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Mllllús tömeg gazai* lénnyel és pompával 
íMopoite szent istiin napját

öasárnap inogható ünnepségek bűzt tógodtók Hegyeshalmon es a pályaudvaron az amerikai zárán- 
tlokokai - ® hivatalos Magyarország ás a vidék lesuanitiása a NOrmsneihen - Rengeteg ember 
érkezeti Budapestre, de a kereskedők panaszkodnak, hogg rosszul sikerült a Szent István napi vásár

Kmsz^zlíét esetben se^itsiBwt a mentőit a rnmepen
Budapest ünnepi díszbe öltözött Szent Ist

vánra. A kettős ünnep emelte a Szent Istvá ti
beti ünnepségek fényét s a kellemes idő is 
hozzájárult ahhoz, hogy a fővárosba érke
zett vidékiek és idegenek teljes mértékben 
belekapcsolódhassanak az ünnepségekbe. 
Az utcákon kora reggeltől a késő éjszakai 
órákig egyformán élénk a forgalom. Falusi 
arcok lepik el a körutakat. Mindenütt ün
nepi hangulat uralkodik. A hatalmas mé
retű forgalmat a székesfőváros Idegenfor
galmi Hivatala irányítja, amelynek tagjai, 
élükön Zilahy Dezső igazgatóval, éjjel-nap
pal permanenciában voltak. Hivatalos kö
rökben nagy várakozással tekintettek a Szent 
Istrván-heti ünnepségek eredményei elé, de 
mindenkit meglepett, hogy

a Szent István-hetl ünnepségek minden 
várakozáson felüli erkölcsi és anyagi 

sikerrel zajlottak le.
Hétfőn este

Zilahy Dezső,
az Idegenforgalmi Hivatal igazgatója, a Hét
fői Napló munkatársának a következőket 
mondotta:

— Hatalmas tömegek érkeztek az ország 
minden részéből a fővárosba. A vidék özön- 
lése vasárnap reggel kezdett nagyobb mére
teket ölteni. A miskolci vonalon külön vo
natot kellett beállítani, a többi vonatok pe
dig rendkívül zsúfoltan futottak be. Min
den vonalon pótvonatokat kellett beállítani 
a keleti pályaudvaron és a nyugati pályaud
varon is minden szerelvényt igénybe kellett 
venni.

Az özönlés hétfőn reggel érte el tető
fokát,

amikor a pályaudvarokon már mozogni sem 
leheteti. Az Idegenforgalmi Hivatal mindkét 
pályaudvaron kirendeltségeket helyezett el, 
akik a forgalom irányításának és a pálya
udvarokba özönlő tömegek levezetésének 
munkáját végezték. A Szent István-napi for
galom minden képzeletet felülmúl. Tavaly 
ugyanis a MÁV. kimutatása szerint félmillió 
ember érkezett fel a vidékről Budapestre,

az idei Szent István-nap forgalmát 750— 
800 ezer emberre lehet becsülni.

A körmenet
Hétfőn reggel, Szent István napjának regge

lén már kora hajnalban, fél hat órakor zenés 
ébresztő hangjai csendültek fel a pesti utcá
kon. A főváros közönsége, épugy, mint a vidé
kiek, már korán reggel siettek fel a várba, hogy 
helyet kapjanak fenn a körmenetben. A körmé
nél a szokásos külsőségek között zajlott le.

A királyi palota előtti teret sisakos rendőrök 
sorfala zárla körül. Fél kilenc óra előtt ér
keztek egymásután nz előkelőségek autói: 
A magyar előkelőségek kivétel nélkül disz- 
magyarban jöttek. A diplomaták sötét ruhában, 
cilinderben. A főváros auláján Ripka Ferenc 
főpolgármester érkezik. A sofőr mellett sujtásos 
hajdú ül. Feltűnik egy állami autó. Klebelsberg 
Kuno kultuszminiszter száll ki belőle fekete 
diszmngynrban. Sűrűn jönnek n gépkocsik. Dip
lomaták és más közéleti előkelőségeket hoznak. 
Lassanként megtelik a térség. Egyszerre feltű
nik az Uri-utca felöl a hercegprímás hatalmas 
sötét autója. Teljes főpapi díszben érkezik 
meg

Serédi Jusztlnlán hercegprímás.
Kíséretével eltűnik a várkápolna irányában. 
Háromnegyed kilenckor megszólalnak a ha
rangok. feltárul n palota hatalmas kapuja és 
lassan jön a karingcs papok serege. A téren fel
hangzik a kntonazenekar ütemes Indulója és 
toepindul a kőnnenet. Az amerikai magyarok

500 tagú küldöttsége ntán a Katolikus Szövet
ség vonul fel Zscmbcry István vezetésével. A 
koronaörök festői egyenruhája tűnt fel a me
net két oldalán. A főpapok élén Szmrecsányi 
Lajos egri érsek haladt, utána Nemes Antal 
püspök, Ernszt Sándor pápai preiátus, közöt
tük Foss József népjóléti miniszter égő vörös- 
szinü nagypréposti ornátusban.

A tömeg fölött a sz.cnt jobbot rejlő üveg
szekrény, amelyet fehérlngcs papok vittek.

Két oldnlt fehérbe ötlözött testőrök, hatalmas 
testőrbárddal, n szent jobb mellett Ripka fő
polgármester vezetésével diszmagyaros tanács
nokok, fővárosi bizottsági tagok, egyetemi dé
kánok és rektorok mentek. Azután jött a her
cegprímás. Tetjcr főpapi omátiisbanf bíborban, 
licrmclincs körgallér a nyakán. Mellette papjai, 
fehér karingben. Pár lépéssel mögötte

Horthy Miklós kormányzó, tengernagyi 
egyenruhájában.

Utána a kormány tagjai következtek. Klcbcls-

Az ország zászlójának felavatása
Szent István napján déli tizenkét órakor 

országos ünnepség keretében avatták fel a 
Szabadság-téren az ország zászlaját. Jóval 
tizenkét óra előtt, már a hatalmas teret sűrű 
tömeg fogta körül, zászlóerdő nyúlik fel az 
emlékmű inellett. A közeli mellékutcákban 
embertömegek szoronganak, akiket a rend
őrök már nem engednek a térre. Ezalatt a 
téren megkezdődött a különböző egyesüle
tek és szövetségek kiküldötteinek felvonu
lása. Az emlékmű az irredenta szobrokkal 
szemben áll. Nagymagyarország földjéről 
összehordott rögök fölé épült szószék fogja 
körül, közepéből nyúlik fel a hatalmas 
zászlótartó, amelyen az ország zászlaja fog 
lobogni. Az emlékmű előtt egy asztalkán 
kicsinyített mása van a zászlótartónak, ame
lyet Frmánczy Nándor vezetése alatt álló 
küldöttség

ma este visz lord Rothermcrcnnk.
Az emlékmű előtti fentartott helyre egy

másután érkeznek meg az előkelőségek. Ür- 
mánczy Nándor világos diszmagyarja csillog 
a napon. Tizenkét órakor megjelenik a szó
széken Fritz János dr., a rendező-bizottság 
elnöke és bejelenti, hogy az ország minden 
községéből, a hősi halottak sírjairól és a

Rákosi Jenő sírva fakad ...
RÁKOSI JENŐ

lépett, a közönség lelkes ünneplése köze
pette a szószékre. Meghatott szavakban be
szélt arról a nagy gondolatról, amelynek ez 
a zászló örök szimbóluma.

Beszéde közben egyszerre csak sírva 
fakad.

— Én azt mondom, hogy ez a föld csak 
por, ez a zászló csak szövet — mondotta 
Rákosi Jenő — ha nincs a szivünkben 
gondolat és az agyunkban érzés. Mert a 
nagy tetteknél a szívnek kell gondolkozni 
és az agynak érezni. Ilyen Szent István 
még nem volt. Ez a közönség, amely el
jött erre a zászlószentelésre, egy uj honala
pító nemzedék egyúttal. Fogadjuk meg, hogy 
addig élünk, amig a haza él, de csak addig 
éljünk, amig a hazának élhetünk. Köszöne
tét mondok ennek a hatalmas tömegnek, 
hogy ezt a nagy ünnepséget megérhettem, 
mert igy különbnek érzem magam, mint 
Mózes, aki nem látta meg az ígéret földjét, 
de én, úgy érzem, meglátom.

A beszédek elhangzása ulán a küldöttéé- 

berg fekete diszmagyarban, Dréhr Imre állam
titkár, Bárciházi Bárczg István szintén disz- 
magyarban. A diplomáciai testület is kivonult 
teljes számban. Nagy feltűnést keltett az angol 
katonai attaché az angol gránátosok díszruhá
jában, hatalmas piros medvebőr kucsmában.

A menet a várkápolnából indult; a Szent 
György-téren, Országbiró-utcán haladt a koro
názó templomba. Bevitték a szent jobbot és az 
oltárral szemben helyezték el. Az előkelőségek 
két oldalt foglallak helyet. Serédi Jusztinján 
hercegprímás fényes papi segédlettel zenésmisét 
pontifikáit. Ugyanekkor a templom elölt és a 
Nádor-téren rögtönzött oltár elölt is tartottak 
misét, amelyet a tömeg óbitatos csendben hall
gatott végig. A mise után harangzúgás közc- 
jíettC’-megindult a menet visszafelé ai urí-ntcán 
a várkápolnába Tizenegy órakor ért vissza a 
körménél a palotába, ahol a hercegprímás meg
áldotta a szent jobbot és utána visszahelyezték 
a katafalkra. Utána megnyitották a kápolnát a 
tömeg számára, hogy a közszemlére tett erek 
lyét megtekinthessék. • 

történelmi helyekről összegyűjtött szent rö
göket behelyezik az emlékmű ereklyetarló- 
jóba. Szavait óriási megafonok továbbítják 
a téren. A főváros hat diszbeöltözött huszára 
megragadja a lépcsőkre helyezett zsákokat 
és beönti az urnába. Ezalatt az egyesített 
dalárdák a Szózatot éneklik. Utána

URMÁNCZY NÁNDOR
tartja meg az avatóbeszédet.

— Azért emeltétek — mondotta ür- 
mánczy — a szabadságszobrokat, a zászló 
tarlót, hogy élniakarúsunkról hitet legyünk. 
E talapzatba behelyeztük Nagymagyaror- 
szág ezeréves földjét. Pozsony, Kassa, Te
mesvár, Arad földje van itt (szavaira zúgó 
tapsvihar és a tömeg extatikus kiáltozása 
felelt) és azt vésettük föléje

„Tudd meg, ó, ember, hogy e helyen 
Nagymagyarország vérrel, könnyel meg

szentelt földjén állasz/*
Ez azt jelenti, hogy a szentistváni Magyar
országról nem mondunk le soha.

Szavaira lassan felhúzzák a tartóra a 
zászlót, amelynek mezőjében Nagymagyar
ország hármashalmu címere van. Az aktus 
közben a dalárda halkan a magyar Hiszek
egyet intonálja.

gek elvonultak az emlékmű előtt. Az em
lékműn két hatalmas koszorú feküdt nem- 
zetiszinü szalaggal diszitve, amelyeken a 
következő felírás volt: „A hazaszeretet hő
seinek, a magyarok." A másikon: „A sors 
kegyetlen rendelkezése volt és egymással 
szemben harcoltunk. A magyarok." Az előb
bit a párisi, az utóbbit a londoni névtelen 
katona sírján fogja elhelyezni a Lord Ro- 
thermerehoz induló küldöttség.

Az anyák ünnepe
Lélekemelő ünnepség keretében folyt le hét

főn délután félhat órakor a Nemzeti Muzcum 
kertjében a magyar anyák nemzeti ünnepe. 
Több, mint száz anyát tüntettek ki 100—100 
pengős ajándékkal, gyermekeik felruházásával, 
díszoklevéllel és ezüstéremmel. Szederkényi 
Anna mondotta a bevezető beszédet, majd Hu
szár Károly ünnepi beszédében a magyar anya
ságot dicsőítette.

A Tatíersallban ...
Vasárnap már a kora délutáni órákban ha

talmas tömeg lepte el a Tattcrsall környékéi. A 
magyar falu közönsége, amely Szent István- 
nepjára felutraott Budapestre, itt gyülekezett 

legnagyobb számmal, hogy a tattersalli nép
ünnepélyen résztvegyen. Már a Keleti pálya- 
udva relött, a Baross-téren

feltűnik a mezőkövesdi lányok és legények 
első színes festői csoportja

s minél közelebb értünk a Tattersall bejáratá
hoz, annál nagyobb számban látjuk nz igazi, 
hamisítatlan Szent István-napi vendégbeli ar. 
árvaláuyhajkalapos, lobogóinges legényeket, ün
neplő feketébe öltözött öreg magyarokat, • 
sokszoknyás fehérruhás tarkaszalagos lányo-t 
kát, menyecskéket. Délután 3 órára volt kitüzs 
ve az ünnepség kezdete, de

már jóval fél 3 óra előtt hatalmas tömeg 
Igyekezik a Baross-téren, a Keleti pálya
udvar környékén a Tattcrsall kapni felé.
Odabenn a Tattersallban pedig kavargó, szí

nes tömeg várja a program kezdetét. Három 
óra tájban megkezdődik a műsor. Az óriási 
térség közepén felállított emelvény mögött

rázendített a postászenekar egy friss ma
gyar indulóra.

Délután négy óra: megkezdődik a szabad 
színpadon a postászenckar ütemeire az első 
előadás: cirkuszi mutatványok. Este 8 órakor 
pedig

nívós előadást kapott a népünnepély 
publikálna:

a Liszt IT. rapszódia, az Operaház és a Városi 
Színház balletkara művészi gyönyörű magyar 
láncjeleneteket adott elő, majd a „Hiszekegy*' 
táncfantáziát mutatta be a balletkar.

Estefelé azután
az ökörsűlés színhelyén megsütötték ■ 

félig sült ökröt Is
Volt még mozielőadás, kabaré, dalárda

hangverseny, este 7 órakor pedig repülőgépek' 
felvonulásában szórakozott a publikum.

Hétfőn folytatódott a népünnepély.
A vidéki publikum hétfőn is nagyszámban ke
reste fel a Tattcrsallt. Már 3 óra előtt szólt a 
zene, folyt a bor, sör — és lemonádé s az ökör
sütés, kabaréelőadás és cirkuszi mutatványok 
sem maradlak cl.

Vasárnap este előkelő látogatója volt a tat- 
tcrsalli népünnepélynek Ripka Ferenc főpol
gármester, aki Zilahy Dezsőnek, a népünnepély 
rendezésének sikeréért legmelegebb elismerését 
fejezte ki.

A jelmezes történelmi fel
vonulás

A gaz dug ünnepi programúinak egyik leg
szebb része volt vasárnap a Stcfánia-uton rende
zett jelmezes, történelmi felvonulás, amelyet 
hétfőn is megismételtek. A fizető közönség szá
mára a Stefánia-utat elzárták, a kordonon be
lül, az utmentén ritkán látott hatalmas tömeg 
szorongott, de még nagyobb volt azoknak a 
Ézáma, akiknek nem jutott 2 pengős belépő
jegyre és csak távolról, a kordon mögött élvez
ték a felvonulást. Este felé 7 óra volt, mikor 
a nagyszerű látványosság befejeződött. A felvo
nulást vasárnap végignézte József főherceg ég 
Auguszta főhcrcegasszong is...

A gellérthegyi 
népmulatságok

már csütörtökön megkezdődtek, de a prugrani 
java vasárnap és hétfőn zajlott. Vasárnap d 
gellérthegyi népmulatságok

a magynr zene és tánc ünnepével • 
kezdődtek. Számos nivós láncot és zcncszámot 
mutatlak be n fővárosi és vidéki müvésztársa- 
dalom és zenekarok közreműködésével. Több 
ezer főnyi publikuma volt a művészi előadás
nak.

Hétfőn a magyar falu közönségéi akarta a 
rendezőség szórakoztatni. Szépszámban jelen
tek meg a vidékiek,

hogy megválasszák a falu saépét éa mef- 
tudják, ki a község legerősebb legény*
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A legények közt is volt nagy versengés: 
egy hatalmas malomkövet kellett mngnsbn 

eredniük a verseayziknek.

Ennek a versenynek a győztese lest majd______ __ _______ ____ __ ___  . _ w _ a 
„község legerősebb legénye" s ingyen és bér
mentve megkapja „Magyarország Kinizsi 
Pálja" elmet. Ennek a wrseny/nek is szépszám- 
mai akadtak résztvevői. Holnap, kedden a mű
kedvelők előadásaival folytatódik a Gallért-

Ajándékba teljes felszereléssel. 
Szent István napjának délutánján

a murglteilgeti lavaspöiö-p/J.yáu 
müvé-usi tréfákkal szórakoztalták a közönséget. 
Az operaház tagjainak művészi számai után
Harsányt Zsolt prológusa uyitotta meg a mű
vészi estei, amelyen a közönség szórukozlatá 
séról Vaszary Piroska, Kflrthy György, Sziklai 
Jósscf, Hetes Sándor, Budanovics Mária éskedvelők előadásaival folytatómé a írenen- uu-------------- —

hegyi népmulatság. „Kinizsi Pál" lovat kap |máaok vették ki részüket.

Az amerikai magyarok fogadtatása 
a keleti pályaudvaron

A Szent István heti ünnepségek fényót 
emelte az amerikai magyarok megérkezése. 
Az amerikai magyarok hivatalos küldöttsége 
vasárnap reggel érkezett meg a határra. He
gyeshalomnál volt az első ünnepélyes fo
gadtatás. Amikor az amerikai magyarok le
szálltak a gyorsvonatról, hogy a fellobogó- 
zott hegyeshalmi állomáson meghallgassák 
a fogadó-beszédet, sorra

sírva fakadtak.
'A fogadó-ünnepség mindvégig könnyek közt 
folyt le. Pintér László, országgyűlési képvi
selő mondott üdvözlőbeszédet a határszéliek 
nevében. Az amerikai magyarok nevéb'i 
Cserna Endre ezredes, a clevelandi Szabad
ság főszerkesztője válaszolt.

Amerre a vonat elvonult, mindenütt 
■zászlók és » környékbeli közönség sorfalai 
üdvözölték az érkező magyarokat. Győrben 
nőit o második fogadtatás, ahol Petényi 
Zsigmond báró, nagyobb küldöttség élén, 
angolul üdvözölte az érkezőket. Cserna 
Endre angolul válaszolt, majd lelkes beszéd
ben fogadalmat tett az amerikai magyarság 
törhetetlen ragaszkodásáról, a magyar haza 
iránt. Vesszen Trianon! — fejezte be beszé
dét zugó helyeslés közben « amerikaiak 
szónoka.

Vasárnap délien 1 óra 45 perckor érke 
zAtt meg Budapestre a* amerikai magyarok 
hivatalos küldöttsége. A pályaudvaron már 
jóval a vonat érkezése előtt megkezdődött a 
fogadó-bizottságok felvonulása és az ameri
kai magyarok érkezésére ktváncsi tömeg 
csoportosulása. Egy órakor jött a hir, hogy 
a vendégek nem 1 órakor kttWinvonattal 
érkeznek, hanem az 1 óra 05 perces bécsi 
gyorsvonattal. Ennek azonban 40 perc ké 
sésa volt ki igy bőven jutott idő a fogad
tatás megrendezésére. Előzőleg a pélyaud 
ver érkezési oldalán a fedett csarnokban 
akart elhelyazkadni a fogadó-bizottság, ké
sőbb azonban a nagy közönségre való te
kintettel •/haMrecMk. hogy • fogadtatást 
az érkezési csarnok előtt, a téren fogják 
lebonyolítani. Faltőnt, bogy a fogadtatáaon 
a kormány részéről senki sem jelent meg. 
A fővárost Lobmayer Jenő tanácsnok kép
viselte. festői látványt nyújtóét a Baross- 
téren elhelyezkedő tömeg, elől a fogadő- 
bizonságok kflWnböaő érint zászlóikkal.

A beftitó vonatot, amelynek első három 
koesIJMxu. holyrt “
gyarok. hatalma, 4TJ«nrf.
nAratozí, alán, tnmiiattn H «

az frkeuttO, ott eioportot
Sp. hallvattn «z thMWbwfM't. 
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laníesnok brwttt:
_ Budnpr-rt •xíkestSváros nevében ín 

„ölok elíexbr ínökbíz. Az írttá hozta 
önAketl SrWl.ik remeg . nraontléU, örfi- 
méwí í. bfamoyár. ■» ínaké i. Memri °U.

arra, hogy 
az ó-hazát, elfeledjék. Az 
kiirlhatatlanok. Senki sem 

amerikai magyar sziveknek, 
Kelet felé fordulnak örömük 

bánatuk szomorúságában, 
Önök ideérkeztek,

Fekete.

Nöilákh eqwjicíntot. 
dfaacijiő

lajetóeR. 
sevróféi-fi 
fűsős cipó
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1390 1790 1990
15 90 1900

'Pitka dlbdlmi vétel egyes paroK-t 
flinden cipőhöz hozzáillő harisnya
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tettek meg, mert szivük azt súgta: Jobb 
otthon...

— Nem hiszem, hogy Amerika iránti kö- 
telességérzeiük ineglazulását jelentette, ami
dőn elindultak a nagy útra. Önök eljegyez
ték magukat egy uj élettel, egy uj hitvessel, 
senki sem kötelezheti önöket 
szülőanyjukat, 
ilyen érzelmek 
róhatja fel az 
ha minden nap 
boldogságában, 
munkájuk verítékében.
itt vannak köztünk, itt állunk egymás mel
lett, Hungária, közös édesanyánk kiterjesz
tett, áldást osztó keze alatt és én itt csak azt 
tudom mondani önöknek, érezzék szavaim
ban Budapest és Magyaror :ág szivének 
dobbanását. Isten hozta önöket!

Lukács György dr. volt kultuszminiszter 
Csonka-Magyarország társadalma nevében 
köszöntötte az érkezőket.

A zarándok amerikai magyarok képvise
letében Cserna Endre beszélt ezúttal is, mint 
a küldöttség vezetője.

Cserna ezredes lelkes beszédét állandóan 
félbeszakította a tömeg lelkes és folytonos 
ovációja. Az amerikai magyarok vasárnap 
délután és este pihenlek. Hétfőn resztvettek 
a körmenetben. Holnap, kedden délelőtt fél 
tiz órakor a fővárosi törvényhatósági bizott
ság ünnepélyes közgyűlést tart, ahol átadják 
öt oáros: Cleveland, Pittshburg, Buffaló, 
Akron és Johnstown zászlóit. Kedden este 
bankett lesz a Gellért-szállodában.

A tűzijáték
A Szent István-heti ünnepségeket vasárnap 

este féltizenegy órakor olyan hatalmas méretű 
nagyszabású tűzijáték fejezte be, amilyet még 
Budapest közönsége nem látott. A Duna mind
két partját ellepte a közönség, hogy a csodás 
tűzijátékban gyönyörködjék. Pontban 10 óra
kor as BötvŐs-térröl két nagy hajó tndalt el. 
A hajók az Eötvös-tér és a Ferenc József-hid 
között sétáltak. Közben féltizenegy órakor kez
dődött a tűzijáték programmja, amely gazdag 
meglepetésekkel szolgált a közönségnek.

A tűzijáték programmja a Citadella és a 
Szent Gellért-szobor görögtüzzel való kivilógi- 
tásával fejeződött be.

Félegy óra körül szállt ki a közönség a ha
jókból. de még órákon át hullámzott tömeg a 
Duna mindkét partjain...

A kiállítások
A Szent Istvásn-heli ünnepek alatt sűrűn lá

togatták az Országos Kézművesipari Tárlatot, 
ami a magyar iparosiársadolomnak kimagasló 
eseményévé vált. Bemutatták a régi jele* ma
gyar iparosok . munkáit, a régi céhem lékeket, 
serlegeket, kéziratokat, zászlókat és céhládákat. 
Ugyancsak nagy közönség látogatja a Szent Ist- 
ván-heti Mezőgazdasági Kiállítás is, ugy a Vi
gadóban, mint a városligeti gépcsarnokban. A 
gazdák nagy érdeklődéssel nézik a termésered-

tnények és egyes termelési ágak tanulságos ki
állításait. Nagy közönsége relt mind a két (in- 
tMrpnapon a margitszigeti film divat- 4a sport- 
kiállitásnak is.

Panaszkodnak a kereskedők
A budapesti kereskedők már hetek óta nagy 

előkészületeket tettek a Szent Mv|n-báten 
várható fokozottabb kereslet kielégítésére. 
Áraikat jelentősen csökkentették, kisegítő sze
mélyzetet vetitek fel, hogy a felvonuló közön
ség Igényeit mindenben ki tudják elégíteni. 
Vasárnap délelőtt végig jártuk a különböző 
üzleteket és megkérdeztük: elkerülte a Szent 
István ' api vásárt

— A nagy felkészülés nem volt indokolt 
mondják a ruha- és divateikkkereskedők.

— Mi nem is reméltünk sokat a Szent Ist- 
váu-héltől — mondja ogy előkelő belvárosi di
vatüzlet tulajdonosa. Az ünnepi hétre felvo
nuló vidék — nem a mi közönségünk. Csak a 
külföldiektől remélem a forgalom fellendülé
sét, ezek azonban eddig mással voltak elfog
lalva, ugy hogy erre a hétre várom a uevökö- 
zönség szaporodását.

A szolidabb igényt kielégítő Rákóci-uti ke
reskedő igy beszél:

— Számunkra eddig
a nagy bevétel reményével kecsegtető Szent 

litván-hét csalódást hozott.

A pestieknek nincs pénzük vásárlásra, a fél- 
rándutt vidék pedig ugy gondolkozik, hogy 
ngári dolgokat már nem, őszi, melegebb ruhá
zati cikkeket még nem érdemes venni.

Jól ment a virágárusoknak, akik eddig re
kordforgalmat csinálták — különösen a vásár
csarnokokban és az utcán.

Nagy forgalmat bonyolítottak még le a cu
korkaárusok is, akiknél a közönség rendkívül 
olcsó áron juthatott hozzá főleg savanyucu- 
korkához, mert ezt vették a legtöbben 10 de
kát 30 fillérért.

202 segér yuitós Szent 
Istv napján

A Szent istván-napi nagy körmenet ezúttal 
sem múlt el a szokásos kisebb szerencsétlen
ségek nélkül. A mentők a kora reggeli órák
tól fogva nyolc őrséggel állandó permanenciá- 
ban voltak és összesen 202 esetben nyújtottak 
segélyt részben a Várban, részben pedig a Sza
badság-téri ünnepségnél. Alig indult el a kör
ménél a budai Mátyás-templomból, a nagy to
longásban, a hőség következtében tömegesen 
ájultak el az emberek és amikor a körmenet 
befejezést nyert, a Várban működő mentők 
statisztikája szerint

152 ecetben nyújtottak első segélyt.

A délelőtti órákban pedig ÖO esetben vonultak 
ki a mentők a Szabadság-téren lefolyt ünnep
séghez.

á SM eset UMH « anlyeMhbuk btenynlt:

Mészáros Ilonka 15 éves tanulóleányt a mentők 
hőgutával az Uj Szent János-kőrháaba szAJli- 
tottak. Hercz Erzsébet 15 éves tanulóleány el
esett a nagy tömegben. Komolyabban betege
den meg Farkas Mariska háztartásbeli leány is, 
akit a mentők a Markó-utcal székházba szál
lítottak.

A rendőrségen h székskörfi intézkedéseket 
léptettek életbe. Már a kora reggeli órákban 
a Moaouyi-utcai laktanyából többszáz főnyi 
rendőrlegénységet vezényeltek ki o körmenet 
útvonalára. Egyben a főparancsnok intézkedé
sére az összes szabadságon levő rendőröket is 
szolgálatba állították, akiket a város külön
böző pontjain levő felvonulásokhoz és népün
nepélyekhez vezényeltek ki. A főkapitányságon 
is permanencia volt. Az összes detektivesopor- 
tok részben az épületben tartózkodtak, rész
ben pedig a város különböző pontjaira voltak 
kirendelve és a tömegben elvegyülve igyekez
tek elejét venni a zsebtolvajlásoknak.

Mély nicgilletődéssel jelentjük, hogy 
hitközségünk jótékonysági ügyosztályá
nak főtanácsosa

r

ur
hosszú megadással visel* szenvedés! 
után folyó hó 19-én elhunyt.

A megboldogult 42 éven át állott hit
községünk szolgálatában és annak Leg
nemesebb feladatkörét, a szegények gyá- 
molitását intézte. Kora ifjúságától élete 
alkonyáig szeretctel gyakorolt, fáradha
tatlan jámbor buzgalommal, minden 
energiájával dolgozott a küzködőkért, 
támogatta a szükölködőket és felsegítette 
az ellankadókat. Példaképe volt az ön
feláldozó, lelkiismeretes tisztviselőnek 
és példányképe volt az igazi kartársnak 
is, akinek meleg szive és szeretetreméltó 
egyénisége ugy az elöljáróság, mint a 
tisztviselői kar igaz szeretetét és tiszte
letét biztositotta számára.

A megboldogultat folyó hó 21-én, dél
után 4 órakor kisérjük utolsó útjára a 
Kerepesl-utl (régi) Izraelita temető ha
lottasházából.

Emlékét igaz kegyeletettel fogjuk meg
őrizni.
Budapest, 1928 augusztus 20-án.

A pesti húr. hitközség dőljárőoága 
és

központi tisztviselői kara.

Jön! Jön!

Uj típusú

Chenard
Walcker
10 tonnás 

vontató traktor
1029 model
Módosítások:

Erősebb motor 
Nehezebb Unsnly 

5 sebesség előre, 1 hátra 
Nagyobb méretű pneumatikok

♦
Pótkocsi kapcsolási 

rendszere a régi
*

Kérjen árajánlatot
♦

Vezérképviselet:

Róka é. Társa 
AUTOMOBIL BT. 
VI. kerület, Aréna út 57. ssAm 

Telelőn: L. 906—09, 916—17.

Magyar árut vásárollunk!
A magyar Ipar verwnyképoMAgteek oagyamMra 

bemutatAsa a

in. országos 
Kízmümim Tárlat 
augusztus 17-101 szaptamuar 18-lg 

Városliget — Iparcsarnok.
Rendes! az Orszároa Iparegyeattlet. 
II Olcsó bevásárlási alkalom II 
ingyenes vlMMUitazás. — 8xAtuoe kedvesmSny. - 
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Felszaladt a járdára, kídönfött 
egy fát és négy embert súlyosan 

megsebesített egy teherautó
Szent István napján hétfőn délután sú

lyos autószerencsétlenség történt a Hun- 
gária-körut 86-os számu ház elölt. A Hun- 
gária-köruton haladt a Herkules szikvizgyár 
teherautója, melynek volánjánál Schandl 
István, a szikvizfprár egyik alkalmazottja 
ült. Schandl István meglehetős nagy sebes
séggel hajtott a Hungária-köruton. A 86-os 
számu ház előtt ki akart térni egy kocsi 
elől, oldalra rántotta a kormánykereket, 
úgy hogy

a nehéz jármű egy hatalmas akácfának 
rohant, azt kidöntötte, 

majd felfutott a járdára és a 86-os számu 
ház falának szaladt, ahol az autó hűtője

Botrány egy mulatóban
Egy zenész Inzultélta Örkény Hugó gyógyszerészt

Vasárnap hajnalban kínos affér játszódott 
le a városligeti Jardin de Parisban, amely
nek pompásan átalakított helyiségét sűrűn 
látogatja az idén a főváros közönsége.

Örkény Hugó gyógyszerész, a József- 
köruti Csillag-patika tulajdonosa a késő éj
szakai órákban társaságával betért a mula
tóba. Megvacsoráztak és néhány üveg bort 
fogyasztottak. A társaság emelkedett hangu
latban volt már, mikor Örkény elkérte a 
jazz-band egyik zenészétől a hegedűt, hogy 
a társasággal együtt érkezett Magy ári Imre 
cigányprímásnak adja át, mert

azt akarta, hogy a velük Jött prímás 
muzsikáljon tovább a társaságnak.

Á zenész megtagadta a kérést, mire Örkény 
hevesen kifakadt és csak a társaság többi 
tagjainak közbelépésével sikerült megakadá
lyozni a botrányt. Később azonban véres in
cidensben robbant ki a feszült hangulat. 
Hajnalban három órakor fizetett a társaság

Az idei Szent István-díjat 
előkelő publikum előtt futották, de elmaradt a dámák 
I és urak divatrevűje és távolmaradt a jó vidék

Az idén harminckilencedszer álltak so
rompóba a legjobb mének a Szent István- 
dijért. A legnépszerűbb magyar verseny ha
gyományaihoz mérten, valóban népszerű is 
volt. A verseny nem nélkülözte teljesen a 
nagy versenyek tradicionális külsőségeit, a 
legtöbben ott voltak, akiknek „illik" ott 
lenni. A meleg és talán éppen a népszerűség 
azonban meglehetős sűrűn ütöttek rést a 
„tout Budapest" sorain.

Az udvari páholyban
Horthy Miklós kormányzó és felesége, Iza
bella és Auguszta főhercegnők, valamint Jó
zsef főherceg foglaltak helyet kíséretükkel.

Az aranypatkós urak
közül a turf törzspublikuma jött el. A mezei 
'hadak, amelyek a publikum fényéi és elő
kelőségét vannak hivatva emelni — nagy
részt elmaradtak. Kit a mezei munka, kit a 
külföldi nyaralóhelyek tartottak vissza. Cse- 
konics Gyula gróf volt az első vendége a 
páholynak. Odcschalchi Béla herceg, Batt
hyányi Elemér, Wenckheim Dénes, Cziráky 

Kipróbálta öo f« talán? Ugye, legjobb aser a Saian I

Sálán Muki Szent István napján beszédet mond a tömegnek

t|y Ov»g ára 1.20 P ét 2.40 P Kapható mindenütt

darabokra tört. A kidőlt akácfa ráesett az 
éppen arra haladó Ring Irén piaci árus
nőre, Kellusnovszky Mihályné, Hirsch End
re és Glatz Ignác napszámosokra, akik 

súlyosan megsérültek
A teherautóban ült az autó tulajdonkép

peni vezetője, Protzeller Vilmos soffőr is, 
aki a rendőri bizottság előtt azt vallotta, 
hogy Schandl Istvánnak azért engedte át a 
teherautó vezetését, mert ő azt szívesség
képpen kérte. A főkapitányságon Protzeller 
Vilmost, valamint Schandl Istvánt, akiről 
kiderült, hogy hajtási engedélye nincsen és 
autó vezetéséhez tulajdonképpen nem is ért, 
előállították és őrizetbe vették.

és el akartak távozni. Mikor az ajtó mellett 
elhaladlak, ott látták egy kis asztalkán a tá
nyért, amely mellé a „zene‘'-feliratu kis tábla 
volt helyezve. Ebbe a tányérba szokták dobni 
a vendégek a zenekarnak szánt pénzt. Mikor 
az asztalka előtt elhaladtak,

Örkény fölemelte botját és a tányérra 
sújtott vele,

amely szilánkokra tört, a benne lévő pénz 
pedig szertehullott. A jazz-band tagjai kö
zül Bartkó Rezső zenész odasietett és fele
lősségre vonta a gyógyszerészt. Szóváltás 
keletkezett, amelynek hevében

a zenész inzultálta Örkény Hugót

Néhány pillanatig tartó tumultus keletke
zett végül azonban a pincérek és a közönség 
néhány tagja közbevetelte magái, lefogták 
Bartkót és eltávolították a helyiségből. A kí
nos hajnali botrány ügyében a rendőrség 
megindította az eljárást.

László, Károlyi László, a fóti gróf, Sigray 
Antal, Karácsonyi Jenő, az ősz Kinszky. 
Somssich Miklós, Erdődy György, Szirmay 
Sándor grófok, báró Harkányi János és Sán
dor követték még néhány lovaregyleti úrral.

A jó társaság
bőven képviseltette magát: Hardy Béla, Bos- 
sángi-Havas Tibor, Schivaben-Durneiss Gyu
la báró, lovag Henik Károly, Piret de Bihdin 
Jenő báró, Prónay Pál, Szunyogh Albert, 
baranyavári Ullmann György, Lekky István, 
a dióspusztai ménes vezetője, Fáy László.

A tábornoki karból:

Horthy István lovassági tábornok, vitéz Kár- 
páthy Kamilló, a budapesti vegyesdandár pa
rancsnoka, Tóthvárdy Asbóth Sándor altá
bornagy és Fonta Géza tábornok jöttek el.

A hivatal és diplomácia
Schön báró német követtel, Prónay György 
államtitkárral, Plósz Sándor államtitkárral, 
Andréka Károly főkapitány-helyettessel, a 
spanyol és angol követség pár funkcionáriu
sával, néhány miniszteriális és városi úrral

titkom!.

képviseltette magát 
A művészvilágból 

kevesen jöttek: Heltai Jenő, Faludi Sándor, 
Roboz Imre, Lányi Dezső, Máig Gerő.

A toalettek mintha alkalmazkodtak volna 
a verseny népszerűségéhez

elmaradt a divatrevü.
Tűben maradtak a Berkovits-szalón és a 
többi szabóházak toalettfantáziái. A dámák 
meglepő egyszerűen öltözködtek. Sibrik San- 
dorné könnyű, barnás selyemruhát és piros 
kalapot viselt. Dreher Margit egyszerű drapp 
selyembe öltözött, Apponyi Kitty grófné 
sima feketébe, Odeschalchi Béláné fekete
fehér pettyes selyembe, egyedül egy Wenck- 
/icún-komtesz viselt üdén friss rózsaszín 
kompiét.

Nemcsak a dámák, de ax urak sem 
„öltöztek".

Az egész pályakorzón összesen három cilin
der úszott. Két fekete és egy szürke. Ke
ménykalap csak egy volt. Az is szürke. Gr Un
tnál d Emil viselte, a legnépszerűbb, örök
elegáns bankár.

Ilyen külsőségek és dekoráció között fu
tották a nagy király nevéről nevezett har
minckilencedik versenyt, amelyről a várako
zás ellenére

elmaradt a vidék.
A pályakorzón feltűnt ugyan egy gyűrt 
pitykés kékmándlis, jóvágásu magyar. A 
Szent István-uapra érkezett jó vidék kikül
döttjét sejtették benne eleinte, de csakhamar 
kiderült, hogy egy lovászfiu apja, aki a fiát 
jött meglátogatni, ö volt az egyetlen vidéki 
a pályán. Sági Pál.

Hálóval mentettek ki a Duná
ból egy életuntat, aki a mentő
bárkából újra a vízbe ugrott

A mára virradó éjszaka a Sirály 11. jelzésű 
halászbárka halászatról megrakodva igyekezett 
a budai Dunaparton levő állomáshelye felé. Az 
összekötő vasúti hídnál járlak, mikor a bárka 
legénysége észrevette, hogy

a hídról egy fiatalember a vízbe ugrott.
Azonnal arra irányították a bárkát és utána 
eveztek. Hosszas küzködés után megközelítették 
ugyanekkor azonban a fiatalember elmerült. A 
halászok ekkor az életmentés szokatlan módját 
választották. Egymásután többször kivetették 
hálójukat és a negyedik kísérletnél

sikerült is a vízből a szószoros értelmében 
kihalászni az életuntat.

A bárkába emelték’ és a part felé eveztek. A 
fiatalember, aki időközben eszméletre tért, ma

Hajnis dr. egyetemi tanárt 
súlyosan megsebesítette egy 

lezuhanó ablak üvege
Szeged, augusztus 20.

Vasárnap délután könnyen súlyossá vál
ható baleset érte Hajnis Elemér dr.-t, a 
szegedi gyermekklinika igazgatóját, az is
mert egyetemi tanárt.

Hajnis dr., aki nemrégiben tért haza a 
nyaralásából, a lakásában dolgozó festők 
munkáját nézte, amikor a magasból egy

ablaktábla zuhant lábára
és azon izzé-porrá tört. A professzor saját 
maga értesitette a mentőket, akik Hajnis

Lipcsei
rr ■ r r

1928. íui augusztus 26-UH 
szeptember 1-ig.

A világ legnagyobb vására önnek is alkal
mat ad szükségleteinek előnyös beszerzésére. 
Európa legnagyobb mintalátványosságai Ki
merítő ajánlatot talál itten újdonságokban, 

kvalitás-árukban és márkás cikkekben.

Nasi< vasúti kedvezmény
Budapest—Keleti pályaudvarról augusztus hó 
24-én 20.35 órakor különkocsik indulnak, 
melyek a Prágából kiinduló kűlönvonathoz 

lesznek csatolva.
Ingyen német és cseh vízum. Útlevelek átvé
tele ezen vízumok beszerzése végett legké

sőbb augusztus hó 17-ig.

LaKísDejaientessk legMsobb 
augusztus 18-fg

Közelebbi felvilágosítást nyújt a tiszteletbeli 
képviselő: GUHRAUER OTTÓ igazgató, 
Budapest, VI., Teréz-körut 46. Telefon: Auto
mata 239—81. szám. Hivatalos idő 9— 2-ig 

és a

Lelpzlg Mesersamt, Lelpzlg.

ELIDA
SHAMPOO

----- -  --- -----------------r . .r—; .....-r --------  

kacsul azt hajtogatta, hogy újra a uizbe ugrik. 
Alig néhány méternyire voltak a parttól, ami
kor

sikerült is keresztülvetni magát a bárka 
peremen.

Az egyik halász utánaugrott és partra akarta 
huzni. A makacs életunt azonban dulakodni 
kezdett megmentőjével és csak hosszabb küz
ködés után sikerült a partra vonszolni. Itt egy; 
teherautóba emelték és az Uj Szent János-kór- 
házba szállították. A nála talált iratokból meg
állapították, hogy Koharcsik János a neve, 28 
éves mázolósegéd. A kórházban ápolás alá vet
ték és

rendőri felügyelet alatt tartják
saját érdekében mindaddig, mig öngyilkossági 
szándékáról neon mond le.

Elemér dr.-t a szegedi sebészeti klinikára 
szállították, ahol megállapították, hogy aá 
ablaküveg a professzor, lábfejét az Ízülete
ken felül

súlyosan megsebesítette.
Az első segélynyújtás után a professzort a 
kórházban vették kezelés alá.

Pangalosz tábornok rálövetett 
Venizelosz embereire

Párizs, augusztus 20.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Athénból 

érkező jelentések szerint a választások szom
bat este befejezést nyertek. A választások, 
menete meglehetősen nyugodt volt, csupán 
Venizelosz szombat esti Athénben tartott be« 
széde után került

véres összeütközésre sor.
Venizelosz ebben a beszédében kifejtette, 
hogy a kormány nem akar háborút, de »z 
az óhaja, hogy az ország belső békéje végre 
helyreálljon. A miniszterelnök beszéde ulán 
a hallgatóság nagyrészc az Egyetem-utcán 
vonult végig és elhaladt Pangalosék klubja 
előtt is. Abban a pillanatban, amikor a tö
meg az épület elé ért, Pangalos tábornok c4 
barátai

lövöldözni kezdtek feléjük.
öten megsebesültek, egynek az állapota sú
lyos.

Alapntatott 1808
LBOJOÜU

DAD LEGOLCSÓBB

" PAPuut
Kárpitosára, vas- 
és rézbutorgyúra 

Sstínyeg, pokróc, ftijZyföny, ágy- és ast 
talteritők minden kivitelben kaphatóié

ŰICHNER JA'MOS
Daflape?’, Erzötittf-Mrm 20.

Bog toktaMgut W OJl. elleniben poatta Mroentva kOldSt
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— Tiszt a valós a Ludovika Akadémián. A 

ludovika Akadémia ez évben végzett növen
dékeit ma avatták tisztekké a hagyományos 
ünnepélyes keretek között. Háromnegyed 11 
órakor kürtszó harsant, megérkezett Horthy 
Miklós kormányzó a feleségével. A kor
mányzó szemlét tartott a zászlóalj felett, 
majd elfoglalta a zászlóaljjal szemben dísz
helyét s engedélyt adott az avatási szertár
iét megkezdésére. Sípost Árpád tábornok 
lelkes beszédet intézett a tisztekhez, majd 
Zsótér Bertalan a tisztek hódolatát tolmá
csolta a kormányzónak, aki válaszában Is
ten áldását kérte működésűkre.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet hét
főn az illőjárásról a következő prognózist ■ 
adta ki: Egyelőre változás nem várható. 
Két.őhb növekedő felhőzette! zivatarra hajló 
idő várható.

— A Királyi Magyar Jacht Klub közgyű
lése. A Királyi Magyar Jacht Klub vasárnap 
tartotta Balalonföldvárott ezévi rendes köz
gyűlését Széchenyi Emil gróf v. b. t. t. el
nöklésével. A közgyűlés uj vicccommndorává 
Ugrón Gábort, háznaggyá pedig Vaszary 
Ernő igazgatót választotta.

— Ingyenes tanulmányi kirándulások Szent 
István hetében. A Szent István Ünnepi Hót 
Társadalmi Nagybizottsága a Budapestre fel- 
rándult idegenek részére nagyobb ipartelepek 
bemutatását is felvette programjába. Szak
szerű vezetők kalauzolása mellett. Augusztus 
21-én a Magyar Ruggyantaárugyárat mutatja 
be. Gyülekezés a gyártelepen: Kerepcsi-ut 19., 
délelőtt 0 óra Minden látogató ajándékot kap. 
Augusztus 22-én n Pedagógiai Filmgyár bemu
tatója. Utána Ingyenes mozgókép előadás. 
Gyülekezés a gyártelepen: Hungária-körut 350., 
délután 5 óra. Augusztus 23-án a Gross és 
Weiss r.-t. kalapgyárának bemutatója. Gyüle
kezés a gyártelepen: Bécsi-ut 100., reggel 9 
órakor Augusztus 24-én nz Első Magyar Gaz
dasági Gépgyár bemutatója. Gyülekezés a gyár
telepen: Vftci-ut 19, délelőtt 9 órakor.

— Emlékkönyv Szent Istvánra. Szép kiállí
tású, mulatós és magasnivóju Emlékkönyvet 
adott ki Szent Istvánra a Szent István ünnepi 
Hét Társadalmi Nagybizottsága. A könyv új
szerű és elüt mindazoktól a próbálkozásoktól, 
amelyekkel eddig a Szent István ünnepi hét 
közönségének kedveskedtek.

— Meghalt a berlini magyar követség 
sajtófőnöke. Hosszú szenvedés után augusz
tus 19-én elhunyt Berlinben dr. Weber Artúr 
tanár, a magyar követség sajtófőnöke. Dr. 
Weber 40 éves volt, halála nagy részvétet 
keltett.

— Lelopták a Komáromi-utón a telefon
kábelt. A rendőrségre bejelentés érkezett ,hogy 
a Komáromi-uton az Államvasutak északi fűtő
háza mellett levő telefon-kábelt több kilométer 
hosszúságban ismeretlen tettesek lelopták. A 
rendőrség megindította a nyomozási, hogy a 
telefonkábcltolvajókat kézrekeritse.

— Eltűnt egy számvevőségi főtanácsos 17 
éves űa. Buday Péter pénzügyi számvevőségi 
főtanácsos bejelentette a rendőrségen, hogy 17 
éves József fin Donát-utca 38. számú lakásából 
nyomtalanul eltűnt. Az eltűnés ügyében a rend
őrség megindította a nyomozóist.

— Eljegyzés. Pogány Ilonka (Budapest) és 
Váci Zsigmond (Budapest) jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Szent István
ünnepi hetében:

Ha kévén pénzért elegánsan akar ruliáz- 
kodnl, keresse fel László Sándor férliszabó- 
mester kitűnő hírnevű férfiszabóüzletét (Ró- 
kóczl-ut 50.). ahol saját műhelyében készít 
mérték után többszöri próbával elegáns férfi
öltönyüket. őszi felöltőket, vagy télikubáto- 
kal mélyen leszállított árban, 70—100 pen
gőig a legdivatosabb hazai és külföldi .szöve
tekből. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét ezen 
30 év óta fennálló közismert és megbízható 
cégre. Vidéki rendelőinek 8 nap alatt elké
szíti a megrendelt ruhákat.

Szent lstván-heti szenzáció! 
Női kabátokban és 
szőrmebundákban

feltűnően olcsó vásár!

Gerő Márton
női felöltő- és szőrmeáruházában
Síw de Chme rúnán.... _ 32 ™ ttot teilkabátok 
OtvatKöpenv 23 Szöu^ruMK .
Covarcoat-haüítoK „32™ Slteiemra-Duni 
BSMIS tMIKaaítOKÍ^’™’ 55 r.m SP0E*tfiS PlVatÖ
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— Jelek éa csodák az égbolton. Négyezer 
méter hallatlnn magasságban mesebeli gyorsa
sággal repülőgépek cikkár.nak az égbolt alatt. 
A vakmerő arlistamutatványok szempillantás 
alatt megállítják az utcák és terek forgalmát. 
Minden szem álmélkodva, csodálkozva és meg
döbbenve nézi, hogy a bukdácsoló repülőgépek
ből hatalmas füst-gázoszlopok csapnak ki. Tán 
kigyulladt a repülőgép abban az iszonyatos 
magasságban? Szó sincs róla. Ez is hozzátarto
zik a nyaktörő produkcióhoz A füstgáz az égi 
tinta, amellyel a pilóta fantasztikussan nagy 
betűkkel tisztán és olvashatóan Írja fel az ég
boltra a „Franck" nevet, a közismert kitűnő 
Franck-pótkávé világvárosias reklámját. A je
lentőségteljes „Franck" szóról mindenkinek 
eszébe jut, amit a tapasztalt háziasszony már 
régen tud, hogy az ismert Frank-kávépótlék a 
kávét finommá, egészségessé és olcsóvá teszi. A 
pilóták nagyszerű teljesítményét lélegzetvissza
fojtva lesi a közönség, izgatottan figyeli a füst
csóvákat, lelkendezve betűzi ki n kialakuló 
írást s hangos örömrivalgásban tör ki, mikor 
megjelenik az egész szó. Éljenzés és taps jár 
ki a pilótáknak, akik a világ nagy városai után 
most Budapestnek mutatják be a technikának 
ezt n csodáját. Az „égi Írás" a főváros és kör
nyékének minden pontjáról tisztán látható, 
hiszen a pilóták 1500 méter hosszúságú nagy
betűket, 1000 méter hosszúságú kisbetűket Ír
nak az égboltra s az egész szó 7—8 kilométer 
hosszú. 8000 köbméter füstgázt használnak el 
másodpercenként s a produkció közben állan
dóan 170—230 kilométer óránkénti gyorsaság
gal repülnek a pilóták, akik tükörírással kény
telenek az égboltra írni, mert különben csak 
fordított betűket lehetne a főidről látni. A cso
dás látvány olyan élmény, amit bizonyára 
senki sem fog elfelejteni. Az „égi irás" nincs 
benne a Szent lstván-heti ünnepségek hivatalos 
programjában. Ezt a rendkívüli szenzációt egy 
közismert magyar cég mutaltatja be a közön
ségnek, ezzel is felhívja az általános figyelmet 
gyártmányaira, amelyek már régen világhírt 
élveznek.

— Zsebtolvajlások Szent Istvánkor. A Szent 
István-napi nagy idegenforgalmat a zsebtolva
jok alaposan kihasználták, mert az utóbbi 
negyvennyolc órában egész sereg panasz futott 
he a rendőrségen. így többek között Szolde- 
vics Jenő gyárimunkás jelentette be, hogy hét
főn hajnalban, mikor a Keleti pályaudvarra 
megérkezett, ismeretlen tettes pénztárcáját el
lopta. — Király Edénél a Nyugati pályaudvar 
előtt fosztotta ki egy zsebtolvaj, aki ellopta az 
asszony pénztárcáját 100 pengő tartalommal.
— Ihárosi Gyula vendéglős bejelentette a rend
őrségen, hogy a Keleti pályaudvaron megis
merkedett két fiatalemberrel, akik idegenveze
tőnek ajánlkoztak s amikor a Gellért-hegyen 
Ihárosi elaludt, a két fiatalember teljesen ki
fosztotta. — Horváth Róza szabónőtől a Ke
leti pályaudvaron egy ismeretlen tettes ellopta 
a retiküljét 160 pengő készpénzzel. — Adler 
Arnold bádogostól a Keleti pályaudvaron el
lopták pénztárcáját ugyancsak többszál pengő 
készpénzzel és a visszautazásra szóló jegyével.
— Keresztúri Gábor bejelentette a rendőrségen 
hogy a diszfelvonulás alkalmával ismeretlen 
tettesek a pénztárcáját ellopták. A rendőrség a 
bejelentések ügyében megindította a nyomo
zást.

— Szent István-nap fáradalmat után, éppen 
úgy, mint egész éven át, használja a páratlan 
hatású Diana sósborszeszt, melyet a közvéle
mény a legerősebb és legjobb háziszer gyanánt 
emleget. A valódi Diana sósborszesz minden
féle hülésböl eredő szaggatásoknál, csuzos 
köszvényes bántalmaknál és idegfájdalmaknál 
fájdalomcsillapító hatású. Megerőltetésből szár
mazó kimerültségnél testi és szellemi fáradt
ságnál frissítő. Élénkíti a vérkeringést, fo
kozza a kitartást, visszaadja a testi erőt és 
szellemi frisseséget, növeli az eűentállóképes- 
séget.

— A Szcnt-Margltszlgcfi divat, sport és la- 
kásdlszltésl kiállítást óriási néptömeg láto
gatta Szent Istvánkor, valamint az azt meg
előző napokon. Különös érdekessége a kiállí
tásnak a jövő év slágerfilmjeinek esténkénti 
vetítése. Belépőjegy ára 1.— P, melyben ben- 
foglaltatik a margitszigeti belépődíj is.

— A nők barátja. Az utca szenzációja most 
egv kedves, ötletes plakát, mely a körülrajon
gott Lysoform urat ábrázolja, amint elegánsan, 
finoman hódítja meg a nőket. A pompás pla
kát valóban kitűnően szimbolizálja, hogyan 
győzött meg mindenkit méltán a Lysoform.

— A margitszigeti kiállításon nagy feltűnést 
kelt a Rebus Vegyiművek által kiállított „Re- 
bus" svábpor.

— As Otthon Kör bankettje Petschauer Attila 
tiszteleté?'.'. A« Amsterdamból hazatért vivócsa- 
palversenygyőztea, 'Petschauer Attila tiszteletére 
az Otthon írók is Hírlapírók Köre e hó 22-én, 
szerdán este 9 órakor ünnepélyes bankettet ren
dé*.

— A Magyar Népmüvelőegylet közgyű
lése. Szent Istvn-napján tartotta ötödik kö- 
gyülését a budai Vigadó nagytermében a 
magyarországi német népművelő egylet. A 
közgyűlésen Grátz Gusztáv dr. elnök, majd 
Farkas János, utána Bleyer Jakab dr. volt 
miniszter mondották a beszédeket.

— Egy berlini táncosnő öngyilkossága 
a Király-utcában. Hétfőn délelőtt a Király
utca 51. szám alatt levő bérház ötödik eme
letéről egy ismeretlen jólöltözött, fiatal leány 
vetette le magát. A mentők súlyos sérülé
sekkel száUitották a Rókus-kórházba. A 
rendőrség megállapította, hogy az öngyilkos 
fiatal leány Stahl Nelli táncosnővel azonos. 
A táncosnő most érkezett Budapestre Ber
linből és a Liszt Fcrenc-tér 10. szám alatt 
vett ki lakást. A házbeliek vallomása szerint 
Stahl Nelli tegnap egy levelet kapott. A levél 
elolvasása után zokogni kezdett és a levelet 
darabokra tépte. Valószínűleg az ismeretlen 
tartalmú levél miatt követte el öngyilkossá
gát a táncosnő. A nyomozás folyik.

— Ellopták egy francia gyárigazgató 
nagyértékü pénztárcáját. Abrahám D. Wil- 
liers párisi gyárigazgató bejelentette a 
rendőrségen, hogy tegnap este, mikor a 
Hungária-szállóbeli lakásáról átment a Gel- 
lért-szállóba, hogy ott megvacsorázzon, is
meretlen tettesek kilopták a pénztárcáját, 
amelyben 400 font sterling és eguéb valuta 
volt. A rendőrség a zsebtolvajok kézrekeri- 
tésére megindította a nyomozást.

— Az Ébredők izgalmas nagygyűlése a Tat- 
tcrsnalban. Vasárnap délelölt tartották az Éb
redő Magyarok nagygyűlésüket a Tattersaal- 
bán, néhány száz főnyi közönség részvételével. 
Az elnöki emelvény körül feketeinges sasok 
álltak, az emelvényen pedig Buday Dezső, 
Wolff Károly, Kádár Lehel, Darányi Ferenc 
miniszteri tanácsos és Balogh Ferenc nyugal
mazott államtitkár foglaltak helyet. Az első 
szónok Wolff Károly volt. Utána Kádár Lehel 
beszélt arról, hogy még nem aludtak ki az el
lenforradalom tüzel. A konszolidáció — mon
dotta — az idegen befolyás és a bankok foly- 
fogató erejének megszilárdulását jelenti. A kö
zönség izgatott lelkesedéssel fogadta Kádár sza
vait. Ezután még Buday Dezső szólalt fel.

— Vasárnapi betörések. Szele Lajos szám
tanácsos bejelentette a rendőrségen, hogy 
Fürj-utca 20. szám alatt levő villájába isme
retlen tettesek behatollak és onnan (M)0 pengő 
értékű ruhaneműt vittek el. A rendőrség a be
törés ügyében megindította a nyomozást. — 
Vasárnap éjszaka ismeretlen tettesek behatol
tak Gönci Ferenc mérnök Tátra-utca 12. szám 
alatt lévő lakásába és onnan nyolcszáz pengő 
értékű ruhaneműt és ékszert vittek el.

— A Margit-hldről a Dunába ugrott egy 
hivatalnoknő. Vasárnap este izgalmas életmen
tésnek voltak szemtanúi a Margit-hid járó
kelői. Baklcs Klára tizenkilenc éves hivatalnok
nő a budai oldal felé haladva, átvetette magát 
a korláton s pár pillanat múlva elmerült a ha
bokban. A hídfőnél állomásozó Adrena mentő
motoros azonnal a fuldokló tisztviselőnő segít
ségére indult és rövidesen sikerült is azt ki
menteni. A mentők a Rókus-kórházba vitték az 
életunt hivatalnoknőf.

— A forró vízzel telt kondérba esett egy 
ötéves kislány. Hódmezővásárhelyről jelen
tik: Vasárnap délután Hódmezővásárhelyen 
Varga Tóth Imre ottani borbélymester Márta 
nevű 5 éves kislánya beleesett a ház udva
rán álló hatalmas, forró vízzel telt kon- 
défba. A kislányt a mentők súlyos égési se
bekkel kórházba szállították, ahol rövid és 
kínos szenvedés után meghalt.

— Pompásan sikerű1! a FTC motorkerékpár 
turautja. Nagy sikert hozott a TTC által va 
sárnap rendezett lillafüredi motorkerékpár tura
ut, amelyen a 177 nevező közül 155-cn indul 
lak. Minden résztvevő a lillafüredi célponton 
keresztül haladt a TTC serleget kapta. A motor
kerékpár turauton rendkívül sok versenyző is 
részt vett az ország minden részéből. A ver
senyzőket az egész utón nagy érdeklődés fo
gadta, a lillafüredi sziklakapunál lévő célnál 
pedig óriási embertömeg gyűlt össze a felvonuló 
motorosok fogadtatására. A 155 motoros meg
érkezése impozáns látványt nyújtott. A Harley 
Davidson-gyár ezen alkalomkor a legnagyobb 
utat abszolvált a Harley—Davidson gépek tulaj
donosainak értékes serlegeket adományozott.

— Bámulatos olcsó áraival lepi meg Szent 
István hetében a közönséget a közismert Ki
rály-utcai Gerö-áruház, ahol a legújabb divat
kreációit a lcgizlésesebb módon készítik cl. 
Ajánlatait olvassa el a cég mai hirdetésében.

Figyelem, 
fontost

a rossz qazaasagi viszonyok folytan angoi gyárt cégeink álla. ut nem 
szállított inganyagokból. aD.cfJ. Anderson és más skót, irlandl 
■’S angol gyáros több ezer vég Dejalene és más különleges selyemfényű 
tniplin és oxford inganyagot indított útnak végünkhöz. hogy azokat 
klxárólaa a loffyaoxlókbxbnaéíjnek engros drón alul 
adjuk el.
Exen druk eladása máz most megkeadödbll. 
Eladás csakis a tooyaaxlókbxbasénnek.
Exen árukat vlaxonieláru állók nem kaphatják, 
kiadást

Falus ésFodornm
M-. Belváros, Hajó álca 12-~14. - Telelőn Automata S/7—M

margitszigeti Kiállítás
Boiépö-jegyeK ára szigeti belépüuel együtt 1 pengő 

éa minden fővárosi moziba féláru jegy-szelvénnyel. 
Eíténkint a jövő év sláger film jelnek vetiténe.

—Halálozás, fílücher József, a pesti izr. hit
község főtanácsosa a jótékonysági ügyosztály 
vezetője, hosszú szenvedés után meghalt. Az 
elhunyt negyven év óta állott a zsidó jótékony
sági ügyek éién, ő alapította meg az izr. 
szünidei gyermektelepet is, amelynek ügyvezető 
elnöke volt és amely intézmény az idén is több 
miint ezer gyermek nyaralt áfásáról gondosko
dott. A jótékonyságáról és jóságáról közismert 
Blflcher József elhalálozása általános részvétet 
kellett mindenfelé. Ma, kedden délután négy 
órakor temetik el a (kerepesíuti) régi izr. te
metőben. Temetéséről a zsidó hitközség gon
doskodik, amely elhunytat saját halottjának 
tekinti.

— Súlyos villanjossserencsétlenség két sebe
sülttel cimü multheti cikkünkkel kapcsolatban 
készséggel adunk helyet Czeglédy Károly villa
mosvezető megállapításának, hogy a gázoló 
villamos normális menetsebességgel haladt, an
nál is inkább, mert a jelzett helyen nem volt 
megálló.

— Véletlenül megmérgezte magát egy szi
gorló orvos. Dr. Gollner Jenő 21 éves szi
gorló orvos a II. számú sebészeti klinikán 
egy pohár vizet ivott s nem vette észre, hogy 
a vízben morflumcseppek vannak. Gollner a 
viz felhajtása után rosszul lett, úgyhogy a 
mentőket kellett kihívni hozzá. A mentők 
gyomormosást alkalmaztak és Gollncrt aa 
Rókus-kórházba szállították.

— Meghalt egy tüzoltókocsis, aki a ro
bogó kocsiról a kocsi alá került. Egerből 
jelentik: Az egri főszékesegyház előtt va
sárnap a tűzhöz robogó tüzoltókocsiról le
esett Huszár József kocsis és a lovak lábai 
alá került, a nefiéz kocsi is átment a testén. 
A mentők súlyos láb- és fejsérülésekkel a 
kórházba szállították, ahol Huszár József 
meghalt.

— Elvesztette 11 éves fiát az utcán. Anek 
György nagykanizsai vasúti tisztviselő fele
ségével és 11 éves fiával feljött Szent István- 
napra Budapestre. Amint ma délelőtt a Ki
rály-utcában sétált családjával, rémültten 
vette észre, hogy amig a kirakatokat néze
gette, elvesztette maga mellől a fiát. Azon
nal a főkapitányságra sietett, ahol ezt be
jelentette. A rendőrség megindította a nyo
mozást. _ t „

— Éjszakai szurkálás az Egrcsay-utoo. Va
sárnap éjszaka az Egressy-uton szolgálatot tel
jesítő rendőrőrszem egy eszméletlen állapot
ban fekvő férfit talált, akit intézkedésére a 
mentők a Rókus-kórházba szállítottak. A kór
házban megállapították, hogy Szedlák János 
kocsissal azonos, aki elmondotta, hogy isme
retlen tettesek megtámadták és össze-vlssza 
szürkültük, majd pénztárcáját elrabolták. A fő
kapitányságon megindították a nyomozást ar 
éjszakai szurkálók elfogatása érdekében.

— A pénzintézetek egységes félévi mérlegel. 
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének 
kötelékébe tartozó budapesti pénzintézetek ez 
év elején elhatározták, hogy mérlegeiket a jö
vőben egységes alapelvek szerint fogják elké
szíteni és hogy az igy egységes elvek szerint 
felállított mérlegeket nemcsak az évi közgyű
lések alkalmával, hanem félévenkint fogják 
közzétenni. A pénzintézeteket ezen elhatározá
sukban fontos bankpolitikai szempontok vezeti 
ték. Fontos mindenekelőtt az egységesség elve* 
annyival is inkább, mert az egyes külföldi álla
mokban is egységesség látható a mérlegekben 
és különösen Németországban már hosszabb 
ideje az összes német pénzintézetek teljesen 
egységes minta szerint állítják fel mérlegeikéi. 
Vezető pénzintézeteink már a háborút megelő
zőleg is rendszeresen közzétették félévi mérleg 
geiket s igy a félévi mérlegek közétételére vo
natkozó határozat visszatérést jelent a háború
előtti szokáshoz azzal a lényeges különbséggel* 
hogy most ezen határozat folytán a Tébe kö
telékébe tartozó úgyszólván valamennyi pénz
intézetnek mérlege félévenként fog nyilvános
tágra kerülni.

— A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár 1928. első félévi mérlegtételei az in
tézet üzletének számottevő fejlődését mutatják. 
Az intézet által kezelt összes idegen tőkék a 100 
millió pengőt meghaladják. A takarékpénztár 
érdekkörébe tartozó vállalatok, élükön a sör
ipari koncemnel, eredményes munkájuk révén' 
az elmúlt félévben is gyarapodtak s igy az in
tézet igen tekintélyes tartalékainak növekedése 
1928 első felében is folytatódott.

— Ideges embereknél és lelkibetegeknél az 
enyhe, természetes „Ferenc József" keserüvi*. 
jó emésztést, tiszta fejőt és nyugodt alvást te
remt. Világhírű idegorvosok véleménye alap
ján a Ferenc József viz használata az agy é* 
a gerincvelő súlyos megbetegedéseinél is ki
válóan ajánlható Kapható gyógyszertárakban* 
drogériákban és füszcrüzletekben.
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Kétszáz ember pusztult el 
a trópusi viharban

Newyork, augusztus 20.

Az elmúlt éjszaka folyamán Haiti fölött 
blyan trópusi vihar pusztított, amilyenre 42 
év óta nem volt példa. A vihar számos fa- 
lut elpusztított és a termésben óriási kárt

Károlyi Mihály, Garami Ernő és még 
kilenc októbrista ellen ujabb körözést 

adott ki a törvényszék
A budapesti királyi büntetőtörvényszék 

körözölevelet adott ki, amely az októberi 
forradalom emlékét eleveníti föl. Arról van 
szó, hogy a törvényszék újra elrendelte ti
zenegy októbrista vezér körözését.

Két körözőlevelet bocsátott ki a törvény
szék. Az egyiken három név szerepel:

gróf Károlyi Mihály, Dugonics (Dugo- 
vlcs) Viktor Dlener Dénes József, 

mint akik alaposan gyanusithatók állami és 
társadalmi rend felforgatására és megsem
misítésére irányuló vétséggel. Ezenkívül 
Károlyi Mihállyal szemben még a magyar 
nemzet és állam megbecsülése elleni bünteti, 
továbbá más bűncselekmények vádját is 
emeli.

A második körözőlevélben nyolc név sze
repek____________________________________________

Autószerencsétlenség a zuglói sorompónál 
négy súlyos sebesülttel

Ma hétfőn délelőtt súlyos automobilsze
rencsétlenség történt a zuglói vasúti sorom
pónál. A sorompó felé jött a Bp. 23—187. 
sz. budapesti bérautó, amelyet Jávor ka Mi
hály sofför vezetett A soffőr, ugy látszik, 
nem vette észre, hogy a sorompó le van 
eresztve és igy történt azután, hogy

az autó teljes sebességgel a sorompó
nak rohant.

Száz orvosi állást tölt be csütörtökön 
a főváros az iskolaorvosi intézménynél

Csak olyan orvosokat és iskolanővéreket alkalmaznak, akiknek 
nincs más jövedelmi forrásuk

Csordás Elemér dr. tiszfífőorvos nyilatkozata
Ilyenkor, a tanév küszöbén, minden évben 

megrohanják a tanácsot és a tiszti orvosi hiva
talt az iskolaorvost és az iskolanővért állások 
miatt. Ismeretes, hogy atz iskolaorvosokat és a 
gondozónfivéreket csak egy-egy évre alkalmaz
zák s a tanév elején uj szerződéseket kötnek 
az orvosokkal és iskolanővérekkel, akiknek so
rában éppen ezért évről-évre változások történ
nek.

Most, hogy az uj tanév kezdete közeledik, is
mét aktuális lett az iskolaorvosok és nővérek 
alkalmazásának ügye.

CSORDÁS ELEMÉR dr., tiszt! főorvos, 
akihez eziráaiyban kérdést intéztünk, a követ
kezőket mondotta:

— A tanács, illetve a tanügyi ügyosztály a lég; 
közelebbi tanácsülésen határoz az iskolaorvosi 
intézmény tagjainak alkalmazásáról. Mint min 
den évben, az idén is változások lesznek a kar 
kebelében és ennek kapcsán néhány állás vár 
betöltésre. Az uj tanévben a tavalyi keretekben 
fog működni az intézmény, amennyiben to
vábbra is 62 iskolaorvost, ugyanannyi iskola
nővért és az eddigi 36 helyett 38 szakorvost 
szándékozunk foglalkoztatni. A szakorvosok 
szánul babát kettővel szaporodik, ugy hogy ke
reken 100 tagból fog állani az iskolaorvosok 
száma, akiknek az uj tanévre való alkalmazta
tásáról

csütörtökön határoznak.
— A tavalyi iskolaorvosok közül senki sem 

mondott le s igy mindenki várja újra alkalma

okozott. Több parti hajó elsályedt.

A halottak számát kétszázra becsülik.

Több mint 10.000 ember hajléktalan. Az 
anyagi kár többmillió.

Garami Ernő, Kunfl Zsigmond drM Gá
bor (Grelner) Andor, Jászt (Jákob ovira) 
Oszkár, Hock János, Szende Pál dr., 

Linder Béla és Hoffmann Ottó.

Valamennyiüket állami és társadalmi rend 
felforgatására irányuló vétséggel gyanúsít
ják, azonkívül más vádak is szerepelnek 
bünlajstromukon.

Legsúlyosabb a vád Linder Béla ellen.
A „nem akarok katonát látni" jelszavu had
ügyminisztert felségsértés, lázitás, lázadás, 
hűtlenség és kormányzósértéssel is vádolják.

Az ujabb körözések kibocsátásának egyéb
ként különösebb hordereje nincs. Ezek eddig 
is fennállottak,

a körözéseket azonban bizonyos időkö
zökben meg kell újítani az ügy eiévülé- 

sének meggátlása végett.

Az összeütközés következtében az autóban 
ülő Czirkusz János asztalosmester és a tár
saságában ülő két nő

széles ívben repültek ki a gépkocsiból 
s a soffőr ugyancsak kiesett.

A szerencsétlenség helyszínén hamarosan 
megjelentek a mentők, akik mind a négy 
sebesültet a Dolog-kórházba szállították. A 
rendőrség megindította a vizsgálatot 

zását. Ez azonban nem vihető száz százalékig 
keresztül, mert tudomásunkra jutott, hogy 
egyes iskolaorvosok más hatósági fix állással is 
rendelkeznek s hogy egyéb elfoglaltságuk épp 
arra az időre eeik, amikor az iskolákban kel
lene működniük. Ez az állapot

nem egyeztethető össze sem a főváros, sem 
pedig az orvost kar érdekeivel, 

mert a mai nehéz viszonyok között nem enged
hető meg, bogy amig az orvosok százai nyo
morognak, egyesek két-három flxflzetéses ál
lást halmozzanak össze magánpraxisuk mellé. 
Az iskolanővérek közt is akadtak többen, akik 
aktív, vagy nyugalmazott tanítónők s ezért eze
ket sem fogjuk ujra alkalmazni, hogy igy mó
dot adjunk a kenyérkeresetre olyan orvosoknak 
és nőknek, akiknek

e®cn a flxflzetéscn kívül nincs más megél
hetési forrásuk.

— Természetes, hogy erre a nfixány megürülő 
állásra óriási tömeggel jelentkeznek a pályázók 
s meglehetős nagy a protekciósok száma is. 
Egyedül az iskolaorvosi állásokra

470 kérvény érkezett,
még nagyobb a pályázók tömege a kevésszámú 
iskolanővért állásra. A tanács mindenesetre a 
legnagyobb körültekintéssel fogja az alkalmaz
tatások ügyét elbirátni s a döntésnél nem a pro- 
tektorok sulua, hanem a pályázó egyének ró 
termettsége, érdemessége és rászorultsága lesz 
az irányadó.

LEGJOBB A
_____

Megér-e félmilliárdot a táncosnő 
betört orra?

Káldor tőzsdebizományos bűnügye a bíróság előtt
Dr. Csilléry Kálmán büntető járásbiró elnök- 

leiével nem mindennapi érdekcsségü bűnügyi 
tárgyalás folyt le a büntető járásbíróságon. A 
tárgyaláson a tőzsdei világ több tagja és az 
éjszakai Budapest néhány ismeri alakja jelent 
meg a hallgatóság soraiban. A vádlott is a 
tőzsde egyik ismert alakja: Káldor Béla tözs- 
debizományos, a sértett pedig Bárdi-Böhm 
Irén, a Papagáj-mulató volt tagja, jelenleg egy 
belgrádi varieté táncosnője.

Káldor Bélát a büntető járásbíróság 
súlyos testi sértés vétsége 

miatt vonta felelősségre, amit Káldor a vád 
szerint azzal követett el, hogy a Papagáj-mu
latóban mulatozás közben Bárdi-Böhm Irén és 
egy másik közvetlen közelben tartózkodó tán
cosnő fejét oly erővel ütötte össze, hogy

Bárdi-Böhm Irén orra betört s a táncosnő 
orrsövényeiferdölést szenvedett.

Bárdi-Böhm Irén ezért súlyos testi sértés vét
sége címén a bíróság elé állította a tözsdebi- 
zomanyóst, aki a bíróság előtt azzal védeke
zett, hogy

esupán tréfából, ljesztésképen ütötte ösz- 
sze hátulról a mulató páholyában sugdo- 

lódzó két táncosnő fejét
s egyáltalában nem volt szándékában az oko
zott cselekmény előidézése. A táncosnő utalt 
arra, hogy a rossz tréfa következtében a men
tők szállították el a mulató helyiségéből, orra 
betötrt, sürgős műtétet hajtottak rajta végbe s 

nyolc napon tál gyógyuló sérülést szenvédetll 
ami miatt

negyvenezer pengő erejéig kártérítési pert
• iá indított

Káldor Béla tözsdebizományos ellen.
A bíróság a felek meghallgatása után ujabb 

orvosi látlelet becsatolását, valamint a kérdé
séi alkalomkor a helyszínén tartózkodó Nagel 
Pál löszdebizományos és több táncosnő, vala
mint mulatóbeli alkalmazott tanukénti kihall
gatását rendelte el s ebből a célból a tárgya-i 
lást elnapolta.

— Sztrájkba léptek az Újság kihordóL Szom
batról vasárnapra virradó éjjelen az Újság 
lapkihordói, akik a fővárosi előfizetők laká- 
sára kézbesítik a lapot, nem jelentkeztek mun
kára és váratlanul sztrájkba léptek. A lap- 
kihordók, akik a Budapesti Napilapok Szindiká's 
tusával kötött kollektív szerződés alapján mű
ködnek, néhány nappal ezelőtt anyagi követe
lésekkel léptek fel az Újsággal szemben. Az 
Újság igazgatósága azonban a szindikátus ha
tározata szerint egyéni tárgyalásokat nem 
folytathatott és erre a kihordók minden előze
tes bejelentés nélkül sztrájkba léptek. A' 
sztrájk ügyével a mai napon fog foglalkozni a 
szindikátus. A sztrájkkal kapcsolatban az Uj-í 
ság a következő sorok közlésére kért fel ben
nünket: Tisztelettel értesítjük előfizetőinket, 
hogy lapkihordőink egy része, minden előze
tes értesítés és tárgyalás nélkül, a hajnali órák« 
bán és ünnepnapon, amikor tehát minden in
tézkedés lehetetlen volt, sztrájkba lépett. Ezért 
augusztus 19-ikl, vasárnapi számunkat előfize
tőink nagy részének nem tudtuk kézbesíteni. 
Vis majorral állottunk szemben és ezért kér
jük tisztel előfizetőink szives elnézését. A há
rom nap alatt minden intézkedés megtörtént, 
hogy szerdán reggel teljesen uj szervezettel 
minden zökkenő nélkül kLkézbesitsük az l'jsá. 
got

A teljesen újjáalakított

Metropol-éttermekhen
(Rákóczi ut 58) 

mától kezdve minden este

Banda Marci muzslKál
Polgári árak. Menürendszer. 

Vlllásreggeli Fajborok.
Különtermek,

gazgató: Tulajdonosok:

Kinti <MzM 0r» vara w eyvitna M T»í
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S Zl II A Z MOZI Filmek olímpiásza a Radius Filmszínházban

Newyorkba megy vendégjátszaní 
a Terézköruti Színpad

Egy amerikai bankár érdekes szerződtetési tárgyalásai
Alig nyitották ki a színházak kapuikat, 

ínári s egy nagyon érdekes vendégszereplés* 
röl tárgyalt egyik színházunk.

Egy amerikai bankcsoport vezérigazga
tója, akinek érdekeltségébe több newyorki 
szinház tartozik, felkereste Roboz Aladárt, 
a Terézköruti Színpad igazgatóját ér, neki 
érdekes vendégszereplésre tett njánlatot. A 
magyar származású amerikai vezérigazgató, 
aki a Szent István-heti ünnepségekkel kap
csolatban már előbb Pestre érkezett, előadta 
Roboz Aladárnak, hogy hatalmas üzletet 
ludnn csinálni a Terézköruti Színpad tel
jes társulatánál Neivyorkban. Szerinte a 
Terézköruti Színpad kabaréclőadását a ma
gyarul nem beszélő amerikaiak is őszintén 
ynéllányolnák s ezért szeretné

■ Terézköruti Színpad egész gárdáját 
egyik newyorki színházba vendégszerep

lésre meghívni.
Roboz Aladár természetesen azonnal be

vonta a tárgyalásokba Salamon Bélát és 
'■Nagy Endrét is, majd együttesen az ameri
kai bankárral kötendő szerződésüknek a 
következő feltételeit szabták meg:

A Terézköruti Színpad teljes társulatával 
hajlandó kéthónapos vendégszereplést vál
lalni Ncwyorkban, még pedig 1929 junius 
tizenöttől augusztus tizenötig. A társulat 
négy teljes műsorral menne ki, tehát két
hetenként uj műsort adnának a newyorki 
publikumnak. Ezzel szemben a Terézköruti 
Színpad az amerikai bankártól a társulat 
utazási költségeinek biztosítását és egy mi
nimális gázsigaranciát kér, amelyet az eluta
zás előtt két hónappal itt kell befizetni a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban.

Az amerikai bankár a feltételekbe bele
ment, csak

az időpont körül vannak még eltérések.
Az amerikai ur ugyanis augusztus és szep
tember hónapokra akarja Amerikába vinni 
a társulatot, de Salainonék nem akarnak 
ebbe a megoldásba belemenni, mert akkor 
a Terézköruti Színpad pesti szezonja elto
lódást szenvedne. Amennyiben a vendégsze
replés idejére vonatkozóan megegyezés jön 
létre, akkor a Terézköruti Színpad egész 
társulata a jövő év nyarán Netvyorkban 
vendégszerepel.

A mozi szezón feliariózbataUanul közeledik és 
a mozira éhes nagyközönségei gazdag préda 
várja. A főváros legkedveltebb és legszebb mozi- 
palotája, a Radlus-Filmszlnház is teljesen ké
szen, való.sággal újjászületve várja a premier 
napját A Radius-Filmszínházat új vezetőség 
vette át és az új vezetőség fényesen átalakította, 
újra berendezte a színházat, amely most már 
nemcsak Budapestnek, hanem egész Európának 
legszebb filmszínháza lett.

A nagyszerű szinház nagyszerű műsorokat 
követel és az új igazgatóság gondoskodott arról, 
hogy az osztrák, német, francia, angol és ame
rikai filmgyártás legjava termékei valóságot 
olimpiai versenyt fussanak a Radius-Filmszín- 
luizban a nagy díjért, a közönség elismeréséért.

A Radius-Filmszfnház teljes műsorát hiába 
nkarnók rövid pár sorban ismertetni, de mégis 
rá kell mutatnunk, hogy a Radius viszi a kö

zönség elé többek között a következő filmeket : 
Piccadilly, Champagner, Tamburin (az angol 
filmgyártás milliárdos filmjei), Karenin Anna 
(Grata Garbó, John Gilbert szereplésével), Kar
rier (Iván Mosjoukin első idei szenzációja). Egy 
színésznő szerelmei (amelyben Pola Negrinek 
Lukács Pál a partnere), Riadó (Jackie Coogan 
első filmje — rövid hajjal), A macska (Clara 
Bőm pikantériában gazdag filmje), Piszkos 
pénz (Anna Mag Wong kínai flhnprimadonna 
megrázó erejű drámája), Tesha (Korda Mária 
pompás új szerepe), Allah kertje (Alice Terep 
és Petrovich Szvetiszláv új remeke), továbbá 
Lón Chaney, Lilian Gish, Richard l)ix, Laura 
la Plante, Fay Marbé, Georg Sidney és mások 
nagyszerű attrakciói.

Pompás mezőny indul tehál versenybe a 
Radius-Filmszínház műsorán és e pompás me
zőny eredménye biztosan a siker világrekordja 
lesz.

Minden este

HOTEL IMPERIAL
Bíró Lajos világhírű színmüve

Kiss Ferencz Tőkés Anna Törzs Jenő
Magyar Színház

ÁBRIS ROZSAJA
A világ 1 e g m u 1 a t a á g o a a b b darabja
Hegedűs, Rótt, Kabos, Forray, Sxékely

fóv.íkosi ora in.rrsziVHtz

Párbaj a Palaceban
Izgalmas és érdek feszítő párbaj fog le

folyni csütörtöktől kezdve a Palace-mozgószin- 
házban, ahol a pesti közönséghez legközelebb 
álló két nngy filmsztár,

Rod la Roque és Várkoayi Mihály fid ki

Ne méltóztaasanak megijedni, a párbaj eaak 
művészi eszközökkel folyik majd le; a Palace 
célja az lesz, hogy vájjon a közönség a két 
filmsztár közül kinek Ítéli a pálmát. Rod la 
Roque „A gólya" cimü amerikai difik- és sport
film mrj áll ki a porondra, amely filmben a ki
tűnő Rod nemcsak mint filmbonviván, hanem

mint nagyszerű humorista fog érdemeket sze
rezni magának. Petrovlcs Szvetiszláv, az ele
gáns magyar származású bonviván az „Orfeum 
hercege" cimü fantasztikus filmjátékkal verse
nyez. Itt kell megemlíteni, hogy Petrovlcs Szve
tiszláv pozícióját többek között az is nagyon 
megerősíti, hogy „Az orfeum hercege" cimü 
film szüzséjét Maurice Dekobra irta.

A Palace csütörtökig szezonnyitó nagy mű
sorát játssza, még pedig

Darórzy József 
igazgatónak Párizsban és Berlinben tapasztalt 
ötletes és újszerű beállításával.

SZÍNHÁZI napló
A színházak ugyancsak megbánták, hogy 

engedelmeskedtek Ripka főpolgármester fel
szólításának és Szent István napjaira, a ká
nikula közepén, kinyitották kapuikat. A 
Szent István-napi programok közül egyedül 

a színházak programmja nem sikerűit 
mert a Szent István-napi vendégek, úgy lát
szik, nem kiváncsiak a pesti színházak pro
dukcióira. Színházaink, igen kevés kivétel
lel, szánalmasan néztek ki a két ünnepnap 
alatt és ha az idő nem fordul hidegebbre, 
úgy minden bizonnyal néhány szinház újra 
becsukja kapuit

Keglevlch Marietta <s> Elek Ica 
két kis operettben a 

Tordzkörull Színpadon Kezdetei %». tel., ZU-M

Aa előbbiben Rótt egy szabómestert, az utóbbi
ban pedig egy kisgazda képviselőjelöltet fog 
alakítani, aki

paraszti népviseletben
lobogó ingujjban jön a színpadra. Az Andrássy- 
uti Szmház másik eseménye Békeffg László fel
lépte és darabjai lesznek. Békeffy berlini kon- 
ferászot mond, darabjaiban pedig az Andrássy- 
uti Szinház törzsgárdája lép fel. Losonczy De
zső, a színház karmestere irt egy egyfelvonásos 
szép operettzenét és egy jazz-oiiinpisz számot.

Mosjoukin Iván, a világhírű moziszinész, a 
magyar közönség egyik kedvence — mint Ber
linből jelentik — megnősült. Felesége Agnez 
Pctersen dán fllmszinésznő, akit Mosjoukin 
berlini filmrendezése közben ismert meg.

A megismerkedés a Karrier cimtl nj fUm 
előkészületei közben történt.

'A film női főszereplőjét keresték a berlini üni- 
vcrsal-gyár vezetői Mosjoukinnal együtt és 
többek között Ágnes Pctersen is jelentkezett a 
szerepre, amelyre azonban azért nem volt al
kalmas. mert ragyogó szőke haja van, vidám 
kék szeme, a Karrier pedig Costa Nuevában, 
egy délamerikai államban játszódik le, ahol déli 
fipusu nőnek kell játszani a főszerepet.

A Karrier főszerepére Suzy Vernont, a bá- 
jos, fiatal primadonnát szerződtették, de Mos
joukin kívánságára Ágnes Pctersen minden 
egyes filmfclvétclen megjelent a nagy művész 
kíséretében. Mosjoukin ebben a filmjében egy

Igazi amerikai karrier történetét játssza végig. 
Pcpe Tőrre, a kis délamerikai állam egyik 
lusta polgára, a vidékről egy napon felkerül a 
fővárosba, bekerül egy politikai bankettre, ahol 
szóhoz jut, egyszerű, erőteljes mondatai sikert 
aratnak, másnap már elnökválasztási főkortes 
és a választás napján egy ravasz csellel ő tnaga 
ül a köztársaság elnöki székébe.

Ezt a karriert futja be izgalmas és moz
galmas, nagyszerű jelenetekben a filmen. Mos
joukin és a farmerből lelt elnökbe nemcsak a 
film hősnője szeret bele a felvételek során, ha
nem

Ágnes Pctersen Is. aki nézte a felvételeket
Ebben pedig bizonyára sok budapesti nő kon- 

kurrense lesz a dán primadonnának, mert a 
nemrégiben elkészült Ilimet már e hét végén 
bemutatja Budapesten a Rádius és az Omnia, 
amelyeknek megnyilómüsora lesz ez a nagy
szabású Mosjoukin-szenzáciő.

A Hotel lmperialtal a Magyar Szinház a Szent 
István heti programmot akarta csak vonzóbbá 
és nagyobbá tenni. Biró Lajos drámája azon
ban ennél sokkal többet végzett- a Magyar 
Színháznak megmutatta azt azt utat, amely 
méltó ennek tradicionális múltú színpadához! 
A megrázó s lenyűgöző erejű drámáról a napi- 
laopk kritikusai elmondtak mindent jót, amit 
lehetett, azonban elfelejtették

az ensemble játék tökéletességét 
kihangsúlyozni. Nem akarok e helyen Törzsről 
beszélni, sem Tőkés Annáról, aki ezzel a sze
repével vízumot kapott a legelső drámai hős
nők sorába, hanem csak azokról beszélek, aki
ket apró betűkkel nyomtat a azinlap. Például 
Dávid Mihály néhány szavával, megjelenésének 
passzivitásával szinte élménye az előadásnak, 
Z. Molnárt frissebbnek, talentumoaabbnak so
hasem láttam, mint most, azután itt van ez a 
fiatal Bondg István és a pesti színpadon telje
sen idegen Déry Hugó, akik összesen adták meg 
az előadásnak azt a kolorilot, amely elmélye- 
dővé tudta festeni a nézőközönség hangulatát.

SALAMOX BÉLA, 
két remek kablnetalakltása a 

Terézköruti Színpadon 
Kezdetet H8. Tel. t IM44

A nyári himenhirek között nagy disszo
nanciát keltett egy válóper hiteles hire. A 
fiatal, igen talentumos naivaszinésznő 

válik férjétől 
aki egyik napilapnak előkelő munkatársa. 
A válás közös megegyezéssel, a legnagyobb 
csendben történik.

RAJÁA AIACE 
utolérhetetlen humoru alakításai a

Terézköruti színpadon
Megírták a lapok, hogy Lábast Juci a 

jövő szezonját a Király Színházban fogja 
eltölteni. Láhass Juci vasárnap

~' — — Minden este

A házibarát
Szenes Béla és Nóti Károly vígjátéka.

nz Idei n,ap szenzációja:

___A régi nyár
Tel e fon:
Automata Minden oeteés vasárnap délután i» színre kerül

“"-m I a Budai színkörben

megkapta első szerepét
amely szerint először Zerkovit: „Eltörött a 
hegedűm" cimü operettjében lép fel a Ki
rály Színházban. Lábasa Juci egy tetötől-tal- 
pig magyar urilány, később dacos és kemény 
urimenyecske alakját fogja színpadra vinni 
a Király Színházban, aki amikor férjét a 
pesti éjszaka elsöpréssel fenyegeti, sok 
ügyességgel és sok önfeláldozással téríti 
férjél a helyes útra — maga mellé. A Zerko- 
vitz-operett, amely a Király Szinház máso
dik újdonsága lesz, az első felvonásban ze
nésjáték, a második felvonásban k i állít ásó s 
revü, majd harmadik felvonásban bohó
zat lesz.

Az Andrássy-uti Színházban erősen folynak 
a próbák a szeptemberi uj műsorból, amelynek 
slágere mindenesetre Rótt Sándor fellépte lesz. 
Rótt Zilahy Lajos Pelikánjában és Vadnay 
László „Éljen a Hacstk" cimü bohózatban fog 
debütálni az Andrássy-uti Szinház színpadán.

Herczeg Jenő «« Gárdonyi Lajos 
bohózatban, tréfákban, operettben a 

TarézkOrutl színpadon 
Kezdetet '^8. Tel., 205-54

szenzációs konleranBza az OUmplászról a
TerézkOrut! színpadon
Kezdete i Vfl. Tel., ZOÖ-Ö.

Szent István Hét
lesttnohteorabb «■ IAMnyo«i4í« «

mezőgazdasági 
Kiállítás

Margitszigeti Kiállítás 
isiépd-iogyak éra szigeti belépővel együtt i peng 

«« minden Utvdroal moziba féUru Jegy-szelvénnyel.
Evténkint n JOvtl év «lAgertllmJelnek vetítése.
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Halmay egész évre Reinhardthoz szerződött
Reinhardték mégis vendégszerepelnek a Theater an dér Wienben

Hetek óta folynak a tárgyalások Salzburg
ban fíeinhardt é* a Theater an dér Wien 
igazgatója között arra vonatkozóan, bogy 
Reinhardték a főszezonban ebben a szín
házban, ahol eddig kizárólag operetteket ját
szottak, vendégszerepeljenek. Vasárnap 
végre létrejött a megállapodás Max Rein- 
bardt és a Theater an dér Wien igazgatója, 
Búbért Marischka között

A megegyezés értelmében Reinhardt U

Az újjáépített Royal Apollóba 
vonul be Lujza királynő

Décsi Oswald igazgató beszél a Royal-Apolló uj szezonjáról
A Szent István-napi ünnepségekbe a legtöbb 

mozi és színház bekapcsolódott, csupán a 
Royal Apolló megnyitása maradt el csütör
tökre. A Royal Apolló késése azonban indo
kolt Mesteremberek sürögnek forognak, szállí
tók jönnek-mennek Budapest legszebb moxgó- 
szinházának épületében, ahol nemcsak as igaz
gatói irodákban, hanem a nézőtéren is alapos 
mankó folyik a jövő szezon előkészítésére. A 
Royal Apolló egész nézőterét nemcsak restao- 
rálják, hanem úgyszólván újjáalakítják. Er
ről az átalakításról a Royal Apolló népszerű, 
agilis direktora, Décsi Oszvald a következőket 
mondja:

—Ml Is ki szerettük volna nyitni kapónkat, 
sajnos azonban ele sas ztunk a szokásos narancs
héjon. A matt szezonban olyan hatalmas láto
gatottságnak örvendett a Royal Apolló, hogy a

hónapon ót vendégszerepel 
an dér Wien színpadán, ahol elő-

szór a „Komédiások"-ut fogja játszani, azt 
a darabot, mellyel a társulat Berlinben a 
múlt szezonban olyan nagy sikert aratott. A 
vendégjáték novemberben veszi kezdetét, 
melynek során természetesen Halmay Tibor, 
mint a ^Komédiások*4 egyik főszereplője is 
résztvesz. Halmay Tibor egyébként a jövő 
szezonra Reinhardt színházaihoz szerződött.

mozgó színházunk díszes berendezése nagyon 
megviselődött és a székek legnagyobb része pe
dig tönkrement. Mivel az uj évadban fokozot
tabb látogatottságot remélünk, szükségesnek mu
tatkozott a Royal Apolló belsejének restaurálása, 
elsősorban pedig a székek kicserélése. Az aj 
évad óriási filmjei minden bizonnyal nagyobb 
tömegeket hoznak majd a Royal Apollóba, igy 
őrömmel teszünk eleget annak a kötelességünk
nek hogy az egész színházat a várható nagy 
érdeklődéshez idomítjuk.

— A Royal Apolló uj szezonjában — foly
tatja Décsi Ostvald igazgató — csupa „adu" 
szerepel. Megnyitó műsorunk a német film
gyártás kivételes nagy alkotása, a Lujza ki
rálynő. Hatalmas jelenetek, páratlanul álló, 
elegáns millió adja meg ennek a történelmi 
fllmjátéknak rendkívüli nagy súlyát. A német 

filmgyártás már nemcsak közelebb jutott, ha
nem némely vonatkozásban már el is hagyta 
az amerikait. A nyári filmbemutatók alkalmá
val tapasztalhattuk, hogy a német filmgyártás 
óriási lépésekkel nyomai előtérbe a film világ
versenyében és ennek a nagy német filmgyőze
lemnek első stafétája a Lujza királynői

— A pesti előadásra vonatkozóan csak az a 
megjegyzésem, hogy ha Lujza királynőt egy
kor Napóleon ostromolta, akkor a Royal 
Apolló Lujza királynője ellen egész bizonyosan 
Budapesten közönsége fog ostromot indítani.

— A kővetkező műsorunk már a német-an
gol közös filmgyártásnak nagy meglepetése: 
ítél a Dnyeszterl Olga Csehova a főszereplője 
ennek a filmnek, amelyről érdemes elmondani, 
hogy bravúrban vetekszik az „Ut a boldogság 
felé" cimü mü fantasztikus teljesítményével is. 
Olga Csehovát a renaissance-át élő angol film
gyártás hódította el Németországtól. Az angol 
filmgyártás, amely hatalmas léptekkel törtet az 
európai filmgyártás élére, egymásután szedi 
Amerikából a riarjait, de Németország felé is 
kacsint, amely egyre több ftlmmfívésrt produ
kál. így szerezte meg az angol filmgyártás ma
gának Olga Csehovát is, akinek szereplésével 
szerte egész világon az Ítél a Dnyeszterl cimü 
filmet, mint az angol filmgyártás diadalát hir
detik.

— Ezt követi Charlie Chaplin „Cirkusza". 
Ennek világhíre felment a film ismertetésétől. 
A Cirkuszt méltán a világ legnagyobb, legköl- 
tőibb és legbravurosabb filmjének lehet mon
dani. Sor kerül Ramon Novarrora, aki a Diák
élet cimü filmmel szerepel és a Paramount bra- 
varfllmjére: Wings és a várva-várt Parysia-ra 
is. Ezek a filmek azt hiszem betöltik az évad 
első felét, mig a másik felében Biró Lajos 
Sárga lilioma és Emil Jannings idei legnagyobb 
filmje kerül színre mindenkor abban a gondos 
kiállításban, amellyel a Royal Apolló eddig is 
követendő példát matatott.

A Royal Apolló csütörtökön délután ót óra
kor a Lujza királynő ünnepi előadásával nyitja 
ki kapuját és kezdi meg szezonját.

Szent István-napi igazi meglepetés

1 ulrágos Reklám ideái paplan 
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CORVIN ÁRUHÁZ

Olcsó ajánlat Szt. Istvánra
Pamutáruk

Sifon 
közismert □orvia-raklámoikk, n. N a. 
széles

Inlet
V. jó mi^Ug. «. R <«. mOh. . . .

Lepedő (pamutból)
.1.6,endü, irnrt Corriu-mráíeíg, M. 
160 au. ui«, ...... miben

Paplanlepedő
•gém .ebé., moxrtt mmIMg, n. U0 *. 
széles, rendkívül olcsó • • . . métere

-.68
],25

2-65
3.90

Asztalnemüek
Kávéskészlet

rojto., « uemSlym, 160X190 28X28
cm.

Étkészlet
jó minőség, fehér és kockás, 6 személyes,
140 X 140, 60 X 60 em. ......

Étkészlet
prím. miuMgO Um. l«mUmu>tból,
6 luemélyei, 140 X 140, 00 X 00 cm. . .

5-50

g.50

ig.50

Nöl ruhakelmók
Buhakelme 

legújabb kiritelbm ........
Köpenykelme

tiszta gyapjúból, 140 cm. zsélaa . « ■ •

5.50

g.50

Férfiszövetek
Oltönykelme

tlwt* gyapjú, 146 om. méta . . ■ . .

Oltönykelme
dr?p|sváéi^*3 strapauűaőoég u a * a s

g.80

13.5O

Pengő-osztályú nkra

Uridivat-cikkek
Corvin-gallér

príma macoo, divatos formákban . . .

Nyakkendők
divatos kimintásásbam, komplett hosszú .

Nadrágtartók
ii minőiig, gumiból, bórrémui ....

Ingek
erős zefirből, 2 gallérral

Harisnyák
Férfi zokni

pamut, divatos mintákkal n ■ « ■ •

Férfi zokni
flór, divatmintás .■■■■■■a.

Női harisnya
I-a flórminőség, minden divatszínben . ■ 

„Bemberg” mosóselyem harisnyák 
kis szövési hibával ■

Selymek
Crepe de chine

96—98 cm. széles, általánosan ismert mi
nőség, óriási sain választékban . . . .

Crepe de chine
96-98 cm. széles, kiváló a
ujabb sainárayalatokban •

Georgette
100 om. n41ei, • legújabb diratauiaebbm 

Crepe de chine lm prímé és 
Crepe-Georgette imprimée

96—98 cm. széles a legújabb divatos ki
mintázásban ■

].8O

g.80

g.80

g.80

1-
].5O
J.90
J.50

1-
].9O
X90
3.8O

Női fehérnemüek
Ing vagy nadrág

jó, mosott sifonból, szép ajour mintával .

Nadrág-kombiné
jó sifonból, szép, hímzett mintával . • .

Hálóing
jó sifonból, japán fazon ■

Nadrág- vagy szoknyakombfné
igen jó mfiselyem-triootból, sok ssinbao .

4.8O

Tea-szalonunkban minden délután 4 érakor

uzsonna-hangverseny

Óriási mennyiségű maradék 
mosószövetek, kelmék, selymek, sifon, inlet és kanavász 

mesés olcsón.
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H ÉTFÖI SPÖRTNÁPLÖ
Arne Borg, Norelius, 

Crabbe, Cojac ....
100 méteren Bárány a harmadik — Norelius a hölgyuszó-sprint- 
staféta ellen — Arne Borg 400-on az olimpiai rekordnál jobb 

időt úszott ki — Sipos Manci 200 méteren rekordot javított
Ai amszterdami világverseny meghozta iz

mit nekünk n négyévenként esedékes usz6c.se- 
megét. Páris után Weissmüllcr, Amszterdam 
után Arne Borg, Norelius, Crabbe és Kojac mu
tatkozott be a magyar fővárosban. Az MTK 
jubileumi uszóversenyének örökké felejthetetlen 
emlékei kalcidoszkopszcrüen vonulnak el a 
krónikás szemei előtt. Vájjon melyikkel is 
kezdjük? A visszafojtott lélekzettcl végigszem- 
lélt százas mezőny izgalmas küzdelmével? 
Avagy a stafótaverö Norelius csodálatos telje- 
sitményénck bírálatával? Beszéljünk talán Arne 
fíorg szenzációs négyszázasóról, Sipos Manci 
200-as rekordjáról, a vizipóló-kupadöntőről?

A magyar uszósport ünnepi eseményeiről Ali
ién tehát ilt az. alábbi beszámolónk:

Vasárnap
\ Császárfürdő uszodájának csodás nézőtere 

szorongásig megtelt már a kora délutáni órák
ban. Az utolsó strandoló körülbelül 3/<4 óra 
tájban hagyta cl a bővizű medencéi és ettől a 
perctől kezdve valóságos népvándorlás indult 
meg a monumentális uszoda felé. Babinszky 
Nárcisz dr., a fürdőtulajdonos irgalmasrend 
tartományi főnöke és a MUSz társelnöke az 
uszoda elsőemeleti erkélyéről mosolyogva 
szemlélte a betontribön nyújtotta szines képet. 
Szebbnél-szebb női toalettek pompáztak a ké
nyelmes tribünön. Egetverő taps köszönti az 
MTK-verseny illusztris vendégeit: Arne Borgot, 
a svéd uszócsodát, Martba Noreliust. az ameri
kai uszókirélynőt, Clurencc Crahbct, a hono
lului diákuszó világbajnokot éa George Co- 
jac-ot, a newyersei vasgyuről.

A szemlélődést nz eredményhirdető hangja 
szakítja meg. Starthoz szólítják az 50 méteres 
ifjúsági gyorsuszás résztvevőit. Senki sem figyel 
oda. Győz az óbudai Kánási Gyula 29.8 mp. 
alatt. 2. Kovács (MTK) 30.6 mp. 3. Búzás 
(UTE).

100 méteres mellúszás. (Sipos Márton emlék
verseny): 1. Kövesi László (UTE) 1 p 22.4 mp. 
2. Iliid László (UTE) 1 p 24.4 mp. 3. Feuchtin- 
ger József (FTC) 1 p 27.4 mp.

A zsongás egy pillanat alatt elhalkul. Az 
eredményhirdető hangba messzire cseng a szó
csövön keresztül, amikor bejelenti, hogy követ
kezik a háromnapos intcrnacionális rnitlng 
várva várt száma.

Száz méteren: Arne Borg, George 
Cojac, Bárány István, Gáborfi!

Pillanatnyi halálos csönd. Az első startkisér- 
lel nem sikerül. Egyedül a vidáman mosolygó 
Arne marad a parton.

Atlentlon!
hangzott a nemzetközi startjel. Egy hatal

mas csobogás és vizben a világhírű négyes me
zőny. A tribün visszhangzik a közönség han
gos biztatásától: „Burányi Bárányt BárányF — 
harsogja a tömeg. Kojac vezet, nyomában Arne 
és Bárány. A mezőny 50 méternél egyszerre 
fordul. 27 másodperc — olvassa le hangosan 
mindenki n stopperjéröl. Általános ijedelem: 
fíáránu lemarad! Amc Borg Kojachoz húz és 
az utolsó méteren benyulással győzi

1. Arne Borg (Svédország) 1 p 006 mp.
2. George Kojac (USA) / p 008 mp.
3. Bárány István (MESE) 1 p 02 mp.
I. Gáborfi Antal (BSzKRT) 1 p 03.2 mp.
fíáránu: „Gyomorfájdálmák gyötörtek egész 

napon át, amelyekkel képtelen voltam megküz
deni.*'

Nincs idő gondolkozni, mert már startnál 
van

a 100 méteres meghívásos hölgymelhmő- 
verseny

mezőnye. Különösen Bárány István kis nnoka- 
hugát, Bárány Magdát kiséri nagy érdeklődés. 
Az egri kisleány nem i.$ mutatkozik hálátlan
nak a bizalomért és pompás küzdelem után 
másodiknak aszik be a favorit mögött. Ez a 
versenyszám egy uj tehetséget is vetett fel
színre: a tizenhárom esztendős kis Vali
nagyon jó Idő alatt a harmadik. Sorrend:

1. Fest Franciska (NSC) 1 p 53.2 mp. 2. Bő
röm/ Magda (MESE) I p 38A mp. 3. Sulczer 
il’ali (FTC.) 1 p 4L2 mp.

Sípos Manci rekordot állít be 
a hátúszásban

Következett a hölgyek 100 méteres hátuszása. 
Meghivási verseny. Pompás start után Sípos 
Manci az élre küzdi magát és elsőnek is fór- 
Bút Nagyszerű finis után

országos rekordon belül ér ■ célba.
'A gyöngélkedő Szőke Káló 60 méter után fel
adja n küzdelmet.

1 Sipos Manci (NSC) 1 p 3S.8 mp. Országos

széni István HM 
!egtaoulsijp>sabb és legérdekesebb lAtványosaága a 

Mezfisazdasíol 
Kiállítás

s Vlgudóban a \Arosllgetl <>époiaraok* 
bán. BolápAdtJ )’ Í.SO, amely a Mezőgazdasági 
kiátlitts minrihCt területére Cs a Kéansttlbari 

Tárlatra való belépésre Jogosít.

rekord beállítva. 2. Vermes Magda (FTC) 1 p 
39.2 mp.

A 100 méteres 11. osztályú gyorsaszásban: 1. 
Boros (SzUE) 1 p 05 mp. 2. Magyar (MTK) 
1 p 0.5 mp 3. Vágó (SzUE) 1 p 05.8 mp.

Háromszor 50 méteres gyermek-gyorsstaféta.
l. OTE 1 p. 43.6 mp. 2. BBTE 1 p. 50 mp. 
3. MTK. 1 p. 55 mp.

Háromszor 100 méteres vegyesstaféta. (Do- 
náth-vándordij). 1. a Szegedi Úszó Egylet (Gál- 
Herendi-Wannie II.) 3 p. 47.8 mp. 2. UTE 4 p. 
04.8 mp. Az MTK stafétája feladta a versenyt. 
Kojac szózata a publikumhoz : 
„Elnézést kérek, de fájaderekarni"

Következett a 100 méteres hátuszás. Minden 
szem az amerikai vasgyuróra tapad. Nem volt 
nagy verseny. Kojac nem úszott időre. Köny- 
nyen győzött és ezzel meg is elégedett. Amikor 
a partra jutott,

az eredményhirdető révén kérte a közön
ség elnézését, hogy derékfájása miatt nem 

úszhatott ki Jobb időt
1. George Cojac (USA) 1 p. 14.2 mp. 2. Nagy 

Károly (Orosháza). 3. Mártonffy Lajos (MESE).

Nincs világrekord, de Arne 
vizikabaréja mindent pótolt

Most Arne Borg és Grabbe világrekordkisér- 
lete lelt volna soron. Fej-fej mellett vivta meg 
grandiózus harcát a két világnagyság, ám a 
világrekord nem akart kifutni. Az első 100 mé
ter 1 p. 14 mp. 200-on 2 p. 37 mp. az idő. Az 
utolsó hosszban Borg bont, de Crabbe fölveszi 
a harcot. A svéd végül a finisben győz.

1. Arne Borg 3 p. 54.3 mp. 2. Crabbe 3 p. 
55.4 mp.

Eredményhirdetés egyelőre nincs. Arne és 
Clarcnce azonban a vízben maradnak. Arne 
aranyos humora egymásután csábítja harsogó 
kacajra a publikumot A mókás világbajnok 
előbb Weissmüllert, majd Rademackert karri- 
kirozza ki. Arne csapongó jókedvét lelkes taps
sal köszönte meg a közönség.

Norelius, a stafétaverő
Martha Norelius, a tengerentúli uszókirálynő 

már szombaton meghódította a közönséget. 
.Amikor a bájos arcú sportlady kisportolt alak
ja vasárnap láthatóvá vált a baziu szélén, a 
publikum önfeledten tapsolt. És megindult 
Martha harca a magyar hölgyuszóstaféta ellen. 
Norelius 400 méteren állt ki a Sipos Manci— 
Sághy Ilus—Tóth Ilonka—Virág Éva összeállí
tású hölgygyorsuszóstaféta ellen. Noreliu, azon
nal vezet. Az első 100 méter ideje 1 p. 17 mp. 
Sághy semmit sem hoz. 200-on 2 p. 46 mp. az 
idő. Tóth Ilonka az első 50 méteren erősen 
megközelíti Noreliust, a finisben azonban visz- 
szaesik. A stopper 300 méternél 4 p. 15 másod
percet mutat.

Norelius 400-as Ideje 5 pere 44.6 mp.
mig a kombinált hölgyuszóstaféta 5 perc 51 
mp.-et úszott. ,

Nagy Károly bemutató toronyugrása után 
kupamérkőzés következett. A kellemes úszódéi- 
utáni egy pompás vizipolómérkőzés tárta be, 
amelyen a Bory—Boros I—Homonnay 11— 
Arne' Borg—Lajta. Crabbe, Svéd összeállítású 
csapatnak az NSC volt az ellenfele. A Nemzeti 
a következő összeállításban vette fel a küzdel
met: Ferenci—Bartha, Takács—Mészárovits, Su- 
rányi, Wágner. — Azt hisszük, fölösleges beszá
molnunk arról, hogy ■ ■ •

as Arne—Crabbe—Sunyi-triász mindenkit 
legázolt.

A mindvégig nagy érdeklődéssel kísért meccs 
eredménye

7:1 veit 
a kombinált csapat javára.

Hétfőn:
Arne Borg négyszázas ideje 
jobb az olimpiai rekordnál

400 méteres úszás. (Meghivási verseny.) 1 
Arne Borg 4 p. 57.2 mp! 2. Crabbe 5 p. 01.8 
mp. 3 hosszal nyerve. Arne Borg részidői: 100
m. : 1 p. 05.8 mp. 200 m.: 2 p. 21.6 mp. 300 
m.: 3 p. 41 mp.

200 méteres hátuszás. (Meghivási verseny.) 
1. Cojac 2 p. 41.4 mp. 2. Nagy (Orosháza) 2 
p. 55.2 mp. Cojac ideje 100 méterre 1 p. 17 mp.

300 méteres hölgygyorsuszás. (Meghivási 
verseny.) 1. Martha Norelius 2 p. 42 mp ! 2 
Sipos Manci 3 p. 07.8 mp. Országos rekord! — 
Norelius ideje százon 1 p. 15 mp.

Egyéb versenyek.
100 méteres gyorsuszás. (Donáth-vándordij.) 

1. Gáborffy (BSzKRT) 1 p. 02.8 mp. 2. Mészöly 
(BBTE) 1 p. 06 mp. 3. Hollós! (MTK). — 4X 
50 méteres vegyes staféta: 1. SzUE (Gál—He
rendi II.—Boros—Wannie II.) 2 p. 14.8 mp 
3. III. kér. TVE. — Növekvő staféta. 50-}100-(- 
150-1-200): 1. SzUE <Boros—Vóró—Wannie. II.

Herendi) 6 p. 2. MTK 6 p. 10 mp. 3. NSC 
6 p. 23.6 mp. — 4X50 m. ifjúsági gyorsstaféta: 
1. EMSE 2 p. 04.2 mp. 2. UTE 2 p. 08.6 mp.

3. MTK 2 p. 09.6 mp — Műugrás. (Vida Hen- 
rik-emlékverseny.): 1 Nagy (MTK) 122.50 p. 
2. Lenhardt (MAC) 98.52 p. 3. Ritter (UTE).

A vízipóló-kupa idei győztese 
az MTK

Az MTK jubilArls nemzetközi uszóverzenyé- 
nek keretében bonyolították le a vizipóló- 
kupa küzdelmeit. Az FTC játékosainak távol- 
léteben nem tudott csapatot kiállítani és igy 
a Keserű I-el megerősödött MTK lett a favo- 
ritja a kupának

A döntőben tényleg az MTK és a III. kér. 
kerültek szembe és az MTK szép játék után 
megérdemelten kerítette birtokába a kupagyő
zelmet.

Szombat.
MAC—OTE 5:2 (3:1). Bíró: Spelsegger. 
MTK—UTE 3:2 (3:0). Bíró: Slmkó.

Vasárnap.
in. kér. TVE—MAC 5:2 (2:1). Bíró: Ember. 

Szép és izgalmas küzdelem. A gólok sorozatát

Csele négyméteiese nyitja meg az első percben. 
5:33 mp. Halász Homonnai I-hez passzol, utóbbi 
kiegyenlít. — 6:44 mp. Csele gólja. — II. félidő 
54 mp: Róbert, 1:16 mp: Csele. — 5:40 mp; 
Homonnay I, 6:03 mp: Róbert

Döntő
MTK—m. kér. TVE 6:2 (2:0).

Nagy meglepetésre az MTK hatalmas győ
zelmet aratott gyöngén játszó ellenfele ellen. 
A III. kerületiekre nem lehetett ráismerni. Já
tékukat a rendszertelenség és a fejveszettség 
jellemezte Ezzel szemben a Keserű I-el meg
erősített MTK páratlan lelkesedéssel feküdt 
bele a mérkőzésbe, amelyet igazán pompás já
tékkal döntött el a maga javára.

Csapatösszeállítás. MTK: Bory—Roth, Boros 
II.—Szabó—Homonnay II., Keserű I.. Schlen- 
kér. — 111 kér.: Bródy—Sárkány, Susztrovits— 
Rudas— Musitz, Czele, Kékesi.

A gólokat sorrendben Keserű I., Homonnay, 
Keserű, Keserű, Keserű, Musicz, Rudas, Szabó 
lőtték.

Biíó; Simkó.

Győzött a Ferencváros, vesztett 
a Hungária

Jó napja volt a Hungáriának, mégis egy vereséggel terhelten áll 
ki vasárnap a Rapid ellen — A prágai Slavia döntetlenjével már 

ki is esett a Mitropacup küzdelmeiből
A középeurópai kupa mérkőzései már a múlt 

szerdai ünnepnapon megindultak, de a Mit
ropacup küzdelmeiben részvételre jogosult 
magyar csapatok csak vasárnap kapcsolódtak 
be a vándordíj idei küzdelmeibe. A futball- 
tilalom e héten még száműzte a futballt a 
sportprogramból és igy csapataink első mérkő
zésüket idegenben abszolválták.

A Ferencvárosnak a Beogradski, a Hungáriá
nak pedig a bécsi Rapid volt az első ellenfele. 
Mig azonban a Ferencváros háta mögött egy 
nagyszerű győzelemmel veszi fel vasárnap a

harcot itthon a belgrádi legénység ellen, addig 
a Hungáriának egy, a balszerencse okozta ve
reséggel megterhelten kell kiállnia itthon a 
Rapid ellen.

A bécsi Admira Prágában játszotta le re- 
vónsmérkőzését a Slavia ellen. A mérkőzést a 
Slavia legénységének sikerült is megúsznia egy 
nagy gólarányu döntetlennel, ez azonban már 
nem segíthetett a Slavián, amely szerdai vere
ségével már ki is esett a nemzetközi vándor
díj küzdelmekből.

A középeurópai kupa vasárnapi mérkőzései
ről az alábbiakban számolunk be:

Rapid-Hungária 6:4 (2:1)
Bécs, augusztus 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Mitropacup fenti mérkőzése hatalmas 
közönséget vonzott a hütteldorfi pályára. A 
Hungária valóban nagyvonalú játékot produ
kált. Egyenrangú ellenfele is volt a Rapidnak, 
amelynek azonban több gólhelyzete volt. A 
mérkőzés kellemes meglepetése a fiatal Kal
márnak a középcsatár helyen produkált szen
zációs játéka. Hiábavaló volt azonban a ma
gyar csapat pompás játéka, hasztalan produ
kálta Kalmár élete legnagyszerűbb játékát.

a Rapid kondlclóbcll plusszá eldöntötte ■ 
mérkőzés sorsát.

Kalmáron kivül Mandl, Schneider, Wéber és

Ferencváros
Belgrád, augusztus 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése.) A nagy mérkőzésre a jugoszláv főváros 
apraja-nagyja kivonult. Az érdeklődés oly 
nagy volt, hogy a jegyek már napokkal előbb 
elfogytak.

A Ferencváros nagyszerű csatárjátéka való
sággal frappirozta a közönséget. A belgrádi 
csapat kitünően tartotta magát, erősen támadó 
játékot folytatott, ám hasztalan.

A magyar csatárok teljesen felőrölték a 
belgrádi védelmet, míg a Beogradski táma
dásai sorra összeomlottak a magyar baj

nokvédelem acélfala előtt.
Az első gól már a 4. percben esik. Takács 

kiugrik a védelmi gyűrűből és megszerzi a ve
zetést. Egy perc múlva már Turay gólja táncol 
a BSK hálójában. A 7. percben ismét Takács 
a góllövő, majd a félidő végén Turay négyre 
növeli a gólok számát.

Hirzer teljesítménye érdemel feltétlen dicsére
tet.

A vezetőgólt a Hungária éri el Molnár révén, 
de Horváth csakhamar kiegyenlít Rövid ideig 
tartó változatos játék után Wesselyk a Rapidot 
juttatja vezetéshez. Félidő: 2:1.

Szünet után Kalmár fejese ismét kiegyen
súlyozza az eredményt, ám Horváth gólja s 
Rapid felé billenti a mérleget. A magyar csa
pat sorozatos rohamai Hirzer kiegyenlítő gól
jában jutnak kifejezésre. Ezután következik < 
bécsi zöld-fehéred: negyedórája, amely Wea- 
sclyk, Horváth, majd ismét Wesselyk révén há
rom bécsi gólt eredményez. Kalmárnak a fél
idő végén szerzett gólja már csak segíteni 
tudja az eredményt.

—Beogradski 7:0(4:0)
Szünet után változatos és hullámzó játék kö

vetkezik. A 20. pereiben Takács, a 22-ikben Tn- 
ray gólja ösztönzik újabb és újabb rohamra a 
magyar bajnokcsapatot. A 40. percben esik a 
mérkőzés legszebb gólja. Kohut ideális be
adására Takács veti magát és a félmagas láb- 
dót befejeli. (7:0.)

Bajnokcsapatunkban Takács II., Turay* 
Lyka és Fuhnnann játéka emelkedett ki.

A Ferencváros hétfőn délután 4 órakor meg
érkezett.

Admira—Slavia 3:3 (2:1)
Prága, augusztus 19. 1

(A Hétfői Napló tudósitójának tele fon jelen'* 
lése.) Az Admiranak a továbbjutáshoz ele
gendő 'volt á fenti döntetlen Js, mert múlt szem 
dai győzelmével clcnfele, a Slavia, kiesett rt 
Mitropacup küzdelmeiből.

szánra rendelő vér-és nemtbete 
írek részére, ElKSt UI- 
MTMn-MOM. Rendelés 
egész nar. MMOZMlf M. 
l> ML1, Rékwsalszemb.

Szombathely és Szeged sikere 
a nemzetközi futballfronton 

Sabaria—Austrla 6:1 (1:1).
(Szombathely.) A Sabaria nagyszerű játék

kal vivta ki a szép győzelmet. Különösen a két 
miskolci játékos, Hajós és Pouiolny játéka tet
szett. A gólok közűi Pouiolny hármat, Kovács 
kettőt, Holzbauer egyet szerzett. Az Austria 
egyetlen gólját Sindelar rúgta.

Bástya—Bratislava 3:1 (2:1).
(Szeged.) A Bástya góljain Schwartz, Possák 

és Fröhlich osztoztak. A mérkőzésen Prlboj 
súlyosan megsérült.

Professzionalista csapataink 
próbagaloppja

(Dcbrecu.) Budai BoczlOB í. í (1:0).
A két csapat debreceni találkozása, heves küz
delem után, döntetlen eredményt hozott. A bu
dai csapatnak többször lett volna alkalma a 
mérkőzést a saját javára eldönteni, ám a deb
receniek pompás védelme résen volt. Gól lövők: 
Schuster és Mertin.

(Kaposvár.) Somogy -Vasas 3:0 (2:0).

Kitünően sikerült az 1LL jubilá
ns sportünnepélye

Alapitósának negyedszázados évfordulója al
kalmából vasárnap rendezte aj Ifjúsági Szabad
rugók Szövetsége jubiláris sportünnepélyét az 
üllöiuti pályán. Az ünnepély, amelynek prog
ramján atlétikai verseny lLL-rgvcsületck ré- 
•iérc, továbbá válogatott fulbalmérkőzések sze

repeltek, nagy közönség előtt zajlott le
Távolugrás: 1. br. Gudenus (FTC) 602 cm. < 

Sulydobás: 1. Wcisskopf (Szocdy) 1062 cm. —4 
400 méteres síkfutás: 1. Ijjártő (Amatőr) 57 mp»
— 100 méteres síkfutás: 1. Kauschky (FTC),' 
11.9 mp. — 800 méteres síkfutás: 1. Lakos (Tö
rekvés) 2 p 14 mp. — Í/X400 méterei stafétát 
1. IX. kér. (SC) 11 p. 16.8 mp.

Ezután a Biró Testület—Színészek—Artistád 
komb. futballmérkőzéte következett, ScWoaaeí 
Imre bíráskodása mellett. A meccset a Bírák' 
csapata br. Gudenus Hugó és Zsin góljával 2: 1* 
(1:1) arányban nyerte meg. A vesztes csapat 
góllövője Barun volt.

Majd az ILL válogatott—MOVE LL budapesti 
kerületi válogatott meccs került a sorra, amely 
nagy meglepetésre az ILL 5:1 (3:0) arányú 
fölényes, megérdemelt győzelmét hozta. A gó
lokat Cséml (2), Gulyás (2) és Lázár rúgta. Bíró 
Szél László.

A program főesemónyc egy Proflkomblndlt—* 
Volt ILL válogatott (jelenleg profik) mérkőzésé 
volt, amelyet az előbbiek 2:1 (1:0) arányban 
nyertek meg. A csapatok a következőképpen 
állottak fel:

Professzonista kombinált: Biri (Gallina)—4 
Kővágó. Papp—Flóra, Kvasz, Schlosser (br. Gu-» 
denus Hugó)—br. Gudenus (Schlosser), Fritz* 
Szenlmiklóssy. ölvedy, Jenv. — Volt ILL. válo
gatottak: Gallina (Bcryeczkv)—Halasit % Löwí
- -Ellbogcn. Végi, Neuwclt—Kovács, Urbancsik* 
I.ika I., Száger, Singcr. A vezető gólt Frit: szerzi 
meg éles lövéssel, amelyet a II. félidőben Úrban- 
esik egyéni játékkal cgyenlit Pár perccel a be
fejezés elölt Fritz éles lövését az elvetődő Bcj 
reczky kiüti és a hal [sorból elörehuzódő hn 
Gudenus megszerzi a győztes gólt (Sil±
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Pontversenyben:

1. MTE 86 pont.
2. ABV 43 pont.

Négy egyesület osztozott 
Budapest ifjúsági bajnokságain

A kettős ünnep atlétikai 
eseményei

A kellős ünnepen nem kevesebb, mint négy 
atlétikai verseny került eldöntésre. Sorrend
ben az FTG ifjusági versenye volt az első,, A 
vasárnap délelőtt lebonyolított versenyen Buda
pest négy ifjusági bajnoksága (sulylökés, távol
ugrás, 2Ó0 méteres síkfutás) dőlt cl. A négy 
bajnokságot Szekrényesig (MTK) Goda László 
(MAC), Gerő Gábor (KAOE) és Almást Her- 
mann íMTE) nyerte meg

Az MTE vasárnap délután a bécsi Arbeiter 
Blldungsverein férfi és női atlétáit látta vendé
gül a Széna-téri pályán. A versenyt a magyar 
munkásegycsülct nagy fölénnyel, 86:13 pont
aránnyal nyerte meg. .. vendégek csak három, 
nők részére kiirt versen vizámban tudtak győ
zedelmeskedni. Cséfay Sándor, az MTE all- 
round-atlétája nein kevesebb, mint 6 számban 
győzött. A női atléták közölt Miskey Gizella 
azercpelt legjobban. 800-as versenyét a legjobb 
országos eredménnyel nyerte meg.

Az MTK ugyancsak vasárnap délután, a 
BBTE pedig hétfőn délután rendezte meg vei- 
aenyét Mindkét verseny a szeniorokat szólí
totta starthoz.

Az elmúlt vasárnap atlétikai eseményeiről az 
alábbiakban referálunk

A BBTE nyerte Budapest 
magasugró csapatbajnokságát
Magasugró csapatverseny ötös csapatok ré

szére, Budapest 1921!. évi bajnokságáért: Baj
nok: BBTE 173 cm állaggal (Késmárky 190. 
Udvardy 175, Grcgorich 170, Újhelyi és Vil
lányi 165 cm) Legjobb országos eredmény. 2. 
MAC 163 cin átlaggal.3. FTC. 162 cm. átlaggal. 
Biztosan nyerve. A 170 cm magasságtól már 
csak a BBTE ugrók versenyeznek egymás kö
zött. Késmárky ismét kezd formába jönni. A 
kezdő magasságokat első kísérletre tisztán, a 
185-öt második, 190-el harmadik kísérletre viszi, 
• 192 cm már nem sikerül. A MAC-ban Egri 165 
cm-e kelt nagy örömet.

100 yardos síkfutás, I. oszt.: 1. Raggambi 
'(BBTE) 10 mp. (országos rekord beállítva). 2. 
Solt (BSE) 10.3 mp. 3. Odri (BBTE) 10.8 mp.
3 Induló. Kitűnő start ulán Raggambi végig
vezetve három méterrel nyer Solt előtt, aki 
meglepetésre, jó öt méterrel veri Odrit.

400 m. gátfutás, I oszt.: 1. Kárpáti (BTC) 
59 mp. 2. Várkonyi (BBTE) 59.4 mp. 3. Lcich- 
tag (UTE) 61.2 mp.

Sulydobás, I. oszt.: 1. Darányi (MAC) 1427 cm 
3. Egri (MAC) 1350 cm. 3. Hunyadi (BBTE) 
1323 cm. Az amúgy is letört Darányi első két 
dobásánál az amerikai stílussal kísérletezik, 
gyenge (1326. 1373) eredménnyel.

300 yardos síkfutás, I. oszt.: 1. Raggambi 
(BBTE) 31.9 mp. (országos rekord). 2. Odri 
(BBTE) 32.7 mp. 3. Kuruncri (Törekvéa) 33.3 
mp Raggambi feltűnő lassan kezd, csak a 
fordulóban éri be Odrit, de onnan nagyon erő
sen megy s nagy fölénnyel kitűnő idővel győz.

Egy angol mért földes síkfutás, I. oszt.: 1. 
Gyulay (MAC) 4 p. 31.8 mp. 2. Belloni (MAC)
4 p. 35.8 mp. 3. Ferihegyi (MTK) 4 p. 40.2 mp. 
30 méterrel nyerve.

Rúdugrás. I. oszt.: 1. Andor (MAC) 360 cm.
Egyedül ugorva.

500 m síkfutás, l. oszt.: 1. Barsi (BBTE) 1 p. 
05.4 mp. 2. Marton (MTK) 1 p. 09 8 mp. 3. Aczél 
(FTC) 1 p. 10 mp. Barsi belső pályán startol, 
100 m-nél 4 méter az előnye s végigvezetve, 30 
méterre) győz. Mellel harmadik.

Diszkoszvetés. /. oszt.: 1. Egri (MAC) 4405 cm 
2. Darányi (MAC) 4154 cm. 3. Hahn (MTK) 3923 
cm.

3 angol mföldes síkfutás, I. oszt.: 1. Heveit 
(SAC) 15 p. 35 mp. 2. Majorosi (ESC) 15 p. 43 
mp. 3. Bilik (SzSE) 16 p. 01.6 mp. Hevele csak 
a 10-ik körben tud megszökni Majorositói, 
akit a céllxui 40 m-el előz meg.

4X200 m staféta fut ás A) oszt, egyesületek 
részére. 1. BBTE (Barsi, Odri. Raggambi, Sza- 
tay) 1 p. 34 mp. 2. MTK 1 p. 86.2 mp. 3. MAC
1 p. 38.8 mp- Végigvezetve, biztosan nyerve. A 
MAC rossz váltásaival szorult a 3-ik helyre.

86 : 43 pontaránnyal győzött az 
MTE a magyar és osztrák mun
kásatléták klubközi versenyén

100 m. sUí/uld,: 1. Gál (MTE) 11.4 mp. 2. 
Sollísí )MTE) ll.S mp. 3. Trcmmcl ABV) ll.S 
mp. — Magasugrás: 1. Cséfay (MTE) 163 cm.
2. Irhasch (ABV) 155 cm. 3. Rózsa (MTE) 150 
an. — 100 m. síkfutás (női): 1. Resitschek 
(ABV) 13.6 mp. 2 Ruricaka (ABV) 14 mp. 3. 
Miskey (MTE) 14.8 mp. — Sulydobás: 1. Cséfay 
(MTE) 1079 cm. 2. Obdrzmlek (ABV) 1016 cm.
3. Tremmcl (ABV) 943 cm. — 400 m. síkfutás: 
1. Gál (MTE) 54.6 mp. 2. Győri (MTE) 55.2 mp. 
3. Ledér (ABV) 55.6 mp. --- Távolugrás: 1. Csé
fay (MTE) 627 cm 2. Berta (MTE) 574 cm. 3. 
Irhasch (ABV) 556 cm. — 800 m. síkfutás (női): 
1. Miskey Gizella (MTE) 2 p. 36.2 mp. (Legjobb 
országos eredmény). 2. Gcigcr Mária (MTE)
2 p. 45 inp. 3. Tutscbik (ABV) 3 p. 07 mp. — 
Diszkoszvetés: 1. Cséfay (MTE) 3726 cm. 2. 
Iihasch (ABV) 3525 cm 3. Obdrzalek (ABV) 
3015 cm. -- Távolugrás (női): 1. Rezitschek 
(ABV) 458 cm 2. Ruzicska (ABV) 438 cm. 3. 
Rosncr Írón (MTE) 391 cm. — 80 m. sikfutás:
1. Rózsa (MTE) 2 p. 04 mp. 2. Strasser (MTE)
2 p. 06 mp. 3. Ferdus (ABV) 2 p. 12 mp. — 
Gerelyvetés: 1. Csóftty (MTE) 4855 cm. 2. Mán- 
dalik (MTE) 4287 em. 3. Íremmel (ABV) 3113 
cm. - 4X/00 m. stafétafutás (női): 1. ABV
(Ruzicska, Slclzl, Eutschik, Sleiningcr) 57.6 mp.
2. MTE (Roszner, íieigcr, Roszncr, Miskey) 59.1
mp. — 200 m. gátfutas: 1. Cséfay (MTÉ) 27.8 
mp. 2. Berta (MTE) 28.2 mp. 3. Ledér (ABV) 
286 mp. — 500 m. hármas csapatverseny: 1- 
MTE. (Német.h Kcnccsny, Osuszth) 6 pont. 2. 
ABV (Frühwirth, Talár. Bauer) 15 pont. Egyé
nileg: I. Németh (MTE) 16 p. 34 mp. 2. Ke- 
necsnv (MTE) 16 p. 49 mp. 3. Osuszth (MTE) 
IC ... IC - , c“ ■ *'T'2 ”x
nyn. R6>.», Caétay) -> V 10 ., mp. V ABV (ír- lmib ís . . ..
te.eh. Trommel. R0uh.r. Ledér) 3 p. HA mp. iaS.jA"et

Az FTC ifjusági versenye
Bajnok! számok.

Távolugrás: Budapest ifjusági bajnoka: Goda 
László (MAC) 644 cm. 2. Gudenus Ervin báró 
(FTC) 615 cm. 3. Bréver László (FTC) 601 cm.

200 méteres síkfutás. Budapest ifjusági baj 
noka: Gerő Gábor (KAOE) 23 mp. 2. Sugár 
(MTK) 23.4 mp. 3. Schneller (KAOE) 23.4 mp.

1500 méteres síkfutás. Budapest ifjusági baj
noka: Almást Hermann (MTE) 4 p. 18 mp. 2. 
Vida (KAOE) 4 p. 20 mp. 3. Kiss (MTE) 4 p. 
25 mp.

Sulylökés. Budapest ifjúsági bajnoka: Szek
rényes^ (MTK) 1122 cm. 2. Tömpe (MTK) 
1110 cm. 3. Dudar (Postás) 1089 cm.

Egyéb versenyek.
1000 méterei tik futás: 1. Pető (MTE) 2 p. 

44 mp. 2. Barin (Vasas). 3. Lintner (Vasas). — 
100 méteres II. o. síkfutás: 1. Schneller (KÁOE) 
11.6 . ................................... .. “mp. 2. Lindenbcrg (KAOE) 11.7 mp. —

/ídrma«unrá».. 1 Gudeuo, Ervin Mrt 1300 cm.Brenu mW helyMkcdik. Sawall 00 km-nél IA-
....................... madja Breaut, de az visszaveri, inrközbeul 

Linarl szenzációsan magára talál és egy kört 
visszaszerez Sawailtól, ezt 7 körrel később meg* 
ismétli, de közben Sawall beéri Breaut és öl
döklő küzdelemben megelőzi, miközben a fran* 
dót úszásba hozza és 98 km-nél egy kört még 
rá is ver Linartlal együtt, aki végül alig mö
götte halad át a célon.

Nemzetközi párosverseny: 1. Jean Aerta—s 
íves van Marsenhove (Belgium) 38 p 16.3 mp* 
2. Szekeres—Tractduletz. 3. Gatsa I.—Györfl. 4, 
Sághy—Vclvárt 5. Mazák—Baross.

2. Kővár. (FTC) 1J3S cm. 3. Gcr« G. (KAOE) 
1220 cm. — 3000 méteres síkfutás. 1. Pro- 
liászka (Vasas, 9 p 59 mp. 2. Ginerli (UTE) 
10 p. 04.4 mp. — 4X200 méteres staféta. 1. 
a MAC csapata (Farkas—Percei—Goda—Nagy) 
1 p 36.4 mp 2. KAOE 1 p. 37.2 rnp. 3. MTK
1 p. 40 mp. — Triatlon: 1. Csalik (BBTE) 4 
és fél pont. 2. Kökény (MAC) 11 p. 3. Gold- 
finger 14 p.

Közepes eredmények 
az MTK versenyén

100 méter: 1. Raggambi (BBTE) 10.9 mp. 
Solt (BSE). 3. Odri (BBTE). — Magasugrás: 
Késmárki (BBTE) 184 cm. 2. Grosz (MTK). — 
400 méter: 1. Szalay (BBTE) 52 mp. 2. Vasvári 
(MTK). — Hármasugrás: 1- Ujfalussy (FTC) 
1285 cm. 2. Rosemann (MTK). — 110 gát: 1. 
Püspöki (MAC) 16.2 mp. 2. Kollmann (SzSE).
— 4X1500 m. staféta: 1. MTK 18 p 33.6 mp.
2. FTC. — Diszkoszvetés: 1. Hahn (MTK) 4060 
cm. 2. Tóth (MAFC). 3. Párezer (MAFC). — 
800 méter (Mickler György-emlékverseny): 1.
Ferihegyi (MTK) 2 p 05.2 mp. 2. Aczél (FTC)
2 p 06 mp. — 3000 méter: 1. Gyulai (MAC) 9 p 
38.2 mp. 2. Majorosi (ESC) 9 p 40.4 mp. 
4X100 m. staféta: 1. BBTE 43.4 mp. 2. MTK.
— Helyből magasugrás: 1. Rátz (FTC) 135 
2. Párezer (MAFC).

A francia Michard megvédte 
világbajnokságát

A vasárnapi professzionalista kerékpáros vi
lágbajnokságok összegyűjtötték a világ leg
jobb kerékpárosait, akik a versengés fontossá
gának tudatában olyan küzdelmeket vivtak, 
amelyek méltók voltak ahhoz a címhez, amely
hez ez állal jutottak.

A sok elő-, közép-, reményfutam, elődöntők 
és középdöntők után tényleg azok maradtak 
óllva a döntőben, akik a legjobbaknak bizo
nyultak. Győzött

Michard,
a franciák sokszoros bajnoka, a többszörös vi
lágbajnok, akit a francia bajnokságban elszen
vedett veresége miatt a francia szövetség nem 
akart leküldeni a világbajnoki tornára.

Michard saját költségén Jött Budapestre 
és győzött olyan imponáló stílusban, amely 
csak az ilyen extraklasszis tulajdonsága. Még 
csak taktikai tudományát sem kellett nagyon 
elővennie, ellenáll hatatlan végspörtjével külön
álló klasszisnak bizonyult. Fauchenx méltó 
örököse lesz a nagy francia flyereknek, robusz
tus alakja és testi ereje predesztinálják erre, 
csak ez alkalommal taktikai szempontból gyen
gének mutatkozott. A svájci Kaufman a közön
ség kedvence volt, aki rapszódikus formában 
küzdötte végig a versenyt. Még a középdöntő
ben is olyan imponáló volt, hogy bajnokot le
hetett sejteni benne, de a középdöntőben 
Michardda) került össze, aki kiverte a döntő
ből, azonban a harmadik helyet biztosan ki
vívta Moeskops-sal szemben, aki fölött ugy lát
szik, elszállt az idő és szenzációs bemutatkozás 
ulán fokozatosan visszaesett és úgyszólván 
feladta a küzdelmet

Részletes eredmény:
Az előfutamban kiválnak
I. előfutam. 1. Moeskops

Spears (Ausztrália). 3. Andersen (Dánia). Utolsó 
200 méter: 12.1 mp! Az öreg világbajnok impo
náló módon mutatkozott be, pedig meg sem 
szorították, n. előfutam. 1. Kaufman (Svájc). 2. 
Degracve (Belgium). U. 200 m.: 12.1 mp. Hl. 
előfutam. 1. Engel (Németország). 2. Wilschke 
(Ausztria). U. 200 m.: 14 mp. IV. előfutam. 1. 
Michard (Franciaország). 2. Móri (Olaszország). 
3. Krastek (Ausztria). U. 200 m. 12 mp. V. elő
futam. 1. Fauchenx (Franciaország). 2. Steffes 
(Németország). 3. Ortner (Ausztria). U. 200 m.: 
13 mp. VI. előfutam. 1. Oszmella (Németor
szág). 2. F. dél Grosso (Olaszország). U. 200 
m.: 12.3 mp.

A reményfutamok az előfutamok második 
helyezettjeinek biztos győzelmét hozzák.

I. remény futam. 1. Spears (Ausztrália). 2. 
Wilschke (Ausztria). U. 200 m.: 12.3 mp. IL 
rcményfutam. 1. Degraeve (Belgium). 2. Ander
sen (Dánia). U. $00 m.: 12.4 mp. Hl. remény-

vasárnapi professzionalista kerékpáros vi-

éa úgyszólván

■ favoritok. 
(Hollandia). 2.

2.
1.

cm.

futam. 1. Steffes (Németország). 2. Móri (Olasz
ország). U. 200 m.: 12.3 mp. IV. reményfutam.
1. F. dél Grosso (Olaszoország). 2. Ortner
(Ausztria). 3. Krastek (Ausztria). U. 200 m.: 
12.2 mp. „ „

Döntő: 1. Degraeve (Belgium), 2. Spears 
(Ausztrália), 3. Steffes (Németország), 4. de! 
Grosso (Olaszország) n. 200 m. 13 mp.

Elvérzenek a németek, az elődöntőben.
I. elődOntő: 1. Fatjcheux (Franciaország), 3. 

Engel (Németország) n. 200 m. 12.2 mp. — 
II. elődOntő: 1. Michard (Franciaország), 2. 
Spears (Ausztrália) n. 200 m. 13.2 mp. in. 
elődöntő: 1. Kaufman (Svájc), 2. Oszmelea 
(Németország) n. 200 m. 12 mp. — ív. elő
döntő: 1. Moeskops (Hollandia), 2. Degraeve 
(Belgium) n 200 m. 12.2 mp.

A középdöntőben a két francia marad 
állva.

1. középdöntő: 1. Michard (Franciaország),
2. Kaufman (Svájc). A közönség Kaufmanért 
drukkol, lelkesen tapsolja, de az extraklasszis 
francia meglepő biztonsággal utasítja a máso
dik helyre. U. 200 m. 12 mp. — II. középdöntő: 
t. Fauchex (Franciaország), 2. Moeskops (Hol
landia). Moeskops fáradt ember benyomását 
keltette.

Mlcb.rd kBlUésín mtgrídte Tlldg.
bajnokságát

1. döntőfutam: 1. Michard, 2. Faucfoeux 
(Franciaország). — II. dönfőfutam: 1. Michard 
2. Fauchenx (Franciaország).

Eljárt az Idő Moeskops fölött.
A harmadik és negyedik helyért Kaufman 

és Moeskops állnak starthoz. Mindkét futamot 
Kaufman nyerte, az elsőt 13.1 mp-es, a máso
dikat 12.1 mp-cs 200 m-el, akit a közönség 
nagy óvációban részesített.

Végeredmény;
Világbajnok: Lacién Michard (Francia

ország),
2. Luclen Faucheux (Franciaország),
3. Ernst Kaufman (Svájc),
4. P. D. Moeskops (Hollandia).

30 km-es motorvezetéses vlgaszversenjr.
1. Erich Mőller (Németország vez. Hörtvich 

25 p 18 mp, 2. Istenes János vez. Nagy Károly 
6 körzet, 3. Bartos Gyula vez. Bartos Béla 16 
körrel, 4. Svoboda (Ausztria) Szavanov Emil 
18 körrel.

A nemzetköz! íérelőnyveraenyben
1. Degraeve (Belgium) előny nélkül, 2. Engel 
(Németország) előny nélkül, 3. Heffes (Német
ország) 20 m. előny.

Az előnyadók jó starttal már az első kör fe
lében behozzák az előnyöket, két körös pozí
cióharc után 200 m-nél kilőnek és biztosan 
győznek.

Sawall gyilkos küzdelem után meg 
szerezte Németország első motor 

vezetéses világbajnokságát

necsny •• ” "’i
K p. 30 mp. — SM 1 MTE <6*1. K* I három Űrt. M folytatott gyllkoj IMt.

HAotn (w'-fuvi n. (1 .T mn •> A IIV ílr. ... " ”

A motorvezetéses világbajnokság döntőjére |.A közönség a német pártjára állva, lelkes 
Széni István napján 4 órakor megindult a ván-hathatósan támogatta Sawallt célja 
dórii, a Mlllenirli pílyára. A verrony kérdőié-1 dM’ében. akii a rerwny végén tombolva ün- 
nck időpontját illetőleg a legteljesebb félreértés nenelt™- 
uralkodott és igy akik a program szerint 4 
órára megjelentek a pályán, azok ugyancsak 
Ixisszankodhattak, mert a versenyt három
negyed 6 órakor kezdették meg. A Nemzetközi 
Kerékpáros Szövetség urainak vasidegzetét di
cséri ez n körülmény, de viszont ugy közönsé
get nevelni nem lehet.

Ami a versenyt illeti, &z olyan mezőnyt gyűj
tött egybe, amilyen aligha fog még egyszer ösz- 
szejönni Budapesten. A verseny lefolytea méltó 
volt a világbajnoksághoz és az a küzdelem, 
nmit a világ legjobb versenyzői a büszke világ
bajnoki címért vivtak, örökké felejthetetlen 
marad.

Sawall volt a hőse a versenynek', aki a táv 
első felében a negyedik helyem feküdt, közben 
a francia Brcauttól csaknem két körhátrányt 
szenvedett, amikor fokozatos erőfeszitésseil fel
küzdötte magát és folytonos támadásokkal, mi
közben többször visszaverték, sőt úszásba is — __ _____________ ^,.ul vB««-
hozlák, mindannyiszor tudott újítani és a vé- mennyien lekörözik Lüuppit, miközben Snock 
gén *""’-J f ...................

IA közönség a német pártjára állva, lelkes 
buzdításával hathatósan támogatta Sawallt célja 
. nkil a vwraMiy urAtrAn toTlholvH Ün
nepeltek.

Szenzációs teljesítményt nyújtott a francia 
Brcau is, aki fölényes biztonsággal gépiesen 
rótta a körökéi és a verseny biztos győztesének 
látszott, de a német energia végül is megölte őt. 
Linart a végén jött lwlc a küzdelembe, akkor 
egymásután hozta be veszteségét, de a lehetet
lennel ő sem tudott megbirkózni.

Részletes eredmény:
100 km cs motorvezetéses verseny.

Világbajnok: Walter Sawall (Németország) 
óra 26 p. 46 mp.

2. Henri Brcau (Franciaország) 550 m-el.
3. Victor Linarl (Belgium) 660 m-el.
4. Adolf Löuppi (Svájc) 3 körrel.
5. 1. Snock (Hollandia) 6 körrel.
Breaun .Linarl, Snock, Sawall, Lguppi sor

rendben állnak fel a versenyzők és Brcau, 
Linart, Sawall, Snock, Liiuppi sorrendben fog-

1

nak motort. A mezőny óvatos, küzdelembe egész 
45 km-ig senki sem bocsátkozik. Ekkor vala- 

leszakad. 80 km-ig a helyzet nem váTtozik,"ek
kor Brcau ismét lekörözi Linartot, akit 5 kör
rel kúsöbb Sawall is előz. Sawall most ofTcnzi- 
vóba lép és sikerül Brcautól egy körhátrányt 
ledolgoznia, majd 85 km nél előzi Linnrtct és

LŐSPORT

Rum nyerte 
a Szent István dijat

1. Rum, II. Bandi II., III. Rajna
A Szent István-hét két ünnepnapján első

rangú sportot nyújtó versenyeket rendezett a 
Lovaregylet. Természetesen minden más ese
mény eltörpült a Szent István-dij melletti 
amelynek mezőnye, lefolyása és eredményi 
egyaránt méltó volt a nagy verseny szép tra
dícióhoz. Rum győzelme sokkal népszerűbb' 
lett volna, ha a már a múlt heti Istvántelki díj
ban nein indult volna. Ottani nagyon mérsékelt 
szereplése sok hívét elriasztotta. A szokatlanul 
nagy favorit, Alag már az egyenes elején re
ménytelenül verve volt, lovasának állítása sze* 
rint a mén abban a pillanatban tagadta meg 
az engedelmességet, amikor komolyra fogta 
vele a dolgot.

Kitűnő eredménnyel lovagolt két napon a 
kis Balog. Vasárnap négy versenyt nyert egy
másután, köztük a Bérczg Károly cmlékver-í 
senyt is Mungó nyergében. A Janck nyomdo
kaiba lépő ifjú ezidöszerint legtöbb győztest 
lovagolt az idei versenyév folyamán.

A két versenynap részletes eredménye a kö« 
vetkező:

Vasárnap. I. futam: 1. Parola (pari) Esch II.i
2. Eaton Rock (25) Lynch, 3. Jégvihar (1H)J 
Schejbal. F. m. Cserhát (12) Szokolai, Súgó («)] 
Tuss, Kolozsvár (6) Szűcs. Háromnegyed hosz- 
szal nyerve, ötnegyed hosszal harmadik. 10:21<
18, 45. II. futam. 1. Arangvirág (3) Balog, 2. 
Frau Wunderlich (4) Csuta, 3. Baby (154)1 
Tűm. F. m. Duhaj (6) Gulyás, Pajkos (iyt) 
Gutái, Alamuszi (12) Blazsek, Szellő lánya (12) 
Cseszkovics, Ncsti bácsi (14) Klimscha. Fej* 
hosszal nyerve, fejlhosszal harmadik. — Hl, 
futam. 1. Mungó (4) Balog, 2. Somogy (6) 
Tuss, 3. Tambó (5) Csuta. F. m. Partié (12) 
Szűcs, Liltle lassie (4) Szokolai, Rab Ráby (10) 
Esch II., Paródia (l»/4) Lynch, Napló (1%) 
Szemle. Félhosszal nyerve, másfél hosszal har
madik. 10:132, 27, 31, 23. — IV. futam: 1. Mat^ 
rikl (3) Balog, 2. Ki tudja (3) Csuta, 3. Krino* 
lm (4) Szokolai. F. m. Odahaza (10) Mihalo* 
v>ca, Campana (4) Szabó L. II., Rádió (5) Ka* 
fÍTÍz, v” Anna Mna. Eszmény (5) Fodor, 
Másfél hosszal nyerve, fejhosszal harmadik. 
10:50, 15, lő, 18. — futam: 1. Fogócska (l’/Jl 
Balog, 2. Cobra (1%) Kaszián, 3. Backfiscb (5) 
Snbigyi. F. m. Fellegvár (20) Albert. Annabáí 
(4) Szente, Severlna (20) Cseszkovits, Ne áll 
meg (6) Csuta, Kék ibolya (6) Dózsái. Két hosz- 
szal nyerve, félhosszal harmadik. 10:36, 12, 12*
19. — VI. futam. 1. Daruhát (pari) Tuss, 2, 
Varázsló (6) Dózsái, 8. Apor (il2) Cseszkovits.
F. m. Petúnia (3) Schejbal, Emeletes tót (20)] 
Horváth, Souvenir (5) Gulyás, Belzebub (6) 
Fetting, Koma (6) Kasziáu, Rodling (20) Rajna. 
Négy hosszal nyerve, három hosszal harmadik1. 
10:20, 14, 41, 55.
, fn,am: 11 Gőm6r T“»«. 2- Só
lyom (l’/i) Gutái, 3. Porto (12) Balog. Nyak
hosszal nyerve, öt hosszal harmadik. 10:15, —- 
II. futam: 1. Nagyur (2%) Balog, 2. Kallisto 
(2Jí) Schejbal, 3. Emmy (10) Tuss. F. m. Rej
tély (2’/t) Szokolai, Dália (2JÍ) Gutái, Mira- 
belle (12) Csuta. Két hosszal nyerve, fejhosz- 
szal harmadik. 10:41, 22, 20. — III. futam. 1. 
Rum (3) Csuta, 2. Bandi II. (6) Szokolai, 3. 
Rajna (3) Gutái. F. m. Inferno (20) Kaszián* 
Pajzán (10) Szűcs, Palóc (20) Szabó L. n. Cín- 

Balog. Alag (pari) Tuss, Sakkmester 
(25) Blaskovits, Lavina (6) Schejbal. Egy hosz- 
szal nyerve, nyakhosszal harmadik. 10:57, 21* 
27, 22. — IV. futam: 1. Rector (5) Schejbal, 2. 
Hapiti (4) Hujber, 3. Bambusz (Vi«) Gutái. F. 
m. Gazduram (5) Szokolai, Pihon (5) Balog, 
Fejhosszal nyerve, nyakhosszal harmadik* 
10:47, 23, 24. — V. futam: 1. Vacak (3) Schej* 
bal, 2. Mimóza (2%) Balog, 3. Felperes (8) Gu
lyás. F. m. Rangos (3) Szokolai, O. M. (2)’ 
Csuta, Hurry hope (12) Cseszkovita. Három
negyed hosszal nyerve, négy hoMzal harmadik. 
10:30, 15, 17. — VI. futam: 1. Ripitgóka (2) 
Schejbal, 2. Katinka (5) Martinék, Little hadf 
(6) Csuta. F. m. Ha lehet (pari) Gutái, Bobby
G. (6) Szabó L. II., Bona Dea (10) Balog* 
Pravda (12) Cseszkovits. Félhosszál nyerve, fél* 
hosszal harmadik. 10:92, 14, 31. 22.

Bécsi versenyek

nosszal nyerve, fejlhosszal harmadik. __ III,
futam. 1. Mungó (4) Balog, s. Somogy (61

A bécsi nyári miting utolsó napjának részle* 
les eredménye a következő:

I. 1. Perplex (1/u) Takács J., 2. ScaguU (“/wf 
Rojik. F. m. 2 ló. — n. 1. Pitykés (7*o) Merti- 
nek, 2. Anno santo (16) Werkcrmann. F. m* 
2 ló. — III. 1. Siríus (5) Kollinsky, 2. Liluschka 
(8) Hevesi, 3. Galamb (3) Martinék. F m. 7 ló.
— IV. 1. Impossible (pari) Takács I., 2. Sehoa* 
nai (2*/z) Martinék. F. m. 4 ló. — V. 1. Deli 
(8/to) Reeves C., 2. Tia (2%} "
— VI. 1. Wildgraf II. (i%) 
minő (2>í) Bansky. F. m. 3 
S. (3) Láng, 2. Hamar (4) 
dón (16) Kern. F. ni. 7 ló.

Varga. F. m. 3 ló. 
Weisz, 2. Wilhel- 
16. — VII. 1. Egon 
Altimáim, 3. Sela-

A HÉTFŐI NAPLÓ vasárnapi szerkesztőségé* 
nek éa kiadóhivatalának (d. u. 4 órától kezdődő* 
lég) telefonszámai: Automata 246—81. Automata 
100—42. Hétköznap és vosárnnp d. u. 4 óráig: 
József 308—96.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
„A H6lfM T.onolr* Uhágvállalat.hívni.-1 v.-.'r  --------------------- - --------- -----  ---------- —_____________ inaju Km nci cioz: Liní
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