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Vasárnapi minisztertanács 
Londonban, Daladier Gamelin 
vezérkari főnőkkel tárgyalt, 
összeül a francia államtanács

London, szeptember 11.
A Downingstrecl ezúttal vasárnapon is a 

hétköznapi mozgalmas két i mutatta. Egész 
napon át lázas tevékenység volt észlelhető 
a korinányzósági negyedben. Már a kora
délelőtti órákban kezdődtek a tanácskozá
sok, amikor Chamberlain miniszterelnök 
dolgozószobájában tanácskozásra ült össze 
Simon kincstári kancellár. Hoare belügy- 
tniniszter. Halifax külügyminiszter, Vanslt- 
tart, a kormány első diplomáciai tanácsadója 
és Cadogan külügyi államtitkár. A tanács
kozás, amelynek politikai körökben igen 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, két óra 
hosszat tartott. A tanácskozás végeztével 
Vansitlart és Cadogan átmentek a Forclgn 
Ofíiceba, mig a tanácskozás többi résztve
vőjét Chamberlain magánál tartotta regge
lire.

Daladier miniszterelnök a vezérkar 
főnökével tárgyalt

Párizs, szeptember 11.
A hét végét fontos megbeszélések jelle

meztek. A nemzetközi helyzettel kapcsolatos 
tárgyalásokat a Genfbc utazott Bonnet kül
ügyminiszter helyeit Daladier miniszterel
nök megbeszélései közül

legfontosabbak azok a tanácskozásai, 
amelyeket tegnap este Gamelin tábor
nok vezérkari főnökkel, Surrant belügy
miniszterrel és De Monzie közmunka

ügyi miniszterrel folytatott.

Bonnet külügyminiszter, aki a vasárnapra 
virradó éjszaka rövid időre Genfbc utazott, 
elutazása elölt még megbeszélést folytatott 
a kamara külügyi bizottságának elnökével, 
Mistler képviselővel. A külügyminiszter

összeül a francia államtanács 
és fontos döntéseket hoz!

Daladier miniszterelnök n vasárnapi na
pot is folytonos megbeszélésekkel töltötte. 
A miniszterelnök állandó érintkezésben volt 
a Quai d‘Orsay-val. A koradélelőtti órákban 
ílcrriot, a kamara elnöke folytatott hosz- 
szabb megbeszélést a miniszterelnökkel.

Nagv érdeklődéssel várják francia poli
tikai körökben a szerdai államtanács 

döntéseit.
Szerdán délelőtt tiz órakor az E/ysée-palo- 
tában Lebrun elnökletével ül össze az állam
tanács, amely — hír szerint — ™NWtn- 
tö> éiü határozatokat hoz Csütörtökön 
szeptember lóén a kamara külügyi bizott
sága tart illést.

A francia sújtó vasárnap tartózkodást ta
nult n nemzetközi helyzet megítélésében.
A félhivatalosnak számitó Petit Párisién ál
landósultnak mondja a válságot.

Délben Halifax lord külügyminiszter 
visszatért a Külügyi Hivatalba, ahol negy
vennyolc órán belül most már másodízben 
megjelent nála Edén voll külügyminiszter. 
Edén több mint egy óra hosszat folytatott 
megbeszélést a külügyminiszterrel, aki vala
mivel négy óra előtt fogadta Kennedy lon
doni amerikai nagykövetig

A sajtó különösen az utóbbi megbeszélé
seknek tulajdonit nagy jelentőséget, ugyan
akkor azonban kiemeli, hogy az angol kor
mány az utóbbi napokban külpolitikai téren 
nem vállalt az eddigieken túlmenő kötele
zettséget.

A vasárnapi nap folyamán egyébként 
megérkezett már Londonba a kormánynak 
csaknem valamennyi tagja, hogy jelen le- 

I bessen a hétfőn délelőt tizenegy órakor ösz- 
I szeiilő rendkívüli minisztertanácson.

egyébként csak vasárnap marad Gcnfben és 
hétfőn délelőttre okvetlenül visszatér 

Parisba.
A külügyminisztert genfi útjára a kamara 
külügyi bizottságának alelnöke, Grumbach 
képviselő és a Quai d'Orsav főtitkára, Sainl 
kisér le el.

A Paris Midi ugy tudja, hogy Bonnet kül
ügyminiszter főleg

azért utazott Genfbc, hogy ott meg
beszélést folytasson Lltvinov szovjet
orosz külügyi népbiztossal és C.ommen 

rflmán külügyminiszterrel.
A külügyminiszter genfi megbeszéléseiről n 
szerdán összeülő államtanácsnak tesz majd 

I jelentést.

Kínosan hatott a közvéleményre az un 
goí kormány szombatesti hivatalos nyi
latkozata, amelyben óvu Intette az an
gol közvéleményt bizonyos kívülről 
jövő ellenőrizhetetlen és kósza híresz

telésektől.
A lapok szűk- .esnek tartják hangoztatni, 
hogy az angol kormánynak ez a nyilatko
zata nem vonatkozhatok a francia sajtóra.

Sorozatos tüntetések, 
összetűzések a szudéta 

vidéken
Prága, szeptember 11.

A szudétanémet vidékeken vasárnap so
rozatos tüntetések és összetűzések voltak. 
A vasárnap estig beérkezett jelentések 
szerint

az összetűzések során tizenöt szudéta- I lyek az utóbbi napokban a morva
német könnyebb-sulyosabb sérüléseket osztravai eseményekkel kapcsolatban váltak 

szenvedett. I közismertté. Azokban a városokban és
A szudétanémet vidéken a lakosság szá- községekben, ahonnan a cseh államrendőr- 

mos helyen tűi.lelett a csehszlovák állam- visszavonták, nem került sor
rendőrség vizsgálati módszerei miatt, aine-1 összetűzésekre.

Hitler vasárnap nagy beszédet 
mondott Nürnbergben

Nürnlierg, szeptember 11.
Hitler vezér és birodalmi kacnellár vasár

nap délelőtt a nemzeti szocialista harci 
szervezetek felvonulásán beszédet mondott, 
amelyben elsősorban üdvözölte az Ostmark 
rohamcsapatainak és védöosztagainak tag
jait. Hangsúlyozta, hogy ebben az évben a 
sors végre megengedte sok nemzedék álmá
nak valóraválását.

— Azok akik ma itt előttem állanak — 
mondotta a kancellár — a német nép leg
jobb politikai harci csoportjának tagjai. 
Olyanok az idők, hogy szükséges arra gon
dolni, hogy a nemzeti szocializmus nem
csak szilárd reménykedés, hanem erős harc 
árán is jutott hatalomra s

elszánt akarata, hogy elfoglalt helyét 
és a birodalom helyét, amelyet ő terem
tett meg, minden körülmények között 

megvédje.
— Németország elöltünk áll és mi élvez

zük azt a boldogságot, hogy benne élhetünk 
ebben a Németországban.

Más németeknek még néni adatott meg 
ez u boldogság.

Lelkünk azonban elszáll hozzájuk és tud
juk, hogy ebben az órában az ő lelkűk is 
ilt van közöttünk. l'-'.s mindnyájunkat csak 
a kötelesség érzete hal át. Ezerszer és mil- 
liószor szóltak már erről, pedig az egyetlen 
mindnyájunkat, kötelező szóban foglalható 
össze, ez a szó, ez a hitvallás: Németország.

Déli 12 órakor a nemzeti szocialista harci 
alakulatok a Luitpold mezőről visszatérő
ben a Hitler Adolf-téren diszmenelben vo
nultak el a Vezér előli. A téren három disz- 
emelvényt állítottak fel s ezeken foglaltak 
helyet Hitler kancellár bel- és külföldi ven
dégei.

A vendégek sorában voll Henlein Kon
rád, a szudétanémet párt vezére Is.

Hitler kancellár gépkocsijában maradt és 
innen nézte végig a diszfclvonulúst.

Német visszhang 
Benes beszédére

Berlin, szeptember 11.
A német sajtó nem tulajdonit különösebb 

jelentőséget Benes cseh köztársasági elnök 
szombati rádióbeszédének.

A legtöbb lap csuk néhány sorban közli 
a beszéd Kivid kivonatát.

A Dcülsehe Allgcrncinc Zeitung szembe
állítja Benes beszédét Göring vezérlábor- 
nogy beszédével. A lap megállapítja, hogy

a vczcrlábormjgy •— néhol erős kifejezése
ket használva — az igazságot mondta. Nem 
lelt volna őszinte dolog, mondja a lap, 
enyhébb hangon beszélve, megtéveszteni a 
világot a való helyzet felől. Benes azonban 
ezt teszi.

Hitler mai beszédét 
a magyar rádió is 

kózvetiti
Hitler vezér és birodalmi kancellár hétfő 

esti beszédéről a Magyar Hádió is fog köz
vetítést adni, még pedig 1!) és 21 óra között 
Budapest II. hullámhosszán. A beszédet ma
gyar nyelven, majd Budapest I. hullámbosz*  
szán ismerteti a Hádió. Az ezzel kapcsola
tos műsorváltozásról részletesen hétfőn dél
től kezdve többszöri bemondás során tájé
koztatja a Hádió a hallgatóságot,

Esterházy János gróf 
a csehszlovákiai 
kisebbségekről

Berlin, szeptember 11.
Az A’.S' Pressc-Bricfe közli gróf Esterházy 

Jánosnak, a csehszlovákiai magyarság egyik 
vezérének nyilatkozatát, amelyben foglalko
zik a nemzetiségi politikai viszonyok ren
dezésével. Kifejti, hogy a megoldás csak a« 
lehet, hogy

a csehszlovák kormány minden nem
zetiségének megadja uz önkormányza

tot.
Majd kifejti, hogyha a csehszlovák kor
mány a bék>’| akarja; akkor most érkezett 
el az utolsó alkalom a nemzetiségek teljes 
kielégítésére.

Románia nem engedi meg 
a szovjetcsapatok 

átvonulását
Varsó, szeptember 11.

Az Express Poranny jelentése szerint 
Lltvinov. a Szovjetunió külügyi népbiztosa 
Gcnfben elénk tevékenységet fejt ki.

A népbiztos megbeszélést folytatott 
C'omnrn román külügyminiszterrel

a szovjctcsapntoknak román területen ke- 
iésztül Cseliorszógba vuló átvonulásáról*  
Coinncn miniszter a lap tudomása szerint 
kijelentette, hogv Románia nem lesz haj
landó megengedni a szovjetcsiipalok át
vonulását.
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nikecz igazságügyminlszter
a kormányzó elévülhetetlen érdemeiről, 

Antal István államtitkár

Budapest, tl>3S szeptember 18.

a nemzetközi helyzetről és Jobboldali 
politikáról mondott vasárnap beszédet

Mezőtúr, szeptember II.
Alezölnr városházának közgyűlési termé

ben vnsfirtinp délben leplezték le ünnepi 
díszközgyűlésen

Horthy Miklós kormányzó arcképét,

' hioulnl Ferenc festőművész alkotását. 
\ disrkozgvulésen megjelent többek közöli 
\fiktct Ödön Igazságügyminiszter, Antal 
István államtitkár, Tusnádi Nagy András, 
1 NÉP elnöke, valamint előkelőségek hosszú 
>orá.

Dr. kpetl Ernő polgármester megnyitó 
szavai után

Mlkccz Ödön Igazságügyminlszter mon
dott ünnepi beszédet.

Hangoztatta, hogy ebben a teremben a leg- 
Iső magyar ember képével a magyar ném
eti eszmék látható szimbóluma kap helyet. 
\zl fejtegette, hogy a nemzet faji tulajdon- 
.ágai azok, amelyek bennünket megtartot
tak. Megállapíthatjuk, hogy

a kormányzó aiemélye éa a nemzet kö
zölt cltéphetetlrn kapcsolatok fonódtak.

Tinin magyarság, tiszta harnllas ét kemény 
akarni, amely kemény ököllel meg tudta

időkben: C:l 
a kormánytó

n« Igazságügy 
jelentőségéről.

menteni a: országot a nehé 
jelenti az ország számára 
személye.

A kővetkezőkben beszéli 
niinlMlcr a nemzeti eszme 
majd mcgállapitotta, hogy

ni az akarat, amely a kormányzó csele
kedetein keresrilll nyltatkoalk még. ai 

egész nemzet akarata,

'Nikéét Ödön nagv tapssal fogadott be
széde után lehullott nz Arcképről a lepel. 
Spett Ernő polgármester a város nevében 
átvitte a képet, majd berokcsxteite a disz- 
közgyűlést.

Vgyancsnk vasárnap Mezőtőrön mondotta 
hcszámolóbcszédét báró l'rbán Gáspár Oi- 
azággyülési képviselő. Ezen rt beszáinoló- 
gvultMii i*  résztvett Mikec: Ödön igazság- 
ügyminiszler, Aulai István AltamUlkAf, Tus
nádi Nagy András, a kormánypárt elnöke, 
^-nlmnlnt u NEl’-IrfpUwlfIk W" ’"«■ 
nádi Nagy András mondotta n megnyitó
beszédet, nmeknek során nagv elismeréssel 
nyllalkozolt n kaposvári programról, lián 
goztnlla, hogy

n miniszterelnök nem akar paktumon 
pidltlkát folytatni, hanem út akarja 

formálni a magyar életet
Ugv. hogy több legyen ftbbnn az igazság, a 
humanitás és a Szeretet. Megemlékezett 
ezután a nilrnbergi pártnaptól.

A NI I*  elnökének beszéde után báró Fr- 
bón Gáspár tartotta hiég beszúmolójúl. 
amelyben beszélt a népi szociális és igazsá
gos jobboldali nemzeti politikáról és mél
tatta nz elmúlt év törvényhozói munkássá- 
gánnk eredményéi, majd ismertette rt mi
niszterelnök kaposvári beszédéi.

Antal István Igazságügyi államtltluir. ftkil 
n közönség lelkes 
nek előtt

a nemzetközi

Ibi világiéit nrrn- 
érinthetik n mi f.... „ - 
ezért teljes nyugalommal kell szembeni' 
nz elkövetkezendő idői, esbelöségéiiul.

Hinnünk kell abban, hogy fenntart
ható lese Európa békéje é*  nyugalma. 
Ml. magyarok iK/la srlvhől kívánjuk, 
hogy tataijának valamilyen megoldási, 

nmelv legalább átmenetileg megmenti, 
helyzetéi. /. ..........
ció és biztonság végleges 
utja: ma jól megc sinálniazt. amit húsz 

I helyzetet Ismertette.

, hogy a tullidy IJhutdzni 
nrstdgilnk érdekeit is és 

* ‘ “ * érni

...................   n 
A béke, nyugalom. konszolidá- 

helvrcállitósának 
t>i n ,...........     én
előtt rosszul csináltak. Nem Múltad figyel
men kiviil Imgvni, hogv Közép-Európában 
ma nem csupán szudétanémet kérdés, de 
magyar kérdés Is van.

Hangsúlyozta eziilAn Antal István, hogy 
olvan politikát kell követnünk, amely alkal
mas arra, hogy felszínre hozza .1 magyar
ság összes szellemi, erkölcsi, gazdasági é« 
biológiai erőit.

Igazságos szociális hclytel én egészsé
gi s gazdasági viszonyok

olyan fontat tényezői a: ország hon- 
■nek, mint magának a hadseregnek 

Ezért Van szükség a kor szín- 
állá jöldbirtokpolilikáro és a »Mi- 

védelmi Vhtonyokban mutatkozó 
Art fejte- 

hogy

éppen 
védelmei 
fcjlvsrlése 
vonatán d 
gyónt és jói' 
kiáltó ellentétek letompildsára. 
gette u következőkben az áltamtitkár, 
H roppant ("indátok megoktass csakis 

• Jobboldali politika keretében

lrhelségcs. A baloldali pólillku
iln'la - ii ni tudta n modern élet ,-gsellen ,
n.ig\ problémáját sem megoldani, a tölti-|gu

in.m

nrltm nagy vizsgáján végzetesen elbukott. 
Bukásának szörnyű fiaskóját azzal akarja 
leplezni, hogy limit jót, programjiil, elveit 
megtagadva, háborúba akarja sodorni a 
világot.

Antal államtitkár hangoztatta. hogy az 
összes alkotó alkotmányos jobboldali erők
nek össte kelt fogniuk n Uoinzet nngyságát, 
a tömegek 
rcsztény, 
jegyében.

kell vonnunk jobboldalitagunk 
öss/ch rrkökul és politikai konzekvenciáit 
— folytatta t, nem csúféin közéleti Irá-

•1

Eckhardt válasza
a kaposvári programra

nagyhatású

vitéz Imrcdy 
beszédéről ék

Mátészalka, szeptember 11.
A független kisgazdapárt szalmármegyei 

szervezete vasárnap a tnólészalkai piiicon 
nngygyülést tartott, amelyen nagyszámú 
hallgatóság vett részt.

Itápolthy Nagy Jenő elnöki megnyitója 
után (luláésy György dr, szólalt fel, majd

Eekhaedt Tibor mondott 
beszédet,

nmelyben kritikát gyakorolt 
Béla miniszterelnök knposvári 
a Iöldhlrlnkpuliiikóvni foglalkozott.

—• A földbirlokkétriétl 0 napirendről le- 
venni többé nem lehet •— mondotta Éck- 
hardl. — Ahogy a titkos választójogért har
coltunk mindenkivel Szemben, ugyanígy 
mától kezdve

a becsületes földhlrtokpolltlkáért 

lógunk éjt nappallá léve küzdeni. Nagyon 
fonlós állomást jelent a miniszterelnök ka
posvári lieszéde. T:n n miniszterelnök beszé
dét nyi/ fogom fel, mint egy olyan első szól, 
"melyért köszönet jár neki, de néni tud
nám soha tilálsó szónok minősíteni.

Ezután l'ekhardf Tibor összchasonli- 
lotla annakidején Kaposvárott mondott be
szédét 11 miniszterelnök 
dévcl.

- A miniszterelnök 
-*-  folytul la líekhardt 
liftgybirlokhál 33 százalékot, a szabad nug.V- 
birtoknál pedig 25 százalékot szándékozik 
a kormány kisbérietek tormájában és bi
zonyos időn belül a migynr föld népe ré
szére juttatni. E11 e perccnlekben való szá
molás helyett

Jobban szeretném. Iiq megtudnánk vi
lágosiin. hány holdra terjed ki ez a

kaposvári beszé-

ur azt inóndölla 
—■, hogy n kötött

Jugoszlávia belügyminisztere 
a magyar kisebbség helyze
téről és a zsidókérdésről

Belgrád, szeptember 11.
Korosec jugoszláv belügyminiszter vasár

nap .Muraszombaton feltünéskcltő beszédet 
mondott, amelyben a magyar kisebbségek 
helyzetét is szóhnhözln. Ilaitgsulyozta, hogy

a magyarok Jiigoszlávtahan nem élnék 
elnyomatásban,

meri elismerik magyar voltukat. Nem hlMl. 
hogv egyetlen jugoszláv iái magyarnak Is 
panasza lenne. A atagynrorsz.ágnn élő jugö- 
szlávoknak mondotta -- ugyanolyan kí
vánságai vannak, mint a Jugoszláviában 
éld mrtgyar kisebbségeknek, E kivánságök

Ma este véget ér
az őszi Lakberendezési Vásár

Vasárnapi rckordlúlognloltság illán, ina. bél
tan este (> órakor ünncpúlyos keretek közölt 
m Bet ér az t'szt I.aklwrt'hdc/éSl és IIMtarlAsi 
Vásár A snsárttapi monslretorgnlc .; kifejlődé
séhez — mintegy 35 <»(W» lálögatArÓI SZÓI a sta
tisztika - eddig példátlnit szátninal hozzájárul
ták a külföldről, vidékről érkezeti vendégek. 
I ivritül rsnk a négy filléres vAsilrvottal is 
inlhlcgv (MMM1 emberi holott a vásárra, mely
nek országos népszerűségére jellemző, hogy á 
Nyíregyháza Debrecenből érkező Vonal 1730, 
S IIAdmrZös ásőihclv szegedi VUlKlI IM70. a 
ÍVcsröl és Kftprsvátlrt! illtidttll innál 1510 
.1 SrOoiitalheh l’.'pa gvót i liGáriomt 1210 
lila <(l ti.toll le n hln’npr-li pélyindvni< ' urn

ái Innia természeti *e,i  a kezbeiuü álloiuá in

nyozódásunk, hanem a magánéletünket Irá
nyító ellkiim tekintetében Is.

Azlnl fpjezle be beszédét Antal István ál
lamtitkár, hogy Imrédy Béla miniszter
elnök politikája

az alkotó keresztény nemzeti politika, 
amely alkalmas arra, hogy ennek jegyében 
tömörüljenek mindazok az alkotmányos 
jobboldali erők, amelyek ma egyedül ké
pesek arra, hogy nz előttünk álló, súlyos 
belső és külső problémák labirintusain át
vezessék a nemzetet és anmtk biztonságát 
komoly és pozitív alkotásokkal támasszák 
alá a jövő számára.

Lelkes taps fogadta Antal államtitkár 
beszédét. Tusnádi Nngy Andrásnak, a NÉP 
országos elnökének zárószavalval ért véget 
a nagygyűlés.

szándék. mért sokféleképpen lehet ezt 
számolni.

— Fontok szempont, hogy aki mint kis
ember, földjén tisztességes munkát végéit, 
takarékoskodik, annak részére lehetővé kell 
lenni, hogy bérlőiét örökáron tulajdonul 
megszerezhesse. A törpebirtokosoknak, 
akiknek földjük szűkre van szabva, lelté*  
lőné kell tenni, hogy kltbirtokkd tgéittthto*  
sék ki törpebirtokaikat.

— Fel kell hívnom a kormány figyelmét, 
hogv oly nagy átfogó újjáépítését a magyar 
életnek, mint a löldbirlokpolitika, csak ugy 
lehet végrehajtani, ha kél tényező a nemzet 
szolgálatában áll:

a belső rend és az az erő. amely ilyen 
politikát meg tud valósítani.

.1 tiyugodlság és az erő fogja össze a falu 
mngtjar népének jövendőjét.

— Nem bírálni szándékozom, hanem ag
gódó magyar szemmel nézve azt kell mon
danom, hogy a legutóbbi hónapokban

még mindig nagyon sok olyan aggasztó 
jelenséget látok a magyar közéletben, 
amelyek a most említett nagy feladatok 
elvégzése szempontjából nem kívánato

sak.
Valóságos gyütölcthullámmal öntik végig 
ezt Uz országot.

—■ Ami a ..dicsőséges forradalmat1' jelenti, 
azt kell mondanom, hogy egy forradalom 
dicsőséges lesz-e, azt előre nem mondhatja 
meg senki, csak utólag.

A mai kicsi, ellenségektől körülvett 
Magyarország nein kockáztathat meg 

semmiféle forradalmat.
Néni foradalöm. hancnl megnyugvás után, 
vágyakozik ez a nemzet s ezt csuk becsületes 
intézkedésekkel lehet Clérni.

teljesítése megerősíti majd a közelmúltban 
létrejőti barátságot és

lehetővé teszi majd Magyarországnak, 
hogy közeledhessék a klsantant békés 

szervezetéhez^
miniszter ezután kijelentette.Korost c 

hogy
a zsidók teljesen egyenjogú polgárul az 

országnak,
A bevándorlásra vonatkozólag a kormány
nak álláspontja az, hogy a mai viszonyok 
közt a világ egyetlen állama nem óhajtja 
hogv nyelvi. vMIAM vngy méh kisebbségi 
növekedjenek.

sok vásárlátogató közönségét Is.
A MAV-slalisttikn szerint ekkora utasszámmal 

filléres gvorsvnnalok eddig még csak egy eset
ben mentek nz országban. A vasárnap tolva- 
mán utalási igrtzolvánnyftl vidékről és kül
földről érkezeti egyéni utasok száma viskóm 
meghaladta a .1000 főt, ügy, hogy

az (tazl Vásár utalta vasárnapja mintegy 
tízezer Idegent hozott Budapestre.

A mai tinp folyamán sor kerül még a díjkiosz
tásokra. Délelőtt il órától kezdve ünnepélyes 
keretek között adják ól a vásár kfllönhözö 
ívtgvslkeitl versenyéin kitüntetést iAgy cllzme- 
rést fictl ifsziw iílkfirk •Zlut értékes dijakul 

díszes kivitelű okleveleket.

Tildy a diktatúra ellen
Békéscsaba, szeptember íi.

Vasárnap a békéscsabai Vigadóban nagy
gyűlést tartott a független kisgazdapárt^ 
tildy Zoltán országgyűlési képviselő hang
súlyozta beszédélwii, hogy a kormány hi
vatalos külpolitikája és a párt között soha
sem volt ellentét. Kérte a hallgatóságot, 
hogy

a hadsereg fejlesztésére mindenki jő- 
szívvel és hazafias lelkesedéssel ál

dozzon.
Azt a megállapítást tette ezután, hogy h 
népi politika bftvóhult a kormánypro
gramba. A hagybirtokrendszer fokozatos le
építését, a hitbizomúnyok azonnali meg
szüntetését és az összeférhetetlenségi pro
bléma megoldását sürgette. Követelte, hogy 
közpénztárból senki két- vagy több címen 
ne húzhasson fizetést.

— A kormány egyes sajtóorgánumai — 
mondotta — ne kacsintgassanak állandóan 
azokra, akikkel mi soha összefogni nem 
tudnunk.

Ezek azok, akik az országon belül a 
rabszolgaságot hirdetik

és a nemzetet rabkzijra akarják fűzni isme
retlen vezérek kedvéért. A diktatúra halála 
lenne énnek a nemzetnek.

Grecsák Richárd 
beszámolója

Öriszehfpéter, Méptnmher II.
(irecsók Richárd, az órlszenipétetl kerület ön 

Szággyillési képviselője vasárnap népes gyűlé
sen beszámoló beszédet mondott. Mindenek
előtt behatóan vázolta .1 magyár külpolitika te 
vékenységét a legutóbbi hónapokban, különö
sén kiemelve

a bledi Ideiglenes megállapodás eredmé
nyét, valamint a miniszterelnök római és 

a kormányzó németországi látogatását, 
ígeh éles szavakkal fordul rtz álhitek tetjistlői 
ellen óh tiyomatékotan felhívta választóik 
hogv a rénihirlérjeszléséknek üljenek fel.

A kővetkezőkben ismertette a kaposvári pro
gramot és kiemelte fthnak Jetchtöségét. At 
első magyar csbda tulajdonképpen megtörtént 
okkör -— mondotta --s amikor a gazdásági élei 
InegtátkődtOtása éí a termelés folytonosságá
nak ZflOáréi nélkül előteremti ti nagy honvé*  
délmi és gazdasági beruházásokhoz sziikiégéS 
egymilliárd pengőt. Részletesen magyarázta 
beszámoló a Kaposvárott béjeléntctt Uj földre
form lényegéi, Iítajd méltatta át ádórtjorm 
nagy jelentőségét. Befejező szavaibnn felhívta 
választóit árra, hogy

mindenki szálljon szembe a felforgató tö
rekvésekkel.

A Pesti Izraelita Hitközség Elöljáró
sága, Választmánya és Képviselőtestü
lete, vaiRttiInl a Pesti Chevra Kndiea 
Előljáróságn, Választmánya és Kép- 
vlselötéslülélp mélységes gyásszal el
letve Jelentik, hogy

Dr. Barna Karoly 
ügyvéd, m. klr. kormányfötandcsos,

n Pesti Izr. Hitközség kulfurtársadalml 
alapítványi ügyosztályának elöljárója, 
Pesti Chevra Kadlsa Választmányi 

tagja,
hazának és felekezeténék Menteit

és
a

a _______ ....
élete 67-ik évében Budapesten elhúnvl. 

Fájdnlnins veszteség érte felekfZélün- 
kel kiváló ŰAíiak elhurtylávnl, aki köz
életi érdemeltei megbecsülést Szerzett 
a tnagyar zsidóságnak és lankadatlan 
munkakészségével, hölcseségével, buzgó 
IMkésedéSéVfl évtizedekért ál OdáAdónn 
vett részt hitközségének munkájában. 
Mint kuliurális ügyeink elöljárója fele
kezeli tnlltélödélllhket át Intézmények 
égést sorával fázdagllotla, Ifjúságunk 
vnlláscrkftlcsl Alapon váló tömörítése, 
továbbá fiatalságunk körében a vallásos 
müvéltttég terjesztése terén elévülhetetlen 
érdemeket izcrzetl, alapítványi ügyeink 
vezetésével és Aieniégyltlünk munkájá
ban való részvételével pedig nagy és 
tierttés hegyományök Mellemét híven 
sznigúltA. MunkástAgénak mftrndándő 
fénye áugározia hé áldott emlékét.

A Megboldogultat hilközAégilnk a maga 
halottjának tekinti és végső tisztességét 
ez év szeptember ID-án, kedden délután 
fél 4 órakor a rákoskereSzturl Izr. te
mető nagy szertartási cearfiókábln adjuk 
meg néki, ilt biicSuzIhtjiik hagy Italo! 
tilnknl és elkísérjük utolsó uljáíá rt Pesti 
ChevrA Kadisá állal felajánlott dísz
sírhelyre.

f.EBEGJEN ÁLDÁS ÉS BÉKE EMLÉKE 
FELETT

(Minden külön értrsllés helyett.)
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Vakmerő trafikrablás közben 
elfogták Balogh Sándort, 
a csonkakezii cigányprímást 
őt gyanúsítják a Fő-uccai bankrablással Is

Vasárnap reggel kilenc óra tájban vak
merő rablótámadás történt Budán, a Krisz- 
fina-tér 9. szám alatti dohánytőzsdében. A 
vakmerő rablót pár perces üldözés után 
sikerült elfogni és a rendőrségnek az a gya
núja, hogy személyében

sikerült kézrekeriteni a hónapokkal ez
előtt történt főutcai bankrablás! kísérlet 

tettesét is.

A Kriszttna-tér 9. számú házban van Gilly 
Gabriella dohánytőzsdéje. A hatvanegy esz
tendős urinő egyik rokonával, Schinebeck 
Irma banktisztviselőnővel vezeti a trafikot. 
Felváltva szoktak az üzletben tartózkodni. 
A banktisztviselőnő a télen elcsúszott, hosz- 
szu ideig kórházban ápolták lábtöréssel és 
azóta is fájlalja a lábát. Vasárnap reggel 
mind a két urinő a dohánytőzsdében tartóz-

tsAáSH 
daafc'ng - bA# 

MÓKÁI TÁNC!
Operett és kuplé-esték

ZÖLDHELYIAMA 
operettprimadonna felléptével 

LAZÁK LILLA 
magyarnóta és jazz számokkal
Kóla zeneszerző tánczene

HANGULAT! REGGELIG I
kodott. Kilenc óra tájban egy harminc eves
nek látszó

cigány nő tért be a trafikba.
Hajadonfőtt volt és arra kérte a trafikosnőt, 
hogy mutasson neki pár pipát, mert férjé
nek születésnapjára egy pipát szeretne aján
dékul venni. A cigányasszony majd egy fél
óra hosszat tartózkodott már az üzletben és 
sorra a pultra rakatta az Összes pipákat, de 
egyiket sem találta megfelelőnek. Közben 
más vevők is jöttek az üzletbe, a cigány
asszony azonban nem zavartatta magát, lát
szólag a legnagyobb gonddal tekintgette a 
különböző áru pipákat. Később derült csak 
ki, hogy

a cigányasszony bűntársa lehetett a 
rablótámadónak

és ezért tartózkodott az üzletben, hogy ala
posan kikémlelje a helyszínt.

Rablótámadás 
a budai trafikban

Kilenc óra után pár perccel egy negyven 
évesnek látszó, sötétkék ruhás, feketehaju, 
napbarnított urcu férfi lépett az üzletbe. A 
cigánykülsejii ember Simphoniát kért és 
mialatt az idős Irafikosnő a cigarettadobozba 
nyúlt, a? ismeretlen férfi

(elszakította a pénzlúrfiókot és abból
80 pengő aprópénzt elrabolt.

A vakmerő rabló zsákmányát a kabátzse
bébe dugta és kifelé rohant az üzletből. 
Schinebeck Irma az ajtóhoz ugrott és útját 
akarta állni. Az erős, szélesvállu férfi azon
ban félrelökte a banktiszlviselőnőt és 

régebben előkelő fővárosi és vidéki vendég
lőkben és kávéházakban játszott, de pár 
évvel ezelőtt belekeveredett egy bűnszövet
kezetbe és attól kezdve nem tudott letérni a 
bűn útjáról, öt esetben volt már büntetve 
betörés és rablás miatt. Legutóbb 1930-ban 
ítélték el rablás miatt két esztendőre. Ezt a 
büntetését 1c is töltötte és

nemrégen szabadult a gyüjtőfogházból.
Azóta több betörést és utonállást követett el 
és a törvényszék is körözi egy lopási ügy
ből kifolyólag.

Izgalmas szembesítések
Balogh Sándor megnevezte annak a nő

nek a nevét is,
akit előre küldött a trafikba,

hogy kikémlelje a helyzetet. Ez a cigány
asszony szökésben van, de a rendőrség biz
tosra veszi, hogy a pontos személyleirás 
alapján rövidesen kézrekerül.

Amikor a főkapitányságon megmotozták 
a trafikrabló cigányprímást, észrevették, 
hogy

jobb kezének három ujja hiányzik és a 
jobb kezefején orvosi kötés van.

Faggatni kezdték, mert az a gyanú merült 
fel, hogy

Veszedelmes autótolvajokat 
fogott el vasárnap a rendőrség

A tolvajok beismerték, hogy 44 autót fosztottak 
ki és ők rabolták ki a Ludovika-kertben elaludt 
Schweighardt Mátyás kereskedőt

Hetekig tarló nyomozás után vasárnapra 
virradó éjszaka a véletlen rendőrkézre jut
tatta a tömeges autólopások tetteseit.

André La Vorre newyorki fllmopcralőr 
pár nap óta Budapesten tartózkodik és az 
Astoriában szállt meg. A gazdag amerikai 
íilmembernek több barátja van a magyar 
fővárosban és üzleti ügyein kívül azoknak 
i meglátogatására is jött Budapestre. Szom- 
jaton késő este az í///ő»-utra látogatott el, 
ihol a 2. számú női klinikán felkereste
régi orvosbprátjót. Mialatt a klinika épüle
tében tartózkodott, az épület előtt állomá
sozott amerikai rendszámtáblája, ötiiléscs 
F'ord-kocsija. Egy félóráig tartózkodott kö
rülbelül az épületben és orvosbarátjával 
igyütt autókirándulásra akarlak indulni, a 
főváros környékére. Amikor a newyorki 
ilmoperatör az autóhoz lépett, meglepődve 
edezte fel, hogy

a gondosan lezárt ajtó fel van törve és 
a kocsiból hiányzik felöltője, bőrtás
kája, amelyben több holmija volt, 
azonkívül értékes fényképezőgépe és 

akkuniulútorkésziiléke.
Mintegy háromezer pengő értékű holmit 

iákmányolt az autótolvaj.
André La Vorre és orvosharátja alapo- 

in körülnéztek a környéken és nem 
esszc a klinikától
feltűnt nekik két fiatalember, uklk bő
röndöt cipelek és hangosan vitatkoztak.

Balogh Sándor követhette el pár hónap
pal ezelőtt a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár főutcái fiókjában az amerikai 

stilii bankrablásl kísérletet.

Balogh Sándor azt be is ismerte, hogy
többször járt a Fő-utcában, sőt e<yszer- 
kétszer megfordult a bankhelyiségben is,

ahol — vallomása szerint — pénzt váltott, 
azonban tagadja, hogy a rablást kísérlethez 
bármi köze is lenne.

A rendőrség mégsem adta fel a reményt 
és tovább folytatja az ügyben a nyomozást. 
Vasárnap délben

szembesítették
az clziillött cigányprímást Török Zoltánnal, 
a bankfiók igazgatójával, aki detektívek 
gyűrűjében hosszú ideig szemlélte a cigányt, 

’de határozóion nem ismerte fel benne tá
madóját. Nagy János postaaltiszt és Nagy 
István, a bank altisztje

felismerni vélik benne nz álarcos rablót.

Balogh Sándort még hétfőn is a főkapitány
ságon tartják, akkor fogják szembesíteni 
azokkal az ügyfelekkel, akik a kritikus idő
pontban megfordultak a bankban, sőt való
színűleg helyszíni szemlére is viszik a bank
rablással gyanúsított férfit.

A közelükbe siettek és akkor látták, hogy 
az ismeretlen embereknél az autóból eilo- 
polt táska és ruhanemiiek vannak. Rendőr 
segítségével igazolásra szólították fel őket, 
mire a két ember zsákmányát eldobva,

futásnak eredt.

A rendőr azonban utánuk vetette magát 
és sikerült efogni a tolvajokat. Bortis Ist
ván 24 éves alkalmi munkás és Herényi 
Endre 24 éves állásnélküli mészárossegéd 
követték el a lopást.

A főkapitányságra kerültek, ahol vasár
nap délelőtt bevallották, hogy felosztották 
egymás közt a főváros különböző kerüle
teit és

már hónapok óta fosztogatták az autó
kat.

Bortis tizenhat, Berényi pedig huszon
nyolc autó kifosztását ismerte be, azon
kívül más bűncselekményeket is követtek 
cl. így pár héttel ezelőtt ők fosztották ki a 
Ludovika-kcvtben Scluveighardt Mátyás 50 
éves kereskedősegédet, aki ittas állapotban 
elaludt az egyik pádon; Schweighardtot

levetkőztették, elvették tőle ruháit, pén
zét és értéktárgyait, sőt kloroformmal 

is elkábitották,
nehogy idő elölt felébredjen és leleplezze a 
rablást. A két bűnözőt letartóztatta a rend

őrség^

TUNGSRAMl
MTOTORlj

ÉRTÉKES NEMESGÁZ VAN BENNE. 
EZÉRT GAZDASÁGOSABBAN VILÁGIT.

HA ELHASZNÁLTA;

Szoó István ügyének 
ujrafelvételét kérte
Szombaton a váci fegyházból érkezett le

velet kézbesített a posta a pestvidéki tör
vényszékre. A vaskos,

többoldalas levelet Szoó István Irta és 
abban ügyének ujrafelvételét kéri a 

törvényszéktől.
Szoó ujrafelvétcli kérelmében számos uj 

momentumot és bizonyítékot sóról fel és 
ismételten ártatlanságát hangoztatja. A tör
vényszék elnöke nyomban intézkedett Szoó 
István kérelmének teljesitésére és

az ujrafelvétcli iratokat a dr. Nagy Mik
lós tanácsára szignálta.

Nagy Miklós tanácselnök hétfőn küldi át 
a pestvidéki ügyészséghez az iratokat indít
ványtétel céljából s a törvényszék néhány 
napon belül fog határozni, hogy helytad-e 
Szoó Isfinin niro11 ic 11 11 I, . prímének.

olyan erősen vágta mellbe, hogy a sze
rencsétlen nő a földre esett és ájuLtan 

feküdt percekig.
A rablólámadó és cinkostársnője időközben 
kijutottak az utcára.

Gilly Gabriella nz ijedtségtől percekig szó
hoz sem tudott jutni, majd amikor össze
szedte magát, kirohant az ulcára és a kö
zönség segítségét kérte, hogy vegyék üldö
zőbe a menekülő rablót. Az őrszemes ren
dőr is figyelmes lett a segélykiáltásokra és 
a járókelőkkel együtt

utánavetetle magát a menekülő férfinek, 
ötperces hajsza utón egy közeli mellékutcá
ban

sikerült elfogni a trafikrablót.

A rabló egv kapu alá ugrott be, bizonyára 
abból a célból, hogy elkerülje üldözői fi
gyelmét. A rendőr azonban észrevette, be
ment a házba és szijbilincset tett a vakmerő 
bandita kezeire. Összekötözve vissrakisérte 
a Krisztina-tér 9. számú házban lévő tra
fikba, ahol időközben eszméletre térítették 
a trafikosnő rokonát.

A dohónytőzsdében azután lejótszatták 
az elfogott rablótámadás lefolyását. Meg
állapították. hogy

Balogh Sándor 42 éves elzüllütt cigány
prímás követte el a vakmerő bűncselek

ményt.
A jómegjelenéiü Balogh elmondotta, hogy

hasított

uj ára

Az alkálílompa haj 
3 komoly jele!

Alkalmatlan mosószerek használatánál 
mészszappan képződik, ami a hajat 
szürke fátyol módjára ellepi. Olyan 
lesz, mintha poros volna. Természetes 
fényét elveszti, a haj rugalmassága, 
hajlékonysága lecsökken, a haj eltompul. 
Szappanmentes hajápolás kell a hajnak I 

**** —
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Nayyszabásu czredünnepily /<?«: Győrött 
tzcplrmbcr ifi-én. Kilenc világháborús csa
pattal bajtársai t dálkaznak: a 12., 19., 26., 
?<>. és 53. egykori közöt gyaloyezrcdbclick, 
n 11. vadászzászlóulj, a 31. honvédyyaloy 
ezred, a 9. közös huszárezred, és a kloslcr- 
vcubiiryi vasul- és tánirdaez rcd egykori 
lisztjei és legényei. A Keleti-pályaudvarról 
'küléjnuonat indul ezen a napon Győrbe.

II.
Most, hogy r : ujsdylrókamurai felvételekre 

'készülnek a magyar újságírók, különös ak
tualitást nyer egy megfakult irat, amely régi 
levélszekrény mélyéről került a Kisnaplóhoz. 
'A Vidéki Hírlapírók Országos Szöeulsége 
igazgatóságához címzett kérvény a sárguló 
írás. Dátuma: Nagyvárad, 1901 május 26. 
Szövege: „Tekintetes Igazgatóság I A Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetségébe leendő 
fölvételemet kérem. Fölvételemet alulírott 
kartársaim ajánlják. I gyanesak ők bizonyít
ják, hogy magyar állampolgár vagyok, négy 
év óta a vidéki sajtó munkása, hírlapíró, ki 
a szövetség taglal elé tartott poszlulátumok- 
jiak megfelelni képes." Aláírás: Ady Endre, 
a Nagyváradi Napló h. szerkesztője. ,4 kér
vény alján Benedek Árpád és Fehér Dezső 
hírlapírók igazolják és ajánlják a kérvénye- 
rőt. A kérvény feltétén határozott vonások
kal, ceruzával kcrcsztbelrta az igazgatóság 
referense: „Igen". Ady Endre h. szerkesztő 
urat, a vidéki sajtó munkását tehát felvet
ték a hírlapírók szövetségébe .. t

III.
Anna királyi hercegasszony, akinek most 

» íiletett a hatodik gyermeke, néhány nap 
múlva mar hazatér a szanalóriitmból. .4 
jövő héten lesz a keresztelő. .4 hercegi kis
leány a kercsslségbsn a Kinga nevet kapja,
IV. Bfíá király leánya, Boldog Kinga után

IV.
Vitéz dr T'ábry Dániel tábornok, országos 

légvédelmi parancsnok hétfőn délután 7 ára 
25 perckor „Légoltalmi rögtönzések" cím
mel igen érdekesnek ígérkező előadást tart 
u rádióban.

V.
Parisból írják a Kisnaplónak: Az utóbbi 

In napokban francia külpolitikai körökben 
t.ok vita folyt arról, hogy a francia diplo
máciai kar egyes tagjai külföldi hölgyeket 
vesznek feleségül. .4 kiilpolitikusok cgyrészc 
kifogásolta ezt .4 Qual d'Ortay irányitót már 
a múltban is finom lapinlaltal igyekeztek 
eltanácsolni az ilyen házasságtól a francia 
diplomatákat és diplomáciai tisztviselőket, 
kifejezett tilalom azonban nem volt. Most 
árulón kiderült, hogy a külügyminisztérium 
ju'lninn héttel ezelőtt bizalmas rendeletét 
udott ki arról, hogy a jövőben a diplomaták 
és diplomáciai szolgálatban álló tisztviselők 
csak a ktlffluymlnisxfcr engedélyével nősül
hetnek. Nyílt titoknak mondják diplomáciai 
körökben, hogy a külügyminiszter csak a 
Icgkivélelesehb esetekben adja majd hozzá
járulását ahhoz, hogy francia diplomata 
külföldi állampolgárnőt vegyen feleségül.

VI.
Nagy reggelre virrad a budapesti éjszakai 

világ: autós karaván vonul a budaörsi re
pülőtérre. A kirándulás oka Flaschner Ernő 
és Évelőiden dános, a Flaschner -Fvetovics 
nóraknrtufnsi müvek vezetői repülőgépen 
együtt Londonba utaznak —, őket kisérik a 
rt pülőtérre.

VII.
Pár érdekes adat a budapesti ingatlanfor

galmi kimutatásból. I. özvegy Paulay Edé
vé eladta a Werböczy-iitca i. számú házat. 
Vevő: Ccrutti Vittorioné. 2. Gróf Teleki Já
nosáé hatemeletes bérházat épít a Lénké
nt m. 3. 4.* * Arizona Nagymező-utcai házába 
liftet épít fíozsmjay. Sándor.

Vili.
Érdekes művész vendége von Budapestnek, 

húszévi távoliét után hazajött táfógalóba 
Dömény László, aki Párisban éj Londonban 
liagy francia és angol lapok rajzolója.

IX
Sok szó esett as utóbbi hónapokban arról, 

hogy Budapesten csökkeni az ideycnforgi 
lom és rosszul megy a szórakozóhelyeknek 
Ez a hét azonban alaposan rácáfolt mind
erre .4 szállodákban rengeteg az idegen, 
egyik külföldi tdrsasautóbusr a másik után 
érkezik, <i lokálokban pedig éjstakdról-éjsza 
kára Szilveszter van. Szói a jazz, csoszog- 
kopog a parki ti a táncolók lába alatt, dur- 
rog a pezsgő és egyik-másik lokálban már 
n protekció sem elég ahhoz, hogy éjfélután 
asztalt kapjon a vendég. I'gyldtszik. Buda- 
pest is megfogadta a: amerikai jelszót. Keep 
rmlllng -.

i

BAKTER. Égjem a hegyit, kedves Lép
ege*  szomszéd, igaz-e, hogy mrgem csak 
Pestrül gyünnek?

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTER: Osztán tunnak-e mesélni va

lami fájn újságot?
ÖRZSI: Ugyan mennyen mái Tszen úgy 

össze van gubancolva az egész világ, hogy 
inán az ember asse tuggya mellik a saját 
feje, mellik a másé.

BAKTER: Húszé igaz. J)e a' is Igaz, hogy 
manapság nem unatkozhat senki.

LEPCSES: Erről eszembe jut. hogy an
nál a pápóczi Botrasóhajtó Mágor András
nál cccer vendégségbe vót egy pesti úriem
ber, oszt, mikor cgv hete ott tanyázott, fel- 
panaszúta, hogv hát minden jó vóna, csak 
ekkicslt unatkozik. Erre másnap, mikor sé
tálni ment, u kántorék szérűje mellől valaki 
h'jlbez Lágyított c‘ jól megtermett úritököt, 
hogv akkorát durrant a feje, akar egy öreg
ágyú, Persze, megrémült, sljetett hazafelé, 
do akkor meg Aihájat Csátié Gvuláék széna*  
pótlásárul nyakúba dobtak c‘ zsák tarka
babot. — „Szencségcs Isten" — jajgatott 
mikor hazaért —. „engemet itt agyon akar
nak ütni!" — „Mán. hogy gondúhnt lilét?! 
— nyuktattn meg Botrasóhajtó —, „Nem 
haragszik itt magára senki, csak elhatároz
tál. hogv nem engeggyiik unatkozni."

BAKTEB: Mán az igaz: szegények va
gyunk, de a vendéglátásba nyomunkba se 
érhet senki. — Oszt azontúl mi újság Pes
ten 7

ÖRZSI: A jogerős hat hónap kihirdeté
sére nem ment el a Kenycrcs-Kófmany.

BAKTEB: Csodálja? Az ember szívesen 
lávój marad az efféle ünnepségekről.

LEPCSES: Akkuról úgy, mint Szoknya- 
bözzenlő Savanya Márlony csinálta. Mert 
meghótt szegény, oszt koporsóba nyújtóz- 
talták. De éjfél után facsarni közte valami 
az orrát, oszt tüsszentem küllőit néki, mi
által fölgondól , hogy megboldogult égvén 
télire nem Igen prüszköl az ember, lehállatt 
jogerősön lemászhat a Sze.nl Mihál lovárul 
s kimehet a szőllojche, nehogy az enyves-

iskolai MriefttőpeK
rendolésnél űaraöfa 48 nuer

A pesti nagy árvíz százéves 
fordulóján uj árvízvédelmi 

szabályzatot alkotott a főváros
Király Kálmán tanácsnok ol ('terjesztésére 

a főváros uj árvízvédelmi szabályrendeletet 
készített, illetve korszerűen módosította a 
régit, amely az eltelt évtizedek alatt teljesen 
elavult. A budapesti védőniiivek nagyrésze 
az 1838. évi pesti nngvárviz tapasztalataihoz 
képest plusz kilenc méterre épültek ki és 
igy az eddig előfordult legmagasabb víz
állással szemben má.félméteres biztonsággal 
védenek. Közben uj védővonalak és belvízi 
átemelő állomások is létesültek, igy

Óbuda külső területének egy kis részé
től eltekintve Bydapost egész, területe 
védettnek tekinthető árvízvédelmi szem

pontból.
Ennek ellenére számolni kell előre nem 

látható körülményekkel és azért alkották 
meg az. uj szabályrendeletet, hogy a milliós 
világváros xédell legyen a meglepetésekkel 
szemben. 'Tizenhat paragrafusból All a sza
bályrendelet. Elrendeli, hogy a vedőmüvekre 
való felügyelet a régi gyakorlattól eltérően 
kizáróing a szakmérnökre tartozik. Az ár- 
vl/votzéiy esetén teendő rendészeti intéz
kedések máa csoportosításba kerülték és 
egvrósztlkct kiegészítették.

MegszUnlk aa úgynevezett kerületi véaz- 
hlzottság és Budapest területének ár
vizek ellen való megvédését a polgár

mester Intézi,

aki az intézkedés jogát egyik alpolgármes
terre, ez pedig illetékes ügyosztály vezető- 
jvie ruházhatja át.

Megállapítja n rendelet hí árvízvédelem 
célját: védömtirvk építése és jókerbanlar- 
l.isa, árvízvédelmi szervezet létesítése, a 
ívszedclem megelőzése, az árvíz megakadá
lyozása, a veszcdrlombcjulotlak életének 
megmentése és vagyonának megóvása. A 
szakértők a folyammérnöki hivatal kikül
di Itclvel

mlrslán ív novemberében kötelesek 
megvizsgálni a vétMmflveket

• ••

markú szomszédok megcsipkedjék a termé
sű. Hát a végső tisztességre gyüvők majd 
hanyaltestek, mikor Szoknyabözzentőt nem 
k-llék a koporsóba, ellenbetessen e*  cédulka 
vót benne, akin ez vót írva: — „Méli sajná
latomra a temetésemen nem lehetek jelen
leg, de a torra, a kocsmába, okvetlenül el- 
gyiivök."

ÖRZSI: Magam is úgy tettem vóna a he
tibe.

BAKTER: Nono, hát hiszen. Hát arrul 
mit hallottak, hogy a japányokat hátba tá- 
matta egy kínaji gorilla-hadsereg?

ÖRZSI: Övastuk az újságba, do ottan 
sajtóhibával vót irval, gerilla-hadseregnek.

LEPCSES: Afrikás Gezmet Pál is így 
járt eccer az őserdőbe. Mer ment az ösvé- 

’nyen, oszt ahogy hátrapillant, hát mögötte 
gyiin c*  gorilla, de akkora nagy barom állal 
vót körülijeiül mint maga. Oszt vicsorgottá 
a fogát, verte a mcliyit. Persze Afrikás Géz
inél annyira meglepődött az emberi formá
ján, hogy lekapja a kalapját, köszönt illen
dőjen s fölkérdezte a gorillát: — „Mán en- 
gedelmet, mér teccik rám haragunni ?'*  — 
Mire az állat igen mérgesen azt felelte, hogy: 
— , Mii, mű, búúúú!“ — Ebbül osztón látta 
Alrikás, hogv úgyse értik meg egymás nyel
vű. lehállan olthatta íitet s hazament ruhát 
váltani.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk mink is, aptya.
BAKTER: Csak még egyet, Lepcses szom

széd. Mi a ménkűnek ült öss2e megen az a 
Népszó vereség, mikor sohase arra felel, 
amit kérdeznek liille?

LEPCSES: Néze. hájjá. mikorába én 
azon a Doberdón vótam. eccer egy éjjel 11 
óra tájban nagy puskaropogás vót a bal
szárnyon, a tenger felé. Persze, rögvest 
nicglndút a kérdezősködés, hogy hát: — 
„Mi van a balszárnyon? Továbbadni!" — 
A bakák tovább is attak a kérdést, egyik a 
másiknak. Hát úgv hajnali háromnegyed 
ötkor gviitt is visszafele a válasz, hogy 
aszongya: — „A balszámyon a tenger van! 
Továbbadni'." —» Oszt Isten álgyat.

FOTO PÁRISI Párisi Nagy 
Áruházban

és megfelelő javaslatokat tenni a polgár
mesternek.

Arvizveszodokm esetére védelmi fokoza
tokat állapítottak meg. Az első fokozat ak
kor kezdődik, amikor a Duna vize a buda
pesti állami mércén a plusz hat méter ma
gasságot eléri. Ilyenkor a védőmüveket 
gondos őrizel alá kell helyezni. Jégzajlás
nál. ha az alsó partokon lévő építmények 
a jég levonulását gátolják,

a polgármesternek jogában áll kirendelt 
tűzoltókkal felrobbantani

és igy eltávolíttatni az épületeket.
A második védelmi fokozat plusz hét

méteres emelkedésnél áll be. Ekkor éjjel
nappali ügyeletes szolgálatot rendelnek el, 
a töltéseken az őrök számát szaporítják, 
minden száz méterre legalább egy őr ügyel. 
Ekkor már megalakítják a védelmi bizott
ságot és ha a víz további emelkedése vár
ható, elzárják a parthoz, vezető lejárókat. 
Amikor n víz nyolc méternél magasabbra 
emelkedik és a főváros egyes részeit elöntés 
fenyegeti, bekövetkezik a harmadik védelmi 
fokozat: azonnal gondoskodni kell meg
felelő számú munkáscsapat felvételéről 
védelmi anyagokról, anyagi áldozatokra 
való tekintet nélkül ét

az Intézkedéseket a legnagyobb créllyel, 
MUkség esetén a honvédség müazakl 
CAApatalnak Igénybevételével kell foga

natosítani.
Gondoskodni kell megfelelő vizijármüvek 
beszerzéséről és fölszereléséről is. Á polgár
mesternek jogában áll igénybevenni a ma
gántulajdonban lévő csónakokat és motor
csónakokat is. A harmadik fok bekövet
kezésénél a polgármester már előre háti
kat jelöl ki. hogy bej esetén a hajléktala
nok itt fedélhez jussanak. A kijelölésnél 
nemcsak n székesfőváros tulajdonában lévő 
épületek Jöhetnek szóba, hanem magán 
házak Is.

hudaoe-l. 19M íifplfmlwr H.

Adám—Rékai „Veronika" 
pantomimje lesz az Opera
ház első ezidei újdonsága
Rékai András, az Operához zseniális főren

dezője hosszú estzendők óta dolgozott ezen a 
témán, mig a végleges formát megszerkesztette 
és az opera játék elemeit uj formában és új
szerű változatokban alkalmazza a ssinpadra. 
A kórus ufszerű minőségben, mint recitáló kar 
szerepel, ahol a nagy gépgyár kórusát tra- 
vútvá mondja. Ez a vers tiszta zéfíét róttdő 
farmtibán íródott. Ily formában szerepet cr 
kórus az első részben a földön, inig a második 
részben a megtisztult földőntullságban zendűl 
csak fel az ének, ahol a kórus már énekli 
Ádám Jenő csodálatos szépségű és hatalmas 
felépítésű zsoltárját és az Ur küldöttjét be
jelentő nagyszabású kontátéját. Az Ur küldött
jének megjelenése — melyet vízió formájúban 
lát „Veronika — Rékai szinrealkaímazásában 
oly módon szerepet, mintha óriásira felnagyí
tott sztnés templomfíireg-ftgnrák elevenednének 
meg. Ezzel szemben az elitéltetés színpadja 
„fekete a feketében" ssinü, halálos komor fen
ségben tökéletesen lenyűgözi a szemlélőt.

Magának a kórusnak az elhelyezése is egé
szen eredeti, mert amikor felmegy a függöny, 
szinte, az egész szinpad egy hatalmas orgona 
és a kar ebbe a monumentális alkotásba szer
vesen illeszkedik belé 3 így ideálisan szimbo
lizálja a Világ hangját is szavát. A cselek
ményt a kar a görög tragédia módjára kiséri 
végig a darabon.

Ádám Jenő bevezetőül nagyszabású toccatát 
és fugát komponált, amelynek érdekessége, 
hogy a fugában használt témából a mulató
képben táncvdttozatok- kéczfittrk.

A mü külsőségei kötött autó, gépgyár, mai 
korszerű mulató, hotel-hali szerepelnek. Ez 
az nj Rikal-pradttkció, mérést ujttásaiuol a 
szInpfHlmüoészetet szinte egészen, uj síkokra 
helyezi és eddig el sem képzelt színpadi lehe
tőségeket nyit meg a zenés színpadok szá
mára, mellyel Ádám Jenőnek kangeníális ze
néje tökéletes harmóniában oldja meg a kü
lönleges és újszerű feladatokat. Maga a szö
vegíró egyúttal rendezője is a darabnak, me
lyet Rubányi Vilmos jog vezényelni.

Ez az egész nagyszabású mü Belien Margit 
grófnő rövid novellája nyomán készült. Meg
kérdeztük az illusztris irőrtőt témájának szín
padra alkalmazásáról, aki a legnagyobb elra
gadtatás hangján nyilatkozott Rékai és Ádám 
grandiózus művészi tel jesit mérgeit öl. S—r. S—-r
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A Filharmóniai Társaság az idén tizenhat 
l>érlcti hangverseny keretében Dohnónyi Er
nőn kivül — aki négy hangversenyt fog diri
gálni — Furfuiányler, Dobromen, Mengelberg, 
Wartisch, Bőhm, Ansermet, Desarmiér!, Guy 
fognak vezényelni. A vendégművészek: Casa- 
detis Róbert. Casrds Pabló. Takács Jenő, Bar
tók Béla. B. Pászlory Dltta, Hollep Terézia, 
ZathUreztky Tde? és a Székesfővárosi Énekkar 
lesznek. Bemutatóra kerülnek: Anthos Kál
mán: ..FTal.1lf.4nc", Rartók: „Szonáta két zon
gorára és ütőhangszerekre'’, Debussy—■ Anser
met: „Hat sírfelirat''. Dopper: ..Glac.omo go- 
lica", Duparc: „Dal zenekari kísérettel", Fauré: 
„Dal zenekari kísérettel', HlndemHhz: „Mtthls 
der Mater", Kataesay: „Hattyúdal", Mosonyl > 
„ünnepi zene", Respighi: „Eeste rontani", Ta
kács: „Tarantella*  és Visky; Szimfonikus 
szvit" elmil miiről.

*
Bor Dezső, a Székes fővárosi Zenekar kiv’ílő 

fs tehetséges vezető karnagya a napokban 
ünnepelte huszonöleszteadős szolgálati jubileu
mát. mint a Fővárosi Könyvtár segédhivatalá
nak igazgatója. Enyuvá.'y Jenő könyvtári Igaz
gató meleghangú beszédben méltatta a kitilnő 
Bor Dezső érdemeit és különösen kiemelte a 
jubitáns nagyszerű tellesitményét. amelyet a 
főtiárosi zenekar szerbe-é^o fejleszt ’-.n terén 
elert harlúrsai értékes < mléktárg^r, 1 kedves
kedtek a: érdemes jubilánsnak.



kényelemmel berendezett, szép parkkal 
övezett villában.
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Batajezték a vizsgálatot 
a belügyminisztériumban i

százezer pengővel 
köteles elszámolni 
a Háztulajdonosok 
Szövetségének régi 
vezetősége

Érdekes eseménye van annak a vizsgá
latnak, amely két esztendő óta folyik a 
belügyminisztériumban a Háztulajdonosak 
Országos Szövetsége ellen érkezeit panasz 
ügyében. Annakidején a Hétfői Napló első
nek jelentette a meglepő hirt:

a belügyminszter felfüggesztette a szö
vetség autonómiáját, elrendelte a pénz
kezelésre, az egész adminisztrációra a 
vizsgálatot és a szövetség élére dr Kilb 
Gyula miniszteri tanáácsost küldte ki 

miniszteri biztosul.

Mindez dr Fleissig Sóndorné Kállay Korné
liának, a régi Népszínház egykori művész
nőjének a panaszára történt. Fleissigné bo
nyodalmas, elkeseredett pörösködést folyta
tott a szövetség ellen s ennek során tör
tént, hogy a belügyminisztériumban pa
naszt tett, ahol elrendelték a vizsgálatot.

Kilb Gyula miniszteri tanácsos két esz
tendőn keresztül nagy körültekintéssel és 
lelkiismeretes fáradsággal dolgozott a szö
vetség ügyeinek kivizsgálásán. Mellette mű
ködött számvevői szakértőként Tóth Sán
dor belügyminiszteri számvevőségi taná
csos, aki a miniszteri biztos irányítása mel
lett átvizsgálta az összes könyveket.

Információink szerint
a kfil éve folyó vizsgálat érdemben 
most befejeződött s ennek az az ered-

ménye, hogy mintegy 100.000 pengőről 
lesz köteles elszámolni a Háztulajdono

sok Szövetségének régi vezetősége.

A vizsgálat ugyanis 100.000 pengőre teszi 
azl az összeget, amelyről elszámolást kell 
adnia a szövetség élén állott egykori veze
tőségnek.

Vasárnap illetékes helyen érdeklődtünk 
az ügyben s a következő felvilágosítást 
kaptuk:

— A számvevőségi vizsgálat befejezést 
nyert és most már a jogi vizsgálat van 
hátra. A miniszteri biztosra és a számvevő
ségi szakétrökre igen nagy munkát rótt 
vizsgálat, mert

húsz esztendőre visszamenően vizsgál
ták át a szövetség összes ügyeit.

Most már, ha a jogi vizsgálat is lezárul, 
a belügyminiszter fog dönteni a további lé
pésekről.

Ezeket mondották illetékes helyen a vizs
gálatról. Külön érdekessége az ügynek, hogy 
Fleissigné ügyvédje, dr. Rózsa Andor utján

bírói egyezséget létesített a Háztulajdo
nosok Szövetségének mai vezetőségével.

A bírói egyezségben a Háztulajdonosok 
Szövetsége lemondott utóöröklési jogáról 
arra a hagyatékra vonatkozóan, amely kö
rül éveken keresztül folyt a pörösködés 
Fleissigné és a szövetség között.
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Elek a hírek eljutottak a főkapitányságra 
is, de egyideig a rendőrségnek nem volt 
alapja, hogy behatoljon a villába, mert nem 
volt feljelentés a gazdag német ember ellen 
és más alkalom . sem adódott, hogv kissé 
körülnézzenek a lefüggönyözött épületben.

Pár nappal ezelőtt azután egy fiatal, diák 
eltűnésével knpesolatban megállapította a 
rendőri nyomozás, hogv a kis gimnazistát 
utóljára a drezdai férfi társaságában látták 
cgv budai cukrászdában.

A detektívek szombaton este
beluitoltak a N'émetvölgyl-uti villába és 
ott felháborító orgiát lepleztek le. öt
hat fiatal gyerek is tartózkodott a fény
űzően berendezett szalonban, az elvete

mült férfi társaságában.

Wiehr Győőt előállították a főkapitányságra 
és kihallgatták kiskorú áldozatait is. A sze
rencsétlen gyermekeket átadták szüleiknek, 
megrontójukat pedig letartóztatta a rendőr
ség. Büntetése kitöltése után kitoloncolják 
az országból.

Erkölcsbotrány Újpesten
Megdöbbentő bűnügyben indilott nyo

mozást vasárnap az újpesti rendőrség.
Két újpesti munkás följelentést tett az 

újpesti kapitányságon é.s elmondották, hogy 
két leányuk, akik közül az egyik kilenc., a 
másik tizenegyéves, délelőtt vásárolni ny!lj*  
lek az egyik újpesti cukrászdába. Az idő
sebbik leánykát a cukrász a műhelyének 
egyik hátsó szobájába hívta és itt

erőszakoskodni kezdett a gyermekkel.

Segélykiállására húga kiszaladt az utcára, 
segítséget hívott, amire a cukrász, elengedte 
a kisleányt.

A két gyermek sírva ment haza, a meg- 
döbltentő kalandot elmondották a szülők
nek. A két leányka felháborodott apja az 
őrszemes rendőrhöz sietett, aki a cukrászt

előállította az újpesti kapitányságon.
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Barátságos mérkőzés után támadt 
vad dulakodás közben leszúrták 
a pestújhelyi futballcsapat 
játékosát

Véres botrány, vad tömegverekedés és 
gyilkos merénylet tartotta izgalomban va
sárnap Újpestet. A megdöbbentő események 
vasárnap délelőtt a Magyar Pamutipar 
sporttelepe előtt zajlottak le. A Magyar Pa
mutipar futballpályáján vasárnap délelőtt 
egy újpesti és egy pestújhelyi asztalosáru- 
gyár munkásaiból alakult amatőr futball
csapat tagjai tartottak „bfátságos" mérkő
zést.

A meccs lezajlása után a két csapat já
tékosai a futballpálya előtt megvitatták a 
mérkőzés eseményeit, a vitába a meccset 
végigizguló nézők is beleszóltak, a vita 
után hamarosan elfajult. 
riilt a sor, öklök, botok 
vegőbe,

vad verekedés

Tcttlcgesscgre 
emelkedtek a

támadt

az- 
ke- 
le-

Életveszélyes állapotban 
Kórházba szállították

s a verekedés során valaki Fülöp András 
asztalossegédet, a pestújhelyi futballcsapat 
centercsatárát

hátba és mellbeszurta.
A szerencsétlen ember összeesett, elvesz

tette eszméletét. Súlyos állapotban szállí
tották a legközlebb lévő újpesti gyermek
kórházba.

Életbenmaradásához nincsen remény.
A verekedés és bicskázás ügyében meg

indították a nyomozást, vasárnap délelőtt 
az újpesti kapitányságon

kihallgatták a két fulballc.sapat minden 
játékosát,
nem tudták megállapi- 
Ic az újpesti futballista

egyes 
eddig azonban még 
tani, hogy ki szúrta 
asztalossegédet.

Döbbenetes erkölcsbotrány 
egy budai luxusvillában

Napokig tartó megfigyelés után detektívek bekatoltak 
a villába, amelynek bérlője, egy drezdai magánzó ép
pen sötét orgiát tartott megrontott fiatal diákokkal

A főkapitányság bűnügyi osztálya a titkos 
találkahelyek leleplezése után vasárnap 
újabb erkölcsbot ráng t leplezett le, ahol az 
áldozatok fiatalkorú diákok voltak.

A rendőrség figyelmét felhívták Wiehr 
Győző 50 éves drezdai születésű magánzóra, 
aki a Németvölgyi-uton bérelt ki magának 
pár héttel ezelőtt villát. A szomszédoknak 
feltűnt, hogy

az esti órákban több fiatalkora diák

keresi fel a villát és a fiatalkorú látoga
tók legnagyobb része csak másnap reg

gel távozik.
Többször elegáns bérelt autón .szállította haza 
a külföldi állampolgár rövidnadrógos, tizen- 
négy-tizenhat év körüli vendégeit, 
nyékbeliek eleinte csak suttoglak 
hogy valami

titokzatos üzelmek történhetnek a

(l’/j-literes kancióval.

A 6 csiszolt vizespoho- 
rőt az 1-literes kancsóval 
együtt feltétlenül meg kell 
vennie, oly olcsó oz ára P

CORVIN

A cukrász semmit sem akar tudni a történ
tekről, ennek ellenére őrizetbe vetlek és az 
ügyben folytatják az eljárást.

Becsapott menyasszonyok 
megrohanták és megverték

a rendőrségen Magyar Árpádot, 
az elfogott házasságszédelgőt
Rendőrök védték meg a lincseléstől

Vasárnap délelőtt a főkapitányság Zrínyi- 
utcai udvarán mentőautó állt meg. Két 
detektív kíséretében elegánsan öltözött férfi 
szállt ki a mentőautóból. A kezén szíj- 
bilincs feszült:

Magyar Árpád negyvenkétéves elcsa- 
pott hálókocsi-kalniiz, a hires házasság
szédelgő érkezett meg a főkapitány

ságra, érdekes bonyodalmak után.
Magyar Árpádnak két esztendővel ezelőtt 

volt dolga először a rendőrséggel. A jó meg
jelenésű, kitűnő fellépésű ember tizenkét 
nőnek ígért házasságot, mindegyiktől hozo- 
mányclőlcget vett fel és 
csapott menyasszonyok 
detektívek elfogták és a 
zetes cellájába került. Itt 
jót, a szerkezet darabjait

megszökött. A be- 
........ , a 

őri- 
órá-

feljelentették, 
főkapitányság 
összetörte a: 
lenyelte és

lenyelt két varrótűt is,
amit sikerült neki becsempészni a cellába. 
Akkor n rabkórházba vitték, majd jómódu 
családja kérésére szanatóriumba szállították 
és magopcrálták. A szanatóriumból inár nem 
került vissza a rendőrségre, mert

egy óvatlan pillanatban megszökött.
Akkoriban körözést adlak ki ellene, de 

sehol sem találták. Most azután két hete 
kiderült, hogy tovább folytatta régi tizei
méit. A Toldy ícrcnc-utcáhnn

vitéz Magyar Adorján százados álnéven 
lakást bérelt és menyasszonyok után 

nézett.
Rövid idő alatt sikerült is nyolc jómódu 
nővel megismerkednie. A hiszékeny meny- 
asszonyjelöllek ezúttal is kinyitották erszé
nyüket. A rendőrség megtudta, hogv Magyar 
Árpád újra „működik" és a detektívek el
fogták a Szilágyi Dezső-téren éppen amikor 

Í egyik mcnynsszonyjelöltjévcl randevuzoll.
Elfogatása után a főkapitányságra kisér

lék. Még hozzá sem fogtak a kihallgatásá
hoz. mikor jajgatni kezdett és összeesett:

azt mondotta, útközben, míg n Szilágyi 
Dezső-térről a főkapitányságra vitték, 

megint varrótűket nyelt,

A rendőrség gyanúsnak tartotta a dol
got, de azért azonnal a mentőket hivatta 
és átvitellé Magyart a /íóÁu.t-kórházba, hogy 
ott vizsgálják meg. Vasárnap fejeződött be 
a kórházban a vizsgálat. Az orvosok meg- 
állapitolták, hogy Magyar Árpád csak ki
találta az egész mesét, nem nyelt tüt, semmi 
baja sínes. Ilyen előzmények után megint 
mentőautóba ültették és visszavillék a 
rendőrségre.

Mire a detektívek a megszijazolt Magyar 
Árpáddal n főkapitányság második emele
tére érkeztek,

r folyosón már várakoztak a menynsr- 
szonyjelöltek,

akiket ugyancsak vasárnapra idéztek be 
kihallgatásra. Mikor Magyar Árpád alakja 
feltűnt a folyosón, a kihallgatásra várakozó 
lányok és asszonyok felháborodva neki
estek, olyan váratlanul jött a támadás, hogy 
mire a detektívek és rendőrök közbeléptek, 
már

cgy-két pofon és esernyőütés jutott a 
szélhámos vőlegényjelöltnek é.s csak a 
rendőrök mentették meg n lincseléstől.

Magyar Árpádot kihallgatása ulán külön
ben letartóztatták és átadják az ügyészség-

VESZEDELMES ELEIKOR

Nincs jobb, mint az

OETL ANTAL R. T.
kályhaoiztály

Budapest, VI., Andrássy-ut 9.
Tol.; 117-030

amerikai 
rendszerű folyton- 

égőkályha

CSÜTÖRTÖKÖN

CITY

Henry Batallle világhírű színmüve francia filmen

MAMAIM OOLIBRI
CSÜTÖRTÖKÖN
KAMARA



HÉTFŐI NAPLÓ tiud.pMt 1SM MeptemSer tZ.

OKTÓBER 15—16.
Est ■ dátumot már minden magyar brld- 

gező előjegyezte, a pánik szorgalmasan 
treníroznak a Héttől Napló

PÁROS ELŐNYVERSENYÉRE.

A verseny rendszere szerint átok I" tel
je*  eséllyel Indulnak a gyönyörű első dij 
ért. akik még aolia versenyen résit nem 
vettek. A versenyen négy JátékNzakass lesz: 
nronalNit délután és este. Vasárnap délután 
éa este. A vasárnap esti szakasz már a döntő! 
A döntőbe 16 pár kerül.

MINDEN DÖNTŐBE JUTOTT PÁR 

'dijat kap. A legjobban szerepelt egye- 
aillelet (3 pár) külön Ih/.lcletdljjal jutal
mazzuk.

A verseny rendezősége október első he
tében eredeti versenyrendszer szerint és az 
október lő—lő-ikl felszereléssel a beneve
zett pániknak trénlngveracnyt rendez, hogy 
nz uj versenyzők egv gyorstltcmü tréning
ben Is résit vehessenek. Ezen a tréningen 
való részvétel díjtalan.

Mindennemű feIvllág<Mtllást megad és ne
vezést elfogad a Hétfői Napló kiadóhiva
tala (Erzsébet-kttrut 28 (130—806).

Aa MTK a Hétfői Napló versenyére min
den héten tréninget tart. Ezen a héten győ- 
tött: Dr. Gárdos- Hajduné, a második dr. 
Kun-Barna éa a harmadik Szász—Hódy 
Kató-pár lelt.

UJ TEHETSÉGEK a láthatáron. Egyetlen 
egy sportágban sem olyan nehéz az után
pótlás. mint a brldgcben. Hosszú hónapok, 
aőt évek múlnak cl, amíg egy uj tehetség 
feltűnik. A Hétfőt Napló páros versenyérv 
készülők körött találkoztunk egy fiatal, ver
senyen még soha nem játszott bridgezövel: 
Sn/ymossy Istvánnal. Az Hlanti szép játéka 
bajnokainak is díszére válna.
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Dél Nyugat Eszük Kelet
2 kör pa»»z 2 szán 3 treff
3 kör passz 3 szán passz
4 kör contra

Indítás treff négyes, felvevő üt az úszta- 
Jón treff ásszal és kis kárót hív, amit Kelet 
beüt nz ásszal és pikket hív. A felvevő a 
licitből és a saját Japeloszlásábó! látja, 
hogy rossz uz udueloszlás. tehát biztosítja 
magát az ellen, ha ui ndueloszlás öt-nulla 
is a plkkcloszlás sem kedvező. Belit a pikk 
ússzál, lehívja a pikk királyt és dámát, 
amit Nyugat leül aduval. Felvevő most 
már minden ellenjáték mellett a követke
zőképpen teljesilelt: « pikk tízest lopja az 
ndu kilencessel, vagy pedig Nyugat olyan 
aduval üt, ami úgyis ülés/ Tehát teljesítve 
von a bemondott négy kör, mert kiadóit egy 
káról és két ndu-ülést.

A többi asztaloknál n licit ugyanez volt, 
rsuk u lejátszás nem, mert ezen biztonsági 
játék nélkül kiadó két adu. egy pikk é» ogy 
kóró. Te/idf épp bukási

I Hazai színnel 
nagmeraan fut * 2 aknóa 
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A BRIDGESZALONOK beköltöztek a téli 
s/; lláinlkra, a lionkurrencia nagyobb lett, mert 
ar egvlk rlcőkeló belvárost szalon vezetését — 
Budapest legjobb társaságának közkedvelt el
vált bárónője vette ut

A fíALATONFÖT.DVÁRI páros verseny 
győztesei. 1 l>r Kótstán- dr. Szomjas, 2 l)r. 
llndovtrnig— Hatást is S Korányin*-Bokor  
párok tettek.

♦
A NEMZETI KUPA mérkőzések bár nagyon 

vontatottan, de mégis megindultak. Jó volna, 
ha n szövetség a középdöntőket egyszerre és 
így helyiségben jáastaliiA le, lehetőleg „át
futó" lapokkal. — így talán nagyobb lenne az 
érdeklődés és a mérkőzés mindenesetre tamil 
aóc< sabb és érdekesebb lenne. — A szövetség 
választmányának sürgősen dönteni kellene A 
titkári állás betöltésében, műit ha megindul n 
versenyszerén, nagy szükség lesz egy agilis és 
hozzáértő főtitkárra

A hadseregfejlesztés érdeke 
azonos a nemzetgazdaság

MOZI
érdekével

A régi békevilágban a politikai életnek 
világszerte állandó témája volt a hadügyi 
költségvetés. Aki a külföldi politikai életet 
figyelemmel kisérte, a parlamenti tudósítá
sokban olvashatta, hogy a politikusok egy- 
része mindig kifogásolta a hadügyi költ
ségvetést, sokallák a hadseregre fordított 
összeget. Nálunk a „közösügyes'‘ világban 
sokan majdnem hazafias virtusnak tekin
tették, hogy a hadügyi költségvetésben sze
replő kiadások ellen tiltakozzanak. Azóta 
átestünk a világháború tapasztalatain és 
megváltozott a helyzet. Különösen Magyar
országon kerekedett felül más, jobb, oko- 
sabb belátás. Elsősorban is rájöttünk, hogy 
a modern háború élelre-halálra menő küz
delem lesz, amelyben a nemzet erkölcsi és 
anyagi javainak egyformán részt kell venni. 
Különben is minden megváltozott,

megszűntek az okok, amelyek a had
sereget szellemben elválasztották a ma
gyar társadalomtól, Magyarország ma 
független, öncélu állam és hadserege 
a nemzet hadserege, nem pedig dinasz
tiák, vagy államalakulatok fegyveres 

ereje.

A békebeli közgazdasági felfogásban a 
hadsereg látszólagosan mint improduktív 
fogyasztó szerepelt. Ez a felfogás azóta 
megdőlt, előtérbe került az igazság, amely 
tényekkel bizonyítja, hogy o haderőfejlesz
tésnek és a nemzetgazdaságnak sok, igen 
súlyos és jelentős közös érdeke van. Való 
nz, hogy a hadseregre fordított költségeket 
kincstári jövedelmek, adók, közszolgáltatá
sok révén teremtik elő, ami igénybeveszi 
n gazdasági életet, de ugyanakkor

az adóflllérek vlsszaömlenek a gazda
sági életbe.

Könnyen és gyorsan áttekinthetjük ezeket 
a tényeket. A hadsereg fejlesztésénél, fel- 
szerelésénél a kiadott megrendelések révén 
munkáhoi jut egész sereg ipari szakma és

Frontharcos
Demonstrációs frontharcos ünnepségek 

színhelye volt vasárnap Sátoraljaújhely, 
Mohács és Lillafüred. Sátoraljaújhelyen 
mintegy hatezer frontharcos vett részt 
vasárnap a disztáborzáson, amelynek elnöke 
Takách-Tolvay gróf volt. A vendégeket kü
lönvonat vitte ebből az alkalomból Sátoralja
újhelyre. A város egyébként is ünnepelt 
vasárnap, mert ekkor avatták fel a sátoralja
újhelyi Kopasz hegyen az első magyar kál
vária ulolsó állomásánál a Szent István 
kápolnái. Mohácson a Frontharcos Szövet
ség ottani főcsoportja nagygyűlést tartott, 
amelynek keretében öl zászlót avattak fel. 
A mohácsi zászló anyaságát Bocskay Kata
lin hercegasszony, Albrecht királyi herceg

•1 

Gombamérgezésben 
meghalt Rónay Mihály 
rendőrtanácsos özvegye

Vasárnap a királyi ügyészség az Uj Szent 
.Mnos kórházból értesítést kapott, hogy olt

meghall Rónay Mihály rendőrtanácsos 
50 éves özvegye.

Az ügyészség és a rendőrség vizsgálata 
megállapította, hogy

ii SEcrencséllon urlasszonv milyen tra
gikus körülmények között hunyt cl.

Ilónayné férje halála után feladta buda
pesti lakását és Remetekertvárosba költő- 
rötl. Itt élt u Béla klrály-ut egyik villalaká- 
súbun. Pár nappal ezelőtt

az özvegy urlussrony gombát vásárolt, 
azt jóízűen elfogyasztotta ebédre.

Néhány órával az ebéd után hirtelen rosz- 
szul lett. Orvost hívlak hozzá, ki ugy in
tézkedett. hogy azonnul kórházba kell 
szállítani.

Ezekután Könnynél bevitték az Uj Szent 
János-kórházba s itt

szörnyű kínok között meghalt.

Rónayné tragikus háláin után a rendőr
ség erélyes nyomozási Indított annak meg
állapítására, hogy kitől vásárolt az úri- 
asszony gombát, amely halálát okozta.

Éuvty.i UftiagyoAÍ iUthegériye

lovag Freystadtler pasa 
önéletrajza 
cjfifchtófaSa c 4á 1 5-in indul 
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az őstermelés csaknem minden ágt. A had
seregfejlesztésnek különben is ösztöntő 
ereje van a gazdasági életre és termelésre. 
Vegyük példának az autóipart. A hadsereg 
motorizálásával kapcsolatos követelmények 
mozdították meg éa fejlesztették ki mai 
nívójára az autóipart, éppen ugy, mint a 
repülőgépipart is. Itt van azután a közle
kedés kérdése. A honvédelem elsőrendű 
szükséglete vasútvonalak és utak építése, 
ez viszont ugyanilyen érdeke a közgazda
ságnak, termelésnek, iparnak, kereskede
lemnek egyaránt. Fémiparban, kémiában, 
optikában és még egy sereg szakmában

a honvédelmi érdekekkel kapcsolatos 
kutatások során rengeteg uj felfede
zésre jutottak és ereket a találmányo
kat nemcsak a hadseregek számára, de 
az egész ipar és gazdaság részére érté

kesítik.
A hadsereg ugyan a takarékosság szempont
jából a közvetítő kereskedelem kikapcsolá
sával igyekszik beszerezni szükségleteit, de 
a kereskedelem is jelentős haszonhoz jut 
a gazdasági élet fellendülése révén.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy ugyanakkor, amikor a munkaadók 
minden fajtája, nagyvállalkozó és kis
iparos, nagybirtokos, valamint kisgazda is 
munkához jut,

előnyösebb helyzetbe kerül a munka
vállaló, a munkás és alkalmazott is.

Fokozott termelésnél fokozottabb a munka
erőkereslet. A hadseregfejlesztés tehát 
jótékonyan szabályozza a munkapiac hely
zetét, ami szociális szempontból igen fontos. 
Idő tartozik az is, hogy ha a hadsereg lét
számút emelik, a katonai szolgálatra be
vonult munkások és alkalmazottak helyére 
másokat kell állítani, tehát csökken a 
munkanélküliek száma,

Mindez tehát bizonyítja, hogy a had
seregfejlesztés érdeke azonos a nemzet
gazdaság érdekeivel.

ünnepségek
neje vállalta el, uki Királyi herceg férjével 
(‘gyűlt vett részt az ünnepségen. A gyűlésen 
34 község frontharcosai, valamint a volt 8. 
és 10 huszárok, 19. honvédgyalogezred, a 
23., 52, és 69. gyalogezred bajtársi szövet
ség képviseletei vettek részt. A felavatott 
zászlókkal a front harcosok a hősök emlék
kövéhez vonultak, majd a Csele patakhoz 
mentek, ahol megkoszorúzták II. Lajos 
király szobrát. Szent István szobrát avatták 
fel vasárnap a frontharcosok ii lillafüredi 
Palota-szálló függőkertjében. A szobor — 
Borsodl-Bindász szobrászművész alkotása — 
két és félméter magas. A frontharcosok 
kegyelettel adóztak a szobor előtt a nagy 
király emlékének.

A „Fórum14 filmszín
ház egy hét óta állan
dóan táblás ház előtt 
jálsza n francia szár
mazási! hollyvoodl film

sztár Dániellé Darrleux

Mégis ártatlan!

első vígjátékét. Az amerikaiak angol nyel
ven, Iwlg-vérlg ..francia* 4 vígjátékot készí
tetlek, amely szellemben, hangulatban a 
legközelebb áll hozzánk, ötletek tömege vll- 
lódzik végig a gyorsan pergő cselekmény 
meglepetésektől kacskuringós fonalán. Egyik 
ötlet a másik után rakétázik fel és robban 
a közönség még jóformán fel sem fogta az 
egyikei, amikor pergőtüzszerüen kapja a 
következőt. A film, amely egy párisi kislány 
newyorki kalandjáról szól, amelynek során 
a kis női „aranyásó4* milliomos férjet akar 
fogni magának, Dániellé Darrieuxnek olyan 
kivételes alkalmat ad a filmszinésznől kvali
tásai csillogtatására, amely kevés hollyvoodi 
sztárnak jut osztályrészül. Ez a tündéden 
artatlanszeniü, karcsú, csodálatosan szép 
színésznő egyúttal a legjobb kómika Is. Fin
torai ellcnállhalatanok, magával ragadják a 
közönséget. A film hosszú Időre elvetette a 
Fórum müsorgondját.

Szenzáció Londonban.riportot akar írni, erre
i kitalál egy fantasztikus 
életű hindu hercegnőt, aki 
egyaránt teríti le a ma- 

I haradzsákat és a tigrise
ket. London érdeklődése

e vakmerő szépséges nő felé fordul, aki nincs, 
de akinek szerepébe beugrik egy érvényesülni 
akaró fiatal színésznő. A mindvégig naiv és 
okozataiban kissé lazán összefüggő mesét né
hány brilliáns ötlet is jelenet tarkítja, amiért 
meg kell bocsátani az ezek között terjengő 
unalmat. Jessic Mattheivs aranyosan bájos és 
kedves londoni színésznő, aki majdnem ugy' 
táncol, mint Eleanor Poivcll, ezenfelül pedig 
bcbizelgően és aranyosan énekel. A film jó 
szórakozás.

Az elsS ballépés

tángál

Szinte titokban jelent 
meg két filmszínházban 
egy rendkívül érdekes és 
majdnem az élmény rang
ját megérdemlő amerikai 
film, a cime: Az első
ballépés. Fiatal fiuk éle

téről szól, célzata nevelő hatású, de a filmpré
dikációja mögött izgalmasan érdekes és ragyogó 
jelenetek egész sora feledteti el velünk art, hogy 
voltaképpen oktatást nyer ugy a fiatalság, mint 
a szülők generációja. A film főszereplője két 
ragyogó színész, Freddie fíartholomes és Mic- 
key fíooney. Érdemes megnézni.

A frakkos sátáu * f™kk°’ sáisn. a '<-«■ 
jobb kalandorfilmek kö
zül való ez a Wallace- 
regényből késztilt film, 
amelynek főszerepét Akim 
Tamirof nevű kövér és 
ferdeképü zöldszemu zö

mök fiatalember jútsza, helyenként erős szug- 
gcszlivitáss.11 é.s legtöbbször megfelelő antipá- 
tiát keltve maga iránt, mint kegyetlen és sem
mitől vissza nem riadó szívtelen gengszter. A 
történet legfőbb érdeme, bogv csaknem végig 
mindenütt meg tudja tartani, sőt bizonyos fokig 
fokozni u feszültséget. Anna May Wong az az 
erotikus filmtehetség kissé megöregedve egy 
halvány niellékszerepb?n csillogtatja meg régi 
tehetségét,

— A Nemzetközi Ügyvéd-Unió tagjai Székes
fehérvárott. A Nemzetközi Ügyvéd Unió tagjai 
vasárnap Budapestről—Székesfehérvárra érkez
tek. A város közgyűlési termében gróf Széche
nyi Viktor főispán üdvözölte őket. Komarnicki 
Román dr. és Kaltenecker Viktor dr. felsőházi 
tag, majd Appleten párisi ügyvéd szólalt fel.

— 39-e«ck ezred napja Debrecenben. Ün
nepélyes keretek között tartották meg va
sárnap Debrecenben a 39. volt cs. és kir. 
gyalogezred egykori katonái ezrednnpjulul. 
A nagymultu ezred kötelékeim tartozó front
harcosok megkoszorúzták a 39-es hősök 
emlékszobrát.

Közeledik a HBi
Ha kazán, kályhatüzelésnél vagy a 
foiytonégő

Termokoksz 
cserénkályhára vonatkozólag bármi
lyen felvilágosítást óhajt, forduljon 
Budapest

Székesfőváros Gázművel 
melléktermék osztályához 

Vili., Tisza Kálmán-fér 20 
Toleíoo ; .13(1-916, 330(183, 142-307.
Fülőtechnlkusuink B lairövldtbb 
Időn belül adnak djtalon •,’eru f®l*ll»g°ulU8t  gátlogyaaz- 
lóinknak.

Termokoksza koiexerü lakás kályhája. 
Kényolmos tlsiía, cazdaró^os lütéet 

biztosit.

KEDÉLYES PÁROS VERSENYT rendez 17-én.
Mombat este a Bridge Club. Nem hervadó ha
bérükért, hanem komoly készpénzért megy
pujd a küzdelem..*
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Végleges dátum:

Október 4-én kezdi meg 
tanácskozásait a képviselőház 

r«-ale,.lkua *? <*i*ár81 "ayesületek reformjáról 
es az összeférhetetlenségi törvény tervezetéről

Az őszi politikai kampányt Imrédy Béla 
miniszterelnöknek az elmúlt vasárnap Kanos- 
Várott elmondott beszéde nyitotta meg. Ezt 
’ beszédet, amely rendkívüli fontosságú ál
lomása Magyarország bel- és külpolitikája, 
nak,

szombaton a budapesti rádióban Antal 
látván Igazságügyi államtitkár Ismer

tette.
'Antal államtitkár rádióbeszéde egyúttal foly
tatása is volt a miniszterelnöki szózatnak 
atekintetben, hogy felmérte annak kül- és 
belföldön kiváltott hatását. Az idegen orszá
gok sajtója, akárcsak a hazai publicisztika 
— ez bontakozott ki Antal István igen ér
dekes és magasszinvonalu előadásából — 

a kaposvári beszédet a magyar közélet 
fejlődése igen jelentős fordulópontjá

nak látja.
Antal államtitkár foglalkozott ezután rész

leteiben is a „kaposvári programmal" és 
egymásután ismertette a miniszterelnök ál
tal szükségesnek látott legfontosabb refor
mokat.

A parlament hatalmas 
munkaprogramja

Imrédy miniszterelnök kaposvári beszéde 
egyúttal irányt mutatott a parlament őszi és 
téli munkaprogramjára vonatkozólag is. Ez 
• program olyan hatalmasnak bizonyult, 
hogy illetékes körök előtt már az elmúlt hé
ten nyilvánvaló volt:

meg kell változtatni az eredeti tervet, 
amely szerint októben közepén kezdte 

volna meg ülésezését a képviselőház.

nem lesz 
háború, 
családi perpatvar, ha kidobatja a la
kásából elavult, ócska kályháit és meg’ 
lepi feleségét a tetszetős kivitelű, kitűnő 
szerkezetű Gyöngy-kályhával. A Gyöngy
kályha egyenletes meleget szolgáltat és 
az abban eltüzelhető olcsó gyöngyszén 
leggazdaságosabb kihasználását teszi 
lehetővé. Nagy megtakarítás érhető el! 
Cserépkályhájába is beépíthető a ha
sonló rendszerű Gyöngy-előtét. Meg-
tekinthető: a Magyar Radiátorgyár rt.,
VI., Andrássy-ut 13. szám alatti bemu- 
tatóhelyiségébcn és a vaskereskcdőknél. | nak folyósítása szünetel.

I községtől vagy közüzemtől húzott nyugdijá- 
| nak folyósítása szünetel.

Kiplakatirozzák Kecskésné, 
a budapesti Madame X 
fényképét

Megint felbukkant a Lukács-fürdőben és a Városligetben
Amióta a gömbutcai 077-rendelŐben egy 

régi ismerőse felismerte az egv ««‘endcje 
körözött Kecskés Ferencnél, de Kecskésné 
ismét eltűnt ismerőse szeme elöl, újból tö
megesen árasztják el o főkapitányságot kü
lönböző bejelentésekkel.

A kétezer pengős julalmndlj, ugyUl*  
szik, izgatja a kedélyeket 

és a főkapitányságon napok óta külön de- 
toktivesoport nyomozza le a különböző be

HÉTFŐI NAPLÓ

A legutóbbi napokban több megbeszélés 
folyt abban a kérdésben, hogy mikorra hív
ják össze a bizonytalan Időre elnapolt kép. 
viselőházat. Több dátum került forgalomba. 
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap jólin- 
formált kormánypárti politikustól szerezte 
azt a hivatalos értesülést, hogy a legköze
lebbi napokban már Intézkedés történik arra 
vonatkozólag, hogy

október 4-e, kedd délelőtt 11 órára hív
ják össze a képviselőházat.

A Ház ülése természetesen csak formális 
lesz. Ez alkalommal állapítják meg a napi
rendet, amelynek első pontja a honvédelmi 
törvény javaslat lesz. Ezt azonnal elkezdi 
tárgyalni a képviselőház bizottsága. Amire 
a bizottság végez munkájával, ismét összeül 
a Ház s ezúttal, már megkezdi érdemleges 
tárgyalását.

Üp’ értesülünk, hogy minden valószínűség 
szerint még októberben sor kerül a legfon
tosabb

földblrtokpolitikal Intézkedések 
tárgyalására, majd gyors tempóban terjesz
tik a Ház elé a többi törvényjavaslatot is.

Két fontos reform
Á Hétfői Napló munkatársának megbíz

ható információk alapján módjában áll né
hány részletet közölni a kormány két nagy
jelentőségű reformtervezetéről.

Az egyik a bajtársi egyesületekre, a má
sik az összeférhetetlenség kérdésére

vonatkozik.
Már régóta napirenden szereplő kérdés 

a bajtársi egyesületek megreformálása. A 
kultuszminisztériumban már kidolgozták 
ebben a kérdésben a törvénytervezetet, 
amelynek leglényegesebb intézkedése, hogy

bajtársi egyesületnek csak egyetem vagy 
más főiskola hallgatója lehet tagja.

Ez az intézkedés a fennálló és működő 
bajtársi egyesületek közül csupán a Turul 
Szövetséget érinti, mert csak ennek vannak 
úgynevezett „mozgalmi törzsei", amelyek
nek tagjai között nagyszámban vannak 
olyanok, akik nem diákok.

Ezeket a „mozgalmi törzseket'*  meg 
fogják szüntetni.

Az a terv is felmerült, de tudomásunk sze
rint ebben a kérdésben még nem történt 
döntés, hogy a bajtársi egyesületekből ki
vonják a volt főiskolai hallgatókat.

Az összeférhetetlenség kérdésének szabá
lyozását már régen sürgetik a politikai élet 
valamennyi haladó frontján. Értesülésünk 
szerint, az uj szabályozásnak lényege az 
lesz, hogy nyugalmazott miniszter, főispán s 
általában köztisztviselő,

csak nyiigalmazásútól számítolt három- 
évi türelmi idő eltelte után belyezked- 

hetik el a gazdasági életben
és miután állást vállalt, amíg más javadal- 
maztatásban részesül, az államtól, illetőleg

Meg Is szólította Kecskésnél, mire az 
sarkon fordult és válasz nélkül claza- 

ladt.

A másik érdekes bejelentés arról szól, 
hogy a Hunodrfa-köruton, közvetlenül a vá
rosligeti Mutatványos-tér háta mögött, egy 
szabadban működő cirkuszban, a nézők so
raiban látták a már-már legendás hirü asz- 
szonyt.

A rendőrségnek az a véleménye, hogy 
Kecskésné tényleg Budapesten lehet és való- 
szinüleg valahol

Angyalföldön, vagy a Városliget kör
nyékén bujkál,

mert arról a környékről érkezik a legtöbb 
bejelentés.

Kutasig Lajos egyébként, hogy elősegítse 
a nyomozást, ezzel a tervvel foglalkozik, 
hogy

Kecskésné megnagyitotl fényképét ^00- 
tos szetnélylelrásával plakátokon kifüg

geszti,
inért reméli, hogy ilyen körülmények közt 
talán rövidesen nyomára jutnak a tolvaj 
házvezetőnőnek.

100 év 2 óra alatt
30 operett 1 este

Szépség Ritmus Kiállítás

ÖRÖK MELÓDIÁK
Grandiózus operetfrevü! 
Az operett cavalcadeje!

60 szereplő Aranyhld

MOULIN ROUGE
Gálapremier: szeptember 16, péntek
Vasárnap és ünnepnap délután műsoros, táncos tea

Párisi modellháxak vezető u|donságal nagy választékban

BINÉK BARNAJA

szövet- és selyem-különlegességek
divetháZSIy V., Deák Ferenc-utca 18.

Rónaőrző Gyöngyvirág
és más négylábú primadonnák szépségversenye

Vasárnap kora reggel 
egymásután érkeztek nz 
autók a fedett lovardá
hoz. Elegáns hölgyek és 
urak szálltak ki a ko
csikból. Az autó fő utasai 
azonban nem az elegáns 
hölgyek és urak voltak, 
hanem szebbnél-szebb ki
csiny és nagy kutyák.

A négylábú utasok versenyre érkeztek: a lo
varda nagycsarnokában vasárnap zajlott le n 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének 
nagy őszi kiityakiállltáxa.

Százhuszonhét külföldi éa hazai kutya
primadonna

vonult fel a versennyel egybekötött kiállításra. 
Vegyesen vidám és mérges ugatás hangzott a 
nagycsarnokban, ahol llosvay Hollóig Lajos 
gazdasági főtanácsos, az Ebtenyésztők Orszá
gos Egyesületének agilis igazgatója irányította 
a versenyt, százhuszonhét primadonna vizsgá
ját. Olyan vizsga volt ez, ahol a résztvevők 
kutyába se vették az egész dolgot, inkább a 
vizsgázók „hozzátartozói", a gazdák és gazda
asszonykák drukkoltak.

Négy zsűri előtt vonultak el a kiállítás szép-

Házasságszédelgés helyett — 
sikkasztásért Ítélték el 
a hűtlen lovagot

Ijedt tekintetű sápadt férfi állott a büntető 
törvényszéken dr. Wdrf egeysbiró előtt: Klanits 
Imre asztalos, aki ellen csalás volt a vád. Az 
ügyészség vádirata szerint Klanits megismer
kedett egv fiatal leánnyal, Kerekes Máriával, 
akinek liózasüágot ígér.

Az esküvőt azonban egyre halogutta a 
mialatt Jegyben járt a leánnyal, többszáz 

pengőt, ruhát, cipőt kért tőle.
A leány a leendő házasság Töményében vő
legénye minden kérését teljesítette. Klanits 
utóbb cserbenhagyta menyasszonyát, aki az
tán, mikor máshoz ment férjhez, feljelentette 
volt vőlegényét.

A bázusságszédelgéssel vádolt vőlegényt le
tartóztatták, fogházőr vezette a biró elé.

■— Nem követtem el csalást, nem vagyok há
zasságszédelgő — védekezett a fiatalember. —

Komoly szándékom volt nőülvcnnl a leányt, 
de házasságunknak az volt a feltétele, hogy 
bátyja állást szerez nekem. Az állásból azonban 
nem lett semmi, én a leányt még ekkor .sem 
hagytam volna ott, ha nem bánik velem oly 
durván. Folytonosan veszekedett velem, egy 
alkalommal

megszűrt, máskor egy korsói vágyott a 
fejemhez

és majd kiütötte a szememet.
Ezután Kerekes Mária tett vallomást:
— Elesalt hazulról Klanits Imre és azt ígérte, 

hogy nőül vesz. Mig jegyben jártunk, én tar
tottam c|, ruhát adtam neki s ellátásáról is ón 
gondoskodtam. Nem igaz, hogy durván bántam 
vele,

ő gorombáskodott, otthagyott a még ■ fe
hérneműmet fa zálogba tette.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után a tör
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ségversenyéro benevezett kutyák, dobennann- 
pincserek, terrierek, kóserek és n vadászkutyák 
minden fajtája. Különösen sokfajta sport- és 
házőrzőkutyát neveztek l>e az. idén, ezek 
között

a vezetőhelyet a magyar kuvaszok és pulik 
foglalták el.

Az első dijak nyertesei között szerepel 
Rózsadombi l)ina, a földinivclésügyi minisz
ter menyének, SztranyavszkyMadách Imréné- 
nek aircdale-lerrierje, Széchenyi Márton há
rom drőtszőrii foxija is kitüntetést kapott. 
A rövidszőrü tacskók csoportjában pedig bérei- 
házi tíárczy Elek, Siffli nevű kutyája nyerte 
el a nemzetközi derby győztesének címét. 
A bíráló zsűri a spitzek között legszebbnek 
dr. Luzsinszky Kórolyné Z/du-ját találta. 
A pulik között pedig nz első dijat dr. Sztracha 
Gusztáv királyi főügyész Rónaőrző Gyöngy
virágja kapta. A törpe spitzek között nagy fel
tűnést kellett llosvay Ilollósy Zoltánná poine- 
rániai törpe spitze, amely szintén megkapta a 
derbygyőztesnek kijáró selyemszalagot. Dijat 
nyert még gróf Széchenyi Mártonná törpe 
tacskója és még ezenkívül sok más tisztel-!!*  
dijat osztottak ki.

vényszék Klanits Imrét sikkasztás vétségében 
mondotta ki bűnösnek, ezért

32 napi fogházra ítélte,
amit u vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett és 
elrendelte szabadlábra helyezését. Az ítélet ellen 
ugy az ügyész, mint a vádlott fellebbezést jelen
tett he.

Angyalföldi
esendőiét: 

bor, káríva, bicska, 
három sebesült

Véres éjszakai verekedés játszódott le 
vasárnapra virradó éjszaka Angyal földön. 
a Jdsx-utcu 122. szánni ház elült. A közeli 
kocsmában három lórii borozgalolt. Jukcsek 
Lajos 36 éves, Pnpucz József 38 éves gyári
munkások és egy 40 év körüli ismeretlen 
munkáskülscjü férfi. Később kártyázni 
kezdtek és ezen öszevcszlck.

A veszekedés az utcán Is folytatódott 
én csuk hamar kések kerültek elő.

Jukcsek Lajos a homlokán, Pnpucz József 
a bal lapockája Iáján és az Ismeretlen férfi 
a bal combján, azonkívül a fején sérült 
meg. Ez az ember cl is vesztette az eszmé
letét és miután nem talállak nála semmi
féle személyazonossági Igazolványt, mint 
ismeretlen sérült került a Rókus-kórházba. 
A rendőrség, a véres verekedés ügyében 
megindította u nyomozást.

jelentéseket. Egy hit alatt1/5 ujabb b.j.Un- 
lés Murit, amelyek arról X ’V
főváros különböző helyem és PctlkSrnyí 
kín látták a szélhánrnsnőt.

A bejelentések körül kettő 1'
, rendőrség véleménye szerint vatói.immk
látszik. Az egyik bejelentő Budán, a
Jürdlb'n látta állítólag "Jí esz
iolv.J hesvezetónöjél. * bejelentó eg» «Z
tergoml nsszonv. aki abból az Időből Ismeri
Ke«*é«nél, amikor Au/zm// oltani szálló
'iájában házvezetőnő volt.
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Lóversenyen költötte 
cl a lopott pénzt 
llerendy Manci tolvaj szobalánya

Herendit Manci, a közismert fiiltyö» príma- 
írloiini, pár nappal ezelőtt mint panaszos 
jelent meg a főkapitányság bűnügyi osztá- 
hán. A színésznő feljelentést tett ismeret
len tettes ellen lopás elmén. Előadta, hogy 
szeptember elseje óta

sorozatos lopások történnek a lakásán.

'Az egyik nap pénze tűnt el nz egyik fiók
ból, azután ruhaneműéit, majd ékszerek 
tűnlek el. Legutoljára 600 pengő értékű, 
ékkövekkel kirakott karkötője tűnt cl rej
télyes körülmények közölt az egyik, szék- 
J < liv hol.

A re ndőrség megindította n nyomozást és 
(lefeklivet küldött ki a művésznő lakására. 
A nyomozás csakhamar eredményre veze
tőit, megállapította a nyomozás, hogy 
Hcrcndy Manci uj alkalmazottja,

a fiatal, csinos szobHleány,

n 22 éves Spilzer Magda követte el a sűrűn 
ismétlődő lopásokat. Az uj szobacica else
jén lépett be Hcrcndy Manci szolgálatába 
és azóta történtek a lopások. Spilzcr Magda 
p rendőrségen töredelmes

beismerő vallomást tett,

nzonban a lopott holmikat már nem talál
ták meg nála, elzálogosította azokat.

Kiderült, hogy a tolvaj szobaleánynak 
nagy szenvedélye unit a lóverseny, a lopott 
holmikat mind elzálogosította és az értük 
kapott pénzen bukméker irodákban 20—30 
pengős tételekben fogadásokat kötött. 
A megtévedt szobaleány t letartóztatta a 
rendőrség.

— VILMA HOLLANDI KIRÁLYNŐ ÜN
NEPLÉSE AZ ORSZÁGZÁSZLÓNÁL. Az 
Ereklyés Országzászló Nagybizottsága va
sárnap fényes ünnepséget rendezett az 
Országzászlónál Vilma hollandi királynő 40 
íves uralkodói jubileuma alkalmából, hogy 
» magyarság báláját lerója a magyar gyer
mekek nagy párt lógójával szemben. Az ün
nepi beszédet t.siky Gábor mondotta, a fő
város képviseletében Felkap Ferenc tanács
nok beszélt.

— TÁNCZOS TÁBORNOK GENFBF.N. 
Tánczos Gábor lovassági tábornok, m. kir. 
titkos tanácsos, a magyar népszövetségi 
küldöttség vezetője, Gcnfbe érkezett.

— Felmentettek egy gondutlunságból 
okozott emberöléssel vádolt orvost. Dr. Ör
kényi Gyula gyöngyösi OTBA-orvos fele
sége a mull év nyarán megmérgezte ma
gát és meghalt. Ar. asszony hozzátartozói
nak kijelentésére az ügyészség vádat emelt 
dr. Örkényi ellen gondatlanságból okozott 
emberölés dinén, mert gyanuokokat látott 
fennforogni arra vonatkozólag, hogy az 
orvos felelős felesége haláláért Az egri tör
vényszék dr. .S.-<d>ó-tanácsa tárgyalta az 
ügyet .szombaton Gyöngyösön, .1: orvost 
jogerősen /elmentették.

— I)r. Barna Károly halála. Dr. Barna 
Károly m. kir kmmánylótanácsos. ügyvéd, 
vasárnap reggel hosszú szenvedés után 
meghall. \z elhunyt jogász, aki nagyértékü 
közgazdasági és jogi munkásságot fejlett 
ki, egyik elismert tagja volt a budapesti 
jogász és közgazdász társadalomnak. Több 
torvénv, ugyancsak számos jóléti intézmény 
megalkotásában vett részt. A háborúban 
szerzett érdemei elismeréséül több magas- 
langu kitüntetés tulajdonosa volt. V)\ Barna 
Károlvt kedden, szeptember 13-án délután 
temetik a rákoskeresztúri izraelita temető 
luilollashazúból.

- Kifosztottak egy Idnibómcni villát. Vasár 
nap est. a főkapitányság központi ügyeletén 
megjelent//ír»c/t Hennáim kereskedő és be 
jelentette, hogv a Bimbó ucca 11954 Insz alalt 
lévő villájában az éjszaka betörők jártak. 
I kszereki j és ruhaneműt vittek magukkal. 
\ kár összegét egyelőre még nem tudta meg 
állapilimi.

ÉVADNYITAS A 
VÍGSZÍNHÁZBAN

Szombaton, weptember 17-én először 
a legnagyobb newyorkl síkor

JIHLÁG ÍOZtff
I’uul (hborne színjáték*
Fordította ZAtfon látván

Főszereplők No ni Íny Artúr, Vassary l' roskn Vágóné, Kormos Mártii, Komi vés Sándor, Bárdi, GrctfUM, M ttrny, .Jiisth, Borsa, Naepe.i Iván, I ngvár G.vunzI.
válisjn bérletet a vígszínházba!
N-GYTÉLL BÉRLET! FILLÉRES Á1AK;

Öngyilkos lett Bállá János 
jogi szemináriumi igazgató

A Királyi PdLutca 12. számú ház ház
felügyelőjénél megjelent egy hölgy és izga
tottan mondotta:

— A házban lakó Bállá János jogi sze
mináriumi igazgató különvállan élő fele
sége vagyok,

levelet kaptam, amelyben az uram be
jelentette, hogy öngyilkos lesz. Kérem, 

ml történt vele?
A házfelügyelő Ballánéval együtt azon

nal Bállá János lakásához sietett és csön
getett. A házvezetőnő nyitott ajtót. Amikor 
megkérdezték tőle, mi van a gazdájával, 
csodálkozva nézett rájuk:

— Aliért érdeklődnek? Azt hiszem, al
szik. Még nem jött ki a szobájából.

Balloné, a házfelügyelő és a házvezetőnő

— Az Újságírók Kamarai Csoportjának 
ülése. A Magyar Újságírók Kamarai Cso
portja vasárnap a Pátria-klubban népes 
tagértckczletet tartott. Dr. Matolay Géza 
megnyitója után Gáspár C'H | ismertette az 
értekezlet anyagát: a sajtókamara felállítá
sáról szóló rendeletet és a kamarai csoport 
állásfoglalását. Megemlékezett a kamarai 
csoport hősi halált halt tagjairól. Az elő
adói jelentést vita követte, amelyen számos 
felszólalás hangzott cl. Majd Pogány Béla 
felelős szerkesztő indítványára kimondot
ták, hogy a jövőben is vállvetve és egysége
sen küzdenek a csoport tagjai azokért a 
célokért, amelyeket a magvar újságírás szel
lemi, erkölcsi és szociális színvonalának 
érdekében maguk elé tűzlek. Utána meg
választották a kamarai választásokat elő
készítő szükobbkörii bizottságot. A kamarai 
csoport a közeli napokban fölterjesztéssel 
fordul az illetékesekhez és ismerteti az érte
kezleten elhangzott kívánságokat.

— Keserűséi helyett permetezöszert vett be 
egy házaspár. Kiskunfélegyházán vasárnap sú
lyosan megbetegedett l'icsor László, vagyonos 
tanyai gazda és felsége. Mérgezési tünetek kö
zött vitték kórházba őket, de Ficsor útközben 
a kocsin meghalt. Kiderült, hogy keserűsé he
lyett mindketten permetezőszeri vettek be. 
A vizsgálatot megindították.

— Veszekedés közben levágta szomszéd
nője orrút. Dunaszcntgyörgy községben 
Kovács Pál gazdálkodó összeveszett szom- 
szédnőjévcl, Somogyi Pálnéval. Az asszony 
nyelvét nyújtotta Kovácsra, amire az ugy 
feldühödött, hogy bicskával a nőnek ugrott 
és ki akarta vágni nyelvét. Dulakodás köz
ben levágta az asszony orrát. Somogyínét 
súlyos állapotban vitték kórházba. Kovács 
ellen megindult az eljárás.

— Öngyilkos lett Siófokon egy budapesti 
pincér. Vasárnap délelőtt a siófoki vasúti állo
máson Szokolay János budapesti pincér a fő
város felé induló gyorsvonat elé vetette magát. 
A kerekek ar. életunt embert halálragázolták.

Keleten hűvösebb, 
nyugaton változatlan idő

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Hazánkban tegnap élénk délnyugati szél mellett növekedett a felhőzet és dél

után már volt kisebb eső a Duna—Tisza közén. Vasárnap reggelre a beáramló at
lanti levegő erős nyugati szél mellett a Dunántúl okozott kisebb záporesőt és le
hűlést.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 17 fok. a tengérszintre átszámított 
légnyomás 761 mm., gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Az erős nyugati, északnyugati szél n Tiszántúlra is átterjed, a Dunántúl öl
tére már gyengül. Átvonuló felhőzet, tiibhizhen kisebb záporeső, keleten eset
leg zivatar. A hőmérséklet keleten csökken, nyugaton már alig változik.

Gázolt és tov úbhrobogott nz autó. 
Paks és bunaföldvár között vasárnap cgv 
ismeretlen autó elütötte Brandtner József 
17 éves diákot. A gázolás után a gépkocsi 
továbbrohogott. A sebesült lint életveszélyes 
állapotban vitték a kórházba, a hatóságok 
keresik a gázoló autóst.

Miért veszek kályhát, tűzhelyet mindig n 
Héber-cégnél? Mert ez a cég nemcsak eladja a 
kályhát, hanem megvizsgálja a (ütés körülmé
nyeit. kipróbálja a kéményemet, lukásomon 
szakszerűen felszereli, sőt üzembe is helyezi a 
kályhát. Eladási mintaraktár: Héber Sándor, 
Vilmos császár ut 30, Hajós-utca sarkán. Tele
fon: 121-010. Arlnp ingyen!

Az elhasznált gonibaalaku Tungsram 
Krypton-lámpáknl visszavásárolják! Mindenki 
inegfigselhctle már. milyen gyönyörű íz zó teli ér 
tí-nvt sugároznak az uj Tungsram Krypton- 
lámpák. Xki pedig áramfogyasztásukra ügyelt, 
tapasztalhatta, hogy a Krvpton-lámpák mennyi
vel gazdaságosabban világítanak az eddig hasz
nált egyéb lámpafajláknál. Ls ez még nem 
minden*  Mert még az elhasznált ulfajta goinbn- 
alaku Kryptnn-lárnpa Is pénzt ér! \z ilyen 
lámpában levő kryptongáz ugyanis komoly 
értéket képvisel; előállítása igen költséges és 
ezért a villamossági szakkereskedők az elhasz
nált gonibaalaku Kryplon-lámpúkat. ha burájuk 
sértetlen. visszavásárolják Fgves típusoknál 
több mini 40 fillért kapunk igy vissza lámpán
ként. ez pedig már komoly hozzájárulást j.'.cal 
újabb lámpáink beszerzési költségéhez.

bementek az ebédlőbe s onnan benyitottak 
a hálóba, de Ballát sehol sem látták. Be 
akartak menni a fürdőszobába, az ajtó 
azonban zárva volt s ekkor érezték, hogy 
a résen gázszag szivárog ki.

Most már fölfeszitették az ajtót és

■ fürdőkádban holtan találták Balta 
Jánost.

Előkerült egy búcsúlevél fs, amelyben 
Balta azt irta, hogy anyagi és családi bajai 
miatt megy a halálba. Bállá most negyvt.i- 
kilcncéves volt, hat éve lakott a Királyi Pál- 
utcai házban, szorgalmasan dolgozott, senki 
sem gondolta, hogy végzetes tervekkel fog
lalkozik. Holttestét a törvényszéki orvos

tani intézetbe szállították.

I t-
— Húsipari- és cipészkongresszus Debre

cenben. Debrecenben vasárnap két ipari 
szakma is tartott kongresszust, az egyiket 
az. országos húsipari szövetség, a másikat a 
lúbbelikészitők országos szövetsége ren
dezte. A Husiparosok a kontárkérdés ren
dezését követelték és a közterhek csökken
tését. A csizmadiák az árrombolás kérdésé
ről beszéllek és közszállitási sérelmeiket tár
ták fel.

— Éjszakai szürkéién Veszprémben. Vasár
napra virradó éjszaka Veszprémben a. Jázmin
utca 10. szánni ház előtt Horváth György és 
Lódor János gazdálkodók konyhakéssel fejbe- 
szurták Kálmán István gazdalegényt. A szeren
csétlen embert kórházba vitték. Életbenmara- 
dásához nincsen remény. Horvát hot és Lódort 
a rendőrség őrizetbevette, Kihallgatásuk alkal
mával elmondották, hogy hetekkel ezelőtt 
Kálmán István bicskázta meg Lódor Jánost. 
Lódort csak most bocsátották cl a kórházból 
és bosszúból szúrta 1c Kálmánt. ,

— Vályi Nagy Gézát, az ismert katona
költőt, a Petőfi Társaság tagját, — a ma
gyar művelődés terén szerzett érdemei alap
ján a Magyar Ifjúsági Irodalmi Társaság 
rendes tagjává választotta.

— Bajtársi összejövetel. A volt budapesti 1. 
honvéd tábori ágyusezred és az abból alakult 
tüzérezredek Bajtársi Köre szpetember 15-éh 
este nyolc órakor, az Alkotmány-étterem (V„ 
Vilmos császár-iit 68) különtermében bajtársi 
összejövetelt tart. Ezredcmléknap. A volt cs. 
és kir. iMollináry) gyalogezred emléknapját 
szeptember 18-án (vasárnap) tartja. A szokásos 
istentiszteletek után, 12 órakor a Hősök emlék
kövének megkoszorúzása, majd bajtársi társas
ebéd a városligeti Gundel-élteremben. Felkér
jük a bajtársakat, hogy ezredünk emléknapján 
minél nagyobb számban vegyenek részt.

— A légoltalmi liga budapesti VII. cso
portja felhívja a MI. kerületi háztulajdono
sokat, begy a légoltalmi házőrség parancs
noki tisztségének betöltésére vonatkozó ja
vaslatot sürgősen juttassák el a liga VII. 
csoportjának elnökségéhez, VII., Hernád- 
utca 42. szám alá. A szükséges űrlapokat a 
liga a házfelügyelők utján kézbesítette.

— A komáromi megyei jegyrőegyesület köz
gyűlése. Komárom vármegye községi és kör
jegyzői egyesülete most tartotta évi rendes köz
gyűlését. A 'isztujilás során újból a régi tiszti
kart választották meg, újabb bárom évre.

— Halálozás. Varga Sándor református es
peres, a vértesaljai református egyházmegye 
kiváló papja. 54 éves korában, hosszú .szenve
dés után Csákváron elhunyt. Temetése hétfőn 
délután három órakor lesz Csákváron.

-~ takarékos háziasszony gázzal főz! Mind
össze 6—7 fillérbe került cg.v-egy négy-személyes 
ebéd megfőzese az Őszi Lakberendezési Vásáron. 
Ezt a takarékosságot otthon is könnyen még. 
valósilbntjn minden háziasszony, ha a jó tanácsot 
követi: Takarékos háziasszony gázzal /űz! \ 
gázmüvek minden kedden és pénteken délután 
3 órnkoi tart előadást a VI., Vilmos császár-ut 3. 
I bemulnlóhelyiségekben A nyári szünet után az 
cl.ső előadás szeptember 16-án, pénteken lesz. 
Belépődíj nincs, ruhatár, kóstoló díjtalan

— Zöldhelyi Anna a Tabán-bárlmn! A Ki
rály Színház és Erdély színpadjainak kedvenc 
primadonnája vendégszerepel esténként, megér
demelt sikert aratva a Döbrentei-téii Tabán 
Bárban.

— Művészi síremlék. Eichenbauinnál, V. Ru- 
dolf-tér 3. iMnrgithid >

— Hideg telet jósolnak. Már most szerezze 
l»e a legolcsóbb és kényelmes fűtést biztosító 
..GYÖNGYKÁLYHÁT". Gyártja n Magyar Rn- 
diátorgvúr rt. Minta!--rrm Andrássy-ut 13. Vas- 
kereskedőknél kapható.

ANDRÁSSY SZÍNHÁZ
Szombaton, 17-én

Angyalt vettem 
feleségűi 

Irta: Vaszary János 
Zenéjét szerezte: Rlchard Rotfers 

Főszereplők:
Lázár Mária, Törzs Jenő, 

Z. Molnár, Szakáts, BIlícsI

MAGYAR SZÍNHÁZ
Szerdán, 21-én

AZ UCCA
Elmer Rice világhírű színmüve 

Játssza a Magyar Színház kiváló együttese 
Rendezi: Hevesi Sándor

— Felajánlások a Nemzeti Repülőalapra. 
Szikszó nagyközség képviselőtestülete az évi 
póladó egy százalékát ajánlotta fel a Hor
thy Miklós Nemzeti Bepülőalap céljaira. 
Abauj-Torna vármegye tisztviselői szeptem
beri fizetésük egy százalékát fizették be a 
Repülőalapra.

— Főmolnárok közgyűlése. A Főmolnárok 
Országos Szövetsége vasárnap Vörös Gyula el
nöklete alatt közgyűlést tartott. A szövetség 
belső ügyeinek, valamint a malomipari zárt- 
szám munkavállalói vonatkozású kérdéseinek 
letárgyalása után elhatározták, hogy távirati
lag sürgetik meg az iparügyi miniszternél má
jusban átadott emlékiratuk elintézését. Ebben a 
memorandumban a mesterségüket tanult mol
nárok tárják fel a miniszter előtt jogos igé
nyeiket. Az érdekelt molnárok bizalommal vár
ják ebben a tárgyban Bornemisza Géza ipar
ügyi miniszter intézkedéseit.

— Földgáz és olaj után kutatnak a kar
cagi határban. A múlt héten ‘ érkezett Kar
cagra a báró Eötvös Lóránt geofizikai in
tézet egyik expedíciója, hogy tudományos 
megfigyeléseket végezzen a város határában. 
Az expedíció feladata felderíteni azokat a he
lyeket, ahol földgázt vagy olajat rejteget a 
föld belseje az Alföldön. Mezőkövesdről ki
indulva Debrecenig veszik tudományos vizs
gálat alá ebből a szempontból az Alföldet. 
Az eddigi megállapítások eredményeképpen 
Füzesabony közelében máris mélyfúrásokat 
végeznek, amelynek során remélhetőleg si
kerül felszínre hozni a földmélyén található 
természeti kincsei. Karcagon a tilalmasi ha- 
tárr'észei) folynak az expedíció mérnökeinek 
vizsgálatai, ahol több alkalommal — kut- 
forrásök közlien szénrétégre bukkanlak. Mi
vel rendszerint a szén és olaj -együtt talál
ható a föld belsejében, nem kizárt dolog, 
hogy az expedíció munkája eredménnyel 
fog járni.

— A Ganzgyúr pénteki közgyűlése az igaz
gatóság összes javaslatait egyhangúlag elfő 
gadta. ,

— A Fémáru-. Fegyver- és Gépgyár Rt. igaz
gatósága megállapította a vállalat 1937. üzlet
évi mérleget, amely az értékcsökkenési tarta
lékalapnak P 588.000-vel való javadalmazása 
után P 2,205.408.47 veszteséggel zárul. Az igaz
gatóság a f. évi szeptember hó 16-ra egybehí
vott közgyűlésnek javasolni fogja, hogv ez, a 
veszteség az 1938. iizletév számlájára elővezet
tessék .

Polgár nöikalap
mindenütt.

— Rendkívüli sikere van a Tiszántúli Ipari 
Kiállításnak Debrecenben. A szeptember hó 
3-án megnyílt Tiszántúli Ipari Kiállítás és Artt- 
mintavásár nemcsak a Tiszántúl, hanem az 
egész ország érdeklődését felkeltette. A látoga
tok száma az első 3 nap alatt 45 ezer főre 
emelkedett. A látogatók a legnagyobb elragad
tatással nyilatkoztak a kiállítás szépségéről s a 
TIKÁV legjobb propagálói n látogatók lettek, 
akik elvittek mindenhová annak a hírét, hogy 
n T's^”nluli Ipari Kiállítás és Áruminlavásár 
a vidéki kiállítások között méltán elnyerte 
szépségben és tartalmasságban a pálmát. Á ki
állításra az ország minden részéből féláron le
het utazni, s a feláru utazásra jogosiló igazol
ványokat meg lehet vásárolni minden Menet- 
jegyirodában, ott pedig ahol menet jegyirodák 
nincsenek a kiálitás tb. képviseleténél, az. ipar- 
Icslülctnél és a községi elöljáróságoknál.

„ . . * k"nyhn gazdaságossága legegyszerűbben 
a kiadások csökkentésével érthető el. Erre a 
célra egyik legiobb eszköz a villanytűzhely, 
amely nemcsak megkönnyíti a háziasszony 
munkaj.it. <|,. megtakarítást is eredményez. Az 
e t-klromosmuvck V. Honvéd utca 22. szám 
ala ti fozmskolajáhnn szokásos hétfő, csü
törtök és péntek délelőtt fél 10 órakor kezdődő 
’’*”^ak7'; a,<‘1<'’n kívül szeptember I4-IŐ1 min- 

kS an',k- l’m«r“n'- kím-UelMnk.
lm! hu 1r'm'nmiiil 
é. l"rí»i! k.v-llé.eCS ropVasztása, őszibarack befűzés.

munkaj.it
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hJ-Bátkory ezredik asszonya
I1A A TÖRTÉNÉSZ történetesen költő 

'•> akkor egy a százhoz, hogy drámairó 
lesz belőle. Asztalos Miklós, a jeles 
fiatal törttnelcmtadősra azonban meg- 
fordítottan igaz ez a megállapítás. Azt hi
szem, hogy Asztalos Miklós előbb volt 
drámairó és költő és csak azután törté
nész, legalább is a tehetség kvalitásai ilyen 
sorrendben mutatkoznak meg a Far
kaskaland című első drámájában, 
amely egyúttal a Nemzeti Színház kapu
nyitó újdonsága is. A hatványozottan 
első helyre került fiatal iró megbecsülése 
nem érdemtelen. Báthory Gábor, az 
utolsó Btáhory, az erdélyi „tündérkert" lo
bogóvérű, szilaj, fékezhetetlen, elgondo
lásaiban zseniálisan nagy, de a tervek 
kivitelében végzetesen megtévedt vad
kanja, történetünk kezdetén pontosan 999 
asszonyt szeretett, mint azt hü hajdú
kapitánya feljegyezte. Az ezredik asz- 
szony szerelme, el nem csókolt csókja az 
a láb elé szórt narancshéj, amelyen el
csúszik, estében összeomlik trónja és a 
„félisten" Báthoryt felkoncolja a meg
csalt férjek kara. Ez a drámai magva an
nak az Ízesen szép és reneszánsz románc
nak induló történetnek, amely Asztalos 
Miklóst megihlctte s amely a második 
feluonás forró, drámai légköre után egy 
kissé indokolatlan sorstragédia sötét és 
engesztelhetetlen poklába vezet. Zengze- 
tes, erőteljes magyar nyelven beszélteti 
alakfait Asztalos Miklós és mint kurió
zumot jegyezzük meg, hogy a női portrét 
sokkal elevenebben, tömörebben és kife
jezőbben állítja a színpadra, mint a férfi
szereplőket. Ezek figurája elmosódott és 
nem annyira életteljes. Áll ez magára az 
ezarasszonyu Báthory Gáborra is, a nagy 
vadkanra, akit Jávor Pál személyesít 
meg.

az a
démont erő, mely Báthory Gábort asz- 
szonytól asszonyig űzte, ahogy nem érez
zük a mondanivalók mögött azt az örök 
szomjúságot, amelyet 999 asszony csókja 
sem tudott eloltani, ahogy a figura mö

gött nem sejtjük a történelmi Erdély ka
tasztrofális sorsát a török és a bécsi ud
var hatalmi vetélkedésének árnyékában, 
ahogy nem érezzük magának Báthory 
Gábornak az egyéni tragédián túlmenő 
történelmi elhivatottságát, majd bukásá
nak tragikumát, ugy nem érezzük Jávor 
Pál alakításában sem azt az erőt és indu
latot, amelyet részint 999 asszony csókja 
feltételez róla, részint pedig egy trón
jáért küzdő, nagyravágyó, nagy elképze
lések után törekvő erdélyi fejedelemtől 
már a történelmi lecke tanulsága után is 
elvárhatnánk. Talán a rendezés is hibás 
ebben, mert ezt a lobogó temperámén- 
tumu vadkant fehér selyemruhába öltöz
teti, akit igy inkább tudunk elképzelni a 
bécsi udvar piperkőc udvaroncai között, 
mint a Báthoryak fejedelmi székében. 
Mindez azonban a szakmai elfogultság 
alól menti Asztalos Miklóst, akin legfel
jebb a harmadik felvonásban hatalmaso
dott el a történelmi stúdiumok emléke. 
Amilyen elmosódott s lágy körvonalú 
Báthory alakja, ugyanolyan éles egyik 
hajdukapitányának, a szerelemféltő Géczy 
Barnabásnak figurája s ezt Kovács 
Károly mintázza meg, Intrikus mivoltá
ban is rendkívül szimpatikusán és embe
rien. Asztalos Miklós női portréi miiül 
egy-egy egykori festmény. Somogyi 
Erzsinek, az ezredik asszonynak sugárzó 
bájossága, őzike szemelnek riadt villa
nása és határtalan rajongása, hangjának 
tiszta csengése igazolni tudja azokat a 
vad indulatokat, amelyek körülötte dúl
nak s amelyeknek szinte ártatlan áldo
zata lesz a szívdöglesztő Báthory. L u- 
k ács Margit valóban elragadóan mély 
asszonyt szerelme, ttkkadt, fülledt légkört 
teremt, B c r k y Lili babondzóan nyu
godt és higgadt lénye pedig álmodozni 
enged azokról a szilágy sági kúriákról, 
amelyek .egyikében ez a dráma elindul. 
Hosszú Zoltán egy-egy Ízes jelenetében, 
Ab o ny i Géza mélyen zengő férfiassá
gában, találta meg a helyét a festmény- 
szerűen szép színpadon, amelyért viszont 
Horváth Jánost dicsérjük meg.

2, Az ártatlan Theodórct
GYILKOS, DE MOSOLYBA OLVADÓ 

sxattrája ez a film a kisvárosi éleinek, 
speciálisan az amerikai kisvárosnak, amely 
még mindig a IV o n» « n-k l u b o k, az 
erény- és erkölcscsősz öregasszonyok tirá- 
nikus uralma alatt nyög. Csúnya, bibircsó- 
kos vénasszonyqk, mint a libák serege 
gágoknak minden ellen, ami friss, fiatal 
és most is bojkotthatározatot hoznak egy 
szerelmi regény ellen, amelyet n helyi 
lap közöl. A regény szerzője Carotina 
Adams név mögött rejtőzik, valójában 
pedig senki más, mint a helybeli Women- 
klub két vénlány-eln'iknőjének unoka- 
húga, Theodora, aki írásaiban éli ki azt, 
amit a kisvárosban nem tehetne meg. 
Miss Adams regényeit New-Yorkban szét
kapkodják és mindaddig a titokzatosság 
homályába burkolódzik a híres szerzőnő, 
amig útjába nem akati egy fiatalember, 
aki ráveszi n leányt, hogy bátor és sza
bad elveit merje a könyv papirsikjáról az 
életbe is átmenteni. Míg Theodora meg
csinálja a maga forradalmát a kisváros
ban, amelynek népe elsőizben rettenetes 
felháborodással értesül a leleplezett írónő 
személyazonosságáról, hogy későbben 
bandériummal, diadalkapuval várja vissza 
a botrányairól közben híressé vált Thco- 
dorát, addig szerelmese, ez a fiatalember 
nem tud szabadulni rosszul sikerült házas
sága béklyójából. Theodora félreérthető, 
de valójában ártatlan helyzetek egész so
rával kényszeríti ki a válást, hogy a fiit 
is kivívhassa a maga szabadságát as 
életért és a szerelemért.

POKOLIAN MULATSÁGOS látvány a 
film néhány utolsó száz métere. Tlieodó- 
rát, akit előbb városa uénassz anyai m 
pletykahadjárata valósággal kiközösített, 
hazatérésekor ezrek és ezrek várnak a vo
natnál, recsegnek a helyi bandérium trom
bitái, a polgár mester üdvözlő beszéddel 
akarja köszöntem', amikor az „ártatlan" 
Theodora egy kis bébivel a karján, lelép 
a vonatról. A két nagynéni szinte guta
üt öltén fogadja a váratlan látványt... 
De a siker, a hírnév mindent feledtet és 
jóvá tesz, a tömegnek jelszó kell, amit 
követni tud s ezt a gondolatot mesterien 
fejezte ki a ragyogó jelenetek során B o- 
11: s l a v s z k y, a film nagyszerű rende
zője, akinek javára írjuk azt, hogy nz alap
jában komoly téma annyi derűvel és 
kacagásba fulladó humorral 
von átszőve. Neki köszönhető talán az is, 
hogy a Mellék utca hősnője^ Iréné 
Bűnné u j szerepkört kapott. Ed
dig ez a megnyerő mosolgu, okos szemű 
drámai filmsztár, komoly asszonyszerepe
ket játszott és legalább filmen nem is
merte az élet derűsebb oldalát. Most egy 
falusi kislány alakjában mutatkozik be és 
végigjátszhat ja a színjátszásnak azt a ská
láját, amely ettől a figurától a férfifutó 
démonig terjed. Gyönyörű, színes 
skála ez és fréne Dunne színjátszásának 
olyan arzenálját vonultatja fel, amelyet 
talán nem is vártunk Hollywood Varsó- 
n y i Irén jélőt. Partnere Melvyn D o u g- 
las férfiason nyílt, kedves és behízelgő 
színész, akiben szintén örömmel fedeztük 
fel a humornak és jókedvnek ama megfi
zethetetlen értékeit, amelyek mögött ott 
érezzük Amerika nyugodt és boldog éle
tét. A film, amelyet a S col a fog a napok
ban bemutatni, kiállításában is hatalmas 
és .számíthat a közönség legteljesebb ér
deklődésére.

3. Akar-e Garbóval 
csókolódzni ?

EZT A CSÁBITÓ kérdést veit [cl a most 
épülő amerikai világkiállítás egyik pavil- 
lonja és nem kétséges, hogy az amerikai 
átlagpolgár sorba fog állni a pavillon be
járata előtt, boldogan váltja meg néhány- 
centes jegyét, hogy ebben a tagadhatatla
nul nagy élményben részesüljön. Ugyan
csak nem kétséges az, hogy az amerikai 
masamód és a világ minden tájáról oda- 
sereglctt fiatal leány és asszony tömegével 
fog befizetni azért, hogy Clark Gabid 
vagy Róbert Taylort megölelje. táncoljon 
vagy koccintson vele, — legalább is k é p- 
b e n. Az ötlet, amely ezt a pavillont létre
hozta és amely valóban amerikai méretű, 
-~ magyar eredetű. Alig két éve él 
Neu>-Yorkhan egy fiatal pesti fotoriporter, 
Pa ál Sándor, aki, mint annyi más ma
gyar, rövidesen óriási karriert csinált 
odakint, ő találta ki ezt, hogy megfelelő 
fotomonlage-zsal pillanatok alatt gyorsfény- 
képszerüen készülhet el olyan kép, amely 
a kedvelt amerikai filmsztárokat é.t az Ő 
kedves közönségüket ilyen intim kapcso
latban ábrázolhatja. A dolog vásári vicc
nek indul, de egész biztosan tömegiárvány 
lesz belőle Amerikában. Nemcsak alaposan 
meg fogja duzzasztani a derék, fiatal 
P a ál Sándor zsebét, hanem olyan hatal
mas filmreklámul szolgál a film vállalatok
nak, amely szinte megfizethetetlen.

IGY INDVL EL EGY PESTI KARRIER 
és 7ia erről beszélünk, nem szabad elfeled
keznünk egy másikról sem. Egy fiától 
magyar humorista a mait évben telepe
dett le Hollywoodban. Mindenki rövid

pályafutást jósolt számára, ö maga is csak 
ugy utazott: „Istenem, mi történhetik ’ 
Látom Amerikát és aztán visszajövök.'' 
Hónapokig valóban nem is kapott munkát, 
most azonban egyszerre beérkezett. Az a 
gyár, amely kivitette, történetesen orosz 
szakértőt keresett egy orosztárgyii 
filmhez. Az illető fiatalember azon elv 
alapján, hogy földrajzilag közel vagyunk 
Oroszországhoz, jelentkezett „orosz szak
értőnek". El hitték neki, odaengedték a 
filmhez és bevált. A már elkészült, 
komolytáryyu, nagy világfilmet ez a fiatul 
humorista jegyzi, mint szerző. Nem kell 
félteni tehát a pestieket.

Örök melódiák
Felíámadnak a felejíheéeélen 

nagy operettek
Az operett válságáról kézlegyintve beszélnek 

a színházi tudÓMok s valóban egyre kevesebb 
és kevesebb hajléka lesz Budapesten a komoly 
igényli magyar opereltnjtizsikának. Az alkalmi 
nyári vállalkozásokon kiviil jóformán sehol- 
seni látunk a színházaink programulján igazi 
operettet. Flaschner Ernő, a Moulin Rouge 
kiváló igazgatója most valóságos operettszin- 
házzá alakítja át a parkettet. Örök melódiák 
összefoglaló cimen. olyan operettestéket rendez, 
amely cavalcade módjára a Szegény .fonatban- 
tói a Víg özvegyen, a Corneviilet harangokon 
keresztül ti Cigánybáróig

megszólaltatja mindazokat nz operettsláge- 
rekef. amelyek egyébként örök forrásai 

maradnak a műfaj muzsikájának.
Harminc operett nagv slágere vonul fel egy 
estén át, száz év operettennése pereg le élőt 
tünk két ója alatt, grandiózus kiállítású mű
sorban, amelyben hatvan szereplő lép fel. 
Minden operettet

korhfl rubában énekelnek és táncolnak
a főszereplők. Gábor Magda, a fiatal énekesnő 
guncráció legkiválóbb képviselőjével az élét*.  
Nem kétséges, hogy az a közönség, aa*ete  oem. 
szokott mulatóba járni és amely eddig cyak a 
színházak zsöllye iben élvezte a könnyű muzsika 
nemes értékeit, nagy érdeklődéssel fordul majd 
a .Moulin Rouge nagyszerű produkciója télé, 
amely érdekességível is péidnadóan mutat 
irányt színházigazgatóink felé; ne temessék ed 
azt ami mindig él, ami mindig örök űzték ma
rad: az operettet.

ii"—i'.var-,- ■! ni

SZÍNHÁZI hét
KERTÉSZ DEZSŐ, a legfrissebb szín

igazgató október 7-ére tűzte ki a Royal 
Színház szezonnyitó előadását. Hétfőn 
kezdődnek meg a próbák, László Andort 
„Mindig a nők kezdik**  cimü zenés, vlg- 
játékábói, amelynek főszerepeit Dajka 
Margit, a most szerződtetett Peéry Piri, 
valamint Rátkai .Márton és maga az Igaz
gató-színész, Kertész Dezső játsza.

♦
UJ JÓKAI - FILM KÉSZÍI- A „Szegény 

gazdagok*  felvételei kezdődtek meg a Hun
niában, ahol meglehetősen nehéz probléma, 
foglalkoztatja CscpregJiy Jenőt, a rendezőt. 
A film egyik jelenete szerint a két főszerep
lőnek, 11 rag Tivadarnak és Tompa Bélának 
egy magas szikláról gyilkos birkózás köze
pette le kell suhanniuk. A rendező a.Dobogó
követ jelölte ki terepül, ahol c-Zt a felvételi 
leforgatják. Miután a nyaktörő vállalkozásra 
sem L'ray, sem Tompa nem óhajtott vállal
kozni, a film rcndazöjo két artistát keres, 
akik vállalkoznak arra, hogy dublöz módjára 
(mint az amerikai filmeknél szokásos), lezu
hannának n szakadékba.

*
* Dr. László Géza énektanítását szeptember 

15-én kezdi meg. Liszt Fercnc-téx 9. 111-659.
*

EGY VIDÉKI VÁNDORCIRKUSZ támad 
életre a ..Leányvári boszorkány" cimü. most 
készülő filmben, ahol ,.a világ legerősebb 
embere" felszólítja a közönséget, hogv áll
jon ki vele valaki a porondra s aki legyőzi, 
annak száz koronát fizet. Hámori Imrének, 
n film föszsrcplftjének kell ezzel a birkózó
bajnokkal kiállnia. Az operaénekes moM 
szorgalmasan tanul birkózni, nehogy a játék 
hevében nagyon megroppantsák derekát.

♦
* Sergej-balletakndémiában a mester a ta

nításokat megkezdte. lleiralás: d. u. 3—6. 
Szentkirályi-utca 27. Tel.: 136-811.

♦
SERGEJ MESTER hazaérkezett dán 

tánclurnejárói, ahol a legnagyobb sikere
ket aratta. A kitűnő mester rövidesen 
megkezdi tanítását.

♦
ZARAH LEANDER, a híres némát film

sztár hétfőn este Budapestre érkezik, hogy 
eljátssza a „Kék róka'*  Cecil szerepét egy 
német filmen, amelynek külső felvételeit lfu 
dán fogják leforgatni.

•
* A siófoki kaszínókertben Adorjánná M. 

Fridi, as ismert balletmestemrt, bár főbb kül
földi meghívást kapott, az Idén Is. mint min
den éven, szabadtéri gyér moh kabarékat rende
zőit kitűnő éj kedves gyermrkmúv<Szek sze
replésével. Ezeknek soroznia most már vég<t- 
érl. tniulán Adorjánod Budapesten ismét meg
kezdi működését Iskolájában.



A Slavia g legendás Fradi-szivvel iátsiott és győzött

Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 4 12:6 82 NEMZETI 4 12:2 63 ÚJPEST 3 10:4 64 BUDAFOK 4 5:3 65 KISPEST 3 9:6 56 SZEGED 4 7:7 3
7 SZOLNOK 3 6:6 38 ELEKTROMOS 4 9:13 3
9 FERENCVÁROS 1 8:1 210 SZÜRKE-TAXI 4 14:10 2

11 PHÖBUS 4 5:8 2
12 SALGÓTARJÁN 4 7:14 213 ZUGLÓ 4 7:22 214 BOCSKAI 4 2:11 —

A jobban játszó Slavia 
megérdemelten nyerte a KK-t 
Toldi okvetettenkedése megzavarta a Fradi egységét — A Nozsir- 
Btcan tengely fölényes magaslatról nézte a Sárosi-tengelyt — 
A tárgyilagos magyar közönség ünnepelte a kupagyőztest 

Slavia-Ferencváros 2:0 (0:0)
r A vasárnap programmj'il a Középeurópai Kupa döntő küzdelme uralta. 
A Fradi, a magyar /iilballsport büszkesége is legnépszerűbb csapata óriási 
favoritként indult a kupadöntő küzdelmeibe, hogy felállítsa azt a páratlan 
rekordot, amit a nagy tro/ea háromszori megnyerése jelent. Sajnos, a szép álom 
nem váll valóra, mert ezúttal a Slavia ingott ki jobb napot. A Ferencvárosnak 
nem kell elcsüggednie, mert férfias küzdelemben olyan ellenféllel szemben alul- 
maradni, mint a Slavia csapata, nem ' ' 
gnlmas és nagy napjából riportereink 
mólnak be:

jelent szégyent. A futballtársadalom iz- 
az alábbi mozgalmas riportokban szá-

venezer ember lesz és csak azért negyven
ezer, mert ennél több hely nincs. Egy kicsit 
megnyúlik a képe, nem lehet tudni, azért-e, 
mert kevesli a rájuk eső bevételi részese
dést vagy mert fel attól a hangorkántól, 
amely délután az Üllői-utat a poklok me
dencéjévé varázsolja.

Kémszemlénk véget ért, mindkét csapa-

Kémszemle a nagy ellenfelek 
titkos tanyáján

Nemcsak Budapest, liánéin az egész or
szág a KK grandiózus küzdelmeinek hatása 
alatt állt az utóbbi napokban. A szürke napi 
gondokat clfujta az izgató kettős kérdés: 
megnyeri-c a Ferencváros harmadszor is 
a Kupát és drága pénzirt hol lehet jegyet 
kapni? Fantasztikus, rekordmagasságot ért 
el a jegyüzérek hadserege. Ülőhelyekért 
négy-ötszörös felárat követeltek és kaptak 
már szombaton délután. Vasárnapra már 
felárral sem lehetett jegyet kapni.

Az a negyvenezer főnyi tömeg, amely 
előrelátással, áldozatkészséggel, vagy hogy 
fiitballszaknyclvcn szóljynk, driblivel bialo- 
sitottn a helyét, a leggrandiózusabb kupa
csatára, szombattól kezdve már uj társasjá
tékot kapott: találgathatta azt, hogy a Fe
rencváros csapata hová tűnt el Budapest
ről?

9_órai A Fradi meglepődik
A kombinációk egész légiója bizonyította 

nzt. hogy ezúttal valóban sikerült olyan rej
tekhelyét találni, ahol zavartalanul tölthet- 
ték cl nz. utolsó órákul. Máriabesnyö, Felső- 
göd. Csömör és Margitsziget után most a 
Rózsadomb egy csendes penziója fogadta 
vendégül a ferencvárosi fiukat. Oly körül
ményesen és diszkréten intézték a szállás- 
csinálást, hogy nyugodtan Ígérhettek ötszö
rös pénzt annak, aki n rejtekhelyét felfe
dezi, Ezt nz ötszörös pénzt a Hétfői Napló 
riportere joggal igényelhette volna, mert fá
radságos nyomozás után vasárnap reggel 
órakor már olt állott a festői szépségű ró
zsadombi penzióban, ahol pénteken délután 
óla. távol a város zajától pihent a KK 
büszke védője. Jobb búvóhelyet elképzelni 
sem lehel. Tiszta, pormentes levegője, te
metői csendje, hatalmas virágoskertje 
tökéletesebb pihenőhellyé avatta. A 
kertjében szigorú házőrző fogad, 

nem sok. mert szimattal
megállapítani, hogv riporter ér

kezett. A derék kutya barátságosan csóválja 
u farkát, aztán négy lábon kocog mellettünk 
az előcsarnokig. A meglepetéstől kővé der
medve fogadnak n Fradi vezetői. Percek 
lelnek cl. amíg felocsúdnak a meglepetés
től, s csaknem egyszerre kérdezik:

— Hogyan kerültek ide?
Melly doktor kc/elnyujtva mondja:
— Gratulálok, ugylálszik, a Hétfői Napló 

előtt nincs titok. A fiuk csak most keltek

11 óra: „Megnéztem a pálya kapuinak sarkait" 
— mondja Bican, a gólzsák

A Rózsadombról n Margitszigetre robo
gunk, ahol >i KK másik résztvevője, a piros- 
ink’cs. rettegett Slavia tanyái. Kora vnn 
még, delet sem harangozlak s n Sziget még 
nem kezdte meg vasárnapi zajos életét. Erős 
szél gereblyézi nz őszi fákat, peregnek u 
sárguló levelek, ősz van ... A szálloda elő 
csarnokában találjuk meg n pirosingcsek 
hadvezérét. Pechart, a megbízott trénert, 
aki ismerősként üdvözöl 

.4 játékosokkal nem lehet beszélni
V' t'lja nevelve —, azok még pihennek.
El gedjék meg velem és n többi vezetőkkel.

Valousck, ii Slavia népszerű elnöke csak
ekkor lép nz asztalunkhoz, nmikor vitám
felül áll. hogv nem jegyet akarunk kérni
tőle. Budapesti napjait a jegykérők alapo-

fel, a reggelit ágyban fogyasztották el. Ké
rem önöket, hogy a játékosok előtt a mér
kőzésről ne beszéljenek.

Ezután Hlavay tréner kalauzol az 
főaltrakciója, az asztali futball felé, 
kés futtbalistajálék ez, alkalmas a 
szellem fokozására. Rövid játék után kide
rül, hogy Hlavay nemhiába kapta meg a 
Ferencváros trenirozását, érti az asztali fut
ballt is és gólokkal nyer. Közben beszállin
góztak a játékosok és a B-közepet megszé
gyenítő harsogással biztatják a trénerüket 
nem hiába. A társaság öltözéke meglepően 
vegyes és imitl-rtmott olyan hézagos, hogy 
aligha nevezhető szalonképesnek. Kiss 
Gyula a legtarkább, minden ruhadarab más 
színű rajta. Újabb pár lép az asztali futball
hoz és egyre nagyobb méreteket ölt a 
Fradi-játékosok hangorkánja. Melly doktor 
nevetve állapítja meg:

— Szerencse, hogy rajtunk kívül csak 
négy lakója van a penziónak.

Tóth Lajos dr. rögtön megnyugtatja az 
elnököt, hogy ez a kis lárma jelentéktelen, 
mert a fiuk be vannak rekedve. Fent a szo
bákban kárlyacsaták dúlnak, egészen addig, 
amig a móka nagymesterei felrobbantják a 
csendes partikat. A hangulat kitűnő. Mintha 
csupn vakációzó diák lenne itt, a mérkőzés
ről mégcsak véletlenül sem esik szó. Leme
gyünk a kertbe, ahol árnyas helyen, nyug
ágyon fekszik Sárosi Gyurka, a társaság 
szemefényc. Érkezésünkre leteszi a könyvet 
a

iidülő 
Érde- 
harci

kezéből.

Naturszelet-hegyek...
A konyha felől zamatos illatok szállnak 

és Tóth Lajos magyarázza, hogv korán ebé
delnek. Tekintve, hogy a Fradiról van szó. 
már hajnalban meg kellett kezdeni a főzést 
a déli ebédre, mert itt rengeteg anyagra 
van szükség. A szokásos menü a következő: 
cröleves tojással, megszámlálhatatlan 
turszetet burgonyapürével, kompóttal és 
utána könnyű piskótatészta. Elnnl után 
henő következik s csak n pihenő után esik 
szó először majd a nagv mérkőzésről. Tak
tikai megbeszélésen döntik el a végső harc
modort, Félháromkor indulnak aztán a pá
lyára.

Búcsúzunk a fiuktól s Melly dr. kíséreté
ben távozunk.

Komolyra vált hanggal mondja búcsúzóul:
— Mindenki győzelmet vár főiünk és én 

bízom is a fiukban!

na

pi-

san elrontották. A mérkőzésre terelődik a 
szó s erről Vnlousck a következőket mondja: 

— Olyan rosszul mégegyszer nem játszha
tunk. mint Prágában. Tudom, hogy a 
Ferencváros nagy csapat és itthon csaknem 
verhetetlen, de mégis megpróbáljuk a lehe
tetlent, hiszen volt eset már arra is, hogy 
Budapesten győztünk Egy bizonyos, ma 
már veszítenivalónk nincs.

Most Ricán alakja tűnik- fel a lépcsőn s 
egy villáminlervjura lekapcsolhatjuk:

— Kutyabajnm van — mondja nevelve a 
kérdésünkre Európa híres gólzsákja —, teg 
nap jól megnéztem az í'llől-uti pálya kapui
nak sarkalt!

Indulóban még Pechar érdeklődik a — 
nézők számáról. Megnyugtatjuk, hogy négy-

3 óra 30: Félelmetes tömeg hömpölyög 
csata színhelyén
lepő, mert hiszen most elsőizben alakult 
ugy a helyzet, hogy a KK döntőjének leg
utolsó periódusa, a gyilkos küzdelmeknek 
legizgalmasabb akkordjai magyar talajon 
folynak le. Most alakította a sors elsőizben 
azt a helyzetet, hogy egymásután kétszer 
kacsintgat a legklasszikusabb trófea a ma
gyar sport büszkesége, a Frádi felé. Most 
álakult a helyzet, hogy reménye van a Fra
dinak arra a páratlan rekordra, hogy har
madszór vallhatja magáénak azt a nagy di
jat, amelyért pokoli izgalmak és szennyes 
botrányfolyamok hömpölyögtek hosszú éve
ken keresztül. A nézőtéren megjelent Szendy 
Károly polgármester is, hogy végigizgulja a 
hatalmas csatát, ötventagu cserkészzenekar 
áll be a zöld gyepre és várja a csapatokat.

a nagy
A gyászos emlékű spanyol—magyar mér

kőzés óta nem mutatott olyan mozgalmas 
képet az üllőiuti pálya környéke, mint a 
Kupa-döntő napján. Már félnégy órakor 
nem lehetett mozogni a pályán. Több mint 
38 ezer néző ’ lepte el a tribünöket, a pót
tribünöket és az állóhelyeket. Kint a pálya 
előtt százával keletkeznek apróbb csopor
tok egy-egy jegyüzér körül. Rengeteg ide
gen volt kiváncsi a nagy sportcsemegére 
és a bábeli hangzavarban gyakran hallani 
német és cseh szavakat.

A rendezésben nincsen fennakadás, 
a félelmetesen hatalmas közönség a he
lyére talál és nem adódnak tumultuózus 
jelenetek. A hatalmas érdeklődés nem meg-

4 óra: Leírhatatlan tombolás, megjelennek 
a nap hősei

Együtt futnak ki a szokástól eltéröleg a 
csapatok és

leírhatatlan tombolás fogadja a huszon
két izmos, edzett futballistát, a nap 

hőseit.
Ferencvároson zöld ing és zöld nadrágA . ... _______ . v

van, a Slavia megszokott piros-fehér ingé
ben, mellén a Slavla-csillaggal jelenik meg. 
A cserkészzenekar a himnuszokat intonálja 
és az egykupara rugdalódzó csapatok fe
szes „Vigj’ázz!“-állásba merednek. A ma
gyar nemzeti imádságot a közönség hango
san énekli a zenekarral. A nagy dij a 
taccsvonal szélén, asztalra állítva van köz
szemlére kitéve, mellette áll egy mikrofon,

4 óra 15: Hajrá Fradi! Kezdődik 
a gyilkos küzdelem

n kapu előtt 
Táncos törtet 
keletkezik a 

Cserny menti

Egetverö Hajrá, Fradi! zug fel a B-tribün 
felöl, mikor dr. Sárosi a labdába rúg. Az 
első támadást a Slavia vezeti, de Bican No- 
zfir labdájával olszájdra ugrik. Most gyil
kos iramban támad a Fradi. Táncos fut 
végig a szélen, de Daucsik 
nagynehezen leszereli. Újból 
a kapura és nagy tumultus 
Slavia hálója előtt. Ezúttal 
meg a hálót a Frarfi-góltól.

4_Őra_30_: Recseg-ropog a Sárosi-tengely
Pazar Kiss—Táncos akcióból Táncos be

adását lehúzza Boksay.

A Sárosi-tengely recseg-ropog és a 
Nozslr—Bican-tengcly magasan felül

múlja.

Polgár gyertyáját Háda csak nehezen tudja 
..eloltani!" Sárosi elől Daucsik az utolsó 
pillanatban kornerre ment, de a remekivü 
sarokrúgást Gyurka fölé fejeli. A Fradi 
enyhe fölényben van, de az iram egyre 
csökken. A ferencvárosi hátvédek állandóan 
elől tanváznak, de könnyelműségük majd
nem megbosszulja magát. Bican kiugrik a 
hátvédek között és Hádának csak huszmé- 
leres kifutással kikerül tisztáznia a veszé
lyes helyzetet. A Slavia csak Itt-otl muto
gatja meg oroszlánkörmeit és

halálosan pontos adogatásokkal vonja 
magára a szakértők figyelmét. >

Egy ilyen pontos csatárukcióból Vytla-1

kapura, de egyvonalbun áll 
a hátvédekkel és a kitűnő angol bírónak 
olyan a szeme, mint a sasé, észreveszi a 
lesállásl. A ferencvárosi csatárok bosszan
tóan tologatnak a kapu előtt.

Nincs vállalkozó szellem, aki lövésre 
szánná el magát. Kemény hatalmas roham
mal kornert verekszik ki, de a sarokrúgást 
az oldalhálóra lövi. Viszonzásul hatalmas 
Slavia-gólhelyzet marad ki. Simunek 12 mé
terre áll egyedül a kaputól, de lapos lövése 
utcahosszal kerüli el a hálót.

Mindenki örül, hogy Korok nem Jött 
Budapestre.

A Fradi-csatársor legveszélyesebb része a 
Táncos—Kissduő és majdnem valamennyi 
ferencvárosi támadás erről az oldalról hűl- 
lámzik a Slavia-kapurn. Különösen Táncos 
agilis és Irtózatos erejű lövést küld 30 mé- 
t* *rrAI  ii Lnmavn t « . .. .térről u kapura, de a gólt írdemlő bomba 
hajuállul .lrtvlt . Jobb kapufa

tót teljes harci készségben találtuk s most 
már csak a délutáni másfél óra döntése van 
hátra: melyik csapat lesz Középeurópa leg
jobb együttese? Reméljük, hogy Fradi...

Takács István.

ahonnan a csehszlovák szpíker közvetíti a
*nagy meccset. A pálya közepén a csapatok 
egymással szembe állanak és Usetty elnök 
rövid beszédet tart, majd csokorcsere kö
vetkezik. Jeutell angol biró alacsony, köp
cös ember, magához inti a csapatkapitányo
kat, Daucsikot és dr Sárosit. A helyválasz
tásnál a Slaviának kedvez a szerencse, a 
vendégcsapat játszik nappal és széllel hát
ban.

Ferencváros: Háda — Tátrai, Polgár — 
Magda, Sárosi Ili., Lázár — Táncos, Kiss, 
dr. Sárosi, Toldi. Kemény.

Slavia: Boksay — Cserny, Daucsik I. — 
Prucha, Nozsir, Kopeczky — Simunek, Va- 
cek, Bican, Bradacs, Vytlacsil.

Az első tiz perc irama pokolian erős.
Simunek egy ejőre rúgott labdával éttöri a 
ipagyar védelmi vonalat, a kapu előtt 
Vytlacsil segítségére siet és öt méterről la
posan lő a kapura. Háda kitűnő érzékkel 
labbal menti a biztos gólnak látszó labdát.

Magda faultolja Vytlacsilt és a hatalmas 
szabadrúgás 35 méterről Bican lábáról a 
ferencvárosi kapura tart, de Háda macska
ügyességgel elcsípi a sarokgólt.



' Eudipwt, 1938 weptembeMí. HÉTFŐI NAPLÓ 11
j!*?*.* 1?? Jutalmatta at Öreg csatár szép 
lövését. Vytlacsil utánozza az öreg Misit, de 
patlmM lövését Wddrt elcsípi. Totói kézMl 

n T*ors,rt’ 8 Mró nyrtiban llabödrugáfct 
Ítél flradocl irtózatos öfejü bombája a kapu 
fellett süvít el. Arfrtw—TdncoMkcíóból 
liömer adódik, de !tónÓ>t hAgVöh befelé 
Junyaritjft az ivet. Toldi Ismét faultol, a 
bíró ujabb AZAbadrugést Ítél a Fradi felien. 
A Slavia Ismét feljön. Sárost Ifi. kézzel tartja 
ivacékci, a Iö-ös vonalon, de Bican gycu- 
Itén emeli a sarok felé a labdát a hotfal 
jeléit és Hadának ideje van a védésre.

Általában

4 Ara 458 Semlegesítik Sárosít
A Slavia védelme kitűnő taktikával dol

gozik.

Sárosit felválva fogja Daucsik és Cserny 
és teljesen semlegesítik a csatársor irá

nyítóját.
'Kemény rohama ismét komért hoz. De a 
rúgást Boksay elhárítja. A kővetkező perc
ben ismét komért ér el a Fradi, de ez a 
korner is eredménytelen. SlaVia-tAmadás 
közben Simunek nagyon ügyes és hatalmas 
müesést produkál a ÍO-ús Vonalön belül, de 
az angol biró mindent lát és nem dűl be. 
Izgalmas helyzet alakul a ferencvárosi kapu 
előtt Tátrai rossz hazaadása nymán. lláda 
csak az utolsó pillanatban, re.ftexSzfefü 
bókolással tudja elhárítani a biztos gólt. 
Fradi-támadásból Gyurka offszájdra fut, 
majd eredménytelen ferencvárosi körner 
következik. A félidő vége feló teljesen elhal 
a*  Iram és a mérkőzés ellaposodik. Pompás

5 őrá 8 A tiszteletlen Toldit kifütyülik

Kemény felhagyja a játékterét ás a Fradi 10 
emberrel játszik.

Rendkívül csúnya Toldl-jelenet játszó
dik le efcnlán a pályán. A tulvérmrs 
összekötő kézzel löki el Vaeeket, a bitó 
odarohan és erélyesen figyelmezteti a 
CAaUrt. Amig a kis angol bíró sZavAl 
pattognak. Toldi flegmatikusán keréfcz- 
tülBéX A biró feje felett. Ebben a tekin
tetben annyi sűrített tiszteletlenség vfcn, 
hogy igazi angol hidegvér kell hozzá, 
hogy le ne küldjék a pályáról. A botrá
nyos Jelenetet csak tetőzi, hogy ezután 
Toldi otthagyja a játékot és a taccs- 
vonalon veszekszik Híavay trénerrel és 
egy rendőrtiszttel, Olyan kínosan hat * 
jelenet, hogy a FrAdl-kÖzünség te ki

fütyüli Toldii.
ÍA 5f<wtó-térfélben ér véget a félidő.

Gárdos Jenő dr.

5 óra 111 Folytatódik a 
megpróbáltatás, de Toldi játszik

Félidőben n lezárt Fradi-ölKizÓből erélyes 
utasítások hangjai szűrődnek ki. A Slavia 
ellenben nyitott ajtó mellett, csendes be
szélgetéssel tölti cl a pihenőt. A pályán 
cserkészzenekar pompás, ropogós magyar 
csárdásokkal szórakoztatja a közönséget. 
Elhangzik egy tréfás megjegyzés is:

— A cserkészzenekar egy klasszissal job
ban játszik, tnM a Fradi!

5 óra 11 perckor jön ki öltözőjéből a két 
csApat. Kemény fején fehér turbán díszeleg s

mindenki legnagyobb meglepetésére 
Toldi is a csapattal tart., 

Ugyanis a: ft hir terjedt el, hogy az angol 
biró Toldit kizárta a játékból. Mindenki 
ama reményének ad kifejezést, hogy a vér
mes Fradi-tank kapott elnökétől egy *— 
bróminjckciót. Felállnak a csapatok, most 
a Slavia játszik gyenge szél és erőtlenül 
tűző nap ellen. Pontosan négyed hatkör in
dítja cl Bican a labdát ujabb 45 perces Út
jára. Az első támadást Vytlacsil vezeti, Bi
can jól ugrik ki A tétovázó Magda mellett, 
de szerencsére lövése méterekkel elkerüli a 
kaput. A következő pillanatban a Férenc- 
vij. 9S egész csapata átteszi n működésének 
87 terét a Slavia büntető Iferölfetéré. Még a 
k Fradi-bekk is messze n Slavia térfelén 
I Dl tanyázik. Táncos egymásután két biz- 

,(ó támadást vezet, de a belsők tovább tö- 
ögatják és rontják Cl jobbnál Jobb helyze

téit. Különösen
Sároftl Gyurka ItMu, eüfervált megmoz

dulton I keltenek nagy kiábrándulást.

Most a Slavia perpetuum mobile je, Nozslr 
néhány ügyéi dribllvel kerfesztülvisíi a lab
dát a Fradl-Védrtkftn, szökteti Vyilacsilt, 
aki lenyargal, azonban Háda a helyén van.

Általános felzúdulást kel, hogy Toldi — 
bár semmi oka nincs —, Ismét rekla

mál és méltatlankodik.
A közönség köréből Számos fütty sfívit 
Toldi felé. Hiába n Fradi nAgy fölénye, a 
csapatból hiányzik n Szív, elpárolgott a lel
kesedés. szóval mindaz az érték, ami most 
jtt ismét csodát tudna varózsolni n pályára.

Noislr mindenütt olt tan. remekül 
hever, adósat.

Most Bicnnt dobjá ki nagy eleganciával S a
'télibe ha nem adna előre

a kapa előtt nyoma slnenen a hírei 
Fradl-tÖtnek és lelkesedésnek.

Nozsir klasszissal nő a mull hét hőse, a kis 
Sárost fölé. Egy ragyogó és szellemes Ko- 
pecikv-srökleteat Bican tulclfrázlk és köz
ben elveszti a labdát. A játék változatos, tte 
az Iram gyehgfe. ugjlátszik, magyar 
leckét ad a bitónak, mert Allmidóan kísér*  
géli és beszélget vele. Vytlaesil lefutása köt
bért eredményez, de a falhoz sarokrúgást 
Tátrai Háda elöl visszafogja a mezőnybe. 
A hatalmas termetű Csefny szerelés közben 
ráesik Keményre, szinte AgyonlapHJa.

Tdncolr-léfutásból remek beadás száll a kö
zépre, Gyurka öldalt dőlve, kapásból lövi 
n kapura a labdát, de Boksay hosszú keze 
ezt á lövést Is kivéget. A közönség hangja 
megjön éh hatalmas biílalással igyfekstlk 
erőt Önteni A lankadó ferencvárosi Cíátá
rokba. Kiss öt méterről kitűnő helyzetben 
mellé lövi a labdát. A kővetkező pillanat
ban már Vytlacsil támad de Tátrái leterili. 
A két játékos kezet fog és ez

a sportszerű Jelenet nagy tapsot vált ki 
a tribün közönségéből.

Lázár kitűnő zsinórpasszáva! Kemény fut 
le, de Prüeha hátra akarja húzni á labdát 
és a szélső fejét találja el. Kémény megtor
pan, de tovább fut á nála maradt labdával, 
de a lövés az égbe száll. Sárosi dr. odafut 
áeménphe*  és a közönség csak akkor veszi 
óstre, hogy

a szélső arra eftipft tér.

inagánák tulnagvon, ismét meleg helyzet 
támadna. Most egy szemre szép Sárosi— 
Táncos-akció következik, a szélső beadása 
előtt Toldit Cserny kissé löki, Toldi fel
tartja mindkét kezet és lLest reklamál. A 
jószérnil angol biró azonban látta, hogy az 
.,eltolás" felsőtesttel. StUbályósan történt.

Tátrai megsérül és néhány percig bicegve 
húzza a labdái. Majdnem baj lesz belőlé, 
mert Vyfittttíl senkitől sem zöVAfv*  léhzá- 
güldhat, de szerencsére Polgár i'elstaba*  
ditja A kellemetlen helyzetet, ismét tudomá
nyos, akadémikus futballt láttunk nehány 
percén keresztül, de á közönség nem erre, 
hanem Ftadi-gólra áhtiOzik.

5 6ra 28 3 Beröpoen az első gól
Táncosnak Van is egy temek beadása, 

azonban Toldi fejese magasba röppen. A 
13, percnél tart a játék, amikor

a nagyszerű és fürge Nomlrtól indul ki 
a Slavia támadása, a labda Bradacson 
keresztül Blcnhoz kerül. Bican test
csellel elhúz Sárosi III. mellett és a 
rosszul helyezkedő Magda előtt áttolja 
a labdát Vytlacsilhoz, aki szabadon el
fut és mielőtt Tátrai még beleavatkoz
hatna. élesen, embermagasságban lövi 
a labdát a Fradi hálójának balsarkába. 
Háda, bár úszik a levegőben a labdáért, 
a 15 méterről jött bombával szemben 

tehetetlen, 1:0.
.1 közönséget mcgdcrmesztclté a Slavia 
pompás gólja, n Fradit viszont nem lelkesí
tette fel'. Sárost Gyurka szépen igyekszik 
kereszliilmenni No zsíron és Daucsikon, de 
végül is ellenfélhez paszol. Most majdnem 
ujabb ,$tói>io-gől következik: Bican htiltil- 
tnas, sarökbtitarlő lövésébe Polgár csak n: 
utolsó pillanatban tudja a lábát betenni*  s 
igg a labda körnérre perdül. A Fradi Ke
mény tehitáttar révén adja vissza a kórner- 
vlzitet. A kis Sárosi megunja a csatárok gól
képtelenségét, mintegy 40 métérröl hálál- 
mas lövést éreszt meg, amelyét Boksay ka
pus kiejt. Gyurka, a régi szemfüles és gyors 
Gyurka elérte volna a labdái, Útónban a 
miit „Sárosi doktor ur" kényelmes és igy a 
cseh kapusnak elegendő idejű van a labdát 
újra magához kaparintani. Nehéz percek 
következnek a Slavltt kapuja élött, Toldi 
alig emeli lécfölé a labdát. Öly Szép akció 
volt, hogy

a közönség meleg tiKteviharson tört ki.
A Slavia remekül háromszöget és Csodáhnft 
szép akciók gördülnek mindkét öldftlón. 
Kittnek hnlhlmás lövése surran el a kapu 
mellett, majd Magda éles lövését kénytelen 
boksfty védeni.

Az Iram Óriási!
Most ujabb Frádl-kornfef következik h ez
zel a kornerárány ío.i-rt emelkedik. Min
denki érzi, hogy pillanatról pillanatra érik 
a Frftdi-gól, bár a zöld-fehérek rosszul jól- 
szantik, de óriási balszerencse is üldözi Őket.

8 óra 421 Betelt mérték, süvít a 
második Slavia-gól

K Fradi-góljn helyett a 27. percben Is
mét Slavia gól következik, mégpedig a ja
vából.

Pfucha Lázár melleit Blcrtnl szökteti, 
a Áláth centere IMitét hecxnpin a kis 
5hhi»I| í-s Tátrai ♦•’őtl llrmlac'-hoz po*x-  
sfól, Aki az elkóválygó Mftgda incllrll 
Vyllacsllt Juttatja Jó helyzetbe. A ki-

A háromszögelés mkaterikkolaja
A 13. pete AZerenttét hot a flatfÍMk. Nomlrtrtl Indul el * ayünyörü háromszögelés, amely 
litadhcsmi és hleAftoA kéresslül VytláMÜho* kerül, a gyorslábú stélső fák épnél hagyja 
Magdát és mlhfAgólt Ifi at ellcnkéftfi SArökbS. 11. félidő IÁ pért. 1:0. (Copyright by Hétfőt 

Napló •— Sgsti’tn Horváth.)

AMIKOR HADa A Kapujában ragadt.
Nagv Fradi-fölény hősben Fracha ügyes sr fik tété se tllenoffenzWába küldi Bicanh 
mellett Bradaeshhfc pissrol. A Slavia balÜMre krttfile a fÜtgt VytlACSlIt küldi ,8*‘,él 
Pompás beadás száll a középre. Háda az Iveit labdánál kapujába ragad, Simunek jókor ét
kezik éá bomha-ltjesstl hcblttoaltjA a Slavia gyfiztlhiét. H. félldfi 27. pere. «:». (Copyright 

by Hélfől Napló, Sgstem Horváth.)

tűnő balszélső egészen a kotntrvonalig 
fut a labdával, bnnnn szépen ívelve | 
adja a jobb szélre, Ahol Simunek ügye
sen fás tartól a lebegő labdára és alig 
három lépésről fejjel a kapuim nyomja. 

2:0.
Hádúnak Vytlacsil beadását le kellett 

Volna huzni, azonban a kapujában ragadt. 
Simunek fejese már vcdhclctlen volt! A le- 
tencváros most mindent belead a játékba. 
A Slavia ismét ti 16-osán belül tömörül. 
Toldi jó labdái kap és mintegy 10 méterről 
porzó labdát lő — Boksay ölébe. Hihetetlen 
balszerencse. Mindenki érzi, hogy itt dől 
Cl a meccs sorsa. IIn ez lieinenl volna még 
lenne idő... Most már .azonban csak szá
nalmas vergődés a 1-radi-csatársor további 
játéka. Gyurka doktor úgyszólván egy lé

6 óra s Vége a nagy napnak, ünneplik a Slaviát, 
kifütyülik a Fradit

Felsorakozik a két csapat a KK Mérleg 
előtt s a közönséget üdvözlő szimpati
kus és példásan fair Slavia oly dörgő 
tapsot kap, hogy a Fradi sem kaphatott 
volna külömbet. Sárosi Gyurka gratulál 
Gsernyntk, majd Coppfllh KK elnök 
hímet nyelven üdvözli * győzték Sla
viát, amely mosolyogva éa ötömtől re
pesve veszi ál a gyönyörű trófeát. Vé
gül a cserkÓAzzenekar eljátsza a c«eh- 

szlovák himnuszt.

A Hét Hőses
Az NBfi harmadik fordulója alkalmából 

a Hétfői Napló kitüntetését a Hét llöse 
plakettet Pásztói, az FTC fiatal centere 
nyerte, aki Csapatának vasárnapi pereceai 
mérkőzésén a logjóbb émber Vblt és három 
góljával hóHájárult ahlmf, hógv A ,,kis 
Fradi" felhúzhatta mind A két pnntoi a kies- 
fekvésű bányavárosijól. 

Meglepetések vasárnapja az NBB-ben
Az NBB harmadik fordulójában Sűrűn hul«| 

tollak A meglepetések. Az nllhfthjálszó csapa- 
lőknak isméi fekete napjuk váll. Ugylátszik 
Az XBh ben A liazAi pálya nem előny. A for
duló legnagyobb ntegíefmtésfe a Postás Kvflri 
győzelme, a InVnly még nz NH-hfen játszó cTO 
ellett. Megtefiflósnek siámll fiZAc Rólrápúrna 
győzelme,. vnlAtnlht a Törekvés, n LAfnpart 
veresége, örvendetes n Hahuliis kiváló formája. 
Örömmel Jelenthetjük, hogv nz NBU hnrmndik 
fordulójában sem fordult »lő semmiféle botróny.

KELETI-CSOPORT:

monostori Három Gólja mentett^ 
MEG A WMFC-T A VERESÉGTŐL

WMFC—-Bal- BTC fitt (hO). Csepelről 
Mentik: tintáimé*  küzdelem illán fsak 
'lonaMatí kiváló jóhkihid tudott gyiitlti III 
WMFC Az ujónnali Azerz’kltelcll ésól.ir I 
-érzi meg a vezetést, amire csak a második

félidőben tűd Salgótarján gy'ingve, JenÖfi 
felélni. Huszáros csepeli Attak titán Monos
tori ujAbh két gólt szere/, ami egyben két 
pontot Jelent A WMFC-nck.
ELMENT A.LfOt — GÓl.SÁPOItT KAPOTT

C^MJTVE

BZAG-Cs. MOVE »:2 Áfrni/őr/neriW
jelentik! Ezer nézd Az égést gyenge csepeli 
csapat nem Volt komoly ellenfele ti javuló 
sZAC-onk. A gólok közül Kovács hármat. Jer- 
rsabek és Gőte 5- 2-t. Koterha és Simon 
t—Let rúgott, A Cl. MÜVE gólszerzői G.'asrt 
és ElStfíStélriter.

KÖNNYEN GYŐZÖTT h SZAK

ZZAK-MAVaO 4:fi SregedtŐ! jelenllli!
Eeeröhzá*  néző Az Igen jó f<>rm.d>:in levő Sze
gedi rgytít rsufk nem xolt veszélyes élt nfek*  
hZ Nlt r*»ylk  Volt iélölfjé, a MáVAG. A' cl»ö 
félidő góljait Földeit, Albert, Solymár s.-e-

pést sem te8z a labdáért. Az izgalom pilla4 
natról pillanatra alább hagy. A Fradi még 
megpróbál egy álcsoportositÉMál .Aért át- 
omleszteni“, Faráé mégy a bálöfcszekötöbe, 
Kiss a balfedézet és Toldi lfelí A jobhöMíe- 
kötő. f)fe ez *em  bákíhál. Lázár helyeket 
ifejéSét Szépen IfehüzzA A cSfeh kapus.

Szinte nincs hely a játékra. Minden lépés
nél A csehfekbfi ütközik A Frftdl Csatársor. 
Toldinak ismét van egy hdy/éte az ötös 
vonalnál, ebbe mindén bánatai beleüli, de 
Boksay szédületes formában van, nem lehet 
neki gólt lőlii. Támadás támadást követ, de 
nincs beimé érő. Ricán az utolsó percekben 
megsérül, a jobbszélre mégy, Simunék lösz 
a centet. Toldinak van már egy jobb sa
rokba tarló bombája, fnajd kornert ér d A 
Fradi s ézzel vége a meccsnek.

A közönség tüntetőén tapsolja a Slaviát, 
amely a Frftili szivében verte meg n Fradit. 
Ezután következik A csoda: a közönség ki
fütyüli az öltözőjébe tartó Ferencvárost.

A Slavia teljes mértékben megérdemelte 
a győzelmet. A meccset két körülmény dön
tötte fel: Natsir pompás ecnterhalfjátéka és 
Toldi kvalifikálhűtallan viselkedése, h Toldi- 
cseltől kérdve MémmclláthMó Idegesség vett 
erőt az egész csapaton s a Fradi mái vere
ségét nagyrészben Tóldlhfik köszönheti

báró Gudenus Leó dr.

Pásztói FTC
Pásztói mint Mester-utcai diák került 
az FTC.-héx, sokszoros KISOK-váloga- 
folt, szakértők szerint n Ferencváros Jö

vendő nagy centere.
A kllllhő játékosnak Ősi Blazsek László 
szobrászművész rémek kivitelű Hét Hőse*  
plakettjét A Hétfői Napló SzcrkCsZlöségC A 
hét fúlyámón juttatja cl.
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r«»te. a II. félidőben Igen szép Itkolajálékot 
mutnt be a helyi csapat ét Földeli újabb aólt

MEGLEPETÉS 
A „VÁCI POKOLBAN**

Reménység—MAFC 3:1 (1:0). Várról jelentik. 
A két <»apul hatalmas küzdelmet vívott, da
lomból szerzi meg a vezetést, ugyancsak ő 
rúgja a II. félidőben a második hazai gólt is. 
Vértéi győzelmit biztosító gólja ulán n mező
túri gólzsák. Hódi javít A Reményién minden
képpen megérdemelte c szép győzelmet.

MÁK OTTHON SEM TUD GYŐZNI 

A TÖREKVÉS?_

D. MÁVAG-Törrkvéa 3:2 (1:2). Bihari 
itt. 1000 néző. Tapogatózó játék titán Füzér 
megszerzi a vezetést, amit Róják egyenlít, 
sőt Készéi révén n pesti csapat vezet a fél
időben. A második félidőben nz egészen 
elsőrendű játékot nvujtó Füzér révén kél 
gólt rng n I) MÁVAL s hiába finisei a Tö
rekvés, még nz egyik pontot spin sikerül 
iik gturlani.

PÁSZTÓI RAGYOGÓ JÁTÉKA 
GYŐZELEM KE VEZETTE A KIS FRADIT

FTC Pereces 4:3 (3:0). Perecesről jelen
tik: 2000 néző. Az első félidőben hatalmas 
/rm/í-főlénv alakul ki, Pásztói, Pybcr és 
Isinél Pásztói góljával már 3:0 ra vezet a 
zöld fi llér egyiilles. A második félidőben 
megváltozik a játék képe, Sidlik gyors kél 
gólja niegcsilloglntjii «| reményt Pereces 
elölt és Várhegyinél; sikerül is nz egyelités. 
I)e uz ellenálilnilnllan Pásztói megszerzi a 
győzelmei jelentő gólt.

A DVSC IK SZ PERC ALATT ELINTÉZTE 

A VSE-T

DVSC VSE 4:2 (4:1). Debrecenből jelen
tik: Ezerötszáz néző. Kovák már az. első 
percben vi zelési szerez, majd Ililiari három
szor egymásután eredményes s az óra mu
tatóin alig éri el a busz percet, amikor már 
LO-rn 'czel a helyi csapat. Mo.sl egv kissé 
lefékeznek, de Virág igv is csak 11-esből Imi 
szépíteni. A II. félidő a Y'SF.é, Vadás: javít 
ur. eredményen.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Diósgyőr 12:3. fi pont, 2. WMFC 10:3. 6 

pont, 3. |)VS(. ||;6, 6 pont, I. Szegedi AK 11:3. 
4 pont. ■’>. Mezölur ":fi. I pont, 6. SzenllőríiH-

2 pont, 7 I "I <. 6:5, 2 pont, 8—9. SRTC és 
Törekié*  7-8. 2 pont. 10, Pereces 711. 2 pont, 
II Csepeli MOVF. 6.14. 2 pont. 12. Váci Re- 
ménvség I 12. 2 pont, 13 Váci SE 4:9 — pont, 
14 MÁVAG 1:0, - pont

NYUGATI ( SÖPÖRT:

CSATÁRSOR NÉLKÜL NEM LEHET NYERNI

l TE—Pécsi l)V 2:1 (2:1). Pécsről jelentik: 
Kétezer néző Igen szép, élvezetes küzdelmei 
vlmíl n kél jóképességü csapat. Kémet Ii gól
ját Ktszler egvciilili, de Ungváry rövidesen 
2:1 re javít. A II félidőben n pécs, csapul 
óriási fölénybe kerül, de tehetetlen csatárai a 
légit rtomihb li( Ivri tekéi Is kihagyják.

A HALADÁS I.IGÁ/OIIA A PÉNZÜGYET

Hu Ind ás Pénzügy 5:0 (2:0). Pasaréti ni.
Ezer néző. A nyugati Csoport derbijét meglelte-' 
lés könnyedén nyerte a migyszcrü szombat-> 
helyi együttes Szebbcél szebb csatái akciókból |

Borzalmas dolog történt! Tiz del'iniciólni értelemzavaró sajtóhiba csúszott be. Igv aztán 
nehezebb lesz a megfejtés, de nagyobb lesz ii szórakozási (Gyengébbek kedvéért az illetékes 
definíciókat vastag betűvel irtuk És még a/.l is eláruljuk nekik, hogy csak egyetlen betii 
hiba van mindegyikben.)

VÍZSZINTES:
1. A film koronázatlan ki

rálynője. 12. Kertben Is verem. 
15. Allatós/ei 14. Jó fekvésű. 
Ifi. Komornyik. 16. Kémiai I íz. 
17. Hajó vésze. 18. l üszcr 19. 
A finn nép nemzeti eposza 
Lönrolt gyűjtötte össze a nép 
szájún keringő dalokból 21. 
Angol fokozó szó 22. Banán 
résre. 23. K O 24. Az iroda
lom iij munkába 25. ClháUnm. 
26. Ál lehel vele futni n lii'sú 
pail.-a. 27. Dohányos igéje 28.

FÜGGŐLEGES:

Egye Icini kupi’ Inesariiok -’k
Inba 20. Főiér iprl 80.

- évre. 31. Portéka i r-
te be. .12. Angol sírni. 33. kar-
órav■att ké'tiil belőle. 35. Fá
lun érinti igen ké leuwllctiill
At emberi. 36. Tnntal vrgv-
jele 37. Z M V 38. Üres -
néni.•iül Sít. Ir;un a lóval, do
nem gvors. 40. Tied — néme-
liil 4t. \ kiríilvok iilöhelve.
42. Nurmi sz íiiő városa 43.
Oly l ii vasnl, amelynél a inoz
dón. kerekei súrlódásukkal
kapu szkodnak ri 'irv'khez.

1. licitéi .1 nő irta. 2. Görög bölcs volt. 3 Női 
breené' 4. Betű (Ipn fi. Slrúlv neve. 6. N> 
nyúlj hozzá! 7. Indiai folyó IHátsó Indiai 8 
A A A 0. Idegi n Il ii név. 10. Női né'. 11- 
Háború esetén gjuknrl leírt. 13. Illáink. 14 
Ily I még •>■ ’a i láttam! 13. Vissza: liriis.m 
perc 17. I'> ' ' n src :ied<-l' l“. R-m. i •/
mok lOt i • 21. Az i'v. t t"> i • >"i

K A 8. — NYOMDAIGAZGATÓI A.M.EHMAY UH KAROLY.II HADI t

születtek meg a gólok, a a Haladás mai játéka 
után komolyan számíthat az Ígéret földjére, az 
NB be jutásra.

A VASÁRNAP NAGY MEGLEPETÉSE:

A POSTÁS LEGYŐZTE OTTHON AZ ETO 

CSAPATAT

Postás—ETO 4:1 (8:1). Győrből jelentik: 
Kétezer néző előtt a nagyszerű formában 
levő pesti zöld fehér csapat Sas góljával 
vezet, majd Bern rúg újabb két gólt. Az 
ETO csak az utolsó percben tér magához 
és Kelger javít A második félidőben Rajkai 
állítja be a végeredményt. A Postás csapata 
nagy lelkesedéssel jáhzva, megérdemelte a 
győzelmei.

ELSŐ GYŐZELMÉT ARATTA 

A RÁKOSKERESZTÚRI TE

RTE— Vasrw 2:1 (1:1), Csipák vczetőgól- 
jára Szálkáit válaszol, Nagv iram van 
egészen a félidő végéig. A második félidő
ben .Sref/er/rf kiállítja a bíró, a 10 ember
rel játszó RTE hatalmas lelkesedéssel, való
saggal beszögezi a Vasast é.s Se ff éli n szerzi 
meg a győztes gólt. Az. újonc, rákoskeresz
túriak minden tekintetben rászolgáltak e 
szép győzelemre.

A TOKOD MEGI.EPETÉ.SSZERÜ GYŐZELME 
A BESZKÁRT ELLEN

Tokod—Beszkárt 3:1 (2:1). Tokodról jelen
tik: Ezer néző. Sárái szerzi meg a vezető gólt, 
Nánan egyenlít, de rövidesen Sárái 2:1-re javít. 
A II. félidőben erősen támad a Beszkárt, gólt 
azonbapNoudk révén a Tokod ér el.

A TSC DURVASÁG! SOROZATTAL SEM

TUDTA MEGAKADÁLYOZNI AZ SFAC
GYŐZELMÉT

SFAC—TSC 4:1 (2:1), Sopronból jelen
ük: 1500 néző. Viktória két gyors góljával 
vezet a soproni csapat, amire Ballag vála
szol. A TSC igen durván, kíméletlenül ját
szik. A második télidőben Salamon rúgja 
a harmadik SFAC-góil, amit Kémclh gólja 
kővel. A tatabányaiak durva játékát a 
gyengekezii biró elfelejtette megtorolni.

11ATALMAS HARCBAN VÉRZETT EL A 

LAMPART FEHÉRVÁRÓIT

Álba Regín—Lampart 2:1 (1:0). Fehérvár
ról jelentik: Az. erzsébeti csapat hatalmas 
támadásai vezetik be a mérkőzést, az Álba 
Régin csak néha jut át a félvonalon, de ogy 
ilvcn támadásából flárp gólt 1Ő A II. fél
időben a Hétfői Kapló clmüllbeti Hét Hőse, 
a nm is elsőrendűen játszó Hárít biztosítja 
a győzelmet. Hiába támad a Lampart. Ke
rekes csak szépíteni Ind, de egyenlítésre 
már nem fut.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1 Haladás 11:2, fi poul, 2. Postás 12:5, 

fi pont, 3. Lámpáit 11:3, 4 pont, 4, ARAK
13:4, 4 pont, 5 Tokod fi:f>. 4 pont, 6 Soproni 
l-AC 10:11. 4 pont. 7. ETO 5:6. 3 pont. 8. UTE 
3:4, 2 pont, 9. Vasas 5:8. 2 pont, 10. PTSC 
5:9. 2 pont. 11 BSZKItT 3:fi, 2 pont. 12. RTE
3 17. 2 pont, 13. Pécsi DV 4:6. f pont, 14. Ta
tabánya 2:8. — pont.

szép természeti látvány 21. A portéka megfelelő 
értéke 22. Bízik közepe. 23. Torony — nénié 
liil. 26. I’ii;n>z kodik hozzá 27. Vissza: német 
irá 28. I'.k.'s korszak 30 Kereten uralkodott. 
"2 Vissza- az egy házhoz tartozik 33. Rómn 
császár voll. 34. Sitllictcllen .Ifi. Orvos név- 
•dőlt állhn’ Ab -M-in ben-• :i con .18. l éi

Csoda történt Salgótarjánban
SALGÓTARJÁNI SE—SZEGED 3:1 (2:1) 

Salgótarján, szeptember 11.
f.l Hétfői Kapló tudósítójának telefonje- 

lentésc.) Az enyhe napsugárban mintegy 
1500 főnyi közönség vJt kiváncsi Salgótar
jánban a szegediek vendégszereplésére. Ta
lán a legvérmesebb salgótarjániak sem hit
ték, hogy az újonc SSE egyszerre kétgólos 
győzelmet fog aratni a szegediek fölött, de 
a csoda megtörtént.

Az első félidőben a salgólurjániak játsza
nak fölényben. A 6. percben Somogyi be
adását Horváth kapásból a balsarokba 
ragja 1:0. Néhány perc múlva a szegedi 
Bognár kiálló lesből elindulva lefut és iveit 
beadását Lukács a kapuba fejeli. 1:1. A sal

Magyarország 1938. évi összetett országul! 
kerékpárbajnoka: Karaki (BSZKRT).

Csik fi9 mp.! Az ujszegedi versenyuszodában 
1500 néző elől rendezték a Klebclsbcrg-vándor- 
díjas uszóversenyt. Eredmények: 100 in. gyors: 
Csik 59 mp. 200 in. gyors: Körösi 2 p. 21.8 mp.
200 ni. mell: Angyal 2 p. 56.8 mp. 800 in.: 
Körösi 11 p. 45 mp. 5 ni. gyors: Csik 26.4 mp. 
Miiugrás: Hídvégi.

MAFC—UTE 11:6 (4:3). Óriási meglepetés! 
A kézilabdasport egyik legértékesebb diját, a 
Speizer-vánáordijat nyerte meg az óriási lel
kesedéssel játszó műegyetemi legénység. A mér
kőzést Újvárit Ferenc magyar pályán még nem 
látott nagyszerű módon vezette le.

A kispesti Atlétikai Club motorszakosztálya 
vasárnap rendezte meg motoros rókavadász- 
vorsenvét. A 23 induló közül kilenc találta 
meg a rókát a cél helyén. 1. Kugy József Elek
tromos, 2. Kovács Béla KAC, 3. Scliandl Jó
zsef Elektromos, 4. Czétényi János Elektro
mos, 5. Béres Béla KAC.

A Beszkárt atlétikai versenyének vasárnapi 
eredményei igen gyengék, mert az orkúnszerü 
szél nagv akadályt jelentett a versenyzőknek. 
A jobb eredmények: Súly: Németh (Beszkárt) 
14.80 ni. 110 gát: Jávor (Beszkárt) 15.6 mp.
201 m. gát: Héjjas dr. (Beszkárt) 25.7 mp. 
Diszkosz.:- Reiszki (Beszkárt) 45.56 in.

A MAC—FTC—MTK hármas Ifjúsági atlétikai 
versenyt a Margitszigeten a MAC fölényesen

Locarno nyerte a Kettős Ivadékversenyt
A pálya legjobb kétévesei mérkőztek vasár

nap a Kettős Ivadékversenyben. A 12.000 pen
gős dij több meglepetéssel is szolgált. Így meg
lepő elsősorban a favorit Aldershot szereplése, 
mely pontosan utolsónak haladt át a célon. 
A versenyt nagy küzdelem után Locarno nyerte 
Hiú ellen erős küzdelem után nyakhosszal. 
Az utóbbi azonban négy kilóval többet vitt s 
igy méltán lehet az évjárat legjobb lovának 
tartani

Részletes eredménvek-
I. üllől-dij. 1. Csáklyás (4 reá) Nagy G.

2. Medici (20) Teltschik. 3. Caddie (1) Gúlái. 
3'A hossz. 6 hossz. 10:11. Befutó: 10:20.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Indolent 
(pari) .Gutái 2. Mutasd meg (t’/<) Klimscha.
3. Wpdelai (li Teltschik. F. in.: Ezüstróka (6) 
Szentgyörgyi. Újra (8) Nagy G. Ötnegyed 
hossz, háromnegyed hossz. 10:19, 13, 12. Be
futó: 10:39.

III. Fóti handicap. 1 Gyöngy (3) Klimscha. 
2. Móniin Rcugo (4) Gutái. 3. Búvár (2'/a) 
Keszthelyi. F. ni.: Alcazar (6) Esch Gy. II.

Skytha (0) Teltschik, Corsica (4) Csuta, Cipó 
(’/»! Kajári. Nvnkhossz, ötnegyedhossz. 10.43, 
18. 19. 17. Befutó: 10:302.

IV. Kettős ivadék verseny. 1 Locarno (2) 
Gutái. 2 Hiú Ifi) Klimscha 3. Muzsika (2'/s) 
Teltschik F. ni.- Aldershot (pari) Balog, 
St. Gálién (ÍZ) Nagy G. Nyakhussz, 3 hossz. 
10:47, 27. 35. Befutó: 10:133.

V. Kétévesek liandienpja. 1. Siinion (3) 
klimscha 2 Gladiátor (pari) Csapiár. 3. Pali 
(6) Kolrtnics F. in •- Sanbloc (0) Nagy G., 
Cánio (3) tintái. Primus (12) Fodor. 3 hossz, 
Vt hossz. 10:36, 15, 15. Befutó: 10:89,

fogad Bauer Aladár
hookniakOi irodAlimn, Budapest, Kossnth Lajoa-u.l4-K 

Telefon: J89-7O4. 189—724
Fiókiroda: BudAn, Horthy Mtklós-ut 18.

I olelon >n Telefon : ÍÖ8-7M
I adón tóga 4 A somit mindenkor iiaonnul klkezbesltünk 

VI. Ilundicnp. 1. Nincs több (5) Kujári. 
2 C.lnrinn (8> Mihalovlcs. 3. Dúlnak (16) Csö
möri. F m - Nnnking (4) Kupái K . Aniadco 
(5) Esch I. Viszta i10) Pfendler Tréfa (2) 
Bihari. C.imis (20) Málviis, Blackie (5) Klim- 
seliu II . Salome (20) Máté. I''• hossz, nyak
hossz. 10 61 20 17. 48 Befutó 10:3/6 és 406.

VII. Ilui’dlrnp. 1 Napnyii-fla i2'4) Esch II. 
2 Farnndole (IOi Klimscha II 3 Padísnh (12) 
Pfendler. F in : Ponnidé (4» Dúlni), Pénz (fi) 
Klóméiul. M?v ’ ((> Tcllschik. Epizód (1211 
A ,z!he!y .v i-:pp'n.i (fi) !I.dseh-.- VnkHrm i * 1 * 3 * 1

gótarjániak erélyesen tiltakoznak a gól el« 
len, de a biró a taccsbiró véleménye elle
nére is megadja a gólt. A 23. percben egy 
korner utáni tumultusban Pálinkás kiejti a 
labdát a kezéből, éppen Tóbiás lába elé, aki 
azt kényelmes mozdulattal a hálóba guritja. 
2:1. Szünet után u szegediek fergeteges tá
madásokat indítanak. A támadássorozat 
eredményt nem hoz, de mikor a salgótarjá
niak legelőször kiszabadulnak a rettenetes 
nyomás alól, meg is szerzik sorsdöntő har
madik góljukat: Majoros lefut, beadását 
Horváth kapura fejeli, Pálinkás kiüli a lab
dát most Kőszegi elé, ennek inéit beadását 
Somogyi a kapuba fejeli. 3:1. A Szeged ez
után megadja magát sorsának ..

nyerte: az MTK-val szemben 60.5:32.5 arány
ban, mig az FTC ellen 64:31 arányban. Az MTK 
és az FTC küzdelmét az MTK nyerte 48:44 
arányban. Az eredmények igen gyengék.

Gyászosan szerepeltek 
Strasbourgban 
a magyar atléták

Parisból hazatérőben a magyar atléta-válo
gatott Strasbourgban szerepelt Atlétáink ered
ményei közül kiemelkedik Várszegbij győzelme 
a finn Nikkanen fölött, valamint Kovács 400-as 
gátfufó győzelme.

Részletes eredmények: 100 yard: 1. Scheu- 
ring 9.8 mp. Sir 3. lett 9.9 mp-vel. 100 m-es sík
futás: 1. Scheurir.g 10.7 mp. Sir 11 mp-vel 
harmadik. 200 m-es síkfutás: 1. Scheuring 21.4 
mp. Gyencs 22.0-tál harmadik.

400 m-es síkfutás: Tammisto finn 48.9 mp. 
Görkói 49.4 mp, 800 ni.: 1. Schinidt német 1:56.3 
mp. Temesvárv negyedik l:57.1-gyel. Diszkosz
vetés: 1. Noel francia 48.85 m. 2. Kulitzy 48.54 
méter.

Gcrelyvelés: 1. Várszeghy 68.30 in. 2. Nikka
nen 67.9Ó. 1500 m : 1. Normann, francia 3.55.8 
mp.. Szilágyi ötödik lelt 3.59.2-vel.

400 ni gátfutás: 1 .Kovács 56 mp. 4X100 in:
1. Magyarország 42.9 mp. 500—100 fogyó sta
féta; 1. Franciaország 3 p 03.6 mp. 2. Magyar
ország 3 p 04.6 mp. Távolugrás: 1. Rajasa Ali 
6.86. 2. Gyurica 6.79.

(14) Krédler, Tisanc (6) Csuta, Pitypalaty (12) 
Máté, Kékes II. (4) Kajári, Hédié (12) Verebes, 
ötnegyed hosz, nyakhossz. 10:44, 18, 91, 58.
Befutó: 10:645 és’ 914.

Ezredes nyerte 
az Esterházy emlékversenyt
A ma délután Bécsben lefutott Esterházy- 

emlékversenyt, az egyetlen magyar résztvevő- 
Ezredes nyerte könnyen négy hosszal.

Részletes eredmények-
I. futam. 1. Csele (2) Szokolai. 2. Balahu Í5) 

Sliglicz. 3. Tritogcneia (l'/r) Vasas. F. in.: 
Élharcos, Dirndl, Degcn, Sárit. 10:32, 13, 15, 12.

III. futam. 1. Mister Clium (6i Heiling.
2. Gránát (6) Scliimonek. • 3. Lampadius (ő) 
Takács I. 4. Baldiir. F. ni.: Cudar, Rüdiger, 
Ultimo, Reichsherold, Souvenir, Beafnaise, 
Xandamour. 10:76, 22, 20, 30, 14.

IV. futam. Gróf Esterházy Miklós-cmlék- 
verseny. 1. Ezredes (5:10) Vasas. 2. La 
Biguine (16) Szokolai. F. in.: Prossnilz, 
Beatrix. Eisvogel. 10:15, 13, 27.

V. futam. 1. Christofen (2'/t) Kapusck.
2. Pandúr II. (8:10) Hujber. F. ni.: Trcuer 
Húsai, Carlabelle, Arinne 10:26, 14, 14.

VI. futam. 1 Rclne Herodine (3) Holler.
2. Flitnsy (3) Vrábel F. m.: Nikolaus, Kalu- 
gyet. Kinonixe. Merise 11 10:48, 21, 20. 34.

VII. futam. 1. Heliiis (l’/z) Reinwald. 
2. Bodense (3) Heiling. 3 Otranto Bal (6) Né
meth. F ni : Roland, Talisman, llarras, 
Horacc. 10:27, 15, 17, 43.

Alibit vasárnup délután 3 óra 50 perckor 
törölték n Magyar St. Lcgerből.

7500 font az eddigi rekordár a most folyó 
doncasleri csikóárverésen. Ezt az árat MÍss 
Dorolhy Pagct flzelle egy Blcnheim- Racla 
származású niéncsikóérl.
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