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HITLERHEZ MEGY 
RUHCIMAH LORD

London, augusztus 5.

A Sunday Chronicle vasárnap esti kiadása azt írja: Nincs kizárva, hogy 
Runciman lord személyes eszmecserét folytat majd Hitler Adolffal a cseh
országi nemzetiségi kérdésről. Ha a lord valóban látogatást tesz Hitler Adolfnál 
— Írja a lap —, akkor ez a lépése minden bizonnyal lényegesen előbbre viszi a 
békés megoldás Ügyét. Lord Runciman azon a véleményen van, hogy

feltétlenül szükség lenne ilyen közvetlen megbeszélésre közte és Hitler 
Adolf között a vitás kérdések tisztázása érdekében.

A Sunday Chronicle a lord és Hitler kancellár találkozásának lehetőségét 
Hamilton angol tábornok, az angol frontharcosok vezetőjének nyilatkozatára 
alapítja. Hamilton tábornok az utóbbi napokban Németországban járt és Hitler 
Adolffal is találkozott. Németországból visszatérve, most kijelentette az újság
írók előtt, hogy

Runciman lord helyesen tenué, ha megragadná az első kínálkozó ab 
kaimat és közvetlen eszmecserét folytatna Hitler Adolffal.

Ez a találkozás minden bizonnyal jóval többet jelentene puszta gesztusnál. 
A tábornok egyébként azt a meggyőződését fejezte ki, hogy

Hitler Adolfot őszinte békevágy tölti el.

A cseheknek mindenesetre tartózkodniuk kell minden provokációtól, mert ilyen 
provokálásokkal könnyen cselekvésre kényszeríthetik Hitler Adolfot.

A francia légihaderő vezérkari főnöke 
Berlinben

törvény alapján a lap felelős szerkesz
tője ellen. 

A cikk tudvalévőén rendkívül kínos feltű
nést keltett ugy belföldön mint külföldön.

Hitler a JUteborgi 
gyakorlaton

Berlin, augusztus 15.

Hitler Adolf birodalmi vezér kancellár 
hétfőn a fővárostól délre fekvő

jUteborgi katonai gyakorlótérre érkezett 
és megtekintene a folyamatban lévő gyakor
latokat. ___

Cáfolják Runciman 
berlini útját

Prága, augusztus 15.

Runciman lord titkársága egyes angol 
sajtójelentésckkel kapcsolatban közli, hogy 
semmit sem tudnak lord Runciman állító

lagos berlini útitervéről és esetleges meg
beszéléséről Hitlerrel.

Miért szakította félbe 
szabadságát Chamberlain

I^mdon, augusztus 15.
Chamberlain miniszterelnök, aki a múlt 

hét elején félbeszakította nyaralását, előre
láthatóan csak a hét közepén tér vissza 
skóciai nyaralójába.

Londoni politikai körökben továbbra is 
makacsul tartja magát az. a hir, hogy Cham
berlain nem gégebaja kezelésére jött Lon
donba, hanoin

fontos politikai fejlemények telték szük
ségessé nyári szabadsága félbeszakítá

sát.
Erre kell következtetni a félhivatalos Times 
hétfő ’-eggeli cikkéből is, amely azt Írja, 
hogy Chamberlain miniszterelnök minden
kor rendelkezésére áll a kormánynak, ha 
váratlan események adódnának elő. A lap 
mindenesetre hozzáfűzi, hogy angol kor
mánykörökben egyelőre nem számítanak 
ilyen váratlan eseményekre.

Lansbury elindult Budapestre
Berlin, augusztus 15.

Viullemin tábornok, a francia légihaderő 
vezérkari főnöke ma, kedden délben repülő
gépen a staakenl repülőtérre érkezik. Vull- 
lemln tábornok kíséretében van többek kö
zött D'Astier tábornok. A francia tábornok 
a legközelebbi napok folyamán felkeresi a 
német légi haderő alakulatait és a repülő
ipari üzemeket.

A német sajtó meleghangú cikkekben üd
vözli a francia légihaderő vezérkari főnö
két. Látogatásának politikai körökben kü
lönösen azért tulajdonítanak nagy jelentő
séget, mert

közvetlenül Balbo olasz replilőtábor- 
nagy multheti németországi látogatását 

követi.
A kormányhoz közelálló Börscnzcltung azt 
irja, hogy Vuillemin tábornokot Németor
szágban is nagyon jól Ismerik és Igen nagy
ra becsülik, mert tudják, milyen kiváló 
katona és repülőszakértő.

Német kritika 
a prágai tárgyalásokról

Berlin, augusztus 15.
A német sajtó hangoztatja, hogy Prágában 

a tárgyalások nem haladnak előre. A Völ- 
kischcr Reobachter szerint a helyzet ugyan
olyan feszült, mint nz angol küldöttség prá
gai útja előtt volt.

A gesztusoknak nincs már magas ár
folyamuk

— írja a lap — a szudétancmetség azonban 
ennek ellenére várja az angol küldöttség 
gesztusát, amelyből kiolvashatná, hogy

az angol tanácsadó részéről megértés 
mutatkozik

a szudétanémetség követelései iránt.

BUnvádi eljárás IndtC*  
a tisztiszövetség 

nyilatkozata miatt
Prága, augusztus 15.

A csehszlovák tisztiszövetség lapjában, a

Dtistojnickc Lislyben megjelent pénteki cikk 
miatt, amely — mint ismeretes — felszólí
totta a kormányt, hogy ne folytassa a meg
alázó tárgyalásokat a nemzetiségekkel, ha
nem számítson inkább a hadseregre, 

bűnvádi eljárás indult az államvédelmi

London, aug. 15.
Lansbury, az angol munkáspárt volt ve

zére, hétfőn délután elutazott Londonból 
Budapestre. A hetvennyolc éves angol poli
tikus kontinentális utjának

első állomása Budapest s innen Buka
restbe, majd Szófiába, onnan pedig Bel- 

grádba utazik.

Lansbury útja azzal a vilégbékc akcióval 
áll összefüggésben, amelynek állandó pro- 
pagálója az agg angol államférfi. Lansbury 
Londonban a pályaudvaron elutazása előtt 
kijelentette az újságíróknak, hogy mind n 
négy fővárosban az államfőknél jelentkezik 

| kihallgatásra.

Káprázatos ünnepséggel, 
a kormányzó jelenlétében 
vasárnap megkezdődött a 

Szent István-hét Esztergomban
Országszerte megkezdődtek a Szent Ist- 

vón-ünnepségek. A nagy király emlékéhez 
méltó pompával, fénnyel ünnepli az ország 
a Szent Islvún-hctet. Vasárnap és hétfőn 
Esztergomban voltak impozáns ünnepsé
gek, amelyek bevezették a Szent István- 
hetet.

Az esztergomi Ünnep
ségek

Vasárnap délelőtt a zsúfolásig megteli 
esztergomi székesegyházban

Serédi Juszllnlán bíboros hercegprí
más ünnepi szentmiséi pontifikáit.

A délutáni órákban a város közönsége az 
esztergomi Várhegy tövében, a Scitovszky- 
uton gyülekezett, ahol cgv kis liget köze
pén

leleplezték Balassii Bálint szobrát és 
felavatták az Esztergom—Komárom

vármegyei vitézek zászlóját.
Az ünnepség színhelyén nagyszámú elő-1 ahol

kelő közönség jelent meg. Először vitéz 
Ságiig Antal járási vitézi hadnagy magas 
szárnyalásu beszéddel felavatta az Eszter
gom--Komárom vármegyei vitézek Szent 
István zászlóját, amelyre vitéz Pongrácz 
llarta Edéné zászlóanya tűzte fel a szala
got. Ezután megkezdődött a Balassa Bálint 
szobrának Icleplező-ünnepsége. Eeopold 
Antal dr. pápai prelátus kanonok ismertette 
a szobor keletkezését és méltatta Ráláss i 
Bálintot.

Majd vitéz Szlnuy Béla ny. altábor
nagy. vitézi törzskapitány mondotta az 
avatóbeszédet a kormányzónak, a vité

zek főkapitányának képviseletében.

A lelkes tapssal én tetszéssel fogadott be
széd után Glatz Gyula esztergomi polgár
mester a város nevében átvette n szobrot, 
amelyet különböző közülelck és testületek 
koszoruztak meg.

szoboré való-ünnepség ulá 
n Bencés-gimnáziumba

n az előkelő
vonullak út,

gróf Teleki I’ál kultuszminiszter meg
nyitotta a tanügyi kiállítást.

A kiállításon Esztergom városa, valamint 
a megye mintegy 50 tanintézetének növeli- 
dél>ci állították ki kézimunkáikat, rajzai
kat, játékaikat és ügyességi munkáikat. Se
rédi Jusztinján hercegprímás Teleki Pál 
kultuszminiszter és Zsindely Ferenc ktil- 
luszállamtitkár társaságában megtekintene 
a sikerült, érdekes kiállítást.

Vasárnap este a vitézek Serédi herceg
prímás tiszteletére a Prímás-téren szeren. • 
dót adtak és a Várhegyen nagyszabású tűzi
játékot rendeztek.

Az országos Szent Gellert Egyesület 
Szent falván jubileuma alkalmából 

Esztergomban díszülést tartottak,

amelyen Ernszt Sándor és számos előkelő
ség jelent meg. Az ünnepi gyűlés sorún le
leplezték az egyesület székhdzdnak falába 
illesztett Szent István emléktáblát.
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Az árpádházi királyok palotájának 
feltárása

Hétfőn folytatódtak n bcntőtégcs azenl- 
Ulvúni Ünnepségek Esztergomban, A huj
halt órákban már külön'onalok hozták nr 
előkelőségekéi és az érdeklődők ezreit a 

■ hercegprímás! városba
Áll a búcsú! Ma tartják a fősxékcsegy- 

ház búcsúját,

amely minden eddigi búcsúnál fényesebb, 
mert a mai napon van kilencszázadik év
fordulója annak is, hogv Szent István fel
ajánlotta országát és nemzetét Magyaror
szág Nagyasszonyának,

Nyolc óra kőiül a löutvmaliit diszegyen- 
riihás rendőrkordon zárja le és majd

ÜMzeáilt a nagyszabású körmenet,

amelyben ezrek és ezrek vonulnak a Ba
zilika leié.

Félkilcnckor inár tizenkétezer ember ha 
ladl. A menetben az árpádházi szentek 
ereklyéit viszik, a képet larkitják a sok
színű templomi zászlók cs a rengeteg színes 
egyenruha. Miseruhás papi méltóságok, 
fiontbarcosok, dlszmagyurba öltözött leá
nyok, piros karingcs papi növendékek, do
logi, tokod! és tatai bányászok egyenruhás 
csoportjai, a tűzoltók, vasutasok, polgári 
borszék, bajtársi egyesületek egyenruhái 
mind egy-egy színes foltja a kígyózó, hosz- 
bzu menetnek.

A kordonok mögött ezrek szoronganak 
n fellobogózott házak falánál, a menet át
halad a fenyőlombot díndullv alatt, amelyen 
a nemzeti szinti, a vármegyei és városi lo
bogó leng és ez a húrom zászló váltakozik 
minden házon, A város összes harnngja 
zug, u zenekarok játszanak, a búcsú vidá
man morajlik s ebben az. ünnepi hangúim
ban n körmenethen résztvevők megtöltik a 
hatalmas székesegyházat, ahol féltizenket- 
tőkor

Seréül Jusztlnláii hiboros hercegprí
más ünnepi szentmisét pántlikáit.

A hercegprimás szentbeszéd. ben arról 
szólt, hogy mit jelent a magyarság számára 
Szent István testnmonfunri. amelyben ha
záját Nngyboldogasszonynak "jánloltu fel. 
Elmondotta, hogy istenfélő emberek vagyo
nuk egy részét hagyták a szentekre. így teli 
Szent István is, amikor halóin elölt végicn- 
dclotcben a Szent Szűzre hagyta nz egész 
országot, amely igy jogilag is Mária or
szága leli.

Szentmise után
f; hivatták n Bazilika mellett nz Árpúd- 
liúzl királyi palolii feltúrt maradványait.

111 megjelent vitéz Horthy Miklós kormány
zó és felesége, Serédi Jusztintól) hercegprí
más, József, Albrecht és Jó-scf Ferenc ki
lenc királyi hercegek, vitéz Imrédy Béla 
m niszlcielnök n kormány tagjai, Had- 
ix'.ii: : l.y Albert n felsőház elnöke. Karnis 
(ívnia, a képdselöhóz elnöke, a felsőit Az és 
u képviselőhúz tagjainak élén. A feltárt ro- 
mánstilii palota egyik Árkádja alatt helyez- 
Ledéit el a kormányzói pár. A rádió hely
színi közvetítést adott, n Magyar I ilmiioda 
felvevögépe sorra járta a palota épen ma
radt kápolnáját, freskóit, oszlopait és bás
tyáit, majd

llómnn Bólint
állt a kormányzói pár elé és beszédet mon
dott.

Ezután a kormányzói pár megszemlélte 
a i<--lámáit királyi termeket, a freskókat. 
Minié jv háromnegvedóróig tartózkodtak a 
romok között és ezután

résztvellek n hercegprímás ünnepi 
ebédjén,

amelyen nz ünnepség \ula mennyi előkelő
sége megjelent, majd a kormányzói pár 
(»'<;</> //őre utazott.

V, ; lóri az ünnepség, u tömeg szétoszlott.

Német és olasz. 
kUldiittség

A Szent Isl\ón ünnepségekre külön kép
viselteti magút Olaszország és Némclor-

Ma kedden érkeznek Budapestre at 
olasz és német küldöttségek ingjak

Az olaszok ünnepi delegációjának Marlncttt 
iái ornok a vezetője, a németekének von 
Kluye vezérlő tábornok.

A pályaudvaron ünnepélyesen fogadják 
n küldöttségeket. Ma este a nemet küldött- 
M.’ck tag iái a Margitszigeten vacsorán 
vesznek részi, nz <>la*>z  küldöttség tiszteié 
téré pedig gróf Vinci budapesti olasz követ 
nd estebédet a követség palotáiéban.

Holnap a küldöttségek tagjai megtekin
tik a magyar Szentkoronát, megkoszorúz
zák a Hősök Emlékművét, majd Gödöllőre 
utaznak, ahol

a kormányzó kihtillgnláson fogadja 
őket m gödöllői kastélyban.

Hiéna tis-tc'cő látogatást lesznek vitéz fni- 
rédy Béla miniszterelnöknél, a kormány 
tagjainál,

Cüül-rlókön rrdr.'.annsdorff budapesti

német követ látja vendégül a német kül
döttség tagjait, akik az olasz küldöttség 
tagjaival

ré»7tvesznek augusztus 20 án a Szent 
Jobb-körmencten is.

Vitéz fíálz Jenő honvédelmi miniszter. 
Kánya Kálmán külügyminiszter a hét fo
lyamán ugyancsak vendégül látja az olasz 
és német követség tagjait, akik augusztus 
21-én utaznak cl a fővárosból.

A Szent István-emlékév alkalmából Szendy 
Károly polgármester nemzetiszinü keretek
kel ellátott falragaszokon fordul a budapesti 
háztulajdonosokhoz, hogy ünnepi érzéseink 
külső kifejezéseképpen

augusztus 15-lke reggelétől augusztus
21-lke estig nemzetiszinü lobogóval dí

szítsék a házakat.

A polgármester elvárja, hogy u főváros min
den egyes polgára Szent István király em
lékéhez méltó módon tesz eleget ennek a 
hazafias kötelességnek.

-J

A kormányzó berlini
utjának 'jelentőségét 
méltatja a bécsi sajtó

Bécs, augusztus 14.
A Hcichspotl hosszabb cikk keretében 

méltatja Horthy Mikló*  kormányzó küszö
bönálló berlini utjának jelentőségét.

A németek és magyarok — írja a cikk — 
régi fegyserbarátok. A világháború folya
mán a két nép ismét ráeszmélt arra,

mennyire egymáshoz fűzi őket n körü
löttük levő politikai helyzet.

Ez az esztendő, amely a német népnek 
a nagv német álmok beteljesülését hozta, 
Magyarország számára a 900 évvel ezelőtt 
meghalt első királyára.

Szent Istvánra való emlékezést jelenti.

E nagy király bölcs és előrelátó, magas 
civilizációtól és valóban keresztény szel
lemtől áthatolt eszméi évszázadokon ál 
szolgállak a magyar állami politika alap
jául. Es mint ahogy a valóban nagy müvek 
nincsenek alávetve a történelem változásai
nak, éppen ugy még

Az óriási anyag miatt

kétnappal meghosszabbították 
a monstre-minisztertanácsot

Az elmúlt hét szerdáján kezdődött meg 
az. a nagyfonlosságu sorozatos miniszterta
nács, amelynek programján szerepelt a kor
mánynak egész sereg tervezete az őszi poli
tikai kampány során megvalósítandó intéz 
kedésekkel kapcsolatban. A minisztertaná
csot — amint azt megírtuk —

négy napra tervezték s Igy a kormány 
tagjai tárgyalásainak szombaton be kel

lett volna fejeződnie.
Kiderült azonban, hogv a program olvan 
hatalmas, hogy azt lehetetlenség voll négy 
nap alatt letárgyalni. Ezért már szombaton 
ugy döntöttek, hogy kedden folytatják a ta
náén koráim kot, hétfőn pedig uyy módosult 
ez a megállapodás, hogy

még szerdán Is folytatódik n monstre- 
intnlsztertnnács.

Igy a négynapos minisztertanácsból egy tel
jes hetet betöltő tárgyalássorozat lett.

Ma, kedden és holnap, szerdán tehát ha
talmas munka vár a monslre-minisztcrla- 
nácsra, tekintettel arra, hogv

még le kell tárgyalniuk több fontos ja
vaslatot,

amelyek u belügyi, pénzügyi, kereskedelem
ügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi 
tárca körébe tartoznak.

Sürgősen végrehajtják
Palesztina felosztását

London, augusztus 15.
Palesztina felosztásának ügy*  döntő stá

diumba jutott.
Hétfőn összeült Londonban n Paleszti
nából visszaérkezett királyi bizottság, 
nogy megállapítsa n felosztandó Palesz

tina húrom uj államának határait.

A londoni snjtó igen nagy jelentőséget tu
lajdonit ennek nz ülésszaknak, amellyel

a feloszlás előkészítésére Irányuló mun
ka befejeződik.

Az angol kormány — Írják a lapok — most 
már nem lantisit olvan ingadozó magatar
tást ebben a kérdésben, mint eleinte, hanem 

szilárdan el tan lükéivé arra, hogy ami
lyen gyorsa*)  csak lehet, végrehajtja 

Palesztina feloszlását.

mert ez az egyetlen útja és módja a palcsz 
linai kérdés megoldásának. 

ma is mindig ujabb és ujabb élet fa
kad Szent István politikai hagyatéká

ból.

A márciusi egyesülés napjaiban a határ 
mindkét oldalán egyforma lelkesedéssel fo- 
gadtók azt n tényt, hogy

Nagy-Németország és Magyarország im
már egymás szomszédaivá váltak.

Ehhez a szomszédsághoz nz első magyar 
király halhatatlan eszméinek továbbfüzése- 
képpen olyan várakozásokat fűzhetünk, 
amelyek

teljes mértékben számolnak Magyar
ország történelmi és földrajzi helyzeté

vel.
Horthy Miklós kormányzónak és kíséreté
nek németországi útja nem áll ugyan sem
miféle politikai okkal összeköttetésben, de 
mégis jelentőségteljes fényt vet a két nép 
régi barátságára, amely az uj szomszédság 
következtében ismét megerősítést nyert.

A minisztertanács két nappal való meg- 
hosszabitása folytán az augusztus közepén 
megélénkült politikai életben néhánynapos 
szünet sem fog beállóid.

Szerdán este adnak ki hivatalos jelen
tést a miulszlertanácsról

és másnap, csütörtökön már Székesfehér
várra utaznak a kormány, valamint u két 
ház tagjai, hogv résztvegyenek a Szent Ist
ván emlékére tartandó ünnepélyes együttes 
ülésen.

Eckhardt nagy beszédet 
mond

Mindezzel még mindig nem zárultak le 
a hét nagyfonlosságu politikai eseményei. 
Igen fontos a független kisgazdapárt nagy
gyűlése. amelyet augusztus 19-én pénteken 
tartanak és amelyen a párt vezére

Eckhardt Tibor hatalmas beszédben 
fejti ki a kormány működésével kapcso

latos álláspontját.
Igen jelentős ez a gyűlés elsősorban azért, 
mert itt fog csak elhangzani a hiteles vá
lasz arra a kérdésre, hogy az őszi parla
menti kumpóny során milyen magatartást 
tanúsít majd a kormónnyal szemben az el
lenzék legnagyobb pártja.

A Betlehembe vezető országúinak azon 
a helyen, ahol szombaton egy angol tisztel 
meggyilkoltak,

a terep átvizsgálásánál 14 puskát és 
sok lőszert talállak.

Két arabot letartóztattak.
Nablus közelében
vasárnap ujabb ÖMzctilzések voltak 
arab szabadharcosok éa katonaság kö
zölt. llél arabot agyonlőttek, sokat pe

dig megsebesítettek.
Sok arab fogságba került.

A rombolások egész sora történt Ismét. A 
Hcbron és Bethscba Közötti utón

Ismeretlen tettesek eltávolitotlak 80 táv- 
kőoszlopot.

A Szíria és Palesztina közötti haláron a li
banoni rendőrség rajtakapott egy ló főnyi 
c«cm|>( szcsoporlot, amely titokban át akarta 
Vpni a határt. A csempészek és a csendőrök i 
közötti harcban egy csempész elesett. 1

Báró Berg
éles támadása 
Matolcsy ellen

Abony, augusztus 15.
Báró Berg Miksa országgyűlési képviselő 

Abonyban beszámológyiilést tartott. Előző
leg Matolcsy Mátyás felkereste a kerület 
több tekintélyes választópolgárát és átnyúj
totta ezeknek egy röplapját, amely

súlyos támadásokat tartalmaz vala
mennyi politikai párt ellen.

Báró Berg beszámolóbeszédében élesen 
válaszolt Matolcsynak, akiről azt mondotta, 
hogy függetleníti magát a józan és esz- 
szerű politikától és eddig vagy ötféle párt
állása volt. A továbbiakban

a szélsőségeket és a diktaturás törekvé
seket támadta

báró Berg Miksa, aki még több beszámoló
beszédet is mondott, amelyeken felszólalt 
Kiss József szerkesztő és Dénesfay-Dinich 
Ödön volt képviselő.

Öngyilkosság a Vöröskereszt 
kórházban

A gváliuti Vöröskereszt kórházban mű
ködik az ápolónőképző tanfolyam. Hétfőn

az ápolónő-növendékek közös hálószo
bájában felakasztotta magát Szilágyi 

Magdolna 22 éves nörendék.

Mire észrevették és levágták a zsinegről, 
már halott voll. A fiatal leány nem hagyott 
hátra búcsúlevelet, nem tudják, hogy miért 
ment a halálba.

Aknára futott 
és elsüllyedt 

egy francia gőzös
London, augusztus 15.

Gibraltárt jelentés szerint a roueni
Artois gőzös Gibraltártól 35 tengeri 
mérfüldnylre délkeletre aknára szaladt 

és elsüllyedt.

A Therese L. M. Huss német gőzös meg
mentette a francia gőzös személyzetét,

Hlinka állapota 
válságos

Rózsahegy, augusztus 15.

Hl inkának, u szlovák nutonomista nép
párt súlyosan beteg vezérének állapota 
hétfőn ismét súlyosbodott.

Hlinka testi erői fogytán vannak 
és az orvosok már alig-alig remélik, hogy 
megmenthetik az agg politikus életét.

Járdára robogott 
az autóbusz

Az Aréna-ut 66. számú ház elölt egy 
autóbusz felrobogott a járdára, özvegy 
Fábián Györgyné gyümölcs-standját fel
borította és Fábiánnál elütötte. Az. asszonyt 
a /ídA'US-kórházba vitték a mentők. Wink- 
ler János sofőr ellen megindult az eljárás.

— Sétahajózás n Szent István-napl tűzijáték 
alkalmával. A M. Kir. Folyam- és Tengerhajó
zási Bt. Szent István napján, augusztus 20-án, 
este a tűzijáték megtekintésére sétahajókat in
dít az eskütéri hajóállomásról Beszállás kez
dete 10 ólakor, Indulás 20 órakor. Menctdij a 
kivilágított tennesgőzösökön 2 pengő. Jegyek 
korlátolt számban bocsáttatnak ki és azok az 
eskütéri lin jóállomás személy pénztáránál augusz
tus 12-élől, péntektől kezdve, de legkésőbb 
augusztus 20-án 19 óráig válthatók.

Szomorú szívvel jelentjük, hogy drága 
férjem, édesapánk, illetve testvérem:

IHKÍS7
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rövid szenvedés után váratlanul elhunyt.
Temetése f. hó 16-ón, délelőtt Hit 

órakor lesz n rákoskeresztúri izraelita 
temetőben.

Gyászolják felesége, I)tikász Gyuláné 
szül. Kflufmnnn Bella, gyermekei . Bő
sekén Mlkaáné szili. Bukást Magda, dr. 
Bukást József, bátyja Bnkász Bávid, veje 
Bo.schán Miksa, sógora Kalmár Sándor, n 
Dukász- és Boschán-családok, barátai és 
tisztelői.

Minden külön értesítés helyett.
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Antal István 
elutazása előtt a pályaudvaron 

nyilatkozott a Hétfői Napié számára 
berlini útjáról

Berlin után Rómába utazik a propaganda
szervek tanulmányozására

Politikai körökben nagy érdeklődést kel
tett szombaton a nyilvánosságra került hir, 
hogy dr, Antal István államtitkár a német 
propagandaintézmények tanulmányozására 
Berlinbe utazik.

Az utazásról szóló hir igazolta azt, hogy 
a kormány valóban intenziven foglalkozik a 
hivatalos propaganda intézmény megszerve
zésével, amint azt Imrédy Béla miniszter
elnök kormányra kerülése után tervbe vet
ték. Amikor Hóman Bálint véglegesen kivált 
a kormányból, a propagandaügyek intézését 
Imrédy Béla miniszterelnök magának tar
totta fenn, ugyanakkor pedig Antal István 
államtitkár hivatalos helyiségét áttette az 
igazságügyminisztériumból a miniszterelnök
ségre, hogy módjában legyen közvetlenül 
érintkezni a propagandaügyekben is Imrédy 
Béla miniszterelnökkel és

politikai körökben nem titok, hogy pro
pagandaszerv megalakulása után kétség
telenül Antal István államtitkár kerül 
ennek az igen nagyjelentőségű és nagy

fontosságú intézménynek élére.
Antal István államtitkár szombaton dél

után a debreceni repülőgépszerencsétlenség 
áldozatainak temetésén a kormány nevében 
megrázó hatású búcsúbeszédet mondott. A 
temetőből egyenesen a hivatalába hajtatott, 
hogy befejezze berlini utazása előkészítésé
nek utolsó részleteit. Este még intern

megbeszélést folytatott a miniszter
elnökség vezető tisztviselőivel, majd Im
rédy Béla miniszterelnöknél jelent meg 

és előterjesztést tett berlini utjának részle
teire vonatkozólag.

Éjszakára járt az idő, amikor az állam
titkár távozott a hivatalából és reggel félhét
kor már indulásra készen állt a nyugati pá
lyaudvaron, ahová elkísérte a felesége, azon
kívül elkísérték hivatalának néhány tiszt
viselője és személyi titkára, dr. Ágh János 
miniszteri osztálytanácsos is, aki különben 
együtt utazik vele.

A Hétfői Napló munkatársa a pályaudva
ron beszélt Antal István államtitkárral, aki
nek berlini utazásához bizonyos politikai 
körök különböző kombinációkat fűzlek.

Az államtitkár az alábbi nyilatkozatot 
adta munkatársunknak:

— A kormány megbízott annak a hi
vatalos kormány-intézménynek meg
szervezésével, amelynek célja, a sajtó- 
és propagandaügyek központi intézése. 
Természetes dolog, hogy rámnézve fel
adatom teljesítése szempontjából külö
nös fontosságú más országok hasonló 
szervezeteinek Ismertetése. Utazásom 
célja kizárólag az, hogy a berlini nép- 
felvilágositó- és propagandaminisztérium 
szervezetét, működését, a sajtóval és a 
hatáskörébe tartozó más Intézmények
kel való viszonyát a helyszínen tanul
mányozzam. Utazásom célja tehát nem 
politikai, hanem kizárólag tanulmányi 
jellegű. Egyébként hasonló célból a jövő 

bét elején Rómába is elutazom.
Ezeket mondotta utazásának céljáról An

tal István államtitkár, aki azután elbúcsú
zott feleségétől, kíséretétől és titkárja társa
ságában a 7 óra 25 perces gyorsvonattal el
indult Berlin felé. Herceg Jenő

klasszikus ruhába öltözködött alakokat. A 
szoborcsoportozat figuráit ez nem is na- 
gyan érdeklik, saját méltóságteljes mozdu
lataik fontosságával elfoglalva, magukba me- 
rültcn szemlélik a kavargó tömeget, hallgat
ják az érkező és induló vonalok füttyeit, 
mert hiszen mindez nem újdonság szá
mukra: már több mint ötven éve díszítik a 
Keleti páyauduar homlokzatát.

Vegyünk búcsút a szobroktól. Utunk egé
szen más vidékre vezet, bár a forgalom itt 
is elég nagy szokott lenni. Igaz, hogy ilt 
nem a hétköznapok lármája fogad bennün
ket. Hancurozó gyerekek, babákat sétáltató 
kisasszonyok, várost néző idegenek és sze
relmes párok birodalma ez. Eláruljuk, hogy 
a Városligeten kérészül sétálva az Állatkert 
felé közeledünk. A hatalmas területen fekvő 
Állatkertet övező díszes, magyaros slilusu 
főkapu szakítja meg. Egyetlen furcsán, 
kissé egzotikusán haló diszitmény a kapu
tól jobbra-balra őrködő két-két köelefánl. 
Az apróságok szinte tisztelettel bámulnak 
fel rájuk, amint kisasszonyuk kézenfogva 
elvezeti őket közöltük. Az idősebbek játéko
san ráveregetnek orrmányukra, de min
denki kellőképen értékeli Budapestnek ezt 
a „rejlett szépségét".

Az Állalkerlből sétáljunk vissza az And- 
rássy-ut felé, hogy eljussunk mai rejtve- 
nyűnk feladatához. Budapest egyik legköz- .

fejtők között tiz nyereményt: kétszer 10 
pengőt és 8 más értékes dijat osztunk ki. A 
megfejtést csütörtökig kell kiadóhivata
lunkba eljuttatni.

A Hétfői Napló 
leleplező útja Budapest 
„rejtett" szépségei körül

ismertebb épülete ez, persze — miután rej- I ..Utazás Budapest rejlett szépségei körül* 4 
telt szépségről van szó, — egyik /eg'Aeoésbé clmü reitvenvnálvé.zatiink multheti nverte- 
ismert oldaláról. Tessék kitalálni, melyik lsei névsorát nnvatflorlódás miatt iövőheti 
épületet ábrázolja képünk. A helyes meg- számunkban köztijük.

Mai sétánkkal a nagyváros nyüzsgő életé
nek kellős közepébe akarjuk elvezetni ol
vasóinkat, hogy megnézzük, vájjon talá
lunk-e itt is rejtett szépségeket. A siető, ro
hanó élet nem nagyon szokta számba venni,

Budapest egyik legforgalmasabb útvonala, 
a Rákóczi-ut vezet mai sétánk első célpont
jára. A legkülönösebb jelzésű villamosok 
végeláthatatlan sora, száguldó autóbuszok, 
könnyen surranó autók hozzák-viszik az

Amerikai örökség meséjével autón
Budapestre hozatta magát, három napig 
szállodában élt, azután hölgyísmerősével 
együtt eltűnt egy kaposvári fiatalember

hogy szép-e valami azon túl, ha a gyakor
lati követelményeknek megfelel. Ez a meg
állapítás azonban csak első pillantásra tű
nik igaznak; rácáfol erre éppen maga az 
élet, amely már sokezer évvel ezelőtt ráve
zette az embereket arra, hogy a leghétköz
napibb dolgok is kedvesebbek lesznek, ha 
valami kis diszitést — „rejtett szépséget" —

tesznek rája. Ezt bizonyítják azok a régi
régi agyngedények, amelyeken n primitív 
emberek tisztán szépérzékükből vezetve a 
fonás díszítőelemeit alkalmazták. Nézzük 
meg tehát érvényesül-e ma is az ember szép 
utáni vágya?

emberek ezreit, mindkét járdája szinte fe
ketéjük a nyüzsgő tömegtől.

Menjünk végig a Rákóczi-uton. A Baros- 
tér szerte táruló képe olyan, mint valami 
óriásira felnagyított hangyaboly. Csakhogy 
itt sárgák a hangyák és többnyire kettesé
vel szaladgálnak. Körbe-körbe, ide-oda ka
nyarogva, mintha csak a hasonlat helyessé
gét akarnák bizonyítani, pedig nem mások 
ők, mint villamosok, amelyek mint valami 
találkozóra, ugy szaladnak össze erre a térre 
Budapest minden tájékáról. Néhányszor kö
rülkeringik egymást és ismét tovább siet
nek.

A tér főékessége azonban nem ez. A Rá
kóczi-ut torkolatával szemben ott emelkedik 
a Keleti pályaudvar hatalmas homlokzata. 
Időről-időre kitárja kapuit és az emberek 
százat özönlenek ki, hogy megrohanják a 
villamosokat. Ez aztán az igazi világvárosi 
forgalom. Lökdösődés, kiabálás, tülekedés, 
egyenruhás viUamosellenőrök, szájukbnn, 
egyik legfontosabb hatalmi jelvénnyel: a fü
tyülővei, izgatottan topogó, forgolódó vi
déki nénikék, mindez egyetlen nagy lihegő, 
siető gomolvagbnn. Felettük pedig, ott a 
méltóságteljes homlokzat ormán, impozáns 
szoborcsoportozat trónol megmerevedett 
mozdulatokkal.

Ezzel meg Is érkeztünk a mai séta első 
célpontjához. A lent nyüzsgő emberek nem
igen érnek rá, hogy felnézve a nyakficamitó 
magasba, alaposabban megszemléljék a

A főkapitányság központi ügyeletén 
megjelent Kenderes Ferenc kaposvári bér
autófuvarozó és feljelentést toll Pajor 
Gyula kaposvári ügynök ellen. Elmondotta, 
hogy néhány nappal ezelőtt Pajor Balaton- 
leltén felfogadta azzal, hogy

hozza fel őt Budapestre, mert Ameri
kában élő fivérétől hetvenezer pengőt 
örökölt. A pénz már itt van Pesten 
Sárosi vagy Bánki nevű ügyvédnél. Azt 
Ígérte, hogy a fuvardíját mór majd az 

örökségből fogja kiegyenlíteni.
Kenderes ezután nz ügynököt felhozta a 

fővárosba. Velük jött az autón Horváth 
Margit, Pajor nöismcröse is.

A társaság a Pa/aee-szállóbjn szállt meg. 
Az örökséget váró fiatalember szobát nyit
tatott a bérautófuvarozó vállalkozónak is, 
maga pedig Horváth Margittal a szálloda 
514. számú szobájába költözött.

Három napon keresztül vitte ezután még 
Kenderes az autóján Pajor Gyulát és Hor
váth Margitot. A harmadik nap a Palacc-

szálló szobafőnöke is benyújtotta a szoba
számlát Pajornak. A szobafőnök legna
gyobb meglepetésére azonban kijelentette, 
hogy

egyelőre nem tud fizetni és n számla 
kiegyenlítésére párnapi haladékot kért 
és előadta az amerikai örökség meséjét.

A szobafőnők azonban nem volt hiszékeny 
ember és kijelentette, hogy egy órán belül 
egyenlítse ki a számláját, ellenkező eset
ben kénytelen az ügyben megtorló lépése
ket tenni.

A történlek után Pajor nőismerősc tár
saságában azzal ment el a szállodából, hogy 
egy óra múlva visszatér a pénzzel. Hiába 
vártak azonban, sem Pajor, sem a nö nem 
jelentkezett.

Vasárnap este a kaposvári autófuvarozó 
is megtudta, hogy mi történt utasaival, 
erre nyomban kocsiba ült, a főkapitány
ságra hajtatott és feljelentette utasát.

A szálloda azonban a nemfizető vendég 
ellen nem tett feljelentést.
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’At egykori cs. f» kir. 7-ct huszárok, Vil- 
tmos császár ezredének voll tisztjei és legé
nyei vasárnap emlékünnepet tartanok a 
ISzcr viták templomának falában elhelyezett 
'ezredemléktn ünél.

II.
'A Pestet I.loyd vasárnapi számában meg

jelent egy cikk. Ihtcsuzlald — ez a címe. 
,Sz/anl»tlui>szklrót, a minap elhunyt orosz 
‘színészről Szál. Sok mindent leltet Imi egy 
'komédiásról, de ilyen lélekbemarkolóan 
egyszerű, Cifrázatlan és mégis ötvösmun- 
'kájii írást még alig olvastunk. Őszintesé
gében, kcresellenségében, stílusában mester
munka. Pedig nem hivatásos Író, újságíró 
tollából került ki: Paulay Erzsi a cikk 
szerzője. Paulay Erzsi, Ceruttl olasz nagy
kávét felesége, egy Ideig Szovjet-Oroszor- 
Szágban élt, amikor az ura ott állomáso
zott és mint vérbeli művészt, természetesen 
'érdekelte az orosz művészet. A cikk egyik 
része például leírja, a Marlanszky-szinház 
'két estjét, amikor a Cseresznyéskert és a 
Vánja bácsi került színre, Sztanlszlavszkl 
két parádés szerepe. A nézőtéren kifénye
sedett gérokkok, foszlott eslpkeblutok: nt 
Igazi művészetért rajongó régi kfítéposz- 
tály. Talán az Utolsó porcelláncsészét vet
ték ki a vitrinből, hogy a régi családi em
lék árán jussanak cl Cschovot élvezni, ta
lán a szűkös napi élelmlsreradagra kapor- 
palott garasokból telt a legyre... Gyö
nyörű irás, őszinte dicséret jár érte kegyel- 
mesasszony-kollégánknak,

III.
Herceg Hohentohe Watdcnhurg Schll- 

Jlngfiirst Klodivitiné eladta urlutcal palotá
ját a kincstárnak 900.000 pengőért.

IV.
Nem hiába jó riporter Tarján, szeret 

ynimlig felfedezni. Most megint hozott va
lamit Budapestnek. A Tarján-kerlbcn sze
repel egy zsonglflrstám: Trlry. Keze Őr- 
'dögmololla, szeme a sasé, remek akrobata, 
timellclt csupa kecsesség — tetejébe pedig 
Sugárzóan szőke 17 esztendős szép lány, 
jdeg kell nézni.

V.
'Az idegenforgalom, de a hazai sportrepü- 

Íés érdekei is régen kívánják már, hogy a 
falaton véglegesen és rendezetten belekap- 

ysolódhasson a légiforgalomba. Siófok kö
telében, Kllitln már ki is szemelték a 
yportrepíHötér helyét.

VI,
'Amerika egyik legdivatosabb főiskoláját, 

B detroiti Nort Central Colleget átszervezik 
'és kibővítik, egész egyetemi városrész lesz 
belőle. Még a neve is megváltozik, a Great 
lkaké College nevet kapja. Az uj egy elem
itek magyar származású tanárnője is lesz. 
'Szakái Gizi a neve, divatot ad elő. Holtbiz
tos, hogy ö a divattanszék egyetlen magyar 
^professzora a kerek világon.

VII.
A balatoni nemzetközi sport lát kereté

iben augusztus 28-án sportszerű kutyaklálll- 
tás lesz Hal álon földváron. 'Minden elismert 
ífajláhoi tartozó, legalább nyolchónapos 
fajkutya nevezhető, a Halafonl Hungária 
.Győztes címért. A díjazást Európa hu- 
tizonhat országában elismerik. Szépségver- 
tények Is lesznek, egyik a „Dáma és a ku
tyája", másik a „Gyermek és a kutyája'1. 
'Jelentkezés, érdeklődés augusztus 25-ély 
llosvay Hollóssy Lajos gazdasági főtaná
csosnál, a Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete igazgatójánál, Hákóczl-ut 29. 
Telefon: 1Ő8-IGI.

Vili.
nécsből keltezett rövid távirat jelentette a 

minap, hogy Schönburg-llartcnstcin herceg 
molorkcrékpárszcrcncsétlcnség áldozata lett. 
Budapesten egy Schönburg-llartcnstcin her
ceget Ismernek, egy tekintélyes, agg ariszto
kratát. Senkire tudta megérteni, hogyan ér
hette motorblcikli-baleset. Most azután kide
rült, hogy nem ő ar áldozat, hanem tizen- 
kilencéves unokája, János herceg.

IX.
Eur.pai tanulmányútja során Magyaror

szágra érkezett Mr. Metz, a Washingtoni 
Cofígrcss I.ibrary vezetője. X pfldg nagy- 
tágra nézve második könyvtárának megbí
zásából (i keszthelyi Festetics hercegi kas
tély könyvtárát tanulmányozza.

Meghalt egy érdekes öregur, akiről va
laha sokat Írtak n lapok és akinek a fény
képét gyakran közölték: Wolfbcrgcr Fe
renc nyugalmazott katonai tisztviselő, 
ixyoicvanhét éves kordban hunyt fi. Negy
ven esztendőn át a temesvári katonai lő
szerraktár élén állt. A: voll a nevezetes
sége. hogy megtévesztésig hasonlított Ee- 
rcnc Józsefre, még ugyanolyan szakáll! is 
viselt, mint Ferenc József.

BAKTER: Egyem n hegyit kedves Lepcses 
szomszéd, igaz-e, hogy megen Pesten vótak?

ÖRZSI • Jól aajdítja hájjá, mer onnan 
gy (ivünk.

BAKTER: A tálintójál nekil De gyakorta 
járnak oda. Oszt legalább hallottak valami 
jót?

ÖRZSI: Hallottunk ám.
BAKTER; Ncfttza mongyák el egy szuszra!
LEPCSES: A vizlpólóskáink igen derekas

an n clbuhálták a német sógorok csapatát.
BAKTER: Mi a ragya! Oszt mifajta bu- 

gár az. a vizipólóska?
LEPCSES: Még eztet se tuggya? Hét fájn 

legény bemászik n viz.be, oszt elkezd dufá- 
lózni, taszajkonni másik két legénnyel. 
Ülik, vágják, csépülik egymást. S néha, mi
kor van e' kis idő rá, e’ nagy labdát is ha
gymáinak.

BAKTER: Szóval: víziverekedés.
ÖRZSI: Az Igen. Ollkor még az úszónad

rágot is letépik egymásrul a víz alatt.
BAKTER: No, Illen dolog nálunk nem 

gyün elő.
LEPCSES: Nem? Emlékszek, eccer az a 

fijatal Fölhőrúgó Móczár Dani vasárnap 
délután bekajálott otthon az ablakon: — 
„IdcsanyAm, vessen mán ki egy gatyát né- 
keml" — „Micsoda??" —- bámult cl az öreg
asszony, — „Iszen reggoi vettél tisztát, hát 
az hun van??" — „Én nem tudom szülém" 
— szomorkodott a legény —, „mikor a kocs
mai verekedés elkezdődött, még megvót".

ÖRZSI: Ó, hogy a traktor léptyen a 
tyúkszemükre!

BAKTER: Hát tuggya, eztet mind a mos
tani modernos világ hozta magával. Mer 
tszen legénykoromba magam is igen halá- 
jossan résziveltem a kocsmai kilengésekbe... 
emlékszek eccer begyiitt e’ rettentő nagy 
ember, nkitiil mindenki félt ... de biz én 
nem ijettem meg. Odaléptem eléje s ollan 
két bikadögleszlő pofont kaptam, hogy még 
búcsúba is ritkán akad párja. No de illeti 
ramaty módon elgalyútlanítani az ellenfe
let .. . e’ inán igazán nem valót

ÖRZSI: Nem hát.
BAKTER: Oszt azontúl ml újság Pesten?
ÖRZSI: Kiteltek egy hirdetést az úccára, 

hogy hál: Vizet az állatoknak!
BAKTER: Amiként hogv nagv melegbe az 

ember asztalán Is ott iegyék a bor, meg a 
szolda.

LEPCSES: Magának is csak azon jár nz 
eszoveleje, mint annak a pesti lakósnak, 
akivel egy illen plngát előtt beszélgettem. 
Mer, aszongya, clőttevnló este hazaballagott,

KSlinffljal*  na9V választékban, mérsékelt árban. D UHU tan Heuű istuanne szocsmesier, sarosi-utca M.

Megkezdődött a magyarok 
második világkongresszusa

A világ magyarsága most tartja Budapes
ten a kormányzó védnöksége mellett máso
dik világkongresszusát, amelyre a világ 
minden részéből rengeteg kivándorolt ma
gyar érkezett haza látogatóba. A kongresz- 
szus bevezető ünnepsége vasárnap és hétfőn 
zajlott le.

Vasárnap a Városligetben a Hősök emlék
művénél a külföldi magyarok lerótták a ke
gyelet adóját a világháború bőseinek em
léke előtt.

A klllönlaöiő klilfüldl magyar egyesüle
tek vezetői koszorút helyeztek cl az 

emlékmUre.
Olt volt a negyvenezer tagot számláló Ver- 
hovay Segély egylet olnökc. Daragó József, 
megjelent Ujlaky Ferenc az amerikai refor
mátus egyház elnöke, a bridgcportl magyar 
betcgsegélyzö vezetője Dezső János. A mexi
kói magynroknt Wagner Lajos képviselte, a 
lolcdol magyar egyesületet Eördögh Elemér 
prchltus, a délamerikai magyarság képvise
letében Virág páter jelent meg. Eljött nz ar
gentínai követ Is és még sokan mások.

Az emlékmű megkoszorúzása után a ma
gyarok világkongresszusának résztvevői 
IVoshínpfon-szobra elé vonullak. Itt Kemé
ny I Ernő, n younglownl mngynr egyesület 
nevében magyar- és angolnyelvü beszédet 
mondott, amelyben azt hangsúlyozta, hogy

nz Amerikában élő magyarság hllséges 
polgára uj hazájának, azonban szive 
mélyén igaz, és Jó magyarnak tartja ma

gát.
A kongresszusi ünnepségek további során

de a szeme ollan körösztbe állt, akár a fa
lusi asztal kccskelába. Hát a felesége rátá- 
matt, hogy így-úgy, mér ivott megen bort? 
— „Mer melegem vót!" — felelte nz illető. 
—* „Ha melege van, Igyák vizet!" •— kaj- 
bált az asszony. ■— „Fogd a szád" — mor
dult rá a kccskeláb-szemfl egyén s fölmu
tatta a plagátot, — „ehen nézd, ha van sze
med, kigyütt a rendelet, hogy aszongya: 
„Vizet nt állatoknak!"

BAKTER: Igaza is vót. Mer nézze csak, 
én mán annyi bort megittam életembe, aki
vel egy vízimalmot Öt esztendeig el lehetne 
hajtani, — de még nem ártott meg nékem 
soha. Ellenbctesen ha egy pohár vizet fel
hörpintek, mlngyán szédülök tülle.

LEPCSES: Akkor maga is úgy van, mint 
odaát Pápóczon lakik egy bizonyos Venyige
tisztelő Kátyó Mihál, aki úgy kiösmeri ma
gát a szőllőlé terén, ho’ csak mekkóatojja 
a bort s aszongya: ,,E’ kérem 935-ös Rin
gató" — vagy’ pedig: ,,E’ kérem tavait azöld- 
szilványl." No eccer valaki odatett eléje e’ 
pohár kútvizet. Mekkóstulta, forgatta a szá
jába, ízlelte, rágta, gurgulAzta s a végln 
aszonta: — „Rühellem magam kérem, de 
ha fölakasztanak se tudom megmondani, 
hogy mi ez."

BAKTER: Isten éltesse aztat nz embert.— 
Hát nz orosz-jnpány fegyverszünetet hogy 
köll értelmezni?

ÖRZSI: KiattAk a jelentést, de Igen zava
rosan szól.

LEPCSES : Hájjá baklerom, tavai Blvnl- 
Tusnádon Igen csúnya fölhőszakadás vót. 
Az otlnni koléngája magának, névszerint 
Esöleső Czibak Mártonv, eztet az iratot 
kíítte a fölsőbbségnek: „32-es pállaőr jelen
tés. Az időjárás megszűnt. A szélcsend meg
állóit. A vihar tiz centi magasságba ellepte 
a síneket".

BAKTER: No csak még eggyet: igaz vóna, 
hogy Kocsér kösségbe e’ család némaságot 
fogadott?

ÖRZSI: Az ám. Mán esztendeje nem szól
nak o' szót se.

LEPCSES : Nem nagy sor, mer magyar 
ember amúgyis ritkán szól. Eccer Pcstrül 
úlazott haza Cellbe Búgyogcsikaró Sitét Al
bert, meg a komája, Lófogú Gezmct János. 
Elindúltak a pállaudvarrul, oszt valahun 
Fehérvár után megszólal az egyik: — „Trá
gya kék a fődekre nem fohászkodás". Mire 
másfél óra múlva nszongya a koma: — „Én 
gyüvő héten kezdem kihordani". No, mikor 
osztán Cellben elbúcsúztak, Bágyogcsikaró 
így szólt: „Lássa komám, így könnyen mú
lik az utazás, ha elbeszélget az ember". — 
Oszt baklerom, Istennek ajállom.

aulocarokon a Kerepesl-temetÖbe Kossuth- 
mauzóleumához vonullak. Itt Pfelffer, a 
Bécsben élő magyar katolikusok lelkésze 
nagyszabású beszédet mondott.

— A külföldi mngyarok — mondotta — 
vándorúinkon

mindenütt érzik Kossuth életének én 
tragikumának bizonyságát,

amely azl bizonyltja, hogy az eszme és 
igazság győzedelmeskedik az erőszak felett. 

Ezután Ujlaky Ferenc beszélt.
Vasárnap este a kongresszus résztvevői 

ismerkedési estélyt tartottak.

Pályadíjnyertes amerikai 
magyar ifjak érkezése 

Hétfőn este n déllvasuttal érkezett Buda
pestre az Amerikai Magyar Népszava new. 
vorkl napilap 43 főnyi csoportjával két máso
dik generációs Ifjú, akik mint „a legérdeme
sebb amerikai magyar ifjak versenyének" 
győztesei az Amerikai Magynr Népszava ven
dégel és két ifjú, akik mint a „Washington 
György és Kossuth Lajos" irodalmi verseny 
győztesei, a Magyarok Világkongresszusának 
vendégei. E győztesek: Palenesár Evelin, akt 
mint ..Miss Ltberty" vezette be az amerikai 
alkotmány 150 éves Jubileumán a philadel- 
phlnl ünnepélyre Honsévelt elnököt; Vltárlus 
Gyula escrkészllszl, Ifj. Jámbor Lajos és Csőke 
Irén; mindannyian egyetemi hallgatók. A pá
lyaudvarnál Nagy Károly, n Mngyarok Világ
kongresszusa igazgatója, Kemény György smn- 
rikni magyar költő, a Pro Hungária egyesület 
nevében pedig Halmi Bódognd és Soltész KA- 
rolyné üdvözölte beszéddel őket.

BaJapMt, 1038 angwilM 18,

A Rádió és az ifjúság
Amikor a rádió olyan tökéletességi fokra 

emelkedett, hogy valósággal olyan közszükség
leti cikk vált belőle, mint a villanyból, vagy a 
vízvezetékből, úgyszólván mindenki kivitel nél
kül azt mondotta, hogy milyen nagyszerű lett 
ezután, nem kelt operába járni, fölöslegetek 
lesznek a színházak, hangversenyek, hiszen a 
rádió ezeket potom pénzén házhoz szállítja!.. * 
Milyen ideális lest, hogy nem kell külön neki
öltözni, frakkot, estélyi ruhát ölteni, belépethet
jük magunkat legkényelmesebb karosszékünkbe 
és elképzelhetetlen kényelemben élvezhetjük a 
kiválóbbnál kiválóbb művészeket...

Ehelyett mi történt? A rádió népszerűségének 
emelkedésével aránylagosan fogytak meg a bótz 
rádióhallgatók és mikor a legszélesebb nipré- 
tegelf részére is hozzáférhetővé tétetett a rádió, 
rohamosan megnőtt azoknak a száma, akik a 
müvészlemezek helyett színházba, kávéházba 
járnak eredetiben élvezni a színházat, muzsi
kát ... Ml lenne ez? A rádió csődje? Szó sincs 
rólal Csak az embereknek éppúgy szükségük 
van a nyilvánosságra, mint a magányraj igen
is kell, hogy időnként felvegyék azt a sokat át
kozott szmókingot, kell, hogy a mindennapi 
robot után a szellemi és lelki szükségleteket 
megfelelően ünnepélyesebb formában elégítsék 
ki, mert a rádió nem tudja pótolni az „élő" 
színházat és zenét. I)e nem is kell, hogy pó
tolja, mert fejlődésével és lehetőségeivel mind
inkább igazolja, hogy nem Is annyira a szóra
koztatásban, mint a nevelésben, oktatásban rej
tőznek kiszámíthatatlan lehetőségei. És mivel 
hallgatósága az elképzelhetően legnagyobb és 
legkülönbőző fajtájú, természetes, hogy szóra
koztatási lehetősége is ingadozó. Magától érte
tődik, hogy a különféle műveltségű és érdeklő
désű közönséget egyformán kielégíteni teljes
séggel lehetetlen és éppen ezért képtelenség is, 
az embereket a rádióval otthonülökké vará
zsolni. De felesleges is. Van a rádiónak egy 
sokkal hatalmasabb tábora, mely kénytelen ott
honában tartókodnl, mert életkörülményei 
ugy alakultak, hogy akár hivatás, akár az 
anyagi helyzet, betegség, vagy más kötöttség 
miatt képtelen hazulról elmozdulni. Ezeknek a 
rádió felbecsülhetetlen értéket és áldást jelenti

A rádiónak talán legfontosabb és a társada
lomnak legkényesebb, legkritikusabb, de egyben 
leghálásabb óriást közönsége: az ifjúság! ök 
azok, akik egész napi tanújáé, sportolás és 
munka után — legtöbbször persze nem saját 
jószántukból, hanem csak a szülői szigornak 
engedve — az esték legnagyobb részét odahaza 
töltik és rd vannak utalva a rádiózásra, mint 
a nagyvilággal egybekapcsolt egyetlen szórako
zási lehetőségre. És ez az alkalom az, mellyel 
meg kell fogni a fiatal, érdeklődéssel teli ifjú
ság tudásvágyát. Olyan műsorokat kell adni 
számukra, melyek amellett, hogy szórakozta
tók is, az iskolában tanult szürke anyagot szí
nessé és érdekessé teszik. Itt van például, ha
zánk történelme. Kcll-e ennél teblllricselőbb 
téma, mint őseink históriája? Milyen érdekes 
és hasznos lenne — a magyar öntudatnak a ma
gyar fiatalság szivében való felkeltése érdeké
ben is — mondjuk hetenként egyszer folytató
lagos előadásokat tartani hazánk történelméből. 
Természetesen kitűnő, hiteles és jótollu törté
nész színesen és érdeklődéstkeltően megírt 
anyagát kellene felolvastatni — jó felolvasóval.

És végüt, ami a legegyszerűbb és legkézen
fekvőbb, az ifjúság zenei műveltségének kiszé
lesítésére mi sem alkalmasabb a rádiónál. Nagy 
zeneköltőknek az Ifjúság számára irt müveit 
kellene minél gyakrabban bemutatni, természe
tesen komoly és jól előkészített előadásban, 
mert ne feledjük, hogy az ifjúság a legélesebb 
és tegkegyetlenebb kritikus, de egyben a leghá- 
lásdbb is. A fiatalabb generáció a jó produk
ciót maradéktalanul és őszintébben tudja él
vezni, mint az elfásult és a mindennapi súlyos 
gondoktól terhelt felnőttek

S-r. S—r.
♦

At „AIDA" csütörtök esti állatkerti, szabad 
színpadi előadásával Komor Vilmos ismét 
nagyszerű bizonyságát szolgáltatta, egészen ki
vételes karnagyi és operavezetői képességeinek. 
Gondos és nagyvonalú vezénylése maradékta
lan szépségben szólaltatta meg a legnépszerűbb 
Verdi dalmfl minden szépségét. Németh 
Mária az együttesből messze kimagaslóan re
mekelt Aida szerepében, Elena N i c o l a i d i 
remek orgánuma Amnerise, Franzcschi 
férfiason érceshangu Amonasrója, Vermes 
Jenő pompás főpapja, Arany József méltó
ságteljes királya, ifj. Kürtös József futárja 
ét R r e v i á r I o barllonálls színezetű tenorja 
méltán rászolgáltak a hatalmas zeneteret zsú
folásig megtöltő közönség melegen elismerő 
tapsaira.

*
Beethoven leghatalmasabb alkotása, a 

IX. szimfónia, kedden este ő Arakor kerül 
előadásra nt Allatkertben. A zeneirodalom leg
szebb remekének S. Gervay Erzsi (toprán), 
Rács Tilda (alt), Szabó Miklós (tenor) és 
Vermet Jenő (bastut) lettnek a stóllstái. 
S Gervay Erzsi a halhatatlan mester egyetlen 
hangversenyáriálát, az „Ahl perfido., ,''-t is 
énekli, mig B a I á t » Frigyes a világhíres he
gedűversenyt Jálsta.

Állatkert
ma este h érakor

Beethoven: IX.szimfóniája
B. Gervay Entl, RAev Tilda, flhsabo Mikid*.  
Verme*  .Jrnft, l’aleatrlna Kórsa*  e*  HalAak 

Zsiga hereonmOvass kósreranködesévpi. 
Vezényel: Komor VUmo*
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Példátlanul durva, 
véres éjszakai támadás 
vitéz Makay Miklós 
kamarai titkár, 
az országosnevii iró ellen

Vasárnapra virradó éjszaka brutális tá
madás, durva inzultus érte vitéz Makay 
Miklós kereskedelmi és iparkamarai titkárt, 
az országosnevii írót és költőt, aki az egyik 
kiváló tagja az „Országutja" köré csoporto
sult haladó szellemű Fiatal magyar irói gár
dának.

Vitéz Makay Miklós társaságával moziból 
tartott hazafelé. A társaság egyik hölgytag
ját kisérte haza a Koháry-utcán végig a 
Lipót-l^örut felé. Az éjszaka sötétjében az 
egyik utcasarkon hirtelen

két férfi termett előttük, reprodukálha
tatlan kifejezésekkel illették vitéz Ma
kay Miklóst és a társaságában levő höl
gyet. Hangosan zsidóztak, majd pedig 
lökdösni kezdték a botrányt kikerülni 

akaró Írót.
Vitéz Makay Miklós ekkor előre küldte a 

hölgyei, maga pedig szembe fordult a kö
tekedő ismeretlen férfiakkal.

— Én vitéz Makay Miklós vagyok, front- 
hejcos és keresztény, 1G00 óta magyar ne
mes, kikérem magamnak, hogy az utcán in- 
zultáljanak, azonnal takarodjanak, vagy 
rendőrt hívok!
, A két támadó erre még hangosabban 
folytatta a zsidózást. A lármára rendőr ke
rült elő, igazoltatta a társaság tagjait, ez
után elment. Makay most tovább sietett a 
Lipót-körut felé és az egyik Koháry-utcai 
ház kapuján becsengetett, itt lakott ugyanis 
a hölgy, akit haza akart kisérni. Erre az éj
szakai támadók ismét megfordultak, oda
szaladtak a kapuhoz és újra reprodukálha
tatlan szavakkal illették a kamarai " ’ ’ 
és a társaságában lévő hölgyet.

Ezután pillanatok alatt zajlottak le : 
események,

Makay védőén a hölgy elé állt, de a kö
vetkező pillanatban hatalmas ütés érte. 
Az egyik támadó valami tompa tárggyal 
homlokon sújtotta. Makay erőteljesen 
védekezett, knock-outolta a verekedést 
kezdő embert, ugyanekkor azonban a 
másik hátulról ütötte fejbe. Vad küz
delem támadt, kelten harcollak egy 
ellen. Makay feje már több sebtől vér-

titkárt

az

PASTELLSZINEKBEN POMPÁZIK
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HÁROM KALANDOS HÉT
a perzselő szerelem szigetén
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a dzsungel királynőjének 
exotikus uj szerepe
RAY millanda
Amerika uj Valeatlnója

ságügyminlsztérlum előtt szolgálatot telje
sítő rendőrök érkeztek futólépésben a Ko- 
háry-utcai kapuhoz és ártalmatlanná tették 
vitéz 'Makay támadóit, Makayt pedig a men
tőkhöz vitték be, ahol elsősegélyben része
sítették.

Ezután az egész társasággal az V. kerü
leti kapitányságra, majd pedig a főkapi
tányságra mentek. Itt vitéz Makay följelen
tést tett a két ember ellen, akik részegsé
gükkel védeleztek, de megállapították róluk, 
hogy józanok. Az egyik támadó Tamás Jó
zsef szabómester, a másik pedig Darvas 
Béla mészárossegéd.

Makay Miklós a rendőrségen elmondotta, 
hogy Tamás és Darvas olyan kifejezésekkel 
illették, amelyek miatt a Vitézi Széknél is

zetl,
elbukott és ismét fölállt, kificamította az 
egyik verekedő ujját.

Időközben a házmesterné kijött kaput • jelentést fog tenni az ügyről.
nyitni, de segíteni nem tudott, segítségért I Tamást és Darvast elbocsátották a rendőr
kiáltott. A nagy zajra és lármára az igaz-1 ségről.

Kidobta a kalauzt a robogú 
kolozsvári gyorsvonatról a tetten 
Őrt nemzetközi zsebmetszö
Izgalmas hajsza után elfogták a merénylőt

natból.
4 vonat még robogott, amikor a kalauz ki
zuhant, de szerencsére csak könnyebb sérü
léseket szenvedett. Az utasok, akik szem
tanúi voltak a történteknek, a tolvajra ve
tették magukat, de nem tudták lefogni, mert 

kiugrott a kocsiból és a töltés mellett 
levő kukoricaföldek felé rohant.

4 vonat ekkor már megállóit és az utasok 
a vonat személyzetével együtt a kukoricás
ban üldözték tovább a tolvajt. Percekig 
tartott az izgalmas üldözés.

K

Kolozsvár, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Izgalmas 

események játszódlak le tegnapelőtt a ko
lozsvári gyorsvonaton. A vonat Kolozsvár
ról Bukarest felé haladt, amikor Predeal ál
lomás közelében hirtelen nyílt pályán meg
állóit.

Vészfék állította meg a robogó gyorsot.
Az utasok kíváncsian néztek ki az ablakok
ból és azt látták, hogy egyik kalauz a vas
úti töltés mellett az árokban fekszik, egy jól- 
öltözött magas férfi pedig kiugrik a vonat 
utolsó kocsijából és a pályatest közelében 
lévő kukoricaföldek felé rohan.

Csakhamar kiderült, hogy mi történt. Mi
után a vonat elhagyta Predeall, Vasit C.urcic 
kalauz végigjárta a vagonokat. Amint egyik 
zsúfolt kocsi perronján keresztül ment, 
észrevette, hogy

egy jólöltözött férfi egy idősebb ur zse
béből kiemeli a tárcáját.

A kalauz azonnal le akarta fogni a zsebtol
vajt, de a tétlenért tolvaj nekitámadt a ka
lauznak, aki erre az ajtó felé sietett és meg
rántotta a vészféket. A következő pillanat
ban

a leleplezett zsebtolvaj felrántotta a 
kocsi ajtajút és a kalauzt kidobta a vo-

Kényszerleszállást végzett 
Budapest határában 
W. G. Hildersheimann, 
a pilótapiknik vendége

a
Vasárnap 
Budapest 

vasúti blokkház őre telefonon felhívta 
daörsi közfogalmi repülőtéren lévő 
számú rendőrőrszobát és jelentette:

— Segítséget kérek, a blokkház közelében 
a szántóföldre ereszkedett egy repülőgép!

Az őrszoba azonnal értesítette a jelentés
ről a repülőtér vezetőségét, mire nyomban 
sürgős intézkedések következtek. Jelentés 
ment a légügyi hivatalba, ugyanakkor pedig

a közforgalmi repülőtérről autón szak
emberek és mentők robogtak

arra a helyre, amelyikről a blokkház őre 
beszélt.

A balatoni rnüut mentén a Kőérbereki- 
dűlőben fekvő szántóföld szélén valóban

repülőgépet találtak a földön: a D-EHNE 
jelzésű 37. tipu.su Klem sportrepülő

gépet.

A repülőtérről érkező mentők és szak
emberek odarohantak a géphez. Már az első 
pillanatban látták, hogy szerencsére komoly 
baj nem történhetett, a repülőgép teljesen 
ép volt,

a pilótaülésből pedig már a következő 
pillanatban kisegítették a pilótát,

egv szőke fiatalembert, aki azután elmon
dotta, hogv mi történt.

A sportrepülőgép pilótája Wolff Gerhardl 
llildersheimann 29 éves hannoveri állami 
tisztviselő, n Szent Istváni-pilólapiknikrc ér
kezett Magyarországra. A Balaton felől Bu
dapest irányába tartott, amikor a motorja 
valamilyen okból leállt llildersheimann ki
tűnő sportrepülő, nem vesztette el lélek
jelenlétét, hanem szabályosan kényszerleszál
lást végzett. A blokkház mellett szabad te
rületet látott, oda ereszkedett le. A kény
szerleszállás minden különösebb baj nélkül 
sikerült,

a gép nem rongálódott meg, Hildtrshci- 
mannak sem történt különösebb baja, 
mindössze a jobb szeme fölött és az 
alsó ajkán szenvedett kisebb sérülést

a földreereszkedést követő zökkenésnél.
A repülőtéri mentők első segítségben ré

szesítették a német pilótát, de a sérülése 
olyan könnyű természetű, hogv

nem Is szorul kórházi ápolásra, ezért a 
Hungária szállóban lévő lakására vitték, |

reggel a balatoni miiül mentén, 
határában álló I. számú állam*  

a bu- 
120.
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Világmárkás külföldi 
és belföldi

Orgona- 
harmoniumoK

6 évtizedes megbízhatóság!

Sternberg

Hamarosan sikerűit elfogni a tolvajt.
Visszavitték a vonalra és a bukaresti rend
őrségnek adták át.

itt megállapították, hogy
Savó Vilmos hírhedt nemzetközi zseb
tolvaj a különös vasúti kuhuid sze

replője.

Savó másodosztályú vasúti bérletet váltott 
magának, hogy akadálytalanul és gyakran 
Utazhassák a forgalmasabb vonalakon, öt 
gyanúsítják a magyar és csehszlovák vas
utakon elkövetett legutóbbi zsebmetszések
kel is. A hírhedt nemzetközi zsebtolvaj bűn
lajstromát most állítják össze a bukaresti 
rendőrségen, ahol Savó őrizetben van.

ugyanakkor pedig intézkedés történt, hogy 
a sportrepülőgépet szállítsák a budaörsi köz- 
forgalmi repülőtérre, ahol majd a motor
hibát megjavítják.

A szerencsés végű kényszerleszállást kö
vető napon, hétfőn Wolff Gerhadt Hilders^ 
heimann hazautazott.

Magyar delegátusok utaztak 
a coburgl frontharcos 
konferenciára

Gróf Takách-Tolvay József, a Fronthar
cos Szövetség országos elnöke és De Sgar- 
dclli Cézár szövetségi sajtófőnök hétfőn 
este Coburgba utazott

a Nemzetközi Frontharcos Szövetség 
végrehajtóblzottsúgi ülésére,

amelyen tizenhat nemzet képviselői jelen
nek meg. A több napra tervezett konferen
cia a Nemzetközi Frontharcos Szövetség el
nökének, Coburg-Gotha hercegnek történel
mi nevezetességű kastélya vöröstermében 
fog ülésezni.

A résztvevők Mainzból a Rajnán Köln
ire hajóznak,

ahol a konferencia nagyszabású ünnepsé
gekkel fejeződik be.

Rejtélyes halottat 
fogtak ki a Dunából 
Hétfőn délelőtt a Dnnuftíus-csónakház 

közelében férllholllcstet vetett ki a Duna. 
A ruhája zsebében táléit iratokból megálla
pították, hogy Kollár János 43 éves gyári
munkással azonos.

Jobbárain sérülést találtak, amely min
den valószínűség szerint a fulladás 

előtt keletkezett.
holttestet beszállították a térvenvszéki 

és
A 
orvostani intézetbe

elrendelték a boncolást,
annak megállapítására, hogv mi okozta 
Kollár János halálát.

Innycn viliim. .13% kedveimén/ a magyar 
rvbaxlovölt vasutakon. hi|rt- é« repűlfl 

v.iialakiiii luarnlviüvnk <'s MviM«>>aiMs<>k: 
Mafyar Caehsilnvék Kereakrrfrlml Kamaréniil. 
0|N>sl. V.. S/l iMvénkrt 10. (Tel: 12.3-171) 
..CIFI**  CMhulovéh l<lr(<-nfnr|nlnil íródéban. 
V.. JÓMfttér " T«*l  IWI-MŰ. én n> 
hudopeal t és vidéki MÁV menet Jegy Irodák ■ 
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HÉTFŐI NAPLÓ
Budapest, 1038 augusztus 1&

OKTÓBER HÚ 1-EN ÉS 2 - ÁN 
rendezi a Hétfői Napló szezonnyitó páros 
versenyét. Sietve közöljük « fenti dátumot 
h hatalmim arámii érdeklődő megnyugtató 
Mára. Kéazlclra, IsmerteJéat ■ versenyről a 
'jövőbeli számunkban adunk, csak a verseny- 
programiunk ősszcállitáuil miatt közöljük 
már most u terminust. Leltei tehát készülni, 
trenírozni, mert n Hétfői Napló páros ver
senye — miként n miiltbnn, most is —, 
fcikerben. fényben, pazar díjazásban, kitűnő 
rendezésben méltó lesz Budapest legszebb 
versenyeihez.

★

AVGLSZIUS lló 27-ÉN ÉS MÁN 
'JÁTSZIK A DIPLOMÁSOK EGYESÜLETE 
ti Nemzeti Kupáért Lillafüreden Miskolc vá- 
Ingatott csapata ellen A Diplomások egyik 
legkitűnőbb játékosa dr. Rcich Gyula ügy
véd, akinek egyik híres sí ép játszmáját mu-

4 D ü 8 7 2
9 8
0 5 4 2
4 10 0 8 7

tatjuk itt be, ni el’ycit a Lipótvárosi Kaszinó-
bán játszott:

4 A K fi

9 A D 3

<> K 10 fi

4 D B 0 2

4 B 10 3 
9 10 9 4 2
0 D B 8 7 
4 K 8

4 5 4
9 K B 7 0 5
0 A 9 «
4 A 5 4

IMI Nyugat Észak Kelet
1 kör passz 2 treff passz
2 kör — 3 pikk (!) —
.7 szán — 4 szán —
5 szán — fí kőt —

Nyugat a treff tizcsscl indított, Észak a dá
mát, Kelet a királyt, Dél az ászt adta. Fel
vevő most négyszer aduzott, majd trcffel 
hivott és kiengedte az ütést. Az volt a tel
jesítés legkézenfekvőbb sánsza, hogy a treff 
három-három eloszlásban van, amely esetben 
a rossz kárója a treffre elhelyezhető. Nyu
gat trcffel hivott vissza, a bubiba Kelet már 
nem adott szint. M ktbic, akit persze igen 
érdekelt, hogyan is áll a parti, ekkor meg
nézte az ellenfél lapjait és sajnálatosan álla
pit oda meg. „Kár a benzinért, egy bukás!” 
A kitűnő analitikus felvevő azonban jobban 
benne élt a pariiban és szerényen meg
jegyezte: „Van még egy komoly sánsz a 
teljesítésre, a túloldalt kényszerdobás!”) 
Gyorsan lehívta a káró ászt és királyt, majd , 
a: utolsó adut. Nyugatnak az asztalt negye
dik treff miatt fel k-llelt adni a pikkfogást. 
Fölvevő nz asztalról eldobta a treffet. I)e 
Kelet is kellemetlen helyzetbe került, mert, 
a két kárója ellen és az asztal pikkje ellen 
is kellett tartania, miután Nyugat eldobta 
pikkfogását. Rövid gondolkodás után a 
pikk eldobása mellett döntőit és igy az 
asztal három pikkje képezte a felvevő utolsó 
ütését.

.4 partnerek örömmel gratulállak a szép 
lejátszáshoz. Drávó, l'gyvéd Ur!

BALATONI SPOHTHÉT keretén belül 
idén brldgoverscnyt is rendeznek. Az agilis 
B. S. (’.. xelle terébe, hogv minden évben 
más-más fürdőhelyen rendezi meg a páros 
brldgeverscnyt n többi versenyekkel egyidő 
ben. Az idei versenv Földváron lösz, szep
tember 2—4-én. A Magyar Bridge .Szövet- 
ség mindent elkinet n verseny sikere érde
kében. most folyik a verseny előkészítése 
és n rrndezőbirollsftg összeállítása. A ver
seny kiirósu szerint ukúr vegyes, akár férll 
páros indulhul, csak cgyellen megszorítása 
lesz valószínűleg a versenyben való részt- 
x ételnek, hogy két clsöosztályu játékos 
együtt nein indulhat.

♦
4 HÁZASSÁG IS .1 RRIDGE már 

nem egyszer került egymással szembe, bár 
Culbertson mester állandóan hirdette, hngfl 
semmi sem biztosit ja jobban a harmonikus 
házaséletet, mint a bridge. ,t pesti élet most 
ismét megcáfolta a .nagymester" megállapítá
sát . Rtidgeelubjnink jól ismerik ar ismert, 
pompás kedélyű fertilest. aki szívesen vett részt 
a hafnatiy tartó partikban is. Mintegy félévvel 
szelőit kimaradt a br idgf partikból. Megnősült. 
Szerelemből nősült és neje őnagysága elszánt 
ellensége voll a brhlgenrk. . Nem engedem kár
tyázni" — volt ar első kikötése! A szerelmes 
vőlegény megígérte. hogy nem fog játszani. 
Meg is tartotta Ígéretet. I.gy ideig! Amiy ki
buta bridge nélkül |: utóbbi időben üzleti tár- 
mintáséit, ui gyártási próbák, stb. címén kez
dett kimaradóim otthonról. A féltékeny feleség 
gyanút fogott és kezdte figyeltetni „szorgalmas" 
férjét Kisült az igazság! Férjiiramat ismét 
hatalmába kérdette a bridge lát Happy-end: 
a féltékeny feleség magánórákat vesz a bridge- 
tudumany rejtelmeiből. . .

•
AZ M T K kombinált csapata: dr Kun. I'r- 

d.lyi, Peri. Balog, dr. l'iicdmnnn, Singvr fel
állításban elutazott n pöslyénl neturekö/í csa- 
pntvcrs< nyelne I ircnhul csapat nevezett be nz 
érdekes versemre \ magyarok legerősebb el
lenfele a mShriv h-nslraui Bornch csapata. A 
csapat e négynapos versenyt xasérnap erős 
kötőelemben fölényesen megnyerte.

Ujabb világrekorddal 
hazaérkezett Berlinbe 
a német oeeánrepiilő

Berlin, augusztus 14.
A Focke—Wulff rendszerű Condor óriás

gép vasárnap délelőtt uisszaérkezcll ameri
kai útjáról Berlinbe. A gép 9 óra 57 perc
kor jelent meg a tempelhofi repülőtér felett 
és simán leszállóit.

A Condor a Newyork és Berlin közötti 
utat 10 óra alatt, tehát ujabb rekordtel- 

jeaitménnyrl tette meg.
A tempelhofi repülőtéren nagy lelkese

déssel fogadták az óceán repülőket, akiknek 
nagyszerű teljesítményéhez Hitler vezér és 
kancellár, valamint Göbbcls dr. birodalmi 
propagandaügyi miniszter táviratilag fejezte 
ki szerencsckivánatait.

Berlin közönsége határtalan lelkesedés
sel fogadta a Condor repülőit.

A repülök házáig vezető ut két oldalán fe- 
kctéllett a tömeg, amely viharosan élietle a 
repülőket.

Hcnkc kapitány elmondotta nz újságírók

Érdekes égi tünemény
Budapest felett

Szivárványszínű óriási napgyürü vette körül a napot
A legutóbbi északi fény után most megint 

ujabb égi tüneményben voll része Budapestnek 
Vasárnap délben egy óra tájban a város kü
lönböző pontjain az égre nézve, csodálkozva 
álltak meg a járókelők, a kávéházi forraszok 
vendéget fölugráltak. n laxislandokon sorra 
álltak a soffőrök, jtt-ott még a rendörposztok 
is az ég felé nézlek, a villamosok perronjaiból 
kihajoltak az utasok: égi tüneményt látlak.

F.blicn az időben felhők uszlak az égen, a 
nap alig derengett és

a nap korongja körül szivárványszínű ha
talmas gyűrű látszott,

percekig tartott a tünemény, azután lassan-las- 
san szétfoszlott a szlvárványgyürü.

Közben Budapest legkülönfélébb helyeiről

Külföldi egyetemi tanárok 
autókarambolja a Hortobágyon

Debrecen, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfon- 

jdcntésc.) Könnyen végzetessé válható Rá
támból tölrtént n debreceni határban több 
magyar származású külföldi egyetemi tanár 
autójával. Dr. Kovács Árpád newyorki 
egyetemi tanár, dr. Telkes László profesz-. 
szór, a newyorki magyar könyvtár igozga- 
lójn, dr. Rásonyi László, az ankurai egye
tem magyar történelem és nyelvismeret ta
núra egy hatalmas túraautón kirándulást 
tellek a llortobágyra. Visszafelé a horto
bágyi és a balmazújvárosi ut keresztezésé

Kifosztotta a boldog vőlegényt 
a templomi esküvőn 
egy vakmerő zsebmetsző

Tegnap délben lukodalml-diszcs autó állt 
meg n főkapitányság épülete előtt. Gálába 
öltözött fiatal férfi szállt ki az autóból, uz 
első pillantásra látni lehetett, hogy a lako
dalmas autó vőlegényt hozott. Az autó utasa 
a központi ügyeletre sietett és feljelentést 
lel lopás minit ismeretlen tettes ellen.

Kicin László nyomdász volt u panaszos. 
Elmondotta, hogy

délben, 12 órakor tartotta esküvőjét

a Brthlcn-lézl izraclitn templomban. Mikor 
i púp már az ifjú párra adta áldását, a csa
ládtagok, rokonok, ismerősök, sorra gratu
lállak. A nagy gratuláció után Kiéin László 
Ijedten vette észre, hogv

— Kuponként mlndŐMie 4á Altér n villamos 
tűzhelyen való főrés-sütés árainköltsége egy 
négytagú családnál. Ha a Mzturtáshun villamos 
hiilöaiekrény Is van. e kél Ideális vlllanykésni- 
lék együttesen csupán 52 üllérnyi áramot fo- 
gyászt naponta. Hogy s villanytűzhely és hülő- 
szekrény a kánikulában mii jeleni, nrt a hol-, 
dneségtól sugárzó arccal tapasztalják nrok a 
házias'ionvok, akik az Elektromos Müvek. Ilon 
véd utca 22. szám alatti főzóiskolájának ingye
nes gyakorlati előadásain részlvesznek Elöndá 
tok: csütörtökön és pénteken délelőtt féltiz 
órakor. 

nak, hogy az óceánrepülés ugy oda, mint 
visszafelé normálisan folyt le. Egész utón

állandóon kétezer méternél magasabb 
régiókban repültek.

Visszafelé a rossz idő miatt igen gyakran 
még magasabbra emelkedtek.

Henke kapitány elmondotta még, hogy a 
legjobban akkor nevetlek, amikor New- 
yorkbn érve, azzal fogadták őket, hogy

melyikük közülük Göring vezértábor
nagy.

Több newyorki lap ugyanis azt irta, hogy 
Göriny meglepetésszerűen szintén felszállt a 
„Condor” gépre, hogy látogatást tegyen az 
Egyesült Államokban. A newyorki lakosság 
és a hatóságok mámoros lelkesedéssel fo
gadták őket s

a repülőgépet 300 főnyi rendőrcsapat- 
nak kellett „őrizetbe vennie**,

nehogy a tömeg szétszedje.

hívták telefonon a Meteorológiai Intézetet, min
denki érdeklődött, magyarázatot kért.

A Mcterorológial Intézet ezt a felvilágosítást 
adta az érdekes égi tüneményről:

— Napgyürü a neve ennek a tüneménynek. 
Magyarázata az, hogy

■ nap és a föld közé jégfelhőt hajtott a 
szél, a jégfelhőn áthatollak a napsugarak, 

megtört a napfény a jégen,

interfcrenciális jelenség állt elő és igy keletke
zett a szivárványszerü gyűrű. A gyűrűn belül 
volt a piros és kiviil a kék szín. Egyébként a 
város különböző pontjairól mást és mást lát
tak, volt aki csak egy gyűrűt látott, mások vi
szont egymásba kapcsolódó több gyűrűt is lát
tak.

nél Veres János balmazújvárosi fiatalember 
motorkerékpárjával

oldalról teljes erővel nekirohant a túra
autónak. Az összeütközés ereje a mo- 
lorbiciklit hátravágta az utsréíl árokba.

Veres János eszméletlenül terült el. Kopo
nyaalapé töréssel életveszélyes állapotban 
vitték a mentők kórházba.

Az egyetemi tanárok autója több helyen 
megrongálódott, szélvédője összetörött, de 
a magyar származású külföldi tudósoknak 
kisebb sérüléseken kívül szerencsére nem 
történt bajuk.

a zsebéből eltűnt ezüst cigarcttalárcája, 
aranyórája és aranylánca, 

rsebmetsző furakodott a rokonok közé, az 
fosztotta ki a boldog vőlegényt.

Kiéin László pontos leírást adott az elvitt 
értéktárgyakról. A leírásból kiderül, hogy 

az aranyláncon zsuzsu is volt: négy- 
levelö lóhere, 

amely azonban ugylátszík nem a vőlegény
nek hozott szerencsét, hanem a zsebméts2Ő- 
nek.

Elfogták a 
budapesti padlások 

tetőmászó rémeit
Vasárnap a főkapitányságágon lelarlóz- 

taltuk Novák Imre és Mészáros András hu- 
szonnyolcéves napszámosokat, akik néhány 
nap leforgása alatt a fővárosban 57 padlást 
fosztottak ki.

A kél padlásfosztogató betörőt a Vörös- 
marty-utca 10-b számú házban fogták el. A

szám taMM-i rMtanírMK:
Gyönyörű tenyésztett igazgyöngybor................P 25.—"
Fehér aranyba foglalt cirkon vagy tenyésztett £■ — 
gyongygyörü....................................
A pZrizt Hue Rt volt újdonsága a gyönyört zzi- A —„
nekben portipUó lapon email poudrier . -.. P

divatékszerbolt
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házfelügyelő arra lett figyelmes, hogy két 
idegen ember járkáál a padláson. Nyomban 
rendőri hivott,

elfogták a betörőket és bekísérték őket 
a főkapitányságra.

Itt kihallgatásuk alkalmával elmondották, 
hogy néhány nappal ezelőtt a Vay Ádám- 
utca 30 számú ház padlásán jártak. Itt is 
észrevették őket, a házmester fellármázta az 
egész házat, rendőr hivott, aonban magukra 
zárták a padlás nehéz vasajtaját. Mire nz 
ajtót felfeszitették, addigra már ők

a háztetőn keresztül elmenekültek.

Mészáros a Teleki-tér felé vette az útját. 
Novak pedig a Nagymező-utca irányába má
szott háztetőről-háztetőre. Útközben hu
szonhét padlást tört fel a két ember és 
nagymennyiségű ruhaneműt és értéket zsák
mányoltak.

A VöTösmarty-utcai ház és a Vay Ádám- 
utcai esettel együtt

összesen ötvenkét padlást fosztottak ki.

A rendőrség nz ügyben most folytatja a 
nyomozást. Különböző zálogházakból szedi 
össze a betörés utján szerzett értékeket.

—l

Eltemették 
a debreceni 
repülőkatasztrófa 
győri áldozatát

Vasárnap sokezernyi tömeg kisérte el 
utolsó útjára Valgóczy Gyula 21 éves jog
hallgatót, aki a debreceni reptilőszeren- 
csétlenségnél vesztette életét.

A sírt valósággal elborította a virágok 
és koszorúk tömege.

A tragikus sorsú fiatalember temetésén 
Győr város és a vármegye is képviseltette 
magát.

A debreceni repülőkatasztrófa áldozatai 
iránt egyébként továbbra is nagy részvét 
nyilvánul meg. Hétfőn

Paksa János vidéki rendőrfőkapitány 
őszinte részvétét fejezte ki

a budapesti napilapok rendőri rovatvezetői 
testületének a kötclességteljesités közben 
elhunyt újságíró-áldozatok halála felett.

Budapestre szállították 
a halálrepülőgép motorjait

Debrecen, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A borzalmas ujságiró-repülőka- 
lasztrófa körülményeinek kivizsgálására ki
küldött vegyes bizottság lezárta a jegyző
könyveket, amely szerint most már végleg 
megállapították, hogy a katasztrófát motor*  
hiba okozta, és ezért elhatározták, a leztn 
hant repülőgép motorjának legalaposabb 
megvizsgálását.

A két rcptilőgépmofort becsomaoglták, 
lepecsételték éa Budapestre szállították.

Az alkatrészeket a légügyi hivatal műhelyei, 
ben szét fogják szedni s

a legaprólékosabb vizsgálat 
fogja kideríteni, melyik alkatrész okozta a 
végzetes katasztrófát.

Leányszöktetésí 
botrány!

Bukarest, augusztus 14. 
rendSrsíR tíbb külföldi 

rendőrhatóság megkeresésére
letartóztatta O’Brien angol állampol- 

gárt,
•'•kinek személyével a külföldi sajtó több 
szelhámossági ügyből kifolyólag az utóbbi 
időben sokat, foglalkozott.

O’Brien bele volt keverve egy leány- 
szöktetésl ügybe is, amelynek szálai 

Budapestre vezettek.
A budapesti rendőrség azonban kinyomozta, 
hogy O'Brien Romániába utazott s most

Bukarestben sikerült Is öt feltalálni.
A bukaresti rendőrség kiutasította O’Brient, 
aki azt kérte, hogy

Lengyelország felé toloncolják ki.
Most az a kérdés, hogy n lengyel hatóságok 
hajlandók é befogadni O'Brienl Lengyelor
szágba.
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Három fiatalember 
véres botránya Újpesten
Megtámadtak és leszúrtak

Szét kell verni az együttes börtönt
— hirdette vasárnap Macsek 
a horvát és szerb népnek

Három fiatalember véres garázdálkodása 
foglalkoztatja vasárnap este óta az újpesti 
rendőrséget. A példátlan botrány, amely 
Újpest egyik legforgalmasabb utcáján, a 
járókelők szemeláttára történt, az egész vá
rost izgalomban tartja.

Az újpesti Árpád-ut 46. sz. átjáróház ud
varán állandóan nagy a forgalom, mert eb
ben az épületben van az OTI újpesti ren
delője. Erre vette útját vasárnap este Fried
mann János 17 éves tanuló. Keresztülhaladt 
az átjáróházon és már a József-utcal ol
dalra ért, amikor a kapu előtt három fiatal
ember ugrott eléje. Közrefogták, megállítot
ták, azután az egyik megszólalt:

— Öcsém, te zsidó vagy?
•— Az vagyok! — válaszolt a 17 éves ta

nuló. A következő pillanatban a három fia- 
atalember egyike

előrántotta zsebkését ég Friedmann Já
nost kétszer hátba szúrta, majd végül 

a kést ■ fiú karjába döfte.
Friedmann János hangos kiáltással esett 
össze és a sebeiből patakzó vérben

eszméletlenül terült el.

A Queen Mary visszahódította 
az Atlanti-óceán kékszalagját

London, augusztus 14.
A Queen Mary angol tengerjáró gőzös Ame

rikából visszatértében a Neivyork—Sout- 
hampton közötti utat is 1 óra 25 perccel rö- 
vldebb idő alatt tette meg, mint a francia 
Normandie legjobb ideje és ezzel

visszahódította a Normandietől az At

Százezer pengős valuta*  
siboláson tettenértek 
egy elegáns fiatal hölgyet

egy 17 éves tanulót
A forgalmas utca járókeli egy pillanatra 
megdöbbenve nézték a durva és szokatlan 
jelenetet, azután hangos kiabálással

a menekülő fiatalemberek után vetették 
magukat, akik közül az egyik nyilas 

jelvényt viselt a gomblyukában.

Az egész József-utca visszhangzott az üldö
zés lármájától, mig végre hosszas hajsza 
után a egyik fiatalembert sikerült elfogni 
Bendőrnek adták át, aki bekísérte az újpesti 
kapitányságra. Itt azután kiderült, hogy Be- 
niczki Bélának hívják és a polgári életben 
szerelösegéd. őrizetbe vették, az eljárást 
megindult ellene és nyomozást indítottak a 
másik két merénylő kézrekeritésére.

A járókelők értesítésére perceken belül 
megérkezett a véres merénylet színhelyére 
a mentők autója is. Friedmann János még 
mindig eszméletlenül feküdt a járdán.

Életveszélyes állapotban

vitték be a A'dro/yi-kórházba. Eddig még 
nem tért eszméletre, úgyhogy kihallgatni 
sem tudták.

lanti-óceán kékszalagját.

A Queen Mary
három nap 20 óra éa 42 perc alatt tette 

meg a két földrész közötti utat.

A gőzös átlagsebessége .31.69 csomó volt 
óránkint.

Belgrád, augusztus 14.
Macsek vasárnap délelőtt a paraszt de

mokrata párt és a független demokrata 
párt vezető tagjainak kíséretében Belgrádba 
érkezett. Macsekot mindenütt nagy tömegek 
üdvözölték.

A belgrádi pályaudvaron Macsekot Sk 
szerb ellenzéki pártok vezetői fogadták. Az 
állomás előtti téren, valamint a horvát ve
zér lakásáig vezető útvonalon mintegy 50-— 
60.000 ember gyülekezett össze, akik mind
végig éljenezték Macseket.

Macsek taksának erkélyéről megérkezése 
után rövid beszédet intézett az egybegyült 
tömeghez és hangoztatta, hogv

a szerb éa horvát nép 20 év óla harc

Halálba 
motorozott 
a vőlegényével 
egy fiatal leány

Vasárnap délelőtt Fűle Károly pestszent- 
erzsébeti tisztviselő menyasszonya, Handel 
Ella társaságában motorkerékpár-kirándu
lásra indult. Örkény határában egy kis ma
lac szaladt keresztbe az utón. Füle az álla
tot ki akarta kerülni, azonban a malac mé
gis a kerék alá került. A gázolást követő 
pillanatban

a motorkerékpár felborult, mert a haj
tólánc közé keveredett a malac teste.

A motorbicikli két utasa az országutmenti 
árokba zuhant. Fülének kisebb zuzódáso- 
kon kivü nem történt komolyabb baja, 
menyasszonya azonban olyan szerencsétle
nül esett, hogy

koponyaalapi törést szenvedett.
A szerencsétlenség után néhány pillanattal 
túraautójukon német orvosok haladtak arra 
az országúton. Észrevették a szerencsétlen
séget, megálltak, elsősegélyben részesítették 
Füle Károlyt, menyasszonyát pedig autó
jukba emelték és behozták a fővárosba. 
Mire azonban kórházhoz érkeztek volna, a 
szerencsétlen leány meghalt.

ban állott egymással.

Az áldatlan harc során súlyos áldozatot ho
zott vérben és életben, u szerbek pedig a 
küzdelemben elvesztették szabadságukat.

Szél kell tehát verni az együttes bör
tönt — mondotta Macsek. — Ez mind

két nép első feladata.

A nagyszerű fogadtatás biztosítéka annak, 
hogy ügyünket sikerül diadalra vinni. Ezt 
kívánja a horvát és szerb nép közös boldo
gulása.

A tömeg a beszéd utón elvonult 'Macsek 
háza előtt. Rendzavarásra nem került sor.

Macsek Vladimír horvát vezér ezután 
hosszabb tanácskozást folytatott az egyesült 
ellenzéki pártok vezetőivel.

Halálos benzin
robbanás a Lengyel 
bentesárugyárban
Különös baleset történt néhány nappal ez

előtt a Lengyel henlesárugyár Páva-utcai 
telepén. A tisztviselők és munkások közös 
étkezőjének csempézett falát benzinnel 
mosták le. A benzin o nagy melegben páro
logni kezdett s az étkezőhelyiség rövidesen 
telítődött a benzingázokkal.

Juhász Margit, a henlesárugyár 17 éves 
alkalmazottja, aki ételt akart melegíteni a 
gáztűzhelyen, gyufát gyújtott. A következő 
pillanatban robbanás hangja reszkettette 
meg a levegőt.

A benzingázok meggyulladtak, ttizetfo- 
golt az étkezőhelyiség berendezése és 

Juhász Margit ruhája.

Segélykiáltásaira s a robbanás hangjára ff 
gyár alkalmazottai siettek oda, eloltották a 
leány ruháját és az égő berendezést. A men
tők Juhász Margitot súlyos égési sebekkel 
a Szent István-körházba szállították. A sze
rencsétlen leány égési sebei rendkívül sú
lyosak voltak és

vasárnap délelőtt, a gondos orvosi ápo
lás ellenére, méghaIL

Az ügyben a rendőrség nyomozást indított,

Egy rejtélyes valutabünügyben folytat 
nyomozást a budapesti valularendörség. A 
bünügy gvanustottját elfogták, a nála talált 
pengő- és valutaösszegeket lefoglalták. 
Mindeztdeig azonban nem sikerült ponto
san tisztázni, hogy kicsoda az őrizetbevett 
gyanúsított.

Néhány nappal ezelőtt a budapesti valu- 
tarendőrség bizalmas értesítést kapott arról,
hogy

egy elegáns fiatal nő érkezik Buda
pestre és nagymennyiségű valuta és 

pengő van nála.
Magyarországra csempészi ezeket az érté
keket, azokat a határon nem jelenti bb. a 
útlevelében nyoma sincs a nála levő érte
keknek. A bejelentés alapján a detektívek 
nyomozni kezdtek s a nyomozás rövidesen 
eredményre vezetett:

a Keleti pályaudvarról előállítottak a 
valutOrínd5rsó«rt egy fl.lal elegán, női. 
akinél hetvenezer pengői, többszáz dol- 
lárt éa többezer csehkoronát találtak.

Útleveléből az derült ki. hogy a yalutacsem- 
pészésen tettenért nő Szmuk Mérné szat
mári divatszalontulajdonosnö.

Az előállított asszonyt röviden kihallgat

Monstre élelmiszerrazzia 
Újpesten

Használt a szigorú büntetés, —
az uj razzia már mindent rendben talált

Két héttel ezelőtt nagyarányú élelmiszer
razziát tartottak Újpesten a hatóság, orvo
sok. A razzián nagymennyiségű romlott, az 
emberi fogyasztásra teljesen alkalmatlan és 
veszedelmes árut foglaltak le. T°bb keres
kedő ellen eljárás indult, egy ^0,bá’z^’ 
rost, aki teljesen romlott árut hozott for
galomba. súlyosan megbüntettek és sorba 
a rendőrbiró elé állították mindazokat akik 
szabálytalanul készített élelmiszert árusí
tották.

Akkoriban küldöm^ monl PoN Sándor 
dr. polKdrmMtarSM és kérték hogy toríb- 
N „iRoru Inlérkedésakkel akadélyozrs meg 
a romlott élelmiszerekkel való k"«k'dé’t. 
A polgármester meg is ígérte a küldöttség, 
nek, hogv

■a újpesti plseol éa n kereskedéseket 
teljesen megtisztítja

a, emberi élvezetre alkalmatlan árutól egy
részt a köiömio érdekében, másrészt pedig 
éppen azért, hogy megvédje és megóvja a 

ták, azután a bukaresti és szatmári rendőr
hatóságokkal lépett érintkezésbe a valuta
rendőrség. Értesítették a romániai rendőr-' 
hatóságokat a valutacsempészésről, mire 
Szatmáron azonnal megindult a nyomozás 
és meglepő eredményt produkált.

A szatmári rendőrség megállapította, 
hogy Szmuk Mórné a városban tartóz
kodik. hónapok óta nem utazott sehová. 
De kiderítették azt is, hogy Szmuk 
Mórné nevére nemrég útlevelet váltot

tak.
Szmukné a szatmári rendőrségen előadta, 
hogy valóban váltott utlvelet, hogy ma
gyarországi rokonainak meglátogatására 
utazzék Budapestre. Mielőtt azonban eluta
zott volna, útlevelét elvesztette s az máig 
sem került elő.

A szatmári rendőrség ma értesítette a bu
dapesti hatóságokat a meglepő fordulatról 
s most tovább folyik a nyomozás annak 
megállapítására, hogy

votaképen kicsoda a rejtélye*  fiatal 
hölgy,

akinél mintegy százezer pengő értékű valu
tát és pengöösszeget találtak.

tisztességes kereskedők és piaci árusok jó- 
hírnevét.

A polgármester ígéretét tett követte, Pesta 
László dr. tisztifőorvos irányításával most 
újabb nagyarányú általános razziát tartot
tak a kerületi orvosok. Mintegy

ötven újpesti üzletben jelentek meg vá
ratlanul és meglepetésszerűen az orvo

sok,

akik a legszigorúbb vizsgálatot tartották a 
boltokban.

A városi orvosok a razziáról szóló jelen
tést a tisztifőorvos elé terjesztették, aki 
azonnal beszámolt az eredményről a polgár
mesternek. A jelentésből kiderült, hogy a 
szigorú intézkedések hasznóltak:

az uj razzia már mindent rendben ta
lált, egyetlen Uzellben sem akadlak 
olyan árura, ami kifogásolható lenne 

és egészségügyi szempontból mindent rend
ben találtak.
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Hat újságíró 
emlékére

A debreceni repülőkatasztrófa tizen- 
kft áldozatát már eltemették. Szomba
ton délután a gyászszertartáson meghaj
totta a kegyelet zászlaját a hat tragiku
san elhuny újságíró és a másik hat ál
dozat koporsója előtt úgyszólván egész 
Magyarország népe, amely egyesült eb
ben a gyászban és a közös bánat ha
tása alatt megható példáját mutatta a 
szolidaritásnak.
'Már a harmadik napja a díszsírhelyen 

nyuyosznak az áldozatok, az élet megy 
tovább, a lapok egyre újabb események 
hírét hozzák, a közvélemény friss szen
zációk iránt érdeklődik, de a redaciók- 
ban, valamennyi budapesti szerkesztő
ségben, éppen ugy, mint a gyásztól köz
vetlenül sújtott családok körében, vál
tozatlan intenzitással él és fog élni a 
hat kedves, kitűnő kolléga emléke.

Izekben a sorokban mi is soha el 
nem múló szeretettel búcsúzunk hat ba
rátunktól, akik közül a legidősebb is 
alig mull el harminc esztendős. Ismét 
magunk elé idézzük a mindig céltuda
tos, energikus Benke Tibor szálas alak
ját és cszünkbejut, hogy milyen meleg
szívű barát volt mindig ez a kemény 
jlu. Molnár Bélára gondolunk, amint 
csillogó szemmel, friss hírekkel meg
rakodva jött be a rendőri sajtóirodába 
és fáradságos munkával szerzett híreit 
kollegiálisán adta át a kartársaknak. 
Peller Gyuri is mindig élni fog ben
nünk. ez a végtelen jóságu, mindig szol- 
yálatrakész barát, aki számtalanszor 
vállalta önként és szeretettel a munkát, 
kollégái helyet is. Ilyen jóbarát volt 
Rímznyál: Iván is, akiről mindig sugár
zott az életöröm és aki mindig törődött 
azzal is, hogy ezt az élet örömet bele
oltsa környezetébe. És Simor Miklós is 
megjelenik előttünk, ez a müveit, hig
gadt újságíró, akivel csendes éjszaká
kon, redukció után hajnalig lehetett be
szélgetni érdekesen és színesen — első
sorban az újságírásról. Emlékezünk és 
emlékezni fogunk mindig Szilvásig Jó
zsefre, erre a nyiltlekintetfí, kedves, 
élénk, mindig mosolygó pajtásra ...

Még ma sem tudjuk elhinni, hogy nem 
látjuk többé őket. És éppen ezért, irán
tuk való szeretetünk és ragaszkodásunk 
transzcendentális ereje közénk vará
zsolja őket mindig, mindig újra és az 
elköltözőnek megjelennek közöttünk: a 
parlament folyosóján, a rendőrt sajtó
irodában, a kávéházban, a redukcióban 
és a sorok közölt, azokban a lapokban 
is, amelyekben, sajnos, nem olvashat
juk már többé aláírásukat.

— MA TEMETIK EL BALOGH ELEMÉR 
TITKOS TANÁCSOST. Szombaton reggel 
tragikus hirtelenséggel meghalt nlmúsi Ba
logh Elemér titkos tanácsos, a felsőház örö
kös tagja, a Hangya-Szövetkezet elnöke. 
Balogh Elemér halvanhétévcs volt. Iskolái
nak befejezése után értékes közgazdasági 
irodalmi tevékenységet fejlett ki. Gróf Káro
lyi Sándor öl szemelte ki a fogyasztási szö
veti. ezetek központjának megszervezésére. 
Balogh Elemér a Hangyánál annak megala- 
pil;is;i óta dolgozott, ő volt nz intézmény 
••lsö ve/éiigazgatója. Nagy érdeme, hogy az 
ő kezdeményezésére állították fel Budapes
ten a I.ö.gazdasági egyetemet, amely Ba
loghat tiszteletbeli doktorrá is avatta. Az el
hunyt nagy közgazdasági szakfér llut ma, 
ke.l l.n délután öt órakor temetik n kere
peli temetőben, a református egyház szer
tári < a v/i rinl a székesfőváros által adomá
in...olt díszsírhelyre. Balogh Elemér özve
gy. I. / i. -zvéit.ixiratot küldött a kor-. 
máiixzó, József főherceg, Imrédy Béla mi-' 
niszterelnök és a kormányunk csaknem va- 
lamennvi tag|a, Darányi Kálmán és gróf 
Esterházy Móric volt miniszterelnök, gróf 
5 li hem/i Bertalan, a felsőház elnöke és 
m< ,• s.d.an a politikai, gazdasági és társa
dalmi <1.1 előkelőségei közül.

75 éxvs Henry l'ord. nz uutoniobilkirály. 
A ino.l.m aiili'iiediilgxáriás úttörője és nesz
től i ll.-inx Imii mull hó végén ünnepelte 75. 
sn i M i 13 éves korában maga ke
leső m I.. imi, t óra javítással, 17 éves volt, 
nini',.. .ex cséplőgépei, 20 éves korában 
Irnklml ■ ;•>!. ii IVtMI-bnn telte meg első prólm- 
' 1 i állal konstruált egyhengeres
tii.i.-j. ii. I,.KI3 Imn nlnpilotln n Kord Motor 
('.■■mpam: .kőik) ,1.11.,, nlaplókévvl. Ili 10 ben 
io. i .on ■., ,i !,■ || szi.-tt, , i ,.| vállaltitól, hogy 
I r< it 105 millió dollár, ii vetíti
tiiih 1 “ Miien tillaj.lonosu lett nz nkkor
mái ' 1 , i. > >'l..latnak. Néhány héttel
ez. lőtt . H k cl a 2(1 milliomodik Font aulái. 
VI y bevételei fennáiilsA-
nak O.tt 13 milliárd dollárt lellek ki.
I 't a he óssi. g, ( majdnem teljesen n
g'ilinúiix n gx ll lelép, k tökélelesilésérc

igl siláglörténe 
l,"ul. ii i j.| ,(|n n, emberi
nk.oat ekkoi,. -I , . ,, t, inch a legkisebb

1 1 ' 1 ‘ n , ..Imditolln nz egész vilá
got

MIImmI síremlék | ichbauninál V„ Ru 
dolf tér 3. iMargithid)

Egy örjöngő vérengzése 
a newyorkl rendőrség 
ünnepén

Newyork, augusztus 14.
A központi parkban a newyorki rendőr

ség halottainak emlékünnepén egv nyilván
valóan őrült ember egymásután több lövést 
adott le a rendőrökre.

Hat lövést adott le éa mind a hat lö
vése (illáit: három rendőrtiszt viselő és 
három polgári személy suylos sebesül

ten rogyott össze.
A lövöldöző embert a rendőrök nem tudták 
megfékezni és több lövést adtak le rá, ame
lyek közül

Családi dráma 
egy uborkásüveg miatt
Az asszony lelakasztotta magát, 
az ura levágta, azután önmagát kötötte lel

Megdöbbentő családi dráma történt hét
főn az Árvácska-utcában, Szabó István, az 
Árvácska-utca 1/b, számú ház házfel
ügyelője nborkás üvegeket vitt haza a fele
ségének. Otthon

az egyik uborkás üveg összetört és a 
házastársak emiatt összeszólalkoztak.

Szó szót követett, az asszony a veszekedés 
izgalmában felrohant a padlásra és fel
akasztotta magát. Az ura utána rohant, még

Idején észrevette és levágta a kötélről, 
nz asszonynak semmi baja sem történt,

saját lábán ment le a padlásról, az ura 
azonban ott maradt.

Teltek-multak a percek, de Szabó István 
csak nem jött le, mire az asszonyt vissza
ment a padlásra és nagy rémületére a ge
rendára hurkolva találta az urát:

Szabó István felakasztotta magát ugyan
arra a helyre, ahonna pár perccel 

előbb levágta a feleségét.
Az asszony segítségért rohant, a mentőket 
hívta, de már nem segíthettek, Szabó 
István halott volt. Az öngyilkos házfel
ügyelő holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

A hőmérséklet nem változik
A Meteorológiai Intézet jelenti hétfőndélben:
A ma reggelig terjedő 24 óra alatt a Dunántúl északnyugati és középső terüle

tein, valamint az ország északi és északkeleti részén, továbbá a Tiszántúl nagy részén 
volt cső.

A Balaton vizének hőfoka Balatonkenesén 21, Bogláron és Füreden 23, Siófokon 
24 fok volt. A Duna vizhőmérséklcte 20 fok.

Budapesten hétfőn délben a hőmérséklet 20 Celsius fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 754 milliméter, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt északnyugati szél, változó felhőzet, több helyen még eső, esetleg 

zivatar, a hőmérséklet nem változik lényegesen.

— Duna, méreg, kötél, revolver, borotva... 
Dudás Júlia háztarátsi alkalmazott az Új
pesti-rakparton a Dunába vetette magút. A 
hajósok kimentették a vízből. — Lakos Béla 
munkás felesége a Garay-tér 8. számú laká
sán aszpirinnel megmégrezte magút. — A 
Mária Valéria lakótelepen Eriss Ferenc nap
számos rézgálicoldatot ivott — Paál Vince 
kovácssegéd a S’oni/o-ulca 8. szánni üres 
leiken karján és nyakún felvágta az ereket. 
A járókelők észrevették és szóltak az őrsze- 
mos rendőrnek. Mire a rendőr megérkezett, 
addig Paál ereje végső megfeszítésével fel
akasztotta magát a kerítésre. A rendőr azon
ban még idejében levágta. A mentők az élet
untakat kórházba vitték. — Pollák Sándor 
géplakatos a Romanclli utca 3. szánni ház
ban revolverével szivenlötte magát és meg
halt. — Rákospalotán a Batthyány-ulca 18. 
számú házban hypermangánnal megmér- 
gezle magút Boda János Bsz.krt ellenőr 44 
éves felesége. Gyomormosás után a lakásán 
hagyták. — Ugyancsak Hákospalolán Rudi 
Mihály 22 éves kereskedősegéd a Rákosi 
Jen ő-utea 17. számú lakásán arzénnel meg
mérgezte magút.

— Kifosztották örfy Imre lakását. Őrfy 
Imre felsőházi tag Treforl-utcn 2. számú 
házban levő lakásán betörők jártak. A tet
tesek kifosztották a lakást. Orfyék vidéken 
nyaralnak, csak visszatérésük után állapít
ható meg, hogy mit vittek el c betörők, aki
ket a rendőrség keres.

— ítéletidő pusztított Némctországb <n. 
Vasárnap és hétfőn a német birodalom leg
nagyobb részében felhőszakadás és jégverés 
pusztított, amely különösen a déli és nyu
gati tartományokban okozott jelentős káro
kat. A legjobban a Rodeni-tó környékét súj
totta az Ítéletidő. Lindán városát olvan nagy 
árvíz öntötte cl. amire 2."> év óla nem volt 
példn. Az Eipel folyó vidékén szintén nagv 
feUiőszakadás pusztított, amely súlyosan 
megrongálta Németország legnagyobb autó
verseny-pályáját, a híres N űrburgringel

— Elkészült n világháború karcagi hősei
nek emlékműve. A világháború befejezése 
után busz évvel elkészült a karcagi hősi ha
lottak emlékműve Az. emlékművel Gáldy 
Gyula budapesti szobrászművész készítette, 
aki az egy évvel ezelőtt meghirdetett pályá
zaton „Kun László” jeligéjű pályamüvével 
nyerte el az első dijat és kapott megbízást a 
várostól a szobor elkészítésére.

— Autóbusz, motorkerékpár, autó ... Ber
kei József szövősegéd motorkerékpárja az 
üllői-utón összeütközött egy jegeskocsival. 
A motorkerékpár utasa, Jaksche Vilmos 
tisztviselő lezuhant és súlyosan megsebesült.
— Csepelen, a Duna-utcában egy taxi el
ütötte Kerekes Ferenc gyárimunkás felesé
gét. — A 5‘0ndy-utca és Teréz-körut sarkún 
Pétcrfy Gyula debreceni városi tisztviselő 
motorkerékpárja összeütközött egy autó
busszal. Péterfy súlyosan megsebesült. —
— Sashalmon a Horthy Miklós-uton egy is
meretlen autó elütötte Kaufmann Gyula ka
laposinast, aki kerékpárján haladt. Kauf
mann Gyula súlyosan megsebesült. A men
tők a sérülteket kórházba vitték. — A Váci- 
utón, a káposztásmegyeri téglagyár előtt 
Büchler József soffőr a BE 320. rendszámú 
motorkerékpárjával elgázolta Juhász Lajos 
39 éves gyári munkást. Lábtöréssel és zuzó- 
dásokkal vitték a gróf A’dro/yi-kórbázba.

— Uj frontharcos csoport alakult Buda
pesten. A budapesti X. és XIV. kerületek ha
tárún lévő városrészben lakó frontharcosok 
tegnap megalakitották a rákosfalvai front
harcosok csoportját. Az ünnepi alakuló 
közgyűlésen Bahunek Bélát elnökké és Be
nedek Jánost társelnökké választották meg. 
Kertész Elemér országos alelnök a csaport 
diszelnöke lett.

— VILLÁM SÚJTOTT A REPÜLŐGÉP
BE. Mexikóból jelentik: A pénteken eltűnt 
ulasszállitógépct Veracruz államban megta
lálták. A gépet villámcsapás érte, lláromfő- 
nyi személyzete és öt utasa életét vesztette.

— Meghalt Pnliiky Tibor államtitkár 
édesanyja, özvegy hadpalaki Pataky Meny 
hérlné törvényszéki biró özvegye rövid 
szenvedés után 69 éves koróban hirtelen 
meghalt. Temetése augusztus 16-án, kedden 
délután felüt órakor lesz a Farkasréti teme
tőben. Az elhunytban Pataky Tibor dr. mi
niszterelnökségi államtitkár édesanyját gyá
szolja.

— A kocsmák lárórájs. A Budapesti Kocs 
niúrosok Ipnrtársulala kérelmére n belügyin.' 
niszter n Szent István hét záróráját n fővárosi 
kocsmák részére augusztus hó 18. 19, 20. 21. 
és 22. ik napjára éjfél után 4 óráig engedélyezte. 
\ zene-zéróra ugyanezen idő alatt ‘•üMn cn- I 
gedély nélkül reggel 4 árúig tart. j

Hat embert leifitt, 
végUI agyonlőtték

az egyik koponyáján áthatolva meg
ölte az örjöngő merénylőt.

A holttest ruhájának egyik zsebében leve
let találtak, amelyben az állt, hogy: Tette
met a rendőrség elleni bosszúból követtem 
el. A különös merénylő nyilván előre ké
szült teltére, amit az is bizonyít, hogy

mellén és hátán hatalmas fémlapokat 
hordott

ruhája alatt.

ÁlKÖllOZlUnH
a Ne w-York-palotáb a

IVEISZ MARISKA
Erzsébet-kőrút 9. szám

IV. Károly emlék
ünnep Tihanyban

Tihany, augusztus 15.
A IV. Károly Király Tihanyi Országos 

Emlékbizottság IV. Károly emlékére ün
nepséget rendezett Tihanyban. Előkelősé
gek egész sora jelent meg az emlékünne
pélyen, ahol íNta királynét és Ottó király
fit gróf Hunyady József képviselte. Vasár
nap délelőtt a tábori mise és Szentiványl 
bencés páter szentbeszéde után

Pallavlcinl György őrgróf mondott be- i 
szédet.

Pallaviclni megemlékezett a Szent Ist- 
ván-évről és kijelentette, hogy amikor 
Szent István a Dunamcdence ezen a kulcs
pontján nemzetünk alapjait megvetette, 
olyan irányelvekre fektette ezeket, amelyek 
örökérvényüek. Ezek az alapok:

az idegen befolyástól mentes nemzeti 
királyság, a nyugati keresztény hit és 
műveltség, az ország mindenfajta lako
sának egyenlő jogai és kötelezettségei. ,

Beszélt ezután arról, hogy IV. Károly ki
rály mindig a békéért küzdött.

— BALBO HITLERNÉL. Münchenből 
jelentik: Balbo olasz légimarsall Hitler ve
zér és kancellárnál az Obersalzbergen tett 
látogatása után megtekintette a Tegern- 
tavat, majd gépkocsin folytatta útját Olasz
ország felé.

— Meghalt lőgerpatnnyl Hervay István. Lő- 
gerpatonyi Hervay István, Csanád vármegye 
nyugalmazott alispánja, magyar királyi udvari 
tanácsos, felsőházi tag, Csanád-Arad-Torontál 
közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék 
törvényhatósági bizottságának örökös tagja, 77 
éves korában meghalt. A vármegye saját ha
lottjának tekinti és kedden délután öt órakor a 
vármegyeház közgyűlési terméből lesz a teme
tése.

— Meghalt Szauter Ferenc, Győr volt pol
gármestere. Szautcr Ferenc dr., Győr nyu
galmazott polgármestere, a Győri Általános 
Takarékpénztár elnöke vasárnap meghalt. 
Temetése szerdán, augusztus 17-én délután 
fél négy órakor lesz Győrben. Szauter Fe
renc dr. negyvenegy és fél esztendeig állott 
Győr szolgálatában; 1928-ban választották 
polgármesterré és polgármesteri ténykedé
séhez az uj közintézmények egész sorának 
megalkotása fűződik. Szauter dr. 1936-ban 
vonult nyugalomba.

— Helyreigazítás. Multheti számunkban „Az 
olcsó ólomkristály titka" cim alatt közöltük, 
hogy Dcutscli Hermán zalaegerszegi kereskedő 
üzletében az ajkai ólomkristúlygyár egyik al
kalmazottja által a jelzett gyárból ellopott 
legszebb ólomkristály-vázákat és dísztárgyakat 
költségáron alul árusítja. A fenti tudósításunk 
azonban téves információn alapult, mert 
Dcutsch Hermán zalaegerszegi kereskedő az 
ajkai óloinkristálygyárból ellopott dísztárgya
kat egyáltalában nem árusította, sőt éppen 
Deulsch Hermán zalaegerszegi kereskedő volt 
az. aki a dísztárgyaknak Zalaegerszeg megyei 
városban kőltségóron történő eladására a 
gyár figyelmét felhívta s igy lehetővé tette a 
bűncselekmény felderítését.

— Tóth Pál képviselő beszámolóbeszéde. 
Békésszentandráson a NÉP zászlószentelő 
ünnepélyének keretében Tóth Pál ország- 
gyűlési képiselő beszámolóbeszédet mon
dott, amelyen megemlékezett a közmunkák 

'megindításáról és a Tiszántúl kulturális és 
gazdasági ügyeiről. Utána Mezey Lajos és 
Várady László országgyűlési képviselők 
szólaltak fel.

— Halálozás. Königbaum Árminná sz. Adler 
Bogiim f. lió 14-én 03. évében elhunyt. Teme
tése kedd d. u. 3 órakor a rákoskeresztúri izr. 
temetőben. — Molnár István műhelyvezető fo
lyó hó 13-án 47. évében meghalt. Temetése hét
főn délután volt a rákoskeresztúri ujtemető- 
ben.

— Békésen végződött a családi viszály Tol
nában. Több alkalommal írtak a lapok a „tol
nai családi viszályról", amely a tizennyolcéves 
gyönyörű Hilda és szigorú édesanyja között 
dúlt. Most megtörténi anya és leánya közölt a 
kibékülés, amelynek leghnthalósabh érve egy 
remek ajándék- kifogástalan és olcsó Sternberg- 
markás zongora volt. Tehát: Minden viszály 
végétért, ha Sternberg királyi és udvari hang
szergyár (VII., Rákóczi-ut 60) hangszerei ke
rülnek szóba.

— Sétahajózást rendez a Nemzeti Munka*  
központ. A Nemzeti Mankaközpont — a Magyar 
Munkások Országos Szövetsége — „Becsüld a 
munkát" s/nhndidő szcrvczclc augusztus 17-én 
•;ste hét órától tiz óráig tartó Szent Llván-beli’ 
inncpi sétahajózást rendez. A sétahajó este hét 

"r.kor „ MÍTH ftajóSlomi.MI Indul
m|n,rXv hírom>winT<| „vole ómkor kiköl » 

leren é, n Rómol-HIrdínfI I,. ahol |.|. 
veszi a jelentkezőket.
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J..Prof. Lih és Erzsi a női szépség
úján

IMMÁR AUGUSZTUS MÁSODIK FELÉBB 
Upünk, de a Nemzeti Stlnhóion kittül 
egyetlen pesti színház nyitásáról, sem pro
gramjáról nem kaptunk még komoly hí
reket. A színházi front teljes bizonytalan
sága és az élet más területein megnyilvá
nuló átképzési tendencia természetesen nem 
hagyta érintetlenül a pesti színészeket és 
színésznőket, akiknek egy része lelkileg, sőt 
fizikailag is már már felkészült arra, hogy 
pályát kell cserélni. Azok, akik szorgal
masan olvasgatják a hollywoodi tudósítá
sokat, jól tudják, hogy a film sztárjai és 
egyéb kimagasló értékei szinte állandó en- 
gardeban várják az ott bizony gyakrabban 
megmutatkozó sors fordulatokat. Ezért van 
az, hogy Ring Crosby heti ezer dolláros gá
zsival kocsmát nyit, llarold Lloyd nem is 
titokban beauty-szalon tulajdonosa, vannak 
közkedvelt és teljes fényükben tündöklő 
csillagok, akik filmfclvétell szüneteikben 
szállodát igazgatnak, esetleg autókat adnak 
el részletre, mások a telekspekuláció veszé
lyes mesterségére cserélték fel a tőzsdejá
ték még veszedelmesebb „vagyonmentő 
sportját". Hollywoodban azon sem csodál
koznának nagyon, ha Joan Crawford, vagy 
Greta Garbó egy szép napon nem mint 
önálló ..............................................
hanem 
donosaí ...........
kai Iiawayba. Ott ugyanis jól tudják, 
hogy a munka nem szégyen, 
milyen fajtájú is, csak letörni, 
másra rászorulni baj, hiba, sőt 
Éppen ugy nem diffamáló virágot árulni a 
pult mögött annak, akinek eddig a virág- 
aranzsmánok tömegét küldték, mint aho
gyan az sem szégyen .ha egy szerencsétlen 
sorsfordulat következtében az extrák töme
gébe hull vissza, vagy szerződés nélkül 
marad az eddig agyonreklámozott sztár.

ÜGY LÁTSZIK ERRE A MEGGONDO
LÁSRA jutottak átok a pesti színészek és 
színésznők, akik a nyár bizonytalanságá
nak gyötrelmét nem az egymásnak való 
kétségbeesett panaszkodásban élték ki, ha
nem igenis bátran szembcnézick azzal, mi 
is történik velük akkor, ha történetesen 
szerződés nélkül maradnak, ha nem oldó
dik meg annak a három színháznak a 
sorsa, amely egyelőre zárt kapukkal ásito- 
zik az augusztusvégi nyárban. Ugy halljuk, 
hogy a Magyar Sziház két kitűnő színésze 
például csendben kitanulta a k c s zt y ü- 
készitést, egy másik 
könyvkereskedésbe

fllmvállalkotók jelentkeznének, 
mint hajózást vállalat tulaj

vezetnének társaskoránduláso-

bár
vagy 
bűn.

és villájának ablakaira, Simoné Simont 
csak a rendőrség gyors közbelépése ment
hette meg a tettleges inzultustól és tehette 
lehetővé a gyors csomagolását, pánikszerű 
menekülését a losangclcst partokról. A min
denható női liga által fanatizált tömeg (ki 
hinné, hogy „a bűnök városában" ilyen 
skrupulusok miatt t öntetne ki) állítólag a 
művésznő arany kulcsos botránya miatt for
dult eddigi kedvence ellen. Megírták a la
pok, hogy a fiatal színésznő egy állásnél
küli fiatalembert tüntetett ki kegyeivel és 
ennek jeléül aranykulcsot adományozott 
neki villájához, nyilván a meghódolásnak 
szimbólumaként, hogy a szerencsés fickó 
bejelentés nélkül is bármikor, éjjel-nappal 
látogatást tehessen nála. Egy zsaroló 
komorna, vagy talán éppen a kitün
tetett lovag indiszkréciója folytán pat
tant ki az 
nát 
de nincs az 
liga felháborodását el tudta volna némi- 
tani. Az amerikai közönség ugyanis nem 
szereti, ha becsapják, ha az ártatlan kislá- 
nyos külső — mondjuk ki magyarul — 
egészen más mentalitást takar.

MINDEZEKET AZÉRT ÍRJUK meg Si
moné Simonról, mert nekünk, pestieknek 
is jó ismerősünk ez a rendkívül kedves, an- 
gyalarcu fiatal hölgy, aki öt évvel ezelőtt 
nálunk járt és ha nem is ilyen alapos, de 
meglehetősen kínos botrány kapcsán em
legették nevét. A bűbájos fiatal hölgy alig 
lehetett akkor 17 éves cs a II u n n I a film
gyárban forgattak vele egy francia filmet. 
Partnere pedig Toutcn. aki hasonlóan 
fiatal, hasonlóan rakoncátlan és hasonlóan 
„könnyed" francia volt. Nagyon természe
tes, hogy a partner és a partnerod egy
másra talált az életben is. Karonfogva,

ti!
ügy. A bíróság a komor- 
évi hallgatásra ítélte, 

t a bíróság, amely a nőt

csókolódzva járták be a várost, valljuk be, 
majdnem mindig s állandóan llluminá'tan. < 
Se szeri se száma nem volt azoknak az ap- 1 
róbb nagyobb af/éteknek, amelyek a két
ségtelenül kedves fiatal pár túl szabad vi
selkedéséből keletkeztek egyik vagy másik 
étteremben, főként pedig szigeti hoteljük
ben. Pest jóindulattal, mosolyogva, derűsen 
nézte cl e két gamín csirkefogó túltengő jó
kedvét, velük nevetett, velük szórakozott 
és csakhamar hatalmas udvaruk támadt, 
példát adva azoknak az aranyifjaknak, 
akiknek czirányban már ugy sem kellett 
sok tanítás.

EGYIK ÉJSZAKA, a szigeti Párisién 
G r il l be n végre kitört az igazi botrány. 
Az aranyos Simoné Simon és lovagja 
Monsieur Toutcn kissé mámorosán, kissé 
íltumináltan fogadtak. A fogadás ára maga 
a szerelem volt, tárgya pedig az, hogy váj
jon Messicur Touten a grill előkelő laterna- 
cionálls közönsége előtt le meri-e ereszteni 
a nadrágját, vagy sem. Touten ur 
merte! Pár pillanatig lengedezett a francia 
színész lenge magyarja a parketten, azután 
a pincérek erélyes kézzel húzták rá vissza 
a comme il fant ruhadarabot. Simoné Si
mon a kacagástól majd kiesett a páholyból, 
ahonnan az egész társaságnak rövidesen 
távoznia kellett. Ezt a kalandot akkoriban 
szerették úgyis feltüntetni, hogy két francia 
színész annyira Balkánnak tekinti Pestet, 
hogy ezt is megengedi magának, viszont e 
sorok írója tudja, hogy semmi más nem 
volt, mint féktelen, rakoncátlan, felelőtlen 
gyerekek ostoba csinyje s talán Simoné Simon 
szerelmének ára. Pest elnézte ezt is és nem 
alakullak büntető expedíciók, hogy hagy
mával és záptojással dobálják meg azokat, 
akik nagyon szeretik egymást és akik talán 
kissé jobbkedvüek a kelleténél. Pest jó
kedvű és bölcs város volt, nem uyy, mint 
Hollywood, ahol agyi át szik, még nem tud
ják, hogy az ártatlan külső alatt, az angyali 
arcok mögött néha gonosz kis ördögök in
cselkednek ' 
nem 
mint Hollywood, 
úttal clskatulyáz 
jó, ez rossz, I..........
se jó, se rossz, hogy nő van és férfi, egyik 
az aranykulcsot adja, a másik nem kapja 
meg, vagy megkapja. Ezért bizony kár 
volt menekülni Hollywoodból n szegény 
kis Simoné Simonnak ...

és- öltögetik nyelvüket. Pest 
hisz már a beadványokban, ugy 

ahol a meliér cgy- 
:a a kedvenceket: ez 

Pest tudja, hogy nincs

AZ UJ SZEZON ELSŐ FILMESEMÉNYE:

beszédeket kitünően ellensúlyozza Elvira Po- 
pescu asszony aranyos bája, könnyed humora 
és léhaságában is megejtő kedvessége. Szívesen 
elnézzük ezt a HO kilós bájtündért.

Asszony a válaszúton, *
rétijét komoly orvoskö*  
penyben látjuk, komoly 
problémákkal és műtő
késsel n kezében. A film 

Pesten készült, de német alapossággal, kitűnő 
technikával és olyan kérdéssel a film tengelyé
ben, amely már régen megoldott. Szabad-e a 
vetélytársat megölni A műtőasztalon? Ugyebár 
nem szabad .. .

BORCSA AMERIKÁBAN
A FÓRUMBAN

A 75 ÉVES HERCZEG FERENC, ünneplé
sének jegyében indul el a Nemzeti Színház uj 
szezonja szeptember 3-án. A nagy író, akinek 
mély gyászát — édesanyja halt meg nem*  
régiben — eddig senki, semmi sem zavarta, 
most mégegyszer átnézte azt az öt régi da
rabját, amelyet a Nemzeti Színház reprizre 
akar tűzni. Müveit, ahol annak szüksége 
mutatkozik, a mai szellemhez mérten kissé 
átfésüli, igy minden egyes Herczog-repriz a 
premier jellegével fog hatni.

*
KANTOR UR ez a hatalmas barna medve 

valósággal kedvencévé vált a Hunnia filmgyár
nak. Kántor ur ugyanis „srinésí" és az Uz 
Bence cimü filmben dolgozik. Kosztja a gyár 
konyhájáról kerül ki, nyalánkságokkal, lépes 
mézzel, gyümölccsel és főleg kedvenc csemegé
jével, n nápolyi szelettel, a szereplő színészek 
és színésznők látják cl igen bőségesen. Érdé- 
kés, hogv a .medve, „akit" eddig naponta esto 
egy kispesti cirkuszba vittek ki vendégeskedni, 
hogy az éjszakát ott átaludj#, annyira hozzá
szokott a műteremhez és a színészekhez, hogy 
már nincs is szükség a kispesti kirándulásra, 
hanem az egyik földszinti öltözőben „lakik" és 
annyira szelíd, hogy a statisztalányok valóság
gal körülrajongják. Már előre sajnáljak, hogy 
már nemsokára befejeződnek az Uz Bence fel
vételei és kedvencük, a barna medve, vissza
költözik a székely havasokba.

♦
AMERIKÁS VENDÉGEINK érkeznek 

nemsokára. Lukács Pali feleségével együtt 
jön szeptember elején, valószínűleg vele egy 
hajón érkezik Gaál Franciska is. aki azon
ban előbb Párlsban tölt néhány hetet. Billcr 
Irén ugy volt, hogy már augusztus közepén 
itt lesz. Levelet irt, hogy útja eltolódik, 
mert férje, aki egy hatalmas hotel igazga
tóin, üzleti útra Iiawayba utazott és neki el 
kell kisérnie. Szeptember végére azonban ő 
is Pesten lesz, ugyanúgy mint Várkonyl Mi
hály, aki sok éve nem volt itthon és Kertész 
Mihály a nagy amerikai magyar rendező, 
aki hazajön, de egész családját, három fivé
rét és édesanyját viszi vissza magával Hol
lywoodba.

szinésznö egy 
„ v..u „......................  társult, mert
mit lehet tudni, mit hoz a holnap. .1 leg
érdekesebb azonban mindenesetre annak a 
„színésznői csoportnak" a terve, 
amely foglalkozásukhoz nagyon közelállóan 
meglehetősen életrevaló ötlettel ugy akar
ják kamatoztatni színésznői presztízsüket, 
hogy ezzel egyúttal női társaiknak szolgála
tára álljanak. Természetesen s z é ps c g- 
sz alonról van szó, nevezzük igy: Prof. 
Lili és Erzsi, akik nagy anyagi áldozattal 
máris felkészültek uj foglalkozásukra. Meg
lehetősen nagy pénzért meghozatták Holly
woodból Prof. Mauser receptjeit. E német 
tanár metódusa és eljárása szerint fogyasz
tották például 16 évesre Gaál Franciskát 
is. A szépségfronton megtudjuk, hogy Prof. 
Mauser receptjei állítólag alkalmasak len
nének arra, hogy megőrizzék a hölgyek 
fiús vonalát és állítólag ezek a receptek rej
tik magukban a hollywoodi sztárok szépsé
gének (lehet, hogy korai halálának is!) tit
kát. De ha nincs is százszázalékos arany
valutája a hollywoodi receptek titkának, az 
a két pesti színésznő, aki a receptek isme
retében felvilágosító előadásokkal katedrát 
akar nyitni a pesti hölgyek számára, bi
zonnyal megtalálja számítását. Azt ugyanis 
Prof. Lili és Erzsi jól tudja, hogy egyetlen 
biztos alap van, amelyre építeni lehet a mai 
zűrzavaros világban és ez az örök női hiú
ság...

2. Az arany kulcsos

A magyar filmgyártás, amely hála Isten
nek nem hogy töretlenül, de eredményeiben 
egyre pompásabban, teljesebben kerül ki a 
válság éveiből, a kezdődő szezon stigmája
ként ismét egy ragyogó alkotási produkált. 
Örömmel állapítjuk meg, hogy egyre tágul
nak a kontúrok, egyre nagyobb a perspek
tívája a magyar filmnek, lám már a külső 
fíÍvételeket egy oceánjáró fedélzetén for
gatják és New-York utcáin szaladgálnak a 
magyarruhás szereplők. Ez nz ötlet, amely
ről szívesen hisszük cl, hogy áldozatos, bu
sásan meghozza kamatait. A magyar falu 
világából indul el Ernőd Tamás és Török 
Rezső uj vigjáléka. amelyet Keleti Már
ton, a „Torockói menyasszony" márkás 
rendezője első átütő sikerének emlékéhez, 
méltóan alkotott remekbe. Remekül fogja 
meg a magyar falu hangulatát, a foltozó 
csizmadia kisiparos gőgjét, a földet túré) pa
raszttal szemben, azonban ugy, hogy ez soha 
sem bántó és mindig a humor derűjében ol
dódnak fel az egymással szembe igyekvő 
indulatok. Remek az az ötlet, amikor a bot 
végére tűzött csendőrsisakokkal tartja kor
dában a kocsmázó duhaj legényeket nz okos 
csizmadia. A falusi kisiparos Gyümölcs ur, 
figuráját Máig Gcrő mintázza remekbe, ren-

geteg sok humorral és életigazsággal. E 
nagy és kitűnő színész, sohasem ejti el azt 
a figurát, amelyet elkezdett, hanem a legki
sebb gesztusaiban, mozdulatában és hang
lejtésében tovább viszi, tovább építi nz egész 
Ilimen kérésziül. A női főszereplő a sziv
aréit és szívhangu Dayka Margit, akit soha
sem fotografáltak még ilyen jól (Kurzmayer 
Károly). A magyar rónák tele-sziv, tele- 
öröm, tele-bánat karakter babája ez a szí
nésznő, akinek szőke kóchaján a tehetség 
glóriája fénylik. Rendkívül mulatságos Gá
zon Gyula és néhány villanásnyira nagyon 
tetszett a csinosarcu ölyvedy Zsókn. Vaszary 
Piroska kísértetiesen élelhii falusi öregasz- 
szonva, Kiss Manyi táncosnő karikatúrája, 
Góth Sándor ragyogó svádája messze kima
gaslik az együttesből. A férfisztár Hámory 
Imrének nem ártott volnn cgv kis fogyó
kúra, viszont a hangja kárpótol sok min
denért. Mindent összevéve, nz indulás kissé 
nehezebb lélegzete után egészen nagyvona
lúan, szinte dübörgő tempóban színesen, vál
tozatosan. forgatagosan fejlődik ki a film 
azzá ami; az uj szezon első igazi fllmesemé- 
nyévé, amely méltó nz előkelő Fórumhoz. 
Már pedig a Fórumban megszoktuk n jó fil
meket ...

♦

NAGYAN SOK ROMÁN látogatta meg a 
szegedi ünnepi játékokat és ezek hazatérő
ben vetették azt nz ötletet, hogy Temesváron 
a színház előtt (éppúgy, mint Belgrádban) 
szabadtéri előadás keretében kellene bemu
tatni nz Ember tragédiáját. Madách müvét 
annak idején Goya forditottn le románra és 
ezt a fordítást most a szabadtéri szinszerü- 
ség szempontjából Franyó Zoltán fogja át
dolgozni. *

BIKAVONAT gyüjlőcimmel mutatta be a Ko
média az idei évadnyitó műsorát, végig mókás 
és könnvü nyári hangulatban. A kis Rótt bril
líroz kél nagyszerű szerepben, Szönyi Lenke 
tölti be n kivándorolt Solti helyét. — nemcsak 
tehetségesen, hanem hódító szépségének min
den varzsával is. Radó számai '*'■  * "
gástalan a Komédia régi és uj 
nagyszerű gárdája. Az előadást 
rendezte és konferálja sikerrel.

♦

MÁTYÁSFÖLD fennállásának

jók s igy kifo- 
tagokból álló 

KŐuáry Gyula

........ ...................... 50 éves jubi
leumi esztendejében szabadtéri előadást és g.ir- 
dcnparliet rendeznek, amelynek keretében elő
adjak Dario Niccodémi színmüvét: ,,Hajnalban, 
délben, este." Játék a szerelemről. A darabban 
Könyves Tóth Erzsi és Fóy Béla játszik.

fej madonna festi Italandia
HOLLYWOODBÓL KAPTAM LEVELET, 

amely felfedi annak rejtélyét, vájjon miért 
is kellett olyan pánikszerűen menekülnie 
Simoné Simonnak, ennek a pikánsarcu, 
fltosorru, aranyos francia színésznőnek a 
film fővárosából. Külön tudósítónk szerint 
cau délelőtt nyilván a Woomen Assosiacion 
mindenható n/ll liga tagjai le,'nle‘! "‘O 
Simoné Simon hollywoodi i’IIM/a elöl (> 
hatalmat táblákra irt Idegekkel “át.tol- 
tűk fel gyors távozásra a fiatal, de annál 
viharaAleta lllmtrldrl A tómén eggre 
nőtt It amikor már rothadt 
tömege hullott a Itatni trlnét-nó krrtjfbc

Másodvirágzás,,XX 
szép asszonya", szép és 
érdekes szerepet játszik, 
Egy titokzatos szépasz- 
szonyt Alakit. alti elvo

nulva a nagyvárosi élei forgatagától végre azt 
hiszi, hogv őszi hervadúsáhnn még egyszer 
beleszédülhet a nagy szerelembe. Az ulolso 
szerelem fcllobbnnásának játéka valosagoS dia
gnosztikai élmény a film nézői számára. A ki 
tűnő művésznő, akinek szinte testére írták ezt 
a hapy-end nélküli szerepet, a német színját
szás nagv hcrolnájn. Meleg, szép és íinneni. 
amit csinál. Partnere Pnul Hartmann és a fia
tal Bolt Mocbius. Az Uránia jálsza a filmet 
nagy sikerrel.

Nem félek senkitói
feketekeretes pápaszemes 
llarold IJoyd csak ritkán 
bukdácsol a hangosfilm 
vásznán. Nehéz Is a

dolga, hiszen a mai igényes publikumot kell 
másfél órán át niegnevet tente burlcszk eszkö
zeivel. Hogv ez nem mindig sikerül neki, ennek 
talán nem Is fi nz oka, hanem a pesti közön
ség. amely bizony nem olyan jókedvű és gond 
tnlnn, mint az amerikai, amely számára n film 
készült. A lassan induló történet fantasztikus 
módon gyorsul fel n film első negyede után 
és a trükkök, mókák hatalmas zuhatagál 
árasztja hol telitalálattal, hol eéltalnnul a né
zőtérre. Lakner Artúr nagyszerű feliratai segí
tik Karold Lloydot a pesti közönséget megne- 
vcttetnl. A Rádius és “ ‘

t!em csaltuk meg 
egymást

Átrium játszn a filmet.

A franciák jól értik 
már a filmet és talán 
zért egy kissé cl Is ha- 
.yagolják a sziizsél. túl

sókat bízva a rendezőre 
és a színészekre. Egy asz- 

szony, hogy rónebasfedje csalfának vélt urat. 
,,áls7nrr!ől" fogad magának. Nos ar álszerctő 
.addig jár n kútra", amíg.. A sokszor bizony 
kissé unalmas részeket, h magyar közönség 
számára talán túlságosan fárasztóan sok pur-

BEFUTOTT*  BIKA VONAT"

• Dorothy Lamourt a hossza haja mentette 
meg. A dzsungel királynő legújabb filmjében, 
amely természetesen ismét a dzsungelben ját
szódik le. halálos veszedelembe került, a Para- 
inount filmgyár uj filmjének attrakciója nz, a 
vulkánikus kitörés, amely a film szűzséje szerint 
elborítja az egész mnlójl szigetet. Dorothy l.a- 
moiir szerepe szerint a vulkónus hegyen ál
lott, amikor megindult alallA a láva és a kü
lön c célra felépített hegyoldal összeomlott 
alatta. Dorothy l.amour nem vette észre n fel
vételt jelző szirénát a már már lezuhant a meg
nyíló kráterbe, amikor sikeréit hajánál fogva 
fcnmnradnia cgv kiálló fatörzsön

• Az amerikai G rendőrség harca az alvilág 
ellen. Hosszú évekig tartott, amíg Amcrlkánnk 
sikerült a gengszterek világát megfékeznie. Az 
alvilág legyőzése nz úgynevezett (i-rendőrség
nek. a kormány titkosrendőrségének volt kö
szönhető. A Wnrncr film az amerikai kormány 
támogatásával és n G-manek közreműködésével 
bravúros .hatalmas Hímben mulatja * „.í 
küzdelmet. amelyet A rend katonái folytatlak , 
a gengszterekkel.

rA n U«



Start egy hét múlva!
Utolsó erőfeszítések az őszi futball*  
bajnokság gyilkos küzdelmei előtt

Egy héltel az NB Klárija elölt teljes 
üzemmel dolgozott a futball gépezete. A 
csapatok közül a Hungária és a Kispest 
Lengyelországban túrázott, az l'jpest Po
zsonyban játszott, de Budapestnek is ju
tott komoly mérkőzés. Az NBB csapatai 
szinte kivétel nélkül komoly ellenféllel ké
szültek. Még a kis amatőrök sem hagyták 
kihasználatlanul a második augusztusi va
sárnapot. Az érdekes mérkőzésekről az 
alábbiakban számolunk be :i Hétfői Napló 
tudósítói;

Az első kérdőjeles 
vasárnap műsora

Jövő héten, a kettős ünnepen már bajnoki 
küzdelmek izgalma perzsel végig a magyar ful- 
ballpólvákon. itat mérkőzés vnn műsoron, csak 
n Ferencváros és kisorsolt ellenfele, a Szolnoki 
MÁV marad állva. A többiek párosítás?, n pá
lyaválasztóval elől a következő.

jó labdát tálal Szcndrődi elé, a magyar 
Drake azonban szánalmas lassúságával el
rontja a támadást. Búzás! minden megmozdu
lása veszélyes, elfutás után hatalmas lövést 
zugát Csikós kapujára. A kapus pompás ér-

zékkel közbelép és kiüti a labdát, de vesztére, 
mert Linterhez kerül, hogy onnan nagy erővel 
fúródjék a sarokba. 3:3. Remek ötcsatnros 
akció a folytatás, Wéber hibáz, Szendrödi el- 
siklik mellette, egyedül áll a kapussal szem
ben, de nagy szörnyülködés közepette a ki
futó Csikós kezébe gurít. Egy Solty—Turay II. 
akció kecsegtet góllal, de Pálinkás remekül 
lép közbe az utolsó pillanatban. A következő 
percben már a Phöbus-kapunál cikázik a 
labda, Buzási beadás nyomán G. Tóthoz kerül 
a labda, aki félmagas, csavart lövéssel meg
szerzi a győzelmet jelentő gólt. 4:3.

8 a JV A kékfehérek gólözönnel 
■ “ búcsúztak a lengyelektől

HUNGÁRIA—KATOVICE RULC
8:4 (6:1)

f.4 Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Utolsó turamérkőzését játszotta bajnoki 
startja előtt a kék-fehér csapat Lengyel
országban. Ezúttal a jóképességü Rulc 
csapata volt a Hungária ellenfele, ha ugyan 
az első félidő tüneményes magyar játéka 
alapján egyáltalában volt ellenfele a Hun
gáriának.

A csatársor régi félelmetes formájában 
rendkivüli átütő erővel rohamozott és tet-

szés szerint érte el a góljait. A szünet után 
lefékeztek s ez megbosszulta magát, mert az 
alaposan felbosszantott lengyelek tüzes erő
vel vetették magukat a kék-fehérek védel
mére. Három gyors góljuk után a Hungária 
is összeszedte magát s végül is 8:4 arányú, 
kissé fantasztikus, de pompás eredménnyel 
tér haza az NB startjához.

A Hungária az első tiz percben már 
3:0-ra vezetett. Az első félidő góljai közül 
Kardos négyei, Kiss keltőt lőtt. Szünet után 
Müller és Kardos további két gólt szerzett 
a kék-fehéreknek.

Zsarnóczay János híveinek még az ir- 
magját is kiirtsák a BLASZ-ból, 

nehogy az „Elnök" valaha is megtalálja az 
utat a visszatéréshez.

Ez a „tisztára borotváld**'  természetesen 
nem tűr kivételeket és rendkívül értékes 
emberek is áldozatul esnek. Közülük is ki
emelkedik báró Gudenus Hugó, az ifjúsági 
sport egyik legkiemelkedőbb vezéregyéni
sége, aki — mint tudomásunka jutott — 
szintén a „kivégzendők" sorába került. Gu- 
denus báró pontosan tiz éve viseli a BLASZ- 
ban az ifjúsági szövetségi kapitányi tsztsé- 
get. Munkája rendkívüli eredményeket ho
zott: nem kisebb nagyságok kerültek ki fel
fedezettjei közül, mint dr. Sárosi György, 
Sziklai, Sas, Kiss, Szcndrődi, Turay II, Ké
széi, Ádám, Pusztai, Déri, Havas, Szalag és 
még egy sereg világhírnévre szert tett ki
válóságunk.

Tízévi munkájának eredményeképpen a 
rezsim azzal tünteti ki, hogy a hivatalos 
listán egyáltalán nem jelöli semmiféle tiszt
ségre.

Az egyesületek körében akció indult meg 
az érdekében és éppen ezért olyan vihar 
lesz Gudenus báró elejtése körül, amilyen
re még alig volt példa

Phöbus—lijpcst 
Szürketaxl—Zugló 
.Salgótarján—Hungária 
Budafok—Nemzeti 
Elektromos—Szeged 
Bocskai—Kispest

Három gólt lőtt a Nemzeti, 
<1® egyet önmagának 
NEMZETI—CSEPELI WMFC 2:1 (2»V

A Nemzeti vasárnap a csepeliek vendége 
volt és a jóképességü WMFC ellen játszott ba
rátságos mérkőzést. A fekete-fehérek n követ
kező összeűllitásbun álltak fel: Angyal — 
Hóra, Tóth II. — Túli. Balogh, Szalui — 
Fenyvesi, Pálya, Kisalagi, Bihámi, Horváth 
A játék eleinte nagyon szezoncleji. mind n 
két csapat erősen csapkod. Majd lassan meg
találja magát ’a fekete fehér c satársor és tet
szetős támadások sorozatát vezeti a csepeli 
knpura. Ennek eredménye is vun: Balogh 30 
méteres szabadrúgásából Kisalagi doppler-gólt 
lő. 1:0. Tovább támad a Nemzeti. Különösen

Pólya én Kisalagi játszik egészen kiválóan.
A félidő végén Fenyvesi gyilkos bombája a 
kapufáról Horváth elé pattan és a kiváló 
szélső nem hibáz. 2:0. A második félidőben 
unalmas a játék, a Nemzeti erősen lefékez. 
A félidő utolsó percében koméiból nagv ka
varodás támad a fekete-fehér kapu előtt, Tóth 
II. megunja ezt a „cirkuszt1- és nagy mérgesen 
a saját hálójába rúgja a labdát 2:1. A Nem 
7etiben Flóra, a halfsor, Pálya és Kisalagi tűnt 
ki ,« ll'.V/'C még nincs együtt.

Zsengellér akrobatikus gólja megérte 
a pénzt Pozsonynak

Villamos főpróba
ELEKTROMOS—PHÖBUS 4:3 (2:2)

A vasárnap lezajlott barátságos mérkőzések 
közül a két villamost sapat találkozója számí
tott a legérdekesebbnek. Több mint HMM) néző 
„szorongott' a Latorca lile ii pályán, hogy 
.szemtanúja legyen a „sárgák - Összecsapásá
nak. Csemegének számított az Elektromos kél 
iij csatárcsillagánnk: Rozsálinnk és I.internek 
a bemutatkozása.

\z Elektromoson meglátszik Potya mester 
kczcnyoina: Buzási. Lengyel, Pálinkás és G. 
Tóth máris remek formában van. A Phöbus- 
ban Wéber, Szirmaival nz élen a halfsor és a 
belső trió mozgott pompásan

A főpróbának könyvelhető mérkőzés vehe
mens Elektromos támadásokkal indul. Ro
zsán nevéhez füzeidnek az akciók es a 4. perc
ben meg is születik ur. első got. A szélső re
mek iramban elhúz. Iinlfja mellett, pompás be
adás röppen a középre. Buzási kapja es ka 
pásból leadott közeli lövése nagy erővel fúró 
dik Csikós kapujába 1:0. A Phöbus ellentám.i 
clasa jól fut egészen a kapuig, de ott elakad 
ti lédelmen. A Phöbus Solti vezérletével ostrom 
alatt tartja az I leklromos kapuját, végül egy 
szellemes akcióból megszületik a kiegyenlítés. 
Turay II gvönvörü keresztlabdával küldi ro
hamra Békyl \ szélső elfutás után bead. 
Solti a cimzell, de róla Szikár elé pattan a 
labda, a sédelem sakk matt és az összekötő 
hanyag eleganciával lélmagas lövéssel a bal- 
sáriikba bomb1:1. A közönség nagy taps 
sál honorálja u sop akciót A következő per 
c ékben hajszálra ugyanez az akció túl a csa 
tárok lábán, de Szikin most centiméterrel fölé 
lő. A másik oldalon (> Tolit beadása nyomón 
Szendrödi kap <*bó|  melle bombáz. Minlatóma- 
dns ti válasz. Szikár - Turav II a labda útja, 
az összekötő < gyedül all a kapus ai szemben, 
de iveit labdája ■ ak a lécet találja el Solti 
kiadásával Béky nyargal a szélen, nz Elektro
mos védelem gánccsal akasztja meg a táma
dást. Potya nicslct ti est iltl. amelyből Solti 
megszerzi n vezetést |;2. Fergeteges Elektro
mos-tű mád ás a sal.sz. G Tóth háttal a ka
pura Bel. Szendrödi túl a lnltd.cn és kél lé 
pésröl a rosszul vetőd i Csikós mellett a hálóba 
talál. 2:2. A szünet után Solti indítja el a 
labdát, nyomban sisszakapja és kapósból, 
nyolc méterről leadott bombalővése akadály 
tálánál köt ki Bakon kapujában. 2:3. Linler

ÚJPEST—BRATISLAVA 2:2 (1:0)
Pozsony, augusztus 14.

(A Hétfői Napló tudósító jónak tele fon je
lentése.) Az. Újpest legénysége vasárnap 
Pozsonyban a Bratislava ellen játszott 
mintegy 3000 főnyi közönség elölt. A kö
vetkezei összeállításban léplek a lila-fehérek 
pályára: Sziklay — Futó, Joós — Adóm, 
Seres, Balogh — Vincze, Hidasi, Zsengellér, 
Kállai, Szeder. Kezdés után azonnal ferge
teges támadások sorozatát vezeti a Bra
tislava, a lövések áradata zúdul Sziklai ka
pujára. aki kiváló formában van és a leg
lehetetlenebb labdákat is könnyedén védi. 
Csak néha rándul át az újpesti csatársor 
a Bratislava térfelére. Támadásaik a gyat
rán játszó Vinczén ismételten elhalnak. 
A túloldalon viszont Lukárnak, majd Já
vornak szédületes bambáját kell védenie 
Sziklainak, A félidő utolsó percében mégis 
nz Újpest szerzi meg a vezetést. Zsengellér 
hátulról hozza előre a labdát, egész a bal
szélre verekszi magát. Közben a középre 
húzódott Szeder elé adja a labdát, akinek 
a bombája védhetellcnül vágódik a háló 
bulsarkába. 1:0. A második félidőben Futó 
helyett Fekete játszik, mig Vincze Hidasi
val cserél helyet. Ez a változtatás ugylálszik 
a Braiislavának használ, mert a 2. percben

kornerbői kavarodás támad az újpesti kapu 
előtt és Luknár védhctetlen fejessel egyen
lít. 1:1. A 7. percben már vezet is Bratislava. 
Mind az öt pozsonyi csatár lábán végigmegy 
a labda, végül Jávorhoz kerül, aki 20 mé
terről gyilkos lövéssel szerzi meg a vezető 
gólt. 1:2. Az újpestiek most kezdenek rá
jönni, hogy ezen a pozsonyi weekenden 
veszteni is lehet. Mindjobban és jobban 
belemerülnek a játékba, különösen Zsenge- 
lér van elemében cs a 35. pereljen ritkán 
látott góllal egyenlít. Balogh hosszú elöre- 
adását háttal kapja a kapunak. Sem fejelni, 
sem lőni nem lehet, mire

Zsengellér száltól csinál a levegőben 
és ollózva, artlstamutatványnak Is be
illő bravúrral a megdermedt pozsonyi 

védelem mellett kiegyenlít. 2:2.

A mérkőzés után az Újpest azonnal vonatra 
ült és mintegy háromnegyedórai késsésel 
még vasárnap éjjel megérkezett Buda
pestre. Alkalmunk volt Langfclder Ferenc
cel, a lila-fehérek népszerű igazgatójával 
beszélgetni, aki a következőket mondotta:

— Jó meccs volt a pozsonyi s ami a fon
tos, senki sem sérült. A védelmünk máris 
elsőrendű. Szűccsel és Kocsissal — bízom 
benne — jól fogunk startolni az NB küz
delmében.

Sötét gond lovagol a Zugló nyakán
Az újonc Zuglói SE berkeiben teljes a 

zűrzavar a start elüti. Annak ellenére, hogy 
az agilis vezetőségnek sikerült megszerez
nie Eriit, a TLK csatárát a csatársor ten
gelyébe, még nagy nehézségeket kell egy 
hét leforgása alatt leküzdeniük. Különösen 
a kél Fckecs-lest vér és Deli körül vannak 
bajok, mert értesülésünk szerint

a Danuvia, a kitűnő játékosok kenyér
adója nem hajlandó lemondani játéko
sairól ii szombati cégliga-mérkőzések 

alkalmával.

Ez a kellemetlen állapot erősen érinti az 
újonc NB-csapat kiizdőképeségél. A veze
tőség most mindenáron erősíteni akar és 
sikerüli is cgv pompás, 22 éves, jófizikumu, 
kitűnő hátvédet felfedeznie Rákospalotán, 
Joós Ferenc ,a RAC-játékosa személyében. 
Az. uj szerzemény válogatott kapusa volt 
valamikor a MILL-nek és úgyszólván min
den poszton szerepelt. Ha a megindult tár
gyalások sikerrel végződnek, Joós Ferencet 
már a jövő vasárnap a ZSE védelmében 
tapsolhatja a hatalmas drukkertábor.

■■■

Egyébként a ZSE vasárnap Csepelen a 
MOVE ellen játszott tréningmérközést, de 
a meccset meglehetősen könnyen vették n 
zuglóiak cs igy 1:4 arányban vereséget 
szenvedlek. A főpróba nem sikerült... 
talán az előadás ...

■ ■ ■ és a ttSbbiek ■ ■ ■
Budafok—BMTE 3:1 (2:0). A „béke11-mérkö- 

zés jó sportot, szép küzdelmet hozott. A pi
ros-kék NB-csapat máris kiváló formában van.

Ganz—Föv. T. Kör 3:0.
PTBSC— Svábhegyi Juventus 14:0 (10:0). 

A svábhegyiek együttese lényegesen gyengébb 
a torinói névrokonánál.

III. kér.—Pannónia 10:2 (2:1). A fiatal ke
rületi csatársor ontotta a gólokat.

SzAC—ETC 2:0 (1:0). Az NBB újonca csak 
keserves küzdelem után nyert.

SzFC—TLK 4:4 (3:2). Védelmek . . védel
mek . .1

Postás—MAFC 2:1 (1:0). Máris kiváló for
mában van az NBB zöld-fehér titkos favoritja.

ETO—Szolnoki MÁV 2:1 (1:1). Góllövő: Nci- 
ger, Tóth HL, illetve Horváth.

A Cégliga bajnokságai
PONTOT VESZTETT A CHINOIN

I. osztály
Chinoin—M. Pamut 2:2 (1:0), vezette: Mu- 

ráró. Változatos szép mérkőzés. A Chnoin már 
2:0-ra vezetett. Góllövők: v. Jánosi (2), illetve 
Csuti és Burkó (11-esből). Tóth (Pamut) egy 
11-est nem értékesített. — Growe—Budavidékl 
Posztó 6:1 (3:0). Vezette Barna B. Megérde
melt könnyű győzelem. Góllövök: Bánlaki (4), 
Moscheim és Soszták illetve Gyenes, — Ke
mény és társa—Újpesti Posztó 4:1 (1:0). Ve
zette: Skultéti. Az első félidőben egyenlő el
lenfelek. Góllövők: Kovács, Maiin, Szukk és 
Virág (öngól), illetve Szántó. — Danuvia—Kls- 
pesti Textil 4:1 (2:1). Vezette: Skalitzer. A hét- 
röl-hétre javuló Danuvia csatársora nagyszerű 
játékkal a kitűnő Kistext védelmét sakk-mattá 
tette. A gólarány kissé túlzott. Góllövök: Fe- 
kecs III (2), Kekes II és Kolos illetve Benkő. 
— Magyar Acél—Flóra 4:3 (2:1). Vezette; 
Ehrenstein. Kemény, de fair játé. Góllövőki 
Németh (2), Walter és Bödecs, illetve Prosza- 
mer, Mészáros és Kiss.

IL osztály
Furnér—Weiss Manfréd I. 2:1 (1:0). Vezette! 

Gruber. Egyenlő erők küzdelme. — Engel— 
Radiátor 5:2 (2:2). Vezette: Gellert. Az első 
félidőben jobb a Radiátor, a másodikban ért
hetetlenül visszaesett. — Müller bútorgyár— 
Shell 2:1 (1:1). Vezette: Herz. A Shell győzel
mét csak Kiéin sérülése akadályozta meg. úól- 
lövők: Márgai és Benyus illetve Büki.' — Gi
zella Gőzmalom—Hlrmann 6:3 (1:1). Vezette; 
Rosta. Könnyű győzelem.

III. A. osztály
Angol M. Cérna—Óbudai Fehérítő 3:2 (1:0). 

Vezette: Pintér. — Csavargyár—Hrusovszky 
6H) (3:0). Vezette: Kraft. — Schember—Kováid 
2:2 (2:0). Vezette: Glück. — Fiat—M. Fémle
mez 7:3 (2:2). Vezette: Strompf.

III. B. osztály
Vigodni—Hutter-Flóra 2:0 (2:0). Vezette: Is

tenes. — Dreher-Haggenmacher—A laska: 10:3 
(5:2). Vezette: Gcsmav. — Weiss Manfréd II— 
Zsolnai 3:0 (1:0). Vezette: Páldv. — Frama— 
Salgó I. 1:1 (1:0). Vezette: Csepreghy. — Kro- 
lupper—Sertésvágóhíd 3:1 (1:1). Vezette: Gil- 
lányi. — Dr. Wandcr—Schlcl 13:1 (8:0). Ve
zette: Rendes.

Liga-dlj
Vince bőrgyár—Chinoin II. 6:1 (3:1). Vezette: 

Wagner. — Kispesti Textil II—G. Facsavar 3:0 
(1:0). Vezette: Rácz. — Capavó—Salgó II. 4:1

iriűhadlárat Zsarnúczav hívei ellen
Hatalmas viharfellegek kóvályognak n 

BLASZ sok zivatart megért házntáju felelt. 
A közgyűlés után szerdán ül össze első íz
ben n BLASZ tanács.: s ez az ülés

olyan szenzációkat rejteget, hogy annak 
a sportpolitikai élei legtávolabbi részé

ben Is élénk vlss/hangja lesz.

\ tanácsülés szürke liirgysorozali pontjai 
között szerényen húzódik meg a bizottsá
gok és ii szövetségi kapitányok megválasz
tása. Ez a pont eddig is sok fordulatot adott

a BLASZ belső életének, most azonban oly 
iwigy harcra vnn kilátás, amilyenre a leg
nagyobb harcok idején sem volt példa.

A harc Zsarnóczay János dr. visszavonu
lásában gyökerezik. Rettegett elnökségének 
ideje nlnlt valóságos udvar keletkezett kö
rülötte lelkes híveiből. Ez az udvar végig 
kitartott a vezér mellett és még ma. a visz- 
szavonulása után is kitartanak az elvei mel
leit. Mi sem természetesebb, ez nem tetszik 
annak a klikknek, amely Zsarnóczayt ki- 
buktatta <s mindent megtesznek abban az 
irányban, hogy

CARACCIOLA
nyerte Mercedes Benz kocsiján a Coppa Acerbo 
autóversenyt (412 km) 3 óra 03 p 45.6 mp idő
vel. Átlaga 134.7 km volt.

Az FTC vasárnap a népligeti nagykörben 20 
km-cs gyaloglóversenyt rendezett, amelyet Sel- 
incczy nyert meg 1 óra 43 p 22.4 mp alatt 
Farkas és Hajdú elötl.

SzUE—III. kér TVE 5:2 (3:1). Szegedről je- 
lentik- A SzlE vizipólóban megérdemelten 
győzött nz óbudaiak ellen. A mérkőzést, ame
lyet Rajki dr. vezetett. 500 főnyi közönség 
nézte végig A szegediek valamennyi gólját 
Szanlszló dobta, a fővárosi vendégek gólját pe
dig Hóiba szerezte.

A Rudapcst—Siófok—Bálát onszéplak 105 kilo
méteres kerékpárversenvl nz MTK bonyolította 
le. A versenyen 200 résztvevő volt. Nagy küz
delem illán Éles győzött 3 óra 01 p 10 mp-s 
idővel Németh és Erős ellen.

A MUSx Kecskeméten rendezte a Duna— 
Tiszn közötti városok us'.óversenyét Az ered
mények közül Szabó Endre 100 m-es ifjúsági 
gyorsuszó ideje 10:7 mp, valamint 400 m-es 
Király Géza 5:39.4 mp ideje emelkedik ki.

lnltd.cn
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Ragyogó eredmények 
atlétikai bajnokságok

ünnepen
Szilágyi 1O ezer méteres bravúrja az élen

A kettős ünnep ünnepe volt egyban a 
magyar atlétikának is: megrendezte az Atléta 
Szövetség az ezévi férfi- és hölgy-bajnoksá
got. Az atlétikai szezonunk mindig a koro
nája a bajnokság, hiszen a 
kos álma, a bajnoki cim. / 
jelentőséget adott ennek 
zelgö Európábajnokság 
sorozata. A két napon

több mint 6000 főnyi 
fel

h Beszkárt-pályát. Dicséretére legyen mondva 
a MASZ-nak, meg is hálálta a közönség ér
deklődését: ritkán látott kiváló rendezésű 
számokat volt alkalma élvezni az atlétika 
híveinek. Az eredmények közül

Szilágyi Jenő 10.000 méteres rekordja 
magaslik ki.

De minden dicséretet megérdemel Csapldr 
te, a második magyar futó, aki 31 percen 
belül abszolválta a 10.000 métert. Kiváló 
Kuüczi 49.55 m-es diszkoszvető eredménye, 
.valamint

Várszegi 72.17 m-es gerelyvetése.
Nagyon örvendetes, hogy Gyuricza ismét 
visszanyerte tavaszi formáját és igy a Pá- 
rizsba induló magyar csapat egyik legtöbb 
reményre jogosító tagjává lépett elő. Meg 
kell dicsérnünk Gycncst is, aki mind a két 
sprintszámban ellenfél nélkül futott tisztes 
eredményt. A verseny egyik meglepetése

Harsányi volt, aki csodálatos küzdő
képességről tett tanúságot 

és megérdemelten nyert két bajnokságot. 
Sajnálatos Sir lerándulása, valamint ez, hogy 
Kovács sérülése miatt nem tudott indulni. 
A balszerencsék közé tartozik Szabó derék
rándulása az első napon.

Reméljük, hogy mind a három kiváló 
Versenyző rövidesen ismét tréningbe áljhat 
és tagja lehet az EB-re induló csapatnak. 
A hölgyek versenye közül Csák Ibolyával 
szinte egyvonalban kell megdicsérnünk Fe
hér Lolát, a Phőbus tavaly feltűnt verseny
zőnőjét, aki két bajnokságot nyert és ezzel 
olyan teljesítményt nyújtott, amire kevés 
példa vap a magyar hölgyatlétika történe
tében.

Mind a két napról a részletes eredménye
ket az alábbiakban közöljük.

Ax első nap termése
100 m-cs síkfutás: bajnok Gyenes Gyula 

(MAC) 10-7 inp. 2. Kiss 10.9 mp. Sir dr. a 
harmadik rossz kísérletnél lcrándult, igy 
könnyen nyert Gyenes. 800 m-cs síkfutás: 
bajnok Harsányi Gusztáv (BBTE) 1:53.4 

2. Temesvári 1:53.5. 3. Istenes dr.
4. Iglói 1:54.8. 5. Szabó 1;55.3.

A lövés után rögtön 
pokoli iramban 54.3

versenyzők tit- 
Az idén különös 

a versenynek a kö- 
párizsi küzdelem

közönség kereste

nak a mezőny előtt, mint biztos győztesek. 
A MAC futói már nem is finiseinek, Szabó 
Miklós meg 80 méterrel a cél előtt meg is 
rándítja a hibát. Harsány! megérdemelte n 
bajnokságot! Rudii gr ás: bajnok Csányi Zol
tán (MAC) 3.70 in. 2. Karlovits 3.70. Siral
mas verseny. Távolugrás: bajnok Gyuricza 
István (Beszkárt) 7.30 ni. 2. Vermes 7.28. 
3. Koltai 6.95. Gyuriczáról a Hétfői Napló 
két évvel ezelőtt állapitolta meg, hogy a 
lagnagyobb magyar távolugró tehetség és 
ezt most teljesen reális körülmények között 
igazolta a kiváló villamos ugró. Nyugalma, 
lendülete egyenesen csodálatos. A párisi EB 
egyik legkomolyabb magyar favoritja. 110 
m-es gátfutás: bajnok Szabó Endre (MAC) 
15.3 mp. 2. Jávor 15.8 mp. Kovács az utol
só pillanatban meggondolta magát és nem 
indult. A gátfutóknak csak egy tanácsot ad
hatunk: ne menjenek Párisba! Gerely vetés: 
bajnok Várszegi József (MAC) 72.17 m. 2. 
Kínál 59.35 m. Várszegi kiváló formában 
van, hátszél nélkül is tud 70 métert. 5000 
m-cs síkfutás: bajnok Simon István (Besz
kárt) 15:27.4 mp. 2. Csapiár 15'23.2 mp. 
3. Tarsoly 15;31.8 mp. Már elég lenne a 
„kerékpáros" hosszútáv futó versenyekből. 
Tessék futni és nem taktikázni. Hölgybaj- 
nokság. 100 m-es síkfutás: bajnok Fehér 
Lola (Phőbus) 13 mp. 2. Nagy Rózsi (GFB) 
13.1 mp. 3. Bállá (Olimpia) 13.2 mp. Gyö
nyörű küzdelem. A 15 éves Bállá egy hó
napon belül verheti az egész magyar hölgy
mezőnyt. Magasugrás: bajnok Kádárné 
Csák ibolya (NTE) 155 cm. 2. Gallils 140 
cm. 3. Horváth 135 cm. Csák harmadikra 
ugrotta a 150-et, másodikra a 155-öt. 80 
m-cs gátfutás: 1. Barcza (Olimpia) 15.6 
mp. Egyedül indult! Nincs szükség nagy kö
zönség előtt ilyen „kabaré" versemre. Suly
dobás: bajnok Régei Matild (Olimpia) 10.76 
in. 2. B. Kari (TFSC) 10,65 in. Hosszú évek 
után

cm-es pompás eredménnyel nyerte. A német 
Weinkötz és Cruter USA holtversenyben 
195 cm-rel végeztek a második helyen. 
A 200 m-es síkfutásban Jeffry USA 21 
mp-es Idővel közelítette meg a világrekor
dot. A sulylökést Ryan USA 15.82 m-rel, a 
4X400 m-es stafétát az USA 3:13.4 mp-vel, 
a 3000 m-es akadályversenyt az amerikai 
Efaw 9:33.6 mp-vel, végül a gerelyvetést a 
német Stöek 69.79 m-el nyerte.

ÉRDEMES ÖSSZEHASONLÍTANI!...
Stockholmból jelentik: Az olimpiai stadion

ban rendezték a svéd atlétikai bajnokságokat, 
amelynek érdekes eredményei a kővetkezők : 
1W ni.. Strandbcrg 10.7 mp, 400 ni Wachen- 
feldt 48 3 mp, 800 ni..- L. Nilsson 1:56.1 mp, 
1500 ni.. Jansson 3:53 mp. 110 m. yát: Lidmann 
149 mp., 400 ni yát. Areskoug 54.3 mp. Súly 
Berg 15.63 m Diszkosz Berg 50.43 m. Kala\ 
pács: Warngard 51.67 m. Rúd: Lintlblad 390 
centiméter.
FÉLELMETES EREDMÉNYEK A NÉMET

LENGYEL hölgyatlétikai VIADALON
A német—lengyel hölgyatlétikai mérkőzést 

u németek 59:40 arányban nyerték. Jót*  ered
mények. 100 m-es síkfutás: Walasiewicz 12.5 
inp. 200 mes síkfutás: Walasiewicz 24.6 inp. 
80 m-es gátfutás: (leilus 11.9 mp. Magasugrás: 
Hátién és Frledrlch holtversenyben 155 cm. 
Távolugrás: Walasiewicz 5.81 m. Sulydobás: 
Schröder 14 09 m. Diszkoszdobás: Mauerinayer 
45.41 in.

Szép kilátások a bécsi EB előtt., t

A vert vizi-sereg
Párisban szépségtapaszt szerzett

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A londoni Európa-bajnokságról 
hazatérőben a magyar csapat hétfőn Paris
ban vendégszerepelt. Úszóink kiteltek ma
gukért: 4X200-as stafétánk rovánsot vett a 
wembley-i vereségért. Vizipólócsapatunk 
meglehetősen könnyen vette a dolgot, de 
igy is biztosan győzött. Részletes eredmé
nyek; 4X200 m-es stafétában: 1. Magyar
ország 9:20.8 mp., 2. Franciaország 9:25.6 
mp. 100 m-es mellúszásban: 1. Angyal 1:11 
mp., 2. Nacoche (Franciaország) 1:13.1 
mp. 100 m-cs gyorsuszás: 1. Körösy 1:01.6 
mp., 2. Bouche 1:04. 4mp. Az uszóverseny 
után vizipóló következett. A magyar csapat 
a következő összeállításban szállt vizbe: 
Mezey dr.—Sárkány, Tolnay—V. Halasy—

Hozsl, Németh, Brandy. A fiuk meglehetős 
könnyen vették a játékot és ennek tudható 
be, hogy csak

4:3 arányban győztek.

A gólokon Halasy, Németh és Brandy osz
tozott. _____

Az MTK úszót I^engjelországban. A lengyel
országi Bielszkóban szerepeltek az ünnepek 
alatt az MKT úszói és vizipólózói. Eredmé
nyek: 100 m-es mellúszás: I. Doszpoly 1:18.4 
mp. 100 m-es hátuszásban Homonnay Márton 
t:¥lt.8 mp.-cel harmadik lettl A 3x100 as gyors
stafétát az MTK nyerle, a műugrásban Hódi 
győzött, a vizipólóban az MTK 10:2 arányban 
verte a sziléziai válogatottat.

első veresége Kael Annának.

Bokaficam és rossz taktika ellenére is 
győztek a magyar lapátosok

mp. ! 
1:54.6.
Bomba eredmények! 
Vadas vág az élre, 
mp alatt futja az első 400-at. Csöngetésre 
Harsány! és Temesvári szagődik a nyomá
ba, 20Ó méterrel a cél előtt Harsányi pró
bál élre ugrani, Vadas lassítani akar, ugyan
akkor Szabó meglehetős ügyetlenül a belső 
pályán igyekszik kitörni. Némi lökdösődés 
támad, ez a BBTE-istáknak jó, mert a for
dulóból kiérve már jó 5 méterrel nyargal-

Rádupláztak 
a második napon

1500 m-es síkfutás: bajnok Harsányi 
Gusztáv BBTE 4:00.6 mp. 2. Híres 4:00.8 
mp. 3. Prihászka 4:01.6 mp. Ritka szép 
verseny! Rögtön a start után Aradi nyargal 
az élre, 20 méter előnyre tesz szert, 800 
méternél már 35 méterrel vezet! Az utolsó 
150 méteren azonban elfogy az ereje, az 
egész mezőny elhagyja és Harsányi jó két 
méterrel biztosan halad át elsőnek a célon. 
Sulydobás: bajnok Darányi József dr. MAC 
15.Í7 m. 2. Németh 14.35 m. 3. Rákhely 
14.08 in. Darányi kezd formába jönni. 200 
m-es síkfutás: bajnok Gyenes Gyula MAC 
21.5 mp. 2. Rudi 22.2 nipv 3. Minai 22.3 mp. 
Gyenes csak sétált!! Magasugrás: bajnok 
Losonczl István MAC 176 cm. 2. Holló 176 
cin. Csorna nem tudott feljönni a versenyre, 
elég szomorú, hogy ivén eredménnyel lehet 
már magyar bajnokságot nyerni. Diszkosz
vetés: bajnok Kidiczi Jenő BBTE 49.55 m. 
2. Rcmctz 46.30 ni. 3. Madarász, és Józsa 
46.16 in. Kuüczi kiváló formában van! 400 
in-es síkfutás: bajnok Gőrkói Jónos BBTE
49.2 mp. 2. Vadas 49.4 mp. 3. Temesvári
50.2 mp. Vadas az elenszelcs egyenesben 
alaposan benyargalt és ez volt a veszte.

Poznan, augusztus 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 

jelentése.) Vasárnap a 
dezték meg a második 
zősmérközést. A több 
közönség előtt zuhogó

a magyar evezősök

Wilobel- tavon ren- 
magyar-lengycl eve*  
inint tízezer főnyi 
csőben

____ ___ óriási küzdelem 
után 4:3 arányban győztek!

A versenyen megjelent a magyar követség 
részéről Kristófig Ferenc követségi ügy
vezető, ott volt Marusemszki tartományi fő
nök, Bugge dr. polgármester és inég sok 
más előkelőség. Részletes eredmények: 
Kormányos négyes: 1. Magyarország 6:56.2 
mp. 2. Lengyelország. A magyar csapat vé
gig vezetve, biztosan nyert. Kormányos 
nélküli kélevezős: 1. Magyarország 7:51.8 
mp. 2. Lengyelország. 1000 méternél inég a 
lengyelek vezetnek, de jött az ellenállhatat
lan magyar finis s ennek a gyümölcse, a

győzelem. Egyesben: Lengyelország 8:05.6 
m. 2. Magyarország. Simán nyert a lengyel 
bajnok. Kormányos nélküli négyes: 1. Ma
gyarország 7:08 mp. 2. Lengyelország. 
Óriási izgalom volt a verseny olőtt, mert 
közvetlenül az indítás előtt a már csónak
ban ülő

Péter kificamította a bokáját.

A tartalék Alapinak kellett beugrani. így 
is .......................... *
csapat t „ __
ország 8:09.6 mp. 2. Magyarország.
sem voltunk... Kétpáre *-  ' ’
ország 7:14 mp. 2. Magyarország.
ben nem lehet taktikázni! A lengyelek ezzel 
most egyenlítettek. Nagy izgalomban állt 
állt fel a két nyolcas. Ezt azonban már 500 
méter után megnyertük s a végén három 
hajóhosszal érkezett be. elsőnek a magyar 
legénység 6:23.8 mp idővel a célba.

három és félhosszal nyert a magyar 
Kormányos kétevezős; 1. Lengyel- 

‘ Sehol
mezős: 1. Lengyel- 

Evezés*

Évtizedek óta nem volt szebb verseny 
a rekordos 1O ezernél

10.000 ni.: bajnok Szilágyi Jenő UTE 
30:56.8 mp. országos rekord! 2. Csapiár 
30:57.4 mp. 3. Kelen 31:00.4 mp. ilyen ver
senyt évtizedek óla nem láttunk! Csaba ve
zeti, meglehetősen jó iramban a társaságot, 
5000 m.-nél már Kelen—Szilágyi—Csapiár 
trió van nz élen és idejük 15:24.2 mp., tehát 
jobb, mint az az idő, amivel Simon tegnap 
bajnok lelt! A nagy hármas tovább is Irgal
matlanul húzza az. iramot. Felváltva vezet
nek, de egyikük sem gondol lassításra. A 
közönség tombolva hizlalja a kiváló fiukat 
cs amikor Csengéinek, még mindig nem le
het tudni, ki lesz a győztes?! 100 méterrel a 
cél előtt még együtt Szilágyi és Csapiár, de 
az UTE futó valahogy jobban bírja az 
utolsó métereket és világviszonylatban is ki
váló eredménnyel szakítja cl elsőnek a cél-

szalagot. Hármasugrás: bajnok Dusnoki 
Géza MAC 1-1.47 ni, 2. Somló MAC 14.35 m. 
Hölgyönjnokság: 200 m-es sikfulás: bajnok 
Nagy Rózsi GÉB 27.4 mp., 2. Fehér 27.7 
mp. Fej-fcjmelletli verseny. Diszkoszvetés: 
bajnok Nadányl Ágnes BÚSÉ 35.26 in, 2. 
Kulicziné 32.73 ni. Gerelyvetés: bajnok La
mos Margit MTE 30.35 m., 2. Nadányi 30.20 
m. Távolugrás: bajnok Fehér Lóin Phőbus 
4.86 in., 2. Kael 4.66 m. Ellenszéll

A versenyen alkalmunk volt beszélni Szé
liéit Béla szövetségi kapitánnyal, aki n két
napos versenyről a következőket mondotta'

— Lenyűgöző volt a 10.000 méter. Meg
vagyok elégedve a diszkaszvetésscl is, remé
lem, hogy a térüllek rendbejönnek az amc- 
rlkás versenyre. Válogatásra vasárnap este 
kerül a sor.

„sportcsarnok" egy vendéglő 
van. Maga a terület olyan 

nyelvek szerint a ringet

Berlinből jelentik: Vasárnap 90 ezer főnyi 
nézőközönség előtt lurtották meg a berlini 
olimpiai stadionban az USA—Németország 
nemietek közötti atlétikai mérkőzést, mely 
az amerikaiak 122:02 pontarány u győzel
mével végződött. A mindvégig érdekei mee-

ting néhány kolosszális eredményt hotoll. 
A 400 m-es síkfutást Mállóit USA 46.9 mp, 
ti 400 m-ra gútfiitrtNt Paterson USA 6.341 mp, 
ti távolugránl a német Mlchum 761 em-rel, 
az ."000 m-es síkfutást Híre USA 14:50 mp- 
vei, a magasugrást ns amerikai Walker 200

Az angyalföldi 
kerthelyiségében 
kicsi, hogy u rossz ...........
felállító munkások munkakörben a könyöküket 
folyton a falba verték. A pompás műsor mégis 
annyi nézőt vonzott a „botarénába", hogy n 
rendőrség a verseny kezdetére már lezárta az 
ajtót. Benn, a zsúfolt házban valósággal élet
veszélyes volt ii szorongás. Az élelmes rende
zőség hamarjában póttribünt állított fel: üres 
sörösládákra deszkákat helyezett. Eleinte 
semmi baj sem volt, de versenyek közben 
sorra ledrukkolták n nézők a deszkákat s hol 
az egyik, hol n másik oldalon játszották ii 
„kicsi a rakás" nevű játékot. A környező há
zak tetején és a kerítéseken több közönség 
volt, mint a boldogult Budai „11" egyik
másik meccsén. Egyre azonban jobban vigyáz
hatott volna n rendezőség: az udvar surkában 
függönyféleségekkel elkülönített „öltöző" Iá
ján ugyanis nagy volt a tolongás s

az arra vetődő hölgykllzönség kéretlenül 
Is mélyebben láthatott u kulisszák mögé, 
mint amennyi a szorosan sett sport szem

pontjából ajánlható.

A versenyek nagyszerű kiizdelm-ket hozlak. 
A BVSC versenyzői különösen j<» formában 
\oltok és sorra nyerték versenyeiket. A rész
letes eredmények:

Mtlsortöltrlékek: Artner DSVC győz pontozás 
sál Páré FTC ellei:, Vajnotdls BVSC ponto/ús 
sál győz rrledmann l,“í'C ellen, Szalag BVSC 
oontozással győz v/zt»dri/ BVSC ellen, Csontos 
ÍTC pontozással győz Cseh BVSC ellen, larr 
BVSC pontozással győz Ktrdlu FTC, ellen, 
Mr.gtioróssti BVSC küzdelem nélkül győ*  Ao 
i>a» E'iC ellen, nki nem jelent "fg Cs.tö El. 
cs lerlnc BVSC küzdelme mindkettőjük »v«e-

légivel végződött. Az Bpró fradlsla ugy meg
rohanta Ferincet, a hozzúképest „kinn! óriást * 
é» ugy

összevIsHzu pofoxtn, hogy ii közönség a ha
sát fogta neveltében.

Végül is a kölcsönös rengeteg szabálytalanság 
miatt a biró mindkét felet leléptette.

Válogató mérkőzések: Reve BVSC ponto
zással győz Szabó BVSC ellen. Ilcne óriásit 
javult. Biztos győzelme örvendetes jelenség. 
lltbán MAC ponlozéisol győz a nála nyolc ki
lóval könnyebb Németh BSzkRT ellen. A győ
zelem egyáltalán nem volt megnyugtató. Gyen
gécske ,,erőnek" bizonyult mindegyik, Énekes 
I. BVSC pontozódni győz Maráczi MAC. ellen. 
Énekes jó formába lendült, nagyon bírta a 
harmadik menetel, ami évek óla a legnagyobb 
gyengéje volt. Maráczy küzdelem közben le- 
csúszott a kötél mellett n rlngből és sipcsonl- 

megsértette. Ez természetesen hátráltatta. 
I BVSC pontozással győz Sárkfizy MAC 
. Az első menetben alig érnek egymáshoz, 
I egy bclluirc során térdre bakik. A női- 
< menetben kezdődik a Imre, a harmadik- 

már erősen folyik a „hergeli". Nagy

jót i
Nagy 
ellen.

sodlk
l>aii .............—...........................  --
óvatos, al'g kap ütést, inig az övéi erősek és 
pontosan ülnek.

A mérkőzések alapján az olaszok ellen ki
álló válogatott csapat a következő lesz:

l.égaulyt Énekes II. BVSC, bantamsulyi 
Pogány BVSC, pehelysúly: Frigyes
BSkKKT, v ellersiilyi Szabó Gyula BVSC, 
künnyllsiilyi Itene IIVSC, kWiápaulyr Szi
geti tTC, kisnel'ézsulyi 1, nehéasulyi 

Naiy BVSC.
KlsnahéZMilybiin egyelőre nem találtak meg

felelő rer-eny/í l. A kérdés a héten dől el, 
Smcticse, hogy lkon szabadságol kapott.
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Világrekordért ropognak a fegyverek 
a Budapest! Polgár! Lövész Egyesület Szent István Jublleumos 

grandiózus lövőversenyén

Meglepetés: az Elektromosok 
nem neveztek a kézilabdában

’A Budapesti Polgári Lövész Egyesület, n 
legöregebb magyar egyesület fennállása 
alatt rengeteg versenyt rendezett, de a most 
lefolyó, a Szent Islvánévi jubiláris ünnep
ségekkel kapcsolatos négynapos versenye 
snlamennyin túltesz n diszesség cs ünne
piesség torén. A rendkívül nagy körültekin
téssel és káprázatos fénnyel megrendezett 
verseny megnyitó ünnepség- vasárnap dél
előtt folyt le. A Marcibányi-téri lőtér előtti 
úttesten gyülekeztek n résztvevők, vala
mennyien löveszruliálian s a pompás 
zászlók ünnepiét hangulatot adó kárpitja 
ulatt sorakoztak fel. Különösen nagy ér
deklődést kellettek a vendegek; az eszlek, 
lengyelek, németek és a: olaszok.

A hatóságok ritka nagy számban küldték 
cl képviselőiket. A kormány Zsindely Fe
renc, dr. államtitkárral, a főváros Németiig 
Károly tanácsnokkal, az. OTT vitéz Moldo- 
i’ónyi István ulelnökkel, a honvédelmi mi
niszter és a hadseregfőpariincsnok vitéz 
Kiss János tábornokkal képviseltette magát. 
Az előkelőségek disz.es sorában ott láthat
tuk a társadalmi és a sportélet számos ki
válóságát. A himnuszok elhangzása után 
íledry Béla altábornagy, Zsindely Ferenc 
dr., Selireiner János és Horony Zsiginond 
mondott üdvözlő beszédet, majd a lőtérre 
vor.ullnk n versenyzők s olt megkezdődött 
a négynapos verseny.

Az első napon a magyar versenyzők leg
jobbjai közül csak néhányan lőttek. Annál 
inkább igyekeztek a külföldi versenyzők, 
különösen a németek, akik kihasználták ii 
nagyszerű időjárást. Ez meg is látszott az 
eredményeken: a német csapat a hatalakos 
olimpiai pisztolyversenyben egyformán hi
bátlanul, 54 találatot ért el. A három né
met: Maurer, dr. Jaspcr és Kcller, ezzel az 
eredménnyel a verseny favoritja, miután a 
két lengyel, Egcrmaycr és Piatkovszki, va
lamint a magyar Eördögh és Kurtz egy-egy 
hibával következik utánuk.

A céllövőpisztolverscnyben az esztergomi 
Tölgyessy 538 egységével vezet. Eredménye 
nagyon jó. A tetszés szerinti nemzetközi 
kispuskaversenyben az élen öt német áll. 
Slurm az első, 373 egységgel. Fekvő test
helyzetben a lengyel Paproczki n világre
kordhoz nagyon közel álló: 395 pontot ért 
cl és igy háromegységnyire megközelítette 
a világrekordot. Mögötte Cságoly Tibor kö
vetkezik 389 egységgel és Rubács Bulcsu 
387 egységgel.

A nyillirányzékos kispuskaversenyben 
a német Bucherer vezet 572 egységgel. Mö
götte Nagy 
egységgel a német Spörer (568) és Leopold 
(562) előtt. A hölgyek nyillirányzékos ver
senyében csak Fclkovicsné (Igazságügyi 
SC) lőtt 492 egységet.

A versennyel kapcsolatban az előkelősé
gek emléklövései után megnyitották a iö-1 
vészkiállilást, mely egy hónapig lesz nyitva 
és megtekintése díjtalan.

Hétfőn folytatták a nemzetközi lövőver
senyt a Marczibányi-téri pályán. Részletes 
eredmények: a hat alakos olimpiai céltábla 
versenyben 270 egységgel biztos győztesnek 
látszik a német csapat. Térdelő testhelyzet
ben vezet Nulli (olasz), a nyílt irányzékos 
összetett kispuska versenyben vezet Geh- 
inann (német) 573 egységgel, Nagy 570 egy
séggel harmadik. A hölgyek összelelt nyílt 
irányzéku kispuskaversenyén vezet a sok
szoros magyar bajnok és rekorder: Csér- 
falvny Magda 549 egységgel. A céllövő pisz
toly versenyben Tölgyes 538 egységgel vezet.

(Elektromos) következik 570

A kézilabda bajnokságainak nevezési zárlata 
rendkívül érdekes meglepetéssel zárult: az Elek
tromos, a sokszoros bajnokcsapat nevezése a 
kiűzött határidőig nem futott be. Érthető izga
lom támadt a szokatlan eset után s értesülésünk 
szerint a megindított nyomozás’ érdekes okot 
derített fel. Röviden elnökválság a neve az 
Elektromosok lemaradásának oka. A kiszivár
gott hírek szerint

a csapat vezetésében mélyreható ellentétek

merőitek fel,
amit alátámaszt az a körülmény is, hogy a 
bordó sárga csapat már az elmúlt szezonban is 
intézőválsággal küzdött. ...

A magyar sport érdekében reméljük, hogy a 
remekül szervezett fővárosi egyesület mihama
rabb dönt a sport mellett és

pótnevezéssel törlik
a szenzációt a sportélet meglepetései sorából.

Ki nyeri a Szent István-dijat?
Régen látott hatalmas mezőny küzd szom

baton a Szent István-dijért, melyben a mai 
tervek szerint nem kevesebb, mint 15 ló áll 
starthoz. A 24.000 pengős díjnak az utolsó na
pokban Hős lett nz előzetes favoritja, de rajta 
kívül erősen fogadják még mindig a régebbi 
favoritot: Gyöngyöt n legújabban Bernadotte 
iránt is mutatkozik érdeklődés.

A versenynek a sok induló ellenére is csak 
néhány olyan crackje van, mely a győzelem 
szempontjából reálisan szóbajöhet, ezek: a 
most formája tetőpontján lévő Aszfaltbetyár; 
a kimagasló papiresélyii Gyöngy; a momen-

tán formájú Hős; és az idén mindent meg
oldó Bernadotte. Ez. utóbbinak a Derbyben 
szenvedett vereségétől el kell tekintenünk, 
mert ott nyilván fáradt volt, s ez a formája 
sehogysem hozható összhangba győzelmeivel, 
amikor is minden esetben olyan képességről 
tett tanúságot, melyek szerint még magas sú
lyával is első esélyt kell neki adnunk. Berna
dotte mellett szól az is, hogy a munkában 
jobb, mint valaha volt, s ezért hisszük, hogy 
rekordot fog felállítani a dij történetében és 
olyan súly alatt fogja megnyerni, mint há
roméves még eddig soha. Ellenfelei a dij ta
valyi másodikja: Gyöngy és Hős.

A KISPEST
lengyelországi túrája során vasárnap a Pogon- 
nnl játszott és 2:0 arányban győzött. A gólokat 
Kíirtby rúgta.

AZ NSC ORSZÁGOS USZÓVERSENYE
Vasárnap rendezte meg nz NSC országos 

uszóvcrlcnyét a lágymányosi sportuszodában. 
Ugy a közönség, mint úszóink nagy számban 
jelentek meg a verseny színhelyén. Az elért 
jó időeredmények igazolják a másodosztályú 
versenyek jogosultságát. A jobb eredmények 
a következők: 3x66'7a m. II. o. vegyes staféta: 
1. UTE. 100 in. ifj. hátuszás: 1. Jóba Tibor 
UTE 1:26.7 mp. 100 ni. lány gyorsuszás: 1. Ré
vész Zsuzsi NSC 1:32 mp. 800 in. II. o. gyors
uszás: 1. Potikicvicz MTE 11:38.6 mp. 40<) in. 
ifj. hölgy gyorsuszás: 1. Felhős Magda BSE 
6:21 mp. 100 m. ifj. mellúszás: 1. Kónya Zol
tán FTC 1:20 mp.

AZ OLASZ VALETTI
48 óra 12 p 16 mp összidővel győzött a svájci 
országúti kerékpáros versenyben. A csapatver
senyt Olaszország nyerte Svájc és Belgium 
előtt.

Hiú nyerte a Festetics-emlék versenyt
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TÖRJE A. FEJET!

ül. Aszári handicap. 1. Dugó (6) Szentgyör
gyi. 2. Film (12) Pfendler. 3. Nowhere (6) 
Gutái. Fm.: Sokrates (6) Teltschik, Moulin 
Rouge (8) Klimscha A.. Búvár (5) Nagv G., 
Ragazzo (5) Rózsa, Nanking (5) Keszthelyi, 
(jeliért (12) Klimscha J., Clarion (4) Csuta, 
Dobos (10) Kajári. i% hossz, 1 ’/z hossz. 10:47, 
37, 105, 59. Befutók: 10:767, 873.

IV. Herceg Festetics Tasziló emlékverseny.
1. Hiú (6) Klimscha A. 2. St. Gálién (3) Nagy 
G. 3. Aldershot (8:10) Balog. Fm.: Nótárius 
(14) Keszthelyi, T.....................  " ’ " ’
Szajkó (3) Gutái, 
bach. ’A hossz, 2 
Befutó: 10.461.

V. Handicap. 1. Ereszd el (1 %) 
Tréfa (6) Bihari. 3. Lator (4) Klimscha 
Bcarnaise (12) Kupái K., Csatártó (12) Esch 
T., Kibocsátó (8) Fetting Fr., Dráma (12) Ka
jári, Regulus (6) Kolonics, Salome (14) Máté, 
Nincs több (6) Verebes, Óhaj (5) Pfendler. 
könyveket 10:26, 14, 26. 26. Befutó; 118 és 69. 
’A hossz, 2 hossz.

VI. Kétévesek handicapja. 1. Maiért (254) 
Klimscha. 2. Mont Blanc (5) Schejbal. 3. Pali 
(5) Rózsa. Fm.: Pattogó (12) Horváth K., San- 
bloc (1J4) Gutái, Élharcos (8) Szentgyörgyi, 
Fanny Elsslcr (6) Alt, Happy Boy (12) Fetting 
A„ Amazon (10) Pfendler. 2J4 hossz, 1 hossz. 
10:50, 16, 15. 15. Befutó: 131 és 163.

VII. Wclter handicap: 1. Progresslva (4)
Dósai. 2. Riadó (8) Klimscha. 3. Rohanj (10) 
Gutái. Fin.: Rummy (16) Horváth K., Hó (6) 
Kajári, Hindu (6) Fetting A., Grátia (6) Ba
log, Díszpolgár (5) Szentgyörgyi, Babvirág (8) 
Schejbal, Signorina (2) Keszthelyi, " 11
(12) Klimscha II.. Argumcnt (12) 
Sherry (16) Krédler. Nyakhossz, 
10:48, 21, 65, 50. Befutó: 1993 és 720.

Gödöllői dij volt a nap fő- 
o-.-....., a most formája tetőpontján
lévő Bársony nyert nagy stílusban. A nap 
eredményei közül még említésre méltó Csák
lyás könnyű győzelme.

A kétévesek első klasszikus mérkőzése Hiú 
győzelmével végződött. Hős testvére starttól a 
célig fölényes nyerője volt a versenynek, s 
csak az utolsó 200 méteren felnyomuló St. 
Gálién tudta másfélliossznyira megközelíteni. 
A nagy favorit a második helyen galoppozott, 
de ott még St. Gallent is maga elé engedte.

Az Aszári handicapb«n a nemrég még 
derby-cracknek számitó Dugó aratott könnyű 
győzelmet.

Részletes eredmények:
VASÁRNAP:

I. Újpesti dij: 1. Csáklyás (1%) Nagy G. 2. 
Fiirsténbrauch (2) Weissbach. 3. Dankó Pista 
(4) Szentgyörgyi. Fm.: Skytha (25í) Teltschik. 
5 hossz, 1 hossz. 10:19. Befutó: 38.

II. Gátveraeny. 1. Beslsta (2%) Balázs J. 2. 
Délceg (4) Mészáros. 3. Tekergő (2%) Wol- 
bért. Fm.: Szarka (p.) Dósai. 2 hossz, ’A hossz. 
10:53. Befutó: 425.

JII. Kétévesek eladóversenye. 1. Bandita 
U’/<) Gutái. 2. Szalmaszál (8) Kolonics. 3. Fiú
mára (10) Horváth K. II. Fm.: Rezgő (8) Ba
log, Nastja (2) Schejbal, Líbia (14) Verebes, 
Mester (4) Alt. Bogaras (10) Krédler, Pontos 
(25) Rojik, Buksza (10) Pfendler, Pattantyús 
(12) Kajári, Kígyó (10) Klimscha II. 5 hossz, 
% hossz. 10:23, 15, 31, 28. Befutó: 133 és 125.

?V. Gödöllői díj: 1. Bársony (7:10) Balog.
2. Szenes (J>) Csapiár. 3. Credo (6) Weissbach. 
Fin.: Boss (2J4) Schejbal, Figaro (4) Gúlái, 
Pilypalnly (25) Keszthelyi, Arusha (4) Tel
tschik, Diádéin (16) Szentgyörgyi. 2'/, hossz, 
% hossz. 10:10, 14, 18, 29. Befutó: 72.

V. Handicap: 1. Padlsah (6) Dósai. 2. Apri- 
lia (8) Kajári. 3. Lator (6) Kolonics. Fm.. 
Aratás (2) Simics, Kékes II. (14) Schwadlenka, 
Nóra (10) Esch I., Aviso (16) Pillár, Dongó 
(15á) Fetting A., Pir (12) Szele, Vaklárma 
(8) Kupái K., Dénes (10) Horváth K. II., Ra
vasz (10) Pfendler, Széltoló (10) Klimscha II., 
Cinus (20) Krédler, Pandora (12) Kovács L. 
II. Nyakhossz, ’/« hossz. 10:74, 29,43, 37. Be
futó: 529 és 991.

VI. Nyeretlen kétévesek handicapja. 1. So
ros (2) Klimscha. 2 Glow-worm (25í) Gutái.
3. Lándzsa (6) Schejbal. Fm.: Ékszerdoboz (4) 
Szentgyörgyi, Tigár (5) Balog, Menta (6) Tel
tschik, Csinos (10) Halscher, Danae (10) Csuta, 
Svihák (14) Krédler, Cuba (12) Verebes. Nyak
hossz, 4 hossz. 10-24, 13, 15, 17. Befutó: 40 és 
123.
’ VII. Weltcr handicap: 1. Corslca (4) Esch. 

2. Viszla (2) Kajári. 3. Kópia (6) Fetting A. 
Fm.: Huascar (12) Gutái, Nicolelte (16) Balog, 
Írun (12) Weissbach, Medici (3) Teltschik, Ci
ráda (12) Szentgyörgyi, Blackie (14) Kcsztelyi, 
Cassander (121 Dósai, Fütykös (16) Gross, 
Bomba (12) Klimscha II., Mindenes (5) Csuta, 
Inflagrnnli (20) Baranyi. Nyakhossz, 1 hossz. 
10:36, 13, 16, 15. Befutó: 89 és 69.

Vasárnap a 
száma, melyet

Ezüstróka (10) Szentgyörgyi, 
, Szegényember (6) 
i hossz. 10:110, 18,

Weiss-
17. 13.

Alt. 2. 
J. Fm.:

VÍZSZINTES:
1 Írónő. 2. Az indi 

gyár vezényszava „slni 
lycll. 14. Kis ország Európa 
északi részén, a Julimul fél
szigeten. Ezenkívül még több 
nagyobb és kisebb szigeten te- 

15. Tizenhat óidul. 17 
iszony, 18 Ele 
van belőle — eu 
20 Jegyzettömb.

. 23
Ikező idő-

1 5 6 ■ 1 8 1 9 1

Széltoló 
Kolonics, 
3 hossz.

kalandjai, 
alakját a franciák'. 25. Ibsen 
drámája. 26. Nagy állóvíz 
Azsiábnn 27 .1 ilék felnőttek 
snimára 29 Német folyó; Ti 
rolban ered, átfolyik Miinchc 
ncn és a Dunába ömlik. 31 
A csuzimai győző. 32. 
len továbbhaladni. 31 
la'zló kötőszó a ncinci In 
A római húziislcnek név 
36 Llszuvoi . Kálmán (Pc 
toli egyik’ követője). 37. Talál 
38 Zár 39. Kopasz szegény 
40. Ebben lakik a disznó. 42 
Lekvár. 41. A tetejére. 45 Kulyiibőrös diplo- 

46. üt (elveszi nz életét) 47. A 
tulajdonképpeni megalapítója A fran 
'odnlom legnagyobb alakja

I ('GGÖI.EGF.S:
I Dánvik. 2. A francia zene cgv nemrég el

hunyt migysiga. Leghíresebb nlkotásn n „Bo- 
Irro". 3 A száj szélei. 4. Ilyen ir is van és ez 
néha kellemetlen 5 Francia nőnemű névelő 
6. A rózsa színe lehel. 7. Erilöben van 8. Fogá
val őröl 9 Francia általános alany. 10. Szövő
gyári munkál »ége». It Némclv megállapítás 
ilyen 13. Kocka - latinul. 14. Irat 16 Ezt n 
katona Ironiliilnszóra teszi, 18. Lecke. 20. 
Cserje. 21. Kettéválik. 23, Költő napszak 24 
V'ivza: királyi rövidítem 27 Kutsának való! 
28 Étclföíéshcz is lia-rmíliák. 29. Az első bib
liafordítások nyelve, 30. Kirándulóhely vadeve- 
fősök szómúru. 31. A nyáj délben teszi 32 
VAqóvzersrám — névelővel. 33 Vize csendesen 
folyik, 38 Román |>< nz 39 Vissza: olyképen. 
41 | Mpon 42 I Ml i 'ak ,i régU 43 K<
resketlclmi műszó II Elsüllyedt breton város

logad Bauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Lalos-u. 14-16 

Telelőn: 189-704, 189-724
Fiókirodái Budán, Horthy Miklós-ut 18. 

telefonon Telelőn : 268-788
eladott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbealttlnk

A ..I.AN< “ KI IU SZTRE.1TVÉNY VERSE 
NYPNK NYERIESEINI K NÉVSORA: Ar r'ső 
dijai. 109 pengő készpénzt P.-né l’o-ány l<ln 
Budapest. Csaba -u. 6.. II. t y. rtc. A további 10

—10 pengős nyereményt Kenedl Sándor, Bu
dapest: Szántó Anna, Tázlár; Kiss Pálné, Bu
dapest; Bloeh Ilona. Nádudvar; Schwarcz 
Márton, Budapest: I'laschiicr Endre, Kispest; 
Székely István, Győr; Molnár János. Pcstszent- 
lőrlnc; Gergely Ferenc, Budapest; Hantos 
László, Budapest nyerték. 1—1 könyvet nyer
tek: Pásztor Imre, Koródi István, Kálmán 
Irma. Balta Emma. Antal Zoltán, Övári Má
ria. Bodor Erzsi budapesti lakosok; Kovács 
Zoltán. Tamási; Szabó Árpád, Miskolc; Kiéin 
Bella, Esztergom; Tamás Irén, Újpest; Wenz- 
Icr Aranka, Soroksár: Berta Miklós, Sziget 
si. ntmiklós; Faragó Zolién, Arad; Szr.lny Ist
ván, Törökbálint. 1 — 1 csórna': piperecikket 
nyertek: Komh’.sl Ká'mún. Horváth Péter. Gél 
Islvánné, Kovács Anna, dr. Csíki Imréné, Mar 
Ion Elemér, Zsámbékl Zoltán, Kelemen Irén, 
Flllpp Béla budapesti lakosok; Mlnzinger Ká- 
rolyné. Pcslszcntlörinc; Halász Béla. Sasha
lom; Marosa Árpádné. Tolnaiiémcdh Bcrctvás 
Arnold, Debrecen; Bcncze Aladár, Kispest és 
Bertalan Tibor. Székesfehérvár. A budapesti 
c« környéki nyertesekéi kérőik, hogy nyere
mény tik álvéte'c végett f. hó 17. és 18-án, d. e. 
10 12 óra között kiadóhivatalunkban megfe
nő Igazolással Jelentkezzenek. A vidéki éa 
kiilfö'dl nyerlcsc’ nek nyereményüket postán 
l.üldjilk el.

Bécsi eredmények
I. Preis von Nymphcuburg: 1. Trltogeneia 

(5) Vasas. 2. Ákos (p.) Hessler. 3. Prossnitz 
{2%) Vrabcl. Fin.: Csele, La Biguine, Dcgcn, 
Dirndl. 10:75, 16, 12, 14.

II. futam: Félvér-verseny.
III. Preis ”• ”

(7:10) Esch 
rida, Reine 
16.

IV. Preis „ <r , ....
ler. 2. Baldur (3) Varga. Fm.: Page, Christo- 
fen. Chance. 10:17, 12, 12.

V. “ * -
Hagclin. 2. 
Xandamour, 
13, 23.

VI. Preis
15) Stiglicz.

von Eiscrnen Tor: 1. Napnyugta
II. 2. Cudar (2) Vasas. Fin.: Flo- 
Herodine, Mister Chum. 10:17, 13,

von Schönau: 1. Flimsy (p.) Hol-

Preis von Tralskirchen: 1. Botos (8:10)
Reichshcrold (3) Takács. Fm.: 
Pandúr II., Csúk-chick. 10:16,

tO *•  21-én 
lutAn * órakor

HÉTFŐ:
I. Nyeretlen kétévesek versenye,

(l’/a) Gutái. 2. Recalcitrante (l’/<) 
Wadclai (14) Alt. Fin.: Blagucur 
Elöljáró (14) Szentgyörgyi. .........o
Weissbach, Primus (14) Rózsa, Orion (6) 
Teltschik, Szives (14) Kajári. Jí hossz, 3 
hossz. 10:23, 12, 11. 18. Befutó: 10, 22. 147.

II. I. ossl. elndóverscny. 1. Pénz (2) Klim- 
sclin. 2. Ábráiul (5) Nagy G. 3. Szcpes (10) 
Csapiár. Fin.: Farandole (7) Balog, Cavalien. 
(2) Alt. Albusz (33) Weissbach, Kékes II. (14) 
Simics. Epizód (10) Keszthelyi, Napóleon (12) 
Horváth K.. Hcdic (14) Klimscha J.. Nóra (161 
Eseti T. S hossz, nyakhossz. 10:20, 12, 15, 19. 
Befutók: 10.33, 113

1. Locarno
Balog. 3.

(10) Esch, 
Mutasd meg (5) 

Rózsa, ~ 
Kajári.

von Perchtoldsdorf: 1. Souvenir 
2 Kalugyer (2) Esch II. 3. Car

men (4) Heiling. Fm.: Ariadne, 
Schniltcrin, Mitsou, Talisman, 
10:54, 18, 14, 20.

VII. Preis von Gumpoldskirchcn: 1. Gránát 
(15$) Takács. 2. Helios (6) Vasas. 3. Mágnás 
(3) Heiling. Fm.: Bodcnsec, Olrnnto Bal, 
Quarteruo, Harras, Kinonixe, Horacc. 10:21, 
11, 16, 22.

Fi Cartabelle, 
Mandariné.

HÉTFŐI NAPLÓ 
Szerkesztik: 

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ 
Felelői uerkezztA íz kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 

Szerkesztősén és kladőhivntsl: Ertaébel-kCrul íg.
Telefon hétkAznsp és vas. déli 12-ip: 1 Zns-M. Vas, d. o. 
1 órától (Arsdl-n. 8. Gfobus-nyorrvtn : l 111-41 I-14SS1.
Vas, d. u. HMŐI lapzárlóis: t-IK 4L 1-140 43*.  1 110 44 

»-Z4>»1.
ELŐFIZETÉS! AR: Egy ívre 5 ptnpő. — EGYES SZÁM 

ára: Magjamrazán 10 fillér, Wienben éa a német Ost- 
mnrkban RM -.11, Frnn-ianrszÓRhrn 1 *ó  frank. Jugn- 
atiávia] rúO^-n'r. N- m-t >r«M^ J-, f> .. Olnynrazán 1

NYOMAIOI I A Gl.OHL S NYOMDAI Ml'INTÉZE'l R. T, KŐRFOHGOGF.PEIN, BUDAPEST. VI, ARADI UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÖt ANGERMAYER KAROLY.

disz.es

