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A HÉTFŐI NAPLÓ újból kedves meglepetéssel szolgál olvasóinak,

szeptember 5-én megjelenti szánttal
a most lezajlott és fényes eredménnyel végződött keresztrejtvény-regény méltó folyta
tásaként

megóvd jutalmazzuk meg a rejtvények 
megfejtőit

Immár ez a második keresztrejtvény-ver
senyünk is az e hét, augusztus lfi-án meg
jelent számunkban közölt tizenkettedik rejt 
vénnyel befejezést nyert és

az augusztus 31-én, dr. Horváth Kamllló 
kir. közjegyző közbejöttével megtar

tandó sorshúzás

eredményeként a verseny győztesét már az 
elkövetkező napokban azzal fogjuk jutah 
mázni, hogy

uj KeresztreltuOny- 
versenyt rente 

femely újszerűségében és ötletességében felülmúl minden eddigi rejtvény-versengést.

éléskamráját megtöltjük minden jóval és hasz
nossal. Cukrot, zsírt, lisztet, burgonyát, sót, pap
rikát, kávét, konzervet és mindent, ami a kamrába 

való, ajándékba kapja tőlünk.

A HÉTFŐI NAPLÓ nyújtotta az év ele
jén a főváros számottevő sajtója sorában 
elsőként olvasói számára azt a lebilincselő 
és agyat-lelket kellemesen felüditő különle
ges szórakozási lehetőséget, amely a

csoportosított és rendszerbe foglalt ke
resztrejtvények megfejtésével és ezzel 
összefüggően elérhető nagyarányú nye
rési esélyek reményével kedves olva
sóink tízezreit buzdította a versenyben 

való részvételre.

A HÉTFŐI NAPLÓ busásan honorálta ol
vasóink nagy érdeklődését és közel

800 értékesnél értékesebb ajándékot osz
tottunk szét rejtvényt megfejtő olva

sóink között.

S ezenfelül nagyértékü nyeremény tárgya
kat osztottunk ki azok között, akik sikerrel 
fejtett|É(Reg az olimpiászi küzdelem összes 
^rwOTéjtvényeít.

Tetőtől-talplg elegánsan felöltöztettük a 
verseny győztesét.

aki a kir. közjegyző közbenjöttével történt 
nyereménykiosztást követő harmadik napon 
már

abban a gyönyörűen szabott ruhában, elegáns 
cipőben, finom kalapban, pompás harisnyában és 

fehérneműben járt
amelyet annak jutalmaként nyert el, mert 
résztvett a Hétfői Napló keresztrejtvény- 
olimpiászán.

A verseny második nagy dijaként egy ér
tékes és valódi perzsa-összekötő-szőnyeget; 
harmadik dijaként egy Európa-vcvő hatal
mas rádiót hangszóróval együtt; negyedik 
dijaként egy modern és tökéletes gramofon
gépet; ötödik dijaként egy tizenkétszeniélyes

Végy este egy jó labfürdót Szent Rókus lábsóval, 
vgy mint ín. A rendszeres lábfürdő a régi jól bevált 
Rókus lábsóval vidámmá és megelégedetté lesz. Ugy 
érzem magam, mintha ujjászülettem volna, lábaim nem 
duzazdnak. gvengédek és karcsuak maradnak, egy szám
mal kisebb cipót hordok, mint eddig. A járásom köny- 
nyü. nem is tudom, mi a lábfájás, fáradtság nélkül in
tézem a házi és üzleti dolgaimat és mindig van kedvem 
•zórakozm. járkálni és sportolni. Egészséges a lábam, 
nem szorít a cipó, tyúkszemeim eltűntek, nincs, lábizza: 
dás, egyszóval a lábaim tökéletesen rendbejöttek. Az 
•redeti Rókus lábsói süld csomagolásban megveheted 
gyógyszertárakban, drogériákban, nagy csomagot 1 P 

M fillérért. Ne hagyd magad utánzatra rábeszélni.

művész! Hüttl-kávézókészletet és hatodik 
dijaként egy hatágú ebédlőcsillárt adtunk a 
győzteseknek.

A főnyereményeknek ez az értékes tö
mege

olvasóinknak váratlanul nagy tömeget 
vonzották a versenyben való részvételre.
És ez a fényes eredmény késztetett ben

nünket arra, hogy az előző versenynél 
ötletekben sokkal gazdagabb, nyerési 
esélyeiben sokkal kedvezőbb és aján
déktárgyaink értékében az előbbieket 
hatalmas arányokban felülmúló ujabb 

keresztrejtvény-versenyt rendeztünk.
A verseny újszerűségének biztosítása cél

jából felkértük
Kálmán jenöt,

a népszerű költőt, a nagy sikert aratott 
„Omszki randevú" és a most piacra került 
„Ez a kutya eladó" kedves és értékes regé
nyek közkedvelt Íróját, hogy

Írjon részünkre egy kis regényt, 
amelyet mi a keresztrejtvény bűvös kockái 
közé elrejtve nyújtanánk át olvasóink szá
mára.

Kálmán Jenő készséggel tett eleget kíván
ságunknak és

átadta nekünk kedvesen ötletes, fordu
latos kis regényének kéziratát, amelyet 
azután Gál György közismert kereszt
rejtvény alkotómester formált át titok
zatos, egyben azonban érdekfeszitő ke

resztrejtvénnyé.

Ezt a tartalomban és feldolgozásban tel
jesen szokatlan és újszerű keresztrejtvényt 
nyújtották át megfejtés céljából és kellemes 
szórakozásul kedves olvasóinknak, akiket a 
versenyben . való részvételre azzal is buzdí
tottunk, hogy még az előzőnél is

sokkal értékesebb ajándékok egész tö-

Ezenkívül a nemes küzdelem megfejtői i az értékes nyeremények százait és százait 
között | osztjuk szét egyidejűleg.

Izeűik nyer
Ezzel a jelszóval indítjuk meg most ujabb | hát lényege, fö attrakciója és újszerűsége az, 

keresztrejtvény-versenyünket, amelynek te- | hogy

li?eiR hsw megférő
Hat héten át folytatjuk harmadik verse

nyünket, amelyben

a megfejtendő keresztrejtvény tartalmát, 
az előző hétnek az az eseménye fogja

képezni, amelyről a Hétfői Napló előző 
heti számában tudósítást közölt.

Ahhoz tehát, hogy valaki résztvt hessen 
legújabb versenyünkben és meg is fejthesse 
keresztrejtvényünket,

fO-HM el lel ohBMa lounK
elűző szavat

mert a keresztrejtvény megfejtendő fősoraiban

azt az ©■STHiaisa tollún alrnsninní, t a hsísöi Hap’ö 
mint irtmas omisáwt ítjjaiíMm & etözo számában 

teiioas osaasűmaK.
Ha jő az emlékező tehetsege, ha agyába i olvasott, ugy könnyedén fog keresztül sza- 

véste, amit a Hétfői Naplóban érdekeset I ladni rejtvényünk bűvös rekeszein és ismét

Magyar Királyi (Máiysorsjáték
Az V. oszt. Kihúzások már augusztus hó 17-én kezdődnek 

és szeptember 19-ig tartanak

TörökA. és Társa Bankház Rt.
Budapest. IV., Szervita-tér 3.

Elérhető legnagyobb nyeremény

A Kihúzások egész tartamára érvényes eredeti sorsjegyek vételára:

Egész P 120.— Fél P 60.— Negyed P 30.—
Sorsjegyek bankházunkban vásárolhatók vagy az összeg előzetes beküldése mellett 

megrendelhetők

2'i Kg O ng ltot _ ...... filter
2 liter ctviecet.......................................filter
3 db cen l'j kg mosósxupnan 90 filter 
■tb. fűszeráruk u legolcsóbban

Mégis mi vagyunk 
a legolcsóbbak
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mi történt az elmúlt liften.
Énükül azonban — eleve kijelentjük — 

egyáltalán nem fog boldogulni is örök titok 
marad ön olöjl, hogy mit rejlenek maguk
ban a rejlvónvábra gondolkodásra késztető 
fehér-fekete kockái.

A megfejtések külön iv papírra vagy pos
tai levelezőlapra írandók le. A kiszakított 
oldal vagy ábra beküldését — adminisztrá
ciónkat megnehezíts én, — legnagyobb saj

minta tizedik nyer
Következő, augusztus 22-iki számunkban 

közöljük regém keresztrejtvényünk utolsó fe
jezetének megfejtését, augusztus 31-én sor
soljuk ki 

2?a szereccsős iwrö 
KOziegpzüiieg hitelesített tidvsorai

nálatunkra nem fogadhatjuk el.
A megfejtés! ívre, Illetőleg a levelező
lapra lapunk 2. oldalán található pá
lyázati szelvényt okvetlenül fel kell ra
gasztani. enélkiil a pályázatot nem vesz- 

sztik figyelembe.
Hozzáfűzött vagy csak borítékba betett szel
vények az óriási tömegben könnyen elkallód
hatnak, mindenki tehát saját érdekében 
ragassza fel a szelvényt.

A megfejtéseket mindenkor legkésőbben 
szombat estig,

a szeptember 5-én közölt
első keresztrejtvény megfejtését tehát 

szeptember 10-ig
kell postára adni, vagy a szerkesztőségünk 
bejárata előtt elhelyezett ládába bedobni.

A regény-keresztrejtvény versenyben részt 
vehet a Hétfői Napló bármely olvasója.

A pályázatok a Hétfői Napló szerkesztő- 
ségének címére (VII., Erzsébet-körút 4) kül
dendők. A borítékra vagy a levelezőlapra fel
tűnően rá kell írni:

„Minden tizedik nyer!"
Aki választ akar, az kérdezősködő leve

léhez, — amelyet azonban a pályázati ívtől 
teljesen különálló lapra írjon —, pontosan 
megcímzett és megfelelően bérmentesített 
válaszborítékot csatoljon.

A beküldött megfejtéseket
hat héten át felbontatlanul összegyűjt

jük
és a hal hét elteltével

november 2-án kir. közjegyző jelenlété
ben fogjuk

oly módon a sorsolást megejteni, hogy 
a közös tartályba gyűjtött megfejtéseket 
egyenként kiemeljük és folytatólagosan 

leszámoljuk.
A sorszámban

dr. Horváth Kamilló kir. közjegyző 
jelenlétében ezen versenyünk rendkívül 

értékes dijait és ajándékait, 
eptember 5-én közöljük a

nyerni.
Szeptember 5-én, hétfőn reggel veszi kez

detét
uj keresztrejtvény-versenyünk, 

szeptember 5-től kezdve
hat héten át

kedves olvasmányként nyújtjuk át olva
sóinknak

újszerű keresztrejtvényünket,
amely most már az Önök leleményes és ki
tartó munkásságára vár, hogy mondatot 
mondattal egybefonva, teljes egészében és 
cikkszerüen kerüljön a fekete s fehér kockák 
titkos rejtelmeiből a napfényes és kacagóan 
derűs nyilvánosságra.

Egy kis munka, parányi elmélyedés, sok
sok szórakozás és az élvezetes fejtörés gyü
mölcse

egy értékes ajándék.
Azt hisszük, feleslegesen hangoztatjuk azt

hétfőn reggel egy mnűsn szerkesztett, 
nagyszerűen Informált uisegei olvashat, 
amely a legnagyohh meghizhatösaggal 
közöl minőén eseményt, ami vasárnan 
mrléni nemcsak itthon, hanem mindenütt 

az egész világon.
A Hittől Napió 

hírszolgálata a leglőkólclescbb, a les- 
megbízhatóbb.

Egyes rovatai páratlanul állanak a hírlap
írón terén.

Sporttudósitásai — bel- és külföldről 
egyaránt — a leghűségesebb, a legrész
letesebb képei mindennek, ami a sport
ban vasárnap történt. Politikai, rendőri, 
szinházi, társadalmi riportjai a vasár
napi hírszolgálat egy-egy elsőrangú új

ságírói teljesítménye.
írásban, képben, rajzban mindazt 
nyújtja az olvasóinak a Hétfői Napló, 
ami egy tökéletes és kitünően szerkesz

tett újság teljességét adja.

w fillérért

Ingyenes kölcsön tanácsadó Irodát 
nyitott bzent István hetére a 
Budapesti Ingatlanbank r. t.

A mai bonyolult hitek és kölcsönviMonvok teljes tájé- 
koiatlanságban hagyják . kósönséget .felól, hogy mi
lyen kötelcMltsésekkel jár ingatlankólcsön. Sj’kkaí tájé
kozatlanságuk Áldozataiként még ma i» A0],
csönterhek alatt nyögnek és nem tudják, miként .zaba- 
dUÁ^most vi'dékröl kiránduló közönség részére díjmentes 
tanácsadó irodát állítottunk fel, ahol naponta ^—fl-ig rész, 
lelcs felvilágosítást kaphat (vidékiek soronkíyül). hogy 
miként szerezhet oleső kölcsönt építkezésére, telekvételre, 
építkezés befejezésére stb., továbbá miként szabadulhat 
meg mostani terhes kölcsönétöl. hosszúlejáratú kamat
mentes BIH-kölcsőn igénybevéti lével.

A felvilágosítás műszaki ügyekben (tervrajz, költség- 

iátokról.
BUDAPESTI INGATLANBANK REsiIVf.NYTÁRSASAG, 

(VII., Bákóezlút II. Telefon: 34-l-IS. 34-1-33.)

az elvitathatatlan tényt, hogy a rejtvényver
senyben való részvétel még azzal a feltétlen 
előnnyel is jár olvasóink részére, hogy

és ugyanezen számban megindítjuk 
uj keresztrejtvényünket.

I amelyen minden tizedik megfejtő sok-sok ]iap tehát az egy teljes lapot, aki részt akar I ezenfelül ezért a tiz fillérért megváltotta ma*  
| száz énekesnél értékesebb ajándékot fog (venni újabb keresztrejtvényversenyünkön és I gának azt a nagy lehetőséget is, hogy

21-én 
vasárnap délig 

nyitva
Aki kevés idővel rendelkezik, 

annak is az első útja a

vezet.
40 látványos kirakat, azokban nagy tömeg áru, kis árakkal.

-hoz

í

(
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Budapest Szent István 
nrogramla

Szent István ünnepe alkalmából a mai 
ingyen-számunkkal átnyújtjuk olvasóinknak 
az ünnepségek teljes és részletes programját. 
Ebből megtudhatja, mi fog történni Buda
pesten Szent Istvánkor. Egyben rövid, de vi
lágos utasítást is adunk arról is, hogy hol, 
mikor és merre található valamely esemény. 
Ezt a célt szolgálja ez a kis műsor- és tudni
való-összeállítás, amelyet olvasóink szives 
figyelmébe ajánlunk.

A Szent-jobb kürmenet
A Szent Jobb-körmenet, amelyet évszázadok 

▼állásos és nemzeti hagyományai szentelnek 
meg, az idén is augusztus 20-ún reggeltől 
délig fog a Vár utcáin végigvonulni.

♦
A Szent Job-körmenet napján kora reggel 

félhat órakor az idén is zenés ébresztő fogja 
bejárni a várost a különböző útvonalakon.

Az /, honvédgyalogezred zene' ara a Ferenc 
József-laktanyától kiindulva, az üllői-ut, Kecs
keméti-utca, Egyetem-tér, Egyetem-utca. Feren-

Dr. STILLER
a világhírű berlini 
Idegorvos Buda
pestre érkezett és 
naponta délután 
3 és 4 között

FOGAD
bárkivel, hogy 
Idei nyár VILA0- 
SLÁGERE az

„EZERJÓ"
A R O Y * L
ORFEUMBAN

20-án és 21-én délután 4 órakor Is
„EZERJÓ"

ciek-tere Apponyi-tér, Veres Pálné-utca, Vám- 
hóz-körut, Kálvin-tér és az Üllői-uton tér vissza 
a laktanyába.

A 2. honvédgyalogezred zenekara a Nádor 
laktanyából kiindulva bejárja a várost, azután 
visszatér a laktanyába és kiséri a Szent Jobb- 
körmenethez kirendelt diszszúzadot.

A Folyamőrség zenekara a Horthy Miklós- 
laktanyából (Óbuda) kiindulva a Miklós-tér, 
Szentlélek-tér, Zsigmond-utca, Margithid, Fő
utca, Csalogány-utca és Margit-körutOn tér 
vissza a laktanyába.

♦
A Szent Jobb-kőrmenet kisérctinek felsorako- | 

zása a Várban 7.30-ig történik meg. A körme-

IKoulin Rouse
VI., NAUYMEZÖ-UTCA 17. FŐVÁROSI OPERETT

SZÍNHÁZ ÉPÜt.E LÉBEN

Legkedveltebb családi szórakozóhely 
Szenzációs műsor x 25 Górt

Belépödll nincs

netet ugy, mint minden évben, az idén is az 
Országos Katolikus Szövetség rendezőbizottsága 
{Budapest, Ferencick-tere 7., Ili. lépcső I. cin.) 
készítette elő, a legfőbb egyházi méltóságokkal 
egyetértőén.

A körmenetet dr. Serédi Jusztinián bíboros- 
hercegprímás személyesen fogja vezetni. A Szent 
Jobb diszkiséretében részt fognak venni a leg
főbb egyházi, katonai, állami és városi méltó
ságok. kétoldalt fog haladni az alabórdosok 

megajándékozzuk a verseny győzteseként 
praktikus és jó dolgokkal.

Meghívjuk tehát kedves olvasóinkat a ne
mes küzdelemre. Hat hétig tart a verseny, 
hat hét érdekfeszitő harca után eldől a 
kocka és mi örömmel fogjuk szétosztani 
önök között sikeres küzdelmüknek gyü
mölcsét, az

értékesebbnél értékesebb ajándékokat.

Fel a versenyre! Kedves olvasóink, a 
viszontlátásra!

A

Hétfői Napló
szerkesztősége.

festői menete, ezt követik a különböző temp
lomok kiküldöttei, a vitézek, leventék és a 
körmenetbe beilleszkedő falusiak diszöltözetes 
csoportjai.

A Vár kocsiközlekedését kora reggel lezár
ják. Kocsik felhajtását csak reggel 8 óráig en
gedik meg. Ekkor kezdődik az ünnepi bevezető 
ájtatosság a Várkápolnában. Innen fi óra 15 
perckor indul el a Szent Jobb-körmenet a Pa
lota-soron, a Szent György-téren és utcán, a 
Dísz téren, a Tárnok-utcán át a Koronázó fő
templomig (Mátyás-templom).

Útközben a kíséret és a menet templomi kül
döttségei hagyományos régi Szent István-éne-

Feleimetetisn 
élmtny

a

Párisién ®ni!
a Felső
in arfíitfiz igeien

keket fognak énekelni: „Hol vagy István ki
rály ..

A koronázó főtemplomban a hercegprímás 
ünnepi nagymisét pontifikái, Csiszárik János 
^■püspök pedig szentbeszédet mond. Ezzel 

fcgvídejücn a templom mellett a Szent István- 
szobornál, továbbá a Kapisztrán-téren felállí
tott szabadoltároknál is lesznek misék és 
szentbeszédek. Az előbbi helyen dr. Nemes An
tal c. püspök, a Koronázási Főtemplom plébá
nosa. tart szentmisét, Ötvös Lajos orsz. képv. 
pedgi szentbeszedet. A Kapisztrán-téren felállí
tott tábori oltárnál dr. Hász István tábori 
püspök tart szentmisét, P. Szabó Pius tábori 
főesperes pedig szentbeszédét mond.

A koronázó főtemplomban történő istentisz
telet befejezése után a körmenet újból meg
áidul és az Iskola-téren, a Werbőczy-utcán és 
a Palotasoron halad végig s körútját a Várká
polnánál fogja befejezni.

Itt történik meg a Szent Jobb közszemlére 
tétele. Végül a szokásos könyörgések után a 
körmenetet vezető bíboros hercegprímás áldást 
fog osztani a hívekre.

A Szent István-ünnepségek keretében augusz
tus 19-én este 7 órakor a Bazilikában lesz kö
nyörgő ájtatosság a Hazáért.

Augusztus 19-től augusztus 27-ig mindennap 
este 6 órakor a Szent Jobbról nevezett udvari 
és Várpléhániia-templomban szentbeszéd és áj
tatosság lesz. Ez idő alatt a Szent Jobb őrzési 
helyén kitéve marad. Augusztus 20-án a hívek 
déli 1 órától látogatják a Szent Jobb tisztelete 
céljából az udvari és Várplébánia-templomot.

Augusztus 21-én, vasárnap este 7 órakor kö
nyörgő körmenet a Gellérthegyi Szikla-temp
lomhoz. Itt dr. Serédi Jusztinján hibornok, 
Magyarország hercegprímása, szentbeszédet 
mond és megáldja a Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére a Szent Imre Főbizottság által 
emelt „Magyar Szentek hódolata a Magyarok 
Patrónájának" szoborcsoportot. Ezután a bí
boros hercegprímás ünneplés litániát mond, 
majd áldást oszt. A hívők égő gyertyákkal ke- 
zíiklien hallgatják végig az istentiszteletet, 
amely után átvonulnak a Sziklatemplom bar- 
Inngrészén. (Gyülekezés: a budai oldalon lévő 
plébániák, körök, kongregációk, egyesületek a 
DÖbrentei-téren, a pe«ti oldalon lévők a Petőfl- 
téren gyülekeznek este 6 órakor.)

Amerikai és olasz 
vendégek

A Szent István-napi körmenet ünnepségeiben 
külföldi küldöttségek is részt fognak venni. So
kan érkeznek a szomszédos országokból is. 
Amerikából külön társasutazással ezer ameri
kai vendég útja van előkészítve, akik egyide
jűén a magyar vidékre is kirándulásokat tesz
nek Részt fognak venni a budapesti Washing
ton György szoborünnepen is. A társasutazás 

augusztus 10 én indul Newyokrból. Ez a zá
ró ndokcsoport augusztus 18-án délelőtt érkezik 
Budapestre a Máv. déli pályaudvarán, ahol az 
illetékes hivatalos tényezők ünnepélyesen fog
ják őket fogadni.

A rákövetkező napon, augusztus 19-én dél
előtt 12 órakor a Wushington-zarúndoklat tag
jai fel fogják keresni ünnepi menetben a buda
pesti Washington-szobrot s ott el fogják he
lyezni azt az urnát, amelyben a Washington 
György sírjáról, továbbá az amerikai független
ségi harc és polgárháború magyar hőseinek és 
tábornokainak sírjáról gyűjtött rögöket maguk
kal hozták.

Ugyancsak nagyobb kirándulócsoporl érkezik 
Olaszországból is, amelyet Szent István emlé
kezetéhez külön vonatkozások fűznek. A lale- 
rán.i Bazilikában van az a gyönyörű márvány
relief, amelyen II. Szilveszter Pápa Sfent Ist
vánnak átnyújtotta a magyar koronát. A bo
lognai Magyar Intézel palotájában látható 
Szent István híres freskója és Verencében, a 
Szent Márk-tér álellenében lévő Salso Mag- 
giore-szigelen van az a világhírű kolostor, 
ahol Szent Gellért — István király fiának, 
Szent Imre hercegnek nevelője — nevelkedett, 
mint az előkelő Sagredo patricius-család fia.

A Szent István-hét 
vilíigi ünnepségei 
A GELLÉRTHEGYI TŰZIJÁTÉK.

Augusztus 20-ának ünnepi programját az 
esti gellérthegyi tűzijáték fogja lezárni. Ez, 
mint a legutóbbi években is, elkápráztató ese
ménye lesz a fővárosba sereglő vendégeknek. 
A nagy tüzjátek este 10 órakor kezdődik a 
Citadella fensikján és éjfélutánig fog tartani. 
Az egész Dunavonalról látható lesz és prog- 
rammja a következő:

A tűzijáték nyitánya gyanánt rakétabombák 
fogják bevezetni a fénynek és a lelketrázó dör
gésnek ezt az eseményét. Ennek folytatása 
gyanánt tüzsárkányok, robbanóröppentyük, szi
rénák, meteorok, szökőkutak, színes bombák 
fényszilánkjai, nagyszabású meteor-csillaghul
lás, szikrákból és lángokból alkotott vízesés, 
végül a Gellérthegy és Gellcrt-szobor görög
tüzes kivilágítása következik.

SÉTAHAJÓZÁS A DUNÁN.
Augusztus 20-án este a tűzijáték tartama 

alatt meg fog népesedni a Duna tükre is. Kü
lön kivilágított, lampionos sétahajók fognak a 
közönség rendelkezésére állni, amelyek a M. 
F. T. R. PálfTy-téri és az Eötvös-téri hajó
állomásairól este 9 órakor indulnak el s a tűzi
játék tartama alatt fel s aló járnak a Gellért
hegy látóvonalában. Ezekre bárki a helyszínén 
1 pengőért válthat jegyet. A sétahajókon ének 
és zene is lesz.

A Székesfőváros Népművelési Bizottsága a 
tűzijáték tartama alatt külön hajót bérelt, 
illetve tart üzemben, amelyre 1 pengőért lehet 
jegyet váltani. Érdeklődni a bizottság hivata
lában (IV., Szép-utca 5) lehet.

FÉNYÁR-DÍSZ VILÁGÍTÁS.
Augusztus 14—21. közölt, mint minden év

ben, az idén is jelentkezni fog a főváros esti 
égboltja felett lebegve az a tündéries fényha
tás, amelyet a Koronázótemplom, a Halász
bástya és a Citadella kivilágítása idéz elő. Ezt 
a világítástechnikai újítást éppen a Szent Ist
ván-ünnepségek hatásának fokozására rend
szeresítette az utóbbi évek folyamán Budapest 
Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának kez
deményezése nyomán a Székesfővárosi Elek
tromos Müvek közvilágítási osztálya. Ugyan-

Erzsiéi súsfurdo
Tétényi-ut 12-16.
1932 augusztus 21-én, vssArnag este %9-kor az 
Oiszágos Sztnészegyesillet Nyugitijlntezete 

tombola-estet
EipAnnnfta rendez, nz étterem kerthetyiségéhen 
tlSürbntlU értékei) n>ereménytárgy kkal. 
lazz-üand Tombolajegy 50 fillér
Tánc 19, 49, 51 villamossal 10 perc a Kalvln-tértM

csak kivilágítják a Szent Anna-lemplomot, a 
várbeli helyőrségi templom tornyát, a Szent 
Gellért-szobrot és a Jánoshegyi kilátótornyot.
VILÁGÍTÓ SZÖKŐKÚT A VÁROSLIGETBEN.

A Szent István-hét keretében minden nap 
teljes üzemben lesz a városligeti nagy szökő
kút. Naponként délelőtt 11-től 12-ig és délután 
7-től >í8-ig indul meg a viz.sugarak játéka, 
este 9-től kezdve % 10-ig pedig kivilágítják a 
szökőkút vizsugarait. (Fontaine lumineu.se.)
A GYÖNGYÖS BOKRÉTA UJ CSOPORTOKKAL 
A NEMZETI SZÍNHÁZBAN KERÜL SZÍNRE.

Az idei Szent István-hét nemzeti és egyházi 
ragyogása mellé uj sugarak illeszkednek az 
idén is: a népies és nemzeti művészet megnyi
latkozásai. Már tavaly kedves látványossága 
volt a fővárosnak a népies művészet, zene és 
tánc bemutatkozása s a zajos tapsok, valamint 
a szereplő falusiak — felnőttek és ifjúság — 
lelkes, piruló arcai mutatták, hogy együtt 
dobbant ezekben a színházi estéken város és a 
falu szive: magyar szív — a magyar szívhez. 
A tavaly népies bemutatkozás legszebb mutat
ványa Paulini Béla „Gyöngyös Bokréta'*  cimü 
dalos és táncos képsorozata volt, amely az 
idén Is bemutatásra kerül.

Ezt az előadást az idén is viszont fogjuk 
látnil

Az Idei „Gyöngyös Bokrétát'*  a Nemzeti Szín
házban rendezik augusztus 18-án, 19-én és

1 kg. parkettbeereszttí
viasz, Japán............................. -.<8 P

1 doboz */« kg Crystal-par- 
kettpaszta................................... -.76 P

1 drb 11 soros parkettkefe 1.56 P
1 drb szőnyegkefe ............... -.82 P
1 drb kis súrolókefe ..........  -.20 P
1 drb 0-ás bartwisch.........1.76 P
1 kg mosószóda ......................-.16 F
1 drb Izsák házlszappan

10 dkg-os .............................. -.62 P
1 kg mosópor............................. -.34 P
1 kg ammóniák szóda .... -.30 P
1 kg biizakeményitő ..........-.68 P
1 kg brunolin ...................1,20 P
1 kg fehér vagy szürke

olajiesték.............................. 1.20 I’
1 kg színes olajfesték (nem 

különleges színek) ......... 1.10 P
Olajfestékek, doboz nélküli

1 kg zománcffe8ték, közép
min őség .................................. 2.— P

1 kg padló-lakk, közép
minőség ............................... P

1 1.denaturált szesz 9G 0-os -.70 P 
1 1. benzin takarításhoz .. -.80 P

IZSSR JÚZSBf Rt. 
yegyészeíl bvíc

Budapast, u„ Pozsonyi ul 31. nut. £08-21-22-23.

Az orszatj tcijnz^ya&b 
lestÉitóeriisiwiieimi vállalata

FIÓKÜZLETEK:
T. Horthy Miklós-ut 16.
I.. Kriszlina-köiut 147.

11., Csalogány utca 50.
III. , Flórián-lér 17.
IV. , Ferenc Jótsef-rak

part 1.
V. Deák Ferenc-tér 1.
V.. Váci-ut 4.

VI.,  Nagymező-utca 23.
VI., Szondy-ulca 25. 
VI., Ilungária-kőrut 67.

VII.. Király-utca 69. 
VII.. Dob utca 20. 
VII., Dohány-utca 96. 
VII., Nefelejtg-utca 38 
VII.. Hajls- r-ut 36. 
VII., fhököly-ut 14 

VIÜ., Barossulca 86. 
VIII.. Nénsnnháí-utca 28 

IX.. Ferenc-kórut 8. 
IX.. C»< -ut 65.

X.,Belső Jászberény i-ut 8

l'jpesfs István-tér 6.
Kispest: ( llői-ut 113.
Kóbány.i: Belső Jászberényi-ut 8. 
Debrecen; Csapó-utca 17.
Pées; Síéchenyi-tér 8. 
Siolnok: Kossuth tér 8.
Nyíregyháza; Zrínyi Ilona-utea 6 
Kecskemét: (Fó-tér).
Srombathely: Erzsébet királyné-utca 15. 
Szeged: Tisza Lajos-kórut 42.

A vicéid iscxoknai a tuuark cnsíjei tciszemiijük 

21-én este és 20-án délután. Ezt megelőzve a 
falusi szereplők százai fel fognak vonulni végig 
a városon ünnepi menetben, nemzeti viseletűk
be a Városházára is, hogy megköszönjék a 
főváros vezetőségének, amiért alkalmat adott 
a népies művészet ujabb megnyilatkozására.

A ,,Gyöngyös Bokréta'*  szereplői, valamint a 
hozzájuk csatlakozó népviseleti csoportok 
mintegy ötszáz főnyi csapata tehát napokon 
át egyik eseménye lesz a főváros utcáinak. A 
résztvevők szinpompás menete testületileg csat
lakozik az augusztus 20-iki körmenethez is 
hogy a jelenlétével szimbolizálja a városnak 
és a falunak azt az egységét, amely a nemzeti 
gondolatban forr össze.

A „Gyöngyös Bokréta"-! illetékesek támoga
tósával Paulini Béla kötötte meg, fáradhatat
lanul járva az országot, keresve a legalkal
masabbnak látszó népi csoportokat, ezer öt
lettel simítva a színpadhoz évszázadok és egy
mástól száz kilométerekre eső vidékek szép
ségeit.

A „Gyöngyös Bokrétá"-nnk az idén öt uj 
láncos és zenés csoportja és körülbelül három
száz szereplője lesz, három, négy meg ötszó
lamú kórussal, tizenötféle tánccal és uj meg
lepetésként olyan jelenetekkel, amik a nép
szokásokból adnak izelitőt.

A színházak, kabarék 
és mozik előadásai

A Szent István-hét napjai nyitva tartják 
a következő színházakat: Budai Szinkör, 
Nyári Opcreltszinház, Budapesti Színház,

Külön setaiiaiöK laduinau
a

Szem istitán napi
tűzijáték ulkalmából a MEI'TER Vigadó teri, 

Eötvös-téri és PíHfly-téri kikötőiből 
augusztus 2l)-án este 9 órakor 

msnetjetjv ára i pmiö 
Előreválthatok c meneílegyirodákbaa 

és a MEF1ER fenti állomásain

Terézköruti Színpad, Labriola Varieté (Vá
rosi Színház) és a Royal Orfeum. Műsoruk 
a következő:

Budai Színkör: „Weekend", Szenes Andor és

Izgalmasabb 
Wells világ
történelménél

a SZÍNHÁZI
Életben

lumineu.se
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Ru-

Sándor Jenő hét képei operettje Főszerep 
ÍÖk: Zllnfiy Irén. Csortos. Somogyi Nysl, 
Huhay Elzi, Békássy. Zala Karola, Apilhy. 
Lalabár Kálmán, Vándor! Margit, Bilicsi. 
Kezdete */:8  kor. Vasárnap délután 1^4-kor 
éi */ a9 órakor.

Budapesti Színház: „Halló, itt Békefíir Fő- 
szereplők: BékcíTi, Sólyom Janka, Kürthy 
Sári. Pártos, Pethes, Kabók. Kezdete 8 
órakor, vasár- éi ünnepnap délután 4 óra- 
kpr és este 8 órakor.

Nyárt OpereftA>:lnháe: „Erik a buzakalász". Uj- 
házy, Kcllér—Szlatlnay operettje. Főszerep
lők: f.átiass Juci, Kiirv Klári, Szirmay. 
Kónvi Lujza. Matány. Tolnay. Kezdete 8 
órakor, vasár és ünnepnap délután J44 
órakor és este 8 órakor.

Teréxhőruti Színpad: Színházi és knKaréelőndá- 
sok. Kezdete H9 órakor, vasár- és ünnep
nap délutáni elöndás. 4 órai kezdettel.

Roya! Orfeum: „Ezerjó'". Harmnth Brodszky 
operettje. Főszereplők: Szokolay Qlly, 
Rökk Marika, Simon Mnrcsa, Sarkndy, 
Kertész Gábor, Gvergyay, d’Arrigó, 
binyi, Keleti. Kezdete 8 órakor.

labrtola Varieté: Színes megnyitó műsor
Ab Angolpark naponkint d. u. 2 tői éjjel 2 

óráig (Szent István napján záróráig) van 
üzemben Belépődíj 30 fillér

Beketow-CIrkusz: Nemzetközi
Kezdete ’/«9 órakor és vasár- és ünnepnap 
d..u. S5-kor és ’/*9  órakor.

Gieirh Cirkusz előadásai a Tattersallban.
A főváros mozgóképsrlnház.al is ünnepi 

műsorral járulnak hozzá a közönség szóra
koztatásához. Több helyen alkalmi betétek, 
alkalmi zene és prológus fogja figyelmez
tetni a közönséget a Szent István-ünncpsé- 
gek nemzeti fontosságára.

A sportesemények
EVEZŐSVERSENY A DUNÁN.

A Dunavidéki Evezős Társaság aug. 20-Árt 
déli 12 órai kezdettel evezősversenyt rendez. 
Start: a Római fürdő csónakhAra, cél: a buda
foki hqjéállomós E verseny résztvevői keresztül 
eveznek a fővárosi Dunnszakaszon.

varicté-müsor.

Zálogcédulát,
aranyat, ezüstöt, brlllánsot hihetetlen magas 

Áron Itf AnpciAc ékszerüzlet,
veszek. IvanüblVS Rákócz.l-ut 9.

A Dunavidéki Evezős Társaság 20 km-es tá- budapesti templomot, 
von rendez) evezősversenyét. A nézőket a M. 
F T. R. kiilönhajója kíséri, a jegy ára Í.30 
pengő. Kapható a Dunavidéki Evezős Társaság 
ügyészénél, dr. Kiss Gézánál, V., Alkotmány
utca 12., I. és a Horgony csónakházban. A ver
senyben a Dunavidéki Evezős Társaság tagjain 
kívül egyletenkivüll evezősök Is résztvehetnek, 
kizárólag magyar gyártmányú turarsónakjuk- 
kai. Versenyhajók kizárva.

Nevezési díj csónakonként 3.— pengő. A ver- 
aenyben érem- és tiszteletdijak nyerhetők.

A BSE NEMZETKÖZI MOTORKERÉKPÁR- 
VERSENYE.

Augusztus 19-én este S9 órai kezdettel ren
dezi a Millenáris pályán a „Budapesti Sport J 
Esve süléi**  szezonzáró nemzetközi motorvezeté- | 
aes versenyét a többszörös német bajnok, Hille ' 
részvételével. Felvonul az egész motoros gárda, 
Szekeres Béla többszörös bajnok és rekorder, 
továbbá Istenes I., Vida és .Vagy Béla személyé
ben. Hclvárak 3— pengőig.

Kéttűs
INGYEN takaróslk, BÚTORT.

TÖMÖR Y is
msrt minden tidlósrobdhoi afv paplant adunk a/dnddkba
Részletre Isi Baross-u. 19. Részletre Isi

LÓVERSENYEK. SZENT ISTVÁN-DIJ.
A Magyar Lnraregylet budapesti lóverseny

pályáján augusztus 20-án futják le a hagyomá
nyos Szent István dijat. A verseny keidet*  dél
után K4 órakor lesz. Es a verseny évről-évre 
■z előkelő világ találkozója és divatbemutatója.

Az t'getAveraeny-Egylet Erzsébet királyné- 
nti versenypályáján augusztus 17.. 19. és 23-án 
lesznek futamok, mindenkor S4 órai kezdettel. 

Zenei események
ZENÉS ŐRSÉGVÁLTÁS ÉS TÉRZENE 

AZ ORSZÁG? ÁSZLÓNÁL.
Augusztus 20-án. Szent István-napján. déli 

12 órakor zenés őrségváltás, 12 órától 1 óráig 
• c Országos Rákóczi Szövetség tárogató zene I 
k<ra a szabadságiért Országzószlónal, a Le- 
ventezenekar hangversenyével kapcsolatban, a , 
következő műsorral szerepel: 1. Rákóczi in-I 
dúló; 2. Rákóczi imája. 3. Murgács Kálmán: 
Székely nóták; 4. Kárpátoktól Kolozsvárig 
(dalegyveleg); 5 Kossuth apánkhoz. 6 Nagy- 
snajthényi emlékek; 7. Bercsényi emléke. Az I

NVOMATOrr A GLOBU1 NVOM1U| M—KOSZOMOCtrZlft, AH Aül UCU 1 , BYOMbAlGAZGATÖl HAVAS H.

őrséget magyar gazda ifjak levente szakasza és 
zenekar*  adj*  népviseletben.

A SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR HANG- 
VERSENYEI.

A székesfővárosi zenekar, neves művészek 
közreműködésével a Szent litván-napnak estéin 
mindenkor '/i7 órai kezdettel népszerű magyar 
hangversenyt tart a városligeti Iparcsarnok 
előtt álló zenepavilonban. Műsor a következő: 
Augusztus 16-án: Magyar operák: Erkel, Hu- 
bay, Kodály, Szabados, Poldini és Goldmurk 
müvei. Augusztus 18-án: Magyar szimfónikus 
hangverseny: Dohnónyi, Liszt, Goldmark, Sik
lós és Buttykay müvei. Augusztus 20-án: Ün
nepi magyar hangverseny. E hangversenyek 
díjtalanok. A zenepavilon körül 1200 széket 
helyeznek cl, csupán ezek használatáért fize
tendő 20 fillér.

A dunai hujősvóllalatok (Magyar Királyi 
Folyam- és Tenger hajózási Részvénytársa
ság, valamint a Dynagőzhajózási Társaság) 
szintén féláru utazást biztosítanak hajó
állomásaikról.

Hazai szén lütA.ro <-lHŰranK».n be.áll 

„Tanfal" kályhák
Swobodá-nál kaphatók.

Mintaterem: VI., AndrAnsv-ut 14. Telelőn: 177—10.
Gyár: VI.. Lomb-utca 81-83. Tel.: 007-34

A 100 km-nél távolabbi körzetből érke
zők javára a kedvezés augusztus 0 órájától 
érvényes a (elutazásra és 23-ának 24. órá
jáig érvényes a visszautazásra. A 100 km- 
nél kisebb távolságból érkezők augusztus
19- ének 0 órájától utazhatnak fel s 24-ének 
24. óráig kötelesek visszatérni. Minden 
esetben a Budapestre érkezésnek augusztus
20- án délelőtt 9 óráig kell megtörténnie 
az elutazás csak aznap déli 12 órától kez
dődhetik. Igényhevehető bármely hajóállo-

s

Mit nézünk meg 3 nap
alatt Budapesten

Valósággal jelszó lett a Három nap Buda
pesten. Az idegenforgalmi társaság dobta be ezt 
a jelszót a magyar közvéleménybe, három nap 
nlntt megnézni Budapestet, gyönyörködni szép
ségeiben, megtekinteni kulturális látnivalóit, 
szórakozni színházaiban és mulatóhelyein. Há
rom nap alatt mindent meg lehet tekinteni, úgy
hogy az idegennek teljes képe legyen Budapest

ELSŐ NAP.

Délelőtt: Séta végig a Dunakorzón. Dunakor- 
zónák nevezik a Dunpartnak azt a részét, amely 
az Erzsébel-hidlól az Lánchidig terjed. Itt vo
nul fel a korzón Budapest előkelő társadalma 
a déil órákban, a legszebb pesti lányok és asz- 
szonyok itt mutatják be pompás, uj toalettjei
ket. Innen gyönyörű kilátás nyílik a túlsó 
partra, ott látjuk szemünk előtt a gyönyörű 
Gellérthegyet a Citadellával, a Királyi várat, a 
Halászbástyát és a Mátyás-templomot.

Az Erzsébet-hid tövében láthatjuk a legrégibb 
a belvárosi plébánia

templomot, amelyet 1046-ban építettek. Ettől 
jobbkéz felé nyílik a Petőfi Sándor-lér. Virág
ágyak között emelkedik Petőfi Sándor szobra. 
Ugyanitt készül a szobor mellett Erzsébet ki-

A

ünnep
összes eseményeiről részletes tudósítást közöl a

HÉTFŐI NAPLŐ
augusztus 22-iki száma 
Okvetlen vegye meg! 

más, amely Budapest—Pécs, vagy Budapest 
-Mohács közé esik. A felutazásnál vásárolt 
egészjegy szolgál a díjmentes visszauta
zásra.

Előre is meg lehet vtftanl a kedvezmé
nyes vasúti -és hajójegyeket a következő vi
déki állomásokon:

Baja, Báró Eölvös-utca 7.
Békéscsaba, Szent lstván-tér 3. 
Cegléd, Kessuth-tér 1.
Debrecen, Ferenc József-ut 56.
Eger, Eszterházy-lér.
Esztergom, Kossuth Lajos-vtca 25. 
Gyöngyön, Petőfi Sándor-ulca .'330.
Győr, Baross-utca 25.
Gyula, Megyeház-utca lt.
Halas, Fő-utca 30.
Hévíz.
Hódmezővásárhely, Andrássy-ut 16. 
Kaposvár, Fő-utca 12.
Keszthely, Hungária-épület. 
Kiskunfélegyháza, Damjnnich-utca 1. 
Klsvárda, Kossuth Lajos utca 2.
Komárom, Igmándi-utca 6.
Kőszeg, Fő-tér.
Lillafüred,
Makó, Széchenyl-tér 18. 
Mátészalka, Hősök-tere 2.
Mezőtúr, Újvárosháza.
Miskolc, Borsodmcgyei Takarékpénztár. 
Nagykanizsa, Csengeri-utca 1.
Nyíregyháza, Zrínyi Iloná-ulca 7. 
Nyírbátor, Közgazdasági Bank.
Orosháza, Kossulh-tér 10.
Pápa, Fő-utca 25.
Pesterzsébet, Kossuth Lajos-utca 40. 
Sátoraljaújhely, Rá kosi-utca 3.
Sopron, Várkerület 41.
Szeged. Kárász-utca 2. 
Székesfehérvár, Kigyó-utca 24.
Szentes, Kosuth Lajos-utca 1.
Szolnok, Szolnoki Hitelbank- 
Szombathely, Horváth Balázs-tér 7.
Tatatóvároa.
Tapolca, Szentháromság-tér 7.

rályné emlékműve, egyrésze már készen Is van 
és a közönség megtekintheti.

A sétány egy iVet írva, bekanyarodik az Eöt- 
v-ös-térbe. ahol Eötvös Józsefnek, a halhatat
lan költőnek és államférfinak szobra áll. Lej
jebb Deák Ferenc és Széchenyi István szobrát
láthatjuk. Itt van a Tudományos Akadémia gyö-! hoz. Nyugodt előkelő vonalaival tűnik ki 
nyörü épülete. Belsejét Lolz freskói díszítik és • pest szép színházai közül. Tovább haladva az
itt van elhelyezve a történelmi arcképcsarnok, 
a Széchenyi Muzeuni és a Goéthe-szoba .

Innen a Lánchídon átmegyünk Budára., 
megyünk a Várba, miután bekukkantottunk a 
350 méter hosszú alagútba. Vagy, siklón, vagy 
gyalog mehetünk fel. Újabban autobuszközle- 
kedés is van, amely a Gizella-térről indul.

A Várhegy déli lejtőjén emelkedik a magyar 
királyi palota, amely egyike Budapest legszebb 
uralkodó palotájának. 1849-ben. Buda ostroma 
alatt, erősen megsérült a Vár, majd az ötvenes 
években javították ki e sérüléseket. A • teljes 
újjáépítés azonban csak 1883-ban következet! 
be. Ybl Miklós ezzel a müvével koronázta be 
művészi munkásságát. Neki és Hausmann Ala
josnak köszönhető a királyi várpalota pompás 
panorámája.

Délután: Indulás a Vörösmarty-térről, át az 
Erzsébet-tércn, a Szent István-bazilikához. A

«ftHrCuaS uil~
Rivels és társulatának f. hó 23-án kedden 
lesz a lutalomjátéka. Ilven parádés előadás 
még Budapesten nem volt. Jegy elővétel 
már megkezdődött

Ára

SÓI KALAPOK
legolcsóbban és lég- Q7Űn|Ű|lfinfl 

szebb kivitelben UlOÍIIÖIIvWOI hatók
KlrAly-utca 21 (Kazár-utcával szemben)

Vöröimarly-téren mcgle|iintjűk Vör6sm»rly Mi
hály szobrát. Innen jutunk a Seenl Islvín-ta- 
zjlikához, amely nagy méreteivel, gazdagságá
val és hatalmas kupolájával a boldog békeévek 
jólétét hirdeti. A Szabadság-téren van a hatal
mas tőzsdepalota, egykor a magyar gazdasági 
élet élettől duzzadó központja, ma azonban a 
gazdasági válság következtében egykori jelen- 
tősége lecsökkent. Ugyancsak itt láthatjuk a 
Nemzeti Bank palotáját, ahol az ismeretes va- 
lutatilahni rendelkezések behozatala óta nagy 
élet uralkodik. Itt igényli ugyanis a külföldre 
utazó közönség valuszükségleteit. Az Ország- 
zászló mellett elhaladva, keressük fel a Kos
suth Lajos-téren álló Kossuth-sxpbrot. Kossuth 
Lajos alakja melleit a szabadságharc nagy fér
fiúi állpnak, arcuk a magyar szabadság ügyé
nek pesszimizmu.sát fejezi ki. Ekkor vessünk 
egy pillantást a parlament épületére. Minden 
városnak van egy jellegzetessége, amely az első 
pillanatban elszünkbe jut, ha e városra gondo
lunk. Ami Parisban az Eiffel-lorony, ami Ber
linben a Brandenburgi kapu, ami Newyorkban 
a \VooJworth Building, ami Bécsben a Szent 
István-íemplom, az Budapesten a parlament 
épülete.

Az országház megtekintése után a Margit- 
hídon ét a Rózsadombra megyünk, ahol n>eg- 
tekintjük fíül-Baba sírját. Innen a- Császárfür- 
döt,.a Lukácsfürdőt látogatjuk m<g, majd * a 
Margitszigetre megyünk. A szigetre a Margit- 
hídon keresztül visz az ut. Egy darab után 
jobbkézfelöl vendéglőket látunk és nem messze 
Innen van a fedettuszoda. Hatalmas méreteivel 
még nyáron is, amikor a strandolás járja, le
köti és vonzza az embert.

Egy percnyire a lovaspólópálya, utána pedig 
a Palatinus-strand. Medencéit az- egészséges 
kénes-forrásvdz táplálja. 1924-ben nyitották 
meg.

Az ötvenhétméteres víztorony mellett van fel
állítva Arany János emlékműve.

A Dunapart felé van az Ivócsarnok. A kénes 
gyógyvíz 113 méter mélységből faknd és fölös
leges vize mesterséges vízesésen átvezetve fo
lyik az uszodákba, Dunába.

Visszafelé menet a pesti oldalon közelebb 
fekszik József kir. herceg egykori kastélya, a 

1 “i másutt is romok.
napi programunk és 
megérdemelt nyuga-

fekszik József kir. herceg 
Margit-kolostor romjai. És 

Ezzel befejeződött első 1 
a fáradalmak után a jól 
lomra térünk.

MÁSODIK 1
Délelőtt: Végigsétálunk 

sabb utján, az Andrássy-uton

NAP.
Budapest legpompá- 

m. kir. Operá- 
....... ki Buda-

Andrássy-uton, feltűnik Jókai szobra. Néhány 
lépésnyire ezután, kereszteződik ar< Andrássy-ut 

■.» NaBykörull«l. ex «x ugyji.vexell Oktogon. 
’Artilnt tovább haladunk, á Köröndhoz jutunk, 
amelyet PálflTy generálig, Zrínyi Miklós, Bocs
kay István és Bethlen Gábor szobra diszit.

E tértöl kezdődik a villasor, ‘egész a Miile- 
nimui emlékműig. A Milleniumi emlékmű aí 
ezeréves Magyarország 'emlékére épült, gyö
nyörű háttér elölt félkörbe hajló oszlopsor, 
szobrokkal. 1 . '

A Milleniumi emléknél kezdődik a Városliget 
Különösen elragadó a festői tó és a Vajda- 
hunyadvár mása. A tó két partját hid köti ősz- 
sze, melynek túlsó végéről a Széchenyi strand
fürdőhöz vezet az ut. Ezt megkerülve jutunk az 
Állntkerthcz. Az úgynevezett Vajdahunyadvár- 
bán van a Mezőgazdasági Muzeum, amely gaz
dag anyagát tekintve, szinte páratlanul áll a 
világon. Elölte van Anonymus szobra, a Szé
chenyi fürdő.

A fürdő hátsó fala egy másik nevezetesség 
felé fordul. Az Állatkert parkjára néz.. A bejá
rat — a kaput stilizált elefántok tartják — * 
földalatti vasút végállomásánál van. Gyönyörű 
akvárium és pálmaháza is van az Állatkertnck*  
Sportolási és szórakozási lehetőséget is nyújt.

Ha még marad időnk, sétáljunk végig a Ste- 
fánia-uton, de mindenesetre tekintsük meg a 
rondó gyönyörű virágágyait.

Délután: Most már alaposan kifáradtunk • 
másfélnapos sétában. Ránduljunk ki a Sváb
hegyre, vessünk egy pillantást a Széchenyi*  
kilátóról a városra. Erdei' utón haladjunk to
vább a jánoshegyi Erzsébetdcilátótoronyhoz, 
majd visszajővet a Margilhjdon keresztül, te
kintsük meg a Lipót-köruton a Vígszínház épü
letét. Este sétáljunk végig a. Nagykörúton a 
Rákóczi-ctig. A Körút és a Rákóczi-ut sarkán 
nézzük meg a Nemzeti Színházat,

HARMADIK NAP.
Délelőtt: Tekintsük meg . a GellértfÜrdőt, 

amely a Ferenc József-hid budai hídfőjénél van. 
Ha nem is akarunk fürödni, menjünk be a Gel
lérthegy felé nyíló bejáraton az épületbe.

A Gellérthegyre kanyargós szerpentinül vezet 
fel, ha bírja a lábunk, gyalogoljunk fel, a Cita
delláról szép kilátás nyílik. Ritka látványosság 
a kelenhégyi-utnál lévő hegyi kápolna, mely hű 
mása H lourdesi kápolnának. Villamoson men
jünk el Innen a PálíTv-térre, ahonnan a helyi- 
érdekűn kimegyünk Aquincumba, ahol megie- 
kiüljük a római ásatásokat.

Délután; Séta a Városligetben, a szobrok és M 
tó, majd az Állatkert megtekintés® után kimé- 
gyünk a Dunakorzóra. <,

Augusztus 20-án este Indul Innen több séta
hajó, amely főbb órás sétahajózásra viszi uta
sait. A nagyszerű tűzijátékot, a fényes kivilftgi- 
tóst a partról njigha lehet majd élvezhi, hiszen 
ilyenkor Itt óriási tömegek szoronganak,

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr- ELEK HUGÓ
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