér-dresszt a cí
meres öltözettel.

lluazonkcltejilk közül hét tért haza 
aranyéremmel.

Olyan bravúr ez. amire egyetlen klub sem 
tud hasonló példát felmutatni. Az aranyérmes 
bajnokok közül nz UTE tagja volt Kabos, 
Kárpáti, Elek Csibi, Német. Ilalnsy, Bozsi és 
Kutasi. Helyezettek voltak Grój és Biró Agl. 
Nyolc sportágat képviselt az UTE az olimpián 
s közülük hatban győzelemmel szerepeltek a 
magyarok.

Ezt a páratlan rckordhalmazt ülik meg fé 
nyes győzelmi torban az érdemes klub vete
tő!, Van mit ünnepelniük...

Rianás fölényesen győzött 
a Kozma Ferenc emlék versenyben

A szezon első klasszikus kísérleti versenyét 
Festetics herceg nagyreményekre jogosító két
évese, Rianás nyerte. A Ganelon-mén, amint a 
jelekből Ítélni lehet, jóval felül fog emelkedni 
féllestvérének, Rhodának klasszisán s istállója 
alighanem a nngv versenykarriért futott Cagli- 
ostro méltó utódját bírja benne.

A verseny meglepetése egyébként, hogy Ria
nástól eltekintve valamennyi kétéves mélyen 
formája alatt futott. Bársony ugyan a távig 
elől volt, de a Rianással egyformán fogadott 
Túrandó! egész utón momentum nélkül szere
pelt, úgyhogy a végén a két hároméves, Boss 
és Művész foglalták el a helyeket.

A nap többi versenye végig reális eredmény
nyel zárult, egyedül az Augusztusi nagy handi- 
capben győztes Rózsám 11. nyerése okozott 
meglepetést.

Részletes eredmények:
I. Istállók dija. 1. Sokratcs (4) Teltschik, 2. 

Derűs (7:10) Schejbal, 3. Lincoln (5) Gutái. 
F. m.: Rudi (4) Balog, Tökkirály (8) Esch II.,, 
Allcgra (33) Wolbert, Meverling (3) Esch, Ama- 
dco (10) Takács J. % hossz, 1/3 hossz. 10:36, 
13, 12, 15. Befutó: 10:143.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Caruso 
(3) Gutái, 2. Credo (6:10) Schejbal, 3. Darfur 
(2) Csapiár. F. m.: Censor (10) Klimscha, 
Amourose (10) Balog, Csodás (33) Kovács L. 
s/< hossz, 3 hossz. 10:56, 14, 11. Befutó: 10:108.

III. Augusztusi handicap. 1. Rózsám II. (8) 
Klimscha, 2. Desperado (3) Teltschik, 3. Játé
kos (6) Rózsa. F. m.: Alsó (12) Tóth A., Napó
leon (4) Schejbal, Raisonneur (8) Balog, Bácska 
(5) Gutái, Amanda (3) Weissbach, Sok (12) Bi
hari, Hozomány II. (4) Csuta, Thank You (8) 
Csömöri, Széltoló (5) Alt, Sylva (14) Klimscha 
II. % hossz, nyakhossz. 10:202, 47, 22, 61. Be
futó: 10:1266.

IV. Kozma Ferenc emlékverseny. 1. Rianás 
(1%) Esch, 2. Boss (6) Schejbal, 3. Művész (6) 
csapiár. F. m.: Bársony (2%) Rózsa, Turandol 
(1%) Klimscha, Zula (6) Vrábel. 2 hossz, nyak
hossz. 10:19, 14, 31. Befutó: 10:284.

Szeptember S és H-án d. u. » órakor 

V. Handicap. 1. Amourette (pari) Esch Gy.,
2. Barátom II. (3) Kupái K., 3. Dénes (8) Hor
váth K. II., Mályva (8) Alt, Kékes II. (10) 
Berta, Signorina (12) Schvvadl, Kopó (5) Fet- 
ling A., Dánia (6) Csömöri, Matador (10) Hor
váth J4 Gellért (10) Klimscha II. * 2 3 * * * */i hossz, % 
hossz. 10:23, 14, 17, 97. Befutó: 10:61.

VI. Nyeretlen kétévesek handicapja. 1. Bor
zas (1%) Vrábel, 2. Dont-worry (2)4) Teltschik,
3. Ultimo G. (3) Esch Gy. II. és Bonne nuit (3)
Csömöri. F. m.: Dáhlia II. (6) Szentgyörgyi,
Fék (10) Rózsa, Golal (8) Csuta, Cudar (8)
Klimscha, Sárkány (5) Bihari. )4 hossz, Ys 
hossz. 10.33, 11, 11, 10. Befutó: 10:106.

VII. Welter handicap: 1. Satnrnua (pari)
Félix, 2. Aderrio (4) Balog, 3. Moulin Rouge
(iiiiiiii(i((iiiiiiiiiiiiiiiiiniii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiniiiiiiiu:M!uniiiiiini)iiniiiiiiiniiiiiiiiiniiii{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinniiiii!iíMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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A helyes megfejtők közölt 10 piperekazettát sorsolunk ki. Beküldendő a 2., 8., 13. és 47. sz. 
sorok megfejtése csütörtök estig szerkesztőségünk elmére. Eredményközlés jövő hétfőn.

VÍZSZINTES:
1. Német folyóirat.

5. Haszon. 10. Érzék
szerv. 12. Az éhínség 
kezdete. 13. Kedves 
és kitűnő vlgjáték- 
szinésznönk. 18. Igen 
kérlelő. 19. Idegen 
számnév. 20. Hires 
kalifa volt. 21. Ma
gyarul — király. 22. 
Bécsi Lipót. 24. Fa
vágó. 2,5. Filmgyár. 
27. Ijjtok és bizalmas. 
29. A legyek jobb- 
létreszenderülését se
gíti elő — a vidéken. 
31. Igen ritka női 
név. 33. A feketeszáru 
cseresznye női fősze
replője. 35. Hit, dog
ma. 37. Nagy spanyol 
napilap. 39. Férfinév. 
41. Leánykanév. 43. 
Somogyi. .. 45. Kér
dés, hogy Ir? 46. 
Rosszfalevés a tűzre. 
47. A nyaralásból ha
zatértek arcbőrének 
színe. 50. Kecskehang. 
51. Francia regény
író. 52. Portugál vá
ros. 53. Pénzintézetek.

FÜGGŐLEGES:
1. Az, amire rz ítélet meg- 

fclebbczhcleticnül emelkedik. 
2. Ezt aztán igazán nehéz 
lesz kibogozni. 3. Farengeteg. 
4. Idegen számok melletti rö
vidítés. 0. A cél. 7. Az Egye
sült-Államokban van. 8. Clark 

Gabié, Wallace Bcery. 9. Egy

ital és a belevaló Ízesítő. 11. 
Egyeneslekinlclü. 14. Kerti 
szerszám. 15. Uj — görögül. 
10. Lcckekönyv. 17. Fény, ci
coma. 22. ön előtt is van. 23. 
Nyelvtani fogalom. 20. Hajó 
része. 28. Exklrálynő. 30. A 
Különös közjáték szerzője. 32. 
Viz van benne. 34. ök, akik 
egyszer szeretnek, s aztán

(5) Hatscher. F. m.: Csirgefogó (12) Homolya. 
Cassian (8) Esch II., Crataegus (5) Esch, Cse
rebere (6) Csula, Quasimodo (6) Gosztonyi 
Bicskás (8) Klimscha. Tekergő (4) Csömöri 
Robinson (12) Horváth I. 8/t hossz, % hossz' 
10:20, 12, 15, 19. Befutó: 10:89.

Hírek
A Badcn-bndcnl nagy dijat Wahnfried (Ras-< 

tenberger) nyerte Periander (Held) és az olasz 
Huangualen (Caprioli) ellen.

Az Erzsébet királyné-díjban, mely szeptem
ber 8-án kerül eldöntésre, az alábbi mezőny 
várható starthoz:

Figaro és Rhoda egyformán 2% :1-hez jegy
zett favoritjai az ’ Erzsébet királyné-dijnak.

Derűs 61 Schejbal
Figaro 55 Gutái
Rhoda 57 Esch
Satum 57 Szabó I.. II.
Situlur.ga 59% Csapiár
Rang 59 % Balog
Borúra derű 52% Teltschik
Mayerling 52 % Csuta
Bohó 58% Weissbach

Bahala a hg. Festetics Tassziló-emlékverscny 
győztese legközelebb a szeptember 13-án el
döntésre kerülő Kettős Ivadékversenyben áll 
starthoz.

Pekáry Istvánnak, a B. 0. E. ügyvezető 
igazgatójának a Kormányzó Ur a m. kir. gaz
dasági főtanácsosi cimct adományozta. A ki
tüntetés megünneplésére szeptember 1-én este 
9 órakor bankettet rendeznek.

Az őszi dijat (6000 P, 2000 m) futják szom
baton Budapesten, míg vasárnap a Bérczy Ká- 
roly-dij (6000 P, 1100 m) a nap főszáma.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadd: 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatalt

Budapest, VII. kerM Erzsébct-körut 28. szánk
(Hétköznap és vasárnap déli □ éráig:

Telefon: 1-398-90.
Vasárnap- délután 1 érétől:

VI. ker.. Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda). 
Telefoni 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután tél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 és 1-245-8L

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő. -- Egyes szám ára: Magyarorszá
gon 10 fillér, Ausztriában 20 Groschen, Franciaország
ban 1 frank. Jugoszláviában 2..Ml dinár. Németország
ban ló Pl.. OlnszorszÓL'biin 1 líra, Romániában 5 lei. 

Csehszlovák iában 1 20 ók

meghalnak. 30. A 10.000 mé
teres olimpiai futás első há
rom helyezettje. 38. Szomorú. 
40. De — latinul. 42. Római 
hetes. 44. Ilyen állomás •• 
van a telefonhálózatban. 40. 
Hoyking regénye. 48. Hónap
rövidítés. 49. Én ... kisöcsém.

GÁL GYÖRGY.
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