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Imrédy Béla 
miniszterelnök óriási 

fontosságú bejelentései 
Kaposváron:

1. Általános hadkötelezettség és a katonai szolgálati 
idő szabályozása. 2. Örökösödési alap, adóreform, a 
társulati adó megreformálása. 3. Sokszázezer hold 
földet vesznek igénybe kishaszonbérletek céljára.
4. Szabályozzák a részvénytársaságok működését.
5. Megszüntetik az összeférhetetlenséget és az állás

halmozást.
Kaposvár, szeptember 4.

(A Hétfői Napló munkatársának telefón
jelentése.) Az egész ország népe érdeklődés
sel várta a vasárnapot, amelynek hatalmas 
eseménye volt Imrédy Béla miniszterelnök
nek nagyszabású beszéde. Annál is inkább 
feszült érdeklődéssel várta a közvélemény 
a miniszterelnök megnyilatkozását, mert azt 
igen nagyjelentőségű kül- és belpolitikai 
események előzték meg. Csak a legutób
biakat említ jjik: a németországi látogatást, 
amit Horthy Miklós kormányzó Imrédy Béla 
miniszterelnök, Kánya Kálmán külügymi
niszter és Rátz Jenő honvédelmi miniszter 
kíséretében tett, a belpolitikában pedig a 
sorozatos minisztertanácsot, amely nyolc 
napig tartott és amelyen összeállították a 
kormány őszi munkaprogramját. A nagy
fontosságú előzmények indokolták, hogy

a közfigyelem vasárnap Kaposvárra 
terelődött,

ahol a gazdanagygyiilés keretében mon
dotta el Imrédy Béla miniszterelnök szenzá
ciós politikai nyilatkozatát.

Vasárnap reggel félhét után néhány perc
cel érkezett a keleti pályaudvarra

Imrédy Béla miniszterelnök, a kormány 
többi tagja, közel száz kormánypárti 

képviselő, notabilltások egész sora.
valamint újságírók és fotoriporterck serege, 
akik valamennyien Kaposvárra utaztak.

Homonnay áliomásfönök üdvözölte a pá
lyaudvaron a miniszterelnököt és kíséretét. 
Az 1. számú vágányon ekkor már ott állt a

kilenc vagónból álló különvonat, 

amely a politikusokat és kísérőiket Kapos
várra vitte.

Tízezrek hallgatták 
ImrMyt

Délelőtt tiz óra után néhány perccel ér
kezett meg Kaposvárra a különvonat. A ka
posvári állomáson frontharcos-diszszázad és 
cserkészsorfal mögött érdeklődők nagy tö
mege fogadta lelkes ünnepléssel a miniszter
elnököt és a kormány tagjait. A vendégeket 
itt Kaposvári György polgármester üdvö

zölte. Az üdvözlés után a miniszterelnök 
ellépett a frontharcosok diszszázada előtt, 
majd a Hősök-terére vonultak, ahol az orosz
lánnal viaskodó 44-cs bakát ábrázoló em
lékműnél tartottak rövid ünnepséget. Pete 
Béla elszavalta az alkalmi ódát, amit Szől- 
lősy Ferenc főszerkesztő irt. Ezután Imrédy 
miniszterelnök megkoszorúzta az emlékmű
vet, majd egymásután helyezték a szoborra 
koszorúikat a különböző alakulatok és tes
tületek reprezentánsai. Közben a miniszter
elnök előtt elvonult a frontharcosoknak és 
a dunántúli megyéknek több küldöttsége.

Nemcsak a Dunántúl, hanem az egész or
szág különböző részeiből

mintegy huszezren érkeztek vasárnap 
Kaposvárra, hogy végighallgassák a 
miniszterelnök szózatát. A vasútállo
más körül valóságos szekértábor te

rült el,

több mint négyezer mezőgazdasági munkás 
közül ugyanis igen sok kocsin jött Kapos
várra. Ünnepélyes köntöst öltött vasárnap 
egész Kaposvár, valamenyi házra zászlókat 
tűztek ki, az ablakokat felvirágozták.

Magyarország minden 
nagy problémájáról beszélt 

a miniszterelnök
konferencia eseményeiről s Magyaror
szág katonai egyenjogúságának elisme

réséről számolt be.

Nagyhatású beszéde további során beje
lentette, hogy a kormány a népi egység és 
szociális igazság jegyében kívánja politiká
ját folytatni. Közölte, hogy

az első törvényjavaslul a honvédtör
vényjavaslat lesz, amelyet ősszel a kép
viselőházban benyújt. E törvényjavas
lat kimondja az általános védkötelezett- 
ség bevezetését, szabályozza a katonai 

szolgálati Időt
és a levente intézményen keresztül, testne

A miniszterelnök az egész politikai kam
pányra kiható,

Magyarország minden fontos bel- és 
külpolitikai kérdését érintő nagykon- 

cepclóju beszédet mondott.

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök fekete 
ünnepi ruhában állott a mikrofon elé. hogv 
hatalmas beszédét elmondja. Beszéde ele
jén Magyarország külpolitikai helyzetéi is
mertette. Kifejtette, hogy

I az olasz és német barátság a berlini és 
római látogatások ulán még Jobban .

' megerősödött, majd a bledl klaanlant I

A hősi emlékműtől ötősfogat vitte a mi
niszterelnököt a vármegyeházára.

Az ötösfogat mögött nyolc remek né- 
gyesfogalon hajtatott a vármegyeházára 
a többi miniszter és más notubilitás, 

ezután diszhintók és autók hosszú sora kö
vetkezett
A vármegyeházán Barcsay Ákos főispán fo
gadta a vendégeket.

A vármegyeházáról vonultak a vendégek 
a TuruZ-sporttelepre, ahol az ünnepi nagy
gyűlés lezajlott. A zsúfolt telep középső tri
bünjét piros-fehér-zöld nemzeti színnel dí
szítették fel erre az alkalomra. A tribün 
közepén emelkedett a díszpáholy a minisz
terek és a többi előkelőség számára.

Imrédy Béla miniszterelnök beszédét 
és a többi szónoklatot is megafónok 

közvetítették
és igy a szónoklatokat jól hallotta a sport
telepen elhelyezkedett és a környéken fel
sorakozó összesen mintegy negyvenezer 
főnyi közönség. 

velési kötelezettség bevezetésével előkészíti 
a katonai kiképzést és a katonai kiképzés 
ulán a kiszolgált egyéneket lövészszerve
zetbe lömöritik.

A hatalmas főnyi halgalóság általános 
helyeslése és lelkesedése közben jelentette 
be a miniszterelnök, hogy

a kormány bevezeti a házasság előtti 
kötelező orvosi vizsgálatot,

az egész országban tej- és cukorakciót 
szerveznek. Ezer fiatalembert osztottak be 
a községi jegyzők mellé a szociális teen
dők elvégzésére. A további szociális felada
tok megoldására a főispánok mellé is be
osztanak úgynevezett szociális szakembere
ket.

Általános megnyugvással vette tudomásul 
a nagygyűlés közönsége, hogy az örökösö
déssel kapcsolatban bizonyos

örökösödési alapot teremtenek,

amire a szociális szempontok érvényesítése 
és a családvédelem kiépítése miatt van 
szükség. Az ehhez való alapot a gyermek
telen, vagy kevés gyermekkel rendelkező 
családok örökségéből teremtik meg, azok 
számára, akiknek a gondviselés nagyobb 
gyermekáldást juttatott, de ezenkívül pro
gresszív alapon felemelik az örökösödési 
illetéket is.

1939 január 1-én bevezetik a családi bér
rendszert. A miniszterelnök beszédének na
gyobb meglepetést keltő része az volt, ami
kor bejelentette, hogy a telepítés gyorsabb 
végrehajtására és a kishaszonbérletek ala
pításéra

a 300 holdon felüli kötött birtokok 
cgyharmad részét éa az. 500 hodon fe
lüli azabadbirtokok egynegyed részéi 

Igénybeveszl a kormány.
Nagy tetszéssel fogadták, amikor bejelen

tette a miniszterelnök, hogy az összeférhe
tetlenség kérdését, a képviselőkkel és a mi
niszterekkel szemben egyaránt, szigorúan 
tisztázni fogják. A miniszterelnök beszédét 
vétesz! ihlettel fejezte be, felszólítva Ka
posváron keresztül a nemzet minden flát, 
hogy
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minden p árt o*k  ódáit éa e<yénl érdeket 
félretéve, Mlyolt vetve a múltra, fog
jon ősöm egy n*gv  nemzeti népi kö- 

zömég.

A tribün közönsége és a tízezrekre menő 
tömeg percekig ünnepelte beszéde után a 
miniszterelnököt. A gyűlés lefolyásáról az 
alábbiakban adunk részletet beszámolót.

Szorosabbra ffdztOk a baráti köteléket 
a németekkel és az olaszokkal

A gyűlést Barcsait Ákos vezette be né
hány szóval és megkérte Tasnády Nagy 
Xndrást, hogy nyissa meg nz ünnepet. 
i asnády Nagy András megnyitó mondatai 
' tán emelkedett szólásra Imrédy Béla mi
niszterelnök.

— A világháborút követő megkövesedése 
i nemzetközi helyzetnek, amely nem any- 

nyira nyugodt pihenéshez, mint inkább áju
láshoz volt hasonló, elmúlt — mondotta 
löbbck között Imrédy miniszterelnök. — 
Kmióta önálló magyar külpolitika van, an
nak pajzséra mindig két szó van Írva: ,,Igaz
ág és Béke!"

— Azokat a kötelékeket, amelyeket elő- 
'(■imnek kormányai létcsitetTek a velünk 

i iráti viszonyban élő olasz és német nagy- 
’ atal makkal, az elmúlt hetek folyamán si
került még szorosabbra fűzni. Julius folya
mán a külügyminiszter ur társaságában 
Kómában jártam, hogy az olasz kormány 
lejével és külügyminiszterivel az időnkint 
meg-megismétlődő eszmecserét folytassuk, 
/‘r az ut célját tökéletesen elérte. Megálla
píthatjuk, hogy

a két állnm barátsága a legteljesebb 
mértékben bevált,

' ogy a római jegyzőkönyvek a két állam 
I özöttl viszonylatban változatlanul érvény
ben vannak és hogy ez az érdeklődés, 
miellyel Olaszország 'Magyarország sorsát 
s hazánk megerősödését kiséri, változatlan 

melegséggel áll fenn.
— A róma--berlini tengely másik államá

ban, Németországban, a közelmúlt napok
ban a Kormányzó Ur őfőméltósága tett lá
togatást, amelyben n külügyminiszter úrral

•i a honvédelmi miniszter úrral együtt ne
kem is szerencsém volt részlvcni. Ez az 
államfői látogatás

olyan liorderejcll politikai tény volt, 
•melynek jelentőségét nem lehel eléggé 

hangaulyor.nl.
— Mindnyájan őszinte hálánál tartozunk 

'i Kormányzó Urnák és fenkölt hitvesének,
kiknek sikerült a hosszú útvonalon, amely 

i Német Birodalom nagyrészét átszelte, a 
.émet tömegekben felébreszteni ar érdeklő- 

' ést és u feltörő, uj generációban megerd- 
siteni azt n rokonszenvet, amellyel a ré- 

cbbl német nemzedékek hazánk iránt min- 
■ ig viselkedtek. Fölemelő látvány volt, ami
kor a nagy birodalomnak száz és százezer 
,olgára őszinte megnylIlkozAshan ünne
pelte u magyar állam fejét és hitvesét. Azok 

' megbeszélések, amelyeket o látogatás al
kalmával a Kormányzó Ur ö/úméltósága,

valnmint ml, a magyar kormány tagjai a 
Német Birodalom Vezérével és kancellárjá
val és munkatársaival folytathattunk,

a kölcsönök Ideálom, barátság éa szí
vélyesség jegyében folytak le,

ujabb zálogául szolgálván a két ország és 
nemzet gyümölcsöző együttműködésének.

— E barátságok ápolása azonban — mint 
ismételten kifejeztük — nem irányul má
sok ellen, hanem beilleszkedni kíván a 
nemzetek közös munkájába, amelyet az 
anyagi, szellemi és erkölcsi boldogulásért 
folytatnak,

Blad és a fegyverkezési 
egyenfoguség

— Tanúbizonyságét adtuk ennek a felfo
gásnak azzal is, amikor — jó egy eszten
deje — a szomszédos államokkal tárgyalá
sokba bocsátkoztunk egyes oly kérdések 
elintézése érdekében, amelyek ezen álla
mokhoz való viszonyunk normalizálódásá
nak útjában álltak.

Rámutatott ezután a miniszterelnök 
arra, hogy a tárgyalások célja elsősorban 
az volt, hogy az utódállamokban élő ma
gyarság sorsának javításához hozzájárulja
nak. A bledi konferenciáról kiadott közle
mény vázolja ezeket a tárgyalásokat, ame
lyeknek során azt az álláspontot foglaltuk 
el, hogy

a fegyverkezési egyenjogúság magától 
érlelődő jog.

Ennek a magától értetődő felfogásnak el
fogadásától egyes államok, sajnos, még tá
volainak és a miniszterelnök abban látja a 
tárgyalások eredményét, hogy a konferen
ciáról kiadott közlemény szerint az eddigi 
ellenzők körében is polgárjogot nyert ez a 
felfogás. Ha megegyezés jönne létre az 
utódállamokban élő magyarok sorsára vo
natkozólag,

ezzel megteremtődhetik az előfeltétele 
az utódállamok és Magyarország kö

zötti viszony normalizálásának.
Ezután igy folytatta Imrédy Béla:

— .A külpolitikánk szempontjából jelen
tős külföldi utazások és tárgyalások mellett 
a tőrvenynözás szünetét minisztertársaim
mal együtt arra használtuk fel, hogy a ma
gyar élet problémáit sorra vegyünk és ki
alakítsuk, megformáljuk azoknak a tervek
nek a valóra váltását, amelyeket a kormány 
bemutatkozasn alkalmával, mint program- 
mol ismertettem.

Törvény
az általános hadkötelezettségről

— A mostoha sors hosszú éveken kc- 
'•sztül megfosztott állói, hogy megfelelő 
Iszámu és megfelelően felszerelt hadsere- 
t állíthassunk. Trianon méltánytalan ren- 

clkezései és anyagi erőink fogyatékossága 
káig Htjában álltak annak, hogy a hon- 
•delem követelményeinek szivünk szerint 
eget lehessünk. A helyzet ma megválto
tt!, a belátás felülkerekedett és hosszú 

vek küzdelmes, kemény megpróbáltatások- 
ti és lemondásokkal lelt Ideje után oda
toltunk, hogy ez év március havában 
ivatali elődöm, Darányi Kálmán nagy*
nbásu progiammb.'széd keretében egy

' így beruházási és felszerelési programút 
l nzügyi és gazdasági alapjait lefektette.

Ennek a nagy programúinak végre
hajtása teljes mértékben megindult.

\ felvenni szándékolt kölcsönök közül az. 
sőt teljes sikerrel kibocsátóitok, a be- 

• ihárAsi hozzájárulással a nemzet vagyon
it rendelkező rétegeit súlyos áldozatokra 
isink fel és örömmel jelenthetem, hogy a 
ndeléseket nemcsak kiadtuk, hanem a 

.gyártás is teljes erővel folyik a mii 
elyekbon. De mindez nem elég. A hon- 

■-delein gerince a fegyelmezett és képzelt 
agyar katona, hordozója pedig a nemzet 
tészvnek szerves egybekapcsolása, anyagi 

erkölcsi megszervezése a honvédelem 
íjainak szolgálatára.
A sorozatos mini**lertanát  soknak első 
éa talán legfontosabb pontja egy hon
védelmi törvény Irlárgynlásn volt, 
amclv a parlament összeillése után 
nyomban benyujlásra kerül éa amely 
magában foglalja ai általánoa had’

kötelezettség kimondását, a katonai 
szolgálati Időnek a megállapítását, a 
testnevelési köfelezellségnek levente kö
telezettség elnevezés alatt kutonui elő
készítő rendszerré való átalakítását. 
De szabályozza ezenkívül 
a polgári lakosság hadiszolgállatási kö

telezettségé!

és megadja mindazokat a felhatalmazáso
kat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 
ország termelő erői a szükséghez képest a 
honvédelem követelményeinek megfelelően 
szervezhetők fejleszthetők, Illetve Ily célra 
igénybevehetök legyenek. Természetes, hogy 
mindezeknél a szabályozásoknál gondot for
dítunk arra, hogy az élet ‘rendes menete és 
o termelés szempontjai biztosítva legyenek 
és a biztonság és kezdeményezési szellem, 
amely az anyagi jólét fokozásához szüksé
ges, korlátozást szükségtelenül ne szenved
jen,

Levente-Intézmény, 
lövész-szervezet, munka

tábor
— A kiszolgált és tartalékba kerülő egyé

neket a levente-intézménnyel párhuzamo
san úgynevezett lövész-szervezetben fogjuk 
össze, amely a polgári tátsadalomnak a 
hadsereggel való állandó érintkezését és 
ezáltal is a nemzet cgybeforrúsát van hi
vatva szolgálni.

összhangba kell hoznunk a hadköte
lezettséget és levcnlckötclczcltséget a 
mnnkaláborban lefolytatandó munka-

ineolotiBk... szóm-.soimmmim
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szolgálattal b, amelyet fokozatosan épí
tünk ki.

legelsősorban arra ügyelve, hogy a szellemi 
pályákra készülő ifjúság a szabadban vég
zett testi munka fáradságain, de egyben 
örömein keresztül is a természettel és a 
falu népével eleven kapcsolatba jusson.

— Mindezek az intézkedések azt céloz
zák, hogy a nemzetnek a testét egészségessé 
tegyék. Nem kardesörtetés a célunk, csupán 
felismertük azt, hogy egy nemzet csak ak
kor áll meg a békeidők küzdelmeiben is, 
ha ép a teste és ha az a test fegyelmeveftew 
engedelmeskedik a nemzelválxsztotta irá
nyítók akaratának.

Házasság előtti orvosi 
vizsgálat, brOkfisödésl 

alap
— A tuberkulózis és a nemibetegségek 

elleni küzdelmet ujabb intézmények felál
lításával szolgáljuk, legfőképpen azonban 
azzal, hogy

a házasság előtti kötelező orvosi vizs
gálatot beveztjttk.

Az idevágó törvényjavaslatok a parlament 
őszi ülésszakában benyújtásra kerülnek. 
Hogy a gyermekek fejlődését előmozdítsuk, 
az egész országban tej- és cukorakciót szer
vezünk meg az iskolásgyermekek számára.

— Mérhetetlenek azok a szociális felada
tok, amelyek az elesett néprétegek megse
gítése, felemelése és megerősítése terén ránk 
várnak. Ezeknek a feladatoknak a megol
dása csak ugy lehetséges, ha megfelelő 
szervezet áll rendelkezésre, amely a bajok 
okozóit felismerni és ezen okok leküzdé
sében tevékenyen közreműködni képes. 
Ezért küldtünk ki közel ezer fiatal munka
erőt a falvakba a jegyzők támogatására, 
hogy munkájukat megkönnyítsük, s e fia
tal erőket a szociális feladatok rendszeres 
feltárására és egyben a reászorultakkal való 
törődésre nevelve a bajok megszüntetésére 
a lehetőségeket megteremtsük. Ki fogjuk 
egészíteni ezt a rendszert

az egyes főispánok mellé beállított szo
ciális munkásoknak rendszeresítésével,

akik a törvényhatóság területén lesznek hi
vatva rendszerbe foglalni a problémákat és 
a megsegitéenek módjait. Nemcsak tanul
mányozni akarunk — bár a gyógyításhoz 
diagnózis is kell, r— hanem egyben mind
járt a gyógymódokat is alkalmazzuk.

— Meggyőződésem azonban az — s itt a 
társadalomhoz fordulok —, hogy ez a szo
ciális terv, amelyhez kapcsolódik a Zöld 
Kereszt és a Stefánia védőnőinek áldásos 
munkássága, nem vezethet teljes és kielé
gítő megoldásra, ha a társadalom önkéntes 
munkásai fegyelmezetten be nem kapcso
lódnak ebbe a munkába.

— A legszebb tervezet, a legtökéletesebb 
együttműködés sem tudja azonban a gon
dok ráncait elsimítani, ha nem támaszko
dik megfelelő anyagi erőkre és lehetősé
gekre. A reánkváró óriási szociális munká
nak ellátására példátlan erőfeszítésre van 
szükség.

— Ezt a példátlan erőfeszítést csak egy 
egészen újszerű áldozatvállalással tudjuk 
valóra váltani. Amikor a családvédelem és 
az egyke elleni küzdelem gondolatát pendí
tettem meg bemutatkozó beszédemben, már 
utaltam arra, hogy

az örökösödéssel kapcsolatban kell az 
anyagi lehetőségeket megkeresnünk.

— A kormány a belügyminiszter kezde
ményezésére elhatározta, hogy törvényja
vaslatot fog benyújtani

szociális és családvédelmi alap létesíté
séről, amelynek táplálása a gyermekte
lenek vagy csak kevés gyermeket hátra- 

hagyók hagyatékából fog történni.

— Erre az operációra szükség van, hogy 
a nemzet testének egészét egészségesebbé 
tegyük és szükség van azért is, mert a szo
ciális feladatok kellő megoldását csupán a 
rendes költségvetés keretében nem biztosít
hatjuk. Uj lehetőségek fognak megnyílni 
előttünk a szociális, főleg a sokgyermekes 
családok problémáinak megoldásában és 
egyben azt az üdvös hatást is el fogjuk érni, 
hogy

a gyermekáldás korlátozásának haté
kony fegyvert szegezünk szembe.

Szociális adóreform
Beszélt ezután a miniszterelnök szociális 

porgramjárói: a családi munkabérek intéz
ményéről, a gyermeknevelési pótlékról, 
amelynek megvalósítása már január 1-én 
megkezdődik, továbbá a munkásság testi és 
lelki üdüléséről való gondoskodásról. Ezek
nek az intézkedéseknek fokozatos beveze
tésére van szükség azért is, mert a szociális 
természetű intézkedések a termelés bizo- 
nyosfoku megterhelésével járnak. Éppen 
ezért

a termelés előfeltételét Jelentő bizton
ságot, rendet és nyugalmat fenntartani, 
minden időben minden kormány első 

feladata.
Foglalkozott a következőkben a kisipar és 
kiskereskedelem hitelellátásával és a kis
ipar adózása terén létesítendő könnyítések
kel. A győri program keretében már több
százmillióra terjedő rendelést adtak ki. Az 
útépítésekről és közlekedési természetű be
ruházásokról szólott ezután, majd Így foly
atta:

— Az adózás terén nagyjelentőségű intéz
kedések vanak előkészítés alatt, hogy a kö
zeljövőben letárgvalásra kerüljenek az or
szággyűlésen. Ezek mindegyike azt a célt 
szolgálja, hogy

a terhek a gyengébb váilakról az erő
sebb váltakra helyeztessenek át

és főleg, hogy a családvédelem gondolata 
az adózás terén is érvényesüljön. Az. örökö
södési illeték progressziójának kiépítéséről

már említést tettem. Ugyanez fog megtör
ténni az egyenesadó gerincét képező jöve
delmi adónál is. Az igazság kedvéért meg 
kell jegyeznem, hogy a jövedelmi adó kul
csa ma is már meglehetős progressziót mu
lat fel. A progreszió kulcsa mindamellett 
javítható és eredményesebbé tehető. Ezzel 
egyidejűleg az adómentes létminimum meg
állapításánál törekszünk olyan változtatást 
létrehozni, amely ezt a minimumot, külö
nösen a többgyermekes családoknál, való
ban hatékony védelemmé fejleszti ki. Nagy
jelentőségű

változtatást tervezünk továbbá a kive
tés módjánál is,

mert sajnos, azt n tapasztalatot szereztük, 
hogy az úgynevezett szabadfoglalkozások és 
nehezen ellenőrizhető jövedelmek beval
lása sok cselben távol áll a valóságtól. Itt 
a kivetés jogi szabályozásának a merevségén 
kell enyhíteni és ezért

a zsűri gondolatát fogjuk érvényesíteni, 

hasonlóan ahhoz, amint a beruházási hozzá
járulásnál jogrendszerünkbe már be van 
vezetve.

— A társulati adónak Is uj szabályo
zása készült,

amelynek lényege, hogy kiküszöböljük a 
hiányosságokat és betömjük azokat a lyu
kakat, amelyeken keresztül az adóhatósá
gok ellenőrzése alól a jövedelmek kicsúsz
hattak.

Sokszázezer hold kishaszonbérletek 
céljára
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— Ugy érzem, hogy mindezek után rá 
kell térnem azokra a kérdésekre, amelyek 
a gazdatársadalom életével vannak szoros 
összefüggésben, de amelyeknek a jelentő
sége sok tekintetben kiemelkedik az agrár
problémák közül és egyetemes nemzeti sors
kérdéssé válik.

A földkérdésről van szó,
arról a kérdésről, amelyről annyi vita hang
zik el manapság és amely nemcsnk a falusi, 
de a városi lakosság érdeklődésének is hom
lokterében áll.

— MIM minden átmenet, a nagybirtok 
formából a kisbirlok formába való átmenet 
is megrázkódtatásokkal cs hátrányokkal 
jár. A földel nemcsak birtokolni, nemcsak 
szeretni, nemcsak művelni kell, hanem 
tál kell művelni. Vllathalntlanok azok az 
előnyök, amelyeket a nemzeti jövedelem 
szempontjából a jól kezelt nagybirtok tud

nyújtani s világos, hogy ha a jól kezelt 
nagybirtokból rosszul kezelt kisbirlok lesz, 

n,emzel egyeteme szenved alatta. 
Nekünk tehát éppen arról kell gondoskod
nunk hogy ez nz átmenet olyképpen történ
jek, hogy a nagybirtok nem rosszul kezelt, 
hanem jól kezelt kisbirtokkú váljék és 
Hogy a mezőgazdasági lakosságnak azok a 
rétegei .amelyek a nagybirtokon találták 
eddig megélhetésüket, ezután is megtalál
ják megélhetésüket.

~ Azt- n meR°,,,ást riasztottuk, hogy az 
103R. évi telepítési törvény rendszerétől el
térünk. Azt a kapcsolatot, amely ma fennáll 
a tulajdonba való átadás és a kishaszon- 
bérlelbe való átadás kötelezettsége között 
es amelynek folytán kishaszonbérlcleket 
csak akkor lehet alakítani, hu ugyanannyi 
Icniiet tulajdonjogilag is átvétetett, meg- 
szunlcljuk. Ez a kapcsolat ugyanis azt je
lentene, hogy a pénzügyi eszközök korlá-

hangaulyor.nl


r Budapest, 1938 szeptember 5. HÉTFŐI NAPLŐ
tozottsága következtében nem tudtunk ele
gendő földet tulajdonba átvenni és ennek 
folytán kishaszonbérletbe sem volt ele
gendő földterület átvehető.

Az uj szabályozás lényege, hogy a 
háromszáz holdon felüli kötött birto
kok egybarmadrésze, az ötszáz holdon 
felüli szabad birtokoknak pedig egy
negyedrésze kishaszonbérletek alakltá- 

á sának céljára az állam által erre ki
jelölt szerv utján igénybe vehető. Sok
százezer holdra nézve megnyílik ezzel, 
uj, egésséges klsegisztcnciák alapításá
nak a lehetősége s esztendőkre folytat
ható erőteljes, de a termelési szem
pontokra és a nemzeti jövedelem foko
zásának szempontjaira is figyelemmel 

lévő földbirtokpolitlka.

A földművelésügyi miniszter ur felszólalá
sában be fog számolni még két kérdésről, 
egyrészt azokról a törvényhozási és szer
vezési intézkedésekről, amelyek at célozzák, 
hogy a falu népe házhelyek alakítása ut
ján, illetve a már juttatott házhelyek be
építése utján emberhez méltó otthonhoz 
jusson és valóban gyökeret verjen falujá
ban; másrészt azokról az intézkedésekről I 
is, amelyeket a közép- és nagybirtokok ‘

cselédlakásainak a , szociális követelmények
nek megfelelő átalakítása terén határoz
tunk el.

Munkabérek, 
gazdavédelem

— Röviden megemlítem még, hogy a 
kormány gondoskodása a mezőgazdasági 
munkabérek megfelelő színvonalon tartá
sára az eddiginél fokozottabb mértékben és 
hatékonyabban fog kiterjedni.

A gazdavédelem lebontása terén Is 
újabb nagy lépéssel fogunk előbbre ha

ladni,

amennyiben nemcsak a tizholdas, hanem 
az ötvenholdas birtokokig véglegesen ren
dezni fogjuk hosszúlejáratúvá való átalakí
tás utján a védett gazdák tartozásait, azt 
az eljárást pedig, amelyet az ezer holdon 
lelüli birtokoknál követtünk az egyéni ki
egyezések utján, tovább folytatjuk, egészen 
az ölszázholdas birtokokig.

Ezzel háromezerháromszúz birtok kivé
telével az egész, körülbelül nyolcvan
ezer védett gazdaadóssági esetet ren

deztünk.

Az összeférhetetlenség 
és az álláshalmozás ellen

— Nem szóltam még néhány olyan kér
désről, amely visszatérő problémája a saj
tónak és főleg lelkesedni tudó és a közélet 
tisztasága iránt ösztönösen vágyódó ifjúsá
gunknak.

Előkészítettük a sajtójoggal és a rész
vénytársaságok működésével kapcsola
tos lényegbevágó kérdéseknek korszerű 
és egy konstruktív jobboldali politika 
elgondolásaiba szenesen beleilleszkedő 
uj szabályozását és nagyon alaposan 
megvitattuk az összeférhetetlenség kér

déseit.
Minisztertársaimmal arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy ami mindenekelőtt a tör
vényhozást és különösen a népképviseleti 
elv alapján nyugvó képviselőházat illeti, a 
kérdés súlypontja nem azon van, hogy ki
ből lehet képviselő, hanem inkább azon, 
hogv a képviselő milyen tevékenységet foly
tathat és mivé válhalik.

— Nézetünk szerint az általános célt, a 
közéleti tisztaság megóvását kell irányitó 
csillagzatul az összeférhetetlenség szabályo
zásának rendszere fölé állítani és olyan el
járásról gondoskodni s oly fórumok bevo
nását biztosítani, amely eljárás és amely 
fórumok megadják a biztosítékait annak, 
hogv a nagy cél, a közéleti tisztaság meg
óvása valóban biztosítva legyen, hogy ne a 
'formát, hanem a lényeget keressük és *iogy  
az összeférhetetlenség valóban mcgállapit- 
tassék olyan esetekben, amikor nyilvánvaló, 
hogy valamely állásnak az elnyerése, vagy 
valamely ügyletnek a létrejötte, annak a 
körülménynek tulajdonítható, hogy az 
illető tagja az országgyűlés kepviselőházá- 
nak.

Az összclórhetctlensén gondolatának 
sznlgálalábaa gnndoskndnl fogunk ar- 
ról is, hogy az ország legfőbb Irányítá
sát Intéző miniszterek állásuk megszű
nése után Is korlátozásnak legyenek 

alávetve.
Behatóan megvitattuk és az irányelve- 

........................ z- a

kei szempontjából kívánatosnak és a társa
dalom békéje szempontjából múlhatatlanul 
szükségesnek mutatkozik. Egyes körökben 
lalán csalódást keltett az, hogy

ez a kormány a törvény rendelkezéseit 
szigorú pontossággal, a törvényt létre
hozó elgondolásoknak maradéktalan 

érvényesítésével hajtotta végre.
Végrehajtotta pedig nemcsak azért, mert 

az előző kormány által kezdeményezett tör
vényes rendezést magára nézve erkölcsileg 
kötelezőnek tartotta, hanem végrehajtotta 
abban a meggyőződésben, hogy ezzel szol
gálatot tesz a nemzetnek és szolgálja azt a 
jogbiztonságot, amelyet éppen e törvény 
ellenzői annyira hangoztatnak, mint kíván
ságot.

Rávilágított ezután miniszterelnök

arra, hogy valóban nagyszabású átépítés 
folyik, de -o

ez a munka még távolról sincs lezárva. 
A munka, amelyet megkezdtünk, 
radalml jelentőségű változásokat 
létre a magyar életben. Ezt az< 
nem forradalmi utón akarják véghez

vinni.
Ha ezt a forradalmat ugy megvalósítják, 
ahogyan akarják, a történelemben azt pél
daként fogják emlegetni, mint a huszadik 
századnak nagy magyar csodáját, amikor 
egy nemzet minden fia meglátja nz utat, 
amelyet követni kell. A nemzet fial mind 
elindulnak ezen az utón, a vezért, a kor
mányzót hűséggel követve.

Hangsúlyozta Imrédy, hogy

nemcsak programot adott, hanem meg
valósítást jelentett be. Nem nézi, mi
lyen jelvényt hordott eddig az, aki Igaz 
lelkében vállalja ezt, a keresztény nem
zeti, jobboldali szociális gondolat je

gyében való megújulásnak a programját.

Csak ugy tud együttesen menetelni az egész 
nemzet, ha fegyelmet tartunk, megbecsül
jük egymást, tiszteljük a tekintélyt, amelyet 
Isten és hazánk törvényei szabtak elénk.

Kijelentette Imrédy, hogy nem akar dik
tálni, de addig, amig az. első magyar em
ber, a kormányzó és a többi alkotmányos 
tényező bizalmából ezen a helyen áll, ad
dig kötelessége és eltökélt akarata vezetni. 
A tárgyilagos birálat hangját nem fojtja el, 
de

a destrukciónak, teklnlélyrombolásnak, 
a pusztító vezető ösztönök felkavarásá- 

nak meg kell szűnnie.

bomlás miazmáival mérgezik a le 
mérgezett légkörben dolgozni lehe-

mert a 
vegöt s 
tctlen.

Azzal 
mány kötelessége, hogy tisztántartsa a lég
kört, reméli, hogy nem fog sor kerülni arra, 
hogy talán fájó szívvel, de kötelessége tu
datában közbelépjen a kormány. Erős a hite 
és reménye azért is, mert hizik abban, hogy 
a tiszta légkörben a pártok korlátái felett 
össze fognak fonódni a magyar kezek.

fejezte be beszédét, hogy a kor-

valamint a 66-os és
88-as típusú Orion 
rádiók különlege-

MINDEN
ORION RÁDIÓKERESKEDŐNÉL KAPHATÓK,

Sztranyavszky:
Elsősorban az idegen állam 
polgárok, másrészt a rész
vénytársaságok és bankok 

földjét veszik igénybe
miniszterelnök nagy ünnepléssel foga-1 lője szólalt fel.
beszéde után | Megköszönte a miniszterelnöknek, hogy el

jött a Dunántúlra, ahonnan annakidején ez
rével indultak csatába a híres somogyi ba
kák. Itt éltek a koppányok is. noha ma már 
nincsenek közöttük koppányok — mondota 
—, mert Somogymegye népe együtt akar 
haladni a korral és részt akar venni abban 
a nemzeti munkában, amely az ellentéteket 
kiegyenlíti.

Bornemisza iparügyi miniszter még be 
sem fejezte beszédét, amikor

Klrályl és udvart hangszergyár

St” VII., Rákóczi-ut 60.
Az ország legnagyobb és legszebb rádiőteruM.

Imrédy Béla miniszterelnök lement a 
tribün mögött álló hallgatóság sorai közé 
és egymásután szólította meg a napbar

nított arcú, kérgeskczü gazdákat

két megállapítottuk a köztisztviselők és 
nyugdíjasok mellékfoglalkozásai,

az úgynevezett álláshnlmozások tekin
tetében Is és ebben n •-
az eddigi szabályozásnál 
szigorúbb intézkedéseket 

életbe,

amelyek véget fognak vetni 
szásságnak, hogv az államot 
helje akkor, amikor valaki 
mező állást nyert el, 
ság körében is.

A zsidótörvény 
végrehajtása

-» A közelmúltban jelent meg a társa
dalmi és gazdasági élet egyensúlyának ha
tékonyabb biztosításáról szóló törvény vég
rehajtásával kapcsolatban négy rendelet, 
amelyek a sajtókamarának és a színművé
szeti és filmkamarának felállításáról intéz
kednek és működésűket szabályozzák. Ez
zel betetőzést nyert az a jogi szabályozás, 
amely az említett törvény javaslattal indult 
el és amelynek célja, hogy a zsidóságnak 
a hazai gazdasági és szellemi életben elfog
lalt és egészségesnek semmiképpen nem 
mondható, túlzott befolyását arra a mér
tékre szorítsa vissza, amely a nemzet érde-

vonatkozásban is 
lényegesen 
léptetnünk

annak a visz- 
nyugdij tor
más jövedel- 

akár a magángazda-

A 
dőlt

Sztranyavszky Sándor földművelésügyi 
miniszter szólalt fel

és köszönetét mondott a miniszterelnök be
szédéért, majd utalt arra, hogy most, a jó 
termés idején, a gazdatársadalom felléleg
zett, a búza árának megtartását azonban 
csak áldozatokkal lehet elérni, éppen ezért 
figyelmezteti a gazdaköröket, hogy a jövő
ben ne növeljék a búzával bevetett terüle
tek nagyságát.

Az áílatértékesités terén a nehézségeket 
részben az okozta, hogy Olaszországban ta
karmányhiány volt és igy elösorban az ola
szok saját állatállományukat vetették piac
ra. Nehézségeket okozott a száj- és köröm
fájásbetegség is.

Sztranyavszky Sándor földmi velésügyi 
miniszter bejelentette a miniszterelnök sza
vaira hivatkozva, hogy a kormány szaporí
tani kívánja a kishaszonbérleteket. E célra

elsősorban azokat a birtokokat veszik 
igénybe, amelyek Idegen állampolgárok 
kezén vannak, másrészt azokat, ame
lyek részvénytársaságok és bankok tu

lajdonai.

Gondot kíván fordítani a kormány arra is, 
hogy a már szétosztott házhelytelkeken a 
házak valóban fölépüljenek.

— A kormány eltökélt szándéka — jelen
tette be a miniszter —, hogy a falvak fej
lesztését minden eszközzel előmozdítsa, még 
bizonyos földek elvétele árán is, természe
tesen ugy, hogy a tulajdonost az cl ett föld
ért másutt kárpótolják. Gondoskodik a kor
mány arról is. hogy a mezőgazdasági mun
kásság és cselédség mindenütt emberséges 
lakásokban lakjon.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után
Bornemisza Géza iparügyi miniszter, 
Kaposvár város országgyűlési képvlse-

és megkérdezte tőlük kívánságaikat, érdek
lődött panaszaik iránt.

A legérdekesebb panasszal az egyik gazda 
állott elő, aki szóvátelle, hogy kihagyták a 
választók névjegyzékéből. A miniszterelnök 
figyelmesen meghallgatta az egyszerű gazda
embert, majd

a főispánnak azonnal utasításét adott
az ügy kivizsgálására. »

A miniszterelnököt spontán tapssal köszön
tötték e gesztusáért.

Imrédy 3

Nagy magyar tűzre 
van szüksége azországnak

A gyűlés befejezése után a miniszterelnök 
és kísérete a Turul-étterembe ment át, ahol 
800 terítékes bankettet rcigicztck.

Az ebéden Barcsay Ákos főispán köszön
tötte fel a kormányzót, majd Somssich 
László felsöliázi tag, az OMGE elnöke és 
két kisgazda felszólalása után, Imrédy Béla 
miniszterelnök emelkedett szólásra és a 
következőket mondotta:

— A szózat, amelyet a nemzet egysége 
megteremtése érdekében intéztem ma dél
előtt az itt összegyűlt közönséghez, remé
lem, meghallgatásra és visszhangra talált. 
Akik felszóinltek, mind ugyanazon a ma
gyar nyelven beszéllek, azon a magyar nyel
ven, amiért valamennyien élünk-halunk, 
amit megértünk. Külön örömömre szolgál, 
hogy idejöttem, azért, mert

— Olvastam ezekben a hírekben, hogy 
'.! tagjai között viharos össze
ütközések voltak, amikor például a rész
vényjog reformjáról tanácskoztunk és a 
legbékésebb hangulatban törtük a fejünket 
a megoldáson és soha egy pillanatra nem 
volt közöttünk differencia. De örülök, hogy 
ide eljöttem minisztertársaimmal együtt és

élő cáfolatként szolgálhatunk azokkal 
a híresztelésekkel szemben, amelynek 
célja az volt, hogy ez a kormány mond-

TUDÓSÍTÁSUNK FOLYTATÁSA AZ 5-IK 
OLDALON.

megnyílt a
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ugy éreztem, ideje, hogy felelős szó 
hangozzék el az országban, ahol hete
ken keresztül felelőtlen, kósza hírek 

voltak forgalomban.

— Két külföldi utat tettem meg. Mind a 
keltű a teljes siker jegyében zajlott le. A 
szívélyességnek és barátságnak olyan lég
köre vette körül ezeket az utakat, amelyet 
felejthetetlen emlékként őrzök meg. Ezek
után mi történt, amikor hazajöttem? Akad 
tok olyan magyar emberek, akik, nem lehet 
tudni, milyen érdekekből, nz ország kép
viselőit sárba akarták rántani.

FLÓRIÁN
NYITVA

NAPONTA 5 ÓRAI TEA
ESTE ooais ÉHEHE1
IV., ARANYKEZ-U. 5. TEL 189 786



Budapest, 10S8 szeptember B.4

I.
Brrchlold Llpót gróf, a monarchia egy

kori külügyminiszterének bécsi palotájában 
tegnap meghitt családi Ünnepség volt: Bercii- 
told grófné, született Károlyt Nandlnc gróf
nő hetvenedik születésnapját ünnepelték. 
Alig van magyar arisztokrata hölgy, 
akinek szépsége, finomsága és bájossága 
szerte a világon annyi sikert aratott volna, 
mint Károlyt Nandine. Gróf Károlyi Alajos- 
nak, a monarchia berlini, majd londoni 
najykövetének a leánya, már egészen fiata
lon feltűnt at európai fejedelmi udvarok
ban. Később, mikor férjhezment Berchtold 
grófhoz és at ura mint nagykövet Szentpé
terváron állomásozott, szalonja a legelőke
lőbb társaságok központja volt és azt mond
ják, sem azelőtt, sem azután nem volt olyan 
nemesen előkelő és vonzó egyéniségű házi
asszony a Ballhausplatzon, mint amikor 
Berchtoldné Károlyt Nandtne grófnő töltötte 
be ezt a tisztet. Most, hetvenedik Születés
napja alkalmából elárasztották igaz szívből 
fakadó gratulációkkal.

II.
'A Kerdtnánd bolgár cár nevét viselő egy- 

kori 9Ő-ns vadászok vasárnap bajtársi ünne
pet rendeznek, kivonulnak Nagytéténybe és 
megkoszorúzzák a vadász-emlékművet.

111.
'Az ősi magyar családok szervttktdése so

rán most az Eördögh-nemzetség tartott talál
kozót. A Gellért-szálló különtermében gyűl
tek össze szombaton at BÖrdöghök, a család 
mellékágaival, az Ábrányiakkal, Csilléryék
kel, Bartholomeideszekkel és Velicsckkel 
együtt. Szdmszerlnt ötvenhárom ur jelent 
meg a nemzetiségi találkozón az Eőrdöghök*  
bői, akik a tatárjárás idején kapták a ne
mességüket, amikor ncmességszerző ősük, 
az akkori stóvári kapitány megmentette a 
tatárok elől a bujkáló Béla királyt. A n«m- 
•zetiségi találkozó korelnöke Pólónkay And
rás császári és királyi kamarás volt. Elnök
ké Eőrdőgh Árpád közigazgatási bírót od- 
lasztották, ügyvezető alelnökké Eőrdőgh 
"Virgil volt főszolgabírót, tiszteletbeli elnökké 
pedig Eőrdőgh Elemér pápai prelátust, tote- 
dói plébánost, aki az amerikai magyarság 
'életében nagy szerepet játszik és most eljött 
n családi találkozóra. A nemzetiségi találko
zón megtárgyalták a család minden dolgát 
'és elhatározták, hogy a 700 éves törzsökös 
magyar família minden tagja töretlen erő
vel és hittel dolgozik a haza és nemzet ér
dekében. A nemzetiségi találkozó után ban
kett volt, amelyen már a családhoz tartozó 
'hölgyek is résztvettek,

IV.
'Mécs Lászlót, a kitűnő papköltőt ameri

kai előadó körútra hívták meg. Egyébként 
most fordítják angolra verselt és néhány 
'hét múlva a nemyorkl könyvpiacon megje
lenik az első Mécs-kötet.

V.
Világkongresszust tart a szállodatulajdo

nosok nemzetközi egyesülete. A szállótulaj- 
donosok értenek az idegenforgalomhoz, gyö
nyörűen rendezik a maguk kongresszusát is. 
a tengeren lest a kongresszus, a „Koma" 
lurushajón, amely Genovából Olasz-Afrikdba 
viszi a résztvevőket. Magyarország számára 
külön Jelentőséget ad a dolognak nt, hogy a 
kongresszus elnöke magyar ember lesz, 
iMarenchich Ottó, a Dunapalota kitűnő igaz
gató fa.

VI.
Tenyésztett Igatgyöngysor P 25.—, Cir*  

kongyürü fehérarany foglalatban P 25.-— 
JOLIÉ dlvatékszerbolt, Kígyó utca 4.

V//.
Londonban működik egy tudományos in

tézmény, amely a cigányprobléma kutatásá
val foglalkozik Gipsy Lőre Sociely a neve 
at Intézménynek, amelynek egyetlen magyar 
tagja van, dr. Spur Endre nyugalmazott 
budapesti törvényszéki biró. Spur Endre 
most értesítést kapott, hogy néhány nap 
múlva Budapestre érkezik Hant Wstzél né
met egyetemi tanár, aki a társaság megbisd- 
sdhál cigánykutató körúton jár Európában 
Wetzel professzor MngyarorSságon is dől 
gozni akar és munkájához az egyetlen ma
gyar tag támogatását kérik. A német pro
fesszor néhány hétig tartózkodik majd Ma- 
gyurortzágop, hanglemez- és fllmfelvétclekct 
il készít a magyar cigányok életéről.

Vili.
Báró Hatvány Erzsébet átépíti Fortuna- 

ntcai palotáját, engedélyt kért a várbeli pa
lota padlásterének beépítésére

BAKTER: Igaz-e, kétíves Lepcses azom- 
sréd, hogy megen csak Peslrül gyünnek?

ÖRZSI: Muszáj! már fölkövetkezni,
hogy megszemléljük aztat n legújabb pesti 
hisztériját.

BAKTER: Hisztérija? Hét ammeg mi a 
ragya?

ÖRZSI: Mig aztat se tuggya? Ügyen ap- 
fya, magyarázza meg néki.

LEPCSES: Hát figyeljen ide, szeretett 
Inkterom. Maga mén az úccán, szembe- 
gyün a Hátulszembe Kovács Mártony. 
Aggyonlstent mondnnak. Akkor maga kö
zeldugja a fejit az ü fülihőz s asszongya: 
„Maga még nem Is tuggya?" „Mit?" — 
kérdezi Hátulszembe. Arra osztán maga 
odnsúg néki egv rettentő nagy marhaságot.

BAKTER: Én? Mér?
LEPCSES: Hát hogy rémhíreket tergye- 

gessen.
BAKTER: Nem lehet az, hájjá. Hásze 

asse tudom, mi az a rémhír.
LEPCSES: Maga se jelentkezett kéccer, 

mikor az észt osztogatták. A rémhír az, 
hogy teszem föl, eccer az a Rihatag Mácsik 
Albert gyűlt haza a mezörül. Odalépett 
hozzá Altalányos Rabók Pál s aszonta: 
„Rettentő dolog vót maguknál, sógor. Az 
nnyóssn kilépett az úccára, hát abba a pil
lanatba gyiitt egy allomobil s úgy elgá- 
zútn, hogy szörnyű". „No csak, no csak" 
— szédelgőit Rihatag —, „oszt meghótt?" 
„Dehogy" — felelte a hírhozó —, „ a vé
gin kisüt, hogy semmi baja se lett." 
„Haggyon békibe!" — mordút rá Rihatag 
—, „nem sül ki a szeme, hogy bíróviselt 
ember létire rémhíreket tergyeget?"

BAKTER: Igaza is vót. Oszt azontúl mi 
újság Pesten?

ÖRZSI: Igen nagy újság van, hájjá. 
A házmesterek is kamarát akarnak.

BAKTER: Mi a ménkű! Hát ollan jó az?
LEPCSES: Biztossan jó, mer különben 

nem hozták vóna be az üdvégyeknél, orvo
soknál, színházaknál, meg a iújságíró flr- 
káuoknál,

BAKTER: Hát ín óvatlan egy Újságot, 
abba aztat írta egy ílrkász úriember, hogy 
néki ham' smakkui,

ÖRZSI: Az étekben is úgy van. Eggylk- 
nek ízlik, a másiknak nem.

LEPCSES: ErrGl eszembe jut, hogy ec
cer ez a N*yámmogó  Cslmaz Józsi bément 
Pesten e’ kocsmába, oszt pörköltöt hozatott. 
Ahogy belckóstút, mán bllla is a pincért 
s aszonta- „Ennek a pörköltnek se íze, se 
bűzei" „Mán aztat ne tessen állíttani" — 
sértődött meg a pincér —, „mer az eggylk 
vendég avval kűdte vissza, hogy faggyú
ize van, a másik meg, hogy petlórijum- 
szaga van!"

ÖRZSI: Fájn pörkölt lehetett, annyi 
szent!
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Szédítő forgalom volt vasárnap 
az ószí Vásáron

Hónapok óta nem láttunk olyan víg arcokat, 
mint vasárnap az őszi Vásáron. Érdeklődő, 
tülekedő, mindenre kiváncsi közönség tar
totta itt vikendjét és jött rá végül arra, hogy 
mégis csak vásárolt, megtalálta azt, amire ré
gen vágyott.

Mintegy 30—35.000 ember járt kinn a teg
napi napon n vásár területén, a kiállítók 
standján pedig egymásután virítottuk föl a 
fehér táblák: „Eladva". Láttunk asztalost, aki 
nem ki’ bilirkoséggcl négy ilyen táblát tehe
tett mór ki, mert a vásár nyitása óta most

A Kúria a férj hibájából 
felbontotta a házasságot 

mert nem bocsátotta el háztartási alkalmazottiát
Érdekes, elvi jelentő

ségű ítéletet holott most 
a királvl Kúria Thébust- 
tanácsa egv válóperben. 
Arról kellett dönteni, 
hogy

válóok-r at, ha a 
férj nem hajlandó 
clhocsálanl háztar
tási alkalmazottját?

A válóperben szereplő házastársak egy vi

BAKTER: Nono, hát hiszen. Ahhoz mit 
szó, Lepcses szomszéd, hogy Ejurópába 
minő kalamajka van folton?

ÖRZSI: Az óm. Eccer enyhül a feszül- 
cség, másnap megen komol a helzet.

LEPCSES: Én azt hiszem, attul komol, 
amitül enyhül.

BAKTER: Hogy érti eztet?
LEPCSES: Nézze, hájjá, mút héten 

Gatyalengetö Bágyog Lajost kivezették a 
kocsmábul, mer együltibe annyi kadarkát 
tanált benyakalni, amennyivel hat hétig el 
lehetne hajlani egy vízimalmot. Hát ahogy 
ottan csoportosulnak körülötte az emberek, 
arra gyün a bíró s fölkérdezi, hogy mi baj 
van? „Visszavissxük a kocsmába Gályáién*  
getö szomszédot" — felelte Pácsértos Kiss 
Antal —, „mer szegényke rosszú lett ide- 
kint a friss levegőn".

ÖRZSI: Rosszul ám a friss kadartul.
BAKTER: Hát abbul mi igaz, hogy a pó

gárok mostanába folton iratokat kurkász- 
nak mindenütt?

ÖRZSI: Mer muszáj. Mindenhöz követői
nek születési, elhalálozási, erkölcsi, ojtási, 
meg mindenféle bizonyítványt.

LEPCSES: Elannyira, hogy ez az Aporo
don Démutka Mlhál vásált a vándor föstö- 
müvésztül egy képet, akin egy igen szép 
vajcer téhény vót leföstve. Mikor klfüzette 
az árát s a művész el akart menni, utánna 
kajdáll, hogy aszongya: „Hő, hő, várjon 
csak e’ kesennyég! Hun van a tehényrül n 
marhalevél?" „Ne izéjjen má!“ — mérge
lődött a föstö —, „Issen az a tehény nem 
él, accsak le van föstve!" „öregupém se 
él mán, csak a képe van a falon" — sza
valt vissza Démutka —, „mégis követölik 
rulla a pakszust."

ÖRZSI: Oszt mehetnénk Is, aptya.
BAKTER: No csak mégeggyet: iga2-e, 

hogy Kalifornijába csak ötven esztendős 
korig köll dógoznl?

ÖRZSI: Igaz hát. Azontúl mindenki kap 
33 dollárt hetenkint végkielégíttést.

BAKTER: De mibüi van ott annyi péz?
LEPCSES: Hájjá, tuggya, eccer a csep- 

lészi vásáron Rogyák Bálind nevű csizma
dija árulgatta a portékáját, oszt míg a 
többiek 50 pengőjér atták a csizma párját, 
ű 25-étt vesztegette. Hát eccer csak gyün 
egy idegen lábtyű-árús, kirakja a csizmá
kat, oszt elkezdi kajdálnl, hogy ű 10 pen
gőjér ad egy párat. „Ilinnye a tátlntóját 
magának" — támatt rá Rogyák —, „én 
lopom a bíirt, lopom a talpat, lopom a fo
nalat, mégis csak huszonötért tudom adni, 
hogyan vesztegetheti maga tízért?" „Hát 
úgy" — vonta vállát az illető —, „hogy 
én készen lopom a csizmát." — Oszt Isten
nek ajállom.

már negyed ízben sikerült eladni a bemuta
tott szobaberendezést.

Rendkívül élénk a vásár idegenforgalmi 
frontja Is. A vasárnnp jelentkezett mintegy 
3000 utas közölt érdekes volt a Varsóból érke
zett bútorkereskedőknek 50 tagú csoportja.

Jutott esemény természetűben a látványos
ságok frontjára is. A főíőverseny győztese 
bizonyára életében nem kapott méq ’ olyan 
tapsot, mint tegnap. Megnyílt a páncélszek
rény zárja is, még pedig kétszer. A szeren- 
esés kasszanyitók boldogan vonultak el egy. 
egy ropogós százassal a zsebükben.

déki városban laktak. Később a férj felköltö
zött Budapestre, mert itt kapott állást. A fele
ség nem követte a fővárosba a tériét, mivel 
gyermekük vidéki város Iskolájába járt s 
abban állapodtak meg, hogy az iskolai vizsgák 
után az asszonv a kisfiúval együtt költözik fel 
Budapestre. A vizsgának már régen vége volt, 
at Iskolai nyári szünidő megkezdődött,

•a asszony azonban nem Jött fel ■ fővárosba, 
majd házasságuk is rövidesen felborult.

A férj ugyanis nem sokkal azután, hogy

A f r a n s c o n I i n é n t hangversenyvállalat 
az idén nagyszabású operait rlt-t keféiében ren
dé; sorozatos előadásokat a Városi Szia- 
tidröan, melyen világhíres dirigensek vezény
lése mellett az énekművészet stárjal fognak 
vendégszerepelni.

Pestre költözött, egy özvegyasszonyt fogadott a 
házába háztartási alkalmazottként. A feleség
nek tudomására jutott, hogy az asszony és 
térje között benső kapcsolat van. Miután ezt 
a feleség megtudta, levelet irt férjének, közölte 
vele, hogy

mindaddig nem lépi <t küszöbét, amig a 
háztartási alkalmazottját el nem bocsátja.

A férj azonban erre nem volt hajlandó, az ast- 
stony is hajthatatlan maradt, mire a férj hűt
len elhagyás címén válópert indított felesége 
ellen.

Az alsófoku bíróságok ellentétes Ítélete? után 
a Kúria ugy döntött, hogy

a férjet válóperével elutasította.
A Kúria olyan következtetésre jutott — 

hangzik az érdekes indokolás —, hogy a férj 
háztartási alkalmazottjával nős emberhez nem 
illő kapcsolatot tart fenn. Tartozott volna te
hát ezt az alapos gyanúra alkalmat adó kap
csolatot megszüntetni és a feleségét a vissza
hívás őszinteségéről meggyőzni. A feleség lelké
ben

« támadhatott kétség férje erkölcsi 
ek tisztasága Iránt, tehát szakítania 

kellett volna ■ férjnek női alkalmazottjá
val, de ő erre még kíséretet sem tett.

A feleség, amidőn férjét Budapestre nem kö
vette és itt vele a házassági életközösséget fel 
nem vette, váróokot nem valósított meg, mert 
a férj nem teremtette meg a házassági élet
közösségnek a fővárosban való békés folytatá
sának előfeltételeit: cselédjét nem bocsátotta 
el a szolgálatúból.

A kiírtai Ítélet után most már A feleség indí
tott válópert férje ellen, a házasságot a férj 
hibájából jel is bontották.

ZENE
A zeneoktatás dzsungele...

Az oktatást évad kezdetén felhívjuk olvasóink 
figyelmét, hogy tanuló gyermekeiket csakis 
olyan pedagóg utók hoz írassák be, akiknek 
hivatalból is megvan a kellő képesítése a zene
művészetek és ének oktatására, bem kívánunk 
itt a Zeneművészeti Főiskolával és a hivatalo
san engedélyezett' zeneiskolákkal foglalkozni, 
melynek létjogosultságához kétség sem férhet, 
de rámutatni kívánunk az úgynevezett „magán
oktat ók"-nak — tistlclét a nagyon kevés kivé
telnek — sajnálutosan demoralizáló és a tanít
ványra szinte végzetes következményekkel járó 
romboló munkájára. .. Ezek a minden kép
zettség és diploma nélküli „csodatevő tanárok" 
a legíelkiismeretlcnebb módon, tisztán a tanít
vány kizsákmányolása céljából, csupán arra 
törekednek, hogy felhajtőik utján minél több 
tanítványt csaljanak magukhoz s körültekintő 
gondossággal és előre kidolgozott tervszerűség
gel a leglehetetlenebb hazugságokkal úrltanak 
a magánúton oktató elismert, komoly hivatott 
pedagógusoknak. Ügynökeik utján — akik ter
mészetesen haszonrészesedést kapnak minden 
tanítvány tandija után —, befurakodnak még 
a színházakhoz is, mindenütt van egy-cgu „rá
beszélő" megbízottjuk és ezen az utón számot
tevő tanuló-létszámot biztosítanak maguknak. 
Ezt a lehetetlen állapotot reméljük, hogy a 
kamarák felállítása meg fogja szüntetni, mert 
rövidesen ki fog derülni, hogy a „csodatevő 
mester" minden kvalifikáció nélküli tanbetyár. 
Ne adjanak hitelt tehát az érdekellek a fel
hajtó ügynökök nagyhangú kijelentéseinek, de 
az apróhirdetések mindent ígérő szenzációinak 
sem, hanem győződjenek meg előre arról, hogy 
kinek a gondjaira bízzák gyermekeiket. Muzsi
kálni, énekelni a szónak művészi értelmében 
csakis az taníthat, akinek arra hivatalos képe
sítése van és aki maga is meg tudju mulatni 
tanítványának, hogyan hegedüljön, zongoráz
zon, avagy énekeljen.

* S—r. S—r.

A Filharmóniai Társaság rendes bérleti hang
versenyeit eddig rendszereién közvetítette az 
Operából a rádió. Ez a rendszer Anyagi dlffe*  
renciák miatt nz Idén megváltozik s ha köz
ben nem sikerül kölcsönösen kielégítő meg- 
állapodéit létesíteni, ugy a hétfő esti filhar
móniai rádió közvetítések elmaradnak.

*
Az Opera az Idén Liszt Ferenc hatal

mas Krisztus oratóriumával nyitja 
meg kapuit. A maga teljes egészében jeleneit- 
zett előadást F l e lse he r Antal fogta vezé
nyelni.

♦

^vészek Klubja művészi csere
akciójának javára, székházában szóm! aton 
este nagyszabású vidám estét rendez, melyen 
I*  hlflvíMISrMululmu „Ine-jiv, bij.-
lentelts közreműködését.

* ♦
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HÉTFŐI NAPLÓ 5
tudósításunk folytatása a s-ik 

oldalból.
Jón le. Ext ■ ulveuigtt azonban nem 

fogom megtenni.
A miniszterelnök szavait nagy derültség

gel fogadták, majd Imrédy Béla igy foly
tatta beszédét:

— Arra talán jó volt ez a hisztériahul- 
Jánj, hogy a közvéleményt ellenállóbbá te
gye a rémhírekéi szemben és

jó volt arra, hogy megtudjam, bará
taink közül kik nem voltak barátaink. 
Igyekszem azonban a feledés homályát 

borítani ezekre, 
habár az emlékezőtehetségem meglehetősen 
jó. (Ujabb derültség.)

„Tör’^.ielmi forduló előtt 
vagyunk**

— Most azonban komolyra fordítom a 
szót — folytatta Imrédy Béla miniszterel
nök. — Ugy érzem,

történelmi forduló előtt vagyunk a nem
zet megújhodása tekintetében

és mindazok, akik keresztény nemzeti szel
lemben munkásai akarnak lenni ennek a 
megújhodást szolgáló mukának, minden 
megbántódást feledve tömörüljenek e kö
rül a program körül.

Revolveres merénylet 
Faruk egyiptomi király ellen az 
alexandriai sportuszoda ünnepen

Alexandria, szept. 4.
A Reuter Iroda jelentése szerint 
Faruk királyra rálőttek, midőn a 

sportuszodából eltávozott, 
ahol Egyiptom uszóbajnokjságalnak 

A kanadai 
ötös ikrek 
még nem láthatták Gyöngy-kályháin
kat. De önnek csak néhány lépést kell 
tennie és Andrássy-ut 13. szám alatti 
mintaraktárunkban, vagy minden jobb 
vaskereskedésben megtekintheti a nagy
szerű teljesítményű Gyöngy-kályháin
kat. A Gyöngy-kályha olcsó, szép ki
vitelű, egyenletes meleget szolgáltat és 
az abban eltüzelhető olcsó gyöngyszén 
leggazdaságosabb kihasználását teszi 
lehetővé. Nagy megtakarítás érhető el. 
Cserépkályhába beépíthető a hasonló 
rendszerű Gyöngy-előtét. Megtekinthető 
a Magyar Radiátorgyár rt., Andrássy-ut 
13. sz. bemutatóhelyiségében.

Amerika párisi nagykövetének 
feltűnő beszéde a békéről 
és a háborúról

Páris, szeptember 4.
Willlam Bullitl, az Egyesült Államok pá

risi nagykövete n Gravc-foki Lafayettc-em- 
lékmü vasárnap délelőtti leleplezésén be
szédet mondott. Beszédében többek között 
a következőket mondotta:

— Mind az amerikaiak, mind a franciák 
tudják, hogy az ember sokkal boldogabban 
él szabad emberként, mint szolgasorban. 
Ha fel is tud mutatni a történelem ügyes 
diktátorokat, a népért való népi kormány
zat mégis a legjobb. Tudjuk, hogy

a hOMZutartamu becsületesség a leg
jobb politika.

Tudjuk, hogy nemcsak bölcs, de tisztessé
ges dolog is tiszteletben tartani nemzetközi 
kötelezettségeinket. Tudjuk továbbá, hogy-

szükség esetén a nemzetközi szerződé
seket módszeresen módosítani kell a 
kölcsönös megértés és segítés szelle

Szegedi Farkas Jóska újra a metroDOieham

— Nagy magyar tűzre van szükségó az 
országnak. De

nem olyanra, amely pusztít és rombol, 
hanem arra a tűzre, amely érleli a 

termést,

mint a nap, tűzre, amely füti az ércet a 
kohóban, tűzre, amely a családi otthont 
melegíti. Szeretném magam köré gyűjteni 
mindazokat, akik égni szeretnének a magyar 
hazáért, mindazokat a magyar lángokat, 
amelyek szerte lobognak az országban az 
ifjúság lelkesedésében és az öregek bölcs, 
meleg szemléletében. Mindezt szeretném 
összegyűjteni, nem a magam dicsőségére, 
hanem, hogy ez a nemzet ismét viruló, 
gazdag és boldog legyen.

Percekig tartó
lelkes taps, éljenzés követte a minisz
terelnök beszédét, a hatalmas hallga
tóság hosszasan, melegen Ünnepelte Im

rédy Bélát.

A beszéd befejezése után a miniszterel
nök kíséretével együtt a frontharcosok tá
borozását szemlélte meg, majd a katolikus 
legényegyletbe látogatott el.

A miniszterelnök a kíséretében levő elő
kelőségekkel a közönség lelkes ünneplése 
közben távozott el a kongresszusról a vár
megyeházára.

A vendegek délután öt órakor különvona- 
tón viszatértek a fővárosba.

———

dijait osztotta ki. A lövést célt tévesz
tett.

A magyar közvéelményt közelről érinti az 
Alexandriából érkezett merénylet hire, mert 

hetek óta Budapesten tartózkodik Faruk 
király édesanyja, N'azlie egyiptomi anya
királyné, leányaival, Faruk király hú

gaival együtt.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 

késő este érdeklődött a
a budapesti egyiptomi követségen,

ahol a következőket mondották:
— Hivatalos értesítést Egyiptomból a me

rényletről még nem kaptunk, de tudunk 
róla, mert a Magyar Távirati Iroda értesített 
bennünket az alexandriai táviratról. A me
rénylet részleteiről eddig még nem kaptunk 
semmiféle értesítést.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap este 
érdeklődött

a Margitszigeten a Palatínus-szállodá
ban,

ahol az egyiptomi anyakirályné lakik leá
nyaival együtt. A szállodában nngy megdöb
benést okozott az egyiptomi király ellen 
elkövetett merénylet hire, azonban gondo
san ügyeltek arra, hogy

az anyakirályné az alexandriai hírről 
ne tudjon meg semmit.

Az anyakirályné leányaival a szokásos napi
rendjén nem változtattak, mivel semmit sem 
tudott az Alexandriában történtekről.

mében.
Tudjuk, hogy bölcs dolog tartózkodni az 
erőszaknak, mint a nemzeti politika eszkö
zének alkalmazásától, a más nemzetek bel- 
ügyeibe való beavatkozástól s inkább arra 
kell törekedni, hogv a vitákat tárgyalások 
és megegyezések utján békésen intézzük cl. 
Tudatában vagyunk annak is, hogy

egyik faj sem magasabbrendü a má
siknál.

— Nincs más óhajtásunk, csak az, hogy 
békében élhessünk minden más nemzettel, 
de ha mégis európai háború törne ki,

senkisem tudná előre megmondani, 
belesodródnék-e az Egyesült Államok 

egy Ilyen háborúba, vagy sem.
Valahol meg kell törni a fegyverkezések, a 
kereskedelmi akadályok, a gazdasági nyo
mor és a nemzetközi gyűlölet bűnös bűv
körét.

Berlin tiltakozik 
a külföldi rémhírek 

ellen
Berlin, szeptember 4.

A német sajtó egyöntetűen tiltakozik bi
zonyos külföldön elterjedt híresztelések 
ellen, amelyek szerint Hitler Adolf vezér
kancellár a küszöbön álló nürnbergi párt
kongresszuson utlimátumszerü követelések
kel akarna előállani a szudétanémet nép 
helyzetével kapcsolatban. A lapok újból 
nyomatékkai kiemelik, hogy

a szudétanémetség ügye kizárólag a 
prágai kormány és a csehországi né

met népcsoport ügye
s Henlein Konrád legutóbb is csupán azért 
kereste fel Hitler vezérkancellárt, mert 
Runciman lord erre felkérte.

3—— | '■g

Teleki Pál Tokajban
Tokaj, szeptember 4.

Teleki Pál kultuszminiszter most kezdte 
meg körútját a Széchenyi György gróf halá
lával megüresedett tokaji választókerület
ben. Vasárnap délelőtt Teleki gróf Szeren
csen mondott programbeszédet.

Benes Runcimannal 
tárgyalt

Prága, szeptember 4.
Mozgalmas hétvég jellemezte ezúttal is a 

prágai politikai és diplomáciai életet. Szom
baton késő estig tartottak a tárgyalások és 
vasárnap ismét nagyjelentőségű találkozá
sokra került sor.

Runciman lord szombaton este, mielőtt 
még elutazott Kaspar dr. biboros-érsek nyári 
rezidenciájába,

váratlanul újból megjelent Benes állam
elnök dolgozószobájában.

Hir szerint, a köztársaság elnöke kérette 
magához a Ilradzslnba Runciman lordot. 
Közel egy óra hosszat tartott a megbeszélés, 
melynek végeztével Benes elnök a lanai 
kastélyba utazott, Runciman pedig Prcsani- 
ba, a prágai érsek nyári rezidenciájába. 
Benes elnök csak rövid időre utazott a la
nai kastélyba és valószínűleg már vasárnap 
este visszatér a fővárosbp.

A vasárnapi nap kimagasló eseménye
Henlein Konrád és Runciman lord első 
munkatársának, Ashton-Gwatkinnek ta

lálkozása volt.

Ashton-Gwutkin a cseh-német haláron fekvő 
Aschban, Henlein Konrád szülővárosában 
találkozott a szudétanémetség vezérével. 
Henlein és Ashton-Gwatkin közölt már több 
megbeszélés volt. Ezúttal az angol állam
férfi tájékozódni akart annak a megbeszé
lésnek a lefolyásáról, amelyet Henlein Kon-

Tildy Zoltán vasárnapi beszéde 
a független kisgazdapárt 
politikájáról

Körőstarcsa, szeptember 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Tildy Zoltán országgyűlési képviselő va
sárnap Köröstarcsán mondott beszámoló be
szédet. Mindenekelőtt rámutatott arra, hogy

a választók összeír ásónál súlyos hibákat 
tapasztaltak.

Éppen ezen a szlnmagyar vidéken, a Tiszán
túl maradink ki választók sokkal nagyobb 
százalékban, mint másutt. Megemlékezett arról, 
hogy Imrédy miniszterelnök Kaposvárott fejti 
ki programját. Szívesen venné, ha Imrédy 
olyan programot adna, amellyel meg van elé
gedve a magyar nép. Szót emelt az ellen, hogy 
milliók szükségben élnek és milliók Ínsége ide
jén mások könnyen szereznek vagyont.

Hangoztatta Tildy, hogy a kisgazdapárt nem
zett és magyar.

Nem áll nemzeti alapon az, — mondotta, 
— aki kifelé kacsintgat éa külföldi segít
séget vár, mindig más nép hőseit bámulja 

_ és a magunk hőseit elfelejti.

Nekünk nemzeti alapon álló függetlenség, 
szabad Magyarország kell és ebből nem tágí
tunk a világ semmiféle hatalma előtt.

Vargha Béla, a kisgazdapárt országos alel- 
nőké beszélt ezután és többek közt azt han
goztatta, hogy

a magyar nép csak szabadon élhet, a ml 
szimpátiánk a szabad népeké és csak ugy

PÉNZT 
mautrr

PÉNZT
HOZ

B
rád folytatott Hitler Adolf vczérkancellár- 
ral.
_ Ashton-Gwalkln és Henlein Konrád meg

beszélése két óra hosszat tartott.
Tolmácsként Ilohenlohc Miksa herceg sze
repelt. A tárgyalásokon jelen volt a szudéta
németség helyettes vezére, Kari Frank kép
viselő is.

Csehszlovák kiküldöttek 
a nürnbergi pártnapon

Prága, szepetmber 4.
Schmoranz miniszterelnökségi miniszteri 

tanácsos és Sióm külügyminiszlériiimi mi
niszteri tanácsos a német kormány meghí
vására Nürnbergbe utazik, hogv ott részt*  
vegyen a nemzeti szocialista pártnapon.

vagyunk hajlandók egyllttmüködnl más né
pekkel, ha teljesen egyenrangúak vagyunk.
Vásáry József felsőházi tag többek közölt 

arra szólította fel a népet, hogy dobjon ki so
raiból minden idegen gondolkozásu embert. 
bulin Jenő országgyűlési képviselő és még 
mások szólaltuk fel ezután.

A LEGTÖKÉLETESEBB
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A HÉTFŐI NAPLÓ PÁROS ELŐNY- 
VERSENYE Iránt igen nagy ar. érdek- 
lAdéa ■ brldgczők között. A nagyszámban 
jelentkező pórok rgvrfazr különböző fel
világosításokat kér. legtöbben az előnyök 
nagysága Iránt érdeklődnek. Az érdeklődők 
nek tudomására adja a rendezőség. hogv nz 
rlőnymrgállapllásoknál az erőkülönbsége 
kel kívánja kiegyenlíteni s Igy azok is teljes 
eséllyel Indulhatnak, akik még soha verse
nyen nem vetlek részt. Bármelyik Induló pár 
tehát megnyerheti a remek első dijat.

A verseny dátuma: október 15—16. 
'A verseny sima és rvorslitemil lebonyolítása 
érdekében a rendezőség

negyvennsztalos mezőnnyel 
'óhajt Indulni. Tehát nyolcvan pár nevezése 
után, a nevezést lezárjuk. Nevezési zárlat: 
október 13-lka. Meghívó Igénylés és nevezés 
a Hétfői Napló kiadóhivatalában (Erzsébet- 
körut 28. Telefon: 1.108-00).

♦
A BALATONI SPGRTIfÉT földvári páros

versenye lapzártakor még nem fejeződött be- 
A szombati előmérkőzések során ni egyik kitűnő 
favorit-pár remek szép partiját volt alkalmunk 
végignézni. (A dr. Szomjas György né—Gallé 
István vegyes-páros fővárosi viszonylatban Is 
elsők között foglal helyet.)

♦ ü 2
9 7 5 2 
0 A K 7 4 2
♦ A 8 8

♦ K D B 7 3 éRZAK 4 10 9 5
9 1) £ t V B 10 9 4
0 10 0 D B 9 8 5
4> K B 9 6 4 2 DÉL 4» 10

4 A 8 4
9 A K 8 6 3
0 6 3
4 D 7 3

Jeli:

hölgyjátékosunk kiengedett, majd a második 
pikket heiltötte. Lehívta as adu ászt és királyt, 
amelyre Nyugattól esik n szlngll dáma. Felvevő 
most úgynevezett tempó-előnnyel (AVANCE) 
minden aduját értékesítette. lehívta uz asztalon 
a káró ászt és királyt, majd hazalopott egy kis 
kárót. Most pikk lopással nz asztalra ment és 
még egy kárót lopott a kézben. Újra az asztalru 
ment treff ásszal és a tizedik illést megszerezte 
azzal, liogy az asztal utolsó kárójál a kezében 
levő kis uduval huzalopta. Keletnél most mór 
evük mágus adu maradi — és igy teljesítette a 
négy körös beinondásll

Ésruk Kelet Dél Nyugat
1 káró pasas 1 kör 1 pikk
pasai pasas 3 kör —
4 kör —- — —

Nyugat ii pikk királlyal Indult, amit kitűnő

♦
AZ MTK BRIDGE SZAKOSZTÁLYA már meg 

Li zdte tréninaleit a Hétfői Napló páros e/őny- 
versenyére. Minden hét kedd estéjén tartják 
ereket a háti versenyeket. A beles verseny győz- 
tetei: 1. Hajduné — dr. Maroslné. 2. Dr. Kel- 
ler— Bárdi. 3. Dr. Peri- dr. Udrdiné. — Az MTK 
elsőosztályu csapatát (Gárdát—Erdélyi, dr. Kun 
—dr. Peri, Hctényi felállításban) küldi ki a 
trencséniepllci szeptember IG-W-l nemzetközi 
csapatversenyre. Tavaly ezt a versenyt n cseh
szlovák szövetség Prágában rendezte nxg, ahol 
gyönyörű finissel dr Szigeti Pál magyar csapata 
nyerte meg a kupát.

♦
AZ ORSZÁGOS MAGYAR BRIDGE CLUB 

szeptember 17-én. szombat este V órai kezdettel 
páros pénz szerencse versenyt rendez. Nevezés 
n helyszínen.

♦
DORMÁNDY G7'z.l ny. tábornokot, a 

'Magyar Bridge Szövetség elnökét, a Duna- 
gözluijózási Társaság volt magyarországi, 
vezérigazgatóját a kormányzó a közgazda
sági élet terén kifejteti értékes munkásságá
val szerzett érdemelnek elismeréséi!! a 
'Magyar Érdemrend középkeresztjével tün
tette ki Kitüntetése ugy katonai, mint gaz
dasági körökben osztatlan örömet kellett 

’A Bridge Szövetség elnöksége külön fogja 
megünnepelni szeretett elnökének magas 
kitüntetését.

As ország összes közép Iskolaiban szükséges

“M lankonyueltel
a 85 éve len Bálló

ARORJftH TESTVÉREK

— Pénzt, Időt, fáradságot tnkaritanaa meg abban 
a háztartásban, ahol villamos tűzhelyen főznek- 
aülnek. A vlllanyfőxés tehál olcsó, gyors, liarta. 
Vegyen részt öu h, asszonyom, az Elektromos 
Müvek. V.. Honvéd utca 22. szám alatti villa
mos konyhájának hétfőn vagy pénteken dél 
előtt féltik órakor kezdődő Ingyenes fözöelő 
adásán. Programm: őszi gyümöícsbefözés, kü 
lönféle tészták, süteméraek. hal- éa húsételek
— Kapcsolatok a térti külseje és benső énje 
között. A külső és belső Igyekszik összhangban 
lenni egymással Ehhez a hnrmonlához segíti 
önt hozzá az ASTOR férflruhsüzlet, ahol a mér- 
tékosztálynn remeksrnbásu, elsőrangú anyagból 
készült öltönyök és kabátok készülnek. Astor 
ruhaház, Rákóczi-ut 16.

HÉTFŐI Háttá

Nem lesz vége az idén 
a spanyol háborúnak

Pária, szeptember 4.
Vasárnap ideérkezett jelentések szerint 

nemzei légirajok jelentek meg a valenciai 
kikötő fölött, majd sikeresen bombázták 
Barcelonát.

A gandezal fronton folyó harcok legújabb 
eseménye:

a nemzetlek heves támadást Indítottak 
a köztársaságiak ellen és visszaszorítot

ták a köztársasági csapatokat

Egy boldog hűt a svábhegyi nagyszállóban
Kutassy-konyha ♦ Napi négyszeri étkezéssel 6ó pengő ♦ Telefon: 165—097 és 165—409

Letartóztatták a Rokkantegylet 
három vezetőjét: 
Halászovits Leót, Kovács 
Lászlót és Lesznik Károlynét 
Bárdos Ferenc vezérigazgató ellen körözőlevelet 
bocsátott ki a rendőrség

A főkapitányság intellektuális osztályán 
szombat dél óta öt rendörlisztviselö és két 
delcklivcsoport szünet nélkül megfeszített mun
kát folytat, hogy felfedjék n Magyarországi 
Munkások Rokkantseyélyző Egyletének bonyo
lult bűnügyét. Az egyesület még a békeidőkben 
alakult és azt tűzte ki céljául, hogy az el
aggott, megrokkant munkásokat megfelelő se
gélyhez, illetve nyugdíjhoz juttassa. Az összes 
iiyugdijcgjesületek között talán a legnagyebb 
népszerűségnek ez az egyesület örvendett és

tagjainak azdmn meghaladta a százezret. 
Tekintélyes tagdíjakat fizetlek a tagok, de 
egy t e több panasz merült fel, hogy az egyesü
let a megrokkant munkásoknak sokkal keve
sebb járulékot vagy segélyt folyósít, mint a 
többi hasonló intézmény.

A Rokkantegyesület ellenzéke napról-napra 
nőtt. Pár hónappal ezelőtt az elégedetlen tagok 
beadványt intézlek a belügyminisztériumhoz 
Kérték, hogy hivutalból vizsgálják felül u 
ltok kant egylet ügyvitelét és rendeljenek ki 
miniszteri biztost uz egyesület élvre. A bel
ügyminisztériumban átvizsgálták a beadóit pa
naszokat és azokat jogosnak találták.

Rövidesen meg is történt a döntés és 
a Rokkantegylef élére, mint miniszteri 
biztost, kinevezték vitéz Técsői Móricz 

Lászlót.
Ar egyesület autonómiáját is felfüggesztet

ték és a Rokkantegylet ügykezelését a Hermes 
Biztositó vette át. A Ingok a biztosító Intézet
től kapják meg a járandóságot és ugyancsak 
uz biztosította őket, hogy a felszámolás után 
mindenki megkapja az öt megillető részét.

Hónnpdk óta, csend volt a Rokkantegylet 
körül, de szombaton délelőtt

a miniszteri biztos érintkezésbe lépett az 
ügyészség és a rendőrség illetékes ténye

zőivel

Már osak egy hétig tart az

Külön csoportok:
A Berlinben díjnyertes magyar kisipari 
remekek szalonja
Asztalteritési verseny
Délelőtt:főzőbemutató, délután: főzőverseny 
OTI baleset-eiháritó és egészségvédelmi 
kiállítása
Rádió-csoport

50%-os utazási kedvezmény
FelutnzAsrn mól szeptember 12 Ír érvényes!
Külföldieknek vízummenteséi, utazási kedvezmény 12 államban 

*7Q filléres kedvezményes belépőjegyek 
* a jegyirodáknál és n napilapok kiadóhivatalainál

Katonai szakértők általános véleménye 
szerint a spanyol háború ar Idén nem feje
ződik be. Ez Franciaország katonapolitikai 
helyzetére jelentős kihatással van. Ameny- 
nyiben ugyanis Franciaország európai kon
fliktus esetén beavatkozna a konfliktusba, 
a Spanyolország felé eső határai mentén is 
csapatokat kell hagynia, igy pedig nem 
fordulhat teljes erejével más irányban.

és a megbeszélés eredménye az lett, hogy a 
legszélesebbkörü vizsgálatot rendelték el a 
vezetőség ellen, több helyen házkutatást tar
tottak és az ügyészség utasítására a rendőrség 
húrom előállítást is foganatosított-

Előállították a rendőrségen Halászovits 
I-eót, a Rokkantcgylet főpénztárosát, Ko
vács László igazgatót és Lesznik Károlyné 

főtitkáriig,
akiket a Hermes Biztosító Intézet vezetőségébe 
beválasztottak, akkor, amikor a Rokkantegye
sület beolvadt a biztosítóba.

Vasárnap a főkapitányság intellektuális osz
tályán egész nap tartottak az ügyben a kihall
gatások.

Páll Andor dr. rendőrkapitány az előállítá
sok ügyében hosszas tanácskozásokat folyta
tott a büniigvi osztály vezetőjével s tanácsko-, 
zások után Kovács László igazgató, Halászo
vits Leó főpénztáros és Lesznik Károlyné fő
titkárnő előtt

kihirdette a letartóztatás! végzést
Kovácsot csalás és sikkasztás, Halászovits Leót 
és Leszniff Kár oly nét pedig csalás címén tar
tóztatták le. Az a vád ellenük, hogy flktiv 
folyószámlát nyitottak és

ezen a számlán számolták el Bárdos Fe
renc 16.000 pengős autójának vételárát.

A könyvvizsgálat adatai alapján még azzal is 
vádolják őket, hogv többizben jogtalanul vet
tek fel napldij és mérlegpénz elmén két-három- 
száz pengős összegeket.

Ezenkívül még egy érdekes intézkedést fo
ganatosított vasárnap a főkapitányság.

Bárdos Ferenc vezérigazgató ellen köröző
levelei bocsátottak ki.

Bárdos az eddigiek szerint Pozsonyban vagy 
Maricnbadban tartózkodik.

BÉRLET
a legolcsóbb

a Magyar Színházban,
a legnagyobb sikerek színházában I

Továbbszolgálók 
a honvédségnél

A honvédség vezetősége a legénységi állo
mányú egyének részére továbbszolgálati lehe
tőséget teremtett, amely teljes mértékben biz
tosítja az illetők jövőjét.

Az önként jelentkezők először hat évet szol
gálhatnak, utána ugyancsak önkéntes jelentkezés 
alapján még hat évet A továbhszolgálat meg
kezdésekor foglalópénzt kapnak, az első hat 
év után pedig olyan jutalomösszeget, amely 
szerényebb keretek közölt megindítható biztos 
megélhetéshez alapot nyújt. Akik tizenkét évet 
szolgálnak, végkielégítés címén olyan összeghez 
jutnak, amely helyes befektetés mellett széle
sebb keretek közölt is nyugodt megélhetést biz
tosit. Az anyagi díjazáson fölül, akik 6 vagy 12 
évet szolgáltak, egyformán megkapják az iga
zolványt, amely u törvény rendelkezései sze
rint a közszolgálatban és magánszolgálatban 
való alkalmazáshoz elsőbbséget biztosit és en
nek alapján nyugdíjas állásban is elhelyezked
hetnek. A tizenkét évet szolgálók elérhetik a 
továbbszolgáló őrmesteri rendfokozatot és 
tényleges szolgálatuk alatt meg is nősülhetnek.

A jövőben lehetővé teszik, hogy akik tovább*  
szolgálatra kivannak jelentkezni, már tizen
nyolc éves korukban bevonulhassanak tényle
ges katonai szolgálatra.

A honvédség vezetősége ezzel az intézkedés
sel nagyobbszámu fiatalságnak kíván módot 
nyújtani a biztos és állandó életlehetőség meg
teremtéséhez és megnyitja a kaput a jelentke
zők számára az igazi magyarnak és férfinek 
való élethivatás, a katonaság felé.

margitszigeti szinpad
Ma, hétfőn este 8-kor

utoljára
JÁNOS VITÉZ

SZj^NHÁZMdÉT
BOLVÁRY MAGAS KITÜNTETÉSE. Bol

váry Géza, a kiváló magyar filmrendező, a 
filmművészet terén elért érdemeiért magas 
kitüntetésben részesült, a kormányzó a Ma
gyar Érdemrend tiszti keresztjét adómé*  
nyozja számára. Bolváry ebben a pillanat
ban Szegeden dolgozik, ahol magyar és né
met verzióban forgatják a Tiszaparton a 
Tiszavirág cimü filmet. Több mint hatva
non érkeztek Budapestről Szegedre, közöt
tük Tolnay Klári, ölvedi Zsóka, Rózsahegyi, 
Juhász József, Bársony István, Hosszú Zol
tán és tnég sokan mások. A német színé
szek közül csak a magyar származású Símé 
Margit játszik a Tiszavirág magyar változa
tában is.

★

HÉTFŐN JÁTSZIK UTOLJÁRA a Mar
gitszigeti Szinpad, amely a „János vitéz“ 
előadásával befejezte idei, sikerekben gaz
dag évadját.

♦
SZILÁRD PÁL, a Trojanoff Akadémia volt 

szólótáncosa Londonban és Párisban nagy si
kerrel vcndégszcreplt és most északi turnéra 
indul.

'♦
SZÉP ÉLET A DIÁKÉLETI A régi békevllág 

gondtalan diákélete költözött be néhány hétre 
a Hunnia filmgyár műtermébe, ahol most a 
Leányvárt boszorkányt forgatják. Lévai Béla a 
Hím producere és Gerller Viktor, a film rende
zője. a legkülönbözőbb magángyűjteményekből, 
válogatták össze a Leányvári boszorkány diák
főszereplőinek egykori egyenruháit, a selmeci 
bányászati főiskola unilormisát. Ákom Lajos, 
az uj film komponistája igen szép régi diák
nótákat ültetett a film mulatós jeleneteibe.

* Znhlcr Magda balettiskolájában (Hollón- 
utca 9.) megkezdte a tanítást. Gyermekek és 
hölgyek részéro halettgimnaszlikát és szín
padi táncok betanitósát vállalja.

* Dr. László Géza énektanítását szeptem
ber 15-én kezdi meg. Liszt F.-tér 9. 114—669.
— Beszélnek a számok... az Orion rádiók 

uj sorozatának tipusjclzéseil Az Orion rádió- 
gvár az 1938-as rádiói mellé már most fel
vonultalja az 1939-cs típusokat. Ezeknek a 
gyönyörű sz.ekrénybo épített, uj rádióknak 
1939-es technikai haladottságát és vívmányait 
» ,,9" c/ kezdődő lipuaazám jelzi: a 922-cslőI a 
999-csig minden Igénynek, minden anyagi tel
jesítőképességnek. minden Ízlésnek megfelelő 
különböző arányú: de egyformán .,Ódonhoz" 
méltó technikai felépítésű rádiók ezekl

T*  A Palatínus Strand- és Hullámfürdő 
. utöidcny ára szeptember hő 1-töl kezdődőiig 

P 120 egész napra, ugy köznapnkon, mint 
I vasár- és ünnepnapokon Is.
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A gyilkos Darányi Ernőné drá- 
mai találkozása a fogházban 
leányával és volt férjével

Negyvennyolc óra óla ismét a Markó- 
titcai fogház lakója Darányi Emőné, aki 
szerelemféltésből lelőtte Kronstein András 
dr. fiatal ügyvédet. A törvényszék hatévi 
fegyházbüntetést szabott ki az asszonyra, a 
tábla pedig elrendelte az ujabb bizonyítást 
és szabadlábra helyezte. A Kúria azonban 
ugy döntött, hogy Darányinét ismét le kell

tartóztatni. Ezekután kisérték be a Markó- 
Utcai fogházba.

Darányi Ernöné sirógörcsök, idegro
hamok között töltötte első negyven

nyolc óráját a fogházban.
Többször hívták hozzá a fogházorvost, aki 
injekciókkal, idegcsillapitókkal látta el.

Vasárnap délben látogatók érkeztek a 

Numerus clausust kér
a cukrászok egyik csoportja
A budapesti ipartestület tiltakozik — Országos cukrász
kongresszus Székesfehérváron

A cukrászok népes szakmájában nagy há
borúság zajlik. A szombathelyi cukrászok be
adványban felkérlek az ottani iparlcstületet, 
hogy

legyen előterjesztést a cukrásziparnak az 
engedélyhez kötött Iparok közé való soro
zása érdekében, továbbá azért Is, hogy a 
cukrásziparban korlátozzák a jogosítvá

nyok számát.

'A kérelem megokolása szerint az utóbbi idő
ben sok cukrászüzletben szabálytalanság es 
visszaélés fordult elő. Ez nyugtalanította a 
publikumot s ezért — mint a szombathelyi 
cukrászok mondják — maguk a cukrászipar?- 
sok is elérkezettnek látják az időt, hogy szak
májukat engedélyhez kössék, mert — mint 
hangoztatják — a szakma önálló uzésc nem- 
csak a kifogéslalan clöképzelHéget kly»Na 
meg. hanem a meabiihatómol !»■ s"'ri"t'lk 
megokolt a iMttdm btvcieloi <>. hogv a meg 
lévő üzletek, amelyek költséges beruházással 
létesültek, megfelelő hasznot érhessenek el az 
üzletmeneteiben és a verseny kor á,o"“ k‘ 
küszöbölje nz örrombolást is, nmelv tulajdon

Morfium-dráma
Pezsgös dárldók, Montecarlo, tünkremenéz 
és idegenlégió után megölte magát a Város
ligetben egy valaha dúsgazdag fiatalember

A Rókils-körház igazgntóságn ertcsl^"c ’ 
íökapitányWigot. hogv . _ k6rk‘,lb“" *!lvi.
Dávid Ferenc .18 esztendős sol mngálUiszl i 

totóit követelt el: . Vöröseiben egy P»- 

morfiummal megmérgezle magéi.
A rendőri nyomort. meg.Mlapit-lla. hogy bt

Kérek mé« »«» po*érfce

öngyilkos kalandos, höny.loU veled sor, ulén 
Fe“rS6' “möSu' relvidéki enlMMI 

származott. Apjának
nagy fatelepe voll

fogház irodájába Darányi Ernőnéhez: egy 
fiatal, karcsú, szőke leány és egy 50 év kö
rüli sápadtarcu, szomorutckintetü férfi. A 
gyilkos asszonyt leánya és elvált férje láto
gatták meg.

Drámai Jelenetek közölt találkozott 
anya és leánya.

Amikor Darányiné a fogház beszélőjében 
megpillantotta leányát, zokogásba tört ki, 
odarohant hozzá, magához ölelte, a leány is 
hangos sírásban tört ki,

percekig szólni sem tndtak egymáshoz.
Könnyek csillogtak Darányi Ernő szemé
ben, őt is sírva köszöntötte volt felesége. 
Pár percig elbeszélgettek anya és leánya. A 
leány igyekezett megnyugtatni Darányinét, 
hogy rövidesen a fellebbviteli bíróság dön
teni fog sorsáról, amig a fogház lakója lesz, 
gondoskodnak róla, mindennel ellátják, 
amit a fogházszabályok megengednek.

Vasárnap már kimentek az idézések 
azoknak a címére, akiket Darányi Emőné 
bűnügyében a tábla döntése alapján ki kell 
hallgatni a törvényszéken.

A kihallgatások e héten megtörténnek.
Elsőnek Barna Emilnét, annak a penzió
nak a tulajdonosnöjét hallgatják ki, ahol a 
revolveres dráma történt, azután Bábért 
Gyuláné, egy női divatszalón tulajdonos
nője tesz vallomást. Róbcrték jól ismerték 
Kronstein ügyvédet és fontos vallomást vár 
Róbertnétól a bíróság. Orsós Ferenc dr. 
törvényszéki orvosszakértő kihallgatására is 
sor kerül. Orsós professzor szakvéleményt 
fog adni arról, hogyan érték a halálos re- 
vorverlövések a szerencsétlen ügyvédet.

Miután a kihallgatások befejeződnek, 
az Igazságügyi orvosi tanács elé kerül

nek az Iratok.
Itt döntenek végső fokon Darányiné elme
állapotáról, majd a bünügy anyagát visz- 
szaküldik a táblához, hogy másodfokon Íté
letet hirdessenek.

képpen kutforrása a közegészségügyi pana
szoknak is.

A szombathelyi cukrászok beadványának 
híre, természetesen megérkezett a budapesti 
szakmai körökhöz Is és viharos tiltakozást 

váltott ki.
A budapesti ipartestület vezetői azt hangoztat
ják, hogy valóban meg kell védeni a cukrász
iparosság érdekeit, de ennek a védelemnek 
nem szabad abból állni, hogy az amúgy Is 
megterhelt szakmát még különféle megkötött
ségekkel terheljék és általános ellenkezés mu- 
tnikozik minden olyan tervvel szemben, amely 
engedélyhez akarja kötni a cukrászipart, vagy 
a zártszám életbeléptetését célozza.

A cukrászok szeptember 15-ére 
országos kongresszust hívtak össze Székes

fehérvárra,
ahol Spelter Henrik és Tolnai József vezetésé
vel megjelenik az egész szakma. A kongres
szus foglalkozik majd az alkalmi fagvlaltáru- 
sok, a kontárok kérdésével, szóbakerül termé
szetesen a szombathelyi terv is és minden oly 
kérdés, amely a cukrászokat érdekli.

bán keresztülhúzta ezt a tervet. A fiatal kadét 
búcsút mondott a katonai pályának éa a szép 
örökségből éldegélt. Napirenden voltak

■ pengős dárldók, nagy kártyseasfák. 
Monte-Carloba Is ellátogatott

a fiatal Dávid, de a szerencse hűtlen lett hozzá. 
Állandóan vesztett és a szép vagyon hamaro
san elúszott.

A tönkrement fiatalember később állás után 
nézett és egv budapesti vállalatnál mint kis
tisztviselő helyezkedett el. Nem tartott ez sem 
sokáig. Dávid nyugtalan vére nem bírta el a» 
egyhangú életet. Külföldi kóborlások, majd az 
idegen légió voltak a következő állomásai.

Három esztendővel ezelőtt jött haza testileg, 
lelkileg teljesen összetörve. Attól kezdve bete
geskedett

Tlldfibaj veit ralta erűt éa elkeseredésében 
háromszor kísérelt meg öngyilkosságot.

Kétszer a Dunába akarta ölni magát, kimen
tették. n>ig most, harmadszor a mcríluni vég
zett vei*

suli után a Divatcsarnokban találkozunk ! • • • 
Kiszámítottam, hogy ho ott vásároljuk a tansze
reket! marad még egy kis zsebpénzünk Isi...

Tönkök
Iskolai háti táska, novlda t M 
anyagból, bőr szijjal..— 
Háti táska molinó anyag- < Qft 
ból, kénes tetővel....-—... 
Lakkszerü Iskolai háti- « za 
táska, bőr szíjjal
Növi 3a háti táska, külön a ae 
sarokkal és szegéssel ... 
Háti táska, lakkszerü a 
anyagból, bőr szíjjal —~ w.sN 
Iskolai háti táska, ló mi- -- 
nősógű síma bőrből ........ 
Iskola! háti táska, erőa 
bőrből express ára — 
Marhabőr aktatáska, 
41 cm, express ára . 
Iskolai aktatáska, kotta
méret, sírna bőrből...........
Aktatáska, növi da anyag
ból, bőr szíjjal ......

Uzsonnatáskák

Füzetek
1 darab famantes közép- 
Iskolai füzet, 16 lapos —.1U
1 darab famentes pepita 99 
füzet, 40 lapos ............. ....
1 darab famentes pepita 
füzet, 60 lapos -...............—
1 darab tintabíró plszko- 
táti füzet, 1OO lapos------ —
1 darab jegyzet füzet,
16 lapos .......................... —.—-vő
1 darab szótár füzet,
16 lapos ..................................... -Uö
1 darab szótár füzet, «i
32 lapos.............-..........r--
1 darab zöldfedelű rajz- 1Q 
füzet, 8 lapos .....------...... —•«>
1 darab zöldfedelű rajz- «« 
füzet, 16 lapos - —.0*  
1 darab hangjegyfüzet,
8 lapos...... ................—— —•*«

írószerek, ralzszerek:

3 drb Jó minőségű írón .. —22
1 drb Iskolai írón ........ ... —.15
1 drb radíros írón .............. —.22
1 drb piros v. kék írón------- ,8t>
1 drb tollszár ...........—- —.16
12 drb tollhegy .............•- —M
1 drb Müller gombfesték —.08
1 drb ecset L—8-as — —.10
1 drb ecset 8—10-es-.— —.12
1 drb ecset 10—12----- ~ —.14
2 drb radírgumi--------— —.22
8 drb rajzlap................ — —.23
1 drb IrónhegyezŐ .....---------- 16

1 drb fejes vonalzó, 53 cm —.44
1 drb háromszösvonalzó, —25
1 drb vonalzó, 30 cm .... —.10
1 drb körző ............... —. —2®
1 drb nyeles körző ——.98
1 drb rajztábla............... —.88

Az OFSZÜflOS szabványhlvata! Által alSírt Isitől®- 
szerek, füzetek, rajzeszkttzflk, kaphatók.
Magyaros formaruhát a Magyar Olvattzw^ 
nokból. Kórja nagy Iskolai árjegyzékünket!

összeütközőn kát villamos s x, 
az Erzsanet-hidnai
Kilenc sebesült

Vasárnap délben két órakor segélykiáltá
sok hangja riasztotta meg az EsÁil-ut járó
kelőit. A következő pillanatban két villa
mos egymásba szaladt: a kocsik ablakai be
törtek és

vérző emberek ugrállak le mindkét 
villamosról.

Az őrszemes rendőr nyomban értesítette a 
mentőket, akik

két autóval siettek a szerencsétlenség 
színhelyére.

Időközben tisztázták, hogy tulajdonképpen 
hogyan is történt a karambol. Az Erzsébet- 
hid pesti hídfőjénél

a Budáról Pest felé tarló 76-os villamos 
fékje hirtelen elromlott és az erősen 
lejtős utón viMzatarthatatlanul, egyre 
gyorsabb Iramban csúszni kezdett vlsz- 
sza as Apponyl-tér felé, majd belero
hant a mögötte álló 27-es villamos

kocsiba.
Az összeütközés következtében betörtek 
mindkét villamos ablakai és a szcrlerepülő 
üvegszilánkok kilenc utast sebesitettek meg. 
Szerencsére a sérülések könnyebb termé
szetűek. A mentők helyszínen részesítenek 
mindenkit első segélyben.

Megsebesült mindkét villamoskocsi ka
lauza, Onódy Györgv és IVrrncr Béla, zu- 
zott Kelteket szenvedett Egri László, n 

’ 27-es vezetője, megsebesültek még továbbá

7.50
5.20
5.20
8.80
1.88

Molinóból bőrszíjjal.....-
Képes tetővel ......... ——
Lakkszerü anyagból — 
Fűzből és nádból 1.68, LlO,

Tolltartók:
1 drb légzAras tolltartó

7 cm széles--------------
8 cm azéles
10 cm azéles -........—

1 drb redőnyös tolltartó
1 drb kihúzós tolltartó- 
Tolltartó felszerelés:

1 drb lógzáras tolltartó
1 drb tollszár
2 drb tollhegy
1 drb írón
1 drb hegyező
1 drb radír ... összesen

Simon János asztalosmester, Sattler Her- 
mann fiiszeres felesége, Peri Leó alezredes 
özvegye, Szakács István tanuló, Horváth 
Antal cipész és Szabó Antal magántisztvi
selő.

A baleset ügyében a nyomozás megindult.

Véres botrány 
a Berlini-téren

Hangos botrány és véres verekedés szín
helye volt tegnap délután a fler/íni-téri járda
sziget. A járdasziget közelében

autójával megállt Vörös Péter, a budapesti 
német követség sofőrje, kiszállt a kocsi
ból és as autó, amelyben Vörös Péter fe
lesége tilt, néhány percre egyedül maradt.

Dubouszky Béla garázsmester odalépett ekkor 
a kocsihoz, nz autóban ülő asszonyra meg
jegyzéseket lett és tolakodó módon meg akart 
vele Ismerkedni. Közben Vörös Péter vissza
tért kocsijához és felelősségre vonta Dubov- 
szky Bélát. A gnrázsmesler erre inzultáltn a 
férjet. Vörös nem hagyta mngát és hatalmas 
ökölcsapással leterhelte n tolakodó férfit. Du- 
bovssky Béla összeesett,

olyan szerencsétlenül suhant le, hogy fe 
jét a járda azegélyébe iltötle é« koponya 

alapi törési szeme VII
A mentők élet vessél vca áltapottan viiivk a 
kus kórhníba.
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Egy ismert budapesti 
szabómester holttestének 
exhumálását kérték a 
szabószámla köriil kelet
kezett perben

Meglepő események történtek abban n ha
gyatéki perben, amely egy belvárosi szabócég 
főnökének, Világos Ferencnek hagyatéka kö
rül keletkezeit. Pár hónappal ezelőtt halt meg 
Vi/d</os Ferenc ismert budapesti szabómester. 
Halála után örökösei a szabócég vagyonát lik
vidálták, hogy tisztázzák:

milyen kinnlevőségei vannak as elhunyt 
szabómesternek.

E kinnlevőségek körül különböző perek kelet
keztek.

A szabómester örökösei azt állapították meg, 
hogy egy földbirtokoscsalád, amelynek tagjai 
hosszabb Időn keresztül a szabómesternél dol
goztattak,

körülbelül ötszáz pengővel tartoznak.
A tartozás körül per keletkezett s a perbe- 
fogolt család egyik orvostagja az örökösök ke
reteiével szemben Igy védekezett:

— A családot tartozás nem terheli, mert én 
n szabómesternek fogorvosa voltam, legutóbb

aranyhidat, aranykoronát készítettem szá
mára, kezeltem a leányát is.

E munkálatokért és anyagokért járó összeget 
Világos Ferenc nem Irta a család szabószámlá- 
Júnnk javára, holott ez volt a megállapodás 
közöltünk.

A bíróság több tanút hallgatott ki, akik el
lentétesen vallottak, majd az orvos ügyvédje 
feltűnő indítványt tett: Arra kérte a bíróságot,

exhumálják Világos Ferenc holttestét és 
Igy állapítsák meg, hogy ott van az arany
tűd és aranykorona az elhunyt szabómes

ter szájában.
A különös Indítványról még nem döntött a 

törvényszék s legközelebb hirdetnek határoza
tot: exhumálják-e vagy sem Világos Ferenc 
holttestét, hogy megállapítsák, van-e aranyhid 
és aranykorona a szájában.

— A Ludovika felhívása. A magyar ki
rályi honvéd Ludovika Akadémia első fő
csoport (Ullől-ut 80. szám) parancsnoksága 
leikért nz 1938. évben felavatásukat jubi
láló évfolyamokat, hogy a Ludovika Aka
démián ezévben rendezni kívánt ünnepé
lyes évfolyamtalálkozókat október 16-ra 
tűzzék ki. Egyben felkéri nz évfolyamok 
ünnepségének rendezői! arra, hogy a Ludo
vika Akadémia I. főcsoport parancsnoksá
gánál idejekorán jelentkezzenek a részletek 
megbeszélése végett.

— BÁRÓ BERG MIKSA FELJELEN
TETTE MATOLCSY MÁTYÁST. Báró Bcrg 
Miksa országgyűlési képviselő Tószegen va
sárnap beszámolóbeszdéct mondott. Báró 
Bcrg listzclelére este bankettet rendeztek, 
amelyen Bcrg Miksa bejelentette, hogy a 
jövőben nem polemizál Matolcsy Mátyás 
képviselő jogosulatlanul megjelenő röplap
jával, mert Matolcsy ellen felcjelentést tett 
az ügyészségen.

— A Ganz-gyár Igazgatósága megállapította 
nz 1937. üzleti évre szóló mérleget, mely 
302.516.20 P veszteséggel zárul, szemben a 
megelőző esztendei 1,502 316.36 tál Az ered
mény javulása főként n forgalom tekintélyes 
iuni-lkcdéséiick tudható be, amely forgalom
nak azonban még 1037-ben is több mint fele 
külföldi rendelésre esik. Az 1937 évi vesztesé
get Is beleértve, a 17,150.000 P aloptőkévcl 
szemben nz előző évekből származó és áthozott 
5,903.944.98 pengőt kitevő veszteségekkel 
együtt a mérlegben összes veszteségként 
6.206.461 18 P szerepel. A társaság igazgató- 
húga a szeptember hó 9-én déli 12 órám össze
hívóit közgyűlésnek azt n javaslatot fogja elő
terjeszteni. hogy n fenti veszteségnek mérlegen 
belül való kiegyenlítése céljából — tekintettel 
a beruházási hozzájárulásra nézve fennálló 
törvényes rendelkezésekre is — a társaság 
részvénytőkéje — n részvények névértékének 
60 pengőről 25 pengőre való csökkentése ut
ján — felére száliltassék le. Az igy a társaság 
rendelkezésére kerülő 8,675 000 P összegből 
elsősorban a fenti veszteséget fedezik, inig a 
maradékot a kivetendő beruházási hozzájáru
lásunk a törvénynek megfelelő Időpontokban 
való inegl izet.sérv, illetve tartaléktöko képzé
sére fordítják

— Művészi síremlék Elchbnumnál, V , Ru
dolf tér 3. (Margithid.)

r*’-~.-r"’- ---w—-r- -

A Hamburg—Amerika Unie uj elektromon hajója, a l’ntria, amelynek 
fedélzetén Hitler kancellár vendégül látta a kormányzói párt.

Jogos önvédelemből 
agyonlőttek a rendőrök 
egy garázda embert

EGY KATONA 
NAPLÓJÁBÓL

Gyöngyös, szeptember 4.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnapra 

virradó éjszaka Csörgő István és Zsákot Ru
dolf rendőrfőtörzsörmeseterck a Petőfl-utcán 
egy zajosan viselkedő, kiabáló, ittas társaságot 
csenedreintettek. Pataky József 31 éves utbur- 
koló munkás, aki italos állapotban szintén a 
zajongók között volt, a rendőrök elé ugrott és 
szidalmazni kezdte őket.

A rendőrök elö akarták állítani a hangos
kodó férfit, Patak yazonban dulakodni kezdett 
és egy óvatlan pillanatban

kirántotta Csörgő István kardját
Az ittas ember dulakodása most már véres ve
rekedéssé fajult. Pataky dörgő István felé 
sújtott és

►1
— A Hétfői Napló leleplező útja Budapest 

„rejlett*  szépségei körül cirnü rejtvénypályá
zatunkat, amely hónapokon keresztül szóra
koztatta nagy sikerrel olvasóinkat, multhetl 
számunkban befejeztük, a közeljövőben újabb, 
érdekes izgalmat rejtő határtalanul szórakoz
tató pályázatiul lépünk közönségünk elé. A 
rnulthcti pályázat nyertesei a következők: tiz- 
tiz pengőt nyert Vető István és Szilágyi Gá
bor, egv-egy könyvet nyertek Erdei Géza, Ke
lemen Lajos, Schwarcz Ernő, Tóth Dezső, 
Bein Dániel, Pozsgai János, Vince Ödön és 
Berta József, akik nyereményeiket szerdán és 
csütörtökön 10 és 12 óra között vehetik át 
kellő igazolás mellett kiadóhivatalunkban.

— Bajtársi találkozó. A debreceni volt 
cs. és kir. 39-lk gyalogezred tisztjel és tiszt
jelöltjei, szokásos havi találkozójukat, amely 
minden hónap második csütörtökjén este 
8 órakor van a Zöldfában, Krisztina-lér 9. sz. 
alatt, legközelebb szeptember 8-án tartják. — 
A volt 68-ik közös gyalogezredhez 1908. évi 
október hó 1-én bevonult önkénteslársaimat 
felkérem, hogy ugy a saját, mint pedig a ve
lünk együtt szolgált társainak lakáscímét ve
lem közölni szíveskedjenek. Szirmai Ödön fő
felügyelő, Budapest, VI., Bulcsu-utca 21. sz.

— Méreg és revolver. Podoltzky Margit 30 
éves inanequin, Uri-utca é. számú házban lévő 
lakásán ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gát. — Csikót István pénzbeszedö a Szent Ist- 
ván-parkban forgópisztollyal mellbelötte ma
gát. Búcsúlevelet nem hagyott hátra. Mindkét 
életuntat a Rókus-kórházba vitték.

— Tengerész árbóeavatás Vácon. A haditen
gerészet váci Wusrdr-csoportja vasárnap tar
totta ünnepélyes árbócfelavatását a Hungária- 
fogadóban, amelyen a budapesti Zrínyi- és No- 
uara-csoport mintegy ötszáz tagja is résztvett. 
Az ünnepi beszédet Besenbacher Géza elnök 
mondotta. 

Valamivel hűvösebb idő
A Meteorológiai Intézel jelenti vasárnap délben:
Hazánk még a csendes, száraz időjá rást élvezi, egyes helyeken azonban a haj

nali órákban ködös, vagy erősen párás volt u levegő. A Balaton vizének hőmérséklete 
vasárnap reggel Keszthelyen és Kenésén 18, Balatonbogláron ás Siófokon 19, Bala- 
tonfüreden 20 fok, a Duna vizhömérséklete 17 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 763 milliméter, mérsékelten süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Élénkülő déli-délnyugati, holnap északnyugati szél. Délnyugatról fel- 
h ősöd és, több helyen, főleg a Dunántúl eső, esetleg zivatar. A hő
mérséklet ma még 20—23 fokig emelkedik, holnapra kissé csökken, 

de az éjszakai lehU lés Is mérséklődik.

— Életbelépnck ■ legkisebb munkabérek a 
vendégiparban. A vendéglátóipar! alkalmazot
tak küldöttsége kihallgatáson jelent meg Hun
dér Antal kereskedelemügyi államtitkárnál és 
kérték, hogv a már megállapított legkisebb 
munkabéreket n minisztérium Jéptesso életbe. 
Kunder Antal államtitkár kijelentette a kül
döttségnek. hogy n megállapított munkabérek 
kihirdetésre készen vannak és semmi akadálya 
sincs annak, hogy a napokban a hivatalos 
lapban a kihirdetés megtörténjen.

— Takarékos ember nem nélkülözheti a
ragyogó uj Tungsram-Krypton fényt. A nagy
értékű kryptongáztőltés a lámpa fénytel jcsit- 
ményét, fényének szépségét bámulatosan fo
kozza. Minden Tungsrain-Krypton lámpán 
dckalutncnjclzés mutatja, mennyi fényt ad. De 
a kryptungázlöllés ugyanakkor más csodát is 
müvei: a Krypton-lámpa fehéren tündöklő
fénye aránytalanul kisebb áramfogyasztással 
jár, mint a régebbi lámpáké.

védekezésül fölemelt két ujját csontig át
vágta. Indkét rendőr egyszerre rántotta elő 
revolverét és szorongatott helyzetükben 

Pataky Józsefre lőttek.

A munkás karddal a kezében menekülni kez
dett és súlyos sebeivel lakásáig, a Vjg-utca 4. 
számú házig futott. Itt

összeesett és mire a rendőrök odaértek, 
már halott volt.

Csörgő István a halott ember kezéből szerezte 
vissza kardját. Még az éjszaka rendőri bizott
ság szállt ki a helyszínre s megállapították, 
hogy a két rendőr jogos önvédelemből hasz
nálta fegyverét.

— Vacsora Király Kálmán tanácsnok tisz
teletére. A budapesti Herminamezől Keresz
tény Kör kétszázteritékes vacsorát rende
zett Király Kálmán fővárosi tanácsnok tisz
teletére abból az alkalomból, hogy a kor
mányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki. 
Pctrovácz Gyula országgyűlési képviselő 
méltatta Király Kálmán tanácsnok érdemeit.

— Agyonlőtte magát a Sashegyen egy 
gimnazista. Vasárnap a kirándulók a Sas
hegy egyik elhagyatott részén egy jólölto- 
zött fiatalember holttestére akadtak. A 
rendőrség megállapította, hogy a halott fia
talember Kürti István 19 éves gimnáziumi 
tanuló és forgópisztollyal agyonlőtte magát. 
A fiú szülei Inárcskakucson jómódú föld
birtokosok. Öngyilkosságának okát nem 
tudják.

— Kizuhant a vonatból a práierutcal 
leányiskola igazgatónője. Súlyos baleset 
érte vasárnap délután dr. Saller Sándrnét, 
a práterutcai polgári leányiskola igazgató
nőjét. Vidéki rokonai látogatására indult 
Martonvásárra. A vonatja alig hagyta el a 
tárnoki állomást, mikor a vasúti kocsi fo
lyosóján az egyik rosszul lezárt vonatajtón 
keresztül kizuhant a pályatestre. Eszmélet
lenül találtak rá a sínek mentén. Bevitték 
a tárnoki állmásépületre és első segélyben 
részesítették. A budafoki mentők vitték a 
Pajor-szanatóriumba.

— Meghiúsult a Nemzeti Front nagygyűlése. 
A Szent László és a Grein gőzösökkel vasárnap 
a Nemzeti Front kirándulást rendezett a Vác
cal szemben lévő Pokol csárdába, hogy ott 
nagygyűlést tartson. A pomázi főszolgabíró na
gyobb csendőri készültséget rendelt ki és nem 
engedélyezte a nagygyűlés megtartását.

— A Nemzetközi ügyvédunlo kongresszusa. 
A Nemzetközi ügyvédunlo a világ ügyvédsé
gének szervezete, szemptember 8—10-lg Buda
pesten tartja kongreszusát. A kongresszuson 
csaknem minden európai állam képviselve 
lesz, sőt Ázsiából és Afrikából is érkeznek 
résztvevők, Amerikából pedig egy nagyobbszá- 
mu küldöttség van útban. Az ünnepélyes meg
nyitóülésen a Mngyar Tudományos Akadémia 
dísztermében Mikecz Ödön igazságügyminisz
ter is felszólal.

— Ferda Manyi bemutatója Rozgonyi Váci
utcai uj műtermében nagy sikert aratott, ahol 
80 ruha került bemutatásra.

— A Magyar Cukrászok és Mézeskalácsosok 
Országos Szövetsége szeptember 14-én és 
15-éu Tolnai József elnöklete alatt Székes
fehérvárott kongresszust tart. Az égető cukrász
ás mézeskalácsosipari problémákon kivül, mint 
érdekesség, az „Anyák Napjá"-nak egy napra 
való rögzítése és a cukrászipari mellék üzletek 
megrendsrabályozása kerül megvitatásra. A 
cukrászok és mézeskalácsosok nevében az 
országalapitó első szent királv újonnan fel- 
álitolt lovasszobrát Spelter Henrik ipartestületi 
elnök koszoruzza meg. Teszik Pál pestszent- 
erzsébcli cukrászmester, felsőházi tag pedig 
emlékbeszédben hódol Szent István király 
emlékének.

— Tűs a Magyar Pamut Ipar újpesti telepén. 
A Magyar Pamutipar újpesti gyártelepén a 
bontógépből szikra pállani ki s a gép közelé
ben felhalmozott xzáraz pamutot lángralob- 
bantolla. A gyári tűzoltóság oltotta el a füzet. 
A kár összegét egyelőre még nem állapították 
meg.

— Hirtelen meghalt egy leány az újpesti 
piacon. Vasárnap uz újpesti piacon Takács 
József szadai gazdálkodó kocsiján hirtelen 
meghalt n gazdálkodó huszonháromévcs Mag
dolna nevű lánya. Elrendelték a boncolást 
annak inefállapilására, mi idézte elő a hirtelen 
halált.

Egykor uralkodócsaládok vívtak egymás
sal háborút. A háború elvesztése csak a 
családokra volt döntő jelentőségű. Ma né
pek vívják háborúikat, amelyek évtize
dekre, talán évszázadokra nyomják rá bé
lyegüket a népek sorsára. Már pedig, ha egy 
nép életéről és halálról van szó, akkor a 
nép minden egyede köteles a hadsereg ren
delkezésére állani,

♦
Az épltőmunkában egyik legfontosabb a 

nemzetet megóvni az erkölcsi erők szétbom
lasztására irányuló törekvésektől. Elő kell 
segíteni a faji öntudat és összetartozás ér
zéseinek megszilárdítását. Biztosítani kell a 
hazafias szellemben folyó családi, iskolai és 
katonai nevelést,

♦

Szerettessük meg ■ gyermekkel a magyar 
honvéd kardforgató hivatását. Tanítsuk meg ■ 
gyermeket arra, hogy a kard a haza védelmé
ben nem öldöklő szerszám, hanem lovagi fegy
ver. A krisztusi tanítás és a hazának karddal 
való megvédése nem áll ellentétben egymással.

♦'
Lelkileg kell átalakulnunk ahhoz, hogy 

katonanemzet legyünk. Nem elég a magyar, 
haderő korszerű kiépítése, ha az egész nem- 
zet egyeteme nem érzi át ennek feltétlen 
szükségességét. Legyünk tisztában azzal, 
hogy a jövőben is az ember és nem a gé
pek fognak dönteni sorsunk felett.

♦
A hadseregek az ország élő és anyagi erői

ből táplálkoznak. Egy ország tehát akkor ké
szült fel jól a háborúra, ha arra összes erői
nek kihasználásával van megszervezve. A had
sereg sohasem lehet elég erős. Bizonytalan a’ 
jövendő ellenség száma és ereje, technikai fel
készültsége. Különösképpen vonatkozik ez 
Magyarországra. Erős háborús hadsereghez 
mélyreható békeelőkészületek szükségesek.

★

Nemcsak a szó szoros értelmében vett há
ború, de az élet maga is mindennapi küz- 
delmlvel folytonos harc a létért. A katonás 
szellemi!, harcos erényektől hevített férfi- 
iélek nemcsak a fegyveres csatában, hanem 
a polgári élet küzdelmeiben is Jobban meg
állja a helyét és bátrabban néz szembe as 
élet nehézségeivel és megpróbáltatásaival.

¥
Mozgósításnál a hadihadsereg annál köny- 

nyebben és gyorsabban alakul meg, minél na
gyobb a békehadsereg. A békehadseregből a 
hadihadseregre való áttérés gyors végrehajtása 
igen nagy horderejű. Aki korábban kész, ko
rábban kezdheti meg döntő hadműveleteit.

★

Nagyon fontos az emberanyag biztosítása. 
Ezért a népegészségügy és a népszaporodás 
kérdése elsőrangú honvédelmi kérdés is.

♦
A hazáért mindenkinek harcolni kell, 

akár férfi, akár nő — akár fegyverrel a. 
kézben, akár otthon a polgári életben, vagy 
a családi tűzhely mellett.

♦
A nemzetvédelem terén nemcsak a ható

ságoknak, intézményeknek, de mindenki
nek, az egyes embernek is bőven van tenni
valója. Minden magyar ember a családjában 
is nemzetvédő polgár legyen, a megncmal- 
kuvó, céltudatos nemzeti szellem képvise-

— I^akúsa szépségét emeli a kis férőhelyet 
igénylő Gyöngykályha. Olcsó gyöngyszénnel 
egyenletes meleget ad. Nagy megtakaritásl 
Megtekinthető: Magyar Radiátorgyár Rt.,
Andrássy-ut 13. Vaskercskcdöknél kapható.
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HÉTFŐI NAPLÓ——

1. fyíégis ártatlan!

Uj bálványok

Chicago a bűnös város lehet eiteiej.
teni eit a megrázó 
er®JU, döbbenetesen
nagyszerű, gigantikus 
filmet a Scalaban. A 
filmről múlt hiten már

yolt alkalmunk előzetesen beszámolni, most 
csak arra szorítkozunk, hogy konstatáljuk 
a sikert, amely a közönség legszélesebb ré
tegében megnyilvánul. A Fox világfilmje a 
legteljesebb élmény.

Páris lámpafénynél A történet, amely en- 
nek az érdekes francit 
filmnek kerete, r szere
lemnek azt a kényes 
problémáját vitte a vá
szonra, amelyet házas

sági hapy end nélkül nemigen mernének 
hazai filmszccnáriumokban elképzelni a 
cenzúrát annyira respektáló dramaturgok. 
Az Öregedő asszony pénzért vásárolt szép- 
fiu szerelmese szerelőjévé teszi kitarlója 
leányát is. A tulnierész és ezért tulizgalmas 
téma a filmben sok erős drámai és mélyen 
emberi összeütközést sodor magával és ez 
az érdeme a filmnek, amely problémafilm 
ugy a franciáknak, mint a világ minden 
nációjának. Szókimondását a film művészi 
megoldása enyhíti és néhol egészen pasz- 
tellbe menően lágy fotográfiák díszítik. 
A film felépítése kissé kötetlen és 
inkább a téma viszi a történetet, mint for
dítva, de ez szándékos, mert igy, nz Öregedő 
asszony sorstragédiája annál markánsabban 
igazabbul, emberibben és talán részvélkel- 
tőbben bontakozik ki. Kedvencünk, Albert 
Prejenn ízléssel játssza a szépfiu szerepéi, 
Charles Vanct egy púpos figurát ábrázolt 
erővel és átéléssel, pompás színésznő és ra
gyogóan játszik Francoise Rosay, egy-egy 
félhanggal, félbemaradt mozdulattal szivbe- 
markolóan megrenditövé telte a menekülő 
£let után futó asszony tragédiáját.

Uj bálványok a levegő 
hősei, az ég kékségébe 
szerelmes pilóták, akik 

Igyakran a porba nláliul- 
nnak összetörve! A cso- 

| dólatosan szép légi fel
vételek melleit, amelyek 

gyakran idegfeszitfien izgalmasak is, báróm 
nagyszerű színész játéka ad kiemelkedő érté
ket ennek a filmnek. Elsősorban a szerel
méért halálosan vergődő, remegő asszony alak
jában. Myrna Loy, majd a két pilóta figurá
jában Clark Gabié és a mindjobban népsze
rűbbé váló Spencer Tracy. A magyar feliratok 
jheg se közelitik az angol szöveg értékét.
Shirlcy Templs Az amerikai sztárILs- 

ín I. helyezettje, ki
csiknek, nagyoknak 

elsőszámú közkedvelt- 
je, Shlrlcy Tcmplc 
énekel, táncol és ne

vettet, mosolyt csal az arcokra, könnyet a 
szemekbe és megint előad néhány olyan slá
gert, amelyre hetek múlva is örömmel em
lékszünk. Elbűvölve gyönyörködünk az el
ragadóan tehetséges színésznő (nem csoda
gyerek, sokkal több annál!) sugárzóan 
okos, fölényes, önbizalmat árasztó aranyos 
játékában s megcsodáljuk bravúros táncait. 
Ahogy a kis primadonna öles néger part
nerével táncol, az már kilép a film határá
ból, az már valóságos artista vllágproduk- 
eó. Amellett, hogy nagyszerű zeneszámok 
vannak a filmben, amelyek gyorsan nép
szerűek lesznek Budapesten, a Icgörömöseb- 
ben a kis Shlrlcy gyermekhangjára emlé
kezünk, amelyek mint ezüstharangok csi
lingelnek. Ezúttal nem kosztümös Ilimben 
játszik Shlrley, hanem modern miliőben 
folyik le az érdekes történet, a jóságos mos
tohaanya, a rideg nagybácsi és az áldozat
kész Inas között. A kis primadonna termé
szetesen fölényesen győz a fináléban és nem 
csoda, ha a közönség minden előadáson 
megtapsolja. A filmet zsúfolt házak mellett 
játsszák, a Cityben és Kamarában előre 
kell jegyet rendelni a kis Shlrleyhez! így 
van ez az egész világon!

lanitrtthftg Soha nagyobb csalódás i apucsnos nem ,rle\ magvnr IU. 
mesckel, mint a l’a- 

Ipi/czhős bemutatója után. 
Ezt a magyar filmet az 
úgynevezett filmszakma 
előre elparentfllta, senki

sem hitt benne s ezért majdnem titokban je
lentették meg n Rádiusban. A közönség, amely 
ösztönében csalhatatlan, azonban megérezte 
azt hogv uj és merész kísérlettel áll szemben, 
amely emellett a végletekig mulattat és a feje- 
tetejére állított bohózat! fintoraival pedig mé- 
lyenjftró szatírát rejt magában. Mihály István 
a forgatókönyv írója most isinél megmutatta, 
hogv az egyik legbravurosnbb alkotója a mn- 
gyár filmnek, Igaz, hogy ebben segítségére volt 
habos, nki a piipucshős örökké mulatságos, de 
gondolkodásra késztető figuráját vitte vászonra 
tragikomikus erővel.

A legszebb és legérdeke
sebb, legizgalmasabb 
olimpiajáték teljes egé
szében elevenedik meg a 
film vásznán és a néző 
pontosan odaképzelheti 
magát a Stadion páho

lyába. Akik a sportot szeretik, azoknak élmény 
ez a film, amelyet az Uránia játszik sikerrel.

Olimnia film I.

NÉHÁNY NAPJA CSAK, hogy nálunk 
járt Dániellé Darrieux, ez a kardit, 
szőke, sugárzóan bájos francia filmsztár, 
oki. Hollyvoodból kapott szabadsága ide
jén hazaszaladt Pártsba, hogy gyorsan le
forgassanak vele egy francia filmet. E film 
külső felvételei a magyarországi Boldog*  
falva községben készültek és a tüneményes 
Darrieux a filmben egy magyar menyecs
két játszik a boldogiak meseszerűen színes 
viseletében. Nem kétséges, hogy ha ez a 
film majd elkerül a nagyvilágba, a legéke
sebb, sőt leghatásosabb propagandája lesz 
a magyar népi művészetnek és kultúrának. 
Dániellé Darrieux nagy és világrészeket át
fogó művészi hitele maid divat- 
t á teszi az egész világon a magyar falut, 
hiszen nem kétséges, hogy ez a fiatal, alig 
húszéves francia filmsztár egészen eredeti 
humorával az uj női szépségideált megte
remtő egyéniségével, nőies, leányos szépsé
gével, elsősorban pedig egészen különleges, 
mindent kifejező művészetével rövidesen 
Ilollyvood koronázatlan királynője lesz, aki 
könnyedén foglalja el azt a trónt, amely
ről nemrégiben Marlene Dictrich bukott le 
és amely trón a legszeszélyesebb és leg
különbözőbb ízlésű tömegek, a nagyközön
ség felett emelkedik uralkodóan.

MINDEZT AZÉRT ÍROM, mert tegnap 
délelőtt levetítenék előttem a Fórum 
filmszínházban a fiatal francia filmsztár 
első hollyvoodi filmjét, melynek elme: 
Mégis ártatlan. Darrieux kisasszony éppen 
ugy került Amerikába tavaly, mint ahogy 
Európa más országaiból kiviszik azokat, 
akikben az amerikai tehetségkutatók sán- 
szot láttok. Évenként 50—60 ilyen külön
böző nemzetiségű sztárjelölt indul a nagy 
hollyvoodi gátversenyen, de jó, ha 8—4 
évenként egy-egy igazán bekerül a döntőbe. 
.4 kis Dániellé első amerikai filmjével fö
lényesen vitte el a pálmát és nem kétséges, 
ha a moziszezon végén a filmvállalatok fel
állítják egyes filmjeik siker- vagy bukás
mérlegét, Dániellé Darrieux a s t1 á r I i s t a 
legelső helyezettjei közé kerül. 
Első filmjében egy francia kőristalányt ját
szik, aki Neu> Yorkba sodródik „szeren
csét próbálni”. A kis női „aranyásó”, mil
liomos férjet akar fogni magának, azzal, 
hogy számit az amerikai törvények mérhe
tetlen lovagiasságára a szép nőkkel szem
ben, akiknek mint tudjuk, „mindent elhi
szünk”. Nem szándékom elmondani a film 
tartalmát, ezt a filmet úgyis mégézi min
denki, aki a filmben is a csemegét ke
resi, a finom vicceket, a fölényes humort 
és szívesen clbódul annak az egészen kü
lönleges fanyar-édes parföm-koktail illatá
tól, amelyet a film minden kockája a néző
térre áraszt. Aranyos vicce a filmnek, pél
dául az, hol Dániellé Darrieux, aki termé
szetesen angolul beszél, amikor indulatba 
jön, mérges és veszekszik, franciára for
dítja a szót és olyan aranyosan pereg a kis 
párisi nyelve, hogy ellenállhatatlanul rob
ban ki a kacagás. A film, amely hangulatá
ban emlékeztet az „Ez történt az éjszaká
ra”, nemcsak a cselekmény hihetetlen 
tempójával, fordulatainjk meglepetéseivel, 
hanem az apró Ötletek párisi, sőt tovább 
megyünk, pesti nívójú sorozatával csillog- 
villog a mozivásznon. Íme, az egyik: (Henry 
Koster = Koszterlitz a rendező) A kis nő 
vetkőzni kezd a szobában és észreveszi, 
hogy a sublótról egy férfikép mosolyog rá. 
Gyorsan és dühösen megfordít ja a képet, 
tovább vetkőzik, de a kép másik feléről is 
ugyanez a férfi mosolyogja a pikáns jele
netet. Dühösen a sublótba csukta a képet, 
de a sublót ajtaja kinyílik és most már a 
képen keresztül kopirozva, mint tükörből 
látjuk, hogy a kisláng a pizsamába bújik. 
Az iskolázottabb nézők könnyen kitalálhat
ják, hogy ez nemcsak rendezési trükk, de 
elindítója egy olyan lelkiállapotnak, amely 
fcltarlóztallanul a szerelemhez vezet . . . 
.4 „Mégis ártatlan” beszámolójához tarto
zik az, hogy nagyon megdicsérjük az If
jabb Dotiglas Fairbanks-ot és kedvencün
ket, Misha A uert, aki tqy főpincért jdl-

Váltson bérletet 
a Vígszínházba!

Ragyogó előadásokat 
lómat filléres 
árakon!

Kérjen részletes tAJókoztatót I Telefon: 115 344

síik ellenállhatatlan humorral. A film torsa 
nem kétséget, torba fognak állni a 
jegyekért/

2. Fiatalok meghallgatása
SZTÁRJELÖLTEK ITTHON IS akadnak, 

még pedig szomorúan nagy számmal. Ott 
dcsorognak a színház kiskapujában egyl- 
kük-másikuk felrókázva, felékszerezve, a 
harmadik-negyedik talán, mint egy-egy 
kis ázott verébfióka és áhitatosan nézik a 
portást, aki már „bent ül” a színházban. A 
kiskapubejdrat az élet kapuja számukra, 
a folyosó az igazgatói Irodáig a Golgota 
útja és a szinpad, amely ma este dísztele
nül, rivaldafény nélkül, szürkén és hidegen 
megnyílik előttük néhány percre; maga az 
ígéret Földje. Az egyik este ott voltam az 
egyik prózai színházunkban, amikor „m e g- 
hallgatták” azokat, akik színésznők, 
színészek akartak tenni. A legtöbbjük „sh 
kertel és eredményesen” végezte valame
lyik sziniiskolát, mások már vidéki tanonc- 
évek után akartak pesti színészekké avan
zsálni, vannak olyanok is, akik minden 
évben eljönnek egyszer szerencsét próbálni, 
kigyult szemmel, kigyult szívvel, de vall
juk be, kevés tehetséggel, hogy Ismét és is
mét megkapják a slereotip választ a szín
igazgatótól: majd értesitlükl

Ml IS EZ A MEGHALLGATÁSI A szín
igazgatók, mint kényszerű, elhárít hatatlan 
aktusra készülődnek rd. Nem lehet kitérni 
a prolektoroknak, akik ezt mondják, hogy 
nem kérek mást, csak hallgasd meg jóin
dulattal a kislányt, vagy a fiút, de nem le
het kitérni a zelől a folyton ismétlődő kö
vetelés elől, hogy a fiataloknak is teret kell 
adni. Egyszer sanszot kell adni a kezükbe, 
hátha lest belőlük Valami. Mig az igazga
tók, rendezők, dramaturgok fáradt-fanya- 
ran fogadják ezt a meglehetősen céltalan 
és reménytelen „bemutatkozást”, addig 
azok, akiknek az ügy életkérdés, heteken 
át izgalmas rémülettel, fel-felgyuló remény
nyel és a rulettjátékos elszántságával ké
szülődnek a nagy vizsgára. Egy uj ruha 
kell erre az estére, lüzön-vtzen keresztül 
megless. Keres a fodrász, a manikűr, keres 
a „tanár” is, aki előkészíti azt az egy-egy el
mondandó jelenetet, futkosnak protekció
ért Ide-oda, fizetik a partnert, aki bemondja 
a végszavakat és a végén, amikor ott a 
nagy pillanat és a sötét, kivllágttatlan szín
padon el akarja mondani a nagy drámai 
jelenetét, az igazgató talán Viccet mesél a 
dramaturgnak, amelyet épp most hallott, 
vagy egyszerűen elhagyja a nézőteret. A 
színház természetesen üres, egy-két ben- 
fentes üldögél kalapban-kabdtban elszórtan 
a székeken, néhány rokonkisérő talán 
drukkol valahol hátul. KI az a színésznő, 
aki ebben az unott, fáradt és hideg atmo
szférában, egy kis asztalka mellett (amely 
pótol disztetet, vitágitást, hangulatot és 
előbbi cselekményt), beleviszi a „meghall
gatót” abba a drámai helyzetbe, amely 
adva van. Az egész legfeljebb az első ol
vasópróba hangulatának jelel meg .., Na
gyon szomorú és reménytelen!

BESZÉLTEM az egyikkel. — Tizenki- 
lencéves vagyok — mondotta tanáraim 
szerint remek eredménnyel végeztem a 
sziniiskolát. A végbizonyítványomat még 
nem tudtam kiváltani, mert ehhez harminc 
pengő kell. Bedig most életfontosságii 
lenne, hiszen a kamarába csak igy venné
nek fel. Ha ugyan odáig kerülök. Nyáron 
két hétig voltam vidéken is. Azt mondták, 
hogy a vidék nagyszerű iskola, Megérkezé
sem után reggel hat órakor, már két sze
reppel keltett fel a színházi szolga. Kilenc
re próba van, már tudni kell az egyik sze
repet, de korán délután már a másik sze
repből kellett készülnöm és másnap este 
már a közönség előtt látszani. Igy ment ez 
két hétig. Közben azt tanácsolták, hogy n 
népszerűsítés érdekében ne utasítsam visz- 
sza a társaságok meghívását, itt-ott mutat
koznom kell este is előadás után, hogy meg
ismerjenek, megszeressenek. Két-három 
órakor kerültem az ágyba, reggel-délután 
próba, este előadás. Kéthét után torok
gyulladást kaptam és kidőltem... Nem bír
tam tovább, hazajöttem. Pesten mégis csuk 
másképpen van — sóhajtott —■ Hát ezért 
akarok pesti színésznő lenni, Istenem, ha 
sikerülne . . .

4 MEGHALLGATÁS tovább folyik, fér
fiak. nők váltakoznak a színpadon. Egy 
fiók-Törzs Jenő feltűnő tehetségesnek mu
tatkozik, már-már észre is veszi a szín- 
igazgató, amikor hívják a telefonhoz. Sze
gény Peet Gynt csak szaval tovább ...

DARRIEUX

a bájos francia művésznő 
első amerikai vigjátéka

Mégis
ártatlant

Partnerei:

Douglas Fairbanksjr. 
Misha Aver

Rendezte:

Henry Kosterlilz

Diszbemutató 
ma este yJO órakci

A ma esti díszelőadás teljes 
bevétele a Horthy M k’ós 

repülőtilnpé



Nincs vita: a Ferencváros Európa legjobb csapata

Lenyűgözve tapsolta Prága 
a Fradi mesés, fölényes játékát 
Összeomlott ■ Slavia fedezetsora és korlátlan ur volt a kis Sárosi — Jól véde
keztek, de balszerencsével támadtak a magyarok i gólokkal győzhettek volna 

Slavia-Ferencváros 2:2 (2:1)
Le a kalappal Európa legjobb klubcsapata elölt! — igy gondolkozik ma 

a magyar futball minden rendű és rangú híve. S a legjobb klubcsapat — nem 
kétséges, hiszen Prága igazolta — a Ferencváros- Hálatelt szívvel és a hősök
nek kijáró tisztelettel kell üdvözölni a tizenegy zöld-fehér fiút, akik a Hrad- 
zsin 60 ezer győzelemért tajtékozó csehszlovák nézője előtt eldöntetlenül har
coltak a KK döntőjében. Mi tagadás, több gólos vereségre voltunk elkészülve, 
hiszen a Slavia, Európa e rettegett, nagyludásu csapata fennállása óta még 
Ilyen jó formában nem volt. A magyar 
csodákat müveit s most már Budapest 
győzelemre.

virtus, a hősi nckifeszülés azonban 
készülhet a jövő vasárnapi végleges

ötvenezer néző
Prága, szeptember 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefon- 
’jelentése.) Már szinte közmondásszerüvé 
vált, hogy Igazi, nagy bravúrokra csak a Fe
rencváros képes. Az Idei Középemópni Kupa 
döntő első etappja előtt nem túlságos nagy 
bizalom kísérte a Fradi prágai szereplését, 
mert a zöld-fehérek részint későn kezdtek 
nz őszi szezonba, nem is volt megnyugtató 
mcccstréningjük és régi védelmének egyik 
oszlopa, Korányi nélkül utazott fel a csapat 
Prágába, a Slavia oroszlánbarlnngjába. Ez
zel szemben Csehszlovákia kitűnő bajnok
csapata alaposan felkészült és a biztos győ
zelem tudatában várta a magyar bajnokot.

A Fradinak ez az ujabb nagy sikere 
szinte előrevetíti a jövővusárnapl buda
pesti második találkozó megkoronázá
sát: m kupagyőzelem aligha vehető cl a 

Fraditól.
amely ezúttal harmadszor szerzi meg az ér
tékes trófeát.

Borús, de azért futballra kedvező időjárás 
várta a nagy találkozót. Csehszlovákia min
den részéből különvonatok szállították a 
közönség százait a meccs színhelyére. Már 
jóval a mérkőzés kezdete elölt megtelt u 
Slavia stadionja,

50 ezer főnyi közönség Izgulva tapsolt 

a pályára lépő csapatoknak. Mce angol biró 
Sipje lére u következő két csapat nézett egy
mással szembe.

Slavia: Boksay — C.serny, Daucsik I. — 
Pruha. Daucsik II., Kopeczky — Horak, Si
mának, Bican, Bradács, Vyllacsil.

Ferencváros: lláda — Tátrai, Polgár — 
Magda, Sárosi III., Lázár — Tánczos, Kiss, 
Sárosi dr., Toldi. Kemény.

Ferencvárosi támadásokkal kezdődött a 
küzdelem, de a Slavia közvetlen védelme 
sikerrel hárította el a meg-megujuló roha
mokat. A 8. percben a Slavia, a 9. percben 
a Ferencváros rúgott eredménytelen kor
úért. A játék képe az első tiz percben tel
jesen nyílt. A 11. percben Horak hatalmas 
bombája süvített el llada kapuja mellett.

A Slavia némi fölényt harcol ki 
és ujabb kornerral vcseélyczlet, sőt a 25 
percben Horak előtt ujabb nagv 
adódik, de a félelmetes jobbszélső 
Is célt téveszt.

A 29. percben a Ferencváros éri 
meccs első gólját: az Ismét formájának 
tetőfokára lendült Táncost Daucsik 11 
csak gáncs árán tudja szerelni. A sza
badrúgást Tánczos remekül Íveli Ke
mény felé, aki erőteljes. éles fejessel 
védhclcllcnlll küldi a labdát a Slavia 

hálájába. 0:1.
A Slavia minden erejét a küzdelembe dob
ja és hal perc múlva sikerül az egyenlítés: 

Ricán szökteti llorakot, akinek éles 
lövésével szemben lláda tehetetlen. 1:1.

A gól után ismét a Slavia lén fel támadólag, 
Polgár csak az. 
meg a helyzetet.
őt perccel

Rlcántól indul 
Vyllacallnn és

boldog magyarok
Szünetben a Fradi öltözőjét ellepik a túl

áradó boldogságtól kipirult drukkerek és a 
játékosok alig kapnak levegőt. Az öltöző
ben bemutatják a Fradi játékosokat a mér
kőzésen jelenlévő dr. Jezek csehszlovák 
közegészségügyi miniszternek, aki 

melegen gratulál a Fradinak a szép 
játékhoz.

Korlátlan ur

beleadja a lövésbe, de ' !
az Irtózatos erejű bomba a kapafába 

vágódik.
Az utolsó percben még mindgi felcsillan a 
remény a győzelem elérésére, de Táncos 
lerohanását nagy üggyel-bajjal kornerriv 
hárítja a jól tömörült Slavia-védelem. A 
sarokrúgás eredménytelen marad és ezzel 
vége a mérkőzésnek. A csehszlovák közön
ség mindvégig tárgyilagosan viselkedett és 
a mérkőzés végén hatalmas tapssal hono- 
rálta a Fradi szép és lelkes játékát.

A mérkőzés mintaszerűen fair lefolyású 
volt. A Ferencváros várakozáson felül kitü
nően játszott s némi szerencsével a mérkő
zést a maga javára dönthette volna el. A 
Fradi taktikája kitünően bevált, amikor a 
Slavia fölényben volt, a két öszekötő ügye
sen illeszkedett a védelem munkájába, de 
abban a pillanatban, amint a Fradi csatár
sor lendült támadásba, ugy Toldi, mint Kiss 
ismét a helyükön voltak. A 2:2-ős állásnál 
a két összekötő ugyancsak hátravonult, mert 
a cél az volt, hogy a csapat tartsa az ered
ményt, ami sikerült is. Hádának aránylag 
kevés dolga volt, s azt megbízhatóan, hibát
lanul látta el. Tátrai minden tekintetben 
pótolta Korányit és határozottan jobb volt 
Polgárnál..

A fiatal Sárosi ül. egy teljes klasszissal 
múlta felül ellenlábasát, Daucsik Il-t 

és helyenkint nagy körültekintéssel, szinte 
egyeduralkodója volt a mezőnynek. Lázár, 
is hasznos játékot nyújtott és jobb volt Mag
dánál.

A csapat legjobb része a csatársor volt, 1 
amelynek valamennyi tagja egészen kitűnő 
formát játszott ki. A két szélső gyors át
töréseivel állandó veszélyt jelentett a Slavia 
kapujára.

Toldi ezúttal Is százszázalékosan kivette ■ 
részét a munkából és teljesen fairen és 

jól futballozott. 1 .
Sárosi Gyurka príma irányítása adta meg 

a csatársor nagyszerű játékának a szint. A 
Slaviában az ungvári Boksay feledtette Pia- 
nicskát. A közvetlen védelem többször hi
bázott. A fedezetsor legjobbja Kopeczkyi 
volt, a másik két halt lényegesen gyengébb, 

n to. pcixucu «vn v. « ...... .'A csatársorban Horak és Bican az első fél-
Toldi remek csatárkombináció után átmegy időben egészen kitünően játszott, szünet 
három védőjátékoson, a labdát Keményhez ők is visszaestek társaik gyengébb
tolja. A szélső minden keservét és mérgét színvonalára.

Szünet után nyomban a Fradi lép fel tá
madólag. A 8. percben remek csatárjáték 
után Toldi irtózatoserejü bombáját védi a 
Slavia kapusa. A 14. percben Sárosi dr. a 
védőjátékosoktól szorongatva, jó helyzetben 
a kapu mellé küldi a labdát. A 15. percben 
Wytlacil rohan le és lövése komért ered
ményez. A korner eredménytelen marad. 
Ezután

I

a Savlla fedezetsora óriási meglepetésre 
teljesen visszaesik

és a Fradi irányítja a játékot. A sorozatos 
ferencvárosi támadásoknak góllá keli érnie 
és a 18. percben

a magyar sziget őrjöngő lelkesedése 
közepette megtörténik a levegőben lógó, 
várva-várt kiegyenlítés. Pruha óriási 
hibájából a labda Keményhez kerül. A 
szélső habozás nélkül kUldi a labdát 
középre és a szemfüles Kiss a sok védő
játékos között lapos lövéssel kiegyen

lít. 2:2.

a Ferencváros
A nézőtér megdermed a kiegyenlítő gólra 

és lemondóan veszi tudomásul, hogy a 
kupn n Slavia részére elveszett. A Fradi 
óriási crőfcszitéssel most már győzelemre 
megy és állandóan támadásban marad. A 
csatároknak azonban nincsen szerencséjük 
és a balszerencse meg a kitünően védő tar
talékkapus meghiúsítja az eredményt. A 
Slavia csatárai csak ritkán kerülnek át a 
ferencvárosi térfélbe, de ezek a támadások 
sem rejtenek magukban semmi veszélyt. A 
26. percben eredménytelen sarokrugást rúg 
a Slavia. A 31. percben Sárosi dr. lövését

kornerre menti az állandó munkában lévő 
Slavia-védelem. A 32. percben Toldi hatal
mas lövését Kopeczky a kapuvonalon állva 
rúgja vissza a mezőnybe.

Szinte kínosan egyoldalii a játék
s a Ferencváros ugy játszik ellenfelével, 
mint macska az egérrel. A 36. percben 
Kiss bombája alig kerüli el a balkapufát. 
A 43. percben gólt érhetne el a Fradi.

Meglepetések az NB 
csonka fordulójában

A NB csonka fordulója ezúttal is bővel
kedett meglepetésekben. Kiemelkedő ese
mény a Hungária vcrejlékes győzelme a

Phöbus felett. Barátait igazolta a Nemzeti 
is, amikor játszva inézte el a Bocskait 
recenben.

Gyenge pontokkal is lehet 
pontokat szerezni

Deb-

helyzet 
ezúttal

cl H

utolsó pillanatban menti 
A félidő befejezése előtt

HUNGÁRIA—PHÖBUS 3:2 (3:1)

A Phöbus-pálya gyepszőnyegét „kiette a 
moly", mert hatalmas felületen szembán- 
lóan kandikál ki a pázsit közül a sötétbarna 
anyaföld. 4000 néző előtt futnak ki a csa
patok. A Phöbus kezd, de a Hungária tá
mad. Kardos elforgolódik egy gólhelyzetet. 
Phöbus-kornert Szabó ment, de összerug
dalják. Egy kis mesterséges légzés rendbe
hozza. A Hungária vezet ezután támadáso
kul. A 10. percben Müller labdáját

Korányi kézzel üti le u kapu előtt. Kar
dos bcgurltja a 11-est. 1:0.

A következő percben Dudás hatalmas, fél
magas lövést küld a kapu balsarka felé.

Csikós jól helyezkedik a lövésre, de 
Wébrr aszva bcfvjel a labdába, amely 
védlielellenUI az ellenkező sarokba rob

ban. Pompás öngól! 2:0.
remek, fölényes játéka külön él- 
A 20. percben komért rúg a Phöbus. 
elfogja és mellre húzza a labdát.

Turay 
mén v. 
Szabó ...........
Kényelmesen kirúghatná, de kirúgás helyett 
blkamúdra nekiront a feléje tartó Titkos 
ll.-nck. Vass biró 11-est Ítél és Solti lövése

a hálóba fold!. 2:1. Tovább támad a Hun
gária. Müller agilis, Kardos, ugylátszik, a 
— szünetre tartogatja az erejét. A 22. perc
ben Kardost faultolják a 16-oson. Turay 
ágyuslába elé hiába áll a sorfal, az irtóza
tos bomba a balsarokba süvít. 3:1. Egyetlen 
akciógól sem esett.

Szünet után élénkebb az iram. Pompás 
Phöbus-támadásból Solti 3 méterről élesen 
kapura fejel. Szabó csadálatos ügyességgel 
elfogja a labdát. A Phöbus erősen szoron
gat, a Hungária visszaesik. A 14. percben 
Solti kitör, lövése előbb a kapufára, majd 
a hálóba pattan. 3:2. Korányi összefut Ver
messel, a hátvédet leviszik, de rögtön visz- 
szajőn. Izgalmas lesz a játék. A közönség 
tombolva biztatja a Phöbust, a Hungária 
fejvesztetten védekezik. Félóráig fart a nagv 
ostrom, de a Hungária védelme állja a tü
zet. A végén feljön a Hungária is, de a 
nagy védekezésben elfáradt csatárai nem 
bírnak a piheni Phöbus-védclemmel. A 
Hungária csapatában egyelőre sok a gyenge 
pont, de, ugylátszik, hogy — gyenge 
tokkal is lehet erős bajnoki pontokat 
rcznl.

rohamokat idéz elő a Netteeti kapuja előtt, 
de ezek az offenzív góllövési törekvések 
minden esetben éppen a döntő pillanatban 
torpannak meg. Teleki, a „tanár ur" a jobb
összekötő posztján debütál, mig a közép
csatár posztját Pásztói tölti be. A 6. perc 
meghozza az ellentámadásba lendült Nem
zeti sikerét: Fenyvesi komért mg, amely 
Pálya lábáról a tömörült Bocskai-védelem- 
ben akad meg, a labda visszaperdül Pályá
hoz, akinek a fejéről véletlen potyagól ke
rül a debreceni hálóba. 1:0. A Nemzeti most 
kapcsol rá igazán a játékra és csak Vörös 
kapus bravúros védéseinek köszönhető, 
hogy valóságos gólsorozat nem érte a Bocs
kait. Markos Szaluival külön párviadalt viv, 
a közönség nem tudja, hogy nevessen vagy 
bosszankodjék, mert néha percekig cicáz- 
nak a labdával és szinte tudomást sem 
vesznek arról, hogy a futball társasjáték és 
rajtuk kívül még húszán vannak a pályán. 
A 24. percben Horváth szép lefutása után 
a balsarokba védhetetlen gólt lő. 2:0.

Szünet után húsz percen keresztül a 
Bocskai ostromol, de a góliszonyt nem si
kerül megtörni. Végül ismét Fenyvesinek 
sikerül egy jó labdával megtiorani és be
adását Kisalagi 5 méterről hálóba lövi. 3:0. 
Az utolsó percekben Pásztói laabdástól 
együtt kapuba nyomja Angyalt, a szabály
talan gólt Boronkay természetesen nem adja 
meg. Az utolsó percek durva közelharcok
ban érnek véget.

pon- 
sze-

ki a támadás, amely 
________  . llriidácson kercaztUI Si- 

munckliez juttatja u labdát s a (ürge 
jobbÖMszckötő vezetéshez juttatja csa

patát. 2:1.
Az utolsó percekben a Slavia ujabb három 
kornerral éli ki magát, azonban a Fradi 
közvetlen védelme szilárdan All ellen s igy 
egv gólos Slavia vezetéssel végződik a fél
idő.

Teljes letörésben van a Bocskai
NEMZETI—BOCSKAI 3:0 (2:0)

Debrecen, szeptember 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A nagyerdei stadion rég látott 
akkora közönséget, mint amely vasárnap a 
Nemzeti—Bocskai találkozóra kiváncsi volt.

Több mint 6000 néző szorongott a tribünö
kön és az állóhelyeken. A Mocskai teljesen 
letört és bizony hosszú hetekre lesz szük
sége Szabó Petárnak, a Bocskai uj tréneré-

A bányászok kinpadra 
vonták a Budafokot

BUDAFOK—SALGÓTARJÁNI SE 2:1 (1:0).
Az ideális futballidöben is hatalmas meg

lepetésre mindössze ezer néző kereste fel a 
mérkőzést, ami salgótarjni viszonylatban is 
igen-igen csekély szám. A közönségnek az 
a nemtörődömsége nem volt alapos, mert 
nagyo nszép mérkőzést vívott a két csapat 
és csak hajszálon múlott,, hogy a SSE nem 
szerezte meg az első pontjait. A játék ele
jén a budafokiak meglepik a hazai csapat 
védelmét s egy-kettőre eredményt érnek el 
Egy kapuelötli kavarodásnál Fodor elé pab 
tan n Inhdn nLi fi.anb/.i „ __ I. .nek, amíg ezt a nagyszerű csapatot ismét a tan n labda, aki tizenkét méterről az elbá*  

régi kerékvágásba tereli. mészkodó Barabás melleit u kanuhn kiiidt
finnéit ni ■ 1 6 maride hnvnc I t .íl

rífii keríkvágísbu tereli. I m.’szkmló fíarabrú melleit „ kapuba’kOlóT
Néhány perces Bocskaitímadi. hevesi 1:0. Szünetig a gól után a salgótarjániak
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Elektromos pálya - Latorca-utca

Szeptember 10-én, szombaton 
délután ‘/.5 órakor

ElEKTROIIKIS-ÚJPEST
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

uralják a játékot, de öt korneren kívül 
egyebet elérniük nem sikerül.

Szünet után megismétlődik a helyzet. Az

KISPEST—TAXI 3:2 (2:1)
Ezer néző előtt kezdődött meg az izgal

mas és kitűnő sportot nyújtó előmérkőzés 
a Latorca-utcában. Pompás Taxi-támadá
sok vezetik be a mérkőzést. Váradi ra
gyogó lendülettel dolgozik és ha beadásait 
a belsők kihasználnák, máris más lenne az 
eredmény. Remekül és ötletesen cikáznak 
a Kispest kapuja előtt és a 10. percben 
pompás gól születik. Váradi kornerét Ta
kács II. fordulásból a lécre lövi, a vissza
pattanó labda a láberdő között Serfőző elé 
kerül, egy villanás és a labda máris a háló
ban láncol. 1:0. Az ellentámadást Kincses 
vezeti, de Kürti holtbiztos helyzetben elhi
bázza a beadást. Kiszely remekül dolgozik 
a mezőnyben, de Tóth I. is pompásan osz
togat a szélsőknek. A 34. percben ötletes 
csatárakcióból cgyenlit a Kispest. Nemes 
átdolgozza magát a védelmen, Kürtinek ad,

Nemes, a kispesti középcsatár ragyogó Ieudülettel kígyózik át a Taxi védelmi falankszán, 
végül Kürti passza Kincsen elé röppen, aki liabozas nélkül lő és a labda akadálytalanul 
suhan aa ellenkező sarokba. L félidő 34. perc: 1:1. (Copyright bij Hétfői Napló — System 

Horváth.)

A kOzifnség udvariasan csUrhézett
A Zuglő pontot mentett

ELEKTROMOSMÜVEK—ZSE 3:3 (3:1)

A zuglóiak eddigi súlyos vereségei után 
mindenki azt hitte, hogy az Elektromos a 
szolnoki csorbát alaposan ki fogja köszö
rülni, sőt nem látszott túlzásnak az a hie
delem sem, hogy megszületik a ZSE első 
kétszámjegyű veresége. A zuglóiak lelkese
dése azonban csodát müveit.

Az első gólt a zuglóiak érik cl. Fckecs 
III. egy szabadrúgást a sorfal közti résen a 
kapuba helyez. 0:1. Kevéssel ezután G 
Tóth labdáját Szendrödi a kapuba bom
bázza. 1:1. Majd hosszú, unalmas mezőny
játék után Szendrödi ballal küldött lapos 
lövése a vetődő kapus hasa alatt a hálóba 
gurul 2:1. Néhány perccel a befejezés elölt 
Deli II. elestében kézzel üli el a labdát a 
csatárok elől. Tizenegyes azt

Pázmándy újszerű tangólépések ulán 
sarokba küldi. 3:1.

Szünet ulán az első percekben Kínál 
könnyelműen elhagyja kapuját, Fckecs III. 
a feje fölött a kapuba emeli a labdát. 8:2.

Egy üveg sört kapott meccsközben 
Lukács, Szeged csatár-kedvence

SZEGED FC— SZOLNOKI MÁV 3:0 (2:0) 

Szeged, szeptember 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Régen látott Szeged közönsége 
ilyen gyönyörű futballmérkőzést, mint amit 
a vidék két kivólósága vívott. Ezt a játé
kot nyugodtan nevezhetjük a futball pro
pagandájának. A szolnoki csapat Kotláik
tól jelenik meg és mintha egy kissé cibiza- 
kódoltan Játarana. A Stígtd egyik Urna- 
dúst a másik után vezeti, különösen Lukács 
van elemiben. A 16. percben Moroal ke- 
reazllabdájíval int Wt
Lukács elölrásszcrüen küldi n halóba. 1:0. 
A gól még jobban felvlllanyowa n piros
fehéreket s alig egy pár perc múlva Bn- 
róti-Nnm akcióból ar. utóbbi fut le, az 
ícvuslíbu szfbó fílmapi, bomMja vídhe- 
tcllenill köt ki Horváth hálójába. 2:0. To
vábbra ti támad a Szeged.

A brllllánsan látszó Lukácsnak 
minden megmozdulása komoly veszélyt je- 
lent n szolnoki knpura. A szegedi közön
jég önfeledten tapsolja a
Sz’űnel mán Bodnár remek k.hmelalak:- 
U.a kényszeríti tapsra elöször a közönsé- 

első psrcekben feltartóztathatatlanok a hu*  
dafoki támadások. A 6. percben Szegedi 
Borhyhoz küldi a labdát, aki ballábbal véd- 
hctetlen labdát küld Barabás kapujába. 2:0. 
Most megint salgótarjáni fölény következik 
s a budafokiak majdnem végig védekezésre 
szorulnak. A sorozatos salgótarjáni táma
dások között a 40. percben születik meg a 
régen várt gól. Hatalmas kavarodásban 
Szebehelyi kézzel üli le a labdát a salgó
tarjáni csatárok elöl, amiért a biró tizen
egyest itél. A büntetőrugást Kővári a tarok
ba küldi. 2:1. Az utolsó percek gyilkos ira
mában a budafoki védelem óriási munkát 
végez és igy nem változik az eredmény.

Izgalmas, vérbeli propaganda-ffutball
a lapos beadás Kincses elé esik. A szélső 
lapos lövése akadálytalanul fut Tóth II. 
kapujába. 1:1. A következő percben Kürti 
lövését kiejti a Taxi kapusa, a szemfüles 
Olajkár II. bombája a fekvő kapus fölött 
a hálóba suhan. 2:1.

A szünet után a Taxi remekbeszabott ak
ciókkal nyomul fel. Előbb Serfözö bom
bája készteti bravúrra Boldizsárt. Majd Ne
mes bombája csattan a lécen Kürti beadása 
nyomán. Gólt mégis a Taxi ér el. A 16. 
percben Kiszelyt kornerra szereli Olaj
kár I., a sarokrúgást Hódi irányítja, a 
labda ive alá Serfőző fut, jókor érkezik, 
egy pompás mozdulat és a bombafejcs be
repül a megdermedt Boldizsár mellet a 
kispesti kapuba. 2:2. Majd Tóth II. mü- 
vészkcdlk: remekül szedi le a labdát a ki
törő Nemes lábáról. A 33. percben az örök
mozgó Dérinek diszkiséretet ad a két Taxi- 
bekk, a népszerű „Szivacs" a hatosról 
pompás gólt lő. 3:2. Utána Hódinak van 
esélye az egyenlítésre, de gyenge lövését 
Boldizsár könnyen védi. Takács II. dolgoz 
ki jó helyzetet, de Kajdácsi önfeláldozóan 
dobja magát Kiszely bombájába.

Pazar propaganda volt xa meccs a futball 
számára ... Csak igy további

Most megjön a zuglói közönség hangja. A 
biró egyik-másik Ítéletét percekig tartó 
füttykoncert követi. A biró a rendőrtisztek 
közbelépését kéri, de hiába megy át az 
állóhely-oldalra majdnem minden rendőr, 
nem szűnik a zajongás. Hatalmas botrány 
szele terjeng a levegőben s a mérkőzés vé
géig kisebb-nagyobb erővel, de

állandóan lázong a tömeg.
A 20. percben járunk, mikor Fekecs III. 
labdájával Fekecs II. elfut és a kifutó ka
pus mellett a hálába küldi a labdát. 3:3, 
Most már egetverő a tombolás és eldurvul 
a mérkőzés. Előbb Deli II. Szendrődibe tal
pal, majd Szendrödi visszaadja Délcegnek 
s hol az egyik, hol a másik drukkertábor

csürhézi egymást.

Az utolsó percben Kiss Gábort fejberugják. 
Hangosan méltatlankodik, mire a biró ki
állítja. A mérkőzés befejeztével a közönség 
elementáris erővel csürhézi egymást, de a 
rendőrség egy-kettőre kiüríti a pályát.

get, de lövése a háló helyeit a kapufát ta
lálja telibe. A 16. percben humoros eset 
történik:

egy néző sörrel teli üveget dob a pá
lyára, Lukács számára. A rendezők 
természetesen csak mérkőzés után ad
ják oda ax ajándékot a tlszapartl met- 

ropólls uj kedvencének.
A Szeged utolsó gólja ismét Nagy nevé

hez fűződik, aki az egész pályán végignyar
gal — diszkiséreltel — és védhetetlen gólt 
rúg ... További szegedi támadással ér vé
get a mérkőzés.

SVÁJCÉ A TELI OLIMPIAI
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó 

bizottsága Brüszelben gróf Ba Illet Lntour el
nöklésével tartott ülésén elhatározta, hogy a 
téli olimpiai Játékok rendezésével Svájcot 
bízza meg. Az ülésen jóváhagyták az 1040. évi 
helsinki olimpiai játékok julius 20-1 megkez
dését. A versenyek augusztus 4-élg tartanak. 
A labdarúgást, vizipólót és a knnuversenyt 
meghagyták az olimpiai Játlkok műsorában, 
elhelyezési nehézségek minit azonban n kéri 
Iftbdn . kfirái'láhda- cs hnkkilrrnát nem ren
dezik meg. A lOvészv.'rseuy.kel kiegészítették 
a katonai fegyver-versennyel. |

A Hét Hősei Háry. Álba Regia
Az NBB második fordulója alkalmából 

a Hétfői Napló kitüntetését, a Hét Hőse pla
kettet Háry, a székesfehérvári Álba Hegia 
fiatal, nagytehetségü csatára nyerte, aki 
csapatának vasárnapi rákoskersezturi mér
kőzésén öt góljával, brilliáns játékával 
olyan teljesítményt nyújtott, amely méltán 
megérdemli ezt a kitüntetést. Háry több
szörös főiskolai válogatott és a Hétfői Napló 
már sokszor hívta fel az illetékesek figyel
mét erre az egész fiatal, klasszis szélső csa
tárra. A kitűnő játékosnak Ösl-Blazsek 
László szobrászművész remek kivitelű Hét 
Hőse plakettjét a Hétfői Napló szerkesztő
sége a hét folyamán juttatja el.

Folytatta karrierjét az NBB
Az NBB második fordulójában sűrűn 

hullottak a meglepetések. Különösen az 
otthon játszó csapatokra járt rá nagyon a 
rúd és nem egy oroszlánbarlangnak kikiál
tott pálya hírneve mondott csődöt. Az 
NBB legnagyobb meglepetése a Lampart 
megsemmisítő győzelme a SFAC felett, va
lamint az Álba Regia 10:l-es diadala Rá
koskeresztúron. Az NBB második fordulója 
is igazolta azokat, akik tüzzel-vassal köve
telték a felállítását.

NYUGATI CSOPORT

EGYRE TIZET RÚGOTT AZ ALBA REGIA

Álba Regia—Rákoskeresztúri TE 10:1 
(4:0). Hákoskcreszturról jelentik: 1000 néző. 
Zászlócsere előzi meg a mérkőzést és Hadi 
góljával vezet a hazai csapat. De az öröm 
nem tart sokáig, mert megindul a székes
fehérvári gőzhenger és a ma ragyogóan ját
szó, futballpályán ritkán látható zsonglőr
mutatványokkal operáló Háry vezetésével 
gyorsan letapossa az RTE-t. A gólok közül 
Háry ötöt (I), Vargha I hármat és Szabó 
kettőt szerzett.

ÓRIÁSI MEGLEPETÉS: A PÉNZÜGY SA

JÁT OROSZLÁNBARLANGJÁBAN VERTE 

MEG A TSC-T

Pénzügy—TSC 2:1 (1:1). Tatabányáról
jelentik: 2500 főnyi közönség előtt zajlott 
le a forduló egyik legfairebb mérkőzése. 
Borbás szerzi meg a Pénzügynek a veze
tést, de három perccel később Ballagh 
irtózatos bombával cgyenlit. A második fél
időben Vecsei és Takács irgalmatlan bom
bái jelentenek veszélyt a zöld-fehérek 
kapujára, de Szikszai mindent véd. A 39. 
percben szabadul ki a Pénzügy és Aranyosi 
azonnal gólt rúg. 2:1.

KATASZTROFÁLIS. VERESÉGET SZEN

VEDETT ERZSÉBETEN A SFAC!

Lampart—Soproni FAC 10:0 (4:0), Az 
Erzsébet-utcai pályán 200 főnyi közönség 
előtt játszott a nyugati csoport két veretlen 
csapata. A várt nagy küzdelem azonban el
maradt, mert a Lampart lehengerelte ellen
felét. A nagyhírű soproni csatársor való
sággal eltűnt a pályán és ha nz erzsébeti 
csapat jobban igyekszik, akár háromszor 
ennyi gólt is rúghatott volna, Góllövők: Ke
rekes (3), Tolvaj, Balksó, Vadász (2—2) és 
Mayer.

A DÖNTETLEN IGAZSÁGOSABB LETT 

VOLNA!

Beszkárt—UTE 1:0 (0:0). A Sport-utcai 
pályán 800 főnyi közönség előtt folyt le az 
egyenlőerejü csapatok gyilkos csatája. Az 
első félidőben mind a két csapat vezethetne, 
de a csatársorok a legjobb helyzeteket is 
elhibázzák. A második félidőben súlyos vé
delmi hibából Tóth rúgja a Beszkárt győz
tes gólját. Hiába finisei a lila csatársor, n 
villamosok védelme minden időben és jól 
gázol.

PONTOSZTOZÁS VOLT PÉCSETT

Pécsi DV—Egyetértés 1:1 (1:0). Pécsről 
jelentik: Kétezerölszáz néző Kezdés után 
azonnal az Egyetértés támud, a pécsi véde
lem azonban mindent ment, élén a kiváló 
Krivilz-ce\. Az utolsó negyedóra azonban n 
pécsi csapaté és ez elég ahhoz, hogy Kri- 
vitz révén vezetést szerezzenek. A második 
félidő erősen változatos játékkal telt el 
Limperger rúgja az Egyetértés egeynlitő 
gólját.

A BÉKE-UTCAI HOMOKBAN IS PONTO

KAT TUDOTT SZEREZNI A POSTÁS 

Postás—Vasas 5:2 (2:0). A nagyszerűen 
feljavult postás megl.•hetesen könnyen In
tézte el a múlt hét hősét, a Vasas együtte
sét. Berzy és Bajkai góljával 2:0-ra zárul a 
félidő, n második félidőben Bajkai, Berzy 
és Kárpáti rtigjn a Postás góljait. Hermann 
és Sarnvecki n Vasasét. A Postás minden 
képen rászolgált u nagy győzelemre, min
den csapatrészében felülmúlta ellenfelét.

Sopronban ünnepelték a Héttel 
Naplót és Salamont, az első 

Hét Hősét
Pénteken délután a SFAC vezetősége 

klubuzsonnáján adta át a Hétfői Napló 
munkatársa Salamonnak, a soproniak ki
váló csatárának a Hét Hőse plakettet. Mun
katársunk az ünnepség során kiemelte, 
hogy Salamon 28 egyesület 308 játékosa 
között nyerte meg a sportszerűség e nagy 
kitüntetését. A játékos meghatva mondott 
köszönetét, majd Fürit Lajos és Jandl Kál
mán vezetőségi tagok köszönték meg a Hét
fői Naplónak és dr. Elek Hugó főszerkesztő
nek a tisztult sporterkölcsök jutalmazására 
alapított remek plakettet.

NEM VOLT NAGY AKADÁLY 
A HALADÁSNAK TOKOD!

Haladás—Tokod 4:1 (2:1). Szombat
helyről jelentik: 2500 főnyi közönség elölt 
csatázott a két csapat. Forgács II. góljára 
Sásdl válaszol, de Moróc révén 2:l-es veze
téshez jut a Haladás. A második félidőben 
ragyogó kombináció és támadások ered
ményeképpen Lovász és Moróc az ujabh 
gólok szerzői.

KELETI CSOPORT

KATASZTROFÁLIS VERESÉGET SZEN

VEDETT OTTHONÁBAN A VÁCI REMÉNY

SZAK—Váci Remény 6:0 (3:0). Várról 
jelentik: 500 néző. A tavalyi profiligás Re
ménységet a kiváló szegedi csatársor a 
nagyszerűen játszó Török révén már az 
első húsz percben elintézi. A gólokat Albert, 
Földesy, Solymár és Albert szerzi az I. fél
időben. Szünet után, ha lehet. Török még 
jobban játszik és három óriási góllal ka
tasztrofális vereséget mér a helyi csapatra,

BOTRÁNYOK KÖZÖTT TS FÉLTUCAT 
GÓLT RÚGOTT DIÓSGYŐR

DMÁ VÁG—Pereces 6:1 (3:0). Diós
győrből jelentik: 200 főnyi néző volt ki
váncsi a DMÁVAG első otthoni mérkőzé
sére. őri szerzi meg a vezetést, majd Füzér 
és Barna góljával alakul ki a félidő ered
ménye. A második félidő elején Fenyves 
szépít, majd Füzér, Barna és Llpták góljá
val 6:í-re nyer a DMÁVAG. A mérkőzés a 
pereces! játékosok kíméletlen játéka foly
tán többször félbeszakadt és csak az erős
kezű bírónak köszönhető, hogy a mérkő
zést be lehetett fejezni.

GYILKOS HARC UTÁN KESERVESEN 

GYŐZÖTT A WMFC

WMFC—MÁVAG fttt (1:1). 2500 főnyi
közönség vándorolt ki a Kőbányai-utra, 
hogy tanúja legyen annak az izgalmas és 
keménv csatának, amelyet a két csapat vi
vőit. Keresztes szerzi meg a WMFC-nek a 
vezetést, amire Kiss válaszol. A második fél
időben óriási harc indul a gvöztes gólért. 
Végül a sokszoros válogatott Serényinek 
sikerül a WMFC részére megszerezni a má
sodik értékes pontot. A MÁVAG ezután ro
hamot rohamra vezet, de hiába, az egyenlí
tés nem sikerül.

A VSE PONTOT ÉRDEMELT VOLNA 
MEZŐTÚRON

MAFC—VSE 3:2 (1:2). Mezőtúrról jelen
tik: Ezer néző volt kiváncsi a Mezőtúr má
sodik NBB mérkőzésére. Csáki szerzi meg 
a vezető gólt a VSE-nek, amit Eckhard ön
góljával egyenlít Mezőtúr, majd Vadász is
mét vezetést szerez a vendégcsapatnak. A 
második félidőben irgalmatlan mezőtúri tá
madássorozat után Vargadi vét öngólt és a 
teljesen megzavarodott váci együttesnek 
Hódy adja meg a kegyelemdöfést,
A CSEPELI POKOLBAN NAGY GYŐZEL

MET ARATOTT A I)VSC
DVSC—Cs. MOVE 5:2 (2:1) Csepelről je

lentik: Nyolcszáz néző. Bihari már az első 
percben vezetést szerez s ezt rövidesen <Vo- 
vák ujabh góllal toldja meg. Csak a félidő 
végén tud Papp javítani. A második félidő
ben nagy küzdelem alakul ki, Horváth 
egyenlít, de a debreceni csapat hatalmas fi
nist vág ki és Nagy valamint Novák 
góljával biztosan nyeri n mérkőzést,
VÁRATLANUL KÖNNYEN INTÉZTE EL 

A SÁL. BTC A TÖREKVÉST

Sál. BTC—Törekvés 5:2 (1:1). Salgótar
jánból jelentik: Ezeröl száz néző. Tapoga
tózó játék után Lackó szerzi meg a veze
tést, amit Császár egyenlít. Szünet után 
Jenőfl húrom góljával már 4:1.re vezet a 
helyi csapat, amikor Zörgő szépít. A mér
kőzés utolsó gólja Lukács nevéhez fűződik.

KÉZILABDA > UTE -Elektromos Müvek •:< 
(4:2). Spoieer-diJ •lődflntü.

A auagyar gclfbajnuknégoi l.anb»r 
nverfe, a női bajnokságul pedig dr. Sz/ávy 
Belülié szerezte meg.



12 HÉTFŐI NAPLÓ

Pompásan szerepelt Párisban 
Kovács Remek eredmények a ,,kls-olimplán“

(A Hél/fii Napló tudósitójától.) Az átló- 
tlknl Európa-hajnokxágok második napján 
híMzoniHerer főnyi közönség elölt folytat
ták a gigászi küzdelmeket a nemzetek leg
jobb atlétái. Eredmények; A 200 méteres 
síkfutás első előfutamában (iyei.es 22 mp.-el 
a középfutamba jutott. A harmadik elő
futamban Sir 22.5 mp.-el mint harmadik 
szintén továbbjutott a középfutamban. A 
középfutamokban Gyenes mint hurmadlk 
döntőbe került, míg Sir váratlanul nem In
dult cl középfutamában. 400 m.-es gátfutás: 
Európabajnok Joye francia 53.1 mp. 2.

Kovára, magyar, 53.3 mp. Kovács remekUI 
s várakozáson felül jól szerepelt. 400 m.-es 
síkfutás: Európohajnok Brown, angol, 47.0 
mp. A magyar Görkól 48.9 mp.-es Jó Idővel 
negyedik helyezést ért el. Kalapácsvetés: 
Európabajnok Heln, német, 58.77 m. 5000 
méteres síkfutás: Európabajnok MiLski, finn, 
14 p. 20.8 mp. 800 m.-ts sikfulás: Európa
bajnok Hadiig, német, 1 p. 50.6 mp. Német 
rekord! 200 m.-es síkfutás döntő: Európa
bajnok Oscndarp, holland, 21.2 mp. Gyenes 
22 mp.-el ötödik. Hármusugrás: Európa
bajnok Raja.vaarl, finn, 15.32 m. 110 m.-es

®5íi

Két világrekord, 
de egyik sem érvényes

Klphut lesújtó véleménye a magyar úszókról

Budapest, 1938 szeptember^

gátfutás: Európabajnok Finlay, angol,
14.3 mp.

Az 5000 m-es síkfutásban Csapiár az 
előkelő mezőnyben a 7. helyen végzett. 
Simon az utolsó körben szúrás miatt a ver
senyt feladta. A maratoni futásban Mucsl 
12. lelt. A 800 m-es síkfutásban Harsányi a 
célegyenesben szúrás miatt feladta a re
ményteljes versenyt.

Sulydobásban bajnok: Kreek (eszi) 15.83. 
.Maratoniban bajnok: Mulnonan (finn) 2 ó. 
38 p. 28.8 mp. 50 m. gyaloglás: bajnok: 
Viklok (angol).

.1.2 mp.-el jobb, mint a fennálló világ
rekord! Az európai stafétában legjobb időt 
Zólyomi úszta, 59.6 mp.-el. 3X 100-as ve- 
gyesstaféta: I. Magyarország 3:24.6 mp.
2. USA 3:26.4 mp. Á magyar csapat Angyal 
tüneményes úszásával nyert.

Az újpesti úszó Ideje 1:00.8 mp., tehát 
Cartonnet fennálló világrekordjával 

egyenlő!
A Hétfői Napló munkatársa verseny után 

beszélt nz amerikai csapat világhírű tréne
rével, Kiphuttal, aki a következőket inon-

dotta:
— Gratulálhatok az uraknak gyönyörű 

uszodájukhoz. Európában ilyen uszodát 
még nem láttam. A vize is kiváló. Hogy 
őszinte legyek, nagyon meglepett a magyar 
úszók gyenge formája.

Berlin óta alaposan visszaestek.
Érzésem szerint túl vannak trenírozva 
A melluszó Angyal egészen különálló 
klasszist képvisel. Én tegnap neki világ
rekordot mértem. Véleményem szerint rö
videsen meg is fogja azt alaposan javítani. 
Fiaim eredményével nagyon meg vagyok 
elégedve. Nálunk Jaretz, a nagy tehetség, 
még alig 16 éves. Fog ő még 57-en belül 
úszni/ Nagyon kérem, Írja meg azt, hogy 
ennél csodálatosabb vendéglátásban még 
nem volt részünk sehol a világon és olyan 
szép asszonyokat sem láttunk máshol, mint 
Budapesten. Dr. Takács Imre

A PARTOS BÍRÓ FOSZTOTTA MEG AZ 
ÚJPESTET A GYŐZELEMTŐL 

ÚJPEST—BEOGRADSKI 1:1 (0:1) 
Belgrád, szeptember 4.

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-

Ideje a

tíz Egye- 
AX/OO-uí

Az omerikai úszók vendégszereplésének 
második napján is nagyszámú közönség 
kereste fel a nyitott uszodái. Az. USA gár
dája hálás is volt a nézők tapsaiért, mert 
pompás eredményeket produkált. Hiába, 
az uszósporlban a világranglista első he
lyén áll u csillagos lobogó*  együttes! A va
sárnapi eredmények közül Angyalnak 
.1X100 méteres vegyes stafétában eléri, 
1:00.8 mp. világrekordja emelkedik ki, de 
egyben gondolkozóba ejt, hogy az oly hí
res magyar időmérők stoppérel nem mü- 
ködtek-e rosszul a szombati versenyen? Az 
l’SA versenyzők eredménye közül

Flanagan kolosszális 400 m.-es 
legjobb.

A pontversenyt 26:16 arányban 
sült Államok nyerték. Az európai
staféta rcvánsa — ha diszkvnliflkúlás árún 
Is — sikerült. Részletes eredmények: 
Í00 m.-es gyorsuszás: I. Flanagan 4:46.2 
mp. 2. Plath 4:56 mp. 3. Gróf és Wein- 
mrigt 5:00.0 mp. A kiváló Flanagan már 
150 m.-nél elintézi a versenyt és 
egyedül, unatkozva, kényelmesen úszik a 
célba. 200 m.-es mellúszás: 1. Angyal 
2 48.2 mp. 2. Vcrson 2:50.8 mp. Nagy 
csata után a jobban fmlselő Angyal ma is 
legyőzte Versont. 100 m.-es hátuszás- 
1. Neuniig 1:10.8 mp. 2. Erdélyi 1:14 mp. 
A kiváló formában lévő amerikai már 
30 m.-nél „megélte'' a még gyermeksorba 
tartozó egri úszót. Toronyugrás: 1. lioot 
110.05 pont. 2. Hídvégi 104.61 pont. 
A klasszikusnál klasszikusabb nrlislamutnt- 
ványoknt bemutató Ront méltán megérde
melte a közönség szűnni nem akaró tap
sait. így tehát nz USA—-Magyarország vá
logatott viadal pontversenyét

20:16 nrdnyban nz L’SA nyerte.
4X/00 m.-es staféta: 1 Európa 4:O2mp. 

Az elsőnek beérkező USA stafétát Jarclz 
előbbváltásn miatt diszk vnliílkállák. Az 
amerikai staféta ideje <7:56 mp. volt, tehát

azután

Egyetlen Európabajnokságot sem 
sikerült evezőseinknek szerezni

(A Hétfői Napló tudósilójának távirata.) • 3. 
szombati rcménytnyujtó, szép szereplés 

több sikert vártunk evezőseinktől.
A
után ----- -----
Ugyanis öt magyar hajó juttt be nz Európa- 
bajnokság döntő küzdelmeibe, de végül 
egyetlen győzelmet sem tudtak aratni. 
A nap legszebb versenyét a nyolcas küz
delme hozta, ahol

a magyar evezősök rég látott pompás 
finist vágtak ki. de nem tudták Né

metországot megelőzni.

**. Dánia. Kormányos néküli négyes:
1. Svájc 6:57.16 mp. 2. Olaszország. 3. Ma
gyarország. Dubló: 1. Olaszország 7:07.50 
mp. 2. Németország. Magyarország 5. lett. 
Nyolcas: 1. Németország 6:19.21 mp. 2. Ma
gyarország 6:20.58

(A -------  ------- ----------------------- , .
lése.) Tízezer főnyi közönség előtt játszottak 
a lila-fehérek a bajnok Beogradskival, ez a 
meccs különben Marjanovicsnak, a sokszoros 
jugoszláv válogatottnak volt a jutalorajátcka. 
Az Újpest az egész mérkőzés folyamán sokkal 
jobb volt, azonban a pártos biró hajmeresztő 
Ítéletei miatt képtelen volt győzni. Marjano- 
vlcs kézzel állította meg a labdát és ugy lőtte 
a belgrádiak vezető gólját. Szünet után a 
30. percben Zsengellér egyenlített.

CSEHSZLOVÁK LABDARUGÓ ERED
MÉNYEK

SK Ostrava—Bratislava 3:2. Zsidenice—Na- 
chod 1:1. SK Pilsen—Libcn 2:1. Kiadno—Bata 
4:3.

A Davis Cup döntőjében USA 2:0 arányban 
vezet Ausztrália ellen.

A tátrai bajnoki kerékpárversenyek értékes 
magyar sikereket hoztak. Az első négy helyet 
magyar versenyző foglalta el. 1. Erős 11 óra 
30 p 35 mp. 2. Nyilas, 3. Németh, 4. Gera.

Gerevlch nyerle n Nagy Béla-emlékversenyt. 
Siófokon Albrecht királyi herceg jelenlétében 
vívták le a Nagy Béla-kardversenyt, amelyet 
Gerevlch (MAC) nyert meg. 2. Palócz (UTE), 
3. Elthes dr. (BEAC). Rajczy hetedik lett.

Az eredmények a következők: 
Kormányos négyes: 1.

7:01.21 mp. “ 
3. Magyarország 7:07.33 mp. Az 
(luk ................................
lek.

Diktátor nyerte a Bérczy Károly dijatNémetország 
Olaszország 7 01.22 mp. 

újpesti 
várakozáson felül pompásan kiizdöt- 

Kormányos nélküli kellős: 1. Némct- 
rszág 7:23.22 mp. 2. Olaszország. 3. Dánia. 
4. Magyarorzág. A Győri—Maminusich pár 
taktikóbó spórolt az erejével a nyolcasra. 
Egyes: 1. Németország (Haseöbl). 2. Len
gyelország (Véréi). Krmányos kellős: 
1. Olaszország 8:14.57 mp. 2. Németország.

TÖRJE A FEJET!
VÍZSZINTES:

1. Fatelepen feltétté 
található 11 Névtelen 
lelő 12. Az udvarias', ág ma
gas Iskoláját produkálja 14. 
Arany — (ram-ióul 15. Betö
rött női név 10 Timlnl 
jele 17. Er. veszthető el 
versenyen 20. A knr 
vnn - de Hl éke 
21. Blznnyáru óliu< 
de lehel, hogy esti 
tik 22. l'i - fonetikusa 
Nénid iró (Frledrich.) 
Széni rövidítése 25. Női n 
20. Az angolok kedvenc tinin. 
27 Mosdáshoz síiiksóivs < 
siód nint s vízvezeték 28. 1< 
tatamit ker'l birtok <hr 
Angol tizes 31 llnlássi 
32. Város n Balkánon 
vezet rajta keresztül é 
ilyen, fontos pont 33. 
gyök 34. Vissza használha
tatlan holmi 35. . mögött
(mögötte i 30 Szórni - fran
ciául 40. S É N 41. Ulóir.il 
rösitlilése — latinosán 42. 
Tárgvnlás Jelzője lehel — lm 
nem ér rövid Időn helül vé-fd. 
43. Szent idegen rövidilcsc. 
többen. 45. A tsilrl feladata. 40. A tisztre fog 
haljuk ró.

A Szent István dij mezőnyének jóságát mi 
sem igazolja jobban, minthogy azóta annak 
helyezetten résztvevői sorban nyerik a verse
nyeket. Diktátor pláne mór a másodikat nyerte 
azóta ma, mégpedig ezúttal a nap főversenyét, 
n Bérczy Károly dijat. Az Otranto ménnek a 
finisben csak a közben szerb tulajdonba ke
rült Vinkó H.-val kellett megküzdenie, mert 
Aszfaltbetyár ugylálszik már nem a régi.

A néhánynapos favorit tendencia különben 
ma véget ért és különösen a h„: ' L ’
egymást érték a meglepetések. A nap 
legérdekesebb eredményével az utolsó 
szolgált, melyet a nemrég még csodalónak ne
vezett Rianás nyert meg olyan fölényes stílus
ban, hogy az sem lenne meglepő, ha legköze
lebb már hozzá méltó társaságban is megállná 
a helyét.

Részletes eredmények:
I. Gátverseny. 1. Jancsi P. (3) Stecák, 2. Te

kergő (12) Honik, 3. ldler (8) Pintér. Fm.: 
Hali-Gani (10) Stankovits, Opál (8) Frosch, 
Rcgulus (2) Benyó, Fék (81 Szovátai, Blondc 
Kathrein (6) Dósai. Nyakhossz, 4 hossz. 10:38, 
20. 26. 53. Befutó: 393.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Récal- 
cltrante (3:10) Balog, 2. Újra (6) Gutái, 3. 
Ezüst róka (6) Szentgvörgyi. 8 hossz, ötnegyed 
hossz. 10:12 Befutó: 25.

III. Kclenhegyl díj, 1. Ugolln (3) Csapiár, 2. 
Ábránd (6) Klimscha, Pomádé (2>í) Gutái. 
Fm,: Credo (8:10) Weissbach, 
sav, Aviso (t>$) Fodor. H 
10:57, 23, 24. Befutó- 288.

IV. Bérczy Károly díj. 1. 
Keszthelyi, 2 Vinkó (6) Nagy 
(3) Klimscha. Fin • Aszfaltbefyár (2)4) Balog, 
Jonathan (18i Gutal, Drusza (12) Csuin. 1 h, 
3 hossz, 10.27, 18, 23 Befutó; 167.

handicupekben 
talán 

futam

ler. Nyakhossz, ötnegyed hossz. 10:160, 19, 16, 
13. Befutók: 288 és 219.

VII. Handicap. 1. Rianás (6) Esch, 2. Nap*  
nyugta (8) Esch II., 3. Perelő (8) Klimscha. 
Fm.: Nanking (5) Gutái, Aratás (8) Nagy G., 
Ereszd el (5) Teltschik. Virulj (8) Szentgyörgyi, 
Írun (10) Fodor, Rakoncátlan (4) Bihari, 
Fiola (10) Csuta, Lator (5) Keszthelyi, Ciráda 
(12) Kajári, Csatártó (12) Baranyi, Kópia (4) 
Kolonics. 1 hossz. 1 % hossz. 10:117, 52, 36, 37. 
Befutók: 640 és 945.

tógád Bauer Aladár
bookmakertrodAiban, Budapest, Kossuth Lajoa-u. 14-16 

Telefon: IH9-7U4, 180—724 
Fiókiroda: UudAn, Horthy Miklós-at 18.

Telefonon , Telefon : 2Ü8-7(W
leado't fogadAsokst mindenkor aionnal klkAzbesitOnk

Albus (50) Dó
hossz, fejhossz.

Diktátor (1H)
Géza, 8. Virtus

AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DIJAT futják
csütörtökön Budupcslen. A *24.000  pengős díjért 
valószínűleg csak a következő öt ló áll starthoz:

Teltschik
Gutái
Szentgyörgyi
Klímáéba 
Schejbal 

mezőny. Az évad máso-

Darfur 01
Cabala 59^
Dragonyos 55! j
Hős 50’í
Dugó 54 Jí

ICGGŐLEGESi

t. Szerencsétlen személy ..neve'*  2. Rn 
A Az öreg cigányról kérdezi n nóta. 4. 
italt h bajor fogyasztja szívesen. (tárgyevet.I 
5. Azonos belük 8. Vonatkozó névmás 7. 
Kinek? 8. Az angol számsor első Ingja. 9. Belli 
10. Régi felfogás szerint az emberi szervezeten 
kisül, talajban vagy viziten termo, vagv nz em
beri szervezetből a kijutása után a földben ér
lelődő kórokozó anyag ti- Mi híred van ezen

ez kissé rövhlebbc Mindenre,
mindenkire kiterjedő. 13. Bizonyos tömegeknek 
egyes vidékekre való elhelyezése. 15. Katasztró
fája a huszadik 
rencséllcnsége volt. 16. Feszes 
Kclct-Turkeszlánhan. 19. Esz.ni, 
ikers/ava. 
k:irliozott 
szak neve 
34. Itat. 35. H< 
éviién ötvenkelt.
39. A lakat 
. II 4?. Ellen

század egyik legnagyobb sre 
*■ ■' léptű. 18. Folyó

■nvkép. 22. Cók 
23. Női tnckhnng 27. Tétlenségre 
28. tőzsdén nz áremelkedő idő- 
29. A kávékivitel brazillal főhelye, 
"on. 37. Egv hónapban négy, egy 

van b?l.1!e. 38. Azonos belük 
sem cpvéb 40. Salvador neve elüti 
íől ölésit 43. N G

V. Ilandlcap. 1. Vaklárma (JJá) Kolonits, 2. 
Progrcssiva (8) Dósai, 3. Signorina (6) Mályus. 
Fm.: Farandole (12) Kupái K._ Rummy (10) 
Horváth K. Nova (8) Esch T., Kékes .11. (12) 
Schwadlcnka. Hédié (2) Fetting A., Vlszta (20) 
Szép, Minek? (8) Horváth K. IL, Mécs (5) Bi
hari, Siller (10) Klimscha IL, Leaguc of Na- 
tions (12) Bnianyi, Indiana (14) Pogány. I h., 
% hossz. 10:44, 18, 21, 18 Befutók: 133 és 114.

VI. Kétévesek handlcapja. 1. Soros (12) Tel
iseink. 2. Jól van (3) Weissbach. 3. Sandstorm 
ipl Klimscha. Fm.: Sunion (14) Kupái K.« Ban
dita (5) (iulai, Blagucur (6) Szentgyörgyi, .Se
noritas (10) Keszthelyi, Orion (5) Kolonics, Él
harcos (12) Simics, Nastja (10) Krédler. Arca- 
dlus (12) Klimscha II, liappy Boy (tOi Pfer.d-

KIchI, de annál |obb mezőny. Ar. évad máso
dik felében mutatott formái alapján Cabala a 
valószínű nyerő. Ellenfelei: a tavalyi nyerő 
Darfur és a most súlyban kedvezően álló Dugó.

♦
A KETTŐS IVADÉKVERSF.NY vasárnap a 

pesti program főszáma, melyben Muzsika és 
Hiú találkoznak.
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