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A kormányzói pár
diadalutja német földön
Horthy Miklós kormányzót, feleségét és o magyar miniszte
reket mámoros lelkesedéssel fogadták az egész útvonalon
Szombaton este 10 órakor, a Ke
leti-pályaudvaron ünnepélyesen bú
csúztatták a magyar kormány tag
jai Horthy Miklós kormányzót és
feleségét, akik Imrédy Béla minisz
terelnök, Kánya Kálmán külügy
miniszter és Rálz Jenő honvédelmi
miniszter kíséretében Németország
ba utaztak.
Éppen ugy, mint annakidején
olaszországi útjára, most németor
szági útjára is egész Magyarország
lelkes szeretete kiséri el az államfőt

és feleségét. Amilyen rajongással
kiséri Horthy Miklós kormányzó
és felesége minden lépését a ma
gyar közvélemény, olyan rajongó,
szeretetteljes fogadtatásban része
sült államfőnk Németország terüle
tén is. Mert az egész világ ismeri a
kormányzó nemes, valóban kor
mányzásra hivatott egyéniségét,
mindenütt hódolattal és tisztelettel
tekintenek az államfőre, aki mél
tóan reprezentálja az egész magyar
nemzetet.

ünnepélyes búcsúztatás
a Keleti-pályaudvaron
Horthy Miklós, Magyarország kormány Andor folyamőrkapitány szárnysegéd. A
zója, Hitler Adolf vezér és birodalmi kormányzó kplönvonatán utazott még Csáky
kancellár meghívására szombaton este
István gróf rendkívüli követ és meghatal
mazott miniszter, a külügyminiszter kabi
feleségével együtt,
valamint Imrédy
netfőnöke, Gimesy Frigyes vezérkari ezre
Béla miniszterelnökkel, Kánya Kálmán
des, a honvédelmi miniszter szárnysegédje,
külügyminiszterrel és Rátz Jenő gya
Kuhl
Lajos követségi tanácsos, a külügymi
logsági tábornok, honvédelmi minisz
nisztérium politikai osztályának vezetője és
terrel többnapi tartózkodásra Német
Üjpétcri Elemér segédfogalmazó, a minisz
országba utazott.
terelnök személyi titkára.
A kormányzó kíséretében utazott Vray Ist
A kormányzót a Keleti-pályaudvaron
ván, a kabinetiroda főnöke, vitéz Jány
ünnepélyesen búcsúztatták.
Gusztáv altábornagy, a katonai iroda fő
nöke, vitéz Koós Miklós ezredes, első A Keleti-pályaudvar udvari várótermét és a
tornácot
nemzetiszinü
szárnysegéd, Korompai Brunstvick György váróterem előtti
ezredes, utimarsall. vitéz Gcrlóczy Gábor zászlókkal és délszaki növényekkel diszitetalezredes, Németh Tibor őrnagy és Scholcz ték fel s szőnyegekkel boritolták be.

A kormányzói pár a pályaudvarra
érkezik
A kormányzóval együtt utazó és a bú
csúztatására megjelent előkelőségek már
este negyed 10 óra után kezdtek gyülekezni
a Keleti-pályaudvar udvari várótermében.
A kormányzó és felesége Scholtz Andor
folyamőrkapitány, szárnysegéd kíséretében
21 óra 40 perckor gépkocsin indult el a
királyi várból és
21 óra 50 perckor érkeztek meg a Ke
leti - pályaudvar udvari várótermének
bejárata elé.

Velük együtt jött fiatalabb fiuk, ifj. Horthy
Miklós és leányuk, Horthy Paulctte, férjé
vel, Ifj. Károlyi Gyula gróffal.
A kormányzó közvetlen kíséretének tag
jai az udvari váróterem előcsarnokában je
lentkeztek, a többi egybegyült előkelőség
pedig az udvari váróterem két oldalán fél
körben állott fel.
A jobboldalon állott vitéz Imrédy Béla
miniszterelnök,
Radvánszky
Albert
báró, a felsőház alelnöki, Kornls Gyula
a képviselőház elnöke,

Teleki Pál gróf vallás- és közoktatásügyi
miniszter, Kánya Kálmán külügyminiszter,
Sztranyavszky Sándor földmiveíésügyi mi

niszter. vitéz Kcresztes-Flscher Ferenc bel
ügyminiszter, Bornemisza Géza iparügyi
miniszter, Mikecz Ödön igazságügyminisz
ter. fícményi-Schneller Lajos pénzügymi
niszter, vitéz fíátz Jenő gyalogsági tábor
nok, honvédelmi miniszter, vitéz Sónyi
Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség
főparancsnoka, vitéz Kercszlés-Fischer La
jos altábornagy, a honvédvezérkar főnöke,
bárczihúzi Bárczy István miniszterelnökségi
államtitkár^ Apor Gábor báró rendkívüli
követ és meghatalmazott miniszter, a kül
ügyminiszter állandó helyettese, Antal Fslván államtitkár, Karafláth Jenő főpolgár
mester, J.ahner Kornél miniszteri osztály
főnök, a MÁV elnöke, Szendy Károly pol
gármester, Csáky István gróf rendkívüli kö
vet és meghatalmazott miniszter, a külügy
miniszter kabinetfőnöke, Eliássy Sándor
budapesti rendőrfőkapitány, Kuhl Lajos kö
vetség! tanácsos, a külügyminisztérium po
litikai osztályának vezetője, Szent-Istvány
Béla miniszteri tanácsos, a külügyminisz
térium sajtóosztályának vezetője, Rákóc.zy
Imre miniszteri tanácsos, a miniszterelnök
ség sajtóosztályának vezetője és Üjpétcri
Elemér segédfogalmazó, a miniszterelnök
titkára.

Elindul a különvonat
Az udvari váróterem baloldalán álltak dapesti olasz követ s Wcrkmeister ügyvivő
félkörben Erdmannsdorff budapesti német vezetésével a német követség teljes tiszti
követ, aki elkíséri németországi útjára a kara.
kormányzót, továbbá Werkmeister buda
Horthy Miklós kormány zó én felesége
as udvari váróterembe érve, elsőink il
pesti német ügyvivő felesége, Vinci gróf bu

lés Imrédy Béla miniszterelnökkel fo
gott kezet, majd sorra a többi magyar
előkelőséggel

s utána a német követ, az olasz követ s a
német követség tagjainak üdvözlését fo
gadta. Werkmeistcr német ügyvivő felesége
hatalmas rózsaszínű rózsacsokorral kedves
kedett a kormányzó feleségének.
Horthy Miklós kormányzó és felesége ez
után rövid ideig elbeszélgetett a megjelent
előkelőségekkel, majd
kivonultak a pályaudvar tornácára.

különvonatra. Közben vitéz Imrédy Béla
miniszterelnök, Kánya Kálmán külügymi
*
niszter, vitéz Rátz Jenő honvédelmi minisztor s Erdmannsdorff budapesti német követ,
aki a kormányzónk mellé diszkiséretül van
beosztva s a kíséret tagjai is elfoglalták he
lyüket a kiilönvonaton.
Pontosan este 10 órakor gördült ki a
Keleti pályaudvar csarnokaiból n kilenc
kocsiból álló különvonat. A kormányzó
és felesége u szalonkocsi ajtajában állva,
mosolyogva intettek búcsút

az egybegyült előkelőségeknek, akiknek lel
A kormányzói pár itt meleg búcsút vett kes éljenzése közben hagyta el a vonal a
gyermekeitől és vejétől, majd felszállóit a Keleti pályaudvart.

A kormányzó vonata átlépi
a német határt
Britek Neudorf, augusztus 21.

Horthy Miklós kormányzó különvonata
negyedtiz óra tájban lépte át a Német
Birodalom halárát.

A diszruliás határőrség merev
fegyverrel tisztelgett az elhaladó
előtt, amely hatalmas birodalmi
szített két oszlop; között gördült
ron, Nickclsdorfnál.
Néhány perc múlva

vigyázban,
kiilönvonat
sassal dí
át a hatá

befutott n vonat a bruckneiidorfl állo
másra, ahol fényes zász.lódisz és lelkes
tömeg fogadta a magyar államfőt.

A pályaudvart kétoldalt hosszú sorban fel
váltva magyar és német lobogók díszítették
s a pályatest két oldalán nyolc méter ma
gas, fehér pillérek emelkedtek az égnek, az
arany birodalmi cas hatalmas alakjával.
A mintegy félórányi tartózkodás alatt
hozzácsatolták a kiilünvonathoz a ber
lini magyar követ és u katonui attasé,

valamint a kormányzó mellé beosztott
német disz.kisérct kiilönkocsijait,

majd a vonal a feketéllő emberlömeg sza
kadatlan ünneplése közben a magyar Him
nusz hangja mellett Becs irányában elhagyta
a pályaudvart.
Sztójay Döme berlini magyar követ és
Hardy Kálmán alezredes katonai attasé, a
kormányzó termeskocsijában délelőtt 10 óra
15 perckor .jelentkezeti az államfőnél.
Tiz óra harminc perckor
Szlójuy követ a német diszkiséret tag
jait vezette a kormányzó elé

és bemutatta őket az államfőnek.
Egyidejűleg Erdmansdor/f budapesti né
niét követ, aki Horthy Miklósné mellé van
diszszolgálatra beosztva, jelentkezett a föméltóságu asszony külőnkocsijában.
A kiilönvonat közben egymásután hagyta
cl a pazar zászlódiszbe öltözött állomásokat,
amelyek elölt mindenütt lelkes néptömegek
tarkaruhás csoportja köszöntötte Német
ország nagv vendégéi.

Horthy kormányzó ünnepSése
a bécsi pályaudvaron
Bécs, augusztus 21,
ták cl u vonatot.
A kormányzó flotlakabútban és tengerész
Horthy Miklós kormányzó délelőtt 10
óra 58 perckor megérkezett a bécsi nyugati sapkában érkezett meg Becsbe.
pályaudvarra.
Elsőnek Seyss-fnquart birodalmi helyAmikor a különvonat befutott a nyugati
tarló tolmácsolta a
kormányzónak
páIyaudvnr csamókába,
Hitler Adolf vezér- és kancellár üdvöz
a kivezényelt repíilözenekar a magyar
Himnusz
hangjaival
köszöntötte a
kormányzói párt.

A repülő diszszázad feszes vigyázzbnn tisz
telgett, a pályatesten pedig a bécsi hatósá
gok vezetői várakoztak. A pályaudvar érke
zési oldalán az első vágányt befedték, majd
szőnyeggel terítették le, hogy megfelelő
helyet létesítsenek a felállított tengerész
diszszázad lelépésérc.
A kormányzó termeskocsija a pálya
udvar külső végén, a zenekar előtt állott
meg. A fogadtatásra megjelentek szűnni
nem akaró, dörgő éljenzéssel fogadták a
befutó vonalot.
Elsőnrk a kormányzó szállóit le

letét,

majd bemutatta a kormányzónak és a
főméltóságu asszonynak feleségét, l.ist gya
logsági tábornokot, Löhr alt árbor nagyot.
Illírekéi birodalmi biztost és Globolschniyg
bécsi tartományi vezetőt. Közben behallatszőtt a pályaudvar csarnokába a pálya
udvar előtti téren felsorakozott Ilitler-ifjak
egeiverő éljenzése. Seyss-Inf/uart birodalmi
helytartó és Rürckel birodalmi biztos a
^loyyar Erdcmkereszt első osztályának jel
vényét viselte, amelyet a látoyatds alkal
mából adományozott nekik a kormányzó.
Seyss-lnyuart felesége pompás virágcsokrot
nyújtott ál a korniányzónénak.
A kormányzó röviden megköszönte az
üdvözlő szavakat,

Koós Miklós első szárnysegéd kíséretében,
inig az utána következő kocsi lépcsőjén a majd a diszkhércftől követve ellepett a
kabinetiroda és katonai iroda főnökei, diszszázad előtt.
A kormányzó a diszszázad lelépése után
valamint a német diszkiséret tagjai hagy

BudapMt^lBM^auguszlus^.
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Avatás
István király napján n katonai Alma
'M'itrr udvarán százötven kard repült ki
hüvelyéből, százötven pengén csillant meg
n napfénv, százötven ércet hang esküdött
hűséget az első magyar embernek, a hazá
nak, a zászlónak. Százötven ifjú férfi ajké
ról hangzott el a fogadalom: „Pécsüleltel
élünk és halunk". Generációnk
színevirágúból valók fik százötvenen. akiket had
naggyá avattak ezen a na fény aranyözönében fürdő nyárvégi délelőttön. Százötvenen
azokból, akiket a nemzeti kötelességtől jeti
iét frontján első tüzvonulba szólít a köte
lesség, de oda szólít a szív, a vér, a lélek
szava is.
Hadnagyokat avattak a Ludovikán, ifjú
tiszteket, n mi honvédségünk számúra —
tehát mindnyájunk számára. A honvédelmi
miniszter mondotta, hogy a honvédség
nmein a nemzet és a nemzet maga a honvéd
ség. Ez. a klasszikusan tömör mondás töké
letes visszhangja az érzésnek, amely párt
állásra, világfelfogásra, társadalmi helyzetre
való tekintet nélkül él minden becsületes
magyar emberben. A honvédelmi miniszter
hangosan mondotta ki azt, amit mi érzünk:
a magyar honvédség vér a mi vérünkből,
a magunk vére, a magunk leste. í'.s jól
tudjuk, az íróasztalnál és tnunkapad uu'l
lelt, gyárban, boltban és irodában mindnyá
jan katonák vagyunk. Harcosai egy nagy
célnak: erőssé lenni ezt nz országot. Büsz
kén vállalt magyar sorsunk: ha kell dol
gozni, hn kell vérezni.
Hivatott katonai szakértő megállapítása,
hogv a fegyveres húborul a gazdasági há
borútól elválasztani nem lehel. Egyik kéz
ben kard, h ma ikban kalapács és nem
hangozhat ma közhelyként a régi latin
mondás: „Sí vis pácéin pora hélium". A
békcszcretö politika első feladatai közé tar
tozik, hogv honvédelmünket a legtökélete
sebb fokra fejlesszük.
A magyar glóbusz felelt nagvol fordult
az idő kereke a régi közösügyrs világ óta
A magyar társadalom jórésze valaha ide
genül állt szemben a katonai követelések
kel. Ez. is hozzájárult ahhoz, hogy a liszlikar tekintélyes hányada majdnem idegenül,
elszigetelt életet élt a polgársággal szemben
Nem sokat segített ezen nz akkori mngvar
honvédség felállítása. Kicsiny volt ez a
honvédség, nem elégíthette ki a nmgyar
társadalmat.
Ma már miénk a honvédség, csak értünk
van, csak a miénk, büszkesége, szenteleuvc
mindnyájunknak. « nemzet testének leg
nemesebb tagja, védelmezőnk, oltalmazunk,
záloga messzibe mulató céljainknak.

A korszerű honvédelem szerves része a
politikai, állami, nem/ ti célkitűzéseknek
I zeknek n céloknak a szolgálatában alnza
tns munkások vagyunk mindannyian és
örömteli büszkeséggel kell meghoznunk
minden áldozatot.
S'.-cn/ István napja különösen alkalmas
nrra. hogy iiz ország védelmével kapcsola
tos gondoláinkban elmélyedjünk és ma
gunk elé idézzük fiához intézett Intelmeit,
nmeivel,ben meghatározta n katonák hiva
tnál abban, hogv fi/, n gyengék védelme
töt, az ellenség kiűzői
Az. orszűgépitő ki
rály az építés munkájúból jelentős részi
fordított n katonaságra. A lörzsszervczetbcn
rejlő katonai fogyatékosságok felismerésé
vel a lörzsfök megtört hatalmúnak romjain
a katonai egységben állította vissza a nem
zet egységét éa a zsoldos rendszer felszámolásával a miivé nyomán megtestesített
l.cgföbb lladur eszméjében jegecescrVIt ki
mai tormájában az igazi nemzeti hadsereg,
nmelv az egész nemzeté.

A szeulislvánl esr.memcncllcl társul szo
rosan n gondolat, hogv ha a hadsereg n
nemzeté, akkor a nemzet a hadseregé, tehát
egy és ugyanazon lest a nemzet cs had
sereg. Ebből I* világosan következik, hogy
bölcsőtől a sírig katonának kell lennünk.
Ezt pedig csak megfelelő neveléssel érhet
jük el. Intézményesen kell biztosit u ni az
ifjúság testi és lelki adottságainak kifejEsetését és az intézmény, nmelv ezt a célt
szolgálja. n magvar ifjúság második olt
hona legyen. Honvédségünk utánpótlása
csak erkölcsileg tiszta
szellemileg nívós
ifjúságból rekrutálódhal. Ez nz. utánpótlás
jut el majd a mai s/á/dtvenek keze alá.
hogv megkapja n ii 'dés befejezését. A be
fejezést. amely képessé teszi Öt, hogv acélos
keménységgel. törhetetlen bátorsággal és
hitte I Itljcsilsc kötelességét. ha sor kerül rá
Az
Isfvdnnapi százötven-k
esküsése
síim hangozzon mindnyájunk lelkiben
I,
caülcttd élünk, halunk'
(.S. rj

kíséretével visszatért a szalonkocsi feljáró pályatest egyik vágányát itt is befedték és
jához, majd néhány percnyi beszélgetés biborszőnycggel terítették, le s itt a párt
után n főrné-ltóságu asszony és kíséretének alakulatai,
tagjaival elköszönt a bécsi előkelőségektől
az SS, SA, a birodalmi munkaszolgálat,
s beszállt a külön vonalba.
a gépkocsizó osztagok, valamint
az
A vonat a magyar és német himnusz
hangjai mellett
gördült ki a bécsi
pályaudvar csarnokából.

ifjúsági alakniatok

sorfala

Hyperol

sorakozott

fel.

Ideális sxáj- és
toreköblögető

A sorfal mögött nagyszámú bajor népvise
A pályaudvar környékén elhelyezett hatal leti csoport állt zenekarral s n vonat tizen
mas tömeg lelkesen ünnepelte a kormány két percnyi tartózkodása alatt szűnni nem
zót.
akaró lelkesedéssel ünnepelte a kormány
zót.

A kormányzói kUiönvonat
dtadalutja
Paasau, augusztus 21.

Horthy Miklós kormányzó kiilönvonatn
vasárnap délután két óra 14 perckor
l.tnzbe érkezett. Linzben a díszes pálya
udvaron isinél népviseleti csoportok és
zenekarok üdvözölték az államfőt. Minden
egyes utmenti falu lakossága kivonult <>
pályaudvarokra az átutazó kormányzó kö
szöntésére, úgyhogy n kormányzót utján
szakadatlan ünneplés és lelkesedés kíséri.
A kiilönvonat
délután három órakor
haladt át Welsen; negyednégykor Neumnrktba, néhány perccel négy óra elölt
Schiirdingbe érkezeit,
négy óra nyolc perckor pedig befutott
a
pazar díszben pompázó passatii
pályaudvarra.

Passauban különösen nagy előkészületeket
tellek, egyrészt, mert a kormányzó itt lepett
először bajor területre, másrészt, mert
visszatérőben úthalad a városon is. A

berlini angol nagykövet értesítette az angol
külügyminisztériumot, hogy

Héttőn reggel érkezik
Klelbe a kiilönvonat

a kémkedés miatt Ictarlő.siatoít Kend
rick
kapitányt szombaton
szabad
lábra helyezték

Kiél, augusztus 21.

Horthy Miklós kormányzó
ezután

kiilönvonatn s a kapitány a legközelebbi
visszatér Angliába. (.MTI.)

folytatta útját Kiél felé.

Továbbra is diadalmenet volt az egész ut,
mindenütt fellobogózott állomásokon robo
gott keresztül a vonat és mindenütt Ünneplő
tömegek várták a magyar államfőt. Vasár
nap éjszaka Hof állomáson állt meg né
hány percre a különvonat, majd folytatta
útját Kiél felé, ahová hétfőn reggel tiz óra
tájban érkezik.
Kiéiben

fíeeder vezérlcngernagy, Brnuchitsch vezér
ezredes, Rcitel tábornak és több német ka
tonai és politikai vezetőlérflu fogadja a kor
mányzói párt, a magyar minisztereket és
kiséretüket.

— mondotta vasárnap Antal államtitkár
az amerikai magyarság vezetői előtt

n Budapesten tartózkodó amerikai ma
gyarok vezetői és nz amerikai magyar

Pártokon és politikán fcliilálló egye
temes nemzeti érdek - fejtette ki Antal
államtitkár — n sikraszállás a magyar nem
zet európai hivatásának
megvalósítására
nélkülözhetetlen jogokért. Nemcsak magyar
érdek, hanem
iiz európai békének Is érdeke a Magyar
országgal ckövetett igazságtalanságok
orvoslása.

erkölcsi

és

Óriási részvéttel
temették ei
Hlmka pátert
Prága, augusztus 21.

Hitler kancellár, Ribbcntrop
külügyminiszter,

Ahol magyar szív dobog.
ott Magyarország van
Antal István államtitkár vasárnap ebédel
adott a Gellért szálló különtermében nz
amerikai magyarság egyesületeinek vezetői
tiszteletére. Áz ebéden többek közi rászí
vott búró Herényi Zsigmond, a Külföldi .Ma
gyarok Világszövetségének elnöke, Rákóczy
Imre miniszteri tanácsos, a miniszterelnök
ség sajtóosztályának vezetője, több magyar
előkelőség, valamint

napokban

Vasárnap az egész tót nép óriási rész
véte mellett temették el Hlinka András
pátert, a tót néppart vezérét. A kora reggeli
óráktól a Tótföld minden részéből, sőt a
szomszédos országokból is szakadatlanul
érkeztek a gyászoló tótok Rózsahegyre. A
temetésen nz amerikai tótok is képviseltet
ték magukat. A gyászszertartást Rózsahegy
városi tanácsának gyászülése vezette be.
A polgármester közölte, hogy a város
főterét Hlinka Andrásról nevezik el.

A szepesi püspök ezután nagy papi segéd
lettel gyászmisét mondott és beszentelte a
halottat. A gyászszertartáson Renes köztár
sasági elnököt Éliás tábornok képviselte.
A

magyar és a szudétanémet párt
küldöttséggel képviseltette magát.

A lengyel parlament részéről külön kül
döttség volt jelen. A ravatalnál a tót ifjú
sági szervezetek állítottak diszörseget,

anyagi lehetőségeit meg
teremtse.

Antal államtitkár a következőkben beszólt
arról, hogy az. európai népek életét ma kél
alapeszme uralja: a szociális gondolat és a
népi eszme. Ahol magyar szív dobog, ahol
magyar lélek világit, olt Magyarország van,
bárhol is élnek azok, akiknek szive és lelke
fenntartja a magyarság együvétarlozásúnak
öntudatát.
A magyar közélet vezetőinek és az ide
genbe szakadt magyaroknak kötelessége in
tézményesen kimunkálni a vérségi, faji, tör
ténelmi és kulturális összelartozandóság
érzését, hogv kialakuljanak azok nz erkölcsi
s hn talmi erők, amelyeknek segítségével
n magyarság nemcsak méltó helyet tud
magúnak biztosítani n nap alatt, de a
történelmi igazságosság megdönthetet
len erkölcsi alapzatán állva, mcgvalósilhalju mindazokat n nagy nemzeti cél
kitűzéseket is,

Lengyelországból tizeuötezren szándé
kozlak Hlinka páter temetésén résztvenni

és határátlépési
igazolvánnyal
akartak
Rózsahegyre utazni, mert Rózsahegy még a
turistakörzetbe tartozik.
A csehszlovák határ-hatóságok azonban
nem adták meg a határátlépési enge
délyeket.

Rózsahegy polgármestere tiltakozott n mi
niszterelnökségnél a határ-hatóságok el
járása ellen.

Az iparos- és kereskedő
ifjúság is kaphat kölcsönt
a nemzeti önállósitásí
alapból

Nincs különbség abban sem. hogy a szociá
lis igazság jegyében kell megoldani a nem
zeti élet belső berendezését. Kijelentette ez amelyek egyformán élnek mindannyiunk
után nz államtitkár. hogy meggyőződése, szivében a halárokon innen cs azokon
Augusztus 20-án és 21-én n Magyarországi
hogy ezekben a nagy elvi kérdésekben egyet túl is.
Katolikus Legényegyletek Országos Szövetsége
ért vele nz amerikai magyarság is.
Antal István nagy tapssal fogadott be megtartotta
\ magyar kormány
mindent elkövet
széde után felszólaltak nz amerikai magyar
az első keresztény nemzeti munkásifjuunnak érdekében, hogy ti külföldi és az
ság vezetői, majd báró Herényi Zsigmond
si'gi parlamentet.
Itteni magyarság együttműködésének
mondott köszönetét Antal államtitkárnak.
Negyvenezer katolikus munkásifju 560 kikül
döttje vett részt a két napig tartó megbeszé
léseken, amelyeken rámutattak a mai társa
dalmi és gazdasági élet hibáira s ugyanakkor
felhívták a figyelmet azokra a lehetőségekre
és módozatokra, amelyek nyomán az aktuális
problémák megoldhatók lennének. A katolikus
legényegyletek munkásparlainenljének minden
Nagy fontosságú ujabb tárgyalásokon egyes
szónoka azt hirdette, hogy a társada
lom Tinijének alapja a társadalmi megbéké
döntőnek a csehszlovák kérdésben lés
is a
a tárgyalások mar ezen a héten döntő stú
Prága. augusztus 20.
negyvenezer főnyi Imponáló tömeg harcol
n társadalom békéjéért és szeinbenáll
diumba jutnak s ugy látják a helyzetet,
Nagy feltűnést kelletlek Prágában azok
mindenkivel, aki tudatosan táplálja a tár
hogy
n londoni lapjelcntésck, hogy Runciman

Döntés

e

lord megkezdte a cseh nemzetiségi kérdés
megoldására irányuló végleges tervezete ki
dolgozását.
A félhivatalos Prager Presse értesülése
szerint

hét&n!

sadalmi anarchiát s szítja
ellentéteket.

az adatgyűjtés terjedelmes munkája
egyelőre még nem teszi lehetővé Runcltnan lord számára a végső tárgyalá
sok megindítását.

A szudétanémet párt hivatalos lapját,

n must kezdődő hétnek döntő jelentő
ség® lesz,

a Zeitet szombaton Ismét elkobozták,

tekintettel arra, hogv nz. előkészítő tárgya
lások most már befejeződtek s megkezdőd
het a dolgok végső kifejlődése.
Szudétanémet körökben nem osztják a
Prager Pressének azt nz értesülését, hogy

mert art n hírt közölte, hogy Brüx város
cseh lakossága kifütyülte Runciman lord
munkatársait, amikor tanulmányozni akar
ták a sáros cseh és német lakossága közölt
lejátszódott súlyos összetűzések hátterét.

Kémkedés miatt letartóztatták Becsben
az angol fökonzulátus folisztvisel(íjét
Az angol nagykövet érdeklődött ebben az
ügyben, mire
felkértek,
gondoskodjék
f\émct Távirati Iroda.} Thomas Kendrick arról, hogy
kapitányt, a becsi angol fökonzulátus ül
Kendnek kapitány, h legrövidebb Idő
te i élosztálvúuak s erdőjét
• Inti elhagyja .N'émr'.ursaág területét.
Berlin, augusztus 20.

kémkedés gyanúja miatt letartóztatták.

Angol

hivatalos

közlemény

szerint

a társadalmi

A katolikus munkásparlament elnöke vitéz
Suhík Károly egri prelútuskanonok voll s a
vitákat vitéz Pintér József országgyűlési kép
viselő és Solymár György országos főtitkár
vezették be. .Szó volt a munkabér, a családi
bér és a munkaidő kérdéséről, Felhívták a
figyelmet a szakmunka védelmére és sürgették
a vasárnapi munkasziinct kötelező bevezetését.
A munkúskikiildöttck felszólalásaikban meg
emlékeztek a Nemzeti önállósitásí Alapról is
s ugyanekkor leszögezték, hogy
a Nemzeti önállósítást Alapból nemcsak
az érettségizett és diplomás Ifjaknak, ha
nem a kereskedő és Iparos ifjúságnak Is
kell juttatni.

A kélnapon tanácskozások anyagát memo
randumig foglalták és vasárnap este a Zene,
művészeti Főiskola nagytermében ünnepélyes
keretek közölt tarlóit ünnepségen
átnyújtották Bornemisza Géza kereskede
lem. és iparügyi miniszternek,____

:il.i nagv beszédben válaszolt n katolikus
tnunkásifjusi-g memorandumára. Bejelentette,
hogy » kereszténv munkúslfjuság kívánságát
honorálja és a Nemzeti Önállósítás! Alapból
egy millió pengői hasítanak ki az ipari és ke
reskedelmi alkalmazottak önállósághoz való
a! segítésére.

Bwjapysl, 1Q3A augusztus 22.

3

HÉTFŐI NAPLÓ
ZZ

Őszinte áhítattal, ragyogó
pompával, hatalmas tömegek
ünneplő örömével áldozott a
főváros Szent István emlékének
A szokottnál bensőségesebben, szinpompásabban cs lelkesebben ünnepelte a ma
gyar főváros Szent István napját.
órakor korán reggel zenekarok jár
ják az egy hete fellobogózott főváros utcáit.
A vár barokkstilii palotáit, régies bérhá
zacskáit lobogó füzérekkel, értékes gobeli
nekkel, virágok, nemzeti, fővárosi és pápai
zászlók valóságos erdejével díszítették fel.
Az előkelőségek a királyi várpalota Zsigmond-kápolnájában gyülekeztek. Negycdkilonckor harsan a kürtjelzés: megérkezik
a kormányzó teljes tengernagyi díszben és
bcsiet a kápolnába. A Disz-léren zászlók
alatt nemzeti viseletben áll sorfalat a Magyar
Bokréta. Már indul a körmenet Nagy bol
dogasszony koronázótemploma felé.
Dísz
egyenruhás lovasrendőrök nyitják meg a
processziól. Frontharcosok, pillangófőkötős
apácák következnek, majd a férfiszerzelesek
tagjai jönnek sorra. Egy század huszár ele
veníti a színes képet, amely! katonazenekar
követ. Most hozzák
Szent István királyunk fejét őrző arany
hermát

amely elsőizben vesz részt a körmeneten és
amelyet Székesfehérvárról hoztak fel erre
az alkalomra. Négyes sorokban következik
a kispapság a karinges papok hatalmas osz
lopa. Ezután a görögkeleti püspök, majd a
Szent Jobb testőrségével. A Szent Jobb két
oldalán a tudományegyetem rektorai és dé
kánjai, a székesfőváros polgármestere és al
polgármesterei diszmagyarban. A Szent Job
bot lilaruhás főpapok követik, Angello Rótta
pápai nunciussal az élen, mögötte Serédi
Jusztinián bíboros hercegprímás bibordiszben.

A kormányzó a körmenetben
Fergeteges taps és éljenzés jelzi
a kormányzó közeledtét.

A hazáért

nki tengernagyi díszruhájában fedetlen fő
vel, katonás léptekkel kiséri a szent erek
••
lyét. Jobbján és balján kivontkardu, piros
egyenruhás lovastestörök, gyalogos alabárdos testőrök.
A kormányzót József királyi herceg fe
hér, József Ferenc és Albrecht királyi her
cegek barna diszmagyarruhás alakja kö
veti. Mögöttük jön vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnök megypiros diszmagyarban, a
két Ház elnökétől körülvéve, utánuk a mi
niszterek kettesével lépkednek, majd n ko
ronaőrök, titkos tanácsosok, bírói és kato
nai méltóságok, ősi vármegyék fő- és alis
pánjai. Diszcgyenruhás hajdúik egyik odalon a címert, a másik oldalon a lobogót vi
szik. A színek zuhataga a körmenetnek ez
a része. A huszárcsókós, mentés hajdúk ren
geteg lobogójával és az urak párducgallé
ros, kék, lilamenlés, meggypiros, bogiáros,
halványzöld forgós diszmagyarjaival. Jönnek
még a székely ifjak gyolcsnadrágban, fekete
nicllénykével és rögtön felsorakozik, hogy
a kép teljes legyen a Magyar bokréta, ezerrétü szoknyáival, sarkantyú
*
legényeivel. A
menet már egy órája tart, zugnak a temp
lomok, a főváros minden templomában is
tentisztelet van, a koronázó nagytemplom
ba mór beér a menet, már kezdődik is a kemény, de igazságos, megértő és gondos akkor a Rákóczi-utra vonullak és a Nemzeti
kodó elöljárók irányítják sorsukat, mert Színház tájékán
szent mise, amelyet
akkor
Serédi Jusztinján hercegprímás
pontiiikál

fényes papi segédlettel. A Szent Istvánszobor talapzatán is felállítottak oltárt, ahol
llaász István tábori lelkész celebrálja a mi A magyarok Istene segítsen benneteket!
sét. Ekkor kapcsolódik a menet végéhez a
A fölemelő ünnepség a Ludovicás induló
céhek csoportja, ősrégiek a céhek, nem hangjai közben diszmeneltei ért véget.
egy közöltük árpádházi király alapitása.
Az ünnepi mise végeztével a Vár utcáin
át visszatért a menet a Szent Jobb őrzési
helyére.

Százezrek a lüzijátékfényben
csillogó Dunaparton

mindhalálig"

fogadták a. Ludovika Szent Istvánkor fölavatott hadnagyai
Hagyományos szokások szerint, augusztus
hó 20-án, Szent István napján, délelőtt
avatták hadnaggyá a honvéd Ludovica Aka
démia negyedik évfolyamút végzett akadé
mikusait. A díszes ünnepség az ősi intézet
ür.nepi termében kezdődött, ahol félnyolc
órakor kihirdeti; k a hadnagyi kinevezése
ket. Az intézetnek ezt a zártkörű, bensőséges
ünnepét hálaadó istentisztelet követte az
Akadémia kápolnájában.
Féltizenegykor kezdődött a szinpompás.
nyilvános avatási ünnepség az akadémia
parkjában, nagyszámú előkelő közönség
előtt, amelyen megjelent vitéz Kiss János
tábornok gyalogsági szemlélő, vitéz Miklós
Béla ezredes lovassági szemlélő, nemes
Rangba Imre altábornagy tüzérségi szem
lélő, vitéz pávai Vájná Győző tábora francia
CH LAUGHTON

EZ
a francia
JANN1NGS

A KÉTLELKŰ
EMBER
Izgalmán bűnügyi film

PIERRE BLMICHAR
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a döntő órában nincs az a pokol, ame
lyen ti az örök idők dicsőséges és dia
dalmas magyar katonáját átvezetni ne
tudnátok.

nők nevelésügyi szemlélő, vitéz Náray
Antal alezredes, vitéz Haász István és Sol
tész Elemér tábori püspökök, továbbá a
Budapesten tartózkodó olasz küldöttség Ma
rínéin tábornok vezetésével és a német kül
döttség von Kluge tábornok vezetésével,
ezenkívül a külföldi követségek attaséi és
még számos katonai és polgári notabilitás.
Kürtszó jelzi, hogv megérkezett a kor
mányzó képviseletében Sónyi Hugó gyalog
sági tábornok kíséretével. A felavatandók
az akadémia zászlójával a Ludovica-szobor
elé vonulnak és megkezdődik nz avatás,
vitéz Szombathelyi Ferenc tábornok, főpa
rancsnok búcsúbeszédével.
— A T.udnvica Akadémia — mondotta
vitéz Szombathelyi Ferenc tábornok —,
örömünnepet ül. amelynek külön jelentőse
get ad első királyunk jubileumi éve.
Ez n jubileum ezeresztendős múltúnkat
idézi emlékezetünkbe, mint biztos zá
logát annak, hogy újabb ezer esztendő
várakozik reánk.

Olyan fiatal tisztekre van szükségünk,
akik nemcsak elméleti tudással rendelkez
nek, hanem a gyakorlati hozzáértésük is
megvan, ugy, hogy a kiképzésük is megvan,
ugy, hogy a kiképzés munkájába azonnal és
zökkenés nélkül bele tudnak kapcsolódni.
Kívánom tehát: legyetek kemény magyar
katonák, a magyarok Istene vezéreljen ben
neteket!
Ezután az ünnepélyes eskü szövegét
mondták el az uj hadnagyok, majd Faragó
László,
a rangban legidősebb uj hadnagy lelkes
és katonás hangon tolmácsolta bajtár
sai nevében hódoló hűségüket a legfőbb
Hadúr iránt.

Kijelentette, hogy nyugodtan engedheti őket
útjukra az Akadémia, amely a becsületes
élet, a hazaszeretet és az önfeláldozás isko
lája. Az ifjú hadnagyok ősi hagyományos
szokás szerint kardot rántottak ekkor és a
ludovicás jelmondattal: „A hazáért mind
halálig!" pecsételték meg fogadalmukat.
Végül vitéz Sónyi Hugó gyalogsági tábor
nok mondott beszédei:
— A Kormányzó Ur őfőméltósága, a legfel
sőbb Hadúr nevében üdvözöllek benneteket
fiatal bajtársaim — mondotta a honvédség
főparancsnoka. A nehéz viszonyok ellenére
fényes pálya nyílik meg elöltelek.
Ezen n pályán II akkor fogtok boldo
gulni, ha minden áron, tetőtől-talplg ka
tonák és csakis katonák maradtok, és a
mai élet zavaros hullámverése nyom
talanul pereg le a ti katonai erényetek
hatalmas ércfalóról.

Érezzék, akik rútok

vonnak

Délben zenés őrségváltásban gyönyör
ködlek a külföldiek, amelyen a puskás ko
ronaőrök, alabárdos testőrök és korona
őrök is resztvettek. A Magyarok Második
Világkongresszusának
résztvevői megko
szorúztuk Szent István szobrát.
Délben
cigányzenekarok játszói lak a nagyobb te
reken és különböző kalonazcnekarok ad
lak .szimfonikus térzenét. Délután hat óra
kor visszahelyezték a Szent Koronát őrzési
helyére, a palota márványterméből, ahol
közszemlére volt kitéve. Este a gellérthegyi
Sziklalemplomban a Pálosok tartottak ájtatoskodasl. A szcnlislvánnapi ünnepségek
befejezéseképpen
a főváros este kivilágítást és tűzijáté
kot rendezett.

Százezres tömegek özönlöttek cl a Duna
mindkét partját. Pazar fényárban úszik
a Citadella ,a királyi vár, a Halászbástya,
a Bazilika, az Országház, a Gellért-szobor.
A Lánchíd mint fényfüzér szeli át a Du
nát, amelyen hal lámpafüzéres hajó úsz
kál. Még a főváros kivilágításához szokott
szem is clkáprázik a nagy ragyogásban.
Fél tízkor elsötétül a Citadella és egy
másután hasítanak be a sötét égboltba a
lakéták, szökőkutak, tiizkerekek és csillag
esők. A Citadella vízesés, majd vörös gö
rögtüzes formájában mulatja magút, hogy
aztán újra üstökösök
*
és rakéták szaladja
nak fel az égre. Tíz órakor ismét kigyul
ladtak a Citadella megvilágítására a ref
lektorok és végeiért az ünnepség.
A külföldi magyarok is istentiszteletek
kel és ünnepségekkel emlékezlek meg a
királyáról. ”
Prágában
magyarok első
............................
Berlinben istentiszteleten vettek részt
magyarok. Az ünnepség alkalmából
Hitler xviér és kancellár
táviratilag
fejezte ki jókívánságait Horthy Mik
lós kormányzónál.

London, Róma, Varsó, Fiume, San-Sebaslián, Bern, Bécs, Szófia magyarjai mind
bensőséges ünnepségekkel hódoltak Szent
István király emlékének.
Az ünnepségen megjelent olusz és német
tiszti küldöttségek vasárnap hagyták cl a
fővárost. A német csoport a keleti pálya
udvarról utazott cl, nz olasz küldöttség pe
dig a Déli pályaudvaron búcsúzott. A hucsuzáson a kormány, a honvédség, s a fő
város képviseltette magát.

Nyilas ünneprontás a Dunaparton 6s a Rákóczi-uton
A Szent Islvún-napi magasztos ünnepsé
gek sorát nyilas suhancok tüntetésekkel
próbálták megzavarni. A rendőrség azonban
mielőtt még o tüntetés elfajulhatott
volna, nyomban közbelépett és ártal
matlanná tette az egész társaságot.

Előbb
a Duna-korzón próbáltak parázs
hlzva, hogy tüntetést rendezni, s mikor ez nem sikerült,

vad kiabálással, nyilas jelszavak han
goztatásával
próbálták megzavarni a
békés sétálókat.

A rendőri készültség azonban percek leforgása alatt a Rákóczi-uton is rendet teremtett.
A kiabáló fiatalembereket elfogták, be
kísérték a főkapitányság politikai osz
tályára.

Vasárnap a tüntető társaság minden egyes
tagját leigazoltatták, kihallgattál; és az el
járást megindították ellenük.
A Szent /stucín-napi tüntetésekből a rend
őrség a következő hivatalos jelentést adta
ki:
.4 Szent István-napi tűzijátékot egy nagy
részt suhancokból álló csoport arra akarta
felhasználni, hogy ott különböző nemzeti
szocialista jelszavak kiabálásával a közönség
nyugalmát zavarja és a rendet megbontsa.
Ezt követően a szétoszló tömegből többen
a Nemzeti Színház környékén ugyanezt u
tüntetést meg akarták ismételni.
Mindkét esetben a rendőri karhatalom
idejében közbelépett s a rendbontók közül
58 egyént előállított.

Az előállítottak ellen kivétel nélkül meg
indul az eljárás.

Idézve:
Böhm

Vilmos,

Fényes László,
Göndör Ferenc

A hivatalos lap legutóbbi számában hir
detmény jelent meg, amely a szomorú for
radalmi idők gyászos emlékét idézi:
három bűnügyi Idézést közöl a hivata
los lap.

A budapesti királyi büntetőtörvényszék
augusztus 30-ára tárgyalást tűzött ki Fényes
László bünperében, akivel szemben a ma
gyar állam és nemzet megbecsülése elleni
vétség a vád. A második idézés Göndör Fe
rencnek szól, aki ellen nemzelrágalmazás
miatt folyik az eljárás. Ezt a tárgyalást is
augusztus 30-ára tűzték ki.
Ugyanerre a napra szól Böhm Vilmos és
Fényes László idézése is, akik ellen
a magyar állam és nemzet megbecsülése
ellen

elkövetett vétség a vád.
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Londonból írják a Klsnaplónak: Megyést
'Antal Londonban élő magyar festőnek elő
kelő modellje volt: lefestette l’.na volt Spa
nyol királynét. A képet rövidesen bemutat
ják n Grentorc Gallinában, kollektív kiállí
BAKTER:
Ánlvoin-pántyorn
Lepcses,
tás keretében.
szomszéd,
fogaggyunk
e’lavór
gégeII.
andnlíltó szilvapálinkába, hogy maguk me
Ilákny János nemcsak az egyik leglehcl- gen csak Pestről gyiinnek!
Végesebb iránk, de a legszorgalmasabb is.
ÖRZSI: Mán fizetheti is. Mer mink ige
Csak nemrégiben vette át a fíéuay Testvérek nyessen külhonba! gyüviink.
konyvkladóvúllalat irodalmi Irányítását, ami
BAKTER: Mi a ménkű
*
‘óriást munkát jelent, ennek ellenére egye
ÖRZSI: Az ám. Még pediglen látoga
bet Is dolgozik. Végrfclé jár egy szatirikus tóba rólunk annál a hircs-ncvezcto« Runvígjátéknak. Ideiglenesen ez a elme: „Ra czlmíín tekintetes úrnál.
BAKTER: HÍnnyé a szenvedésül Ősit
gaszkodom a szerelemhez". Ebben a vígjá
tékban azt a férfigenerációt figurázza ki, millen célirányzat végett?
LEPCSES: Hál hogy ekkll gyű vendót.
amely nem tud megöregedni, egysteriien be
hunyja a szemét az évek múlása fölött. Ke mongyak néki a békecsinálás várható ered
gyetlen, de mulattató gúny jellemzi ezt a ményiről.
BAKTER: No mán erre Irtó módon kévígjátékot.
Még az ősszel szilire kerül.
Ugyanekkor azonban a Vígszínház megbí váncsi vagyok magam isi
LEPCSES: Montom néki huszárkoromba
zásából fordításon Is dolgozik. Frederic
'J.onsdale angol író „Egyszer Is elég" cimíi tanút német szóval; „Hor Bunczlmán, piti
gehórzám, ettkszférer Johnnn Lepcses in
színdarabját fordítja,
dér rezorva, ik makké ájn Jóslat, hogy hát
zl verdon fon allé hojde halbe, vagyis minő
III.
nkét féltül, a végln ollan hergott alleluja
Magyarország divatba jött a külföldi Iro- verést kapni, dnsz der líber kereszlmania is
'dalomban... A jónevü Collín
*
Publlshers ríva fakad végen der nehésséges bánat."
angol vállalat kiadásában most jelent meg
BAKTER: Csuda, estidéi Oszt a RttnczlHenée Shann ismertnevü Író „Here Llngher mán mii feleli?
J.tiulher" című uj könyve. 4 könyv születé
LEPCSES: Tuggya a száraz nyavala, mer
sének érdekes a története, fíenéc Shann,
ollan rosszul beszél németül, hogy nem le
akinek ma már tizenhetedik könyvét olvas
heléit megérteni. Hanem vót ollan egy ma
ták az angol nyelvterületen, néhány hónap gyar úr, a'mekkérdezlc tiillem, hogy mire
pal ezelőtt vendégségben járt Budapesten. hlaplntom eztet n pekszlmlsla jóslatot.
Budapesti szézsurja alatt dr. Tábori l‘ál Nézze hajjá —• monlam néki —, mikorába
k
’ alauzulta. fíenée Shann mindent megnézeti tíz öreg szappanynak való özvegy Kulyó BáBudapesten
Mindent megnézett, mindent lindné meghótt, a két veje pocsék módon
megkérdezett, mint följegyzett és — minden összcrúgla a patkót az örökségen. Eggyik
'tetszett neki. Hogy (gazán tetszett, azt iga lokönnyuk, nz a Gatyasavanyíltó Csikar
zolja a könyve, amely most jeleni meg és Józsi, elment hozzájuk, hogy békét csiamelynek a cselekménye Dudapesten játszik nvájjon köztük. Mikor hazatért, a felesége
'Az ölödfélszát oldalas könyvön át sűrű egy fölkérdezte! „Na, nptyuk, sikerűt a két só
másutánban bukkannak fel a budapesti ne gort egy véleménybe hozni?" „Sikerűt" —
vezetességek. A Dunapalotüt háromszor em monta csöndessen Galyasavanyíttó — „mer
líti, ugyanannyiszor szerepel az Arizona, a mlndnkclten egy szíwcl-lélekkel aszonták
Margitsziget ötször, a Gellért-szálló har- nékem, hogy: kend bolond!"
mlnckétszer és hogy a kitűnő iró igazán ala
BAKTER: Igv szokott az lenni! Oszt azon
posan tanulmányozta a helyszint, abból is túl ml újság a nagyvilágba, Lepcses szom
kiderül, hogy a „báráek" nem kevesebbszer széd?
711 int hatszor fordul elő a regényben.
ÖRZSI: Egy sarkúin zó ámerikajl ember
Hindiit a déli sarkra. De n feleségit is ma
IV.
gával vilié.
BAKTER: Bolond ember az! Ikább örül
Két arisztokrata házban járt a gólya. Gróf
'Széchenyi Gyuláné Esterházy Bernadotte vóna, hogy c’kesennyég eltávojodik a Julcsá
jóiul.
hercegnőnek leányt, gróf Szapáry Gyuláné
Jladik Etelkának pedig fiút hozott.

V.
fínlatonfilred vendégei jól Ismernek egy
Szép kis házat. Fészek a neve. X homlok
zatán ez a felirat: „Ez volt a nemzet csalo
gányának legkedvesebb fészke". Illaha Luj
záé volt a ház, verandáján sokat üldögélt
a magyar dal nagyasszonya. Utóbb, amikor
Illaha Lujza anyagi helyzete súlyosra for
dult, eladta a nyaralót Tarányi Ferenc tábloblrónak. Tarányi Ferenc készpénzei ki
fizette a vételárat. Később, mikor a korona
romlott, Tarányi úri magyar módon kár
pótlásul Anlrént fizetett még egy nagy össze
get Illaha Lujzának. Tarányi halála után a
ház az örökösök birtokába került, akiktől
azután megvásárolta az 1P0K. A házat most
a kormány anyagi támogatásával átalakít
ják, kibővítik és derék magyar Iparosok
üdülnek majd Dlaha Lujza kertjében.

VI.
.4 rómaiparti evezősökből és sportembe
rekből alakult rendezöbiioltság szombaton
sportünnepel rendez a Dunán az életmentés
hőseinek tiszteletére. ,4; esti órákban evezős
felvonulás lesz fáklyákkal és lampionokkal
díszített csónakokon, amelyeken evezősök
ből, hajósokból összeállított zenekar játszik.
Sokszdz csónak vesz részt a felvonuláson.
Utána bankettet tartanak. Az est főhőse
llakly Lajos lesz, a „Duna őrangyala", aki
soroztos életmentéseiért már kétszer is ka
pott kitüntetést.

ÖRZSI: De ha eccer szereli!
BAKTER: Akkor még csak igazán! Men
nél többet van együtt a házaspár, antul job
ban kopik az érzelem.
LEPCSES: Maga is úgy
*
beszél, mint az a
Mócsingos Démulka Mihál, mikor valaki
elmonta, hogv millen jó házasságot kötött,
mivel hogy ű állandóján Pesten él, az aszszony meg a szüleinél, Miskolcon. „Hásze
nem rossz" — dünnyögött Mócsingos, —
„csak hát az a baj, hogy Miskolc túlközel
van Pesthöz!"
ÖRZSI; Hogy a pók szöjje be az orra
inkét!
BAKTER: Nono, hát hiszen. És az. orosz,
meg a japány? Hogy férnek össze ottan
Csanktifcng körül?
ÖRZSI: Vitagzanak, zsertelődnek. A végin
össze fognak ugrani.
BAKTER: De melliküknek van igaza?
LEPCSES Hájjá tuggya, két pesti föstömíívész járt eccer Szombathelen, oszt mindakcttö leföstötte az alispánv urat. De össze
tűztek azon, hogy niellik pingálla le jobban
s ezáltal egymásnak ugorván, igen rendes
többkilós pofonokat mázútak egymás fiilelövíre. Hát ahogy javába egyengetik egy
mást, eccer csak odalép az alispány úr, oszt
egv vendégmarasztaló furkósbottal elkezdi
püffölnl mlndakettőt.
ÖRZSI: Atyámistenl Mér?
LEPCSES: Mer megnézte a két képfct,
amit rulla föstötlek.
ÖRZSI: Igaza is vót. Oszt gyerünk, aptya.
BAKTER: Hő, hő! Aztat még mekkérdezem, mi igaz, hogy Angolországba van egy
bánvn-ló. aki csak akkor kezdi húzni a ko
csit, ha kap egv pofa bagót?
ÖRZSI: Ledér egv állat lehet az!
LEPCSES: Kecskeméten is vót a katona
bandába egy Mákos nevű póniló, aki a nagy
dobot húzta. Ammeg igen szerette a sört,
oszt ha Leszívott pár litert, hál ollan cifrán
hánvla-vetelte magát, hogy az emberek majd
oldüllek a nevetésbe. Persze a pógárok ál
landóján kflttck néki e’-két kriglivcl, mikor
placcmuzik vót a városháza elölt. Hát egy
alkalommal észrevették a sörküldő atya
fiak, hogv a küldemény felit a nagydobos
szlopálja be; tehátlan rátámaltak, hogy mér
csclekszi eztet? „Azér" — felelte a nagy
dobos —, „hogy a Mákosnak legyen kivel
koccintani." Oszt Istennek ajállom.

Qft
570 fillér
FOTO PÁRISI ♦ PÁRISI NAGY ÁRUHÁZBAN
6x9 Roll Film
előhívása

1

8

drb tükörfényes
másolattal

összesen

A fízetővendég vadászok esete
Eszterházy Tamás birtokán
Kifogásoltál? az ellátást, keveseltél? a vadat — Nem fizettek,
de a bíróság megállapította, hogy alaptalan a panasz
A grófi kastélyok külföldi fizelövendégeinck divatja idején nagy érdeklődésre tart
számot az az csel, amelyikben egyik olda
lon Rnlpli Pinkler , a világhírű londoni
könyvkiadó, a másikon pedig a Sporthírük
utazási és vadászati iroda állt egymással
szemben.
A Sporthírük a budapesti törvényszéken
pert Indított a londoni könyvkiadó ellen.
Előadta, hogy Ralph Plnker két esztendőm-1
ezelőtt Budapestre érkezett, megjelent
az irodában és
megbízást
adott nrra, hogy tíz elő
kelő angol urból álló vadásztársasága
részére szerezzen nagykitcrjedéBÜ va
dász-területet,

ahol majd tizennégy napon át fogolyra
vadásznak.
Azzal is megbízta ni Irodát, hogy ez idő
Szent István ünnepi vendégeink ajándékul alatt gondoskodjon nz egész társaság ellá
(enyészlelt igazgyöngy-sori vegyenek 25 tásáról. mégpedig grófi kastélyban szállá
j’-ért Jolié dlvntékszcrbolljábnn, Kígyó solja el őket A megállapodás szerint a két
hetes vadászaton
utca 4.

VII.

az angol vadászoknak
Jogukban
legalább kétezer foglyot lőni

Vili.
Lillafüred. fíndoány és Parádfürdő között
billegett n mérleg nyelve. Imi tartsd a Ma
gyar Atlétikai Club idei ösil sporthetét. Teg
nap kimondották a megfellebbezhetetlen
ítéletet: szeptember Bika és 11-ike között
tartják Parádfürdön a sporthetet, amelynek
műsorán
tcnniszvtrtrny,
aulócstlIngtUra,
bridzsverseny. (• nemé rl.ö:és és társadalmi
események, mulatságok egész sora szerepel
majd.

amikor ötnapi sikertelen vadászat után
otthagyták a birtokot.
4 törvényszék bizonyítást tartott. ESész
sereg tanút hallgatott ki és arra a megál
lapításra jutott, hogy

I

áll

<’s Clért a vadászati jogért ezúzötven angol
fontot fizetnek. Ezért a pénzért az iroda
gondoskodik hallókról, kocsikról, nt egész
vadászat
megrendezéséről.
\
szerződés
utolsó pontja ugy szólt, hogy Pinker a tár
saság minden egyes tagja után teljes ellá
tásért naponkint egy angol fontot Űzet.
Az angol tirak meg Is érkeztek. A Sport
túrák vezetősége

az angol vedészokut lizrtűvendégkénl
gróf ÍAztcrházy Tamás pápnugodi kas
télyában szállásolta el.

A Sporthírük vezetősége szerint a vendé
gek elsőrangú ellátást kaplak és biztosítot
ták Számukra az uradalom hatalmas va
dászterületét, tolmácsot szerződtettek mel
léjük, kiváltották számukra az állami
vadászjegyeket, beszerezték a megrendelt
vadásztöltényeket, autókat szereztek,

az angol urak panasza alaptalan,

az ellátás a lehető legjobb volt, a grófi
kastély régi szakácsa főzött és gyakorlott
szolgaszemélyzet teljesített szolgálatot az
angol vendégek mellett. Kellő számú hajtó
ról is gondoskodott az iroda é* a tanuk
igazolták, hogy
csak a kedvezőtlen Idő miatt történt,
hogy a vadászok nein lőhettek sok
foglyot.

Mindezek után különféle számadatok
figvelembevételével kötelezte a bíróság ct
londoni könyvkiadót, hogy fizessen 4900
pengő tökét és ezer pengő perköltséget a
vadászati irodának.

MOZI
Dzsungel szerelem

K’r*

konszenves amerikai szí
nész, Rady Mtland, egy
csodaokos majom, egy
aranyos oroszlánkölyök és
a csodálatos szépségű déltengeri szigetek tája,
az ég megejtő kéksége, a tenger fantasztikusan
gyönyörű játéka és cgv vulkánkitörés realisz
tikus rémsége a főszereplői ennek a pasztclltzines filmnek, amelyet a siker minden külső
megnyilvánulása melett mutatott he két pesti
íilmszinliáz. A film valóban minden kockájá
ban élmény, ha eltekintünk a cselekménytől.
Sajnos, o műfajban nem tudtak újat kitalálni
az amerikai story-irók és Dorothy Lamour
ugyanaz a „dzsungel lánya", mint első filmjé
ben volt. Kár, hogy a füzetes regények ostoba
romantikájának hangján szólalnak meg a sze
replők, akik egytöl-egvig a legnagyobb művé
szek, rendezővel és operatőrrel együtt.

Borosa Amerikában Jír*

'"JJ;

rak véleményt nyilvání
tunk ítéletünket a kö
zönség szentesítette Bí
zni,
hogy
véglgtnosolye.gja, véglgnevetl és néha meg is környezi
Barcsa édes-busaranyos, szívderítő történetét.
A szezon első magyar filmje tapson *likőrrel
”
*
hódit telt házakat az előkelő Fórum nézőterére, reméljük, hogy még megérdemelten
hosszú ideig.

Amerikában nemzeti
filmnek számit, nálunk
pedig az utóbbi évek
legizgalmasabb,
legér
dekesebb és legbravitrosabb bűnügyi filmjé
nek, a mely hatásosan végez azzal a gengszterromanlikávnl, amely az amerikai fil
mekből az utóbbi években csak ugy áradt
felénk. A „G-man"ok, a washingtoni titkos
rendőrség különleges hatáskörrel felruhá
zott detektivjei permanens harcot folytat
nak az alvilággal. Revolver, gépfegyverharc,
tömegverekedések, autókatasztrófák soro
zata mögött egy kedves szerelmi történet
húzódik meg. Megismerkedünk a híres ame
rikai boxoló világbajnokkal, James Cagneycl, aki a legkedvesebb és legaranyosabb
színészek egyike. Ann Dvorák remek.

A rend latonái

A Sing-Sing fegyház
belső
életének
fojtott
atmoszféráját
nagysze
rűen fotografálta a film
fizették a Plnker által rendelt szeszes
operatőrje. A történet
italokat, az esti szórakozáshoz használt
maga érdekes és lelki
Játékkártyákat,
tehát
mindenképpen
analizisszerü feladatot ró a rendezőre és a szí
gondoskodtak ellátásukról.
nészekre. A két főszereplő, Vidor Mac I.aglen,
Ennek ellenére az angol urak a hatodik aki a viliig egyik legnagyszerűbb jellernszir.észe és Pcter Lorre, a magyar származású zse
napon félbeszakították a vadászatot, autó niális karakterszirész együttese a legszebb:
kon Budapestre jöttek, az
* ni, hogy távoz színházi A film félelmetes és emberi.
nak, mert a kikötött feltételeket nem talál
♦
ják teljesítettnek. Pinkeréknek a Sport
túrák szerint hétezernégyszáz pengős szám
* Francia bllnilgyl film nz Urániában. Né
lájuk volt. De nem fizetlek,
hány nap múlva kerül nz Urániában a közön
ség elé a szezon első francia bűnügyi filmje,
fegyvereiket, ingóságaikat itthagyták,
„A kétlelkű ember", amelyet a legelőkelőbb és
maguk pedig hazautaztak
legismertebb francia filmszínészek játszottak el
azzal, hogy
*
a számlál majd Londonból ren a felvevőgép előtt. Egy önmagával meghasondezik. A pénz azonban nem jött és Ilyen lott ember tragédiáját tárgyalja a film, amely
előzmények után az Irodn perre vitte a a szakmai bemutatón már óriási sikert ara
tott. Főszereplője llaimu, aki legutóbb a
dolgot.
Miklós Kálmán dr. törvényszéki bíró „Táncrend"-ben aratott emlékezetes sikert és
1’hrre Hlanchar, akit n pesti közönség már
előtt Ralph Pinker ügyvédje a kereset el nagyon jól ismer dg szeret.
utasítását kérte. A többi között arra hivat
kozott, hogy a: Iroda nem telt eleget vál
lalt kötelezettségeinek. Szerinte nem gon— Naponként mindössze 40 fillér n villamos tilzdoskoott hajlókról és n vadászterület olyan helyen való főzés-sütés árainköllségc egv négy
szegény volt, hogy az első üt napon alig tagú családnál. Ha a háztartásban villamos
került a vadász )k elé fogoly. Kifogásolta az hűtőszekrény is vnn, a kél ideális vlllanvkészülék együttesen csupán 52 fillérnyl .áramot foellátást is. Mint hangoztatta a vendégszo
gyászt naponta. Hogy a villanytűzhely és hütőbák felszerelése olyan hiányos volt, hogy szekrény a kánikulában mit jelent, azt megcléaz nem felelt meg a napi egy angol font gedéssel tapasztalják azok a háziasszonyok,
költségnek. Mindezek alapján
akik az Elektromos Müvek, Honvéd-utca 22
szám alatti fözőiskolájának ingyenes gyakorlati
azzal érvelt, hogy nz angol urak jogo
r,'\7'v,7znfk Előadás: hdfőn. csü
san Jártak cl,
törtökön és pénteken délelőtt féltíz órakor.

Két fegyenc

/s-
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A magyar kérdésről tárgyal
a kisantant-konfferencia
»
maW"r •*»»
hosszas tanácskozása
■ Jugoszláv miniszterelnökkel
Bled, augusztus. 20.
A klaantanl-államok sajtójának egyöntetű
velemínye szerint « magyar kérdés áll a
három klsanlanl külügyminiszter vasárnap
megkezdett
bledi konferenciájának köz
pontjában.
Sztojadinovles miniszterelnök
Vreme, egyenesen

lapja,

a

tiszteletben^ tartja ugyan a dunai hajózás
nemzetközi szabadságát, de érvényesíteni
akarja saját szuverén jogait Is a Duna
jugoszláv szakaszán. A három kisantantállam külügyminiszterei együttes eljárás
iján akarnak megállapodni, hogy azután
szolidárisán léphessenek fel a nemzet
közi Duua-bizottsággal szemben.

Szóbakerül a bledi értekezleten ezenkívül
az a kérdés Is, milyen magatartást tanúsíta
nak a kisantant-államok a kötelező szank
és azt írja, hogy ezen a konferencián döntő ciók kérdésében a népszövetséggel szemben.
lépés történik a klsantant békepolltlkájának A klsantant külügyminiszterei egyúttal le
fogják szögezni — írja végül a Politika —,
hogy a világszemléleti harcokban teljes
Végleg ki akarják küszöbölni a vitás
semlegességet tanúsítanak.
kérdéseket a klsantant és Magyarország
A belgrádi lapok jelentése szerint
között

történelmi jelentőségűnek nevezi ebből
a szempontból a bledi értekezletet

Bakách-Bessenyey belgrádi magyar kö
a az építő békepolitika nj korszakát akar
vet, aki czidőszerint szintén Bledben
ják megnyitni a Dunavölgyében. A Magyar
tartózkodik, szombaton hosszabb meg
országai való kiegyezés, amelynek kölcsö
beszélést folytatott Sztojadinovlcs jugo
nös engedmények alapján kell megtör
szláv miniszterelnökkel.
ténnie. a félhivatalos lap véleménye szerint,
azzal az eredménnyel fog járni, hogy
Ezen a megbeszélésen, hír szerint, részlete
sen megvitatták a klsantant és Magyar
Jugoszláviát minden oldalról barátok
ország viszonyával kapcsolatban rendezésre
fogják körülvenni
váró kérdéseket.
s az országnak nem lesz egyetlen ellensége
Prágai jelentések szerint a csehszlovák
sem.
sajtó szintén a magyar kérdésben és a
A Politika cimü lap a magyar kérdéssel nemzetközi Duna-hajózás ügyének rendezé
kapcsolatban megállapítja, hogy
sében látja a bledi értekezlet két legfonto
sabb programpontját. Azt írják a kormány
a Magyarországgal való kiegyezés ügyé
lapok, hogy
ben már egy év óta folynak a tárgyalá
sok és hogy ezek a tárgyalások az
egyelőre csak ideiglenes megoldásról
utóbbi időben kedvezően
haladtak
van szó Magyarországgal kapcsolatban,
előre.
amennyiben a három kisantant-állani kö
A Politika szerint fontos tárgypontja a zös nyilatkozatot tesz közzé és kifejezésre
bledi értekezletnek a dunai nemzetközi juttatja a Magyarországgal való megegye
hajózási kérdések rendezése is. Jugoszlávia zésre irányuló jóakaratát.
3

A Hétfői Napló
leleplező útja Budapest
„rejtett" szépségei körül
Mai sétánkkal Budára visszük el ismét
olvasóinkat. Nem nagyon csodálatos ez,
hiszen fővárosunknak ez a része, mint az
egyesített testvérvárosok régebbike, szinte
megszámlálhatatlan sokaságban
rejtegeti
éppen azokat a szépségeket, amelyeket mi
keresünk. Ez azonban nem jelenti azt,
mintha Buda most már beérné a régi di-

Messze lent a lábaink alatt nyüzsög a nagy
város ezeí rétegű élete. Munkanélküliek kó
szálnak éhesen és munkanélkiil élők sétál
gatnak tele gyomorral. Egv taxisofőr nagyot
dudálva kikerül egv virágáruslánykát és a
mellette siető elegáns uridámát. Rögtön
utána hatalmas luxuskocsi surran cl a két
nő előtt. Szegény és gazdag, kicsi és nagy
kavarog, kerülgeti egymást odalent. Innen
föntről már minden és mindenki olyan
egyforma, olyan testvéri. Még a taxi- és
luxusautó dudaszava is elválaszthatatlanul
összeforrva, mint a nagyváros lárinazenéjének kicsiny aláfestése érkezik meg ide,
a kereszt lábához. És mi, akik most
együtt sétálunk, ellenállhatatlan erőt ér
zünk kisugározni ebből az egyszerű fehér
keresztből, amely éjjel és nappal állandóan
áldóan magasodik a nagyváros, az egész or-

Bucsuzzunk cl a kereszttől és folytassuk
utunkat. Igyekeznünk kell, mert elég szép
séta vár még ránk. Végigmegvünk a Gellért
hegy oldalában épített pompás sétányon és
a Tabán helyén díszelgő uj park szerpen
tinjén ereszkedünk lefelé. Szemben velünk
a Várhegyen méltósággal teljesen trónol a
királyi palota. Alig érünk le az Attilakörútra, ismét felfelé visz az ut. Ilt már
egyre több külföldivel találkozunk és mire
a föhercegi palota mellett befordulunk a
Szent György-térre. egyebet sem hallunk,
mint német, angol, francia beszédet. A
sikló felső állomása előtt óriáslcslii autó
buszok sorakoznak egymás melleit és egé

a megfejtést csütörtökig kiadóhivatalunk•oz eljuttatni. A megfejtéshez mellékelni
kell a Hétfőt Napló lapfejének első betű
jét, a „11" belül. A megfejtők között tiz
értékes nyereményt osztunk ki: kétszer tiz
pengőt és nyolc más szép dijat.

*
„Utazás Budapest rojtéit szépségei kö«
riii" cimü pályázatunk két héttel ezelőtti
rejtvényképe a Millenniumi emlék egyik
dombormüvét ábrázolta. A dijakat a kö
vetkezők nyerték: tiz-tiz pengőt vitéz Sza
badi Jenő és Harmath Júlia, egy-egy köny
vet Bilim Károly, l.énárd István Neumann
István, Jánoska Árpád, József Sándor, P.
Hcslcra Julianna, Lapos János, vitéz Hor
váth József.
*
Múltbeli pályázatunkban közölt képünk a
Műcsarnok hátsó bejáratát ábrá
zolta. A dijukat u következők nyerték: tlz-tiz
pengőt dr. Sondó Jenő (Klskundorozsma) és
Návay János; egy-egy könyvet Kadóczy László
(Pcstszentcrzsébel), Kovács Miklós, Szlatkó
János, Freund Sándor, dr. Korányi Zslgmond,
Szabó Ferenc, Mérey Ibolyka, Neumann Miklós
(Tah|. Budapesti nyerteseink szerdán és csü
törtökön 1<I és 12 órn között kiadóhivatalunk
ban vehetik át, kellő igazolás mellett, nyere
ményüket, a vidéki nyerteseknek postán küld
jük a dijakat.

Egyévi börtönre ítélték
Kelecsényi Miklós
banktisztviselőt
Egy jócsalúdból származó pesti fiatalember
sorozatos .szélhámosságai
szélhámosságai foglalkoztatták most
büntetőtörvényszéket.
csőségröl. mesélő emlékek díszével. Látni
fogjuk, hogy az ódon utcák és házak kö
zölt egyre folyik a szépítő munka és eheti
sétánk első célpontja szintén egy ilyen, je
lenkori budai „rejlőit szépség".
Induljunk tehát ulunkra. Sétánknak ezt
a részét tulajdonképpen este kellene meg
tennünk, mert a látnivaló, amelyet most
akarunk meglátogatni, az éjszaka sötétjé
ben a legszebb: gyönyört! kék fényben emel
kedik a város fölé. A Gellért-lérröl vezet az
ut Fölkapaszkodunk a sziklakápolna mel
lett és egy kis darabon továbbsétálunk a
szépen kiképzett hegyi utón. Pár lépcső még,
azután jobbra fordulunk és már meg is
érkeztünk a Gellérthegy egyik gyönyört! sé
tányán emelkedő hatalmas, egyszerűségé
ben lenyűgözően szép kereszthez. Innen
közelről már látszik, hogy a keresztin
húrmashnlom tetején nyugvó vaskoronából
emelkedik a magasba.
Álljunk meg néhány áhitatos pillanatra.

szág és nz egész világ lestvéri közössége
fölé. Méltó helyén áll ilt fenséges magányá
ban a kereszt. Aki ide feltekint, elhagyja
szemével a szürke hétköznapok forgatagát,
aki innen letekint, a kereszt mindent meg
értő, egyetlen testvériséggé ölelő magassá
gából látja meg az életet.

szén eltakarják második
célpontunkat,
a királyi palota kertjének Szent Györgytéri kapuját. A kapu most nyitva áll és
akárki besétálhat a kertbe. Máskor, ünne
pélyes alkalmakkor, csak a meghívott elő
kelőségek sétálhatnak a királyi palota
csodakerljénck utjain és gyönyörködhetnek
a pazar kilátásban. A kapu elölt barátságos
rendőr invitálja befelé a sétálgalókal és
szinte ragyog n boldogságtól, ha valaki ki
felé jövet megdicséri a szép kertet. Dicsér
jük meg mi is és induljunk tovább.
Harmadik és ezen a bélen utolsó célpon
tunk elég messze van innen. Ismét le kell
ereszkednünk a Várhegyről és végigmenve
a budai Üunaparton, a Margithidról jutha
tunk el a templomba, amelynek bejáratát
képünk ábrázolja.
Tessék megkeresni ezt az épületet és

Kelecsényi Miklós volt bankllszlvlsclőt
okiratliamlsllássul, csalimul, sikkasztással
vádolt meg az ügyészség

és állított bíróság elé.
Kelecsényi többszáz pengőt csalt ki hölgy
ismerősétől azzal, hogv a magyar repülés hu
szonötesztendős jubileuma alkalmából diszts
albumot fog kiadni. Ezután egv részvénytársa
sággal lépett „üzleti összeköttetésbe", amely
nek az lett az eredményi
*,
hogv hamis kiutaló
jegyzékek segítségével kisebb-nagyobb összeg
gel megkárosította a vállalatot. Ezenkívül
egyéb szélhámosságokat követett cl.
Kelecsényi Miklós a bíróság előtt előadta,
hogv nagv nyomorban volt, ez kénvszeritclte
arra, hogy a szélhámosságokat elkövesse. A
bizonyítási eljárás befejezése után a törvény
szék a bunktisztviselőt bűncselekményeiért
egyévi börtönre ítélte.

Kelecsényi fellebbezett nz ítélet ellen.

legMemeseDD vrnneiy a ittopoie Me.w

Mez HerDerl halk
cloanyzenekara

__________
A HÉTFŐI NAPLÓ múltbeli MzámátMn kftköltUk rlöaxbr, hogy n már két ízben sikerrel
megrendezel*

hétfői napló
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Szabadlábra helyeztek
a vasúti felváltással gyanusiíot
Rácz Ödön ügyvedet

legénysége hat góllal verte meg a podoríakát, nem érzi magát kötelezve Ígérete be

váltására és ezért fordult a bírósághoz.
A kissé sántikáló tanúvallomás után a
biróság meghozta itéletétő betöréses lopás
ért bűnösnek mondva ki az S. K. Fodor
csapatának tizenegy játékosát, akiket ezért

PÁROS ELŐNYVE RSEN Y (j N KÉT

pktóber első telében Idén í« megrendezzük.
A mcghlvóhnt < mk szeptember közepén
küldjük azét, miután a Hétfői Napló veraeZiyrínrk sok résztvevőié még nxaral. Hosszú
hónapok óla nem volt brldgrvcrscny a nagyközönség részére és Igy « versenyzők már
**
„kiéhezve
várják a Hétfői Napló mindvégig
nagyon Izgalmas, pazar díjazású szép verse
*
Byét.
Mint minden versenyünket, ugy nz Idei nagy
páros monstre vrrsenyt Is n Magyar Bridge
Srövr'ség fővédnöksége alatt rendezzük meg.

fejenként három havi fogházra Ítélt —

Tegnap a törvénvszéken fogházőr kisért ták és a Markó-utcai fogházba kísérték át.
feltételesen egy esztendei próbaidővel.
egy jólöltözött, középkorú férfit a vizsgáló
Ilyen előzmények után hallgatta ki a vizs A podoriak azzal az elhatározással vonultak
bíró elé:
gálóbíró Rácz Ödönt, aki
ki a tárgyalóteremből, hogy legközelebb uj
dr. Ráez Ödön ügyvédet vezették fel a
elnököt választanak maguknak.
szenvedélyes hangon, kétségbeesetten
fogházból és n vizsgálóbíró nyomban
megkezdte kihallgatását,

cáfolta, hogy lopni akart:
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dr. Rácz Ödönt szabadlábra helyezi,
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Észak káró bubival indított. A felvevő az
•színiről a királyt lelte be. Dél ülőit az ász
árai és lehívta a káró (lámát, amit a fel
vevő kézben ütött aduvnl és kis pikket hi
vott. Dél helyén ülő dr Pori beütött a
királlyal és most megállt n játék, mert a
kitűnő érzékkel játszó Peri ügyvéd érezte,
hogy a parti sorsa a mostani híváson dől
cl. A licitből és a saját lap elosztásából
nrrn következtetett, hogy a felvevőnek nem
trickerős, hanem elosztásos lapja van. Az
aszfalt nézve körben és trelTben nem lesz
kiadó ütése, tehát csak aduban buktathatja
rí a felvevőt, t’jrn kárót hivott, ami nem
volt se az asztalon, se a kézben és ezzel el
érte nzt, hogy a partnere is eldobhatta az
utolsó káróját. Felvevő beüt a kézben, újra
adut hiv és most jön a szép ellenjáték,
mert nz újabb káró hívásra a felvevő a
Nyugat adu kilencese ellen forszba került
és igy a felvevő egyel bukott. A másik asz
talnál nz MTK-islák simán teljesítetlek
négy pikket. Bravó, Ellcnjátékl
A BALATONI SPORTHÉTTEL kapcsolatos
szeptember 3—4-i páros hridgeverseny elő
készületei már nagyban folynak. A versenyt
Balatonföldvóron rendezik meg. Elnöke Tornuil/ Géza, a Balatoni Intézőbizottság elnöke.
A versenyre a Hétfői Napló kiadóhivatala is
elfogad nevezés
*.

4 NEMZETI KUPA mérkőzései ezen a
héten kezdődnek meg. Vasárnap utazik a MAC.
Debrecenbe. a Diplomátok Lillafüredre és a
BEAC Sopronba. A budapesti csapatok egymásközötti versenyeit szeptember első feliben bo
nyolítják le

XVI. századból való bibliát
akart eladni a Teleki-téren:
betörésért letartóztatták társával együtt
A főkapitányság betörési ügyekben dol
gozó detektivesoportjai az éjszaka vesze
delmes betörőket tettek ártalmatlanná. He
tekig tartó nyomozás után sikerült elfogni
Szűcs Ferenc 19 éves és Garay Károly 24
éves állásnélküli napszámosokat, akik az
utóbbi időben

den egyes betörés után rövidebb, hosszabb
időre

florozafos betöréseket követlek el.

egy XVI. századból való bibliát kínált
eladásra.

A züllött fiatalemberek pár héttel ezelőtt
betörtek a Tcréz-köruton a Sugár és Barnaféle divatáru üzletbe, azonkívül ők járlak
a Népszava könyvesboltjában és egyéb he
lyeken Is. A rendőrség munkáját nagyon
megnehezítette az a körülmény, hogy min-

eltűntek a fővárosból.

A nyomozás megindult és pénteken délután
a Tc/cAí-tércn sikerült elfogni a vakmerő
tolvajokat. Szűcs Ferenc került először
kézre, aki

Az ügyeletes detektív gyanúsnak találta a
fiatalembert, rendőrt hívott és csakhamar
beismerte, hogy nemcsak a biblia, hanem a
nála levő többi tárgyak is lopásból eredtek.
Társát vasárnap délelőtt az Auguszta-tele
pen fogták el a detektívek.

HEXNER FEST-TISZTIT E,kWM“ Báthory u.S. ff
Teletonszám marad 114-870
fiC Függönyök tisztítása megkezdődött

Szeptember 1-én kezdődik
az Őszi Lakberendezési Vásár
Országszerte megkezdték a féláru utazást biztosító
igazolványok árusítását
Ebben az évben szeptember 1-én kezdődik
nz Oszt Lakberendezési és Háztartási Vásár,
amely ezúttal 12 napig tart. A városligeti Ipar
csarnok, a mögötte lévő Kiscsarnok és a külső
terület egy része szolgál a vásár helyéül. Har
mincegy kis és középipnri szakma vonul fel
ezen a nagyszabású vásáron, hogy pontos, tá
jt koztutást nyújtson az érdeklődőknek mind
ama újdonságokról, amelyeket a lakberende
zési és háztnrtási ipar csak produkált s hogy
egy nagyszabású asztalteritési, főző- és be
főzési verseny keretében rengeteg tanulságot
nyújtson a háziasszonyoknak.
A vásár alkalmából a vidéki közönség féZrir.'H utazhatik Budapestre, mégpedig már au!(:isn..z 20-től kezdve. A féláru utazást bizto
sitó Igazolványokat szerdától kezdve már or
szágszerte árusítják az összes menetjegyiro-

dákban, a kereskedelmi és iparkamaráknál, az
ipartestületeknél, a jelentősebb pénzintézetek
nél, igen sok nyílt árusítási üzletben ég a na
gyobb községek jegyzői, illetve körjegyzői hi
vatalaiban. A féláru utazásra jogosító igazol
ványt bárki megszerezheti magának. Ára azok
részére, akik legfeljebb 110 km-nyire laknak
Budapesttől, személyenként P 1.5Ó, azok ré
szére pedig, akik távolabb Jóknak, P 2.50. Fél
áron utazhatnak Budapestre a vásárigazolvá 
nyok tulajdonosai az összes vasútvonalakon, a
hajókon és 15—50% utazási kedvezményt
nyújt vonalain a MAVAUT is.
A belföldi utazási kedvezményeken kivül tíz
külföldi ország vasútvonalain élveznek a láto
gatók 30—30% utazási kedvezményt és vala
mennyi külföldi látogató vizűm nélkül jöhet
Magyarországra.

Megtámadtak egy
igazoltató rendőrt, Betöréses lopásért elitéltekPrágában
aki kardjával fékezte meg összesen
a garizdálkodókat
Vasárnapra virradó éjszaka véres vere
kedés játszódott le ii Dob-utcn 34. szám
.•dúlt lévő vendéglőben, Afra Péter 28 éves
főpallér nagyobb társasággal szórakozott,
veié voltnk Kovács István 31 éves napszá
mos. annak Mária és }Mófla nevű testvérei.
Záróra fele n hangúiul egyre vmelkedettebb
lett és ii társaság olyan hangos volt, hogy
az utcán szolgálatot teljesítő rendőr is be
ment a vendéglőbe
A rendőr igazolásra
szólította fel ii társaság Ingj dl, mire azok
yorombóskodni kezdtek és többen
rátámadtak a rendőrre.

e9ü e9ész futballcsapatot

463 koronát loptak, hogy stopplis cipőket vásároljanak

pontjából nemrég rendkívül fontos mérkő
zésre kellett volna kiállniok az 5. K. Tró
jával, a mérkőzés azonban nagy akadályok
ba ütközött, a podorlaknak ugyanis nem
volt futballcipőjük. Ez a körülmény kényszeritette őket arra, hogy betörjenek az egye
sület elnökének lakásába, az onnan rabolt
összeget azonban nem egyéni, hanem egye
sületi célokra fordították, mert a pénzen
betöréflCM lopással volt vádolva
stoplis cipőket vásároltak. Nem érzik ma
éfépedig mert kapitányuk, Vilda Vojtisek ve gukat bűnösnek, már csak azért sem, mi
vel az elnök nemrég megígérte, hogy cipőt
zetésével egy szép nyári éjszakán
vásárol minden játékosnak.
Prága, aug. 21.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Humoros
ügyel tárgyaltak a napokban n prágai bün
tetőtörvényszéken. Tizennégy futballista ült
a vádlottak padján, a prágai S. K. Podor tel
jes első csapata és három tartaléka. A 14
egyébként megannyi fiatal és jóképű flu nem
kiseb bűncselekménnyel, mint

Szerdán este 8 órakor

Beethoven: IX. szimfóniáin
S. Gervay Erist, Rácz Tilda, Szabó Miklós,
Vermes Jenő, f'alentrlna-kórus és Ráláss
Frigyes hegediimtlvász közreműködésével.
Vezényel: Komor Vilmos

mert bejelentett lakása, rendes foglalkozása
van, szökésétől tartani nem kell.
A szabadlábra helyezett ügyvéd elhagyta
a fogházat s a lopási ügyet a napokban már
le is tárgyalja a büntetőtörvényszék.

0 B 10 2

♦ D 8 7 6 5 4

Állatkert

—1 Tudtommal foglalkozásommal szemben
áll ez a vád! Tévedésből vettem magamhoz
a csomagot, itt nem lehet szó lopásról...
Az izgalmas drámai kihallgatás után a
vizsgálóbíró ugy döntött, hogy

amely drámai külsőségek között folyt le.
Dr. Rácz Ödön nemrég még jómódú ügy
véd volt, szépen jövedelmezett az irodája.
A legutóbbi időben azonban anyagi nehézsé
gekbe jutott. Pár nappal ezelőtt a Nyugati
♦
pályaudvaron egv vidékről érkezett ur han
, .VAGY ÖRÖMET okozott a bridge-társa- gos jelenetek közben rendőrnek adta át
Hnlnmlmn nz MTK kiliinő csapatának pös- Rácz Ödönt, mert
tvéni szép győzelme. Ili mutatjuk be a
bőröndjét felkapta és el akarta vinni.
clonlönn rkőzés egyik, n prágaiak elleni leg
érdekesebb játszmáját, ami igazolja az MTK Rácz ügyvéd tiltakozott a lopás gyanítja el
len,
a főkapitányságon azonban lefarlóztatjó szereplését.

Hazai tehetségeink óriási
sikerei a — külföldön...
A hírlapok zenei híreiből látjuk, hogy a jövő
zenei évadban mennyi rengeteg „külföldi" nagy
ság látogat el hozzánk. Időszerűnek tartjuk
tehát a közönség és az illetékesek figyelmét
felhívni arra az immár tarthatatlan állapotra,
hogy a magyar tehetségek itthoni érvényesü
lése érdekében hosszú idő óta úgyszólván semmi
sem történik!... Amikor a tudósítások arról
számolnak be, hogy hány „külföldi" karmes
terhez, hegedűshöz, gordonkáshoz, pianistához,
énekeshez, kórushoz lesz szerencsénk, szomorú
sággal kell megállapítanunk, hogy hazai érté
keink egyáltalán nem szerepelnek ezeken a
szenzációkat ígérő listákon ... Pedig szerény
telenség nélkül mondhatjuk el, hogy a magyar
előadóművészek szerte e világon csak elisme
rést és dicsőséget arattak mindenütt és az
európai és tengerentúli sajtó valósággal di
csőíti a magyar előadók rendkívüli képességeit.
Kérdjük tehát, hogy ilyen általános és nem
zetközi magyar sikerek mellett szükség van-e
az óriási méretű müvészimportra? Nem kellene-e megkísérelni legalább egy zenei évadban
a hazai előadóművészek intenzivebb szerepel
tetését? A mi rendkívül képzett és hozzáértő
zenei közönségünk előtt nem a nagydobbal be
harangozott „külföldi márka" különlegessége,
hanem magának az előadandó műsornak mű
vészi minősége a fontos és az eddigi tapaszta
latok alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy a
magyar karmesterek és előadóművészek minden
tekintetben kiállják a versenyt a külföldiekkel.
Ha az illetékes körök több gondot fordíta
nának a nagyszerű hazai művészanyag gondozá
sára, nem lézengenének elsőrangu tehetségeink
kenyér nélkül és nem kellene könyörögniük,
hogy egy-kétszeri nyilvános szereplés érde
kében még jegyek eladását is vállalják a hono
rárium nélkül való szerepelhetés érdekében. A
mi operaházunk nagyszerű qárdája, előadó
művészeink nemzetközileg elismert kitűnősége
mellett semmi szükség nincsen a külföldiek
aránytalanul nagy beözönlésére. Nem akarunk
itt neveket említeni, de sok és szomorú si
kertelenség szól a ml igazunk mellett!... Le
gyen már egyszer vége a rideg önzésre felépí
tett zenepolitikának, próbáljuk meg végre a
mi vérünkből való művészeket is támogatni,
istápolni, hogy necsak a külföld zengjen ho
zsánnákat a magyar tehetségekről.
S — r S — r.

A hirtelen rosszra fordult időjárás miatt a
IX. szimfónia már másodszor elmaradt előadá
sára szerdán este kerül sor az állatkerti Szabad
Színpadon, Komor Vilmos vezényletivel. Beet
hoven e halhatatlan remekének szólistái: S.
F"si <”°Prán). Mez Tilda (alt), Szabó
Miklós (tenor) és Vermes Jenő (basszus) lesz
nek. a nagy mester egyetlen hangversenváriáJát az: Ah! períldo .. ,t Gervay Erzsi énekli,
a remekbeszabott hegedűversenyt pedig Balázs
Frigyes játssza.
★

^rto, Ödön, a kiváló hegedűművész, a Budapr>ll Hangverseny Zenekar első hangversenymestere visszatért várnai hangversenyéről. 4
Mydr lapok a legnagyobb elismerés hanoién
'/."/í s"mo9«»r hegedűs oltani ssekoneertlél as ottani
rádió is közvetítette. Pártos jűvöre hosszabb
hangversengkörutra szerződött Bulgáriába,

*

.*?"• ““'.’rt’kto este buckón el
..Perzjzlbec,ület Santuzza szerepében a
ovőzía'á1 kSzön,d8,A'- Forró alkerében méltón
*
taK.L'™
Alwpoziclóban éneklő Bionnnom mit I i
“tPl"ln<riS
Tilda és a
"llmo,
le,,dul"lel ’■««■>»!« Komor
.

Végétért a német
második hadtest
hadgyakorlata

Az őrszemes ...ulőr szorongatott helyzeté
betörtek az egyesület elnökének laká
teliét tulajdonképpen caak az Ígéretet
ben kardját használta és orral védekezett
sába, föl feszi te (lék az Íróasztalát és an
N’eustettin, agusztus 20.
megelőzték.
Áfra Péter o karján
nak I fiókjából összesen 403.50 cseh ko
megsérült és ugyancsak megsebesültek Ko
Grossbornban páncélos egységek harcá
ronát vittek el.
A biróság kihallgatta az elnököt. A de
vács István napszámos és nővérei.
rék sportbarát meglepő vallomást tett, amit szati gyakorlataival
Vojtisek kapitány vallott nz egész csapat a komoly biró is mosolyogva hallgatott vé
A rendőr a mentőket értesítette, akik
ért a második hadtest hadgya
első segélyben részesítették a sérülteket, az nevében. Mindenekelőtt elmagyarázta az. gig. Az elnök ur ugyanis beismerte, hogy
korlata.
után a főkapitányságra állították, elő őket, elnöknek, hogy az S. K. Podor kis külvá stoplis cipőket Ígért a fiuknak, de azzal a
A befejezd ^korlatokon i, j,fen v0|t
•hol a társaság négy tagját
rosi
csapat,
ha iiit^vcriK
megverik HZ
az o.
S. a
K.. Trója
a.
•.. ,amelynek
, alapos
: . reménye van, i feltétellel,
avuvi, int
iroia csa
*csaí'1 'r„. VrIér é’ birodalmi kanccllór A
hogy
a
jövő
szezonban
bejut
a
negyedik
patát.
Ha
a
mérkőzés
az
S.
K.
Podor
gvőzelhatóaág elleni erőműk címén
. . gyakorim
m,tt , kíllbnbörd
ligába, nddfg azonban nagv anyagi nehéz-Iméve! végződik nem is tett volna Ml'iaUn kanedfer
..
...............
*
letartóztatták
segekkel küzd. A ligába való bejutás szem-1 lést a betörésért, miután azonban a Trója lkodat végén
nJ
z;pe/?
*
rkO,’»»•••
O“,/ majd a ovs. ,
,
.........
-........ ««‘n ’UztvM a megbezz/Usen.
támadóival szemben.

Bodapest, 1938 augusztus 22.
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sziiggel, spárgával

hónapokon át
zsarolta a pékeket
egy háromtagú társaság
A rendőrség vasárnap letartóztatta a zsarolókat
Vasárnap délelőtt a rendőrség egy háromtagu zsaroló társaságot tartóztatott le,

a zsaroló banda vezére.

akik hónapok óta a fővárosi pékeket zsa Előfordult az, hogy budai vendéglőbe mind
a hárman bementek és közülük az egyik,
rolták.

Pár nappal ezelőtt a rendőrségre került
Tánczos Mihály 38 éves magántisztviselő,
aki több budai és fővárosi péknél jelent
meg és azoktól kisebb-nagyobb összegeket
kért azon a címen, hogy nem tesz ellenük
feljelentést, ha a pénzt kifizetik, máskülön
ben nyilvánosságra hozza, hogy

a pékeknél vásárolt kenyérben és kifli
ben szöget, spárgát és egyéb
talált.

dolgokat

Tánczos Mihály beismerte, hogy hónapok
óta állás nélkül volt és ezen a cimen
minden nap 10—20 pengőt zsarolt
a pékektől.
A rendőrség tovább folytatta a nyomo
zást és érdekes megállapításra jutott. Kide
rült, hogy Tánczoson kívül Fülöp László 36
éves és Kiss József 34 éves állásnélküli ma

gántisztviselők is hasonló bűncselekménye
ket követtek el. Tánczos volt

Kórok még egy pohárka

hol Fülöp, hol Kiss,

elkezdett hangosan jajgatni,

hogy a szomszédban vásárolt kenyérben
szöget vagy vasdarabot talált. A társaság
egyik tagja ugyanis vagy a foga közé tett
egy vasdarabot, vagy a szájpadlását fölkar
colta és azzal megzsarolta a szomszédos
péket.
Az is előfordult, hogy fölkerestek egy jó
hiszemű ügyvédet és annak elmondták az
„esetet". Az ügyvéd, aki természetesen nem
tudott arról, hogy összejátszásról és zsaro
lásról van szó, felszólitó levelet küldött a
pékeknek és azoktól harminc-negyven pen
gős ügyvédi költségen kívül egyéb dijakat
is kért.
A rendőrség megállapítása szerint a zsa
roló társaság
húsz Ismertnevü fővárosi péket károsí
tott meg,

akik közül azonban csak egy tett feljelen
tést a rendőrségen, mert a többiek nem
akarták hírnevüket veszélyeztetni. A zsa
roló társaság három tagját vasárnap délben
kisérték át az ügyészségre.

Koranyári
imprimécskék, santungocskák
tengtek-lengtek a lóversenyen
a Szent István-dij lefutásán, amelyet
Hős nyert meg verhetetlen irammal
Kis hijján jubileum

volt

a

szombati páholyában foglalt helyet József királyi her

Bzenf István-dij. Most ötven esztendeje fu ceg és Auguszta királyi hercegasszony is.

tották az elsőt, a világháború első eszten
dejében egyszer kimaradt, igy most csak a
'49-ik Szent István-dij futására kerülhetett
Sor. A majdnem jubileumi napon rekord
publikum vonult a pályára. Több mint huszonkétezer ember izgulta végig az idén a
nagy díj lefutását. Idegenforgalmi attrak
ciónak is beillett volna ez a versenynap. A
zöld gyepen, a tribünökön (kevés túlzással)
majd hogy több volt az idegen szó, mint a
magyar. Német, francia, angol, olasz cseyegés. Meg is jegyezte egy öreg turfróka,
aki nem annyira a turfrészben lóka, mint
inkább a társaságiban:
— IBUSZ-nap ez kérem, ugy látszik...

*
Ami a versenyt illeti, pénteken a pápák
közül sokan Hőst emlgették. Szombatra, a
verseny napjára, jórészt elfordult a hangu
lat a Horváth-lőtői és Bernadotte mellé állt,
emlgették Dugót is, sőt akadtak akik Kar
valyt tippelték.
Mindenesetre volt lehetőség bőven a válo
gatásra, tippelésre és találgatásra, mert nagy
mezőny indult, nem kevesebb, mint tizen
három paripa állt starthoz. Indulásnál Kar
valy, majd Top Hat került az élre, a fordu
lóban azonban mint aranysárga nyíl, elő
röppent Hős és védhetctlenül befutott, mö
götte Dugó, harmadiknak pedig Bernadotte.
Bernadottc-nak különben a harmadik dijért
is alaposan meg kellett küzdenie Noivherevel, melyet csak nyakhosszal tudott meg
előzni a célban. Ötödik háromnegyed hosszal
Notvhere mögött Gyöngy lett.
Sokan örültek, sokan bosszankodtak. So
kan nyertek, sokan vesztettek, sokan vitat
koztak, végül mindenki többé-kevésbé meg
elégedetten hazament: szép volt az idei
Szent István-dij is.
(s. p.)

A társasági tömörülések frontján bizony
hatalmas réseket vágott a meleg, a fürdő
helyek, nyaralók hüse, árnya visszatartott
sok mindenkit, aki máskor itt szokott lenni.
A hölgyek pedig, hihetetlen ... hihetetlen ...
valahogyan elfelejtettek öltözködni. Felöl
tözni peresze felöltöztek, de nem öltözköd
tek. Még a nyári lezserséget is kicsit túlzó
módon tekintettek el az öltözködésnek
Budapesten örök törvényétől. Mélyen meg
♦
szomorodott szívvel jelenti a krónikás, hogy
jobbadára tavalyt, vagy legfeljebb idei kora
A részletes versenyeredményeket lapunk
nyári imprimécskék, santungocskák ~ tengtek-lengtek a pályán, csak itt-ott merült fel utolsó oldalán közöljük.
az unalom tengeréből egy-egy rangosabb
toalett. A rangosabb között is legrangosab
bat (fekete, egybeszabottat, fekete tollas ka
lappal) egy angolul beszélő hölgy viselte,
akit politikai életünk egyik kiválósága gar
dírozott a mágnáspáholyból a jártatói pa
rádéhoz. Olyan kevés volt a tökéletes ruha,
hogy ahol egy-egy felbukkant, a dámák
valósággal kinézték, idegennek érezték.
Külön nevezetessége ennek a Szent litván
díjnak, hogy ezen a napon bevonult a pá
lyakorzóra a fejkendö. Nem kell megijedni,
nem szabadnapos Mariska sétált a smaragd
gyepen, hanem a mostanában sportos-kirándulásos ruhákhoz ivatba jött apró fejkendöcskékkel merészkedett ki a pályára
néhány bátor dáma. Meg is bámulták őket,
amint a divatujitók rettenthetetlen bátorsá
gával libegtették fejkendőcskéik csücskét. Az
urakról, az urakról kérem, egyáltalában ne
beszéljünk. Tisztelet a kivételnek éppen
csak hogy ingujjban nem jöttek. Elvégre
azonban mégsem Molyncaux vagy Hangold
Bála Kolos törvénye a fontos a gyepen, ha
nem a futtatásnak il van valami köze hozzá
és igy vidám, azután sürü, tarka tömeg hul
lámzott a pályakorzón.
Ünnepivé emelte a Szent István-dij futta
tásának napját, hogy megjelent páholyában
• kormányzó és a hitvese. A kormányzó

Biztosítási csalás miatt vasárnap
letartóztatták Spiegel Mártont
és üzletvezetőjét
Senki sem tudja megérteni: miért tőrt be házába
Spiegel igazgató, akinek 300 ezer pengő vagyona van
Napokig tartó izgalmas nyomozás után
Szombaton és vasárnap a főkapitányság
vasárnap döntés történt Spiegel Mártonnak, bűnügyi osztályának detektivjei
a Pannónia Tejkcreskedelmt Vállalat tulaj
házkutatást tartottak Spiegel Márton
donosának bünperében. A rendőrség
Spiegel Mártont biztosítási csalás bűn
tettének gyanúja miatt előzetes letar
tóztatásba helyezte, ugyancsak letar
tóztatta
Végh Zoltánt,
vállalatának
üzletvezetőjét is,

budakeszi villájában és ott Igen sok
tárgyat megtaláltak a Jázmin-utcai ház
berendezés közül.

Amikor megkérdezték Spiegelt, hogy miért
vitte ide a bútorokat, szőnyegeket és egyéb
tárgyakat, azt a választ adta a rendőrség
mig két őrizetbevett rokonát elbocsátották embereinek, hogy állandóan betörőktől ret
a rendőrségről. A hatvankilencéves, dús tegett, azonkívül
gazdag, ismert vállalati igazgató megtörtén
az volt az elhatározása, hogy lebon
vette tudomásul letartóztatását, de bejelen
tatja az épületet.
tette, hogy felfolyamodással él. Azután kö
Az önbetörés megrendezését beismerte a
zölték vele, hogy
hétfőn
átkisérik az
Pannónia
tejkereskedelmi
vállalat igazügyészség fogházába.
A bűnügy előzménye az, hogy augusztus gatója, de a gyújtogatásról nem akar hal
lani.
6-án
Vasárnap délben Spiegel Márton üzlet
a Jázmin-utca 24. számú földszintes
vezetőjét, Végh Zoltánt is részletesen ki
ház kigyulladt
hallgatták a főkapitányságon. Végh azt
és mire a tűzoltók kiérkeztek, az épület hangoztatja, hogy Spiegel üzleti ügyeit ő
nagyrésze a tűz martaléka lett. A tűzoltók intézte,
nak az a gyanúja támadt, hogy gyújtoga
de az önbetöréshez,
gyújtogatáshoz
tás történt és előzőleg mürablást követtek
semmi köze sincsen.
el az épületben, amelynek tulajdonosa és
Vasárnap délután uj fordulatot vett az
lakója Spiegel Márton igazgató és családja.
ügy: megérkezett a tűzoltóság szakértői
A rendőrség megállapította, hogy ugy
véleménye a főkapitányságra. A tűzoltói
a lakás, mint az épület biztosítva volt.
jelentés szerint egyszerre két helyen gyul
Betörés és tűz ellen kötötte a háztulajdonos ladt ki az épület, ami azt a feltevést iga
zolja,
hogy
kb. 40.000 pengőre a biztosítást. A tűzoltó
ság a gyanús tűzesetről jelentést tett a fő
gyújtogatás történt.
kapitányságnak. Két napon keresztül tar
tott a főkapitányság bűnügyi osztályán az Spiegel Márton és Végh Zoltán határozott
idős háztulajdonos kihallgatása. Spiegel tagadásával szemben a rendőrség ujabb
Márton, aki feltűnően zavarosan viselkedett, bizonyítékokat Igyekszik beszerezni arra
vonatkozólag, hogv az önbetörés megrende
beismerte, hogy a mürablást ő ren
zése után az igazgató gyújtotta fel az épü
dezte meg, azt azonban tagadta, hogy
letet.
az épületet felgyújtotta volna.
A rendőri nyomozás azt is megállapította,A rendőri nyomozás megállapította, hogy hogy
az épület, amely nagvon rozoga állapotban
Spiegel Mártonnak közel háromszáz
volt, pár héttel később lebontásra került
ezer pengő vagyona van
volna és az is kiderült a nyomozás folya
mán, hogy csak pár héttel ezelőtt történt a s a kisebb pesti tejvállalatok tqlajdonosai
közül őt tartják a leggazdagabb, anyagilag
biztosítás.
legjobban
megalapozott
vállalkozónak.
Ezért keltett olv nagy feltűnést Spiegel
bűnügye és senki sem tudja megérteni,
hogy
a

dúsgazdag vállalkozó voltaképp
:
**
miért követte el bűncselekményéi,

hiszen anyagi körülményei s jól jövedel
mező vállalata nem tették indokolttá, hogy
ilyen módon próbáljon pénzt szerezni.
"■i

Csepreghy Ferenc 100 arannyal kitüntetett népszínműve
Rendezte: PÁSZTOR BÉLA

BORDYBELU«KISSEREIIC^ SOfflLáV HBIIIR
Pethő, Pethes, Tapolczay, ölvedy,
Ladomerszky, Hoyko
Zene: Angyal László
Csütörtökön premier!

Gróf Takách-Tolvayt
autóbaleset érte
Németországban
Köln, augusztus 20.
Gróf Takách-Tolvay Józsefet, a magyar
frontharcos szövetség elnökét
gépkocsibnleset érte.

Maim mellett, nz országút kanyarodójában
egy
váratlanul szembejövő gépkocsit akart
kikerülni s eközben gépkocsija árokba
fordult.

A gépkocsi tönkrement, de utasainak
történt baja.

nem

8

Budapest, 1938 augusatna 22.

HÉTFŐI NAPLÓ

Antal István
államtitkár
Rómába utazott
Dr. Antal István államtitkár a Hétfői
Napló legutóbbi szóméban nyilatkozott Ber
linbe való utazása alkalmával arról, hogy
hazaérkezése utón ugyancsak a sajtóügyek
tanulmányozására Rómába utazik. Dr. Antal István vasárnap reggel 7 óra 20 perckor
a déli pályaudvarról induló trieszti gyors
vonattal dr. Ágh János miniszteri osztály
tanácsos, személyi titkára, valamint lluszka
István, a római magyar követség sajtóelő
adója kíséretében
Kómába utazott.

Értesülésünk szerint az államtitkár a hét
végéig marad Rómában és hazaérkezése
utón
részletesen tájékoztatni fogja
a nyilvánosságot ugv berlini, mint római ta
pasztalatairól, valamint azokról nz előké
születekről, amelyeket idehaza a propagandnügyek intézésére már foganatosítot
tak. Dr. Antal államtitkárt hétfőn fogadja
Al/lcri népművelési miniszter, majd kedden
gróf Clano olasz külügyminiszter. Dr Antal
államtitkár n hét végén érkezik vissza Bu
dapestre.

Revolveres szerelmi dráma Tüzria dalom
a Teréz-köruton
egy dunai uszályon
Győr, augusztus 21.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap
délután megdöbbentő szerelmi dráma tör
tént egv román uszályba jón, amely Romá
niából Bécs felé haladt. Amikor az uszályhnjó Komárom közelébe ért,
a parton revolverdörrenéseket hallottak,
majd észrevették, hogy egy fiatal nő
összeesik,

egy férfi pedig agyon akarja magát lőni, iz
gatott dulakodás után azonban kicsavarják
kezéből a fegyvert. Látták a partról azt is,
hogv
a férfi a Dunába próbál ugrani, de ezt
is megakadályozták.

Az izgalmas események után az uszály
hajó kikötött s ekkor állapították meg, hogy

Vasárnap délután nagy riadalom támadt a
Teréz-köruton. A Teréz körút 18. számú ház
ban lévő cukorkaüzlet ajtaján sfírü, fekete füst
gomolygott ki. A következő pillanatban felpat
tant az ajtó és kirohant a körútra az üzlet k,ét
kiszolgálókisasszonya.
— Tűz van! — kiabálták. — Kigyulladt a
raktári
A 32 esztendős férfi megkérte a 16 éves
Nyomban értesítették a tűzoltóságot s pilla
leány kezét, de ő és édesanyja Is kiko
natok múlva a tűzoltóság központi, VII., VI.
sarazták,
és V. kerületi őrsége állt meg a ház elölt, ek
emiatt egyre hevesebb veszekedések voltak kor már hatalmas tömeg gyűlt össze. A tűzol
tók nyomban munkához fogtak s megállapítot
közöttük, amelyek arra vezettek, hogv
ták, hogy szerencsére komolyabb bajról nincs
a férfi vasárnap revolvert rántott és a
szó. A cukorkaüzlet raktárhelyiségében a szehajó fedézetén álló leányra lőtt, aztán
mélláda gyűlt ki, ugylátszik valaki vigyázat
magával akart végezni, de ezt is meg
lanságból égő gyufát dobott a ládába. Ezekakadályozták.
után csak egy őrség maradt a helyszínen s pár
percnyi munka után eloltották a veszedelmesA szerelmi dráma súlyos sebesültjét a
győri kórházba vitték, a tolmácsot pedig a
tendőrségre, hogy itt kihallgassák.

voltaképpen mi történt. A hajón utazott
édesanyjával Andreán Slelocia 16 éves, fel
tűnően szép román leány, akinek hpsszabb
ideje udvarolt Pajter Pepi hajókisérő, né
met tolmács.

— A DONI KOZÁK-KÓRUS SÚLYOS
AUTÓSZERENCSÉTLENSÉGE.
A
doni

tt

Ot családot
hirtelen kilakoltattak,
mert az általuk kifizetett bért a lakás
főbérlője nem adta át a háziúrnak

kozák énekesek körúton vannak Német
országban és társasgépkocsin mentek egyik
városból a másikba. Köln közelében az
autó nekiment egy fának és darabokra
zúzódott. Az énekesek közül tizenöten
súlyosan, tizenheten pedig
könnyebben
megsebesültek.
—- Meghalt egy

ismert

pesti

kereskedő.

Augusztus 20-án hatvan éves korában várat
lanul elhunyt Polonyi Miksa, a régi Budapest
kereskedövilágának egyik köztiszteletben ál
lott tagja, aki huszonöt évig volt a Király
utcai Polonyi és Török divatáru ccg főnöke,
s egyik első áldozat avolt a gazdasági válság
nak. Polonyi Miksát kedden délután 3 órakor
temetik a rákoskeresztúri temetőben. Az el
hunytban édesapját gyászolja Polonyi György
hírlapíró.

Szent Istvánt megelőző nap délutánján előtt Glorakov Kristóf bolgár kertész Pipa
utca 5. számú házban lévő ötszobás lakásá
nagy riadalom támadt a Pipa-utcában
nak egy-egy szobáját vették ki butorozatlaöt családot lakoltattak ki.
nul albérletbe. A főbérlö megbízottjának,
E hó 23>4n, kedden, este '/119 órakor
öt család szegényes holmiját zsúfolták Mihalik Teréznck pontosan fizették a lak
a MFTR. eskütéri ha|óállomásáról
össze a Pipa-utca 5. számú bérház udvarán. bért és semmit nem tudtak arról, hogy a
zenés, ki v llági tolt
Budi Ferenc pincér, Mandl izidor csarnoki főhérlő ellen a ház tulajdonosa kilakoltatást
— Felborult egy katonai teherautó — nyolc
árus, Héjjá Adél varrónő, Kurta Lajos ci pert indított. A kilakoltatotlak közül többen
sebesUlt. Szent István napján délelőtt a Ver
pész és Marion István cukorkakereskedő voltak ugyan, akik nem tudlak fizetni, ezek peléti utón a frissen öntözött síkos aszfalton
J eity ok i > J B U 8 Z- n á l
azonban
bútorai kerültek ki a szabad ég aló.
felborult egy katonai teherautó. A kocsi uta
lakbér fejében bútordarabjaikat adták
sai közül nyolcán kisebb-nagyobb sérüléseket
Az öt család a két ünnepet a szabad ég
szenvedtek. A mentők a sebesülteket a IX.
át
Mihalik
Tcréznek.
— imbédy Béla világnézete és alult töltötte, egykori lakásukat lezárták,
számú helyőrségi kórházba vitték. A szeren
POLITIKAI FELFOGASA — BESZÉDEI lepecsételték és most reménytelenül, pénz Még az augusztus hóra esedékes lakbért is csétlenséget a frissen öntözött, síkos aszfalt
NEK rCKKÉBEN. A Nemretl Egyiég nélkül, kétségbeesve várják, hogy mi fog kifizették. Ilyen elözmínyek után meglepe idézte elő.
Pártjának kiadásában megjelentek Im velük történni.
tésszerűen következett be az, hogy hatósági
— Mohácsnál zátonyra futott a várna—•
rédy Béla miniszterelnök összegyűjtött
A kilakoltatás történetéhez hozzátartozik emberek jelentek meg a lakásban és felszó
bécsi expresszhajó. Szombaton este Mohács
beszédei. Rendkívül érdekes és tanulsá az is, hogy
lították az albérlőket, hogy
mellett zátonyra futott a Dunagőzhatjózási
gai politikai olvasmány ez a kötet, amely
nz öt embernek lakbérhátraléka sem
nyomban hagyják el otthonukat
Társaság expresszhajója, amely Várnából
igy, együttesen, teljes képet ad Magyar
volt és saját hibájukon kiviil kerültek
ország miniszterelnöke világnézetéről és
és mikor ők erre nem voltak hajlandók, ment Bécse felé. Az utasok között óriási
az utcára.
politikai felfogásáról. A kötet első része
munkásokat hívtak és az összes ingóságokat pánik tört ki és a hajósok alig tudták meg
akadályozni, hogy néhány rémült utas ne
kilenc miniszterelnöki beszédet tartalmaz, Az történi ugyanis, hogy hónapokkal ez levilelték az udvarri.
ugorjon a Dunába. Vcgre több órai mun
beszámolókat a múlt alkotásairól és a
kával a Herkules vontatógőzős kimozdította
jövő terveiről. A második rész tartalma:
nagy választékban, mérsékelt árban. veszélyeztetett helyzetéből a hajót, amely
öt ünnepi beszéd, amelynek olvasásakor
csak jelentéktelenül sérült meg és igy foly
kibontakozik előttünk Imrédy filozófiája
tathatta útját.
és történelmi felfogása. A harmadik rész
egy igen fontos előadás, amelyet a múlt
— A Fon elére mérlege. A Fonclére 'Általá
nos Biztosító Intézet tegnap tartotta közgyű
év januárjában, még mint a Nemzeti
— ÖSSZEÍRJÁK a ZSIDÓ OLASZ ÁL
— Nyilatkozat! Tekintetes
Szerkesztőségi lését, amelyen Kun Károly vezérigazgató elő
Ránk elnöke mondott Imrédy Béla. Eb
Tisztelettel
nrra
kérem,
szíveskedjék
az
en

LAMPOLGÁROKAT. Olaszországban és az
terjesztette a mérleget .amely szerint az elemi
ben a: előadásban kifejti véleményét Im
olasz
birodalom
tengerentúli
vidékein gem ért orvtámadás alkalmából a Hétfői biztosítási ágazatokban 10.6 milliót, az élet
rédy a lobi) és baloldali életszemléletről
augusztus 22-én összeírják Olaszország zsidó Napló múlt heti számában közölt riportlnl biztosítási ágazatban pedig 5.25 millió pengőt
kapcsolatban, amelv egyébként összes lénye telt ki a díjbevétel. A tavalyi díjbevétel tehát
és politikamentesen tárja fel az általa val
állampolgárait. Már ki is osztották az erre ges részében a valóságnak felelt meg, a kö
lott társadalombölcsclctet. Az értékes és
összesen 15.8 millió pengő. A mérleg vagyona célra szolgáló űrlapokat.
vetkező kisebb kiigazításnak helyt adni: Té oldalának főösszege 38.9 millió pengő. Az in
históriai szempontból is dokumentumként
— egy 17 Eves fuj Es 32 F.veis nő vedésen alapszik az, hogy én az orvtámadók tézet nemcsak kész házak vételével gyarapí
fontos kötet pontos fogalmazásban ismer
által engem ért inzultus alkalmából a táma
teti azt a világnézeti és politikai irányt, HALÁLOS REVOLVERES TRAGÉDIÁJA. dóknak bemutatkoztam, avagy előttük magam totta ingatlan birtokát, hanem csaknem évente
amelyet Magyarország jelenlegi kormánya Vasárnap délután értesítették a veszprémi megneveztem volna. Ugyancsak tévedés az, megismétlődő építkezési tevékenységével munmentőket, hogy Radovics István mészáros hogy én keresztény, vitéz, frontharcos, vagy kaalkalirtakat is nyújtott. Jelenleg az Erzsébet
s kiváltképpen annak elnöke képvisel.
mester galambutcai lakásán Karát Teréz nemesi voltomra való hivatkozással igyekez téri bérházépités munkái vannak folyamaiban.
A mérleg 1937 végén 23.25 millió pengő biz
— Kcreszlcs-I'lsclicr Ferenc helyettesíti 32 éves házvezetőnő öngyilkossági szándék
tem volna az inzultusokat elhárítani, vagy le
n miniszterelnököt. A kormányzó Imrédy ból magára lőtt és meghalt. A gyanú azon szerelni. Mindössze rendreutasitottam a szit tonsági alapot tüntet fel. Osztalék fejében bő
Béla a kereskedelem- és közlekedésügyi mi nal a 17 éves inészárostanonc ellen irá kozódó támadókat, akik zsidónak néztek és séges tartalélokások után 6 százalékot fizet az
intézet. Az igazgatóság tagjai újból megválasz
nisztérium vezetésével is megbízott minisz nyult, mert a holttest mellett semmiféle csak a rendőri igazoltatás közben tudták meg tották Éber Antalt, Enycdy Bénit, báró Fejérterelnök. Kánya Kálmán külügyminiszter és fegyvert nem találtak és a lakók közül kilétemet. Úgyszintén kérem annak szives köz váry Imrét, dr. Frigessi di Rattalma Arnoldot,
Rátz Jenő honvédelmi miniszter külföldi egyedül ő volt otthon, l’árperces kihallgatás lését is, hogy túlzottnak tekinthető az a be Erdős Aladárt, dr. Grecsák Antalt, vitéz gróf
tartózkodása idejére a miniszterelnöki teen után beismerte, hogy ő lőtte le vélcllenség- állítás. hogy esetemben egy országos hirü író, Takách-Tolvay Józsefet, dr. Rakouszky Ivánt,
dők ideiglenes ellátásával Kcrcsztes-Fischcr ből a házvezetőnőt, azután a revolvert el vagy költő mcgtámadlatásáról lett volna szó. dr. Ribáry Ernői és dr Ugrón Gábort. A fel
Tisztelettel: dr. vitéz Makay Miklós.
ügyelőbizottság elnöke dr. Mlkec: Károly lelt.
Ferenc belgyminiszlcrt. a külügyminiszté dugta. A titokzatos tragédia ügyében folyik
— Holnap kedden kezdődnek a 40. m. Az igazgatósági ülésen a kővetkező kinevezérium ideiglenes vezetésével gróf 7 cleki Pál a nyomozás.
Obctkó Kálmán, Révész Sándor, Vúrgedö Jó
kir.
osztálysorsjáték
befejező
főhuzásai,
sállás- és közoktatásügyi minisztert, a ke
— (.ázol az autó. Az Andrássy-laktnnya
aligazgatókká, dr. Hegyi Dénes, Horváth
reskedelemügyi minisztérium ideiglenes ve dőli a Hungária-körutoii egv teherautó elütött melyek cgv hónapig, szeptember 22-ig tarta zsef
Károly, Jacobi Sándor, dr. Papp Árpád, Tapegv
50
—
55
ív
körüli
ismeretlen,
munkásnak. Senki ne mulassza el tehát sorsjegyét sonyi Imre cégvezetővé lépett elő.
zetésével Rcményi-Schncller Lajos pénz
ügyminisztert, n honvédelmi minisztérium külsejü férfit. Koponyaalap! töréssel a Rókus- megújítani. Akinek nincs sorsjegye és cse
— Halálozás. Dr. Bulissa Károly buda
ideiglenes vezetésével pedig Szlraryavszky kórházba szállították. Állapota életveszélyes, kély befektetéssel nagy vagyont szeretne
kilétének megállapítására megindult a nyomo
Sándor föhlmivelésügvi miniszter
bízta zás, — A Budnörsi-iit 94. szánni ház. elölt nyerni, siessen venni. Egy nyolcad 17.50, pesti ügyvéd, a Szlovák Nemzeti Tanács
tagja,
tartalékos tüzérszázados, a Fehér Ház
meg.
Deutsch Tibor kereskedő autójával elütötte egy negyed 35.—, egv fél 70.—, egy egész
—
FELSZENTELTÉK
A SZEMERE- Szőnt/i László levélhordót. A szerencsétlen 140 pengő hivatalos árakon. Ezen összegek Bajtársi Egyesület és a Honszeretet gazda
sági
szövetkezet
jogtanácsosa, augusztus
TELEPI UJ KATOLIKUS TEMPLOMOT. embert súlyos sí riilcsckkcl a Vöröskereszt- fizetendők a pótsorsjegyekért is.
20-án 55 éves korában elhunyt.
A Szent István jubileum alkalmából ünne kórházba vittek. A gázolás ügyében meg
— Vasárnapi öngyilkosok. Muránovics Káindult
a
nyomozás,
annak
megállapítására,
— Művészi síremlék Eichbaumná], V., Rupélyes keretek közölt vasárnap szentelték
rolynó 37 éves magánlisztvisclőnő, aki a Jó
hogv a szerencsétlenségért kit terhel a felelősfel n pestszentlőrinci Szemére telep nj ka M g. — Kiss Andor kovács nz I. E. 012. számú zsef korul 75; számú házban lakik, vasárnap dolf.tér 3. (Margithid)
reggel ismeretlen méreggel meginérgeztc ma
tolikus templomát. A szertartáson amelyet motorkerékpárjával a balatoni
országúton gát. — Jőger Margit 36 éves háztartásbeli nőt,
— Titokzatos lövöldözés a Bikszádl-uton.
dr. Wimmcr Béla pápai prelólus végzett, fának rohant. kibukott nz ülésről és olv sze
aki a Szít? utcában lakik, a József téren egy Vizkuti János zenész vasárnap délelölt a
képviseltette magát a református és evan rencsétlenül zuhant ki. hogv koponvaalnpi pádon eszméletlenül találták. A mentők meg Bikszádi-ut 36. számú ház elölt várakozott
gélikus egyház is
A felszentelés után dr. tűrést szenvedett. Életveszélyes sérülésekkel a állapították, hogv ismeretlen méreggel megmér- Hegedűs Gizella, varrónőre. Miközben a
Ibiloflh Géza polgármester mondott beszédei Bókus-kórházbn vitték.
gezte meg magát. Súlyos állapotban vitték a kapu előtt állt, a szomszédos kukoricásból
u város nevében majd a lemidom melletti
— Motorkerékpárjával
fának
rohant. Rókus kórházba.
valaki rálőtt, de szerencsére nem talált. A
uj parkban népünnepélvl. végül ünnepi Sliglilz Henrik -10 éves mag intisztviselő a
— Merénylet n vendéglőben. Vasárnap éj következő pillanatban a kukoricásból kilé
Népligetben egv motorkerékpárral a fának szaka az újpesti Boc.ikui utca 28. szám alatti pett Zsifkovics István szővőgyári munkás
bankettet tartottak.
rolniul. Súlyos sérüléseket szenvedett. A vendéglőben ismeretlen tettes tompa tárggyal Hegedűs Gizella voll udvariója. Vizkuti
— A belvárost ajándéküzletek kö/íll az cl
mentők a Szent Islván-kórhúzba vitték. A hátulról leütötte Szabó Pál 36 éves asztalost, rendőrt hívott, igazoltatta Zsifkovicsol, akit
mull ünnepi hétben rekordforgalmat • rt cl baleset ügyében a rendőrség megindította a azután elmenekült Az. asztali)
*!
súlyos álla
a lövöldözéssel gyanúsított. A szővőgyári
Jolié divatékszer boltja. Kígyó utca L. ahol
potban vitték a gróf károlyi kórházba.
nyomozást.
munkás azonban tagadja, hogy valami köze
h remek igazgyöngvsorok. cirkongyürük és a
— Közeleg az ősz. Az uridivat uj árnyalatai
— A mesterséges világítás fejlesztői már régóta
divathölgyek kőiében rendkívül népszerűség igyekeztek azon, hogv megteremtsék n fényt, már jelentkeznek a finom urldivalüzletek kira lett volna a lövöldözéshez s kijelentette,
nck örvendő email pudrierek hihetetlen meny- amely leginkább hasonlít nz éltető, jókedvet kataiban. Az angol és francia őszi divalkillön- hogy soha nem volt revolvere. Az ügyben
nylségben lalálUik vevőkre.
árasztó napfényhez. Igazi eredményt ebben nz legességek választékos, gazdag gyűjteményét a most folytatják a nyomozást.
népszerű Gál divatüzletckbcn (Erzsébet-körut 4,
— Legújabb modellek Schmldcgnél. Az is
— Mindenkiről gondoskodik u m. klr. irányban csak n legutóbbi idők hozlak, amikor Váci-utca Í3( már megtalálja az igényes úriDohányjövedéki a sportember Sport szivarkál. magyar tudósok kísérletei bebizonyították, hogy közönség. A cég minden ellentétes hírrel szem mert budapesti
szőrmeszalón tulajdonosa,
II in n i aló Balaton szívni kút szívjon, a Szent ha nz izzólámpa buráját egy nagyon ritkán elő ben közti, hogy nívós üzleteiben az eddiginél Schmideg szűcs most érkezett vissza párisi és
forduló
drága
nemesgázzal,
n
Krytonnnl
töltik
londoni körútjáról s e kél divatmetropólisbó!
Istviin imnepségek résztvevői a szent kiriilv
még
nagyobb
lendülettel
fokozza
a
páratlan
tói < Inc
* ereit Szent kíván szír árkát füstöljék, meg. akkor ragyogó, sugárzóan fehér fényt ad ízlésre valló divatcikkek hatalmas választékút. a legújabb és legszebb modelleket hozta magúval. Bundák keppek is egyél, .szörnxeiksags gyújtsanak iá a zamatos He» szivarra az izzólámpa és rándiisul kevesebb áramot is
— Orvosi hír. Dr Waldmann Alfréd szülész kék e modellek alapján készülnek és SchmiMind >i nérgv gyártmány kitűnő, csomagolásuk fogyaszt. Ha tehát lámpája nz uj Tungsrnm
ízléses művészi, ajándéknak is kiválóan sikál Krvplon, ugv egyszeriben ..fényárban a lakása, nőorvos szabadságáról hazaérkezett, rendel deg Párisi-utcai szalónjában a legszebb kivi3—6-ig VII. Erzsébet körút 29. Tel 136-295. télben megtekinthető.
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-Z. Gaál Franciska londoni színésznő lesz
FRANCISKA HELYETT, akit kerluc, ven-1
difinek vártunk Szent Istvánra, levél érke
zett; nem jön egyelőre haza, mert szerző
dési tárgyalásai nem engedik. Franciska
ugyanis minden ellenkező
híreszteléssel
ízemben második filmjével, amelynek cime
a „Párisi nászút" komoly sikert ara
tott és a Paramounth felkínálta szerződésé
nek meghosszabbít ásál. Ebben a pillanatl>an — Írja Franciska
nagy az ijedelem,
zűrzavar és bizonytalanság llollyvoodban.
A
’ háborús hírek és a gazdasági krízis hul
lámai tartózkodóbbá tették az amerikai
fdmvállalatokat, amelyek nem mernek már
óriási tőkét kockáztatni egy-egy film elké
szítésére. Egymásután adják jel nagy ter
veiket és úgyszólván csak „a napi szükség
let'' ellátására gyártják a filmeket. A film
gyártási progranimot megszüntették és en
nek áldozatai azok a művészek, — köztük
sajnos, sokan magyarok is — akki eddig
a film fővárosában a legjobb reményekkel
és talán komoly sikerek között dolgozhatiakó Gaál Franciska a Paramounthnál ma
rad, ha akar, azonban a gyár egy félévig
nem tudja beilleszteni filmgyártási programmjába a kitűnő művésznőt. Gaál
Franciskát Londonból Korda Sándor
kereste fel szerződtetést ajánlattal, ugyan
akkor azonban Gilbcrt Miller által szín
padi szereplésre is kapott ajánlatot.
Ezek a tárgyalások folynak, illetve húzód
nak, emiatt nem ül hajóra Gaál Fran
ciska, aki ugy gondolkozik, hogy ha a lon
doni tárgyalásai meghiúsulnak, akkor in
kább llollyvoodban marad és bevárja a
féléves szilenciumot a Paramounthnál. Ez
tehát a nagy titok, amely Gaál Franciska
Immáron egészen karcsú alakja körül len
gedez s ezzel aztán megdől minden olyan
kombináció, amely esetleg a Vígszínház
ban való pesti fellépéséhez fűződhetik.
Gaál Franciskát tehát hiába várják piros
bukétával a vonatnál a pesti színigazgatók
és méregsárga virággal azok, akik már elő
re örültek Franciska dicstelen megtérésé
nek ( .

2, Aki f>esti világot varázsol
Hollywoodig
EGYÜTT TANULTA MEG n pesti mo:lbajáró közönség Gaál Franciska nevét Joe
Pastcrnákéval, ezzel az alacsony, szőke, so
vány fiatalemberével, akinek tulajdonkép
pen a magyar filmgyártás erőteljes megin
dulása köszönhető. () fedezte fel tulajdon
képpen Franciskát a film számára és ő
volt, aki valóban izzó hazaszeretettől fűtve,
a legnagyobb anyagi áldozatok árán is
Pestre helyezte át annak idején az ameri
kai Universal berlini gyártási székhelyét
többmilliós költséggel gyártva egymásután
a Gaál Franciska-jllmcket Ezzel olyan len
dületet adott a magyar filmgyártásnak,
amelynek jótékony hatása még ma is érez
hető. Amikor a ráfizetést megunva, az Uni
versal Pasiernákot Amerikába rendelte
vissza, a szegény fiú sírva búcsúzott Pesttől,
barátaitól, akiket nagyon megszeretett és
akikhez küzdelmes évek emléke kötötte. A
többi ismeretes; Amerikában felfedezte
Deanne Durbint filmjeivel, amelyeket szinte
budget nélkül csinált meg llollyvoodban,
milliókat keresett az Universal, ő maga
pedig a hatalmas vált dalnak teljhatalmú
producere lett. A siker elkényeztetettje
azonban nem lett boldog. Feleségétől kény
telen volt elválni, de irtózatosan k l no zta
a h o n v á g y is, amely előbb-utóbb min
den magyart elér, bárhova és bármilyen
nagy pozícióba is vesse a sors. Mit tehe
tett ez a kitűnő magyar fiú. Filmjeibe, ame
lyek az egész világot bejárták, először
m a g y a r dal ok a l szőtt be, lehetőleg
magyarokat foglalkoztatott odakint, majd
mint S t o k o tv s k i munkaadója, elját
szana a világhírű karmesterrel legszebb
filmjében a Liszt rapszódiái, amelynek dal
lamain kérésziül küldte haza sóhajtásait
„Mit érdekelt engem — irta akkor egy le
velében nekem
hogy a hollyvoodl dísz
bemutatón dübörgő sikert araion a film,
hogy az Universal kétszeresére emelte a
gázsimat, mindent elengedtem volna, csak
ott lehettem volna a pesti bemutatón, a
Fórumban."
MIUTÁN PESTRE NEM JÖHETETT,
lassanként kihúzatta magának azt a darab
Pestet, ami Ut körülvette: volt munkatár
sait barátait és rokonságát. Először Kosztcrlitz rendező és felesége Király ható ér
kezett meg a film fővárosába, őket követte
holla I.icl és férje Félix Joachimson
filmíró, most Pártiból Icizerződletle a régi
Gaál Franciska-filmek kitűnő zeneszerző
iét Rrodszky Miklóst, jegyet küldött
í cetének, aki a Hunniában világosiid-
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HÉTFŐI NAPLÓ
VFÁ-t ilteti majd meg. Az UFA ezen az
alapon rendkívül előzékenyen beleegyezett
Rökk Marika pesti vendégfilmezésébe, de
hátra volt még a fekete leves, az anyagi tár
gyalás, magyarul: a gázsikérdés. Rökk Ma
rika ugyanis kijelentette, hogy a két ver
zió elkészítését ötvenezer pengőért
vállalja csak s ha esetleg csak magyarul
készitlk a filmet, akkor elég lesz tizenöt
ezer pengő is. A számok külföldi méretben
valóban nem hangzanak túlzottaknak, hi
szen a hollyvoodl sztárok gázsiját sokkal
magasubbra szabják, a reklámkommüni
kék szerint azonban tudni kell, hogy egy
magyar film előállítást költsége 120 ezer
pengő körül mozoghat, mert körülbelül
ennyi az összes magyar mozik bevételi ké
pessége egy-egy magyar filmet illetően. Eb
ből a büdzséből azonban egyetlen színész
nőnek nem juthat tő ezer pengő és azok
a mellékkiadások, amelyeket szintén a
filmvállaltra akart áthárítani a művésznő.
Eddig ugyanis Bajor Gizi kapta a leg
nagyobb magyar szlárgázsit, amely hétezer
pengő volt. Rökk Marikát igy egyelőre
kénytelen nélkülözni a magyar film.

munkásként dolgozott és aki most segéd
operatőr lesz az Universalnál. Ebben a pil
lanatban csomagol és a napokban utazik
ki húga és ennek férje, Kardos László
több magyar film kitűnő rendezője, aki se
gédrendezőként kezdi majd meg amerikai
pályáját, alkalmazta Verebes Ernőt, a ki
tűnő színészt, mint segédjét, Szőke Szakállék is készülnek, mert a kitűnő művész
szerződése is útban van, de hogy a sor tel
jes legyen, hajójegyet küldött a kitűnő Pasternák volt hotelszomszédjának
is, akivel annak idején nagy römicsatákat
vívott. Pasternák szükebb pesti szvittje te
hát rövidesen együtt lesz llollyvoodban és
hogy a hapy-end teljes legyen, részükre
rendezett első estélyen Pasternák elvált és
HA VALAHA RENDEZŐI ELKÉPZELÉS
ismét visszahódított felesége lesz a házi teljesen diadalmaskodott magán a dara
asszony . , ,
bon, akkor a János vitéz szigeti előadásán
ez történt. Németh Antal dr., a Nemzeti
Színház kitűnő igazgatója, mint rendező,
most nagyon helyesen és okszerűen fel
használta a rendelkezésére álló szabadtéri
színpadot, nagy térbeli lehetőségeit, mind
azon technikai s fényeffektusok meglepő
AZOK, AKIK A MAGYAR FILMET SZERÉTIK, méltán csodálkoznak azon, hogy cs harsogó színű eszközeit, amelyek a Nem
zeti Szinházban a múltban több ízben
számos jelentéktelen és kevésbé jelentős
disszonánsán és erőszakoltan hatottak. Itt
úgynevezett magyar sztársz inésznő mellett
azonban a Margitsziget csodás hátterével a
a magyar filmgyártás sohasem gondol
mesevilág aranyködét permetezték a százR ö k k Marika foglalkoztatására, aki hála
szlnü reflektorok és a gonosz boszorkány
Istennek elég gyakori vendége Budapest
eltűnése drótkötélpálya segítségével, vagy a
nek és akinek bűbájos egyéniségét, kedves
frissen csobogó vízesés a kasírozott sziklá
színészi készségét szívesen látná viszont a
kon, a lobogó mentében vágtató huszárok,
pesti közönség magyar filmen is. A pesti
a tűzijátékkal imitált francia háborít, vagy
közönség azonban sajnos, egyelőre hiába
akár a kedvesen bégető blrkanyáj, mint
vár erre a különleges élvezetre. Sietünk
előrebocsátani, hogy a közönség körében e(iy-egy trouville hatollak az attrakció ere
jével. János vitéz és lluska bűbájos poétikétségtelenül idegesítő hiány megszünte
kus története a produkció és a látványos
tése nem a magyar filmeseken múlik. A
ság nagyvonalúságában már-már majdnem
napokban Pesten járt, vagy talán még min
elvész, ami a szabadtéri játék önmagáért
dig itt van a kitűnő művésznő, akit azon
való látványos műfaját tekintve, nem is
nal szerződtetést ajánlattal keresett fel az
túlságosan nagy hiba. Csodálatos szépen
egyik pesti filmgyártó. Rökk Marika egy
hangzottak Kacsóh Pongrác: dalai, ame
kori nagy színpadi sikerét, a Vadvirág
lyekben a magyar lélek poézisa sir és ne
cirnü vígjátékot akarta megfilmesíteni a
vet és szárnyal H á m o r y Imre, Orosz
kitűnő művésznővel a főszerepben. Mikor
Júlia, Szende Ferenc, E y s s e n Irén,
az ezirányu ajánlattal felkereste, R Ő k k
S e h e ő k Sári, Fekete Pál interpretá
Marika bájosan mosolyogva jelentette ki,
lásában. Gázon Gyula, P et h e s Sándor
hogy örül a megtiszteltetésnek, de az UFA,
kitűnően szolgálták a humort és M i s l c y
ahová szerződése köti, nem engedi. Az agi
Anna balettje tündérlen szép képeket va
lis pesti filmes azonban elment az UFÁ-hoz,
rázsolt a Margitsziget lombkoronái alá.
felajánlotta, hogy esetleg két nyelven ké
Erre az előadásra büszkék lehetünk.
szíti el Pesten a Vadvirágot, amelynek forgalombahozási joga ugy magyar, mint né
met nyelven a budapesti, illetve a berlini

4. János vitéz a Szigeten

3. Az ötvenezer -fengös
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Északamerika keleti és nyugati oldalára,
K aaadába, Délamerika nyugati oldalára.
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Magyarországi vezérképviseletének
irodái:
Budapest, V. Vörösmarty-tér l.T.182-390
Budapest, VIII. Baross-tér 9. T. 133-412
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megnyílt az uj scala.

NÉGY FÉRFI ÉS EGY NŐ
a mozivásznon, ezeröíszáz ember a nézőtéren
Az Induló moziszezon cgvík meglepetésekép 
pen a Teréz-köruton, a xolt Metró helyén uj
vezetésben, uj szellemben, előkelő nívót tónus
ban nyílt meg Budapest legújabb filmszínháza,
a Scala. A Metrótól, amely évekig szinte min
den más filmet kizárva, túlnyomóan saját ter
mésével látta cl e mozi közönségét, az enged
ményesek maguk vették át a mozit
minden filmkölcsönzöl politikától függet
len mozgási szabadsággal.

Loretta Young, ez a valószinüllenül karcsú,
csodálkozó és csodálatos szemű hollywoodi
szépség nemcsak kábitóan gyönyörű, hanem
ragyogó színésznő is. Van a filmnek egy jele
nete, amikor a forradalmárokat lemészárolják
valahol Dél-Amerikában. Ezt nem lehet elfelej
teni.
**

Jávor Pál hétfőn már nem
léphet fel az Erzsébetvárosi
Szinházban

darab megy. Egyezségi tárgyalások indul
ták, amelyek során Sziklav 400 pengőt kért
végkielégítésül, de ennek kifizetéséi meg
tagadta Erdélyi, akinek az ítélet szerint
most több, mint ezer pengőt kell fizetnie.

SZÍNHÁZI

hét

AZ ELSŐ MAGÁNSZÍNHÁZ, amely az
uj szezonra programot ad és jelentkezik, a
Magyar Színház, amely szeptember 17-én
nyitja meg kapuját Elmer Ricc: ,,Az utca“
cimíi drámájával. A nagy feszültségű és
érdekes dráma, amelyet Amerikában nagy
sikerrel játszanak, Bálint Lajos fordított
magyarra, hatvan szereplőt foglalkoztat. A
szereposztás most folyik. Egy amerikai ház
teljes frontját építik fel a Magyar Színház,
színpadán, a benne levő lakások ablakaival.
Itt az utcán és az ablakokban folyik le a
dráma.

★
ÉRDEKES VENDÉGE volt néhány napig
Budapestnek, Ida Roland, a világhírű bécsi
színésznő férjével, Coudenhovc Callerghi
gróffal, a páneurópai mozgalom ismert ve
zetőjével a Margitszigeten üdült húrom na
pig. Innen Svájcba utaztak.
★
KORDÁRÓL ÉRDEKES HIR ÉRKEZETT. A

London film kiváló vezére, aki a Vili. Henrik
kel megteremtette az angol nemzeti filmgyár
tást, ismét nagy fába vágja a fejszéjét. Egész
vezérkarával Kínába utazik, ahol A kínai fal
címen egy Kinn melletti japánellenes és az an
gol nemzeti aspirációknak megfelelő filmóriást
készít. Állítólag hat hónapra tervezik az ex
pedíciót,

★
A VILÁGHÍRŰ KUBAI ZENEKAR gyökeresen meghódította Budapestet. Minden délután

ég este zsúfolt házak tapsolnak a Fényes Cir
kuszban, a ragyogó zenekarnak, a revü fő
szereplőinek Ciro Rimac karmesternek, a bo
szorkányosán táncoló Charlie Ritnacnak és a
két megejtő szépségű primadonnának JuaniIának és Dinorahnal:. Rimacek szept. 6-án
Hawrcban hajóra ülnek és okt. 15-én már
New Yorkban játszanak. Rimacék tehát az
utolsó 10 napban a délutáni és esti előadáson
búcsúznak a pesti közönségtől, amely oly sze
retettel fogadta őket.

E lényben találkozik n moziközönség érdeke n
filmszinháztulajdonoséval, aki természetszerű
¥
leg az összes filmek legjavát igyekszik saját
ISTÁLLÓTULAJDONOS
LETT a Vígmozija számára kiválogatni, lekötni. Reméljük,
színház
egyik
igen
kitűnő
művésze,
Sziklai József megnyerte perét
hogy ez fog történni! Külsőleg is megmutatko
zik az uj irány. A párisi magyar kiállítás hom Erdélyi Mihály igazgatóval szemben Justh Gyula, aki rajongó híve a Iósporlnak.
A
szerény
körülmények
közölt
élő
művész
lokzata mintájára építették út a Scala portál
ját, belül már most kényelmes, uj lépcsősorok
A Nemzeti Színház, amely teljes gőzzel tegnap egy árverésen vett részt, ahol n kis
béri állami ménes egyéves csikói kerüllek
vezetnek a nézőtérre, öblös, tágas uj széksorok készül a szeptember 7-lki megnyitójára,
(még a befogadóképesség rovására is) várják
kalapács alá. Egy kávéházi asztaltársaság
esti próbákat tűzött ki
a közönséget, amely c moziban most már nem
„Savoy" néven istállót alapit erre az egy
a nőméi rcndszeiíi Tubis-Klang gépen, hanem váratlanul és ezzel lehetetlenné tette, hogy éves csikóra, amelynek apja Naplopó, anyja
n ragyogó amerikai Weslend Electrlcen
pedig
Kormos. Justh Gyula egytized részese
Jávor I’ál tovább is felléphessen az Erzsé
látja és hallja a film leadását. Mindezek előre betvárost Színházban, ahol eddig nagy si lett a lónak, a Királydij nyerő Rubin Sán
bocsátásával a filmszínház engedélyesei Pártos kerrel játszotta a „Legyen ugy, mint régen dor baráti bőkezűsége révén.
Józsefet, uz ismert és kitűnő filmszakembert
állították a filmszínház élére, aki első bemu volt" cirnü operett férfifőszerepét. Jávor
A GYÖNGYÖSBOKRÉTA negyedik bemutatótató műsorával: „Négy férfi egy nő" című ra bejelentette azt a tényt a színház igazgató Ját tarlotta vasárnap este, amikor a hocsórgyogó Fos-filmmel varzsol ezerötszz személyes ságának, amely kénytelen volt szerződésé lapujlói bokrétátok Sirat István tüze cirnü
teltházakat az augusztusi melegben is a külön ből kiengedni a kitűnő művészt, aki cgy- játékot adták elő, a csornaiak páros verbunben nyitott tetőjii, hiis filmszínház nézőterére. s’erre három darabból próbál a Nemzeti got, a mezőkövesdiek pedig nratóünnepet mu
A film rendkívül aktuális, izgalmas és érdekes. ben. A „Gyurkooits lányok", az „Utolsó táltak be a közönség tapsot elismerése mellett.
A fegyvergyárak embertelen (Izéiméi bontakoz kaland" é.s a „Közönyt-közönnyel" cimíi
nak ki egy egyéni tragédián keresztül. Egy an
DÁNIELLÉ DORIEL'X, a gyönyörű fran
gol ezredest a fegyvergyárnk ügynöke.nek ma darabokban lesz vezető szeiepo Jávor Pál
nipulációi révén ártatlanul lefokoznak, majd nak Az Erzsébetvárosi Színház Delly Fe cia filmsztár, vasárnap elutazott Pestről a
megölnek, miro négy fia elhatározza, hegy rencet kérte fel a szerepre s hétfőn mór ő francin íiiinkoióniúval együtt őszre visszaapjuk nevét rehabilitálja. A film érdemének játszik Jávor helyett.
Ilin és egy hónapig a szigeten tidlil, majd
tudható be, hogy nz Izgalmas és idegfeszitően
Itt említjük meg, hegy megnyerte perét Holl) voodba utazik.
kegyetlen cselekményeket jólesően enyhíti a Szlklay József, Erdélyi Mihállyal, az Erzsé
4
humor, jókedv, derűt hangulatával. A tündér! betvárosi Színház igazgatójával szemben.
* As „öreg1' Lntabár jubilál. I.atabár Árpád,
Erdélyi ugyanis egy régibb szerződésre hi az egyik legnépszerűbb magyar komikus,
augusztus 25-én ünnepli negyvenéves mfiveszvatkozva Szlklay Józsefet, a nyári operett jnbilcumát. Ebből az alkalomból este nyolc
kitűnő táncos komikusát
órakor míivészlúrsni és tisztelői díszhangver
senyt
rendeznek tisztelőién
*.
A színészi testűLatabár Kálmánnal váltotta le.
lelek hivatalosan is iidvözlik Lalabár árpádot,
Szlklay pert Indított Erdélyi ellen és mind akinek családja immár négy ember I li át
addig követelte gázsiját, ameddig a szin- szolgálja a magyar színházi kultúrát.

Meglepetésekkel kezdődött
a Nemzeti Bajnokság első fordulója
Az Újpest a nagyok fölényével intézte el a gyenge
Phöbust — A Hungária éppen csak győzött —
A Zuglö alighogy bekerült, máris kiesésre áll
der-elfutás következik. Minden egyes akció
góllal kecsegtet, de Csikós hihetetlen sze
rencsével menti kapuját a góltól. Csodálatos
energiával támad az Újpest, zuhognak a
lövések, de a balszerencse a csatárok mellé
szegődik.
Egy
Vincze—Kocsis-támadást
tapssal jutalmaz a közönség. A túloldalon
Turay II. és I*.
Szabó kísérletezik a gól
szerzéssel, az újpesti védelem azonban
pompásan rombolja szét csirájában a kék
sárgák próbálkozásait. A lila lámadásos ak
ciói pompásan futnak a tizenhatosig, de a
tizcdmásodpcrcnyi késedelmek miatt elma
radnak a jól megérdemelt gólok. A 35. perc
ben a Phöbus-közönség gúnyos hahotával
fogadja P. Szabó egy gyatra lövését, pedig
Továbbra is támad az Újpest .. . Egész inkább tapsolni kellett volna a „szokatlan"
tréningjellége van már a mérkőzésnek. A ambíciót, a többi csatár ugyanis
Phőbus sehol. Ez az NB mumusa? Az
aggokhoz illő kényelemmel cammog a
utolsó percben még Zsengellér lőhetne gólt,
pályán.
de saját lábán boltik el.
A szünet után az Újpest „tűzmesterei" Az utolsó percben Szeder bombafejese su
pompá^ tűzijátékot rendeznek a Phőbus- han el a kapu felett és ezzel vége is van az
kapunál. Előbb Zsengellér, majd Szeder Újpest számára oly balszerencsés mérkőzés
kornerc rémiti őket, még egy pompás Sze- nek . ..

Un nem is teljes fordulóval, de megkezdődött a Nemzeti Bajnokság december
18-ig tartó rendkívül érdekes őszi évadja. Egyedül a Ferencváros és a Szolnoki MÁV’
hagyta későbbre az esedékes bajnoki mérkőzését, a többiek már mind többé-kevésbé
komoly feladatok előtt álltak. Az érdekességek között az első helyet az Újpest ér
demli meg, amely a nagy huzavona után életben hagyott Phöbust játsszi könnyed
séggel szállította le a magas lóról. Meglepetés még a Hungária nehéz győzelme Salgó
tarjánban és nem érdektelen nz. Elektromosok győzelmes startja a szegediekkel szem
ben. A Mocskai várakozásnak megfelelően vereséget szenvedett a Kispesttől. Buda
fokon a Nemzeti és a helyi csapat megosztozott a pontokon.

Az Újpest balszerencséje mentette
meg a gyenge Phöbust a nagyobb
vereségtől
ÚJPEST—PHŐBUS 2:0 (2:0)

Az NB újpesti nyitányán annak ellenére,
hogy a mérkőzés helyi derbinek szánul,
igen kevés közönség volt.
Alig 800 néző ,,-szor.ingott"

a Phőbus Berlini utcai pólyáján, Biró Sán
dor sípjelére a következő összeállít isban
kezdenek a csapatok: Újpest: Sziklai —
Futó, .Joós — Cseres, Szűcs, Szalay — Ko
csis. Vincze, Zsengellér, Kállai. ' Szeder.
Phőbus: Csikós — Wéber, Szolágyi —
Gombkötő, Szirmai, Titkos II — Bék’i, Szi-
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Rendőri beavatkozás
az Elektromos pályáján
A szegedi elnököt levezették
ELEKTROMOS—SZEGED .3:2 (3:0)

Kocsis szulindriigiisa, inait u 16-os oldaláról
kHIdiil, nagy tumultust kelt a PhUlius-kiipu
előtt. As Ide ixlii pattogó labda Kállaihoz, ke
rül, ur. ágyiislálm újpesti csatár telibe találja
Csikós Okiét, ahonnan Zscngellérhez pattan n
labda cs a népszerű Gytiszl nem szégycnll az
ajándékot értékesíteni és ezzel a vezetést meg
szerezni. Első félidő It. perc: 1:0. (Copy riglil

by Hét lót Naplő — System Horváth.)

kár. Solti. Turul ll. I*. Szabó. Mór a má
sodik percben vezethetne nz Újpest: Zscngellér pazar átadását. Kállai lövi, Csikós
bravurosnn ment ököllel. Az l'jpesl egyre
veszélyesebben rohamoz, szinte minden má
sodik percben rúghatná a gólt, ha Csikós
nem védene oly kiválóan <s csatáraik nem
lennének olyan idegesek. A II. percben
születik meg a vezető gól. Kocsist Szilágyi
"PH rúgja fel, hogy csuk ugy nyekken, de
azért a kis jubbszélső rúgja a bünlclörugást, amely Kállaihoz kerül A lövés em
berről pallón Zsengellér elé és a lila gól
zsák nem hibáz. l«o. Továbbra is támad a
lila fehér csap it. :i közönség joggal kinbalja Félpálya kiadd! \ 20 percben mégis
majdnem egyenlít a Phőbus. Sznlav ugyanis
alig lő a saját kapuja mellé. Rövidesen
megszületik ii nap legsz-'hb gólja: a határbíró érthetetlen intésétől kísérve fut az uj
pesti balszdrny, Csikós kényszerültén ro
han ki el éhük. Kállai csak ezt várja, hogy
az üres kapuba rúgja a labdái. A biró
azonnal a középre mulat, de a Phőbus
játékosai ebbe nem nyugodnak bele. Turay
vezetésével szónokolni kc/denek és kide
rül. hogv ha ugy tudnának játszani mint
szónokolni, akkor nyugodtan aspirálhatnának az NB bajnoki címére. Addig érte
keznek a bitóval, amíg az anullnlja a már
megadott gólt' \z újpestieket még ez sem
töri le. I jabb rohamok it vezetnek és a
.32 percben már letagadhatnllnn gólt ér
nek el.

Szűcs előre.idásól Zsrnt'ellér mesterien
emeli Mnr/éhcz. tiki mintegy 10 mé
terről minden keserűségéi beleadva a
lüv ékbe, ágyuazerü gólt lő. 2:0.

nek a fejéről az ellenkező sarokba perdül.
2:0. Utána Rozsáli fut le, de Raffai buk
tatja, a biró lulszigoruan ad 11-est, amit
Pázmándi értékesít. .3:0. A közönség erősen
tüntet a bírói ítélet ellen. Most kezd éle
dezni a paprikás csapat. Nagy szabadrúgá
sát nehezen védi Bakon. Majd Lukácsot
buktatják ugyanúgy, mint előbb Rozsálit,
de a bírónak most nincs szive 11-est adni.
A félidő végén erősen támad az Elektro
mos. Szcndrődi nagy szabadrúgása egyet
len említésre méltó esemény. A második
félidő furcsán kezdődik. Az Elektromos
ugyanis csak

A Latorca-utcai pályán mintegy 4000
főnyi közönség előtt ütközött meg az
Elektromos és a Szeged legénysége. A Sze
gedben utolsé) pillanatban változás van,
Seper ugyanis már dresszbe öltözve lett
rosszul és helyette a most szerződtetett
Kovács ugrik be. Elektromos góllal kezdő
dik a mérkőzés. Kengyel labdájával liozsáli
jut le, beadását Búzást nagy erővel vágja a
balsarokba. 1:0. A gól után nagy izgalom
támad, Bakon egy kifutáskor Naggyal üt
közik össze, a kapus elterül, de rövid éleszt
gess után ismét hclvére áll. A mérkőzés
huszperccs szünet után jelenik meg a
meglehetősen kemény, az. Elektromos töb
pályán.
bel támad. Bnzási öl méterről lőtt bombá
ját Pálinkás csodálatosan védi. Majd kor- A közönség hevesen tüntet a villamos
nőiből támad nagy kavarodás a kék-sárga csapat ellen. Akár az első félidő, ez is rög
kapu elölt és a labda Tőröshöz kerül, aki- tön góllal kezdődik, Bakon rosszul fut ki

A Coppola-recept uj fordulata:

A Fradi nem áll ki a Slavla ellen,
ha Bicánt, Bouskát és Pianickát
a csapatban hagyják
Coppola ur. ez a jellegzetesen olasz fut-'
ballszakember levelet irt Budapestre. Felvlevcnilelte ti patinás irodalmi levél mű
faját. amelyet hajdanán nála sokkal hivaloltabb mesterek avatlak becses irói meg
nyilatkozássá. A levél megérkezett és olyan
feltűnést kellett, amilyenre kevés példa volt
a magyar futball viharos történetében.
Mindez korántsem a forma, hanem inkább
a lényeg miatt következett be.
Coppola ur és vállalkozó szellemű társai
olasz földön megalapították a magyar fut
ball válogató bizottságát, megkérdezésünk
nélkül csapatösszeállilási határozatot hoz
lak és kijelentenék, hogv nem játszanak el
lenünk. ha Toldii a jövőben ki merjük ál
lítani az. azzurrik ellen. Afféle futballhadüzenet volt ez — rendkívüli kihalásokkal.
Toldi ellen nem játszanak!
Nem akarjuk mosl védeni ezt a csupasziv
játékost, meri
ami igaz, igaz
sok
kellemetlen percünk volt már a zabolátlan
és indulatos fiatal ember miatt. De ez most
nem is Toldi ügye, hanem az egész magyar
fulballé. Ila nem vonjuk kétségbe az olasz
szövetség beleszólási jogát a bclügycinkhe.
akkor legközelebb parancsol kaphatunk
arra is. hogy Sárosi dr I, Tináit, Lázárt és
I többieket is ‘orra rakjuk fe| a tribünökre,
va-'v a molymcpóvóhn, a címeres trikókba
•miig bujtassuk be a nv<morék gyermekek
>11 honának válogatott bélveggvüjtéi csapa' i' Így ugyanis valamivel könnyebb lenne
la hanyatló olasz futball vcihelcílenségiT

bebiztosítani. Hasonló alapon esetleg arra
kötelezhetik az olasz urak az MLSz-t, hogy
három héttel a magyar-olasz mérkőzés előtt
labdatréning helyeit fejjel lefelé furulyázni
tanítsák a válogatott csapat tagjait és reg
gelire ricinust itassanak velük.
Mindez, a sok lehetőség arra kényszeríti
a szövetséget, hogy határozott állást foglal
jon. Ha kedélyes akar lenni, akkor egysze
rűen nyári évődésnek minősíti Coppola ur
mulatságos episztoláját. Ha a humor kere
kedik felül az MLSz-ben, akkor álir a cseh
szlovák szövetségnek és kijelenti, hogy a
Ferencváros a KK döntőjére csak ugy áll
hat ki, ha a Slavia nem játszatja Bicant.
Bouskát, Planicskát. Megokolásul elegendő
lenne annyi, hogy ez a három játékos az
emlékezetes
Slavia—Ambrosiana
9:0-ás
mérkőzésen neveltében a hasát fogta, mi
közben a 9 gól az olasz hálóba gurult. \'égül. ha ragaszkodik az MLSz a tárgyilagos
elintézéshez, akkor meg kell kérdeznie Cop
pola ural, vájjon ez a kedves, mulatságos és
jellemző irásmű nem tévedésből került e a
magyar szövetségnek címzett borítékba?
Nagy a gyanúnk ugyanis, hogv Coppola ur
az. abcssz.in fulbailszövclségíiez
intézel!
rendelkezéseit tévesztette össze az MLSznek irolt hálálkodó levéllel, amelyben meg
köszönte eddigi elnézésünket Mónii, Amorelli, Ccsarini és a lobbi olasz labdarugó
urak életveszélyes, kíméletlen és botrányos
iá tékáért...
Horváth Zoltán

és Pázmándyval, valamint Harangozóval
ütközik össze. Hármójuk közül Lukács
lesz a győztes, aki nagy flegmával az üre
sen hagyott kapu sarkába lövi az első sze
gedi gólt. 3:1. A közönség pokolian biz
tatja Szegedet. Van is foganatja, az 5. perc
ben Nagy izomerét Baráti clőirásszerüen
fejeli a hálóba. 3:2. A közönség, ha lehet,
még jobban biztatja a Szegedet. A kiegyen
lítés a levegőben lóg! A 13. percben az
egyik hntárbiró
nagy követ visz a bíróhoz és bejelenti,
hogy eddig három követ dobtak feléje
és nem hajlandó tovább azon az olda
lon maradni. Percekig szünetel a játék,
közben több vezető rohan a pályára,
igy Markovira Szilárd, a Szeged elnöke
is, nki egy rendőrtiszttel szólalkozik
össze, úgyhogy végül kivezetik.

A közönség közben ütemesen sértegeti a
bírókat, már ugy néz ki, hogy nem lehet
folytatni a játékot, amikor is valamennyire
lecsendesednek a kedélyek, felcserélik a
határbirókat és harsogó: „Hajró Szeged!"
közepette folytatódik a küzdelem, ügy
latszik, a botrány az Elektromos játékosok
idegeit viselte meg jobban, mert Nagyot
alaposan elengedik. Csak a csoda menti
Bakon kapuját az egyenlítő góltól. Most
Mártonos követ el szemérem elleni
vétséget, leszakad a nadrágja és per
cekig Igy játszik!

Az utolsó percekben Rozsáli fut le, bomba
beadásába Buzásinak van sz(ve beletenni
a fejét, de a már biztosnak látszó gólt
fenomenálisan védi Pálinkás. Még az utolsó
másodpercben is felcsillan a remény a Sze
ged előtt, de Lukács hibáz. A mérkőzés
után a közönség ismét parázs tüntetést
rendez a hazai csapat és a brró ellen.

Szezónkezdet —
pontleadás
NEMZETI—BUDAFOK 1:1 (1:1)

A kies fekvésű budafoki pályán játszotta
első mérkőzését a hazai csapat ellen a
Nemzeti. Mintegy 1000 főnyi közönség volt
kiváncsi az NB tavalyi középcsapatainak
találkozására. A Budafok kezd, meglehető
sen „lapogatódzó" a játék képe, feltűnően
keményen játszik mind a két csapat. A Bu
dafok éri el az első gólt, igaz, hogy érvény
telen, mert
Szegedi offszájd-helyzetben
kapja a labdát és hiába rúgja a hálóba, a
biró már előre jelezte a szabálytalanságot.
Kisalagi remek bombája borzolja most a
budafoki idegeket, majd Pálya zugó lövése
kerüli el a kaput. A Nemzeti támad és a
24. percben jól megérdemelt vezetést sze
rez. Molnár a 16-osról lő, a labda Bánkutiról Pálya elé pattan és az ágyuslábn össze
kötő nem hibás. 1:0. Gól után feljön a
Budafok, de csatárai igen gyengén működ
nek. Most Pálya rúg offszájdgólt, majd a
.30. percben Beretvás elörcadásáért Kovács
és Flóra ugrik. A Nemzeti hátvéd lök, a
biró tulszigoruan 11-est ítél, amit Kovács I.
értékesít. 1:1. A félidő végén a Nemzeti tá
mad. A második félidőben a Budafok óriási
erőbedobással küzd, egyik támadást a má
sik ulán vezeti, Szegedinek, Kovács II.-nek,
Fodornak bombáit teszi egymásután ártal
matlanná Angyal. De hiába küzd hihetetlen
energiával a piros-kék csapat, eredményt
elérni nem tud, meri a kiváló Nemzeti halfsor és a védelem minden támadást a csirá
jában fojt el.

A Zugló igazolta
az — NSB-t
SZURKETAXI—ZUGLÓ 9:1

(3:1)

Az uj bajnoki szezón startját az Elektro
mos-pályán közel háromezer főnyi közönség
előtt tartották meg. A Taxisok játszi könnyed
séggel bántak el az NB újoncával, a Zuglóval,
amely a rulinhiúny világrekordját állította
fel tehetetlenségével. Ilertzka sípjelére az előre
jelzett csapatok álltak fel egymással szemben.
A zuglói Fekecs Indította el a labdát és a szél
ellen játszó aniatörcsaput nagy lelkesedéssel
feküdt a játékba. Támadásaik n 8. percben
sikerrel is járlak, Górdos Vargától megszerezte
a labdát, két testeseit csinált és váratlan lö
véssel a vezető gólhoz juttat ía csapatát. 0:1.
A góltól megmámorosodott Zugló a további
percekben is ellenállhatatlan offenzívat zudit
a meglepett Taxira. Félórai játék után egyen
lített a sofőrök csapata: Takács szöktetésével
Serfőző ugrott ki a labdával, a zuglói kapus
eléfutott, közben Ferencit hátvéd nem vette
észre, hogy üres a kapu, a labdát ,.hazaadta"
s az természetesen a gólba gurult. 1:1. Közvet
lenül utána Kiszely kígyózott át a zuglói vé
di Imen és Sárpiílki kapus mellett megsze
rezte n vezetést is. 2:!. Most már percről
percre szembetűnőbb lesz a 3’axi rutintöbbh ll Deli ll izgalmában csaknem U'abb „haza
**
adással
szerez gólt «— n Taxinak. Szeren
csére n labda centin.éterekre kapu mellé gurul. A Zugló Fekecs Hl révén a tizenhatosról
ragyogó szabadrúgással veszélyeztet, amelyet

Bndapfrt, 1»M miggarfu, 22.
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Tóth kapus csak nagy szerencsével védhetett.
Négy perccel a félidő befejezése előtt Küze/ynek egy huszonfitmélores bomhalövése ér há
lói. 3:1.
Szünet után a Zugló össze-vlssza cserebe
réli a csapatát, de ez sem használ, mert a HUNGÁRIA—SALGÓTARJÁNI SE 3:2 (2:0)
Taxi rákapcsol is ugy Játszik az NB beharanSalgótarján, augusztus 21.
Sózott mumusával, mint macska az egírrcl.
Az fi. percben Várad! beadáséból SerJőíS a
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.)
Az
NB újoncának, az .SSE-nek
felső sarokba fejel ujab gólt. 4il. Majd Kiazeiy-Takács-Serlózó-Kiszely a labda ulja s előkelő vendége volt vasárnap. A sokszoros
bajnok Hungária látogatott cl Salgótar
ujabb bombagól ül a roskadozó zuglói háló jánba, hogy megvívja az idei NB első mér
ban. 511. Nagy védelmi hiba után Vűradi pre- kőzését a vidéki bajnokkal. Zsúfolásig meg
cis átadását Hódy fejessel küldi a kapuba. telt az SSEpálya- a kékfehér csapat vendég
6:1. Csak szórványos zuglói támadásokat lá játékára. Gépkocsik, szekerek, kerékpárok
tunk, amelyekből Knposi és a Fekecs testvé százai ontották már jóval a mérkőzés meg
rek tudása csillámlik ki, a csapat nagy égé- kezdése előtt a közönséget. Újvári biró síp
*
Szében azonban gyakran nevetségessé válik jelére a Hungária kezdi a játékot. Meglche
fejvesztett kapkodásával ugy a védelemben, tősen tapogafódzással telnek el az első per
cek. majd a 10. perc váratlanul gólt hoz.
mint a támadásban. A 30. percben Takács, a
Vermes nagyol gondolva, otthagyja szi
következő percben Hódy és közvetlenül a be
gorú csendőreit és majdnem a kornerfejezés elölt Serfőző góljai állítják be a vég
vonalig verekszl le magát hogy onnan
eredményt. 9:1.
szemét-szájat elámltó, csodáatos góllal
A Zugló tudása még gyermekcipőkben jár.
bizonyítsa be: helye van a Hungáriá
ban. 1:0.
Ennél gyengébb ligacsapatot még nem láttunk.
Ha nem erősítenek és nem szedik össze ma-1 Tovább támad a Hungária, Kardos—Mülguknt, ugy a sorsuk a startnál megpecséte ler akcióból az utóbbi Jő fölé. Majd Titkost
foglalkoztatja alaposan Müller, de a kitűnő
lődött.
„Palinak" ma nem megv valahogy a gólKözbc-közbe az SSE is hallott magá
A Kispest már is tip-Sop lövés.
ról, különösen Komenda van elemében, de
a
Hungária
védelme minden gólgvárlási kí
KISPEST—BOCSKAI 3:1 (1:1)
sérletet elfojt. Most Túrán fájditja meg a
Debrecen, augusztus 21.
jó tarjániak szivét, remekül dobja frontba
a Hungária feltűnő frissen mozgó csa
(A Hétfői Napló tudósitójának telefontársorát.
jelentése.) Nagy érdeklődés mellett, kániku
lai melegben játszották le az őszi bajnoki
A 44. percben csodálatos csatárakció nyo
szezon első meccsét a nagyerdei pályán. A
bárom újonccal kiálló Bocskai jól kezdett,
szemre szép támadásai egymásután pereg
tek le, a^pnhan a fölényét a mai ötösfogat
sehogy sem tudta gólra váltani.
Az első húsz perc a Bocskai támadásai
val zajlott le. a pompás, masszív kispesti
Védelem azonban megakadályozott minden
gólratörést. A 22. percnél tartott a játék,
amikor a Kispest megszerezte a vezető gólt:
a kitörő Déri beadását Nemes elcsípi és
■mintegy tiz méterről laposan a hálóba
küldi. 1:0. A debreceni csapat most erősen
Nagy ünnepe volt a magyar sportnak:
rákapcsol, támadásai
igen
veszélyesek, amerikai atlétákat láthatott vendégül és
azonban ezek csak több kornerben jutnak ómulhatott az Újvilág diktálta korlátlan
kifejezésre. Végül befejezés előtt két perc sportlehetőségeken.
cel Markos szélsebes lefutása sikerrel járt,
Ar. érdekes versenyt a 100 méteres sík
szépen tálalt labdáját Iloross védhetetlenül futás indította cl. Itt Ellarbce, a pompás
'fejelte a hálóba. 1:1.
testalkatú néger óriás volt a magyar futók
Szünet után a Bocskai nagy fölénybe ke ellenfele. Sokáig ásta a startlyukat s a me
rül és egymásután öt komért ér el. Csatárai zőny csak a második indításra robbant ki
azonban nem tudják befejezni akcióikat a a starthelyről. Félelmetes lendülettel tört
kitűnő kispesti védelem ellenállása követ előre a néger hatalmas teste s könnyedén
keztében. A 21. percben a Kispest uj szer nyerte a versenyét, ugy, hogy a végén már
ie is lassíthatott. 1. Ellerbee, USA, 10.6 mp.
zeményét,
2. Gyenes, MAC, 10.9 mp. 3. Minai, MAC,
a pompásan bemutatkozó Kilrtyt pór
11 mp. A villámlásszcrüen lerobogott 100
pillanatra szabadon hagyják, a kitűnő
méter után a 110-es gát szólította a küzdő
balszélső megfut, a Bocskai védelme
feleket
a starthoz. Itt Wolcott, a magas
beadást vár tőle, azonban Kiirt,v várat
szőke óriás képviselte az amerikai színeket.
lan éles lapos lövést küld n kapura,
Élmény
voll, amit bemutatott s az idő is
amely a kapufélfáról rendeltetési he
joggal késztethette szisszenésre a rnüértö
lyén köt ki. 2:1.
publikumot. 1. Wolcott, USA, 14.5 mp. 2.
A Bocskai ismét erősít, azonban nem bir a Szabó, MAC, 15.7 mp. 3. Jávor, Beszkárt,
Temekül küzdő kispesti védelemmel. A 37. 15.8 mp. Aztán a sulydobás következett a
percben Kincses ellenállhatatlanul Jószá műsoron. Darányi a néger Wattsonnal vias
gait, a Bocskai védelem megtorpan, majd kodhatott, ha ugyan a 16 méteren felül dobó
tétovázóan elkésve lép közbe. A beadás amerikás egyáltalán megtűri a viadalt.
Nemeshez száll, akinek ideje van a labdán „Gyenge" eredménnyel, mindössze 15.50
igazítani és az értékes győzelmet bebiztosí in-el lett első Wattson. 2. Darányi, MAC,
tani. 3:1.
15.07, 3. Rákhely, ARAK, 13.81 m. A súly
A Kispest megérdemelte a két pontot bár után művészi szám, a rúdugrás következett.
a mezőnyben a Bocskai volt a többet tá Itt a világrekordot döngető Warmcrdam
madó A kispesti csapat máris kitűnő kon- mutatta be, hogy mire képes az emberi
dieiób-m van, csatársora villámgyors, meg akaraterő és a tehetség.
lepő löVÖkészséggel. Ügylátszik, az Idén Is
A magas akrobatika káprázatos teljesít
a KK ha gravitál a piros-fekete együttes...

Régi rossz szokás szerint 3:0
után „séta
,
**
majd 3:2
mán születik meg a második gól. Minden
csatárnak van szerepe benne, végül Kardos
kapja a labdát, aki mintegy 18 méterről védhitetlenül bombáz a sarokba. 2:0.
A második félidőben meglehetősen ké
nyelmesen játszik a Hungária. így sűrűn
hallat magáról az SSE. Márkus és Horváth
jelent komoly veszélyt a kék-fehér kapura
és természetesen Komenda, akit még a válo
gatott Bírónak is nehéz „hidegre tenni *. A
22. percben biztosit) be a győzelmét a Hun
gária. Túrái—Müller—Kardos a labda útja,
a kiváló center Vermest szökteti, aki félel
metesen száguld le a szélen és futtából gyil
kos bombával szerzi meg a Hungária S-lk
gólját. 3:0. A kék-fehérek nem feledkeznek
cl most sem tavalyi rossz szokásukról, há
rom gól vezetés és biztos győzelem tudatá
ban lefékeznek. Ez kell csak az SSE-nekl
Alig múlik el másfél perc, máris Horvátlinál a labda, aki Komendának adja. Gyenge
lövése körül óriási zűrzavar támad a Hun
gária kapuja előtt. Végül Szabó birtokába
kerül, ö azonban kiejti, pontosan Komenda
elé és a csatár nem szégycnli kihasználni a
mindennapi ajándékot. 3:1. A közönség
látja, hogy itt lehet keresni, irgalmatlan
hangorkánnal biztatja az SSE-t és az NB
újonca szinte szárnyakat kapva támad. Most
aztán van dolga a kék-fehér védelmi hár
masnak. De akármilyen jól működnek, nem
tudják elkerülni, hogy a 35. percben Kovács
—Komenda—Villám-akcióból az utóbbi gólt
ne szerezzen. 3:2. A Hungária kezd tuda
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rahtám Mezei16
Azonnal szállítja a képvisele

hemzelkűzl
Rúpkereskedelm
m. midapesi
tára ébredni, hogy a salgótarjáni weekendnck pontvcszlés lehel a vége, ha tovább
folytatják ezt a „játékot", tehát alaposan
rákapcsolnak. Vermes—Kardos és Müller
lövéseit védi nehezen a tarjáni kapus. Az
utolsó percekben mindent elkövet n kék
fehér csatársor, de ujabb gólt nem sikerül
szereznie.

Mindent letaroltak
amerikaiak

Szabó csak a közönség óriási
tüntetésére indult el, de a kényszer-versenyt feladta

Nincs ba| a Fradival
FERENCVÁROS—CSEPELI MOVE
5:0 (4:0)

A Ferencváros csapata vasárnap Csepelre
látogatott el, hogy a MOVE-vnl szemben
fennálló régi tartozásának tegyen eleget. A
bajnokcsapat vendégjátéka alkalmával kö
zel 2000 főnyi
néző gyűlt
össze a
Cs MOVE-pályán. A Fradi ezt a mérkőzést
tréningnek színia és összes Játékosai! fel
vonultatta a csepeli próbára. A közönség
nem hanta meg ezt, mert ritkán látható
klasszikus Iskola játékot mulatott be u
zöld-fehér csapot. Csatárai nem a gól
lövésre, hanem a szép játékra fektéitek n
fösulyt és a nézőtér nem egyszer rendezett
tapsvihart a gyönyörű akciók láttán.
Az első félidőben még valamennyire
JgyckoeUk gólt lőni a Fradi csatárok, Toldi |
és Jakab 2—2 góllal terhelte meg a Cs.
MOVE hálóját. A második félidőben, ha
lehet, még szebb játék alakult ki. A gólt
Kemény felhöfejese jelentette. A csepeli
próba alapos megnyugtatásul szolgálhat
nemcsak a Fradl-közönségnek, de a magyar
sporttáraadalomnak, mert a bajnokcsapa
tunk máris kiváló formában van és nyu
godtan bocsáthatjuk a KK forró dönt ne’,
tűiébe.

ményével 427 crn-t vitt át simán, a bá
muló közönség szeme előtt.

A 437 cm-rcl is megpróbálkozott, de három
szor ütötte. 2. Pap, MAC, 340 cm., Zsufka
kézrándulása miatt a versenyt feladta. 400
méteren Ilowells versenyzett Gőrkóival és
Vadassal. Az amerikai könnyen nyert, de
ezzel is pompás teljesítményre kényszeritette
GÖrkóit. A másfél méterrel nyert versenyen
I. Ilowells, USA, 47.8 mp. 2. GŐrkói 48.2
mp. 3. Vadas, MAC, 48.6 mp. Az 1500 mé
teres futószámban nem szerepelt amerikás.
Ez a magyarok háziügye volt, győztes lett
fglól, aki pompás futással és Í0 méteres
előnnyel csapott a célba.
1. Iglól, MAC,
3:57.6 mp. 2. Híres, UTE, 3:59.6 mp. 3.
f’robószka, MTK. 4:00.8 mp. A távolugrás
ismét amerikai sikert hozott. De egyúttal
meglepetést is, mert
Gyuricza, a magyar bajnok, 717 cm-es
ugrásával még a döntőbe sem tudott
bekerülni.

1. Wattson, USA, 748 cm. 2. Kollai, BBTE.
731 cm. 3. Vermes, BBTE, 720 cin. A
400 m-es gátfutás ismét csemegeszámban
ment, mert Indult I’alterson, Kovács olim
piai ellenfele. Sajnos, a reváns elmaradt, s
uz amerikai egyedül volt kénytelen szinte
álomszerűén ragyogó Idővel elintézni ezt a
versenyt. 1. Pctlerson 52.8 mp. 2. Polgár,
BBTE, 56.4 mp. 3 Kőbán, BEAC, 56.5 mp.
Dr. Iléjiasl, nkl másodiknak futott be, sza
bálytalan gátvétel miatt diszkvalifikállák. A
200 méteres síkfutás mezőnye (különös')
inár az első Indilásr.i útra kelhetett. Itt Is
mét a néger Ellerbee volt az ur s 4 méter

rel előbb ért a célhoz, mint a magyar ellen
felei. 1. Ellerbee, USA, 21.7 mp. 2. Gyenes,
MAC, 22.2 mp. 3. Rádi, MAC, 22.8 mp.
800 m-es síkfutás: 1. Beetham USA 1 p
54.2 p, 2. Temesváry BBTE 1 p 54.6 mp,
3. Harsány! BBTE 1 p 54.7 mp.. 4. Tárnoki
Testvériség 1 p 58.1 mp. Pestvidéki kerületi
rekord. Az amerikai végig a negyedik he
lyen futott, a finisben előretört és egy mé
terrel biztosította a győzelmét. Diszkosz
vetés: 1. Kulitzy BBTE 47.54 m. 2. Rcmclz
46.65 m„ 3. Józsa dr. BEAC 45.03 m. Az
amerikai Watson, aki a sulydobásban és a
lávolugrásban gy-zölt, ebben a számban
43.77 méterrel a döntőből kiesett. 5000 mé
teres síkfutás: 1. Rice USA 14 p 52.4 mp,
2. Simon Bcszkár 14:52.6 mp. 3. Csapiár

MAC 14:52.8 mp. Az indulók kihirdetésénél
kiderlüt, hogy Szabó nem vesz részt a ver
senyben. Erre
a közönség percekig tartó éktelen fü
tyülésbe kezdett és követelte a magyar
Európa-bajnok indulását.

A rendezőség végül is Szabót starthoz állí
totta. Rendkívül gyilkos tempóban folyt le
a verseny. Szabó 3500 méternél megbotlott
és feladta a küzdelmet. Az amerikai a ne
gyedik helyen feküdt, az utolsó kétszáz mé
tert réglátott finissel abszolválta’ n három
kitűnő futó, amelyből mellszélességgel fílce
került ki győztesként. A 4 r 100 méter sta
fétafutás az amerikai atléták kimerültségé
re való tekintettel elmaradt. A verseny fel
tűnő jó rendezésben pergett le.

Boxols gárdánk rendkívül erős:
remekül blria a verest
Olaszország—Hagyarország 12 <4
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A magyar ökölvívó csapat n
nagyszerűen felkészült és a sorozatos si
kerre visszatekintő olasz válogatottakkal
szemben — mint előrelátható volt — nem
tudta megállni a helyét. Részint tartaléko
sán kellett kiállannnk, részint pedig a meg
felelő előkészítés hiánya is hozzájárult eh
hez nz ujabb kudarchoz.

Ha nem teremtünk rendet az ökölvívó
sportban, teljesen lejáratjuk magunkul
és a külföld előtt szerzett Jó hírünk a
homályba vész.

A magyar boxolók sorra vesztették el
meccseiket, csnk n pehelysúlyban Frigyes
és a középsulyban Szigeti tudta megszerezni
h győzelmet. Végeredményben a: • ' <>k
12:4 arányban győztek.

Lélegzetállító küzdelmek
az evezősbajnoksáQon
A Magyar Evezős Szövetség országos baj Bajnok Pannónia 8:49.7 mp. 2. Hungária
noki evezős versenyét szombat-vasárnap 9:06.2 mp. Az örök riválisok küzdelméből
rendezte meg a csepeli Dunaágban. Az ér a Pannónia került ki biztos győztesként. A
dekes versenyek iránt csak csekély érdek verseny kimenetele egy pillanatig sem voíl
lődést tanúsított a közönség, pedig az izgal kétséges. Magyarország kormányos nélküli
mas versenyek nagyobb érdeklődést érde négiicvezős bajnoksága: Bajnok Hungária
meltek volna. A rendezés kifogástalan volt. 7:00.5 mp. 2. Pannónia 7:06.4 mp. Nagy
Részletes eredmények: Magyarország kor szerű, izgalmas versenyt vívott ebben n
mányos négy evezős bajnoksága: Bajnok számban két nagy rivális. A Hungária fi
Pannónia 7:17.7 mp. 2. Újpesti EE 7:18 nisben fél hnjóhosszal győzött. Magyar
mp. Ritkán látott izgalmas és szép verseny. ország 10.000 méteres kajak-bajnoksága:
A starttól az újpesti legénység kerül el job Bajnok Balatoni 17 31.5 mp. 2. Cseh 52:55
ban és 1000 méternél már fél hnjóhosszal inp. 3. Blulió 60:30 mp. Balatoni világ
vezet. 1500 méternél csak egynegyed hajó klasszisra valló fölénnyel verte ellenfeleit.
Magyarország kormányos nélküli kétevezős
hossz nz újpestiek előnye és a cél elölt 50
bajnoka n Hungária 8
mp, 2. Pannónia
méterrel is elől van nz újpesti csapat. Az 8:21 mp. Kettős párevezősben bajnok a Nem
utolsó métereken n Pannónia lálekzclállrtó zeti EE 7:31 mp, 2. n BEC. 7 iá 6 mp. 3. n Sífinisbe kezd és a célban Jégszekrény hosszal rúlv. Xyolcevezős bajnok a Pannónia 6.23 mp,
megelőzi a végig vezető njpestlcket. Bruvu- 2. Hungária 625 mp, 3. az Újpesti EE 6.28
ros finis volt! Magyarország egyes bajnok mp. Ritkán lútotl csodálatos küzdelmet vívott
sága'. Bajnok Kiss János MAC 8:16 5 mp. a starttól .» célig a kél bombnformában tévő
2. Ránhidi BEC 8:23.4 mp. Kl’s biztosan nyolcas .Szinte minden csapásnál más más ha jó
nyerte a versenyt négy hnjóhosszal. 1000 volt elöl Végül azonban a Jobban finiseid
méternél Kozma feladta a versenyt. Magyar- Pannonok szerezték meg egész évi munkájuk
méltó gyümölcseképpen a büszke bajnoki cí
ország kormányos kétéveséi bajnoksága met.
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Ez a csapat Párisra!
At Amerikán verseny illán n MASZ nemzet- verseny lett Bódoaiy dr., Kerkovlcs éa Caerna
közi blwttságn Azonnal illést tartott én mintegy között.
kétórás Innámko/án után kijelölte a párisi
rnrópnhnjnnknágrn tiazó válogatott rnnpatot.
Alii átugorja n 190-et, az utazik Páriába.
100 ni én 200 m: (.yenen, Sir. 400 m: Gőrkóy, Hududróa:
Zaufka.
Benevezik iné«
a
\ nilan, 800 ni: Harsányt, I emenváry, 1500 m: 4X100-aa éa a 4X400-M átálltát l>. de az
II. Kétévesek versenye. 1. Muzsika (l¥z)
Szombaton a főverseny mellett a Gyáli handiJglól, Szabó. I ellát mégis nz Öreg nagyfejUek előbbi eaak akkor mehet ki, ha szerdán a
győriek! 5000 ni: Simon, Csapiár. 10.000 m: BEAC-pályán 41.8 mp.-t fog tudni futni. A cap volt a nap legjelentősebb sporteseménye, Teltschik, 2. Gladiátor (1%} Schejbal. 3 Ne
mes
(6) Weissbach. F, m.: Ezredes (2) Szent
melyet
nagy
meglepetésre
Lilla
nyert
meg.
Maratoni, Muenl. Sulyctobán: Darányi dr. Dlnz- válogató
*
lőbbé-kevéxbé azerencaének mondgyörgyi, Részes (10) Kolonics. 2^á h., nyakh.
konzvetén: Kiilllzy. Gerely veién: Várszegi. 409 ható, caak azt nem ért|Uk, hogv miért kel
SZOMBAT:
10:25, 11, 11. 52.
ni gát: Koiáen. Mngnnugránbnn kedden próba- lett Szabót lőOO-on éa nem 5000-en nevezni.

A kettős pesti versenynap eredményei

A lejtőn nincs megállás...
Elvesztettük a magyar-csehszlovák női uszúversenyt Is
A kettős ünnepen rendezte a
magyar--csehszlovák hölgynszó
mer közőst. Mint ahogy London
teni lehetett, a gyenge periódusba

MUSz a
válogatott
után sej
jutott

magyar uszósport Ismét súlyon veresé
get szén ved élt.

A kétnapos verseny gyérszámu közönség
elölt zajlott le. Ez a ML’Sz rossz propagan
dájára vall, hogy amikor n Szigeten egy
gombostűt is alig lehetőit leejteni a tolongó
tömegtől, nz uszoda tribünjei az ürességtől
áslfoztak.
A lejtőn — ugy látszik —- nincs meg
állós ...
Magyarország—Csehszlovákia
hölgynszó
mérkőzés.
100 méteres gyorsuszásban: 1.

Ács Hona 1:00.8 mp. 2. Schramanokova
1:12.2 mp. 3. Sándor 115.8 mp. Ács ma
tud 1.08-on belül. 200 méteres mellúszás:
1. Karpelesova 3:12.8 mp, csehszlovák re
kord! 2. Sz. Varga Emőke 3:13 mp. 3. Kó
lóvá 3:18 mp. Vargának nem sikerült revánsot venni londoni legyőzőjén. 100 méte
res hátuszás: 1. Ács Ilona 1:21.8 mp. 2.
Ecldsmnnova 1:27.4 mp. 3. Lovász 1:30.2
mp. Kór volt (íyörffil kihagyni, „megette'
*
volna ii mezőnyt! Jó, hogy Ereundova nem
jött el. Az első nap után Magyarország
11 -12 arányban vezet.
Ifjúsági bajnokságok. 100 méteres gyors

uszás: Bajnok Elmer (MAC) 1:0.2. 2. An
gyal (TSC) 1:02.4. 200 méteres mellúszás:
Bajnok Kiss (SzVSE) 3:03.8 mp. 2. Supka
(TSC) 3:06.6 mp. .1x200 méteres gyorssta
féta: Bajnok MAC 7:30.8 mp. 2. TSC 7:51
mp. Vizipólóba|nokság: SzVSE—ETE 2:2
(1:0). LB oszt, döntő. MESE—SzUE 2:2
(1:0). I. o. bajnoki mérkőzés. A SzUE há
rom tartalékkal is jól tartotta magát.
Magyarország—Csehszlovákia
hölgyuszóverseny második napja. .IXlOO-as vegyes
staféta: 1. Csehszlovákia A) 4:102 mp, 2.
Magyarország A) 4:11.0. 3. Csehszlovákia
B) 4:18.3 mp. Ha úszik Harsány!, Sóti és
Győrffy, más lett volna az eredmény. —
100 m-es mellúszás: 1. Karpereczova 1:30.2
mp, 2. Sz. Varga 1:30.4, 3. Felhős 1:31 mp.
Szigeti határozottan fáradt. — 400 m: 1.
Schramkova 5:43.8 mp. csehszlovák rekord!
2. Ács 0:03.4, 3. Schlupeska 6:12.2 mp. Sóti
Boriska tréning nélkül is megverte volna
az egész társaságot! A harmadik csehszlo
vák-magyar hölgyuszómérközést tehát
35:28 arányban a csehszlovákok
nyerték.

Ifjúsági bajnokság: 200 m-es gyorsuszás.
bajnok Elmer MAC 2:20.8. 2. Angyal TSC
2:23, műugrás, bajnok Bállá BEAC 92.47 p.
2. Holubár MTK 79.46 p. 3X100 vegyes
stafétábajnok: MAC 3:45.6 mp, 2. FTC
3:51.8 mp.
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Az amerikai úszók kivégezték a 4x100 méteres
magyar staféta világrekord jót
USA—EURÓPA 38:36.
A berlini olimpiai uszóxtadlmibiin nagyszámú
közönség előtt bonyolították le az USA—
Európa uszómérközést. A legnagyobb meglepe
tést n 4x100 méteres gyorsusxó staféta verse
nye hozta, iiniely ben nz USA 3:50.2 mp-es uj
világrekordot állított fel s ezzel kivégezte a
vllágrekordcr mngynr iiszócsiiput 4:02 mp-es
eredményét. Az USA stafétájában Hírőse,
Jnretr., Wolf és Elek, nz Európa stafétában
Dove, Fischer, ítélhet és Körösi úszott. Idejük
4:03.1 mp volt. A 100 méteres gyorsuszás!
Jaretj in érte 50.3 mp-el, lionfltdrsn, Elek előtt,
akinek 50.8 mp-et mérték. .3. Dove (angol)
1:01.2 mp. 4. Körösi (Magyarország) 1:01.0 mp.
A 200 méteres melltiszásl n német Balke 2:42.8
mp-el n mngn Javára <l6r Hitte el, n 200 méte
res liáfuszAsbnn Schlniich győzőit 2:34.0 mp-el,

n 400 méteres gyorsuszásban pedig az ameri
kai Flanngán 4:40.8 mp-es idővel ért célba. Az
els őnnpon Amerika 24:18 pontaránnyal vezet.
Az Amerika—Európa uszóinérkőzés második
nnpján Berlinben a pontversenyt óriási küzde
lem után USA nyerte 38:30 arányban. Érdekes,
hogy u 12 szómból ólló versenyben 7 számot
nyert Európa és csak 5-öt Amerika. Hogy a
pontverseny mégis USA zsókmónya leli, az
onnuk tulajdonítható, hogy nz amerikaiak ál
táléban Jobb helyezést értek cl, mint nz curópnlak. Részletes eredmények: 4 x 200 méteres
stafétniiszás 1. USA 9:03.0 mp, 2. Európa 9:10
mp. Az európai csapatban uszó Borg ideje
2:14.4 mp. 100 m-es mellúszás 1. Bnlke Európa.
1:12.3, 2. Vcrdsnn USA 1:18.2 mp. Az amerikait
meglehetősen zavarta a berlini uszoda jéghideg
v Ize.

Rendkívüli
olasz meghívást kaptak
az atlétahölgyek

egyetlen futásával tulajdonképpen hat
dot döntött meg.

I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Szegény
ember (2) Weissbach. 2. Mulasd meg (6) Ró
zsa. 3. Szajkó (p.) Gutái. F, m.: Elöljáró (12)
Csapiár, Ezüstróka (6) Szentgyörgyi, Lucifer
(5) Balog, Orion (8) Teltschik, Szives (14) Ka
jári. 1 h., 2 li. 10:31, 12, 17, 12. Befutó: 10:160.
II. Gátverseny. 1. Idler (2J4) Stecák, 2. Faun
(.3) Pintér, 3. Csilla (10) Horváth B. F. ni.:
Mese (6) Stankovics, Szél (4) Szovátai, Arisz
tid (2S) Dósai, Ariane (5) Mészáros, ötnegyed
hossz, 2 h. 10:27, 16, 18, 34. Befutó: 10:147.
III. Gyáll handicap. 1. Lilin (6) Pfendler,
2. Lator (12) Kajári, 3. Nepita (4) Klimscha II.
F. ni.: Mayerling (2
*/t)
Csapiár, Nowhere (10)
Gutái, I)ankó Pista (5) Szentgyörgyi, Búvár (10)
Nagy G., Medina (6) Csuta, Cavaliero (10) Telt
schik, Ereszd el (10) Keszthelyi, Film (8) Fo
dor, Virulj (12) Biliari, Gellért (12) Dósai, Rakonczátlan (8) Kolonics. Fejh., fejh., 10:200,
83, 47, 20. Befutó: 10:1068 és 591.

fogad

Bauer Aladár

bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Latos-u. 14—lt
Telefon: 189-7U4, 189-724

Fiókirodát Budán, Horthy Mlklós-ut 18.
Telefonon
Telefon: 2(W-78ö
leadott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltdnU

IV. Szent István-dlj. 1. Hős (2) Teltschik,
2. Dugó (6) Szentgyörgyi, 3. Bernadotte (2)
Schejbal. F. in.: Aszfallbelyór (10) Balog, Jonathan (20) Gutái, Gyöngy (4) Weissbach, Top
Hat (20) Alt, Nordwind (14) Klimscha, Sere
gély (10) Csuta. Sydney (10) Rózsa, Drusza (25)
Fetting A., Diktátor (12) Keszthelyi. Karvaly
(12) Bihari. Háromn. h., ötn. h. 10:32, 16, 27,
15. Befutó: 10:144 és 59.
V. Szlgetmonostori díj. 1. Ugolln (4) Csap
iár, 2. Credo (l’/i) Weisbach, 3. Titok (2%)
Gutái. F. ni.: Prímás (5) Esch, Desperado (16)
Klimscha, Aprilia (20) Kajári, Farandole (12)
Balog. Arusha (4) Teltschik. Háromn. h., há
romn. h. 10:34, 12, 12, 12. Befutó: 10:72.
VI. Kétévesek handicapja. 1. Pattogó (3)
Schejbal, 2. Sandstorm (2J4) Csuta, 3. Jól
van (6) Weissbach. F. in.: Wadeiai (4) Telt
schik, Ékszerdoboz (12) Szentgyörgyi, Fricassée (6) Klimscha. Nastja (12) Rózsa, Arcadius
(10) Keszthelyi, Fanny Elssler (6) Dósai, Happy
Boy (12) Csömöri, Hárfa (3) Kajári. Nyakh.,
félh. 10:44, 16, 14, 24. Befutó: 10:79 és 261.
VII. Handicap. 1. Rojtos (3) Csuta. 2. Szekfü
(4) Teltschik, 3. San Francisco (3) Keszthelyi.
F. m.: Napnyugta (12) Esch Gy., Cifra (10)
Gutái, Cipó (14) Szentgyörgyi, Aratás (12)
Nagv G.. Rummy (4) Schejbal. Kékes II. (8)
Klimscha, Aviso (10, Fodor. Avc Caesar (14)
Kovács L. II., Padisah (14) Dósai, Signorina (4)
Pfendler. 10:59. 21, 24. 21. Befutó 10:224 és 136.

VASÁRNAP:
Vasárnap a 3200 méter távolságú Elnöki dij
voll a nap főszáma, melyet Alcazar távollétében Szántás nyert meg. A Kétévesek versenyé
ben Muzsika hat kiló mellett könnyen verte a
pálya eddigi legjobb kétévesét, Gladiátort.
Részletes eredmények:
I. Isvántclkl dij. 1. Sokrates (5) Teltschik és
Vlnkó H. (5:10) Weissbach, 3. Osbornc (3)
Klimscha. F. m.: Csaba (6) Gutái, Kópia (25)
Nagy G.. Szepes (10) Schejbal. Holtverseny,
5 h. 10:43, 6, 22, 12. Befutó 10:100 és 24.

in. Kétévesek augusztusi nagy handicapja.
1. Pucztír (p.) Klimscha, 2. Blagueur (5) Rózsa,
.3. Bandita (6) Schejbal. F. in.: Canio (3) Gu
tái. Ezrcsbankó (10) Sznetgyörgyi, Sacrilége (5)
Keszthelyi, Sanbloc (5) Bihari, Tigár (10) Ko
lonics. l’Á h., nyakh. 10:19, 12, 18, 18. Be
futó 10:91.
IV. Elnöki díj. 1. Szántás (6:10) Klimscha,
2. Arizona (3) Keszthelyi, 3. Skytha (3) Telt
schik. F. m.: Bitang (6) Weissbach, Dankó
Pista (10) Szentgyörgyi, Föhn (6) Rózsa. 3'/t h.,
3 h. 10:15, 13, 19, Befutó 10:47.
V. Handicap. 1. Vlszla (p.) Pfendler, 2. Corsica (4) Esel), 3. Dobos (4) Kajári. F in.; Moulin Rouge (5) Schejbal, Gellért (8) Klimscha,
Huascar (6) Gutái, írun (6) Rózsa, Dolova (6)
Kolonics, Salome (16) Máté. 2!4 h., 3J4 h.
10:21, 12, 17, 14. Befutó 10:62 és 38.
VI. Kétévesek eladó handicapja. 1. Szalma
szál (2) Teltschik, 2. Cuba (10) Kolonics, 3. Svihák (5) Csuta. F. m.: Fiúméra (10) Horváth
K. II., Líbia (12) Fetting A.. Hajrá (12) Dósai,
Bogaras (4) Klimscha, Bajusz (12) Klimscha II.,
Vásáríla (25) Grosz, Kígyó (3) Kajári. Cscrmőke (12) Pfendler. 1 h., l‘/» h. 10:21, 12,
37, 30.
VII. Handicap. 1. Tlsanc (6) Alt, 2. Hindu (8)'
Fetting A., 3. Hédié (2%) Kolonics. F. m.:
Pitypalaty (12) Szép, Nóra (6) Esch I., Agrippina (4) Félix, Minek? (12) Pogány, Förge
teg (10) Simics, Gratia (12) Kupái K., Bab
virág (12) Bihari, Pir (12) Krédler, Brezova (14)
Baranyi, Albusz (6) Dósai, Signorina (3) Csö
möri. Indiana (12) Horváth K. II., Ravasz (8)
Pfendler. Széltoló (10) Klimscha II., Dráma (14)
Kajári. Fejh.. fejh. 10:152, 43, 47, 19. Befutó
10:2092 és 397.
____________

I Magyar LowesyletSSrt
Bécsi eredmények
I. 1. Ottokár (5) Göbl, 2. L’Ernestou (3)
Krapf. F. m.: Prossnilz, Dcgcn, Die Gretl, Sárit.
10:70, 29, 37. — Hl. 1. Ultimo (4) Vasas,
2. Csák-chick (3) Heiling, 3. Zibebe (7:10),
llessler. F. ni.: Xandamour, Reichsherold,
Manereken, Kaltigvcr 10:63, 18, 18, 13. —
IV. 1. Botos (3:10) Hcssler, 2. Lampadius (3)
Takács I., 10:11. — V. 1. Gránát (l'/í) Ta
kács I.. 2. Pandúr II. (3) Hagelin, 3. Letzler
Laudon (2'/s) Hesslcr. F. m.: Bodensce, Olranto. Bal, Helios, Harras, Horaee. 10:25,
16, 20, 23. — VI. 1. Madm. Deirl (4:10) Hage
lin, 2. Quaterno (5) Máté. F. ni.: Rosen, Blume,
Charley B. 10:11, 13, 25. — VII. 1. Cartabella
(IS) Vrábel. 2. Mandariné (2J4) Tóth B.,
3. Nikolaus (6) Machan. F. m.: Florida, Car
men, Chance, Talisman, Merise II., Kinonixe.
10:23, 14. 19, 47.
HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ég MANN HUGÓ
Felelői szerkeiztő é» kiadó: Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-.körul M.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-if” I SOS-as. Vas. d. o.
1 órától (Aradi-u. 8. Globus-nyom.V: 1-10n-«, I-24S-81.
Vax. d. u. ^5-től lapzártáix: 1-10C-4Z, 1-100 43, 1-100-44,
iAIS-81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM
ára: Magyarország 10 fillér, Wienben és a német Oit-i
markban RM —-14, Franciaorszógban 1.50 frank. Jugo-l
azlávia 2.50 dinár. Németország 15 Pl.. Olaszország XI
, líra, -Bcmánia. 5 tó, ,QwJi»zJpvákJa í ék.
J

rekor

MEGKEZDŐDÖTT A CSEHSZLOVÁK
LIGABAJNOKSÁG IS.

A csehszlovák nemzeti ligabajnoksúg során
a Sparla játszotta az első szezonineccset és az
Szombaton délelőtt rendezte a BBTE-pályán újonc SK Lilién ellen .3:0 arányban győzött. A
a MASz hölgyntlétkiii versenyét. Ennek a ver gólok közül Zcninnn kettőt, Radó egyet
senynek különös jelentőséget adott nz a sür szerzett.
gőin. amelyet pénteken éjjel kézbesítettek nz
Szolnoki MÁV—Beszkárt 5:0 (2:0). Az NB
Alléin Szövetségnek A távirat feladója
szabadnapos szolnoki együttese váratlanul fölé
nyesen intézte el az NB egyik komoly esélye
nz olasz arüvelség, szeptember 4-ére meg
sét. a Beszkárlot. A máris ragyogó formában
hívta a magyar hölgyválogatottat.
lévő szolnoki csatársor ontotta a gólokat. Kiss
Er.cn óriási klliintclés éppen n legjobb idő Péterrel és Barnával megerősödött MÁV-védepontban étkezett, hiszen tíz Európa-bajnoksá- lein pedig bevehetetlen falanxot jelentett a
g<>k előtt jut lóg lenni hölgyeinknek egv ko- pesti villamos csatársornak. Gólok közül Kol
int’ly nemzetközi verseny. A szombati viadal lár 2. Sárkány, Korom, Szántó 1 — l el szerzett.
legnagyobb meglepetése Sngy Rózsi, a 100 ns
A Királyi Magyar Automobil Club a Bala
irkordernó veresége az alig 15 éves Baltától.
Örvendetes .Vm/dtit/i állandó jó formája, vala toni Spnrthétcn. A Királyi Magyar Automobil
mint Hedermttycr 4 80-as tih elugrása. Részletes Club Bnlatonfőidváron augusztus 28-ára n
eredmények. 100 ni.. I Balta 1'12 mp. 2 Nagy Halatonl Sporthét keretében értékes és érdekes
13.2 mp' .3 Babai 13 5 mp Magasugrás
I. autós és motoros eseményeket készít elő.
Rohrnuinti 135 cin 2 Gnll'-s 135 cm. Csak a Starthoz állnak a magyar élcsapattal együtt
pihenését nem akarta megzavarni ezzel a ver Magyarország legjobb vezetői. A Balatoni
sennyel. .SH/f/do/id» t Béget 10.72 in. 2 Galllls Sporlliétre kiirt Országos Autó és Motoros
10.23 in. (lerclyvclés: I I amos 31.37 m 2 csillaglura résztvevői szintén augusztus 28-án
Régei 29.81 in. / duohmnls I Redcrmaycr 4.80 futnak lie délelőtt 8 és 12 óra között. Ugyan
111. 2 Gábori 4.72 in hiszkostvetés: 1 Nadáliyi csak erre n napra esik a Királyi Magyar Auto
35 60 m. 2 Kiilicziin 3().O2 in 200 ni.- I. Nagv mobil Club és n Magyar Ebtenyésztők Orszá
gos Egyesülete állal közösen megrendezett
27 8 mp 2. Babai 28.7 mp.
..Autó és kutya" szépségverseny, amelyben a
hölgyvezetők toalettjén és az autó szépségén
kívül a kocsiban helyet lógta léi kutyát is érté
kelik. Elbírálás alá kerül a kutya mint autó
őrző is. A díjkiosztás után n balatonföldvári
kaszinóban a Királyi Mngynr Automobil Club
állal rendezett autósból zárja le a napot
EGY VERSENYBEN HAT REKORD!.
VILÁGREKORDER LEIT AZ ELŐRE TE.
I gv londoni vitm iivcii Woodcrst ii a 880 Budapesten bonyolították le at országos lekérő
vnrdőx ••-> iver.vl 1:49.2 mp cv világrekord idő bajnokság dönlöll. At Előre Tekérő Egylet
vei iiy<ite, agyainkkor a 80.) méteres ideje nyolcas csapata 561 faátlaggal győzte le a vi
1 48 I ni|> volt,’ami szintén világrekord Tekin déki bajnok Ceglédi MOVE csaputál és ezzel
tettel nria. hogy Wooderson ciedniényci cgv megszerezte az erérl magyar lekérő bajnoksá
ben brit és angol rekordnak is sz.iinii.inak, gul. Az Előre TE eicdmcnye világrekord!

TÖRJE JL FEJET?
VÍZSZINTES:

1. Arany János írta. 12. A
mókusokhoz hasonló apró rág
csáló állat. 13. A vonalra vált
jegyet (névelővel) 14. Kiaszyzikus női név. 15. M. K. S.
17. Hon — keverve. 18. Ebben
lakik a disznó. 19. Ez ellen is
óvni kell a ruhát. 20. Visszalii.
21. Sokan ismerik a nevét.
Végtelenül kong. 23. Ide
női név. 24. Római 995.
Ezzel a kígyó és a sav szol
gálhat. 26. „A" fül ellensége.
27. Női név. 28. Színüllig. 30.
Óegyiptomi város n Nilus del
tájában. 31. Angol csodafulbnllista. 32. Munkás Kör rövi
dítése. 3.3. Azonos belük. 34.
Fiók első része. .35. Vissza:
élve — ........ 36. Tantól veg.vjele. .37. Virslih?z eszik. 39.
Könnyeit polyoglatja. 40. Éva
— idegen változata. 42. Menynsszonv. 4.3. A világirodalom
egyik híressége. 44. Agyra,
asztalra kerül. 45 Pusziitól
vala. 46. Háromszögtan.
FÜGGOLEGESi
1. Szigligeti Ede írta.
.o^„
4. Würltcinbcrgi város a Duna mellett. Forgalmi
csomópont, fejlett kereskedelemmel és iparral
5. Futballista. 6. A francia nyelv nőnemű
névelője. 7. Az első török szultán, aki 1300 Iáján
elfoglalta a szeldzsuki törökök birodalmá:
8. Vissza: ásít hozzá. 9. 1).
I). T. II. 10. Város
Epiruszban. II. Velence egyik nevezetessége.
12. Néha egyik harcolt a másik ellen. 13. Évek
múlta 15. 1 Tiíy.ibörö.i vnn nz öklévé!?. 16.

I

I 5.17 I 8 I 9 Izol H

Állami Inlt'zmíny. 10. Vissza: abasszin hcrcsíl
cím, 20. fiiéinak van, 22. írási lilnlel el a panlrról. 23. Olcsó húsnak híg........ 25. Szomlal olt.
halunk vele. 20. fi K. A. 27. „A" káosz. 28. Min.
deli III idevczcl. 20. Házlarlásl nlknlunzoll neve.
-H. Ángyon meleg. 33. ..A" verssorok vózánck
osszersnigíse. 37. Vonatkozó nívmíis 38 ' Van
vannak - angolul. 30. Az oroszok uralkodója
voll. O. Bt. — németül. 42. l ém. 43, p^r,
J
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