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ÚTBAN HAZAFELÉ 
A KORMÁNYZÓI PÁR 

A Zsófia gőzössei a Dunán teszik meg az utat — 
Hétfőn déiután érkeznek Budapestre — Fényes 

fogadtatás a vigadóiért hajóállomáson
Horthy Miklós kormányzó és felesége, 

akiknek németországi útja ünneplések sza
kadatlan sorozata volt,

a vasárnapi napon már elindultak haza
felé.

Lelkes ünneplés közepette szállt fel a kor
mányzói pár és kísérete Linzben a Zsófia 
hajóra, hogy azon tegye meg az utat Buda- 
pestig.

A kormányzói pár
Linz, augusztus 28.

Bár csak félnappal előbb vált ismertté az 
utiprogramm megváltozása,

Linz városa gazdag zászló- és virágdísz
ben fogadta Horthy Miklós kormányzót 

és feleségét, 
akiknek különvonata felékesitett és fellobo
gózott állomások között tette meg az utat 
Nürnbergtöl—Linzig.

A különvonat szombaton éjjel Vili-kor 
érkezett meg Linzbe. A pályaudvaron fogad
tatás nem volt és a Turánt megérkezése 
után áttolták a külső vágányra, hogy utasai 
nyugodtan tölthessék el az éjszakát.

Vasárnap reggel a kormányzó felesége, 
Dörnberg szertartásmesler és Gcrlóczy Gá
bor alezredes, szárnysegéd kíséretében a 
karmeliták templomában misét hallgatott, 
majd visszatért a Turánra.

Napfényes vasárnap délelőtt búcsúztatta
Linz lakóssága a kormányzót és hitvesét.

Mint eddig is minden városban, amerre a 
kormányzói pár és kísérete megfordult, itt

A Zsófia fedélzetén
Délelőtt fél 11 órakor indult el a pályaud

varról a lakosság ünneplése közben a gép
kocsisor, amely mintegy tizperenvi ut után 
érkezett meg a hajóállomásra.

Az első kocsiban üli Horthy Miklós 
kormányzó Scliusler altengernagy tár
saságában, a másodikon a kormányzó 

hitvese

buzakék utiruhában foglalt helyet Érd- 
mannsdorff budapesti német követ társasá
gában, majd egymás után következtek a kí
séret tagjai, a berlini magyar követ és a 
katonai attasé.

A tömeg ujjongott, lelkesedett, éljenzett, 
amerre a kormányzói pár gépkocsijai elha
ladtak.

A dunai flollilla legénységének tisztelgő 
sorfala között szállott fel Horthy Miklós 
kormányzó és hitvese a Zsófia fedélze

tére,
Uray István kabinetirodai főnök, Jóny 
Gusztáv altábornagy, katonai irodai főnök, 
Koós Miklós ezredes, első szárnysegéd, 
Drunsuuk György ezredes, utimarsall, Ger
lééin Gábor alezredes, Németh Tibor őr
nagy és Scholtz András folyamőrkapitány, 
szárnysegédek kíséretében.

A Mkötőhídon búcsúzott el a kormányzó
tól régi tengerészbajtársa, Dietrlch Brúnó 
sorhajókapitány, a bécsi tengerész-szövetség 
elnöke.

Amikor a kormányzó a Zsófia fedélzetére 
lépett,

■ hajó árbocára felröppent a kormányzó

Páris. augusztus 28.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától!) A Quai 

d'Orsav hivatalos lapja, a Temps,< Sir John 
Simon lararki beszédéről Írva, annak a vé
leményének ad kifejezést, hogy az angol 
kormány nem választhatott volna kedvezőbb 
pillanatot, mint a mostanit ennek n beszéd
nek az elmondására.

A baloldali Ouvre Jelentése szerint
Rundman lord vasárnap döntő lanAs- 
kozásra ült össze n szudétanémet párt 

vezérével, Henlein Konráddnl.
Ez a tanácskozás tisztázni fogja a helyzetet 
s megkedvelhet a csehszlovák kérdés döntő 
hete. A világ most már tudni fogja, elfo

gadja c a szudétanémet pórt a csehszlovák 
kormány uj javaslatait vagy sem. A lap 
egyébként nem tartja kizártnak, hogv a 
csehszlovák kérdés rendezésére nemzetközi 
konferenciát hívnak össze.

Rendkívüli miniszter
tanács Londonban

London, augusztus 28.

A miniszterelnökség vasárnap reggel a 
következő közleményt adta ki a sajtó szá
mára:

A miniszterelnök a korábbi megállapodá
soknak megfelelően

A vasárnapról hétfőre virradó éjszakát 
még német területen töltik, Ilöfleinbcn.

A Zsófia hajó reggei Indul tovább lefelé 
a Dunán és hétfőn délután érkezik meg 

Budapestre,
ahol a Vigadó előtt köt ki. Itt fényes fogad
tatást rendeznek majd a kormányzói pár 
tiszteletére. A kormányzói pár vasárnapi 
hajóutjáról az alábbi táviratok számolnak be. 

ünneplése Linzben 
is pompás díszbe borult az útvonal, amelyen 
a kormányzói ■ pár a pályaudvartól a sz.uk 
utcákon és a Duna parton át a linzi Römer- 
berg lábánál külön a mai napra létesített 
hajóállomáshoz vonult. A hivatalos búcsúz
tatás már Nürnbcrgben megtörtént és ezért 
nem állott merev katonai sorfal az úttest 
mentén, hanem mindenfelé a tornászalaku
latok fehéringcs, bőrnadrágos sorfalai állot
tak, mögöttük sűrű sorokban állott a lakós- 
ság, amely egyetlen tömeget alkotott a pá
lyaudvartól a hajóállomásig.

A hajóállomáson a linzi magyarság kis 
csoportja várta a kormányzói párt.

A hajóállomás előtt a nemzetiszocialista 
párt nevében egyenruhás SS- és SA-alakula- 
lok tisztelegtek a kormányzó előtt, mig a 
hajóhiddal szemben

a dunai német flottila legénységének 
diszszázadn állott

Degenhardt kapitány, a dunai flotta parancs
nokának vezetésével.

főparancsnoki lobogója, megszólalt a 
ha jókürt és a Zsófia délelőtt háromne

gyed 11 -kor felszedte horgonyát, 
lassan megfordult és a német dunai flottilla 
Alberich monitorának, valamint négy kisebb 
egységének kíséretében elindult a Dunán 
lefelé. A Zsófia lassan elhaladt a címeres

Runciman és Béniéin vasárnap 
döntő tanácskozásra ült össze 

Lehet, hogy nemzetközi konferencia lesz

magyar és német zászlókkal borított linzi 
Duna-hid alatt és nemsokára eltűnt a soka
ság szeme elől.

A Duna-hid elhagyása után 
csatlakozott a hajósorhoz a Franz 

Schubert szcmélyszállitógőzös,

Möfieinben tölti az éjszakát 
a kormányzó és felesége

Höfleln, jiugusztus 28.
A Zsófia vasárnap áthaladt a Wachaun, 

a Felső-Pupg egyik legszebb szakaszán. 
A hajó

kikötés nélkül hagyta cl Mathausent, 
Kremsct, Ybbs és Melk kikötőit, 

a történelmi nevű bencés kolostort, A festői 
szépségű dunamenli helységek mindenütt 
zászlódisszel fogadták az elhaladt kormány
zói párt.

A Zsófia este 7 órakor érkezett meg a 
kisérő hajórajjal együtt Höfleinbe, ahol 
lehorgonyzóit. A hajó az éjszakát Itt 

tölti.
A kormányzó Ilöfllinbcn kihallgatáson fo-

Megérkezés: ma délután 5 órakor
Ilorthy Miklós kormányzó a főméltóságu 

asszony társaságában
ma, hétfőn délután 5 órakor érkezik 
meg a Zsófia gőzössel a Vigadó előtti 
hajóállomásra. Fogadására megjelen
nek Imrédy Béla miniszterelnök veze
tésével a kormány tagjai, a hadsereg

főparancsnok és a vezérkari főnök.
a külügyminiszter állandó helyettese, az 
összes államtitkárok, a Székesfőváros fő
polgármestere és polgármestere, továbbá 
Budapest Székesfőváros rendőrkapitánya. 
Hasonlóképpen

jelen lesznek pártkülönbség nélkül n 
felsőház tagjai és egy nagyobb tiszti 

amely fedélzetén a diszkiséret tagjait, Sztó- 
jay Döme berlini magyar követet, Érd- 
mannsdorf Oltó budapesti német követet, és 
Hardy Kálmán aleredest, Magyarország bér
űin katonai attaséját viszi, akik Höfleinnél 
búcsúznak el a kormányzói pártói.

gadta a melléje beosztott diszkiséret tagjait, 
Sztójay Döme berlini magyar követet, 
Erdmannsdorff Ottó budapesti német köve- 
tét. Hardy Kálmán alezredes berlini magyar 
katonai attasét, akik nz egész németországi 
utón végigkísérték a kormányzói párt. 
Horthy Miklós kormányzó és felesége igen 
szívélyes hangon búcsúzott cl a kiséret tag
jaitól.

A Zsófia hétfőn reggel fél O-kor indul el 
Höflcinból és fél 8-kor érkezik Hninburg 

kikötőjébe,

ahol a kormányzói pár kilencnapos német
országi tartózkodás után elhagyja a német 
területet.

küldöttség.
A fogadtatás katonai díszét diszszázmd fogja 
megadni zászlóval és zenével. A Duna|'í«r- 
ton helyet kapnak n vitézek, a hadirokkan
tak és fronharcosok küldöttségei.

Itt említjük meg, hogy
Imrédy Béla miniszterelnök. Kánya 

Kálmán külügyminiszter és Kálz Jenő 
honvédelmi miniszter már előbb Buda

pestre érkezik.
A három miniszter már ma, hétfőn átveszi 
hivatala vezetését és

mindhárman megjelennek
a kormányzói pár ünnepélyes fogadtatásán.

hétfőn vissza fér Londonba,
ahol több megbeszélést folytai. Mielőtt 
Skóciába utazik, Chamberlain a London
ban levő miniszterekkel minisztertanácsot 
akar tartani.

A minisztertanács kedden délelőtt lesz
a Downing-Strceten.

A döntés hete 
következik!

London, augusztus 28.
Sir John Simon Innarki beszéde tigv a 

kormánypárti, mint az ellenzéki sajtóban 
egyhangú elismerésre talált. A lapok egy

sz.uk
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általán nem titkolják, hogy a helyzet rend-' 
kivül' súlyos, sőt egyöntetűen megállapít
ják, hogy

a legkttMlebH napokban • válság még 
Jobban kiéleződik.

A moat kezdődő hét, nz általános vélemény 
szerint, a végsőkig kiélezi a csehszlovák- 
kérőéit i valamilyen irányban feltétlenül 
meghatna a döntést. Hogy milyen lesi ei a 
döntés, arrnnézve a lapo knem bocsátkoz,- 
nnk jóslásokba. Igyekeznek azonban olyan 
jeleket keresni, amelyekből

kedvező fordulat reményét lehetne ki
olvasni.

Ilyen kedvező jelnek tekintik elsősorban a 
prágai knnnánv u| javaslatait, amelyek ál
lítólag rendkívül messzemenő engedménye
ket helyeznek kilátásba a csehországi nép
csoportoknak és remélni engedik, hogy

talán mégis csuk sikerül békés megol
dáshoz juttatni a nemzetiségi problé

mát.
Az nj csehszlovák kormányjavaslatok rész
leteiről azonban a lapok semmi közelebbit 
sem tudnak.

A helyzet további alakulása szempontjá
ból a sajtó nagy jelentőséget tulajdonit an
nak a körülménynek, hogv kedden délelőtt 
tizenegy órára

rendkívüli illésre hívták rtasre a mi
nisztertanácsot

n csehszlovák kérdés megvitatása céljából.

KUIcsUniis Jóakarattal 
megegyezni...

Párls, augusztus 28.

A vasárnapi lapok érdeklődésének előte
rében Sir John Simon lanarki beszéde áll.

A francia külügyminisztériumhoz közel
álló Petit Párisién különösen azt emeli ki 
o beszédből, hogy

kölcsönös jóakarattal a csehszlovák 
kérdésben Is meg kell és meg lehel ta

lálni a megoldást.
A Jonr megelégedéssel állapítja meg. hogv 
az angol pénzügyminiszter tartózkodott a 
nngv szólamoktól és gondosan ügvelt arra, 
hogv ne nehezítse meg még jobban az 
nmugvis eléggé súlyos helyzetet.

Runciman és Henlein 
tanácskozása

Prága, augusztus 28.

M Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
délután sürgős tárgyalásra ült össze lord 
Runciman és llcnlein Konrád a szudéta- 
párt vezetője. Henlein Konrád a szudétn- 
né-mel területeket utazza be, vasárnap Gör- 
kanba érkezeti.

Itt kereste tel Rímeimen lord titkára, 
aki a lord megbízásából Clnry-Aldrln- 
ged herceg leplltz-achünaul kastélyába 

lilvta meg a snidétnpárt veaetöjét.
A in> ghivólcvél. amelyet a titkár átadott 
„rendkívül sürgős okokra" hivatkozott. 
Henlein Konrád eleget tett a meghívásnak 
és

a kél politikus az egész délutánt ta
nácskozásnál töltötte.

Hiiek terjedlek cl arról, hogy l.cilcrnttz- 
hen és Pcichenbrrg melletti Schönbornban 

uiabb li.v'.rcdlköiéarc
került a sor szudétanémetek és csehszlová
kok közölt.

Vasárnap tartotta 
vasmiséjét a 87 éves 
Szmrecsányi érsek

Eger, augusztus 28.
(A Hétfői Napló ind ósiló jónak telefon je

lentése ) Vasárnap bensőséges ünnepséggel 
ülte meg Nyer városa a 87 éves Szmrecsá- 
nyi Lajos érsek pappá szentelésének

ŐS esztendős jubileumát.

Dutkay Pál érseki helytartó, az egyház
megye papságához irt körlevelében elren
delte, hogy vasárnap ur egyházmegye ftsz- 
srcs templomaiban imádkozzanak ar. egri 
érsekért

Maga Srmrecaúnyi Lajos házi kápolná
jában reggel hét órakor tartotta meg 

vasmiséjét.

Délelőtt kilenc órakor ar egri fösrékesegy- 
bárban fényes ünnepség volt, ahol Kriston 
Endre püspök mondott misét. Majd a feren
cesek kullurházában az egri katolikus egy- 
liázközstaek képviselőtestületei ünnepelték 
StmreciJnyl érseket vasmlséje alkalmából.

A SIÓFOKI FÜRDÖIGAZGATÓSAGNÁL 
még néhány kitűnő fekvésű fenyves telek kapható. 
Érdeklődés; Váci-utca 27/29. Tel.: 380-111 és 380-132. SZOBARE.'.’DELÉS Váci-utca 27 29.

Éles kisgazdapárti támadás 
a nyilaskeresztes mozgalom 

ellen Abonyban
Abony, augusztus 28.

Báró Berg Miksa, az abonyl választó
kerület kisgazdapárti országgyűlési kép
viselője vasárnap Abonyban és Jdszkara- 
jenőn mondott beszáinolóbeszédcket. Beszá
moló útjára több képviselő is elkísérte, 
továbbá ott volt gróf Haller Gábor is, aki 
elsőnek szólalt fel a gyűlésen.

— Nem vagyok egy pártnak sem tagja, 
nem vagyok se nagybirtokos, se zsidóbérenc 

mondotta többek közölt. — Szószékein 
máshol van, mint a népgyüléseken, szószé
kem a templom. Ha itt állok előttetek, an
nak az az oka, hogy most minden hazáját 
rajongással szerető épkézláb embernek be 
kell állni a magyarságot felvilágosító mun
kába, inért ma

magyarságunk van veszedelemben. Az a 
kérdőjel mered elénk: maradhatunk-e 

magyarok?

Gróf Ilatler Gábor után báró Berg Miksa 
mondotta el beszámoló beszédét, amelynek 
során kifogásolta a népi politika elmaradá
sát. A kormány javaslatai — szerinte — 
r.ein segítenek a falun. Foglalkozott az uj 
intézménnyel a „Víg munkások" intézmé
nyével, amelyet Németországban és Olasz
országban is megteremtettek.

— Nem óig munkásokra, hanem vig mun- 
káscsaládokra van szükség. Arra kell töre
kedni, hogy legyen meg mindnyájunknak a 
tisztességes megélhetés — fejezte be nagy 
helyesléssel fogadott beszédét báró Berg 
Miksa.

Dr. Pongrác: Aladár mondott ezután hosz- 
szabb heszdéet. A politikai bolondgombák 
és ostobaság uralma ellen beszélt először,

Budapesten megtalálták 
a győri pénzhamisító 
felszerelését

Győr, augusztus 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A győri rendőrség clfogatásuk 
után részletesen kihallgatta Raduány Ru
dolf budapesti soffört, Kovács Sándor ma
gántisztviselőt és Németh Anna budapesti 
leányt, akik kétpengősöket hoztak forga
lomba. Azt vallották, hogy a hamisítványo
kat

Budapesten vásárolták egy Relncr nevű 
embertől,

A

Front harcosok gyüleke
zése a kormányzó 

fogadtatására
Pronharcos Szövetség zenekarral és disz- 

zászlóaljjal fogadja nz államfőt és feleségét. 
A fogadtatáshoz kivonuló formaruhás front
harcosok hétfőn délután 3 ára 15 perekor gyü
lekeznek a szövetségi székházban (VIII.. Rá- 
kóczl-ut 27.1, ahonnan együttesen vonulnak a 
hajóállomásból. A siövetaég clnökségo a for
maruhás tűzharcosoktól pontos megjelenést 
kér.

Grand Prix-t kapott 
a halasi csipke

Kiskunhalos városa: 
világkiállítás

Kiskunhalas, agusztus 28.
(.1 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Örömünnopet tartott vasárnap 
megérkezett a tavalyi 
zsűrijének értesítése,

a halasi csipkét a nngydl||nL „Grand 
Prlx’*-vcl  tüntették ki.

A halasiak nagymennyiségű csipkét küld
tek Párisiin, amelynek állandóan nagy tábor 
nézője akadt a kiállításon. A szakértők már 
akkor elkönyvelték, hogy n magyar halasi 
csipke kiállítási anyag

veri n brÜMicll CRlpkeÖMzeállltáAt.

A nagy dij igazolta n szakértők véleményét. 
A halasiak kitüntetése nagyban hozzásegí
tette Magyarországot a világkiállításon elért 
hatodik helyhez. A polgármesteri hivatal 
hétfőn értesíti a kiállító Csipkckészltőkct a 
megérkezett kitüntetésről.

a mozgalom jó voll 
mondotta —, nem je- 

hogy jó Magyarország számára. 
más a magyarság, mint a német

azután áttért a nyilaskeresztes mozgalomra
Csehszombati László a politikai helyzet

tel foglalkozott, majd o külpolitikai kérdé
sekről szólva, hangoztatta, hogy

forduljunk olyan államok piaca felé, 
amelyek hajlandók aranyvalutáhan 

fizetni.
Dalin Jenő volt a gyűlés utolsó szónoka, 

aki szintén a nyilaskeresztes mozgalomról 
beszélt.

— Az, hogy ez 
Németországnak — 
lenti azt, 
Egészen 
nép. A magyarság ragaszkodik a maga sza
badságához.

Tildy Zoltán beszámolója
Füzesgyarmat, augustzus 28.

Füzesgyarmaton vasárnap Tildy Zoltán 
mondott beszámolóbeszédet. Bírálta a vá
lasztójogi törvényt, majd hangoztatta, hogy

magyarságunkból soha sem fogunk en
gedni.

— Azt üzenjük a világ minden tája felé 
— mondotta —, hogy bennünk barátokat 
csak akkor lehet kapni, ha ezeréves függet
lenségünket és a magyar nép szabadságsze- 
rclelét megbecsülik.

Kifejtette azután, hogy
n szomszédság érdekében

nem szabad sajnálni semmi ésszerű áldo
zatot.

Varga Béla szólalt fel Tildy nagyhatású 
beszéde után.

ukiről közelebbit nem tudnak.’
Tegnap győri detektívek utaztak Duda

pestre, házkutatást tartottak fíadvány Ru
dolf lakásán

n kémény
sltó géprt,

és
mellett befalazva pénzhaml- 

vnlamlnt hamis kétpcnj’ő- 
sllket találtak.

visszatértek Győrbe és újra 
aki most már be- 

hogy ő követte cl a hamisitáso-

A deteklivek 
kihallgatták Radványl, 
vallotta, * .... 
kát. A nyomozás tovább folyik.

Bolváry Géza 
Budapestre érkezett
Vasárnap délelőtt Budapestre érkezeit 

Bolváry Géza, az európai hírű magyar film
rendező, aki Magyarországon forgatja 
Ztvlschcn Strohm und Stcppe cimü filmjét 
Bolváry nem egyedül, hanem egész német 
filmstabbal és filmszínészek seregével jött, 
hogy holnap egy fiszamenti faluba utazza
nak, ahol hetekig fognak táborozni a külső 
felvételek leforgatása miatt. Beszélgettünk 
Bolváry Gézával, aki a következőket mon
dotta:

— őszinte örömmel jelenthetem, hogy 
végre teljesült szivem vágya

és magyar nyelvű filmet, magyar szerep
lőkkel Magyarországon készíthetek.

Augusztus 2 3-tól szeptember 4 -1 g
is elsőrangú sportesemények 

látványosság.
Nemzetközi viszonylatban 

nagyszabású

NEMZETKÖZI TannFszuarsenvek9IL9IILL I IlUfcl fialambliSufiuarsanii fa au i. l i ii u &1 Gasambiövövorsenyek
Spanyol lovas iskola bemutatása. Vitorlásverseny, úszó-
verseny, repllltoillagtiira, mtireplllOs bemutató.

50 /0 vasúti kedvezményes igazolványok 
" IBUSZ Irodákban és Siófok Fürdó írod ólában, 
Váci-utca 27. szám alatt kaphatók.

NAPI PENZIÓ 71- PENGŐTŐL.

Evek hosszú során többizben dolgoztam 
Budapesten, i észint Gaál Franciskával, ré
szint német együttessel, de mindig német 
nyelven forgattam Hetek óla folynak a tár
gyalások Berlin és Budapest között és most 
vasárnap sikerült aláírni aszerint a szerző
dést, amely szerint a tervezett német filmet 
magyarul is megcsinálom. A magyar címe 
valószínűleg Tiszavirág lesz és Bibó Lajost 
kértük fel a könyv megírására. A magyar 
szereplőkkel természetesen még nem volt 
időm tárgyalni.

MOZI
PIROS BUGYELLÁRIS ' néps.TÍnmüfiImek 

kitűnő specialistája, 
Pásztor Béla nagyon 
helyesen lépésről lépés
re, filmröl-filmre job
bat és jobbat alkot.

Gyengéd szeretettel, sok ötlettel és ami fő,. 
Ízléses kultúrával nyúl a népszinmühöz, 
amely íme uj életet kap a mozivásznon. A 
Piros bugyelláris édes, magyaros romanti
káját mentette ál a feledésből a mozivá
szonra és hogy Csepreghy Ferenc «zin- 
pompás, hangulatos és mélyen emberi szán
játéka a modern technika uj alkotásán ke
resztül most tarlós uj életre születhetett., 
cz.ért elismerésünk Sigmim Laudisút tűzzük 
Pásztor Béla mellére. A magyar falu akác
illatos levegője árasztja el a filmszínház 
nézőteret, halljuk ismét a szivtöl-szivhez 
szóló magyar dalokat, békebeli huszárok 
vágtatnak ál a falun és a magyar szív jó
zan romantikája, a lelkek háborgó indulata 
és az örök, clnyühclellen szerelem minden 
szépsége, fájdalma mutatkozik meg Török 
bírónő szerelmi regényében. Török birónéf, 
Blaha Lujza felejthetetlen szerepét uj film
színésznő, Bordy Bella, az Operaház kitűnő 
táncosnője alakítja. Bár első filmje, mégis 
megmutatkozik benne az „oroszlánköröm." 
Pásztor Béla nem hibázott, amikor ráosz
totta ezt a rendkívül nagy és kényes szeré
vet. Bár kissé mü-tüzről pattanva mulal- 
kozik, de nagyon jól fotografálható, jól ítf 
beszél és valljuk be, ragyogóan táncol. Egy 
csárdása felejthetetlenül szép és kecses 
volt. Kiss Ferenc, a huszárőrmester, Som
lai), mint Török biró robosztus, őserejü 
egyéniségükkel teljes hitelüek voltak, de 
meg kell dicsérni valamennyi szereplőt, igy 
Pethfí Attilát, Pethes Sándort. Tapolczay 
Gyulát, ölvedy Zsókát és Ladomérszky 
Margitol. Angyal László finom ízléssel szer
vírozta a magyar muzsikát. A piros bugyel
láris, minden kilátás szerint, ■ megtölti a 
Kamat- és az 'Átrium mozi kasszáját is.

Raimu, a híres francia 
\ KÉTLELKŰ EMBER • "»pp»i

■•smetes, etje: gazember 
kettős hálás szerepében 
alkot magának színészi 
szobrot. Jóformán ennyi 
a film —• de francia film.

Tele a deteilok szépségével, apró ötletek ez
reivel, a színek villogásával, amelyek szeren
csésen töltik be a gazdag és érdekes meseke
retet is. Picrre Blancher is csodálatosan nagy 
színész, méltó partnere Raimunak. A film 
lőnben majdnem élmény.

kil-

mé- 
Mi-

* Kilenevenegy operatőr négyszázezer 
fért fotugrafált 
óta ...................

az olimpiai versenyekről.
olimpiai játékok vannak, először történt 

meg, hogy egységes, művészi és a versenyekről 
teljes képet adó film készült, a részletfilmek 
helyeit. Az a film, amelyet Leni Riefenstahl 
vezetésével 91 operatőr készített a berlini 
olimpiai játékokról, nem alkalmi riport, ha
nem egy hatalmas drámai munka a nemzetek 
világraszóló mérkőzéséről. Fényképezőautók 
kísérték a versenyzőket, repülőgépek a ma
gasból, buvárfénykópészek n viz mélyéből fo- 
lografáltúk n versenyeket, amelyek 16 nap 
alatt 2(50 órán át folytak. Az operatőrök pon
tosan 486.000 métert fotografáltak s ebből kel
lett kiválasztani azt a néhányezer métert, 
amely két-két óra alatt lepereg. A filmet 
Ugyanis két részben mutatja be az Uránia.

tv

s

Kaszinóban. Grlllben. Ét- 
teremben zene, tánc

Telefon: 380-114 és 3SQ-132

X'
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tömegkatasztrőfa :
Egyszerre négy katona! repülőgép 

zuhant le és hat pilótatiszt szörnyethalt
Zürich, augusztus 28.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A svájci 
katonai aviatikát szombaton négyszeres 
szerencsétlenség érte, amelynek hat halottja 
és két súlyos sebesültjc voll. Luganóban 
repülőnapot rendezlek a katonai aviatika 
népszerűsítésére s

a repülőnapra öl könnyít megfigyelő
gép indult el a Zürich mellett fekvő 

diibendorfi katonai repülőtérről.
Ülind az őt gépen két-két tartalékos re
pülőtiszt ült. Az öt gépből álló repülőraj a 
schwyzi kanton hegyei közölt olyan sűrű 
ködbe került, hogy

az öt gép közül négy feladta a vállal
kozást és elindult vissza Zürich felé.

Mindössze az ötödik gép folytatta útját déli

Vissza vitték 
Márianosztrára a férj

gyilkos Bognár Istvánnét
Vasárnap kora reggel két szuronyos fegy- 

őr jelentkezett a főkapitányságon, Mária- 
nosztráról jöttek, hogy visszakisérjék a 
fegyházba a férjgyilkos Bognár Istvánnét. 
Bognárnál, aki Alagon meggyilkolta és föl
darabolta az urat, jogerősen életfogytig
lani (egyházra ítélték és Márianosztrára kc- 
Tült. Pár nappal ezelőtt

megszökött a fegyintézet kertjéből, Bu
dapestre gyalogolt, de itt fölismerték,

J—

Rendőri razzián elfogták,
öt betörést ismert be, 
amelyet el sem követett

Az elmúlt napokban rendkívül sok betö
rés fordult elő Újpesten. Rendszerint az üz
letek raktárhelyiségét fosztották ki a be
török. A rendőrség széleskörű nyomozást 
indított az üzletfosztogatók kézrekerlté- 
sére.

Vasárnap hajnalban
razziát tartottak

s a razzia során rendőrkézre került Tor- 
mássy Károly 42 éves műszerész. Megálla
pították, hogy már kétizben volt büntetve 
s a főváros területéről örök időkre kitil
tották. Kihallgatása alkalmával elmondotta, 
hogy az elmúlt napokban

Tűz pusztított 
a Hunnia csokoládé-gyárban

Leégett a gyárépület teteje
Vasárnapra virradó éjszaka izgatott 

férfihang jelentkezett az újpesti tűzoltóság 
telefonján.

— Itt a Hunnia csokoládégyár portása 
beszél, jöjjenek gyorsan az urak, mert 

ég a gyár!
— mondotta a telefonáló.

Néhány pillanat múlva az újpesti lüzör- 
ség teljes készültséggel kivonult a nagy új
pesti iparvállalat Horthy .VíAlós-utca 51. 
szám alatt lévő telepére. Az egyik

gyárépület teteje ekkor már lobogó 
lánggal égett.

UftRBSI SZUIHBZ

Szabolcs Ernő rendezésében
l.va I HaUca LAsilő

Nzlklay Nzcréna 
l.ászlö Lola

Solthy Gylírgy 
Feleky Canulfl

Kertész Dezső l’Alöczy Lösz
Dalnndy Erzaf 1 Fodor Artúr

H >rtl, licitál, Kompóthy, Gábor felléptével

170—100. előadás |
Olcsó helyárak! 

Jegypónatár-telefon i I81-202 
Hsllgassa meg nz Ide gyere rAs«Am keddi radlókUzvetltéRét!

Irányban Lugano felé. Alig hogy a négy
visszatérő gép megfordult, Oberlherge és 
Muottatal községek között

a nagy ködben nekiment a hegyoldal
nak és lezuhant.

Mind a négy gép izzé-porrá zúzódott s az 
egyik cl Is égett. A nyolc tartalékos pilóta
liszt közül hat azonnal meghall, a másik 
kettő pedig súlyosan megsebesült. Az ötö
dik gép, amely nem fordult vissza, szeren
csésen túljutott az Alpok veszedelmes zó
náján és elérte az olasz halár közelében 
fekvő Bcllinzono városát, ahol minden baj 
nélkül leszállóit.

A négy katonai repülőgép katasztrófája 
nagy megdöbbenést kellett az egész svájci 
közvéleményben. Ilyen súlyos szerencsét
lenség még sohasem érte a svájci katonai 
aviatikát.

elfogták és rendőrségre került.

A főkapitányság jelentette az clfogatást a 
márianoszlrai fegyintézet igazgatóságának, 
amelynek intézkedésére azután most Buda
pestre érkeztek a fegyörök.

A kiküldött fegyörök a főkapitányságon 
átvették Bognár Istvánnét és a Nyugati pá
lyaudvarra mentek vele, ahonnan az első 
vonattal visszavitték Márianosztrára,

öl újpesti üzletben kísérelt meg be
törést, 

kifeszitclte az ajtót, azonban minden egyes 
alkalommal megzavarták, mire elmenekült 
és az üzletekből nem vitt el semmit sem. 
Az öt üzlet tulajdonosát, akiket Tormássy 
Károly megnevezeti, vasárnap detektívek ; 
keresték fel, kihallgatták őket az ügyben 
és megállapították, hogy Tormásy vallo
mása

nem felel meg a valóságnak,

az öt kereskedés közül egy sem akadt, 
amelybe betörést kíséreltek volna meg. 
Tormásyt ennek ellenére beismerő vallo
mása után letartóztatták.

a sötét éjszakában kísérteties fénnyel vilá
gítottak a magasba csapó vöröslő lángnyel
vek.

A tűzoltóság nyomban hozzáfogott az ol
tás munkájához. Nyomban megállapították, 
hogy szerencsére komolyabb veszélyről 
nincsen szó, az égő épület távol van a 
többi gyárépületektől és nincsen benne 
semmiféle gyúlékony anyag felhalmozva. 
Alig félóra leforgása alatt

lokalizálták az első pillanatban vesze
delmesnek látszó tüzet,

addigra azonban az épület tetőzete leégett.
A tüzvizsgálatot hétfőn tartják meg, ek

kor derül ki, hogy mi idézte elő nz újpesti 
Hunnia csokoládéárugyár füzét, amelynek 
során a főzőhelyiség tetőzete a lángok mar
taléka lett.

Hajnali dulakodás
12 pengő miatt

Vasárnapra virradó éjszaka hangos kia
bálás és dulakodás zaja verte fel a Hungá- 
no-körnt és Vdczf-ut kereszteződésénél a 
környék nyugalmát. Az egyik közeli üres 
telekről hallatszol! a lárma.

Az őrszemes rendőr futólépésben sietett 
a sötét telekre, ahol egy férfit és egy nőt 
talált, akik

vadul dnl&kodlflk egymással.
A verekedőket h rendőr előállította n fő
kapitányságra, igazoltatták őket s kiderült,

Tekintse meg újdonságainkat az Őszi Lakberende
zési Vásáron és az összes rádió-szaküzletekben

BemutnUii Kir. én urtv.
hangszergyar en

Vtl.,RaKÖCZ!UtOlJ.
Az ország leenatfvobb
és legszebb rádióterme

hogy a férfi Kummer Ádátn lakatosmester, 
a nő Szilágyi István asztalos felesége.

Szilágyiné elmondotta, hogy Kummer 
rcllküljéből 12 pengőt vett ki 

s mikor a pénzt visszakérte tőle, akkor rá
támadt és ütlegelni kezdte. Kummer sem-

THTIW

45 pengőt Kapod jegyvásárlásra,
ellopta az Erzsébetvárosi 
Színház összes Jegyeit 
álaűía megbizáinah és a pénzzel 
leutazott a Balatonra

Néhány nappal ezelőtt Erdélyi Mihály, az 
Erzsébetvárosi Színház igazgatója, az ismeri 
operettlibrettistn, megjelent a főkapitánysá
gon és följelentést telt ismeretlen tettesek 
ellen. Elmondotta, hogy délelőtt, mikor ki
nyitották a színházat, a legnagyobb megdöb
benéssel vették észre, hogy

a színház pénztárából az éjszaka ellop
ták a jegyeket.

A nyomozás nyomban megindult. A detek
tívek teljesen értetlenül állottak az esettel 
szemben, mert a pénztár ajtajának zárja 
sértetlen volt és azt a betörő csak azon a 
kis tolóablakon keresztül mászhatott be a 
helyiségbe, amelyen keresztül a jegykiadás 
történik. A betörést tehát csak gyermek 
vagy törpe követhette el, aki a pénztárszek
rényt sem tudta felfesziteni, mindössze csak 
a lelakatolt ajtó mellett kélujjnyi rést hasí
tott és ezen keresztül szedte ki a jegyeket.

A szekrényben lévő pénzhez azonban 
már nem judoit hozzá.

Alig távoztak az Erzsébetvárosi Színház 
épületéből a detektívek, máris jelentkezett 
néhány férfi Erdélyi Mihálynál és egy cso
mó jegyet hoztak.

A pénztárhelyiségből ellopott színház
jegy volt valamennyi.

Az ismeretlen emberek elmondották a szín
ház igazgatójának, hogy ők jegyüzérek. Né
hány hét óta már a színházjegy pénztáránál 
nem kapnak jegyet és megbízást adtak egy 
ismerősük tanuló fiának, hogv vásároljon 
számukra jegyeket. A fiút ugyanis soha 
senki nem látta a színháznál s azt remélték, 
hogy a nagymennyiségű jegyet minden to
vábbi nélkül kiadják neki a pénztárnál. A 
gyerek átvett tőlük negyvenöt pengőt és 
másnap délelőtt

a negyvenöt pengőért közel ötszáz 
pengő értékű jcg.vel hozott.

Nagyon gyanús volt nekik a dolog, nem 
akartak bajbakcriilni — mondották — s 
ezért visszahozták a jegyeket.

Megnevezték a tolvaj fiút is. a kiért de
tektívek mentek el szülei lakására, de a finl 
nem találták:

nyomtalanul eltűnt.

A szülők a delcklivcklöl értesültek a tör
téntekről, kétségbeesel len keresték maguk 
is a gyermeküket, azonban ugvlátszott, hogy 
a fiú megszökött.

Vasárnap váratlan fordulat következett nz 
ügyben. Az eltűnt gyerek szülei értesítést 
kaptak, hogy

fiuk a Balatonon nyaral.
Nyomban a gyerekért utaztak, felhoztók a 
fővórosbn. A gyerek most elmondotta az 
egész jegylopris történeté! Éjszaka ótmá-1 
szolt az Erzsébetvárosi Színház hátsó kéri-1

Telefonok:
136- 068 
144-354
137- 708

mit sem akart tudni a dologról s azt mon
dotta, hogy az éjszaka találkozott Szilágyi 
Istvánnévai, meghívta vacsorára, italt fize
tett neki s utána sétálni hívta. Később nz 
asszony ajándékba adta neki a pénzt. Ki
hallgatásuk után elbocsátották a főkapi
tányságról.

lésén, a színház falába épített külső vaslét
rán fölmászott a tetőre s a szcllözőnyiláson 
ál bejutott a zsinórpadlásra. A sötétben a 
lépcsőkön tapogatózva jutott az előcsar
nokba, bebújt a pénztárfülkébe és

alig félórái munkával a jegykészlet je
lentékeny részét kiszedte a pénztár

szekrényből.
Arról nem tudott semmit, bőgj' a szekrény
ben pénz, is van s arra sem gondolt, hogy 
a jegyek értéke jóval meghaladja a negy
venöt pengőt. A lopott színházjegyeket az
után másnap délelőtt átadta a jegyüzérek
nek s

a negyvenöt pengővel elutazott a Bala
tonra, amelyről oly rókát hallóit s ame

lyet még sohasem látott.
A megtévpd fiú a gyermek bíróság elé ke

rül.

lem riefeusiahl
világraszóló alkotása

l.resz.A MZETEK lilUlEPE
Minden idők leghatalmasabb filmje

CSÜTÖRTÖKTŐL



Eudapert, angturfui 29,

Tiz autóból álló karaván indult tegnap 
Magyarországról Tiranába. Előkelő magyar 
hölgyek és urak utaztak Albániába, hogy 
részfvrgycnek az albán királyság klhlrde- 
tésénckr tizedik évfordulója alkalmából ren
dezendő üríhepségen. Hétfőn kezdődik a 
négynapos ünnepségsorozat. Hétfőn délután 
'Kotta miniszterelnök rádióbeszédet mond 
és huszonegy ágyulövés jelzi az ünnepség 
megkezdését. Másnap díszes küldöttség 
megy Burgajetbe, Zogu király szülőhelyére 
és emléktáblát helyez el a palotán, amely
ben a király születeti. Szerdán (léraldlnc 
'királyné a királyi család és a kormány tag
jai jelenlétében leleplezi Tirana főterén a 
Szabadságszobrot, amely magyar művész, 
Tóth Igirc alkotása. Csütörtökön a képvise- 
Srlőhdz elnöke tart beszédet, amely után 
százegy ágyulövés dördül el s ez fejezi be 
az ünnepet. A négynapos ünnepség alatt 
társadalmi ünnepségek, mulatságok lesznek 
és a királyi pár fényes fogadóestét tart, 
amelyre hivatalosak lesznek a magyar ven
dégek Is,

II.
’A magyar Idegenforgalom vezérkarának 

egyik legtehetségesebb generálisa, Szviezsé- 
Pyl Zoltán miniszteri tanácsos megszivleltd- 
való ötletet vetett fel. Hivatalosan és nem-, 
hivatalosan általánosságban ezt a szói hasz
náljuk „Idefien/orgalom", holott ez a szó 
nem harmánikus azzal, amit tulajdonkép
pen kifejezni akarunk. A magyar nyelvben 
az „idegen" szónak sajátos melléklte van, 
egyáltalában nem barátságos. Szvlezsényi 
Zoltán azt javasolja, hogy az idegenforga
lom szót töröljük ki az idegenforgalmi szó
tárból és vezessük be helyette a sokkal job
ban, szebben csengő és az értelmet is job
ban kifejező „vendégforgalom" szót, ami
vel megmutattuk, hogy 
gat óit nem Idegennek, 
tekintjük. Nagyon okot 
kell valósítani.

Magyarország látó- 
hanem vendégnek 
ötlet, sürgősen meg

Hl.
Érdekes müvésivendége van Budapestnek. 

Ébneth Lajos, magyarszármazásu hágai 
festő.

IV.
Szeptember elsején mutatják be Rozs- 

nvnlék uj revűjüket, a Színek szimfóniá
ját, melynek’ egzotikus kis primadonnája 
egy másféléves elefántbébi. Ugyanekkor lesz 
premlérje a süllyeszthető páholyoknak is, 
amelyekben a felszerelt városi telefonokkal 
akár Londont, vagy Párisi is felhívhatják 
fiz Arlzona-mulató vendégel.

V.
Vasárnapra megállapították a MAC parádl 

Sporthetének végleges programját. Az első 
napon lesz az ismerkedési vacsora, másnap 
vizíünnep a strandon. Harmadik napon 
tdneuerseny, negyediken sportból szerepel a 
programon, at ötödiken pedig díjkiosztás 
és záróvacsora. A tavalyi makacs híreszte
lésekkel szemben hivatalosan és hitelesen 
idciktatjuk, hogy a kitűnő Wahlkampf 
Henrik nem nonu vissza, minden ilyen hí
resztelés csak rémhír volt a parádi sportból 
társadalmi részét ő rendezi.

VI.
’A Kossuth Lajos-utcal Műterem termei

ben két festő és egu szobrász munkáiban 
gyönyörködik a közönség. A gyakran kiasz- 
szikus nyomokon halódó Bálint Árpád a: 
egyik festő, a remekül Induló fiatal portré- 
tlsta, Markup Valéria a másik. Markup Béla 
szobrásznak különösen „Huszár" cirnü 
znunkála tűnt fel.

VI.
Londonból Írják a Kisnaplónnk: Buda- 

Jifs talán csak a szakemberek ismerik, de 
a nagyközönség aligha tud arról, hogy Lon
donban működik egy tanács, amely majd
nem teljhatalommal dönt a dlvatszinek te
kintetében. Az angol birodalom legnagyobb 
textil-, harisnya- és bőrgyárainak vezetői
ből áll az úgynevezett „szin-tanács". Ez 
évenként ülést tart és elhatározza, hogy 
melyik színárnyalatok gyártását favorizálja 
a textil, harisnya- és bőripar, tehát vég
eredményben arról dönt, hogy milyen színű 
ruhában, kalapban, harisnyában és cipő
ben lámák a hölgyek. A szin-tanács leg
utóbbi illésén olyan határozatot hozott, 
amely rövidesen éreztetni fogja hatását a 
harisnyavlsctés terén. Megállapította ugyan
is a s’in-tandcs a világ minden részéből be
futó jelentés alapján, hogy a: öt világrész 
hölgyei nem kevesebb, mint hntszd: színár
nyalatú harisnyát viselnek, ami természete
sen komplikálja nz öltözködést. A tanács 
csért megbízást adott a legkiválóbb szakér
tőknek. hogy állítsanak össze tizenkét szin- 
drnynlatot és intézkednek majd, hogy a vi
lág valamennyi gyára csak ebben a tizen
két színárnyalatban készítsen harisnyát.

I;
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BAKTER: Uccu, nini, Lepcses szomszéd, 
sodrófa legyék a körösztapám, ha maguk 
nem Pestről gyiinnek megen,

ÖRZSI: De még millen cifra dologba 
natoztunk föl.

BAKTER: No csak, no! Mongyók el 
egybe.

ÖRZSI: Öntőzkönni vólunk.
BAKTER: Mi a ragya? Iszen nem vót 

huzsvét!
LEPCSES: Tuggya, hájjá, van mlnékünk 

egy knlendárijomunk, oszt annak a nyom
dásszá Pesten lakik. Fölkerestük mút héten 
aztat az embert s ahogy kilépett nz ajtón, 
e' csöbör vízzel úgy nyakon öntöttem, ho‘ 
csak úgy locsogott.

BAKTER: Jézus ereje! Abba a mút heti 
farkasordíttó hidegbe?

LEPCSES: Ü is aszonta. Hogy amúgyis 
majd megfagy, hát mér teszem eztet véle? 
De montam, a latyoki nyavala tisztelkegy- 
gyen az úrnál, mér nyomtatta bele a kalen- 
dárijomba, hogy Ógusztus van, mikor 
pedig egyszíntiszta December az idő??

BAKTER: Igaza is vót, Lepcses szom
széd. — Oszt azontúl mi újság Pesten?

ÖRZSI: Ver a szó errői-arrul.
LEPCSES: Teszem föl a francija kome- 

nisták igen mérgessek a miniszterelnö
kükre, amér a negyven órás munkahetet 
nyóccal megtoldotta.

ÖRZSI: Pedig nincs igazuk. Mer több 
nap, mint kóbász.

BAKTER: Biz a kóbász gyorsabban el
fogy mint az étvágy.

LEPCSES: Erriil eszembe jut, hogy 
llátulbátor Begyegö Pál óvasott valamit a 
kóbászmérgezésriii, oszt vasárnap a köp
ködőn fölkérdezte a komáját, neve szerint 
Vagylagos Misák Józsit, hogy aszongya: 
„Ugyan, komámuram, maga ollan körü- 
tekintő egyén, nem tunná megmondani 
nekem, hogy mi az a kóbászméreg?1* — 
„Dehonnem" —- felelte Vagylagos -—, 
,a kóbászméreg az a méreg, akit akkor 

érez az ember mikor a kóbász elfogyott.1* 
ÖRZSI: Magam is szoktam mérgelőnni 

azon nyár derekán.
BAKTER: Elhiszem. —- Hát az igaz vóna, i

. hogy e*  köztársasági panyor röpülő a
■ kamerággyait bombázta a svaromlénijába? 

ÖRZSI: Ugy Írták a zujságok. 
LEPCSES: Előfordul az illen katasztróka. 

Nálunk is eccer Bógyogaszaló Simony Gazsi
I megállapodott a cimborájával, Kotorék 

Nagy Mihálial hogy estvéli sötétben el
csípik aztat a Bicigliszelidíltő Kovács KA- 
rolt s a furkósaikkal e1 kesennyég hat
szögletűre igazittyák a kupáját. Hát szom
bat este lesbe álltak a kocsma körül, egyik 
innejd, másik onnajd, oszt várták az illeté
kest. De közbe Kotorék Nagy Mihál rá 
akart pipálni s álballngott gyufáér a cim
borához, aki a sötétben azt gondolván, 
hogy az ellenség gyün, nagyhörtelen akko
rát durrinlott a husángjával a füle közé, 
hogy még elmondani is kínszevedés. — 
„Hejnye, no!" — jajdult föl a szövetsé
ges —, „dejszen még agyonüt!1* — Engedd 
met kérek1 — monta Bágyogaszaló —, 
„de azér nem baj, mer legalább mostan 
tuggya kend hogy mekkorát kap az ellen
ség. ha kigyün a kocsmábul."

ÖRZSI: Hogy a fényé tutulla ki. — Oszt 
mehetnénk is, aptya.

BAKTER: Megájjon, na! —- Arrul nem 
lett még nyilatkozatot Lépcsős szomszéd, 
hogy bizonyos győri emberek kilencven 
fillérjével vásállák a kétpengősöket.

ÖRZSI: Az ám. De hamisak vótak azok 
a kétpengősök.

LEPCSES: Valahun külországba eccer 
nagy adót vetettek ki egy honpógárra, aki 
osztán rendessen befizette a követölt pézt. 
De tuggya, hájjá, azok a külország! adó
hivatalok ollanok, hogy ha valaki szó nél
kül befizeti az adóját, rögvest aszongyák, 
hogy: hehejj, e1 nem gyün ríni, alkunni, 
tehátlan többet is be lehet vasalni rajta; 
miáltal kiróttak rá még egy kupac adót. 
Hát csudák csudájára aztat is szó nélkül 
leguberálla. No, erre még nagyobb adót 
sóztak a nyakába. Hát az illető honpógár 
egy nap béballagott a hévatalba, letett az ■ 
asztalra c1 fájn bankónyomó masinát s 
uszonta: — „Ehun-e, nyomjanak nz urak 
rajta mindig annyit, amennyit kivetnek j 
rám!“ —- Oszt Istennek ajállom.

Iskolai bérletképek azonnal, 
2 darab rendelésnél <
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Évi ötmillió pengőt kell 
előteremteni a magyar 

sportrepülés céljaira
Óriási lelkesedéssel siet az iljuság a 
pilótapályára

• galmi repülés idején biztos elhelyezkedést, 
polgári kenyeret találnak, másrészt a ma-

• gyár sportrepülés szempontjából is fontos, 
■ hogy sok uj pilótánk lesz. Mindezen felül 
> pedig

nemzetvédelmi szempontból óriási je
lentősége van annak, hogy kiképzett 

pllótatartalékkal rendelkezzünk.
Természetesen komoly anyagi eszközökre 

van szükség, hogy mindezt megvalósítsuk. 
Ezt a célt szolgálja a Hothy Miklós Nem
zeti Repülőalap. Láthatjuk, hogy a magyar 

i közönség megértette nz idők szavát és nap
nap után újabb felajánlások érkeznek a 
Nemzeti Repülőalapra. Az áldozatkészséget 
még fokozni kell,

minden magánembernek, intézmény
nek és körűidnek egyformán köteles

gége, hogy áldozzon erre ■ célra.

Az önkéntes felajánlásokon kivül repülő
gépkiállítások, előadások, versenyek rende
zésével kell további jövedelmeket biztosí
tani az alap számára. A Nemzeti Repülő
alap a rendelkezésre ólló anyagi eszközök
ből gondoskodik a pilóták kiképzéséről, a 
szükséges sportrepíilögépck beszerzéséről, 
sportrepülő egyesületek támogatásáról, 
sportrepülőterek létesítéséről é.s felszere
léséről.

A társadalomnak a legvégső határokig 
kell elmennie az, áldozatkészség terén, 
mert évente körülbelül ötmillió pengő 

kell
arra, hogv a magyar sportrepülő fiatalság 
mai szerény ' iszonyainknak megfelelően 
kiképzést knpjnn.

Világszerte mindenütt nagy súlyt vetnek h 
a sportrepülés kifejlesztésére, nem utolsói

jelszava után kor- 
uj jelszó: Levegőbe 
hetvenedik születés-

A Tengerre magyar! 
szerűen megszületett az 
magyar! A kormányzó 
napja alkalmából n kormány Horthy Mik
lós Nemzeti Repülőalapot létesített, utóbb 
pedig u Légügyi Hivatal felhívta a magyar 
ifjúságot, hogy jelentkezzen pilóta-kikép
zésre. A légügyi hivatal felhívásénak pél
dátlanul nagy sikere volt,

ezrével jelentkeztek a magyar ifjak.
A jelentkezők orvosi vizsgálata most fo

lyik. Akiket alkalmasunk találnak a pilóta
szolgálatra, azoknak a kiképzését rövidesen 
megkezdik. A repülőterek közelében felállí
tandó táborokban tartják a tanfolyamot. A 
jelölteket két csoportra osztják. Egyik cso
portba azok kerülnek, akik érettségit teltek, 
ii másikba azok, akik ennél alacsonyabb 
iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az el
bánás és az oktatás tekintetében azonban 
teljesen egyformán kezelik őket,

mindenkit szabályosan pilótává képez
nek ki.

A jelölteknek tandíjra, ellátásra nem lesz 
gondjuk. A hathónapos sportrepülötanfo- 
lyum első részében modellkészítést és vi
torlázórepülést tanulnak, utána motoros 
iskolngépre kerülnek. Az ilyenfajta iskola
gépeken két korlát van, egyik mellett az 
oktató, a másik mellett a jelölt ül, aki ezen 
a gépen tanulja meg n motoros repülőgép 
vezetését.

Minden remény megvan arra, 
pár hónap múlva a kiképzett 

egész aercgévcl rendelkezünk 
aminek többféle okból is óriási 
san. Kp.részt n kiképzett pilóták az egyre 

ijobban fejlődő sport-, polgári- ú utusior-

hogy 

pilóták 
majd, 

jelentősége

saját

sorban nemzetvédelmi szempontból. Kiasz*  
szikus példája ennek a törekvésnek Anglia, 
ahol 55 repülőklub, tizenegy pilótaképző 
iskola működik és. a sportrepülőknek 123 
polgári repülőtér áll rendelkezésre. A mi 
méreteink kisebbek, mint a hatalmas szi
getországé, de a magyar társadalom felis
meri a kérdés fontosságát és

mindenkinek hazafias kötelessége, hogy 
képességeihez mérten hozzájáruljon az 
alap működéséhez, amely az első ma- 

gyár ember nevét viseli.
Nagyjelentőségű támogatás várható a kül
földi magyarság részéről is. A minap a Ma*  
gyarok Világkongresszusának budapesti 
ülésén felolvasták Pálkg László alexandriai 
magyar főkonzul levelét, amelyben ölszáz 
fontot ajánlott fel a Nemzeti Repülőalap 
céljára és felvetette az eszmét, hogy

a külföldi magyarok között kell pro
pagandát Inditani az ügy érdekében.

Pátky László levele nyomán most megindul 
a munka és a külföldi magyarság is bele- 
kapcsolódik az akcióba.

ZENE

STOKOWSKY

paris) nagy 
Áruházban

Stokowskg, aki a világhíres philadelphiai fil
harmóniai zenekarnak hosszú éveken út vezető 
karnagya volt, nemrégen megtisztelte látogatá
sával fővárosunkat, néhány napig valósággal 
lázba ejtette a „mozirajongók" hatalmas tábo
rát és a nagy karmester itlartózkodása alatt 
állandó ostrom alatt állott az autogrammgyüj- 
tök szenvedélyes hada részéről. Rövidke vendé- 
gcskedése alatt rengeteget nyilatkozott a lapok 
tudósítóinak eddigi működéséről és elmondotta, 
hogy szerinte a gépzene tökéletesítése életének 
főcélja, mert abban látja az igazi művészi zene 
kiteljesedését. S miközben ezt elmondta és nagy 
köntörfalazó óvatossággal „nesze semmi, fogd 
meg jói" alapon indokolta álláspontját, kínos 
óvatossággal vigyázott arra, hogy hallgatósága 
előtt valahogyan cl ne szólja magát ... Pedig 
elszólta magát, mert elárulta, hogy neki — 
hála Istennek — minden technikai segédeszköz 
rendelkezésére áll a filmek hazájában ahhoz, 
hogy a gépzene tökéletesítése érdekében annyi 
anyagot pocsékoljon, amennyi csak jól esik ... 
és annyi reklám íródjon a saját személyének 
propagálása érdekében; amellyel Magyarorszá
gon tizenöt filmet is lehet gyártani! Mindehhez 
még hozzájárult a Gréta Garbóival tökéletesen 
kiépített európai reklámturné is, lotiát nem 
csoda, hogy Stokowski, mint a „nagy" éf „utol
érhetetlen" került a nagy közvélemény érdek
lődésének középpontjába.

Most, hogy a szenzáció kissé lélohadt, a vé
letlen folytán alkalmunk volt beszélni a nagy 
zenekari varázsló philadelphiai zenekarának 
egyik kitűnő hangversenymesterével, aki na
gyon jói mulatott, mikor elmondottuk neki 
Stokomski itteni látogatásának történetét.

— Stokowski, — mondotta a kitűnő művész 
— határozottan rátermett orkesztcrinüvész, de 
távolról sem az a nagy egyéniség, mint ami
lyennek állandóan rekldmoztatja magát. A ré
giek közül leginkább a temperamentumos és 
sokat szinészkedő Ncdballal hasonlítható össze, 
de unnak a zsenialitása nélkül.

— Stokowski értelmezése nem a művek köl
tői tartalmának kivetítése, hanem inkább a 
hanghatások teljes kiaknázásában rejlik és 
ezért sohasem tudott magának olyan nevet 
szerezni, mint Toscanini, Ormdndy vagy Rei- 
rier... Ma, amikor a közönség és a sajtó is 
határozottabb és biztosabb ítélkezésében, nehéz 
helyzete van a Stokou>ski-féle nagyságoknak, 
mert ha nem kapja meg tőlük az elvárt', remélt 
vagy megkövetelt igát művészetet, irgalmatla
nul elveti magútól a közepest, bármennyire 
szemfényvesztő reklámmal is tálalják fel unos- 
untalan eléje... Talán ez is volt igazi oka 
Stokowski távozásának a filmvilág rejtélyes és 
festett falu papirmassé világa felé', ahol kimerít
hetetlen érvényesülési vágya korlátlan lehetősé
geket talált meg...

A budapesti nagyigényü és hozzáértő zenem- 
fongó közönség mindenesetre nagy érdeklődés
sel várja Stokowski itteni beígért személyes 
bemutatkozását, hogy lássa és hallja a gépzene 
ungy fanatikusának művészi értelmezőképessé
gét az elő zenekar íiinl...

s —r. s —r.

1,

♦
« " Fodor-zeneiskolában szent.
1. 2 8-án vannak 11—12-ig & 4-5-la ai 
Iskola épületében, An<lrássy-ut 40. sz. alatt.

♦
Cosa/s Rablót, a világhíres csellómüvészt 

egyik kuzehnultbani amerikai hangversenyén 
rujongól megostromloták a müviszszobában. Né
hányon, akik már nem fértek a művészhez, a 
h^Qsterére vetették magukat és amint azt 
próbálgatták, csodálkozva állapították meq, 
hogy nem valami különösen értékes instrumen
tum, csupán egy közepes, jó gyártmány. — 
Hogy lehet az, mester, — kérdezték Casalstól — 

■!V0 -,uen mritodrendű gordonkán ját
szik? Miért nem vesz jobban hangzó csellót? — 
Azfrt’ — felelte a nagy művész mosolyogva — 
mert előbb magam akarom ktküzdeni a zenei 
kifejezésemet...

♦
A „Fészek* 1 miivéstek klubja az idén égé- 

szén magas színvonalon álló hangversenyek 
rendezésit határozta cl. melynek szereplői a 

.hazai reprezentáns előadóművészeken kívül a nem utolsói hozzánk ellátogató külföldi hírességek lesznek,
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A Lánchídfői Kecskemétig 
tartó Izgalmas hajsza után

elfogták a pesti 
autósok rémét

Detektlvnimbe Illő ríulclei vannak an> 
í>ak a nyomozásnak, amely bravúros gyor
sasággal kézrekeritette a pesti autótulajdo
nosok rémét. Alig huszonnégy órai nyomo
zás után elfogták Kovács Pál 20 esztendős 
fiatalembert, aki az utóbbi időben

egymásután lopkodta a pesti utcákról ■ 
azebbnél-szebb drága luxusautókat.

A pesti autósok réme tegnapra virradó 
éjszaka a budai Lánchídfőnél járt s kisze
melt magának egy vadonatúj automobilt, 
amely dr. Báron Sándor orvos tulajdona. 
Az orvosnak a Lánchíd körül volt dolga, 
kocsija éjjel egv óra tájban ott állt gazdát
lanul a Fő-utcában. Az autótolvaj álkulcs- 
csal felnyitotta a kocsi ajtaját,

beült a volán mellé és elszáguldott.

Az orvos pár perc múlva érkezett le az ut
cára s megdöbbenve konstatálta, hogy autó
ját ellopták. Azonnal a főkapitányságra 
sietett, bejelentette az autólopást s

a rendőrség nyomban rádióközlést adott 
ki az összes városokba, nagyközségekbe, 
pontos leírást közölt az autó külsejéről.

A hajnali órákban Kecskeméten egyik

A Hétfői Napló
leleplező útja Budapest 
„rejtett" szépségei körül

Budapest egyik legfiatalabb látványossá
gát látogatjuk meg elsőnek ezen a héten. 
Egészen intim, kizárólag bensziilöttek szá
mára érdekes látnivaló ez és főleg a város
ligeti tó szerelmeseinek, meg a vasárnap 
délutáni csónakázóknak jelent nagy válto
zást.

De ne vágjunk a dolgok elé, induljunk

el szép rendesen sétánkra. Végigmegyünk 
az Andrássy-uton, megkerüljük a Mille- 
niumi emlékmű körívét és már előttünk is 
.van a tó.

— IIol van az érdekes változás, amit a 
Hétfői Napló a „rejtett szépségek" kö

rül teendő utazás mai programjában meg
ígért? — kérdezhetik most olvasóink. Tény- 
len minden olyan, mini e.l.lig volt. A ló 
fölött nyújtózkodó hídon változatlanul hűl- 
lámiik a sólálRatók tarka serege, leni, a 
napKnvban szikrázó vizen pedig Ugyan
úgy cikáznak a karcsú, fürge szandnb- 
nők vonulnak méltóságteljes lassúsággal a 
nagv és nehéz vascsónakok, meg dereglyék, 
mini bármikor ezelóll. No’."™ 
akarjuk megmutatni olvasóinknak. Mind
össze egy kéi percnyi türelmei kérünk, amíg 
a hídon keresztüljutva és azulan jobbra-

benzintöltő állomásnál egy vadonatúj kocsi 
állott meg. Alighogy az autó benzint vett fel, 
odaérkezett Szabó János rendörfőtörzsör- 
mester, aki a kecskeméti rendőrség utján 
már értesült az ellopott autó körözéséről. A 
rendőr percek alatt látta, hogy az előtteálló 
autó leirása pontosan ráillik Baros dr. ello
pott kocsijára.

A kocsiban ülő fiatalembert előállította 
a kecskeméti rendőrségre, ahol rövid 
vallatás után bevallotta, hogy ő lopta el 

a kocsit.

Vallomása alapján kiderült az is, hogy egész 
sereg autólopással gyanúsítható.

Pár órával később már a kecskeméti ren
dőrség útnak indította Budapest felé az au
tótolvaj fiatalembert: Kovács Pál 20 éves 
szerelőt. A pesti rendőrség detektivjei

végigjárták vele mindazokat a helyeket, 
ahol autótolvajlást követett el.

így alig huszonnégy óra alatt pontosan tisz
tázták a pesti autósok rémének bünlajstro- 
mát s a veszedelmes, vakmerő autótolvajt 
vasárnap letartóztatták és hétfőn átkisérik 
a királyi ügyészség Markó-utcai fogházába.

fordulva a Vajdahunyad várához vezető 
pompás fehér köhidhoz érünk. Ugy lát
szik, az uj látnivalót elég sokan fölfedez
ték már, mert a hid korlátja mellett egy
más hegyén-hátán szoronganak az emberek 
és önfeledten bámulnak le a vízbe. Vájjon 
mit láthatnak? Tényleg, a tónak ezen a ré
szén mintha valami megváltozott volna. 
Persze, a csónakok hiányzanak, de ez In
kább egyhangúvá teszi a tó képét és sem
miesetre sem magyarázza meg a hídon áll
dogáló emberek nagy érdeklődését. A rej
tély pillanatok alatt megoldódik. A hídról 
valaki egy kenyérdarabkát dobott a tóba és 
a víz egyszerre megelevenedik körülötte. 
Buborékol, habzik, kavarog a viz, a ke
nyérdarab ide-oda rángatódzik, mind kisebb 
lesz, végül teljesen eltűnik. Kis idő múlva 
hozzászokik a szemünk a viz cgymásba- 
fonódó tompa színeihez, a fények és ár
nyékok szüntelen vibrálásához és végre 
megpillanthatjuk fővárosunk legifjabb lát

ványosságait, a városligeti tó elkülönített 
részében úszkáló halakat. A tó hátsó felét 
két gáttal elrekesztették, úgyhogy a csóna
kok nem mehetnek át erre a részre és csi
nos halbirodalmat létesítettek. Legalábbis 
a halak minden valószínűség szerint csi
nosnak találják lakóhelyüket, hiszen sen- 
kisem bántja őket, a hidakról pedig állan
dóan dobálják a kenyérdarabokat. Szóval 
igazán ugy élnek, mint hal — nem — mint 
ember a vízben nyáron.

A nyár már lassan-lassan búcsúzni ké
szül, az éjszakák néha egész komoly hideg
gel jósolják az ősz közeledtét, de meg a

naptár is mutatja erősen megfogyott lap
jairól, hogy a tizenkét hónapból nyolc bi
zony idestova elszaladt. Hagyjuk hát ott a 
halakat és vessünk egv búcsúpillantást 
azokra, akik nyáron ugy élnek, mint a hal: 
a vízben. Nem kutatjuk, melyik volt előbb, 
a tojás, vagy a csirke és éppen ezért nem, 
törődünk azzal sem, hogy azért hivják-e 
fürdővárosnak szépséges fővárosunkat, 

mert sok fürdője van, vagy azért építettek 
sok fürdői, mert elnevezték Budapestet 
fürdővárosnak, de tény, hogy az elnevezés 
teljesen fedi a tényeket és ez a nyári em-

Klr. és tirtv.
hangszergyar nn 
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berfajta, amelyet zamatos „magyarsággal" 
strandolónak neveznek, igen meg lehet elé
gedve Budapesttel. Mindezen elmélkedés 
után induljunk tehát el mai sétánk máso
dik célja felé és látogassuk meg Budapest 
egyik legszebb fürdőjét. Szép kis séta a 
Városligettől a Margitszigetig és aki nem 
sz.eret a városi köveken gyalogolni, bizony 
jobban teszi, ha villamosra ül, vagy ha na
gyon nagy ur, megkockáztat egy autóbusz 
átszállójegyért harminchat fillért, mind
össze azt kötjük ki, hogy a Margitsziget 
hidbejáratánál várjanak meg bennünket, 
amig amúgy gyalogszcrrel megtesszük 
utunkat. Gyönyörű sétautakon folytatjuk 
tovább „utazásunkat**  és hamarosan meg 
is érkezünk a fürdő tavaly átépített impo
záns homlokzatához. Fáradságuk jutalmául 
utitársainkat ez alkalommal jegy nélkül 
visszük be a fürdőbe. Üde, tarka-barka kép 
fogad bennünket, de mi semmivel sem tö
rődve folytassuk csak utunkat tovább, mig 
el nem érjük igazi célpontunkat. Megnyug
tatunk mindenkit, nincs nagyobb sétáról 
szó, mindössze a bejárattól nem messze 
lévő szökőkulhoz igyekszünk. Ezt akarjuk 
megmutatni. Igen rendes, szép, nagy szökő
kút. De nem ez a látnivaló rajta, pedig két 
érdekessége is van. Az első, ami hiányzik, 
a dörgedelmes, „Tilost" kiálló tábla, amely 
arról szól, hogy ezen szökőkulban mellette 
és fölötte mit nem szabad csinálni. A má
sodik nem kevésbé feltűnő- a vízben egész 
sereg ember lubickol és élvezi a nyakán, 
hátán záporozó sugarakat, ami egy jól ne
velt szökőkutnál — budapesti fogalmaink 
szerint — legalábbis szokatlan. Szinte vár
juk, mikor bukkan elő nagy dühösen kia
bálva a csősz: Nem takarodtok ki azonnal 
a szökőkutból, adta szemtelen kölykeit!

Mi azonban nem várjuk meg a csőszt, 
hanem folytatjuk a sétát. Elég messze kell 
mennünk most is. Át Budára, végig a Du- 
naparton, azután föl a Várkertbe. Itt vár 
ránk a harmadik célpont, amelyet képünk 
is ábrázol. Tessék kitalálni, melyik épület
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Szeptember 21:
Szálasi előtt kihirdetik a jogerős 

ítéletet a törvényszéken
Szálasi Ferenc, akit a Kúria államfelfor- 

galás büntette miatt most Ítélt cl három évi 
fegyházra, eddig a pestvidéki törvényszék 
fogházában volt letartóztatásban. Innen

a szegedi CalllagbÖrtünbe szállították, 
ahol letartóztatásban van s ilt fogja majd 
megkezdeni fegyházbüntetésének kilöltésél. 
Erre azonban csak akkor kerül sor, ha már 
a Kúria ítéletét kihirdették elölte

A Hétfői Napló információi szerint, ez a 
jövő hónapban fog megtörténni. A királyi 
Kúrián rövidesen elkészülnek az Ítélet le
írásával s akkor

nz összes iratokat lekllldik a büntető- 
törvényszékhez.

Itt Szemák Jenő dr. törvényszéki másod
elnök tanácsához kerülnek az iratok, mert 
elsőfokon ez a tanács tárgyalta és Ítélte el 
Szálasit. 

Anna-Oar
megnyílt
Parímjt NusIMUllor-W. Leirr-y

ez. Azt még eláruljuk, hogy a kép a kér
déses épület egyik oldalbejáratának kapu
ivét mutatja.

A megfejtést — mellékelve hozzá a 
lapfej 11 betűjét — csütörtökig kell eljut

tatni kiadóhivatalunkba. A megfejtők kö
zött fiz nyereményt: kétszer tiz pengőt és 
nyolc más dijat osztunk ki.

♦
Múltbeli pályázatunkban közölt képünk a 

margitszigeti romoknál leírt Boldog Margit- 
kápolna homlokzatának egyik részletét ábrá
zolta. A dijakat a következők nyerték: tiz-tiz 
pengőt lx>caéyi Miklós és bonyhádi Pcrczcl Ka
talin; egy-egy könyvet Dobozi Klára, Vlda 
Klára, Szakány Antal, Beregi Miksa (Peslszent- 
lörlne), Lamman Károly (Mohot), Braun Imre, 
Kalászi Ilona, Zányi Zlmmer Tibor.

Budapesli nyerteseink szerdán és csütörtökön 
10 és 12 éra közölt kiadóhivatalunkban vehetik 
át, kellő igazolás mellett, nyereményüket, a 
vidéki nyerteseknek postán küldjük a dijakat.

A biinletőtörvcnys/ék Szemák-tanácsa 
szeptember 21-én fogja Szálasi előtt ki
hirdetni u jogerős kúriai Ítéletet. Erre 
az aktusra .Szegedről Budapestre kísérik 

Szálasit.
A törvényszéki tanácsnak kell dönteni arról, 
hogy az előzetes letartóztatásból mennyi 
időt számit hat be a három évi fegyházbün
tetésbe. Ennek eldöntését ugyanis a kúriai 
Ítélet a törvényszékre bízta. Áz erre vonat
kozó bírói határozatot is Szálasi előtt kell 
kihirdetni, nyomban azután, hogy a jogerős 
Ítéletet felolvasták elölte.

Tekintettel arra, hogy a jogerős ítélet őt 
évi politikai jogvesztésre és hivatalvesz
tésre is elítélte a vádlottat.

Szálasi üt évig terjedő időtartamra el
veszti nyugdiját

is a jogerős kúriai ítélet értelmében.



MÁRIS ÓRIÁSI az érdeklődés a Hétfői 
Napló

PÁROS ELÖNYVEBSENYE 
Iránt.

A bridgezők százai örömmel emlékeznek 
vissza tavalyi púrosvcrsenylink nagy sike
rére, amikor a helyszínen kénytelenek vol
tunk sok Jelentkező pár nevelését — «
helyiség korlátolt hcfogadókepeiuíégc miatt 
a— vIsszauttudlanL Köztudomású, hogy 
íTivnn pazar, gazdag díjazású versenyt még 
külföldön sem rendeznek, mint a Héttől 
Napló versenyei. Külön díjazzuk a befutó 
sorrenden kívül, a legjobb hölgypárt, n leg
jobb vegycspárl, a legjobb vidéki párt. A 
rendezőség külön dijat Irt ki a legjobban 
azereplő egyesület számára is. Tavalyi ver 
M-nyünkön a MIK kitűnő párjai vitték el 
a gyönyörű egyesületi kupát. A versenyt 
október közepén tart luk meg, részletes fel
tételeit később közöljük.

★

A MAI MODERN licitrendszerek segítsé
gével a mesterjátékosok szinte gépiesen u 
legprecízebben licltelbetnek, úgyhogy inkább 
>i technikai teljesítmények maximumára tö
rekednek. Evek óla tart egy kihivásos pá- 
rQsverseny az Alpár—Décsl pár és a dr. 
Ké.tzián Tóth-púr között, amely minden 
I ét csütörtökén nagy gibictábor mellett 
znjlik le. Itt fordult elő az alanti parti, ami 
igazolja a kitűnő BEAC pár nagy technikai 
tudását.
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Licit:
Észak Kelet Dél Nyufjat

2 treíT passz 3 szán passz
6 színi passz pussz kontra

Nyugut q treíT In bivul iiuliloll, Észak
ütött uz ásszal Kelé kis kört dobolt. Kel-
Icmetlen niegl< p- tcs! A In IT szil), mini bá
zis nem használható. Nézzük hát, mi van 
karóban. Kató ász. Nyugat kis*  pikket dob. 
A kör dáma a kontra alapján valószínűleg 
Nyugatnál van, úgyhogy a fölvevő egyelőre 
mindössze liz ülést lát. Hogv lesz éhből ti
zenkettő?! Még n pikk szín nyújt egy kis 
reményi. Hátha a bubi-dáma blank. Tehál 
pikk asz Kelet a nyolcast adja. Ez hiúnk 
figurát sejtet, tehát pikk király hívás követ
kezik! Kelettől u dáma esik. Az elmondot
tak alapján rekonstruálhatjuk Kelet luniuit: 

Pikk: dánui, nyolcas. Körben hal kicsi. 
Káró öt darab és síkén treff. Ezen keresz
tül most már tudjuk, hogy Nyugatnál van 
a pikk bubi, a kör dáma és a treff-fogás. 
Három szín védelme van nála, lóhát kény- 
szerdobásba hozható, csak fontos a jó 
tempó. Tehát kiadunk egy káróiltést Kelet
nek és ezzel nyerjük meg a tempót. Igen 
ám. de lm lejátsszék mind a h. n ) káró 
major Ugarát, ugv Kelet még egy káról le 
tud huzni és igy a lelvciel elbukott. A fel
vevő mindezt átgondolva, lejátszotta a káró 
királvt — n dámát nem -- és utána kir 
kálóval kiadta az ülést Keletnek, uki — 
után kört hívott. Most látszólag baj 
Karóval az asztalra szorul a felvevő 
trellek-t ki kell adnia. No azért nem olyan 
nagy a veszély!

A kör ász után felvevő még a kör királyt 
is lehívta, erre ur asztalról n káró dámát 
dobta cl Most lehívta kézben a káró tízest 
és Nyugat c pillanatban .elkészült**,  mert 
négy lapban három Ireflcl. egv kört és cgv 
pikkel kellene tartania Minthogy ez ke- 
rcsztülvihelellen, Nyugat háromszoros 
kényszcrdobásával a felvevő nagy taps kő- 
zepcltc teljesített. Rrauó, Technikai

★

AZ ALBRECHT KIR FŐHERCEG fővédnök- 
ség.' alatt álló IV Halat zni Sporthét Rendező
bizottsága szétküldik a szeptember 3-~4-lk4 
fCIdvárl páros bridgfvcr»‘iuy meghívóit. A 
zsűri elnöke: Rarcsay Ákos főispán, tagjai 
,1, A,in l,»r.-. ih Sl.rrlrm/lWl Ervin. . 
,..|wnvM«<>twA» rliM’k.v Mrplmir/i Wl -ll-pAr 
tagjai: dr Iklódi Szabó Andor, dr. Kiss Dezső, 
í.ittKc István l'app László, dr. Zorkócig Ti 
hot Nevezési zárlat szeptember 2 este « őriig 
A nevezések l‘app László Halai onföldvár (ÜX- 
dő.eazg n. sag címére kai lendűk. Nevezési dij 
páionként 4 pengő

Is
óz

ván, 
és a

BÚTOR -PL” R T*  JS.WL iJóaiat-Mrnt saroknál)

Najjv választék Tervezés Részletre ts

HÉTFŐI

Újabb érdekes részletek 
a vasárnap megjelent 
sajtókamarai rendeletekről

A hivatalos lap vasárnapi számában Jelent 
meg a sajtókamara felállításáról szóló minist' 
terelnökségi rendelet, továbbá a sajtókamara 
felállításával össieföggő átmeneti és végrehaj
tási rendelkezésektől szóló rendelet. Ez a két 
rendelet a szinész- és fllmkamarai rcndeletek- 
kcl együtt —- ezeket lapunk más helyén is
mertetjük — voltaképpen

■a úgynevezett „zsidótörvény**  végrehajtási 
utasításának utolsó szakasza.

Nngv vonalakban már a vasárnap reggel meg
jelenő lapok beszámoltak a aajtókamarai ren
deletek fontosabb pontjairól a igy mi az 
alábbiakban csupán néhány újabb, n nagy
közönség előtt még Ismeretlen részletét ki
vonatoljuk ezeknek a rendelcteknck.

A sajtókamara tagjai 
és szervezete

A rondáiét első mondata a következőkben 
definiálja a sajtókamarát: „A sajtókamara az • 
időszaki, valamint a nem időszaki lapok ki
adóinak, szerkesztőinek és állandó munka
viszonyban álló munkatársainak önkormány- 
zali szervezete." A következő mondat pontosan 
körülírja, hogy kik az állandó munkaviszony
ban álló munkatársak: „Állandó munka
viszonyban álló munkatársak alatt érteni 
kell az

újságírókat, közírókat, azéplrókat, szak
írókat

és általában azokat, akik kötelezettségvállalás 
alapján — díjazásért — hivatászerüen foglal
koznak azzal, hogy a lap szellemi részének elő
állításával kösremükődjene.k"

A sajtókamara egységes szervezet, működé
sét azonban két főosztályban fejti ki, az első 
az újságírók főosztálya (ez négy szakosztályra 
tagozódik), a második a lapkiadói főosztály 
(ez három szakosztályból áll). A rendelet ez
után részletesen elmondja, hogy kik melyik fő
osztály, melyik szakosztálynak lehetnek tagjai 
és hogy

miként möködik a kamara autonómiája, 
milyen szervei vannak a sajtókamarának.
A sajtókamara legfontosabb szervei a köz

gyűlés. Mindkét főosztály külön-külön közgyű
lést tart. Nem térünk ki a közgyűlés tárgy
sorozatának részletes ismertetésére, csupán 
annyit említünk meg, hogy e rendelet értel
mében

a közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek 
van helye a miniszterelnökhöz.

Fellebbezési joga van az érdekelt közgyűlési 
tagnak, n főügyésznek, vagy annak utasítására 
fellebbezhet a főosztály ÜRyészo is. A fellebbe
zést a kamaránál kell benyújtani. Ezután a 
választmányok megválasztásáról és hatásköré
ről Intézkedik a rendelet.

A két főosztály választmányának tagjaiból 
áll

■a Igazgatóvdlzsitmány, 
amelynek hatáskörébe tartozik: 1. a fegyelmi 
birrlgríff és az országos sajtótanács tagjainak wd- 
fásításáé 2. a fegyelmi h/rdsdp választására é.i 
ügyvitelére vonatkozó résiletes stabályok meg- 
állapítása; 3. a Kft főosztály közös alkalma' 
zottai járandóságának és a kamara költség
vetésének viseléséhez a főosztályok rétiéről 
arányos hozzájárulás mértékének megállnpi- 
fása; 4. a zárszámadás felülvizsgálása ét jóvá
hagyása, továbbá határozót a kamara vagyon
szerzése, valamint vagyonának megterhelése ét 
elidegenítése tárgyában.

A

Egyeztető és jóléti 
bizottságok

A kővetkezőkben a szakosztályok tnggylilé. 
adnék rendjét és hatáskörét szabályozza a ren
delet, majd Intézkedik arról, hogy

a kamarai tisztikar választását az úgyneve
zett „állandó jelölőbizottság**  készítse elő.

Ennek a bizottságnak hét Ingja van: elnöke 
<i miniszterelnök által kiküldött miniszteri meg
bízott, két-kft tagot választ ni újságírói, vala
mint a lapkiadói főosztály első szakosztálya, 
két tagot pedig a kamara taglal közüt a mi
niszteri megbízott jelöl ki. Közli ezután a ren
delet, hogy kikből áll n sajtókamara tisztikara 
és az egyes tisztségek betöltőinek ml a hatás
köre.

A kamarának egy elnöke van éa két ab 
elnöke, a két aleintik azonos a két főosztály 

elnökével.
A tisztikar tagjainak megbízatása három évre 
szól. Az elnök, az alelnökök és a választmányi 
tagok nem részesülnek dijazáabnn, de kérd- 
műkre készkiadásalkat meg kell téríteni, n 
tisztikar töbi tagja és a kamara többi alkalma
zottja részére évi fizetést állapítanak meg.

A fegyelmi bíráskodást a kamarai tagok 
felett

elsőtökön a kamara fegyelmi bírósága
gyakorolja. Ennek elnöke a komára elnöke. 
Másodfokon a fellebbvllcll fegyelmi bíráskodást 
az országos sajtótanács gyakorolja. Ennek ha
tározata végérvényes.

Ar országos sajtótanács elnökét és elnök- 
helyeteselt a miniszterelnök három évre neveti 
ki. Tagjait

felerészben a közigazgatási bíróság tinóké 
jelöli ki

biróság itélőhirói közül, félé
rt sajlókamnra igazgatóválaszt-

n kőzignzgntásl 
rétiben pedig .. ........ , ,
mánya, a közgyűlés tagjai kőiül titkos szava*  
zdtsal választja meg. A sajtótanács hatáskörébe

utalt ügyekben felmerülő vitás elvi kérdéseket 
teljes ülésen dönti el a sajtótanács.

Ha a sajtókamara tagjai között munka
viszonyból származó olyan egyenetlenség, vagy 
érdekellentét merül fel, amely a békés együtt
működést veszélyezteti vagy akadályozza, 

egyeztetőbizottságot kell alakítani, ]
amelybe tlz-tlz tagot választ a sajtókamara , 
mindegyik szakosztálya. Az egyeztetőbiróiágok j 
működéséről a kamara elnöke évenként össze- j 
foglaló jelentési tesz a miniszterelnöknek. A ka- , 
mara főosztályai a tagok szociális és jóléti . 
érdekelnek előmozdítására külön-külön

Jóléti bizottságokat 
alakítanak.

A miniszterelnök 
főfelügyelet! joga

A Mjlókamiíra felelt e lelüoveMít « ínín/w- 
terelnök gyakorolja. A miniszterelnök egyéb 
jogai mellett

hivatalból megsemmisítheti a sajtókamara 
határozatát vagy választásút,

ha az jogszabályba ütközik, ha nincs össz
hangban a sajtó közérdekű szolgálatának kö
vetelményeivel, vagy ha veszélyezteti az önkor
mányzat közérdekű működésit. Ha a kamara 
ismét olyan határozatot hoz, amelyet a mi
niszterelnök megsemmisített,

a miniszterelnök n kamara önkormányáé- 
Iának felfüggesztésével a kamarához mi

niszteri megbízottat küld ki.
Ennek jogkörét a miniszterelnök állapítja meg.

A terjedelmes rendelet második fejezete a 
sajtókamara tagjainak működésével foglalko
zik. A sajtókamara főosztályainak névjegyzé
kébe felvehető az a magyar állampolgár, aki

huszonegyedik életévét betöltötte, legalább 
középiskolai érettségit tett,

vagy ezzel egytekintet alá eső képzettséget szer
zett, oki a felvétel évére járó tagsági dij ne
gyedét a felvétel kérésekor megfizeti, akivel 
szemben felvételt kizáróok nem áll fenn. Négy 
év puilva már az újságírói főosztály első szak
osztályába tagként felvételnek az is feltétele 
lesz, hogy a felvételt kérő a kérelmet meg
előzően

az újságíró (elöltek névjegyzékébe három
éven ál fel volt véve.

Az 1038. évi XV, t.-c„ 4. fl-ának 1. bekezdése 
alá esd személyeket (tehát zsidókat és azokat, 
akik a ..zsidótörvény" szerint annak számíta
nak), csak olyan számban lehet felvenni a fő- 

j osztályok névjegyzékeibe, hogy számuk az il- 
i telő osztóin összes latijai számának -0 száza- 
. lókát ne haladja meg.
1 Ezt a korlátozó rendelkezést a szakosztá

lyok megalakításánál is megfelelően kell 
alkalmazni.

I Akinek főfoglalkozása az újságírás és időszaki 
lap munkatársa, vagy legalább három éve nem

Újpest polgármestere egyeztető 
tárgyalást rendelt el a Pamutipar 
sztrájkoló munkásainak ügyében

Már ötödik napja tart Újpesten a Ma
gyar Pamutipar Rt. munkásainak sztrájk
ja. A munkások megbízottai és a gyárválla
lat közötti tárgyalások vasárnap sem ve
zettek eredményre. A munkások változatla
nul 50 fillér órabért követelnek, a gyárvál- 
lalnt ezzel szemben nem hajlandó munká
sainak 44 fillérnél magasabb órabért fi
zetni. Az igazgatóság szerint ugyanis maga
sabb bérek a termelés rentabilitását veszé
lyeztetnék. Ilyen körülmények között a tex
tilipari munkások hétfőn sem kezdik meg 
a munkát.

•1

Mától kezdve féláron lehet Budapestre 
utazni a csütörtökön megnyíló 
őszi Vásár igazolványával

Teljesen újszerű belső berendezéssel, építé
szeti és rendezési szempontból |i minden ed
digi kiállítástól teljesen eltérő, előkelő szalon 
benyomását keltő kiképzéssel, szombatra vég
leg befejeződtök a szeptember t-én megnyíló 
őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár elő
készületei. Mától kezdve már csak a kiállítók 
kirakodása és az áruk művészi elrendezése van 
halra, csütörtökön kora délután pedig megtör
ténik az ünnepélyes megnyitás.

Budapest már az elmúlt héten is megérezte 
nz őszi Vásár közeledő megnyitását, mivel a 
vásár külföldi látogatói a hét közepe óla egyre 
nagyobb tömegekben érkeztek a fővárosba.

Ma hajnaltól kezdve pedig életbelépett 
már a belföldi közönség számára te aa 
őszi Vásár utazást igazolványával járó 50

■ belföldi közönség mámára te aa

százalékos meneldljkedvermény.

Kétféle belföldi utazási igazolványt bocsátott

Budapest 1MS auguwhw t*

Fillérekért
gondoskodhat kultur- 
szükségletéről,

ha bérletet vili 
a Vígszínházba

Kérjen tájékoztatót! Telefon 115-344 
időszaki lap uerkeMlóje. annak -Miiben el 
kell Uklnlani az. írellsW vizsgalat ktMeleeö 
voltától. Igen fontos a 47. g ama rendelkezése, 
amely szerint

• felvétel megtagadását meg kel) Indo
kolni.

4 felvételre vonatkozó határozat ellen töruzp 
alatt fellebbezni lehet az országos sajtótanács- 
b°A kamara jogairól és kötelességéről szóló 
paragrafusok közül igen érdekes az, amely ki
mondja, hogy időszaki lap kiadójának, munka
társainak száma szerint többszörös szavazati 
joga van.

A 8 első mondata gy szól:
„A lapvállalat tulajdonosa kötele*  hala
déktalanul elbocsátani azt a kiadót, szer
kesztőt. vagv állandó munkaviszonyban 
álló munkatársat, akinek névjegyzékbe fel
vételét a kamara megtagadta, vagy akit 
a névjegyzékből törölt, vagy foglalkozásá

tól elmozdított.**
A rendelet 3. fejezete a kamara tagjainak 

felelősségével, a 4. pedig büntető és vegyes 
rendelkezésekkel foglalkozik.

A második kamarai 
rendelet

A sajtókamara felállításával összefüggő át
meneti- és végrehajtási rendelkezések tárgyá
ban kiadott rendelet többek közt kimondja, 
hogy a sajtókamara megalakulásáig

felvételi bizottság
. látja el a teendőket. Ennek elnöke a miniszteri 

biztos, tagjai a miniszterelnök, a külügyminist- 
tér, a belügyminiszter és az igazságügyminisz- 

’ tér által a vezetésük alatt álló minisztérium 
' személyzetéből kijelölt egy-egy tag, valamint a 

miniszterelnök által az újságírói, illetőleg lap
kiadói testületből kinevezett négy tag. A fel
vételi bizottság a miniszterelnökség épületé
ben működik.

• Kamarai tagfelvétel Iránt kérelmet októ
ber 30-ig dönt a bizottság.

felvétel megtagadása esetében, amennyiben4 ......„........................    ..
a határozat ellen kellő időben fellebezést ad
tak be a kamarai tagfelvételt kérő munkául- 
sronya csak akkor szüntethető meg, ha a sajtó
tanács helybenhagyja a bizottság határozatát, 
A miniszteri biztos a felvételi kérelmek tár
gyában hozott döntés után megteszi az Intéz
kedéseket a kamara megalakulására. A mi
niszteri biztos hatásköre a kamara elnökének 
megválasztásával megszűnik.

Póhl Sándor újpesti polgármester, érte
sülvén a történtekről, ugy döntött, hogy

egyeztető tárgyalásokra hívják meg a 
munkások meghizollall éa a gyárvál

lalatot.

A bérharc ügyében hétfőn délelőtt az új
pesti városházán a polgármesteri hivatalban 
lesz a megbeszélés. Ha itt sem sikerül bé
késen megállapodni, akkor

■i Ipariigyl minisztérium veszi kezébe 
az njpesl sztrájk ügyét.

M •-Mr. A, mvlk átoknak ától, akik 110 
kilométernél rövidebb, a másik azoknak, aki*  
ennél hosszabb távolságról utaznak Budapestre 
vasúton, hajón vagy akár autóbuszjáraton is. 
A rövidtávú Igazolvány ára 1.50 pengő, a hojz- 
szutávra szólóé 2.50 pengő.

Gondoskodás történt arról, hogy mindazok, 
akik fel akarnak utazni az őszi Vásár látogató, 
sóra, könnyen . hozzáférhessenek a szükséges 
utazási Igazolványhoz. Egymagában Magyar
ország belterületén több mint 600 képviselet 
vállalta n budapesti Lakberendezési Vásár iga
zolványainak forgalombahozatalát Köztük sze
repelnek az összes mentljegyirodák, a kama
rák, iparlcslülotek, kereskedelmi egyesületek, 
a legtöbb pénzintézet, számos nagykereskedés 
és majd minden nagyobb község jegyzői híva- 
fala. A félári) menetdijkcdvczniény (elutazásra 
mától szeptember 12-ig, visszautazásra szep
tember 1—15-ig érvényes.
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Kifogták a Szajnából 
Trockij titkárának 
feldarabolt holttestét 
GPU gyilkosság! - írja egy párisi lap

megállapításain kívül semmi további köz
leményt nem adott ki s a jobboldali Epoque 
most azt állítja, hogy ez a mély hallgatás 
a francia kommunista párt befolyására ve
zethető vissza.

A kommunisták el akarják titkolni a 
nyilvánosság előtt, hogy a Szajna ha
lottja a GPU bosszújának esett áldoza

tul.

fej- és lábnólküli férfi — írja az Epoqus
— nem más, mint Clemens Rudolf, Troc
kij Leó negyed évvel ezelőtt eltűnt magán
titkára, akiről junius óta semmi hir sincs. 
Noha a holttest hosszabb ideig volt a víz
ben és már teljesen oszlásnak indult,

Élemen*  Rudolf barátai teljes határo
zottsággal fclsmerték benne Trockij 

Leó eltűnt magántitkárát.

Semmi kétség sem fér ahhoz, — írja az 
Epoque —, hogy Clemens Rudolfot a GPU 
titkos ügynökei telték el láb alól szörnyű 
kegyetlenséggel. A jobboldali lap ezzel kap
csolatban rámutat arra, hogy a GPU ügy
nökei egyre-másra követik el a politikai 
merényleteket francia területen, anélkül, 
hogy a hatóságok végctvelnének üzelmeik- 
nek. A lap felszólítja a kormányt, hogy 
lépjen közbe és ne tűrje tovább ezeket az 

I állapotokat.

Páris, augusztus 28.
Trockij Leó magántitkárát. Clemens Rudol

fot, aki junius óta nyomtalanul eltűnt 
Párisból, az Epoque jelentése szerint holtan 
Ibalászták ki a Szajnából.

Még kedden történt, hogy a Páristól nyu
gatra fekvő Meulan szajnaparti városkában 
a fövényen játszadozó gyermekek gondosan 
összekötött csomagot halásztak ki a folyóból.

Amikor a csomagot partrahozták, szőr- 
nyülködve látták, hogy emberi kéz lóg 

ki belőle.

rA rendőrségen kinyitották a csomagot s egy 
fej- és lábnélküli emberi törzset találtak 
benne, amely már hosszabb ideje lehetett a 
vízben, mert már régen oszlásnak indult. 
A két kar a könyök magasságában vastag 
cérnával a törzshöz volt kötve.

A fejet éa a két lábat, a vizsgálat meg
állapítása szerint, lefiirészelték. A szív 

táján tőrszurást fedeztek fel,

amelyet a törvényszéki orvosszakértők véle
ménye szerint azonnali halált okozhatott. 
Az áldozat 40 év körüli lehetett és feltétlenül 
az intelligenciához tartozott, mert izmai egé
szen fejletlenek voltak, kezei viszont rend- 
k' Aml6Í’a°lakholttestet kedden kihaHwlák i i«P.|cn kőibe és ne liirja tovább eteket ni 

p Szajnából, a rendőrség az orvosszakérlök ' állapotokat.

A

Kezdődik a tanév: 
szükség van már iskolaruhára, 
cipőre, felszerelésre

Fiú nappaliing ..„a,___________ 2'70

Fiú kötötting l>oi»0 ujiú. negyiig ___ 1 ’^8

Leányka kombiné fehér év vrlne*.  I ev_^_ "”.98 
Leányka hálóing hovsiö ujjú. S-ev negyvM- 

Fiú tornanadrág jó klóiból. I n n«gyU|_ ”-95 
Fiú tornatrikó eldiróvot forma, « cs negysig 1 
Leányka tornablúz "ÍZSSf1----------- l'3B
Patent harisnya peiuulool _____ _— — • 36
ln4Á->A41 Párnahuzat, nlool —.Zb, nagy—. 
iniezeil alsóiopeHA 3.BŰ, papio«iieoa«jö_. 

klotpaplan, l20x170-aa. 
inívZcil flanalltaka'ó Jó mlnóvég ....
Cllkoa Intóiatl krotor. __________
Fehér és eötétkék rlpsi _ _
Sötétkék aoviot, 90 cm ezélae ........ .....
FIÚ aportöltönyaíövet, kb. 140 cm eiélas 
Dublkolmo Átmeneti kabát

Jiámosott cHrktkndl nagjidionUnt Hs drimflhddi

Bocskay öltöny nagyság í!—2* - ------ 14 80Bocskay öltöny....................
Bocskay leánykaruha — 18 80
Bocskay felsőkabát m.g.ll.rr.l, fi.
Télikabát ...............
Fiú matrózöltöny K:'!.b,-"■“""l' 13 80 
leányka matrézruhalS.'í;''Lu„%"±. 15-80 
Bocskay blúz 80-ev nagyság --------
I ntézeti rakottszoknya

(rói bosbórból, vavtvg tannal, barna vngy fekete 
í *1  P| 1 _______ 31 - 35 lg_
VI lU 6.90 8.20~

CIPŐ Wrnl1 dUP*‘-^ 
TORNACIPÓ

Mörke kelmAMI. »lór- IQ.80 
megallérryí, 55 öe — Iv 

terlói boykelmtLAI, jól bélelve, _ 1280

5-9°
7.7°

11.80
előírásos forma

ZS-SI-U M-J

FlAírócesc’ fűzőtek, rajz-, feetfl. éa író az erek a 
U.IUII uoUo legjobb minőségek, a legolcsóbb árak. 
Iskolai tiátltáskák, bőr aktamappák, minden minőségben, 

utolérhetetlen árakban

Tizezres tömegek részvételével, 
vasárnap megkezdődött 
a Balatoni Sporthét

likota — Intézeti árjegyzéket ktuámágra Ingyen küldünlo

ARUHAl

EZ3

Balatonfüred, augusztus 28.
Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

lelefonjelentése.)
Többnapos komor, őszies időjárás után va 

Bárnapra derűs verőfénybe öltözve várta a Ba
laton a nagy társadalmi és sporteseményt je
lentő Balatoni Sporthét megnyitását. A nyarms 
pompába borult gyönyörű magyar tenger ün
nepi hangulatban készült a nagy eseményre és 
a sporthét egy-egy programpontjának 
Ivén, Siófokon, Balntonföldváron, Balatonfure- 
tfen és Balatonalmádin lázas izgalommal csino- 
sitgaltók, szépitgetlék a tő partjait. Mind a 
négy nyaralóhelyen

tábori misével vette üfinepílye. keidelél a 
Balatoni Sporthét.

Siófokon a Rőzsakertben, k6zva*! an.^.* f?a,"‘ 
tón Dárdán, a móló mellett állítottak fel az 
ágakból és virágokból készült *álrat.  Balaton- 
híreden a Gyógytéren, Balatonfőldvaron a 
Kupa w.-ír-srilló eláll. Balalanalmadm pedig 
a Pannónia-villa előtt helyellék el >i ünnepi 
BÍTi"ienenv ára “Ián néhány perccel írke.ell 
meTg feleségével együtt Siófokra Albrecht király 
herceg, hogy résztvegyen a megnyitó tábori

Balett es tánc
tetnner 4-én, vasárnap d.
natra ioíyen kOldünS. lelátón ■ _______

misén amelyet Wohlmuth Imre siófoki plébá- S niXlÍ A miién Jelen volt lökbe W.»U 
,|r. Tömni *“‘7 1™ Ppp

Mmunr Louassporl Szóvettip elnöke, KJ > 

bon misén. , helyen a himnuszt
A mis*  után mind a négy r harangszó,

cokra a magyar lobogók és
„„ le,e,,e

deklödés jeleként
tízezres tömegek

TlKlik Angliát, Svidmlilál Hollnniiál. ti

a nagy érdeklődés minden tekintetben igazolja 
azt, hogy milyen nagy jelentősége van sport
szempontból a balatoni sporthétnek, amelynek 
keretében

tizenkét különböző sportágban közel ötszáz 
versenyző méri össze erejét hét napon át.

A kitönöen sikerült megszervezés és lebonyolí
tás a balatoni intézőbizottság ügyvezető főtit
kárának, Tóth Lajosnak érdeme, aki hosszú 
heteken keresztül szorgoskodott a rendezés 
nehéz és felelősségteljes munkájában. Ennek a 
fáradozásnak eredménye, hogy a magyar kö
zönségen kívül sikerült a nemzetközi sportked
velő társadalmat is megmozgatni és bemutatni 
előtte a Balaton szépségeit.

A Sporthit eseményei közül vasárnap már 
megkezdődött Balatonfüredcn a magyar vitor
lásbajnokság. Ötvenöt vitorláshajó vesz részt a 
versenyben, közöttük Heinrieh Tibor mHgyar 
bajnok s az. Európa-bajnokság második helye
zettjének és Kovács Béla, a Balatoni Kékszalag
verseny győztesének hajója. Ugyancsak Báláton- 
f (íreden kezdödthek meg a Balatoni Tennisz 
Kupa küzdelmei. Itt nyílt meg vasárnap dél
után öt órakor

a balatoni borhét Is.
Az arácsí szőlők között felállított hetven sátor
ban mutatta be a környékbeli szőlőbirtokosság 
munkája eredményei és ugyancsak Üt tartották 
meg az ünnepélyes megnyitást.

A Borhetet Szlranyavszky Sándor földmlve- 
lésügyi miniszter nyitotta meg nagyhatású be
széddel, majd Darányi Kálmán volt miniszter
elnök és Weldbod Kelemen felsőházi tag szólal
tak fel.

A balalonföldvári események az aulóctillag- 
tara harmincnégy résztvevőjének vasárnapi be
futásával kezdődtek. A következő esemény •

sportszerű kutyaklállltáa
volt. A kiállításon valamennyi elismert kutya
fajta részt vesz és mindegyik csoport első díja
zottja a Balatont Hungárla-guőites címet kapja. 
A kiállítás érdekességét „Dáma és kutyája", 
„Gyermek és kutyája" és „Az autó és a kulija" 
cimü színes, változatos bemutatók is emelték.

Siófokon a nagyszabású 
nemzetközi lovasmérkőzések 

kezdődtek meg vasárnap délután három óra
kor. Az Aachenben kitünően szerepelt magyar 
csapat egyenesen Siófokra utazott, hogy részt- 
vehessen a küzdelemben. A férfi és női verse
nyeken kívül bemutlatót tart a híres Örkényi 
spanyol lovasiskola, azonkívül kocsi- és lovas
versenyek teszik izgalmassá a programot.

Vasárnap kellett volna megkezdeni a Bala
toni Repülőnapot is, de az elmúlt hét kedve
zőtlen időjárása miatt szeptember 3-ára és 
4-ére halasztották. Több mint

huss kiviló magyar repülő fogja bemutatni 
tndáaát

ezeken a napokon-
Sporlszempontból a Balatoni Sporthit egyik 

legkiemelkedőbb sporteseménye volt a
Báró Wesselényi Emlék-usaóverseny, 

amelyet vasárnap délután tartottak meg. A 
verseny kezdőpontja Tihanyban volt. A részt
vevőket, tizenkilenc férfit és kilenc nőt, Schu
bert József, a MUS*  alelnöke Indította el dél
után félnégv órakor. A négy és félkilométer 
távolságra lévő füredi mólónál levő célba a 
huszonnyolc versenyző közül huszonheten ér-

kertek öe, egyedül a balatonfüredi Szakács 
Eta adta föl a küzdelmet és szállt be a kísérő 
motorcsónakba.

Még folyt n verseny, amikor a startnál 
jelenlévő előkelőségek motorcsónakon Ti
hanyba mentek, ahol Schubert József üdvö
zölte a célnál megjelent kiválóságokat és 
felkérte Kelemen Kornélt, hogy a hagyomá
nyoknak megfelelően báró Wesselényi Mik
lós emlékére

dobion koszorút a Balaton vizébe.
Ezután Kelemen Kornél átnyújtotta Szirti- 
nuavsikq Sándornak a báró Wesselényi Mik
lós nagy emtékplakcttet, Schubert József pe
dig Kammermayer Oszkárnak és dr. Prém 
Lórántnak adta át a Wesselényi-emlékérmet.

Alig ért véget nz emlékérmek ünnepélyes 
átadása, befutott a célpontba az emlékver
seny győztese, Vörös Ferenc, a ML'E ver
senyzője. Hatalmas küzdelem után lelt első

a ML'E tizenötére*  versenyzője, maga 
mögött hagyva a két fuvoritol,

Páhok Istvánt és Véghdzy Richárdot. A rész
letes eredmények a kővetkezők: Vörös Fe
renc ML'E 1 ó. 02 p. 40 mp. 2. Páhok Ist
ván MTK 1. ó. 04 p. 27 mp. 3. Véghdzy 
Richárd. BBTE 1 ó. 04 p. 52 mp.

A hölgyek versenyében is nagy meglepe
tést hozott az, hogy Molnár Magda, aki az 
utóbbi időben minden hosszutávu versenyt 
megnyert, erős harc után

csak holtversenyben tudott 
dór Évával.

Részletes eredmények: 1.—2.
MUE és Sándor Éva FTC ........_............. ...
1 ó. 15 p. 37 mp- 3. Szabó Ágnes 1 ó. 30 p. 
42 mp. Br. G. L.

kapcsa véletlenül letipor egv hajtást vágj' 
ágat. Józan és belátó mérséklet is kötelezi 
a gazdát. Ne akarja egész évi termése árát 
megfizettetni egy letört kukoricaszár fejé
ben, nem méltó magyar emberhez, hogy 
ilyenkor kapzsi legyen.

Belátásra, mérsékletre, emberségre és a 
honvédség iránti nagy szerétéire van szük
ség, hiszen jól tudjuk, hogy a tarlók felett 
megharsanó honvédkürt hangja végered
ményben szebb, jobb, gazdagabb aratást 
hirdet a magyar föld minden lakójának!

a*  —:

Megkéseltek
Veszprémiben egy 
orvostanhallgatót

Veszprém, augusztus 28.
Hétfői Napló tudósítójának telefon

főorvos fhi,

végezni Sán-

Molnár Magda 
holtversenyben

M , ,
jelentése.) Dobler Ferenc dr. 
Dobler Ferenc orvostanhallgató vasárnapra 
virradó éjszaka hazafelé tartott. Útközben 
n Jókai A/ór-ntcában észrevette, hogy fiatal
emberekből álló két társaság összevereke*  
deli és késsel ment egymásnak. Dobler

közlH'lépelt, hogy rendet teremtsen, 
mire a verekedők közül az egyik késsel 

oldalba szúrta.
Az orvostanhallgató összeesett, a késelö 
társaság tagjai pedig elszaladtak. Dobler 
Ferencet orvosi ápolás alá vették, a szurká- 
lót pedig keresik.

A honvédség 
őszi gyakorlatai

Most, hogy a gazda már betakarította u 
termést és a müveit területen csak a kapós
növény és a gyümölcs várja az érést, meg
jelentek a földeken a honvédek, megkezdőd
tek az őszi gyakorlatok. Vizsgázik a hon
védség, hogy megmutassa, megtanulta, ho
gyan kell megvédeni az életet adó magyar 
földet — ha egyszer sor kerül rá.

Ez a legalkalmasabb idő a terepen való 
gyakorlatozásra, mert a gazda jórészt már 
behordta termését és a gyakorlatozó csapat 
ilyenkor tesz legkevésbé kárt. Kár azonban 
igy is előfordulhat, de a honvédség vezetői
nek gondja van rá. hogy ne tetézze a dolgos 
magyar nép terheit. A gyakorlat előtt gon
dosan kioktatják a legénységet, hogv a lég- 
messzebbmenően ügyeljen, hogv a vetemé- 
nyekben és növényzetben kárt ne tegyen 
Ha mégis előfordulnának kisebb-nagyobb 
károk, a kincstár a helyszínen azonnal kész
pénzben megtéríti a kárt.

A gazda tehát sammlképen sem károsodik 
a gyakorlat miatt, de ö is belátással tarto
zik. Be kell látnia a magvar gazdának, hogy 
a honvédelem nehéz mesterségét csak a gya
korlatban lehet tökéletesen elsajátítani és 
mikor a honvéd gyakorlatozik, a garda tu- } 
lajdondnak. a magyar főid 

jón tehát a gazda, ha á magyar baka ba-lioo km en MíÜ köriéiben J.

SZ4IHULIIP.4RI
TJÍMIíLITÍS ÉSV4MPR/I;

'<*'  a magyar ja,a
lesterségét tanulja- Ne Indulatoskod-1 ,, bebrcrriuói i™

Tiszántúli Ipnrl Kiállítás és Arumlntováaár a rfcbrs- 
........“ gvónyftrO környezetében felejthetetlen 

ii-.jg.tj;!:!: szeptember 3-án l’eb- 
’ig minden ríazéMI veptember 1-tól 

— utazni szeptember ll-la.
„,,..,k nz orazigben valamennyi Vcnet- 
Menetjrűvlrpdák mmblzotlaínól. 
trvtQletcknél kaphatóit, va«v n kei 

az Igazolványok árának í 
“ ■ tílrnfbrn htfnvelhetők

A ............—
rrnl Nagyerdő Hyuriyoiil «u, ny«*s.«>vr,<  
látnivaló. A kiálliláa megnyílik szeptember 3-án. Deb- 
rwenbe zz ..........
kezdve lehet fi'lároi. _

A váaJrlgazolványok 
jegyirodánál, n Mrn.-tjeu 
Móniul »z ipzrtrztíllrlrl 
delmi éa iperkopiaránál .. 
fillér porlókóllzM bekúldwe
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öngyilkos lett 
a rossz termés miatt

Pécs, augusztus 28.
(A llét/ői Napló tudósítójától.) Bagoly 

'János 03 éves kispcferdi gazdálkodó egy 
héttel ezelőtt eltűnt otthonról. Kalapját és 
botját h szomszéd falu határában találták 
meg, igy

arra következtettek, hogy n jómódú 
gazdát valaki meggyilkolta.

A rejtélyes eltűnés ügyében a vasárnap vá
ratlan fordulatot hozott, megtalálták a gaz
dálkodót szóllőprésháza feletti erdő egyik 
fájón felakasztva. Zsebé*l>en  egy héttel ez- 
előliről kelt

biicmilevelet találtak,

temelyben megírja, hogy a rossz termés 
miatt lett öngyilkos.

Körök még ogy pohérka
MECSEKIT!

— Eltemették páter Bíró Fereneet. Vasár
nap délután négy órakor óriási részvét 
mellett temették el a Acrcpcsi-tcmctö ha- 
lotlasházából a jezsuitarend nagy halott
ját, Bíró Ferenc pátert. Ilatvankilenc esz
tendőn ál szolgálta és hirdette alázatosan n 
krisztusi szerététől, legnagyobb alkotása a 
Szív Újság voll, amelyet a háború előtt né
met és léit nyelven is kiadott, ő alapította 
a Jézus Szive Népleányalnak Társaságát. 
Kilenc évvel ezelőtt került a magyar rend
tartomány élére és azóta vette ót a Csanádi 
egyházmegye papnevelőintézetének vezeté
sét. Betegsége nlatl is folyton dolgozott. Az 
engesztelő szcnlmiaeáldozatot ma. hétfőn 
reggel nyolc órakor mutatják be a Jézus 
Szive templomban.

— A magyar mezőgazdaság jövedelmező
sége. Az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület tanulságos adatokban bővelkedő 
ü/.emslalisz.tikai jelentést adott ki. amely 
adatgyűjtés alapján világítja meg mezőgaz
dasági üzemeink /0.72—1936. évi jövedel
mezőségi viszonyait. Felvilágosítást kapunk, 
hogv a külső körülmények, mint például 
az időjárás, mennyiben befolyásolja a ter
melést. Számokban kapjuk az egyes terme
lési ágak aránvlagos megoszlását, a munka- 
bél-megosztást és a jövedelmi eredménye
ket. A 130 oldal terjedelmű kimutatás sok 
másra is rámutat,

— Teltenérlék a rómalparll csónakházak 
betörőjét. Az elmúlt hetekben nagyon sok 
feljelentés érkezett n fökapitánvságra, 
amelyben a Rómaipart vadevezősei azt pa
naszolták cl, hogy hétközben gazdátlanul 
hagvott kabinjaikat valaki felnyitotta és a 
kabinból kisebb-nagyobb értéktárgyakat 
vitt el. Vasárnap sikerüli kézrekerilcni a 
Róinaiparl szarkáját, Fcricsán Róza bünte
tett előéletű 23 éves varrónő személyében. 
A kabinfoszlogaló tolvajnői az egyik csó- 
nukházban tctlenérték. amint egy idegen 
kabin ajtaját feszegette. Fcricsán Rózát 
j emlői nek adták át. Előállították a főkapi
tányságra, ahol nyomban letartóztatták. 
Kihallgatása alkalmával öt kabinfosztoga
tást ismert l»e.

1 .c vágta n főrész egy kisfiú két kezét. 
fíiedt János zirci molnár kétéves Ferenc nevű 
fin a mnloinudvaron gazdátlanul hagyott kör- 
fűrésszel jálszoll. A fűrész elkapta és levágta 
kél kezelőjét. Életveszélyes állapotban vitték 
kórházba.

Pénzt, időt. fáradságot takarítanak meg ab
ban a háztartásban, almi villamos tűzhelyen 
főznek-sütnek. A villnnyfőzés tehát olcsó, gyors, 
tiszta. \ égvén részt ön is. asszonyom, az Elek 
(romos Művek V . Honvéd utca 22. szám alatti 
villamos konyhájának hétfőn, csütörtökön vagy 
pénteken délelőtt VtlO órakor kezdődő Ingye
nes fözöelöadásán. Programúi: őszi gyümölcs- 
helii/i-s, különféle tészták, sütemények, hal- és 
húsételek
— A rohanó pillanatok korát éljük. Az esemé
nyek sillámsebességgel cikáznak tovább. Mimi 
nyájunk sorsa tőlük függ. Múlhatatlanul szük
séges tehát, hogy minden mozzanatukról tájé
kozódjunk, Eri teszi a legideólisabban az EKA- 
rádió lehetővé. Szerkezetben n legmagasabb 
követelményeknek, árban a legszerényebb igé 
nyéknek megfelel. Az EK A rádió n fül öröme, 
mert n \ilig minden Iáját n maga nagyszerű 
akusztikai valóságában elénk varázsolja.

— Rlmiic utókéi 3 napja a cirkuszban. 
A móri szórakozásuk koronája az idén n 
cirkusz voll, hol hónaponként egymást vál
togatták a legragyoyább műsorok. Az 
augusztusi hónap azonban túltett minden 
eddigi nagyszerű cirkuszmüsoron, mert két 
óriási \ ihigszvnzációt prezentált a közön
ségnek. Ilimac kub.ii revűjét, a királyligri- 
sek« I és ezenfelül pedig olyan hntalnfns éá 
nívós cirkuszmüsort, amelyet n világ egyet
len óriási cirkusza .sem produkált. A cirkusz 
szezonja augusztus 31-ikéig, szerdáig bezá
rólag tart. Igv n közönség még három napig 
gyönyörködhet n délutáni és nz. esti előadá
sokon Ilimac. csodalatos zenekarában és a 
pompás cirkuszmiisorban,

Lopás, csalás, sikkasztás miatt 
köröznek egy nemrég 
dúsgazdag kereskedőt

A büntetőtörvényszék vizsgálóbírója elfő- 
gató parancsot adott ki Szemere Vilmos 50 éves 
kereskedő ellen.

Ixipás, csalás és sikkasztás gyanúja miatt 
körözik Szemere Vilmost, aki nemrég még 
tekintélyes vagyonnal és Jelentős Jövede

lemmel rendelkezett.
Nagy részletüzlete volt, számos ügynökkel 
dolgozott, de amilyen gyorsan szerezte vagyo
nát, éppen olyan hamar elúszott mindene.

Legutóbb egy idős özvcgyasszonynál bérelt 
lakást. Az asszonynak elmondotta, hogy rö
videsen megnősül, ismét gazdag ember lesz 
belőle is a ,.nagy partira" kisebb-nagyobb ősz
szegeket csalt ki tőle. Később vállalkozott arra, 
hogy az asszony ingatlanának eladásában se

Budapesten tartja kongresszusát 
a Nemzetközi Ugyvédunió

Az utóbbi időben számos esemény zajlott 
le Budapesten s most egy újabb igen érde
kes és Magyarországra megtisztelő kongresz- 
szus előkészületei folynak A Nemzetközi 
Ugyvédunió, pontos nevén Unión Internatio- 
nalc des Avocats, a világ jogászainak ez nz 
előkelő testületé belekig tartó tanácskozás 
utón most hozta meg a döntést arról, hogy

idei kongresszusát Budapesten tartja 
meg.

öt világrész legkiválóbb ügyvédjei érkez

— Súlyos autógázolás a Kőbányai-utón. 
Megdöbbentő szerencsétlenség történt va
sárnap délelőtt a Köbányai-uton. A 47. sz, 
ház előtt Inczc Antal főorvos AK 658. rend
számú személyautójával elütötte Jakab Fe
renc szerelömestert, aki kerékpárjával ha
ladt keresztbe az utón. Jakabot az összeüt
közés ereje a gyalogjáróra dobta és fejét 
oly szerencsétlenül ütötte a járda kőszege
kébe, hogy koponyaalapi törést szenvedett. 
Eszméletlen, életveszélyes állapotban vitték 
a mentők n Szent István-kórházba. A gá
zolás ügyében n rendőrség megindította a 
nyomozást annak megállapítására, bőgj’ a 
szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.

— Halálos szerencsétlenség a balatonakali 
hányában. Tisza Imre munkásra, aki n halálon-1 
nknli bányában dolgozott, rászakadt a föld. 
Mire kiásták már halott volt. Vizsgálat indult, 
hogv tisztázzák, terhelő valakit felelősség. '

Szép idő marad
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Európa középső részein tovább tart a csendes, még eléggé felhős, de már jobbára 

száraz idő. Nagyobb lecsapódások vannak Angliában, a Skandináv félszigeten és Felső- 
Olaszországban az Alpok déli lejtőin. Hazánkban az. éjjel már nem volt eső. A hő
mérséklet tegnap a középső és keleti megyékben mindenütt meghaladta a 25 fokot. 
A Dunántúl legnagyobb részén azonban csak 20—22 fokig emelkedett. Az éjjeli lehű
lést a levegő nagv páratartalma akadályoztaés reggel sokfelé köd keletkezett.

A Balaton vizének hőfoka ma reggel Keszthelyen 20, Bogláron 21, Füreden 20, 
Kenésén 18, Siófokon 17 fok. A Duna vizhőmérséklcte Budapesten 15 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 25 fok, a lengerszintre átszámított 
légnyomás 759 milliméter, mérsékelten süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Kimé élénkehb szél, változó felhőzet. Helyenként, Inkább csak a délnyugati 
határszélek közelében, eső, esetleg zivatar. A hőmérséklet alig változik.

— Művészi síremlék Eichbaumnál, V., Itu- 
dolf-tér 3. (Marglthid.)

— Megfulladt a mézeakenyértől. Szabó 
Imréné 51 éves kisbörzsönvi asszony vasárnap 
mézeskenyerct reggelizett. Evés közben rosszul 
lelt, összeesett és pár perc múlva meghalt. 
Megállapították, hogv a ragadós mézcskenyér 
megakadt a torkán és ettől fulladt meg.

— Az angol nyelv tudása megélhetést jelent 
és azoknak, kik pár hónap alatt el aknrják sa
játítani eme világnyelvet, nyugodtan ajánlhat
juk az Anglo-American F.nglisch Course-l, VI., 
Teréz-kőrut 44. Kérésre ismertetőt küld.

— A debreceni Nagyerdőn lázas munka folyik. 
Szeptember 3-án nyílik meg u Tiszántúli Ipari 
Kiállítás éa Árumlntavásár. Az 1938. év Debre
cenben valóban tartalmas és eseménydus esz
tendővé alakult. Nagv építkezések folynak, n 
Nyári Egyetem és a Magyar Reformátusok 
Világszövetségi összejövetele hatalmas tömege
ket hozott n város falai közé és a TIKÁV, vala
mint a Református Kollégium 400 éves évfor
dulójával kapcsolatos ünnepségek várnak még 
lebonyolításra. Mint már közöltük, közel 500 
kiállítója lesz az idén a TlKÁV-nak A kiállítás 
hntalinas anyagából különösen ki kell emel
nünk a magyar textilipar igen szép felvonulá
sát, továbbá n knmarnkcrüloli kézmiivesipnr 
versenyét. A kiállításra és n szeptember 4-én tar 
tnndó Iparos Kongresszus alkalmából n MÁV 
szeptember 4-én számos filléres vonatot hirde
tett meg Debrecenbe. A féláru utazásra jogo
sító igazolványokat a Menetjegyirodában lehel 
kapni.

gítségére lesz. Ar. ingatlaneladási tranzakció 
azzal végződött, hogy

5000 pengőt vett fel
Szemere és többé nem jelentkezett. Amikor el
tűnt, kiderült az is, hogy hamis kulccsal fel
nyitotta a lakásadónője szekrényét és több 
mint ezer pengő értékű ékszert és ruhaneműt lo
pott el.

Szemere ellen a rendőrség megindította az 
eljárást az asszony feljelentése alapján. De
tektívek keresték a városban,

de nem találtak rá, megszökött.
Ezek után adott ki ellene elfogató paran

csol a vizsgálóbíró és most valamennyi 
rendőrhatóság körözi.

nek Budapestre, hogy résztvegyenek a Nem
zetközi Ügyvédunió IX. kongresszusán, amely 
szeptember 8-tól 11-éig tart. Az Országos 
ügyvédszövetség a világ minden részéből 
ideérkező ügyvédek fogadására nagyszabású 
előkészületeket tesz és általában mindent 
elkövet a kongresszus sikere érdekében.

A kongresszus tárgysorozatán igen fon
tos jogi problémák szerepelnek

és több nagyjelentőségű ügynek magyar 
ügyvéd lesz az előadója.

— Kertiáaóval leütötte feleségét. Rákospalo- 
lón, ,a Kossuth-utca 20. számú házban lévő la
kásán Gipsz Ferenc gyárimunkás valami okból 
összeszólalkozott családjával. A vita során 
kerti ásót vett elő és azzal leütötte feleségét. 
A szerencsétlen asszonyt nyomban elborította 
a vér, összeesett cS elveszítette eszméletét. A 
mentők rendkívül súlyos állapotban a gróf Ká
rolyi-kórházba vitték.

— Orvosi hir. Dr. Hegedűs Miklós urológus
főorvos újból rendel II., Zsiginond-ulca 1. II. 
19. Telefon: 151—369.

— Rozgonyl éa neje, Váci-u. 11/b és Kálvin
iéi 5. alatt személyesen fofografálnak.

— A Magyar Takarékpénztárak Központi Jel
zálogbankja sárga-hitel akciójának különösen 
ebben a gazdasági évben van nagy jelentősége, 
miután búzatermésünk több, mint 6 millió mé- 

I terinázsával múlta felül nz előző évit. A Köz- 
I ponti Jelzálogbank sárga-hitel akciójának le
bonyolítása a kormány intenciója szerint törté
nik és célja, hogy biztosítsa az árnivót, ami 
elsősorban a gazdáknak érdeke.

— Különös autókarambol a Vilmos császár
utón. Vasárnap a Vilmos császár-ut és Markó- 
utca sarkán összefutott egy autóbusz és egy 
személyautó. Az összeütközés ereje nz. autót a 
gyalogjáróra dobta, úgyhogy felborult. Csodá
latos módon senkinek sem történt baja. Pár 
perc múlva az. autóbusz is, az autó is tovább
folytatta útját.

— Az Állami gépjáróművezelőképző (soffőr) 
tanfolyam a in. kir. Technológiai és Anyag
vizsgáló Intézetben (Budapest, Vili., Józscf- 
körut 6.) szeptember 5-én este S7 órakor nyí
lik meg. Beírás és n felvételhez szükséges űr
lapok kiadása naponta délelőtt 10—12 óra kö
zölt az igazgatósági irodában.

— Kedvezményes jeggyel a Prágai Őszi 
Vásárra. Ez év szeptember hó 2-tól 11-ig tarló 
Prágai Vásár látogatói 50%-os kedvezményt 
élveznek a csehszlovák vasútvonalakon, mig a 
magyar királyi vasutigazgatósóg a magasabb 
kocsiosztály használatát engedélyezi. Német
ország az átutazóknak 60%-os kedvezményi 
nyújt.

— Az Első Dunagőzhajózási Társaság annak 
megállapítását kéri a „Hétfői Napló" előző szá
mában megjelent „Mohácsnál zátonyra futott 
a várna—bécsi expresshojó*  cimíi közlemény
nyel kapcsolatban, hogy a .Helios" gőzös a 
fordulásnál orrával a zátonyon megtörött és 
10 perces inanövrirozás után tovább folytatta 
útját az Aldunúra, úgyhogy a következő állo
másra már menetrendszerinti pontossággal ér
kezett meg. Az utasok körében ez n lényegte
len megtörése a hajónak egyáltalán nem kel
lett feltűnést.

Egy diáklány 
tüzk a tasztróiáj a

Pécs, augusztus 28.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) Dugonics 

Rózsi 13 éves pécsi diáklány uzsonnakávét 
főzött testvérei és saját részére vasárnap 
délután. A kávét pelróleumgyorsfőzőn ké
szítette.

Mikor a kis lábast a tűzről leemelte,

a gyorsfűző felborult és a lángja meg- 
gyujtotta Dugovics Rózsi ruháját.

A rémült lány az udvarra szaladt és ijedten 
sikoltozott segítségért. Mire a házbeliek 
odaértek és eloltották a tüzet, addigra a 
diáklány eszméletét vesztette. A kihívott 
mentők a bőrgyógyászati klinikára szállí
tották, ahol

félóra múlva belehalt
égési sebeibe.

— Hitler-ifjak Székesfehérváron. Va
sárnap Székesfehérvárra érkezett a 
Hitler-ifjuság huszfőnyi csoportja. A német 
ifjakat a pályaudvaron ünnepélyesen fo
gadták. Délben a város vendégül látta Őket 
ebédre és délután tovább utaztak a Bala
tonra. Negyven főből álló lengyel egyetemi 
hallgató-csoport is Székesfehérvárott tar
tózkodik Horajda János, a krakói egyetem 
magyar lektora vezetésével.

A főkapitánytól kértek védelmet 
a budapesti stitőmunkások

Éliássy Sándor főkapitánynál kihallga
tásra jelentkezett a budapesti sütőmunká
sok küldöttsége és Írásba foglalt panaszt 
nyújtott át neki.

A sütőmunkások panasza szerint a 
budapesti pékek egyrésze nem tartja be 

a sütőipari vasárnapi munkaszünetet.

Rendelet tiltja ugyanis, hogy a munkások 
vasárnap délelőtt tiz órától hétfőn reggel 
négy óráig sütőipari szakmunkát végezze
nek, szerintük azonban számos pékmühely- 
ben vasárnap délelőtt néha tizenkét óráig 
is dolgoztatnak, sőt néhol délutánra is be
rendelik az alkalmazottakat. Hangoztatta a 
panaszirat, hogy

a sütőmunkások a forró kemencék mel
lett 40—50 fokos melegben nehéz és 

hajszolt munkát végeznek

és igy sokszorosan szükségük van arra, hogy 
legalább vasárnap pihenjenek egyhuzamban 
tizennyolc órát. Ezért arra kérik a főkapi
tányt,

rendszeresen ellenőriztesse a sütőüze
mek munkaszünelének betartását

és ebbe az ellenőrzésbe vonja bele a szak
érdekeltségek képviselőit is.

A főkapitány megértéssel fogadta a pana
szokat, megígérte, hogy kivizsgálja a dolgot 
s hogy segíteni fog.

— Elmaradó sétahajójárat. A M Kir. Fo
lyam- és Tengerhajózási Rt. igazgatósága közli, 
hogy augusztus 29-én, hétfőn a 17 órai délutáni 
sétahajójárat elmarad.
— A leggyorsubb híradó a Telefunken-rádió, 
mert minden állomást pontosan és tisztán köz
vetít. Tekintse meg a legújabb tipusu készülé
keinket az őszi lakberendezési vásáronl Kérje 
a Tclefunkcn legújabb prospektusát és győződ
jön meg arról, hogy könnyen megvásárolható.
— Jó tanács. Ne vegyen mindaddig gyermeké
nek iskolaruhát, tanszert, vagy intézeti felsze
relést, amig nem látta a Calvin-téri Fenyves 
Aruház minőségeit és árait. A Fenyves-utca 
sarkán hatalmas kirakatban a tanító már egy 
hét óta arra oktatja a padokban ülő tanulókat, 
hogy első feladat az uj iskolaévben előbb meg
tekinteni a Fcnyves-iskolacikkeket és csak az
után vásárolni.
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—színrnüvészetí és filmművészeti kamara
ki

Vasárnap jelent meg a hivatalos 
lapban a színművészet! és film
művészeti kamara felállítására 
vonatkozó rendelet, amelyet kivo
natosan ismertetlek a lapok. A 
rendelkezésekről még tudni kell a 
következőket:

A KAMARA FELÁLLÍTÁSA az 1938:XV. 
t. c. 2. §-ának b) pontjában foglalt utasí
tás alapján a társadalmi és gazdasági élet 
hatályosabb biztosításáról szóló törvény 
(zsidótörvény) alapján történik.

A KAMARA KÉT FŐOSZTÁLYRA: szín
művészeti és filmművészeti főosztályra osz
lik. A kamara székhelye: Budapest, hatás
köre az egész ország területére 
kiterjed. Tehát a vidéki színészek, filmesek 
is a kamara keretében foglalnak helyet. A 
kamara feladatköre kiterjed nemcsak a két 
művészeti ágnak a nemzeti szellem és a 
keresztény erkölcs érvényre juttatása és 
biztosítására, a tagok szociális és testületi 
érdekeinek, erkölcsi színvonalának, tekin
télyének megóvására, hanem állásfoglalás
ra, javaslattételre, a színművészeire vonat
kozó minden kérdésben, úgyszintén a mun
ka, a színdarab és a filmközvetitésre is.

A SZÍNMŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY öt 
szakcsoportjában külön-külön kell érvé
nyesíteni a 80—20 százalékos arányszámot, 
a rendelkezés pontosan igy szól: „Az 1938: 
XV. t. c. 4. §-ának első bekezdése alá eső 
személyeket csak olyan számban lehet fel
venni a kamara névjegyzékébe, hogy szá
muk az illető főosztályban, illetőleg szak
csoportban az összes tagok számának 20 
százalékát ne haladja meg.

AZ ÖT SZÍNMŰVÉSZETI SZAKCSO
PORT: 1. színigazgatók és a színház igaz
gatásával megbízott művezetők; 2. az elő
adóművészek, a színművészek, énekművé
szek és táncművészek; 3. művészeti ügyke
zelők: a művészeti titkár, dramaturgok, 
lektorok, főrendezők, rendezők, díszlet- és 
jelmeztervezők, karmesterek, énekmesterek, 
táncmesterek, ügyelők, karvezetők, statisz
tavezetők. súgók; 4. igazgatási és műszaki 
ügyvezetők, ügykezelők, gazdasági igazga
tók (főnökök), gazdasági titkárok, gazdák, 
mérnökök, műszaki tisztviselők, könyvtá
rosok, kottatárosok, pénztárosok; 5. művé
szi segédszemélyzet: zenekari tagok, kar
énekesek, kartáncosok, segédszinészek és 
az állandó némaszemélyzet tagjai. Ezek 
szerint a rendelkezés nem érinti a színda
rabok szerzőit és zeneszerzőit.

A “FILMMŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY-ban 
szintén öt szakcsooprt Itéesül: 1. a mozgó
fényképet előállító vagy forgalombahozó 
vállalatok igazgatói és művészeti ügyveze
tői; 2. a fimmii vészek, énekművészek és 
táncművészek; 3. a filmszcenáriumirók, 
rendezők, rendezői segédek, díszletterve
zők, ruhatervezők, hangmérnökök, film
operatőrök, filmösszeállitók, karmesterek:
4. felvélelezők. üzemmérnökök, gyártási 
vezetők .gyártási tisztviselők, diszlctmeste- 
rek és világitásvezetök; 5. a művészi segéd
személyzet. zenekari tagok, karénekesek és 
karláncosok. A rendelkezés egyébként fel
hatalmazza a közoktatásügyi minisztert, 
hogy még mindazokat a megjelelő szakcso
portba oszthassa, akik valamilyen foglal
kozási körben működtek, de akiket a ren
delkezésekben nem említettek. A filmmű
vészeti főosztály, illetőleg öl szakcsoport
jában szintén külön-külön kell érvényesí
teni a 80—20 százalékos arányszámot. A 
rendelkezés sem említi a moziigazgatókat, 
a filmdarabok Íróit (nem szcenórmmiró- 
kat) és zeneszerzőit.

A KAMARA ELNÖKE, alelnökc és vá
lasztmányi tagjai díjazásban nem részesül
nek. de a kamara megbízásából teljesilelt 
eljárások folyamán felmerült készkiadásuk 
megtérítését igényelhetik. A tisztikar többi 
tagja részére a kamara tiszteletdijat álla- 
pititől meg.

AZ ORSZÁGOS SZÍNMŰVÉSZETI ÉS 
FILMMŰVÉSZETI TANÁCS, mint másod
fokú fegyelmi hatóság dönt a szimüvészeti 
és filmkamara elé került fegyelmi ügyek
ben. Az állami színházaknak külön fe
gyelmi bírósága megmarad, de az állami 
színházak a fegyelmi eljárás végett ügyei
ket a kamarához tehetik át. A fgeyelmi 
vétségek esetében az egyes színházaknál 
működő bíróságok, az úgynevezett színházi 
törvényszékek, választott bíróságok is meg
maradnak, de ha pénzbírságnál súlyosabb 
fegyelmi büntetést állapítanak meg, az 
ügyet a kamara fegyelmi bírósága eh- kell 
ter’cveteni .ametv ilyen esetben n mér le
folytatni) eljáróitól fügeftleníil ni ilryhcn 
mint dsöfoki! fegyelmi biró.Sg jór el.

A TAGDÍJAK össiegél n tagok vagyont

szcenórtumirő-

i továbbjutó szerződéseik vol- ! dja nagy sikerrel Jútsjza esténként a Bika- 
leherbiró'képraségnérkfigyelembevételével ltok. Ezt az ideget lelkiállapotot ugg haté- Ivónál cimü revOJél, amely Mülörlókön érkezik

a kamara közgyűlése állapítja meg. Fel le
het menteni tagdíjfizetés alól azt a tagot, 
aki az év nagy részében alkalmazás, illetve 
szerződés nélkül van. A kamara névjegy
zékéből törlik azokat, akik művészi hivatá
suk, vagy foglalkozásuk gyakorlására be
tegség vagy testi fogyatkozás miatt tartó
san vagy végképpen képtelenné váltak, aki 
magyar állampolgárságát elvesztette, vagy 
aki alkalmaztatásának (szerződtetésének) 
megszűnése óta három év eltelt anélkül, 
hogy újabb alkalmaztatását, vagy szerződ
tetését bejelentené. Törlik a kamarából azt 
is, aki saját vállalkozásában működő ügy
vezetőként vagy ügykezelőként volt beje
lentve, de ellene csődnyitást vagy gondnok
ság alá helyezést rendeltek el. Ez a ren
delkezés a színigazgatók anyagi megbízha
tóságával kapcsolatos.

ARCKÉPES IGAZOLVÁNYT kapnak a 
kamara tagjai, az igazolvány egy évadra 
szól és annak lejártával meg kell újítani. 
Operaénekest címet csak az a kamarai tag 
használhatja, aki a Zeneművészeti Főiskola 
vagy a Nemzeti Zenede opera tanszakán 
oklevelet szerzett, vagy aki az Operához 
vagy valamely magánszínházhoz operai sze
repekre szerződött. Színészi nevet csak jó
váhagyással lehet használni.

MI LESZ A GYEREKSZEREPLŐKKEL? 
A rendelkezés 59. §-a szerint általában a 
18. évet még be nem töltött személy csak 
kivételesen indokolt esetben kaphat enge
délyt arra, hogy meghatározott színdarab
ban vagy filmfelvételeknél közremüköd- 
hessék, feltéve, hogy a színdarab vagy film 
tárgya, szövege nem gyakorol káros hatást 
erkölcsi fejlődésére. Ezek szerint nyitva 
maradt a gyerekszínházak kérdése.

SZÍNIGAZGATÓ csak az lehet, akit a 
kamarába felvettek és akinek működését a 
kamara javasolja, amennyiben színházi 
előadások tartására vonatkozó kérelmét az 
illetékes hatóság véleményezés céljából a 
kamarának küldi meg. Amennyiben a szín
igazgatótól engedélyét visszavonják, ez 
esetben a színtársulat a színigazgató ösz- 
szes kellékfelszerelését használhatja, de a 
használat idejére a kamara választmánya 
által megállapított használati dijat fizet.

MINT VENDÉGSZEREPLŐ, külföldi mű
vész is szerződtethető, korlátolt számú elő
adásokra. A színigazgató a társulat tagjai
nak szerződését köteles a kamara választ
mányának bemutatni. A színigazgató köte
les a kamarai tagdíjakat színészeitől le
vonni, hasonlóképpen a filmvállalkozó is 
és a levont összeget haladéktalanul meg
küldeni a kamarának.

A SZÍNHÁZ ÉS A MOZGÓFÉNYKÉPET 
előállító vagy kölcsönző vállalat tulajdo
nosa köteles haladéktalanul elbocsátani az 
1938:XV. t. c. 2. §. első bekezdésének b) 
pontja aló eső olyan alkalmazottját, aki
nek a kamarai névjegyzékbe felvételét a 
kamara megtagadta, vagy akit a névjegy
zékből törölt, vagy foglalkozásától elmozdí
tott. Ilyen esetben a vállalat tulajdonosa a 
szolgálati viszonyt rögtöni hatállyal fel
mondhatja.

A színművészet! és filmművészeti ka
mara első megalakítására vonatkozó szabá
lyokat külön rendelet állapítja m ’g.

2. Teljes gőzzel előre
A SZINÉSZKAMAfíAl rendelkezés, amely 

egyébként nem érte váratlanul a színházi 
világot, már egy sereg színházat munkában 
tallát. Legrégebben a Nemzeti Szín
házban folyik a munka, egyszerre há
rom darabból is, hogy szeptember 7-iki 
nyitásra készen álljon az együttes. Az 0 p e- 
r a házban is megjelent a próbatáblán a 
rendelkezés, amely szerint szeptember 1-töl 
kezdve mindenkinek jelentkeznie kell, 2-án 
már szimultán próbák folynak az összes 
színpadokon. Szombaton kezdett próbákat 
a Vígszínház és a Magyar Színház is. A 
többi színházak egyelőre mély csend
be burkolózva várják a munka kez
detét, bár ezt nem lehet titkolni, az igaz
gatói irodákban éles és erős csatáro
zás folyik leginkább a színészgázsik 
körül. Magánszínházaink kevés kivtéellel 
ugyanis nem kötötték meg a mull évad vé
gén szerződéseiket a színészekkel, hanem 
hétről-hétre, hónapról-hónapra tolták a 
megállapodások megkötését. Ez a rendszer, 
amely a szinházvezetők idegességét jelle
mezte, élénk nyomot hagyott az érdekelt 
színészek lelkében, akik aggódva, félve 
néztek a jövő elé. Tegnapig jóformán ugy 
állt a helyzet, hogy csak azok érezhették 
biztonságban magukat a jövő szezont illető
leg, akiknek továbbfutó szerződéseik vol- 

náltdk ki egyes színigazgatók, hogy most, 
amikor nem lehetett tovább halasztani a 
színészek lekötését, alkudozni kezd- 
t e k.

KEVESEBB GÁZSIT kináltak fel úgy
szólván mindenkinek a tavalyinál. Egyik
másik színházunk 10—15 százalékig menő 
gáz sí redukcióval operált és a fel
lé p fid i jus tagjainak is ugy akarta leépíteni 
gázsiját, hogy a tavalyi fellépési aránynak 
csak felét ajánlotta meg. Teljesen meg
szüntették a túl feli ép és rendsze
rét, amely abból állt, hogy valakinek, 
akinek fix gázsija van, egy bizonyos számit 
fellépés után még túl fellépést prémiumot 
is fizet. Az éredekelt színészek, akiket a 
drágaság ét az élet nehézségei éppen ugy 
nyomnak, mint tavaly, meglehetős elkese
redéssel tiltakoztak a gázsiredukció ellen, 
de igen sok esetben eredménytelenül.

ELMARADTAK a Nemzeti Színházban 
várt szerződések is. Az elmúlt szezón végén 
felröppent az a meg nem cáfolt hir, hogy 
néhány magánszínház igen értékes és arra 
alkalmas színészét Németh Antal, a 
Ncmezti Színház igazgatója szerződéssel 
kínálta meg, illetve náluk puhatolódzó tár
gyalást kezdett arra az esetre, hogyha az 
uj szerződés megkötéséhez a kultuszmi
nisztérium is beleegyezését adja. Toro- 
n y i Imre, F ö l d é ny i László és Borán 
Lajos neve volt ilymódon előtérben s ezekA SCALA UJ FILMÓRIÁSA

AZ

CHICAGO A BŰNÖS VÁROS
A végén kezdem. A film utolsó negyedrésze 

Chicago híres Patsh negyedének szörnyű pusz
tulása. Chicago első telepesei itt vetették meg 
a későbbi metropolis alapjait és fából épült 
házaikban, lokáljaiban, mulatóiban tenyészett 
ki az a gangszterizmus, amely közel száz év 
múlva is rengeteg sok dolgot ad az amerikai 
rendőrségnek. A Patsh negyed ura a mulatók 
és bandáiknak koronázatlan királya, a film 
hőse Tyrone Potver, mig Chicago uj tettre kész 
és a banditizmust minden áron kiirtani akaró 
polgármestere ennek fivére, akit a filmen Don 
Ameche alakit. Rajongással szereti egymást a 
két fivér, bár útjaik keresztezik egymást. 
E mély és egészen nagyszerű lelki drámát egy 
kis boci oktalan rugdalódzása robbantja ki. 
Patsh negyed egyik istállójában felrúgja a 
petróleumlámpát, kigyullad az épület és a tűz
vész szélvész gyorsasággal, irtózatos kegyetlen
séggel terjed egyre tovább, egészen a már kő
ből épült büszke uj Chicago határáig, ahol a 
házak robbantásával Igyekeznek megakadályoz
ni a rettenetes katasztrófa további pusztítását. 
Ez a városégés monumentális jeleneteiben és 
irtózatos kegyetlenségében olyan megkapó, le
nyűgöző, amit nem lehet elfelejteni. Ahogy az 
emberek ezrei, tízezrei torlódnak összezsúfolva, 
egymást tépve, marva, a füsttől fuldokolva a 
sziik utcákon az égő házsorok között, ahogy 
egy megvadult ökörcsorda ront végig a városon, 
magaalá tiporva mindent és mindenkit, ahogy

FELTŰNŐEN ÉRDEKES HIR érkezett 
Hollywoodból. Bállá Lici, az ismert kiváló 
volt magyar primadonna családi okok miatt 
öngyilkossági kísérletet követelt el egy liolly- 
voodi barátnője lakásán. Bállá Lici már túl 
van a veszélyen, Férjétől, Félix Joachimson 
filmírótól különváltan él.

ARANYÁLARC elmen mutatták be n 
Városi Színházban dr. József Ferenc klráyl 
hercegnek legújabb darabját, amely tulaj
donképpen folytatása az előbbi Colombus- 
darabnnk. Az Aranyálarc szimbólum, egy 
indián törzsfőnök hatalmának és gazdagsá
gának jelképe. Az uj Columbus-dráma még 
abban az időben Játszódik le, amikor Co- 
lombus emberfeletti harcot folytatott kikül
detéséért és amikor már sikerül feladatát 
teljesíteni, rabbilincsbc verik és elbukik. 
A küllői tollal és a rendkívül igaz emberi 
meglátásokkal és mélyenszántó gondolntok- 
knl Íródott darabot llarólhy József rendezte 
kitünően és ő személyesítette meg Colom- 
husi is. A többi szereplők Étsy Emília, Egry 
Anna, Gyulán?! Eugénia, a rendkívül ked
ves és tehetséges Forbálh Zsuzsi és a kitü
nően láncoló Kunos Magdii arattak nagy 
sikert. Az előadás közönségének zugó táp sós 
elismerését a királyi berreg az előadás vé
gén páholyában felállva köszönte meg.

A LEÁNYVÁRI BOSZORKÁNY Lövik Károly 
nnnnkidején igen népszerű regénye is filmre 
kerül. A 900-as évek alatt Selmecbányán, a hí
res bányászati és kohászati főiskola növendé
kei között folvlk le n mozgalmas, sok esemény
nyel átszőtt mese. Getrler Viktor rendezi a fil
met, aki felépitteli a műteremben a régi Sel- 
mec néhány igen romantikus pontját, köztük 
nz öreg zálogházat is, ahol nagv volt a forga
lom — nem éppen a zálogolások, hanem a 
tulajdonos két szép lánya miatt.

AZOK A SIKEREK, amelyeket a magyar ro 
mantikus balett külföldön elért. Budapestre 
terelték a szakkörök figvelinét. A Trojanoff- 
biliéit már értcsitést kapott, hogv szeptember 
hó második felében több külföldi opera balett- 
’gazgalója látogat cl. hogv cgviille.vik számúm I 
innen gondoskodjanak utánpótlásról. 1

BEÉRKEZETT — A IHKA VONAT. A Komé-1

Olasz hajókkal a 
világ minden tájára

M Ken lézereit . Aratok

< Észak-, Közép- és
Dél-Amerikába, 

Ausztráljába, 
*—Afrikába, Indiába, 

és Távoíkeletre
VenalssolgAlat ni o!ns« fAlnaiget 

illrxLi Uörttl, Snardinlubo, Trlpoltaaba*  
f nengaalbn, Tuniszba «tb.

\\ FalvitigosltAn én rroapektu*:

IIM.HHLOTD VaiESTIBO- 
ADRIATISR-TIRRERIA

Tensterl>a|ózAsl TírnatiAcok magyarorssAtti tirtkteleoe
Vlt, Tüökölv-nt X. IV., Vad-utca 4.

4a ADRIATICA FOR(«. IRODA KFT.
Nádor-utca 21. V.. Szent Jntvan-kérot 4.

a kiváló művészek valóban meg is érde
melnék a „Nemzeti Színház tagja" rang
ját, sajnos azonban ugy értesülünk, hogg 
szerződéseik anyagi nehézségek miatt meg
hiúsultak. A kultuszminisztérium ugyanis, 
értesülésünk szerint 50.000 pengőt lefara
gott a Nemzeti Színház költségvetéséből és 
ez a tény lehetetlenné tette uj tagok szer
ződtetését. Igaz ugyan, hogy két ösztön
díjas fiatal hölgyet szerződtetett a Nem
zeti Színház, a zegyik Boriit m i sz a Éva, 
a másik Szabó Klári.

premierplanban látjuk egy ember irtózatos 
halálfájdalmát, amint a megvadult állatok 
patái közölt leheli ki lelkét, ahogy bomlanak, 
omlanak a falak és hatalmas detonációval rob
bannak az olajkannák, szétfröcskölve a tüzet, 
a vészt, a halált, a megvadult, kétségbeesett és 
nz egymás hozzátartozóit eszelősen kereső asz- 
szonyok, férfiak, gyerekek közzé, az leírhatat
lan, ez olyan rendezői bravúr, amelyért innen 
távolról szorítjuk meg a 20 Century Fox ren
dezőjének, Henry Fingnék kezét.

A film tulajdonképpen hőskölteménye az 
emberi akaratnak és alkotásvágynak, példázva 
azt, hogy minden bajon, bűnön, vészen keresz
tül is felépült az ember uj alkotása az uj 
büszke acélváros. A cselekmény maga a lég- 
izgalmasabb és legérdekesebb dráma, amely 
néhány nagyszerű és kedvelt színészünknek 
adott alkalmat, hogy ismét nagyot alkossanak. 
Elsőnek említjük a szekszepiltöl szinte sugár
zóan nőies Alice Faye néhány utánozhatatlanul 
cldudolt gordonkaszólamu dalát, Alice Brand 
(ismerjük n Finom kis család ból) ragyogó 
anyaszercpét, Tyrone Poiocr kamasxos gumin 
kedvességét, amelyet a pénzvágy és a mohó 
törtetése nz érvényesülés felé sem tudott tartó- 
san megrontani s végül Don Ameche kedves és 
szimpatikus férfiasságát, amelyek természetesen 
csak egy-egy csillogó ékkövei annak az együt
tesnek, amely ezt a grandiózus filmet felejthe
tetlenné teszi.

el a huszonötödik előadáshoz. Ez az uj szezon 
első Jubileuma.

GAÁL BÉLA ftlmszinészi és filmren
dezői tanfolyamára Jelentkezni lehet VI., 
Eölvös-utca 4. I. emelet 1. Telefon: 129-000.

SZERDÁTÓL MINDEN ESTE játsszák a 
János vitézt a margitszigeti Szabadtéri Szín
padon. Az előadásokat nyolc órakor kezdik.

CSATHÓ KÁLMÁN GYÖNYÖRŰ REGÉNYE? 
Varjú a toronyórán, filmre kerül. Uj név: 
Rodrlgucz Antlré rendezi, a főszerepeket 
Vaszary Piri, Rózaalicgyi Kálmán, Rajnai Kál
mán, Simor Erzsi, Egry Mária, l.'nglnúry 
László és Benkő Gyula játsszák. Nagyon ér
dekes, hogy a film forgatókönyvet maga a 
szerző, C.sathó Kálmán Irta, aki természetesen 
átmenti a klinvv minden szépségét és báját a 
filmobjektlv elé.

A régi, gyönvörüszép klasszikus operetteket 
az idősebb évjárat már régen nem élvezheti, 
a fiatalok meg egyáltalán nem ismerik. Most 
öt kiváló művész állt össze, hogy fölelevenitse 
ezeket a remekműveket. A Városi Színházban 
nyolc esten bérleti alapon Kőszegi Teréz, 
Honthy Hanna, Szedő Miklós, Csóka Béla, 
Ildi kai Márton a Cigúnvszerelem, Víg özvegy, 
Orfeusz a pokolban, líoffinann meséi. Mada
rász, Kornevilci harangok, Denevér. Cigány
prímás cimü operetteket fogják eljátszani.

MÉG NEM KÉSŐ az

UTOLSÓ 3 NAP
is megnézheti

csodás kubai revujéf, 
a klrálytlprlseket 
és a világ legjobb cirkuazmüsorát 
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Teljes forduló telve izgalommal...

Szolnokon robbant ki
az NB legnagyobb meglepetése
A „nagyok11 simán győztek — Kispesten csaknem 
vérbefullasztotta a mérkőzést a gyenge játékvezető

Az NB második fordulója már teljes forduló voll, amelyen a kupavárományos 
Fradi is játszott. A legnagyobb érdeklődés a Fradi játékának szólt és meg kell állapí
tani, hogy a csatársora már tip-top formában van. A Hungária és az Újpest megsze
rezte a maga kél pontját, a Bocskai, illetve a Taxi ellen. A Nemzeti valósággal lehen
gerelte az NB újoncát, a lelkes salgótarjániakat. A középderbi eldöntetlen eredménnyel 
végződött a kispesti sárkánybarlangban. A Budafok bravúros 
hogy Szegeden pontot tudott rabolni. A forduló legnagyobb meglepetését az 
újonca, a Szolnoki MÁV szolgáltatta a: Elektromos legyőzésével.

Kemény, az eleven ördög 
félelmetes formában van

FERENCVÁROS—ZUGLÓI SE: 8:1 (3:0)
Az öy-utcnl pályán több mint 3000 néző 

várta a Ferencváros idei első bajnoki mér
kőzését. A környező házak tetején vállal
kozó szellemű fiatalemberek jelennek meg. 
feltörik u cserepeket s ugy nézik ingyen 
páholyból nz. érdekes mérkőzést. A pályái 
ünnepi beszéddel avatják fel, de az ünnep
lésből legfeljebb csak n buzgalom kaphatja 
meg n maga részét, mert maga a pálya bi
zony nem n legalkalmasabb az első vonal
beli llgnmérkőzésckre. Nagv gonddal .simí
tották le, de egyes helyeken a labda mégis 
megáll a porban. Ezen a nehéz talajon a 
Ferencváros korai tréningje ellenére mégis 
szuverén ur. A 0. percben egv l.ornerból 
Toldi csavart fejese máris a hálóba kerül. 
1:0. Kemény Ívelte, mint ahogy általában 
vasárnnp n Fradiból

egyedül Kemény 
emelkedett ki.

Minden beadása hajszálpontos. A 
ben szintén nz ö beadásából ugyancsak 
Toldi fejeli az újabb gólt. 2:0. Aztán egy 
hasonló helyzetből Toldi fejéről kapufára 
röppen a labda. A 32. percben pedig Toldi 
és Kemény összjátéka után Jakab fejese 
állítja he a félidő eredményét. 3:0. A ZSE 
jói védekezett és többel is támadóit, de hál

nagyszerű játéka

19. perc-

Bomba-meglepetés!
A szolnokiakra büszke lehet az NB

SZOLNOKI MÁV ELEKTROMOS 4:1 (0:0) 
Szolnok, augusztus 28.

(A Hétfői Napló tudósit ójának t ele főnje- 
leülése.) Kr első szolnoki Ml mérkőzésnek 
több mint 5000 nézője volt, lehál már is 
megdőlt a szolnoki nézőrekord! Tapoga
tózó játék vezeti be ugyan n mérkőzési, 
mindkét csapat erősen hajlik a kemény 
'égre, de Kicin Árpád már csirájában fojt 
cl minden durvnsági akciói. A 15. percben 
Kollár zugéi bombáját menti nehezen Ba
kon, majd az Elektromos lámad. de csatá
rai meglehetősen puhák. A második félidő
ben, a 12. percben születik meg az első 
kék-fehér gól. Kollálh .Szántót futtatja, aki
nek lélmagas bombáját Bakon nem tudja 
védeni. 1:0. Kél perc múlva Kollálh öt 
Elektromos védőn megy keres/tül és bőm-

A Bocskai „szerepelt11, 
de a Hungária lőtte a gólokat

HUNGÁRIA BOCSKAI 4:1 (1:0)
A forduló legérdekesebb mérkőzésének 

elkönyvelt találkozó hétezer főnyi közönség 
elölt kezdődött a llungári.i uli sporttelepen. 
A Hungária kezd s maris Kardos - Vermes 
inintalánuulás csillogtaiia a kékfehér játék
kedvet A voll Budai szélső lövését azonban 
Vörös kapus bravúrosan sc.lt. Bemek tárna 
dások lendülnek a túlsó oldalon Teleki 
pompás húzásai nagv közönség sikert arat
nak. Szabó, ugvlálszik. megirigyelte 
teljesítményét, mert Markos éles, 
fejesét művésziesen védi.

A debreceni csapat vnn állandóim front
ban,

nini főként Teleki, Markos és Borsai remek 
formájának tudható be A 31. percben tart 
n játék, amikor a kékfehérek vérbeli csatár- 
akciója gólt hoz A labdát Müller kapja, 
ő nyomban Kardoshoz továbbit, előtte ket- 

teljesítményt nyújtott,
NB másik

kedélyeske-
a rutin a bajnokcsapaté.

Szünet után a Fradi védelme
dik s ez elég Bekecs Miskának ahhoz, hogy 
halálos nyugalommal leállítsa a labdái és 
gólt Jöjjön. 3:1. Most hangorkán biztatja a 
zuglóiakat, de hasztalan minden, mert

Kemény egyedül Is elég arra ma, hogy 
megverjen bármilyen komoly csupatol.

\ 14. percben beadásával Toldi körbe cse
lez és laposan lő. 4:1. Utána Kiss lövése 
durran ii kapufán, majd a 32. percben 
ugyancsak Kiss fejesével Jakab kicsalja 
Sárpátkit és mellette begurit. 5:1. Kél perc
cel később Kemény remekül fut le és Toldi 
fejéről hálóba röppen a labda. 6:1. A 40. 
percben isméi Kemény rohamoz s bár pon
tos beadása a középre kerül, Jakab ntellé- 
rug ugy, hogy Kissre vár a gólszerzés dicső
sége. Labdája a kapus hóna alatt surran be. 
7:1. Két perc múlva Kemény, az eleven 
ördög rohamozza meg a zuglói kaput és 
labdáját Kiss juttatja utoljára a ZSE háló
jába. 8:1.

Az eredmény a zuglóiakra nézve nem 
hízelgő, de aki látta őket, láthatta azt is, 
hogy biztató formajavulásban vannak. Szé
pen mozoglak, stílusuk nem sir ki az 
NB-ből, de hát a Ferencvárossal szemben 
ugy sem lehetett sok reményük . ..

bagóit lő. 2:0. Az Elektromos szórványosan 
támad, de a MÁV-védelem ezeket is rom
bolja. A 20. percben

kapiifasorozalol sortiizcl a 
lársor.

A 30. percben Horváth I. húsz 
kapura és nagy meglepetésre . ... .. „ 
veszi" a lövést. 3:0. A Szolnoki MÁV tovább 
támad, az Elektromos lassan feladja a mér
kőzést s a 32. percben a válogatott formát 
játszó Kollálh Koromat szökteti. A: ágyus- 
lábu összekötő gyilkos bombája a negyedik 
gólt jelenti. 4:0. Most enged az iramból n 
kék-fehér együttes és a 45. percben Szend- 
lö.ly szépít: 4:1. A Szolnoki MÁV minden
kép rászolgált a győzelemre. Csatársora 
már is brilliáns, komoly együttese lesz a: 
NB-nck.

méterről lő 
Bakon „be

TITKOS G0LNY1TÁNYA

Ktrdnt

lehal 
tőle

.zünet lilán a kék fehérek lendülnek

len is vaunak, lövésre nincs lehetőség, 
az üresen álló Titkoshoz cinci, hogy 
védhetctlenül vágódjék a lövés Vörös kapu
jába. 1:0. ’

A

Müller

Békéd

Szépen fiörilül.1 kékfchvr 
hetién Is állunk, érért n 
a gólsorozalot. I. félidő.

támadásba és már a fi. percben gólt érnek
el. Titkos kornere a hatos vonalon pattog, ______
végül Vermeshez kerül a labda, aki habo- Még egy 
zás nélkül a hálóba továbbit. 2:0. Nyomban I vége is a 
utána Teleki remek kiadásával futhat Hajdú, I nek*

„SziirkeuipestM látszott 
a Taxi ellen

akrobata

ÚJPEST—SZl'RKETAXI 4:2 (4:1)

200 néző előtt az Elektromos-pályán küz
dött a pontokért a két csapat. Szűcs még 
mindig bekötött fejjel állt az Újpest tenge
lyében. Az első negyedórában ’' ” ' ' 
művészete gyöngyként csillog 
ben. A 4. percben

remekbeszabott, pozsonyi 
gólt lő Zsengellér.

.1 kapus állal kiboxolt labdái 
fekve hátrafelé húzza a kapuba, 
muíjjca volt.
tervszerűen támad. Takács—Vúradi akció
ból Kiszely kihasználja Szűcs hibáját és a 
8. percben döntetlenre áll a meccs. 1:1. Ér
dekes, hogy a Taxi csatársora többet mu
lat, de a kapu előtt elkelne egy Zsengellér. 
Szeder negyedórákig hervad a napon. Nem 
kap labdát. A 20. percben Zsengellér Mik
lósi hibáját gólra váltja fel. 2:1. Szűcs tul- 
szigoruan lép Kiszelybe, aki hosszú ideig 
sántikál, majd kiáll, de visszajön. Zsengel-

a kis Taki 
a mezőny-

a földön 
Mester-'*  

1:0. Gól után a Taxi sokat és 
támad.

Kár volt cserélni az SBTC-t

későn 
kerül.

NEMZETI—SALGÓTARJÁNI SE 8:1 (4:1)

A Ilungária-uli pálya előmérkőzésére kö
zel háromezer néző volt kiváncsi. Az érdek
lődés főleg a NB újoncának, az SSE-nek 
szólt, amely tudvalevőleg múlt vasárnap 
alaposan megszorította a Hungáriát. Ünne
pélyes zászlócserc vezeti be a mérkőzést, 
majd a játékot a kék-fehér csapat kezdi 
meg. De az óramutató még nem éri el az 
első percet, amikor Kisalagi átverekszi ma
gát a védelmen és gyenge lövése a 
ébredő Barabás ökléről a hálóba 
1:0. Nem csügged az SSE, egyik rohamot a 
másik után vezeti. De hallat magáról a 
Nemzeti is, óriási az iram, nagyszerű a 
mérkőzés. A 30. percben jól megérdemelt 
gólt ér el az NB újonca. Balogh rossz föl
szabadító rúgása jó passz Csepreginek, aki 
viharosan robog a szélen, beadásszerü lövé
sét Angyal Somogyi fejére üti, aki nem sze
gy enli az SSE első fővárosi gólját bele
telni. 1:1. A vidéki közönségnek most sincs 
ideje sokáig kiabálni, mert szörnyű védelmi

Gyilkos küzdelmet folytatott 
a két csapat a játékvezető ellen
KISPEST—PHÖBUS 3:3 (2:2) 

kispesti sárkánybarlang bucsumérkö- 
1500 néző vándorolt ki. .4 Phöbus 

újonnan szerződtetett Korányival lép 
.....................................  ’'*'*  *,  Nemes 

i védi. Déri egy 
Most Korányi ba- 

Déri ront. A 15

A 
zésére 
az újonnan szerződtetett 
pályára. A Kispest kezdi ii játékot, 
bombáját Csikós nehezen védi. P 
perc múlva alig lő fölé, 
talmas hibájából ismét 
percben váratlan vezetést szerez a kéksárga 

támadás fut a pálván. Mflllcr Ivoltcn Kardos elé Játszit;, de előtte 
vab:idnn álló Titkoshoz továbbit. aki i:a\v bombával ni?gnvitja 
31. perc. 1:0. (Copyright by Hétfőt Napló — System Horváth.)

a hátvédek beadást várnak, igy a szélső 
bombája nagy erővel zúdulhat Szabó kapu
jába. 2:1. Hiába remekel Turay, az állandó 
fölény ellenére

a Bocskai a veszélyesebb.
Mégis a Hungária lő gólt. Veszélyes jobb
oldali támadás után átsuhan a labda a bel
sők felett, de nem vész kárba, mert az 
ágyuslábu Vermes közelről nagy erővel to
vábbítja az ellenkező sarokba. 3:1. Aztán 
Titkos rohamoz, Vermesen át Kardoshoz 
kerül a labda, de a mesésen védő Vörös 
bravúrosan teszi ártalmatlanná a center 
bombáját. A 38. percben Titkos kornerét 
Klsutzky a kapunak háttal állva továbbítja 
a hálóba a meglepett Vörös mellett. 4:1. 

Müllcr-bomba repül mellé, aztán 
kitűnő sportot nyújtó mérkőzés- 

lér offszájdgólja után az Újpest felnyomul 
és nagy fölénybe kerül. Kocsis beadását 
Aradi kézzel üli le a kapu előtt. Zsengellér 
11-ese védhetellen. 3:1. A félidő végén a 
taxisok kapusa nyilván megsajnálja a tá
madó újpesti csatárokat, mert Vincze 28 
méteres lövését elfogja ugyan, de művészi 
homoritással a hálóba ejti. 4:1.

Szünet után Kiszely a középcsatár a 
taxisoknál és erőteljesebbek a támadások. 
Egy szezónra való gólhelyzet kihagyása 
után, a 17. percben Kiszely erőteljes akció
jából Takács közelről gólt ér el. 4:2. Sze
der remekül fut le sa ját kapu jától, de 5 lé
pésről mellé gurit. Félórai elkeseredett vé
dekezés után az Újpest is feljön egyné
hányszor, de Zsengellér két lövése mellé 
süvít. Kiszely bödülctes erejű kapufája iz
gatja a kedélyeket. A Taxi nagy fölényével 
végződik a mérkőzés. A Taxi megnyerhette 
volna a meccset, ha kapusa történetesen 
az Újpest hálóját védi.

hiba nyomán Fenyvesi mehet tisztán, ő 
Kisalaginak ad, az Sztancsiknak, aki nem 
hibáz. 2:1. Nem sokkal később ismét Feny
vesi beadásából Sztancsik biztosítja be a 
győzelmet a Nemzetinek. 3:1. Az SSE ért- 
hetöleg letörik, az eredmény Horváth le
futása után Kisalagi fordulásból lőtt mes
teri gólja. 4:1. A második félidő meglehe
tősen unalmas, egyik csapat sem igyekszik. 
Komenda révén ugyan néha kísérletezik a 
vidéki legénység, de ezt a próbálkozást a 
kemény Nemzeti-védők mindig idejében 
fojtják el. A 17. percben Horváth Pályát 
ugratja ki, aki nem hibáz. 5:1. Röviddel 
utána a fürge balszélső Kisalagit teszi ki és 
a gólarány máris 6:1 lesz. Most aztán iga
zán nincs semmi játék a pályán és a Nem
zeti csatárok csak ugy unalomból lövöldöz
nek kapura. Ennek eredménye Pálya két 
jól szabott gólja. Így tehát az SSE pesti 
bemutatkozása súlyos vereséggel végződött. 
Ha sürgősen nem erősítenek, menthetetle
nül a kiesés savanyu sorsára jutnak.

villamoscsapat. Kajdácsi elemi hibát vét, 
Turay II. Solti elé tálal, akinek irgalmatlan 
bombája majd szétszakította a kispesti há
lót. 1:0. A Kispest most erősen támad.

Feltűnő Korányi gyenge játéka, való
sággal átjáróház a kispesti csatársornak.

Szépen épített kispesti akcióból a 30. perc
ben cgyenlit Nemes. Utána nem sokkal 
Soltinak van helyzete, de ment a kispesti 
védelem. A 37. percben Olajkár hibájából 
Solti kiugrik, hirtelen Turay II. elé tálal és 
a kis Suttyó nem hibáz. 2:1. Mér a félidő 
vége felé jár az óramutató, amikor Déri 
átadásából Nemes váratlanul cgyenlit. 2:2. 
A második félidő első perceiben Nemes 
szökteti Olajkárt, aki gólt lő. A biró érthe
tetlenül ofTszájdnak minősíti a teljesen sza
bályos gólt és nem adja m?g.

Óriási tüntetés következik most n játék
vezető ellen. A tüntetés fokozódik, ami
kor a 7. percben Solti—Tóth páros 
nkclóból nz utóbbi ismét vezetést szerez 
a ma nagyszerűen játszó villamos

csapatnak. 3:2.

most teljesen beszorítja n kék- 
lassan magához térő Korányi 

nagyszerűen védekeznek Phö- 
30. percben a tisztán kiugró

A Kispest
; sárgákat a
' vezetésével

A ............................ 81U
Kürtit IVéoer a IG-oson belül csúnyán fel-
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Játék Gól Pont
1 ÚJPEST 2 0:2 42 HUNGÁRIA 2 7:3 43 NEMZETI 2 9:2 34 KISPEST 2 6:4 3
5 FERENCVÁROS 1 8:1 2
6 SZOLNOK 1 4:1 2
7 SZÜRKETAXI 2 11:5 2
8 BUDAFOK 2 2:2 2
9 ELEKTROMOS 2 4:6 2

!n SZEGED 2 3:4 1
11 PHÖBUS 2 8:5 1
12 BOCSKAI 2 2:7
13 SALGÓTARJÁN 2 3:11 __
14 ZUGLÓ 2 2:17 —

löki. A biró általános meglepetésre komért 
ad 11-cs helyett. A közönség be akar ron
tani a pályára,

rendőrök rohannak a nézőtér elé és 
csak nehezen tudják megakadályozni, 

hogy nagyobb botrány ne legyen.

A 40. percben Déri jobbösszekötöbe hú
zódva, jobblábbal (!) kiegyenlít. 3:3.

Pokoli finis következik most.
A Kispest leszögezi a Phöbust. Csikós 
azonban válogatott formában véd és meg
akadályozza a piros-feketék győzelmét. 
A mérkőzés után a közönség el akarja 
özönleni a játékteret és

mindenáron meg akarják verni SalgŐ 
bírót.

Csak a ragyogó kispesti rendőrségnek és a 
Kispest vezetőségének köszönheti az egész 
gyenge napot kifogó Salgó játékvezető, 
hogy „veretlenűr' tudta elhagyni a sárkány
barlangot.

Sajgó bírót megkóvezKk 
a villamoson

A kispesti mérkőzés után a Salgó biró 
ellen tiintető, mintegy ezerfőnyi közönség 
kivárta, amig a biró eltávozik a pályáról. 
A bírót erős rendőri fedezet kisérte és a 
rendőrfel ügyelő parancsot adott, hogy a fe
nyegető tömeget, ha kell, kardlappal osz
lassák szét. A közönség szétszaladt a kard
lapozásra, de a Sárkány-utca mentén elhe
lyezkedve várta a biró villamoskocsiját. A 
villamoskocsi több helyen erős kőzáport 
kapott és ablakai betörtek. Az utasok a vil
lamoskocsiban hasalva tették meg az utat. 
Egy kődarab Salgó bírót is érte, de egyéb 
baj nem történt.

Beváltak a fiatalok 
a Szögedben 

SZEGED—BUDAFOK 1:1 (1:0) 
Szeged, augusztus 28.

(A Hétfői Napló tudósilójának tclefon- 
jclentése.) Szegeden mindenki biztos szegedi 
győzelmet várt a Budafokkal szemben. 
Az első félidőbeli játék azt is mutatta, hogy 
igaza lesz a papírformának, de szünet után 
egy szerencsés budafoki gól áthúzta a sze
gediek számításait.

Kezdés után a szegedi csapat nagy 
fölénybe kerül.

Nagyszerűen játszik a két uj szerze
mény: Müller és Lukács.

Minden mozdulatuk nagy örömet kelt a 
szegedi drukkerekben. Nagyszerűen van 
„megolajozva**  a szegedi gépezet. Csak a 
jobboldal: Bárót és Bognár akadozik. Min
den akció szánalmas véget ér ezen az olda
lon ugy .hogy a sikert jelentő gól nagyon 
nehezen születik meg. A 20. percben Müller 
pompás labdával kiugratja Lukácsot a vé
dők között, feltartóztathatatlanul fut a lab
dával, a center és kapus mellett pontosan a 
sarokba száll a labda. 1:0. Továbbra is fö
lényben játszik a szegedi csapat. A buda
fokiak teljesen megzavarodnak a sorozatos 
támadások súlya alatt. Hatalmas tapsvihar 
jutalmazza Lukács aranykönyvbo való ak
cióját: egy beadásra levegőben repülve, 
pompás csukafejessel küldi a sarokba. Vági 
még nagyobb bravúrral fogja a pompás 
fejest ugy, hogy van a héten miről beszélni 
Szegede. n

Szünet után nz első percekben a buda
fokiak néhány szép támadást vezetnek. 
Az 5. percben Szegedi kiugrik a tétovázó 
szegedi bekkek közt és közelről a hálóba 
küldi a labdát. 1:1. A szegedi csapat lendü
letes támadásokat indít most, a budafoki 
védelem azonban szemmclláthatóan erőre 
kap s kemény, energikus védekezéssel si
kerül döntetlenre kihúznia a mérkőzést, sőt 
csatársora néhány veszélyes, gyors táma
dást zudit a szegedi kapura.

A NÉMET-SVÉD ATLÉTIKA MÉRKŐZÉST
Stockholmban huszczcrfönvi közönség elölt a 
svédek 108:100 arányban nyerték meg. A jobb 
eredmények a következők: 400 m: Harbig né
met 47 4 mp, 400 ni gát: 1 lolling német 53.1 
mn német rekord. Távoltigráf: Lung német 
751'cm, gerelyvctés: Altenvall svéd 7119 rm, 
£00 m: Scheurlng 21.4 mp. sulydobós: ölke 
német 10 52 m! 5000 m. Jonsson svéd t4:46.« 
mp. Magasqurás: Lundquist sséd cm.
éxlOOas: Németország 3:13.6.

Negyedszázezer néző
az NBB első fordulójában

Vasárnap megindultak a várva-várt 
NBB küzdelmei is. 28 csapat, közöttük 
16 város reprezentánsa vette fel a harcot a 
büszke bajnoki cimért Nyugodtan mond
hatjuk, hogy a premier kitünően sikerült. 
A mérkőzések mindenütt rendben, fairen, 
sportszerű keretek között zajlottak le és az

4 Hétföl Napló Jutalma a sportszerűség ba/nokának

A Hét Hőse plakettjét kapja 
az NBB legderekabb sportembere

A Nemzeti Bajnokság B-csoportjának 
nagyszabású küzdelmei a mai, első forduló
val uj és jobb jövőt Ígérnek a magyar fut
ball számára. Rendkívül fontos, hogv a be
nevezett huszonnyolc egyesület, amely az 
ország legjobb futballcsapatait képviselik, 
a fair play, a bajtársiasság és az alaposan 
megtépázott valódi sportszellem jegyében 
folytassák nagyjelentőségű harcaikat. Ennek 
előmozdítására

a Hétfői Napló szerkesztősége újból 
rendszeresíti az annakidején óriási si

kert aratott Hét Hőse plakettjét.
A vasárnapi forduló eredményeinek s je
lentéseinek beérkezése után szerkesztősé
günk a huszonnyolc csapatból mindig

kiválaszt egy sportembert, aki azon a 
héten a nemes értelemben vett sport

szerűség bajnoka volt.
Reméljük hogy ez akciónk, amelyet a. sport 
fejlődése és tisztasága érdekében hívtunk

A Hétfői Napló riportereinek telefonjelen- 
tései a nagyszabású bemutatkozásról 

Döntő sportsiker!
NYUGATI CSOPORT:

2.5W) NÉZŐ

ÓRIÁSI MEGLEPETÉS: AZ ÚJONC VASAS 
LEGYŐZTE A PROFILIGA TAVALYI LEG
JOBB KÖZÉPCSAPATÁT, AZ ALBA 

REGIÁT!

Vasas—Álba Regla 2:1 (2:1). A Béke-utcai 
pályán még ennyi néző nem volt, amióta 
a profi Vasas kieset a Ligából! De kaptak 
is a nézők a pénzükért vérbeli futball játé
kot ... Varga szerzi meg a vezetést az Álba 
Regiának, Hermann egyenlít, majd Saro- 
veczki a vezetést is megszerzi a Vasasnak. 
A második félidőben nagy harcot folytat a 
fehérvári csapat, de nz egyenlítés nem si
került. A mezőny legjobbja Teller Vasas.

500 NÉZŐ!

DURVA ÉS BOTRÁNYOS MÉRKŐZÉS

Haladás—UTE 2:1 (1:0). A Berlini-utcai 
pályán játszotta az évad legelső NBB mér
kőzését a két caapat. Változatos, nagy iramú 
első negyedóra után erős Haladás fölény 
alakul ki, de a vasutascsapat csatársora 
meglehetősen tehetetlen a kapu előtt. A 37. 
percben Fóris rosszul ad haza és a szem
füles Szabó biztosan céloz Aknavölgyi háló
júba. 1:0. A második félidő elején Lovász 
révén már 2:0-ra vezet a Haladás. A 38. 
percben Havas rúg kapura, a labda felső
lécről Baumann kezébe pottyan, közben a 
kapus megrántja a hálót és a biró általános 
meglepetésre gólt itél. *2:1.  Nagy botrány, 
reklamálás követi ezt az ítéletet s ennek 
eredménye a zöld-fehér kapus kiállítása. 
Mindkét csapat szezoneleji formát játszott.

2500 NÉZŐ

ISKOLAJÁTÉKKAL INTÉZTE EL KÖZÉP 
BAJNOKÁT A KIVÁLÓ SFAC

SFAC—RTE 0:0 (3:0). Sopronból jelen
tik: Az első NBB-mérkőzés gyönyörű pro
pagandája volt a fulbalinak. A nagyszerűen 
játszó Salamon szerzi meg a vezetőgólt, 
majd óriási fölény közepette Vlctora ket
tőre szaporítja a gólok számát. A félidő 
végén ismét Salamon eredményes. A máso
dik félidőben Salamon, Vlctora, majd ismét 
az öreg válogatott Salamon góljaival ka
tasztrófáiig vereséget mér Sopron a rákos
keresztúri együttesre.

2000 NÉZŐI

óriási botrány gyűrött
Esyctírtí.—Bcnzkírl 3:1 (1:0). Guörb.ll

jelenük: Nagv Egyelérlós l.tmadúsíal Indul 
a mérkőzés, gólt azonban csuk Tóth lt-csé- 
ből tudnak elérni a zöld-fehérek. A félidő
ben az öltöző folyosóján Bene és Belesik 
Beszkárt-játékosok megtámadják a 11-cs 
megadásáért Zeisler bírót, mire az mindket
tőt kizárja a további játékból, ugy. hogy a 
villamoscsnpat 0 emberre! kezdi a második 
félidőt. Llmpergcr 2:0 rn javít, majd Tán
cos 2 !-re s n félidő végén Kecskés állítja 
be a végeredményt.

NBB már az első forduló után bebizonyí
totta életképességét és azt, hogy az újjá
éledő magyar futballsportnak egyik leg
komolyabb pillére. Jellemzésül csak annyit, 
hogj’ tizennégy mérkőzésnek 24 ezer nézője 
volt országszerte!

életre, hozzájárul az NBB-mérközések szín
vonalának emeléséhez.

Az első HÉT HŐSE:
Salamon — Sopron

Az NBB első fordulója alkalmával az 
első Hét Hőse plakettet, n Hétfői Napló ki
tüntetését

Salamon, a Soproni FAC játékosa 

nyerte cl. A kitűnő, öreg válogatott, szám
talan nagy csata hőse a tegnapi mérkőzé
sen kimagaslóan nagy játékot mutatott és 
egyben hozzájárult ahhoz, hogy egyesülete 
a nagyon veszélyes és nagytudásu Rákos
keresztúri TE csapatát megsemmisítő gól
aránnyal győzte le. A kitűnő veteránnak 
Ösi-Blazsek László szobrászművész remek 
kivitelű Hét Hőse plakettjét a Hétfői Napló 
szerkesztősége a hét folyamán juttatja cl.

1000 NÉZŐ
DÖNTETLENT ÉRDEMELT VOLNA 

A LELKES PÉCSI DV
Postás—Pécsi DV 3:2 (1:2). A Lóver- 

seny-tér pályán folyt le ez a nagyon izgal
mas fair mérkőzés. A nagyszerű Berecz ré
vén vezet a pécsi csapat, de az újonc Berzi 
rövidesen egyenlít. Nagy harc után a félidő 
végén Keszler II. ismét megszerzi a veze
tést. A második félidőben Varga egyenlít, 
majd Berzi megszerzi a győzelmet jelentő 
gólt. Pécs küzd az egyenlítésért, de hiába.

1500 NÉZŐI
A LAMPARTNAK SIKERÜLT

Lumpurt—Pénzügy 3:1 (2:1). A Pasaréti
üli pályán folyt le a nagyon gyenge nívójú 
mérkőzés. Major révén vezet a Lampart, 
majd Vadász szabadrúgásából 2:0-ra javít. 
Oláh a pénzügy gólszerzője. A második fél
időben Tolvaj kapufáját Bihari Lefejeli. A 
Pénzügyi sokkal többet támadott, de gyenge 
csatársora mindent elrontott.

1500 NÉZŐ
ÁZ NB EGYIK VOLT JELÖLTJE 

VÉRZETT EL TOKODON
Tokod—Tatabányai SC 2:0 (0:0). Tokod

ról jelentik: Egyenlő ellenfelek küzdelme 
volt az első félidő. A második félidő első 
percében Mészáros, a Tokod centerhalfja 
olyan szerencsétlenül esik, hogy karját töri 
és a mentők szállítják az esztergomi kór
házba. Ugylátszik, ez villanyosra fel a To- 
ködöt, mert Eggenhoffer, majd Sági egy 
góljával bebiztosítja a győzelmet.

KELETI CSOPORT:

3000 NÉZŐ!

RÖKK MEGNYERTE A WMFC-NEK 
AZ ELSŐ NBB MÉRKŐZÉST

WMFC—Váci Reménység 5:1 (3:1). A 
Csepelen lefolyt mérkőzést nngy érdeklődés 
előzte meg. Heisinger szerzi meg a vezetést 
Vácnak, a ma jobbösszekötőt játszó fíökk 
nagyszerűen dobja frontba a csepeli csatár
sort és Pál öngólja után Rőkk, majd Seré
nyi góljával 3:1-re végződik a félidő. A má
sodik fléidőben Csurgó és Szuhoy az ujabb 
gólszerző. A mérkőzés hőse Rőkk Ede, aki 
egymaga szerezte meg Csepelnek a kél pon
tot.

2500 NÉZŐ

KIHAGYOTT TIZENEGYESEK SOROZATA 
UTÁN GYŐZTE LE A DVSC AZ FTC !

DVSC—FTC 2:1 (2:0). Debrecenből jelen
tik: A Bocskai múltbeli mérkőzésén sem 
volt enyi néző, mint az NBB premierjén ! 
A 26. percben Szabó szerzi meg a vezetési 
a vasutasoknak, maid rövidesen rádtipláz a 
nagyszerű összekötő. A második félidő fi 
percében az FTC-bell Pásztói ti-est hibáz, 
mnjd n 6. percben ujabb 11-cs. ezt Pyber 
értékesíti. 2:1. Nagv iramban folyik ;• já
ték. A félidő végén Kántor DVSC II-esi 
hibáz. A mezőny legjobbja Nagy II. FTC. |

1500 NÉZŐ!

NAGYSZERŰ KIS CSAPAT A PERECESI!

Pereces! TK—SÁL. BTC 3:1 (3:1).
Perecesről jelentik: Nagyon szép és nívós 
csatát vívott az északi kerület két NBB csa
pata. Várhegyi révén vezet a PTK, majd 
nem sokkal utána Borsányi egyenlít. Filusz 
ismét vezetést szerez, majd Várhegyi hatal
mas bombájával mór 3:1 az eredmény. 
A második félidőben mind két csapat ragyo
góan játszik, de a nagyszerű védelmek meg
akadályozzák az ujabb gólokat.
1000 NÉZŐ

KIÁLLÍTÁSOKKAL TARKÍTOTT 
MÉRKŐZÉS

Törekvés—MÁVAG 3:0 (1:0). A Bihari
úti pályán nagyon kemény küzdelmet vívott 
a két csapat. Készéi II. rúgja a vezető gólt, 
a második félidőben ismét a nagyformába 
lendülő center lő gólt. 2:0. A mérkőzés vége 
felé Császár a harmadik gól szerzője. Utána 
Fáczán pofonüti Készei Il-őt, mire az vissza
üt. A bíró mind a kettőt kiállította.
1000 NÉZŐ!

AKÁR EGY TUCATOT IS RÚGHATOTT 
VOLNA A CSEPELI MOVE

Csepeli MOVE—Váci SE 2:0 (2:0). Vácról 
jelentik: Meglehetősen szerencsétlen mécs
esét vívott a hazai csapat. All. percben 
Zentai tokszalaghuzódást szenved, mig a 
félidő végén Vadász a térdébe kap rúgást 
ugy, hogy csak statisztálni tudnak. A MOVE 
góljait Papp szerezte. A második félidőben 
állandó csepeli fölény, de a csatárok nem 
tudnak gólt lőni.
1500 NÉZŐ!

A SZENTLŐRINCT OROSZLÁNBARLANG 
NEM VOLT POKOL DIÓSGYŐRNEK

Diósgyőri MÁVAG— Szentlőrinci AC 8:0 
(1:0). A szentlőrinci oroszlánbarlangban ha
talmas csatát vívott a jóképességü vidéki 
együttes, de csak Mayer öngóljával tudta 
megszerezni a félidő vezető gólját. A máso
dik félidőben már kidomborodik a Diósgy. 
MÁVAG fölénye, Füzér és Liptai góljával 
bebiztosítja a győzelmet.
2000 NÉZŐ

A MAFC AZ NBB-BEN IS LEGYŐZTE 
A SZAK-OT

MAFC—SZAK 3:1 (1:1). Mezőtúrról je
lentik: A déli kerület két kiváló reprezen
tánsa óriási küzdelmet vívott az NBB első 
mérkőzése után. Hódi szerzi meg a vezetést 
Mezőtúrnak s ezt Földesi egyenlíti. A má
sodik félidőben ragyogóan játszik a MAFC 
és Hódi ujabb két góljával a végső győzel
met is megszerzi.

NŐKET VÁLOGATTAK — AZ OLASZOK 
ELLEN

Az Atlétikai Szövetség megbízásából vasárnap 
délelőtt a GFB rendezett hölgyatlétikai ver
senyt, amely egyben válogató volt a jövő va
sárnapi Olaszország elleni viadalra. Részletes 
eredmények: 60 m-es sik/utás. 1. Fehér Phöbus 
8.2 mp. 2. Bella, Olympia. Diszkoszvetőt: 1. 
Nadányl BUSE 34 in. 2. Kiss Olympia. 31 m. 
Versenyen kiviil Nagy Aranka 33.25 m. 60 m-es 
gátfutás: 1. Kolozs Olympia 14.1 mp. Sulydo- 
bás: 1. Nngy BEAC Í0 m 90 cm. 2. Regélyl 
Olympia 10 m 63 cm. Magasugrás: 1. Csák 
Ibolya NTE 155 cm. 100 m-es síkfutás: 1. Fe- 
hér Phöbus 13.3 mp. 200 m síkfutás: 1. Bnhay 
MTE 28.8 mp. Az olaszok ellen kiálló váloga
tott csapat a következő: 100 m: Nagy, Fehér, 
200 in: Nagy, Babay. 80 m-es gát: Kolozs, Vér- 
tény. Magasugrás: Csák, Kolozs. Távolugrás: 
Fehér, Lederninyer, 4x100-as staféta: Nagy, 
Fehér, Babay, Balta.

A tennlszhajnokság délutáni eredményei. 
(Előzetes jelentés a 12. oldalon.) Délután a női 
egyes rdöntőt bonyolították le, s ezt a német 
Horn nyerte meg a jugoszláv Kovács ellen 6:3, 
5:7 arányban, miután Kovács feladta a küz
delmet. A férflegycs elődöntőben óriási meg
lepetések voltak. A jugoszláv Mitlcs Szigetit 
verte meg 6:2, 0:8, 6:4, 7:5 arányban, mig As- 
bvlh Gáboryt intézte cl 2:6, 5:7, 6:2 arányban, 
amikor is Gőbory fáradtságra hivatkozva fel
adta. Jgv a hétfő délutáni döntőbe Asbóth és 
a jugoszláv Mitics került.

A kétnapos német-francln uszóversenyen 
a németek vezetnek 15:9 arányban.

A BMYC motorcsónak versenyét vasárnap 
rendezte meg a szentendrei sziget körül. A ma
gas vízállás nagy akadályokat gördített a ver
senyzők elé. Á nap legjobb eredményét 
Andrásig Mihály gróf érte el négyliteres, be
épített motoros csónakjával.

CÉGBAJNOKSÁG
/. Osztály

Kábelgyár - Kemény is Társa 1:1 (1.1). — 
Flóra—Újpesti Posttó 2:1 (2:1). — Chinoln— 
Danuvla 2:1 (1:0). — fíroure—Wertheim 3:2 
(2:1). — Budavldékl Posztó—Kistext 4:3 (2:1)

//. Osztóig:
Müller hutorgyór—Hirmnnn 4:1 <1:11. — M. 

Vas'onnt- -Gizella Gőzmalom 0 0 — Frirnler— 
‘■heti 1:0 (0:0) — Wcfss Manfréd I—Engel
5.1 (3:1).
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Döntő fordulat Sas 
ügyében

Súlyos vádakkal felebbezést nyuftott be s ezzel 
véglegessé tette a szakítást

Drámai fordulat Állott |»c Sas és a Hun
gária körött az ismeretes, régen húzódó fel
mondási ügyben Tegnap délután megérke
zett n Labdarugó Szövetséghez Síi* fellebbe
zése, amclvltcn nz egye,bíró ítéletét: n játék
tól 'aló kétéves eltiltás feloldását kéri. 
Ez R fellebbezés

egjcdUláll a maga nemében, 
mert nemcsak kérelmet, hanem indokolást 
i*  tartalmaz. A fölsorakoztatott indokok

rendkívül súlyos és bántó kritikát gya
korolnak Sas egyenüiefe, a Hungária 

ténykedései fűlött.

A válogatott kék-fehér játékos kéri a két
éves eltiltás megsemmisítését s a maga sza- 
bnddátételét azon nz alapon, hogy a klubja, 
amikor Icszerzödtette.

kihasználta az ff tizennyolcéve/j korának 
tapasztalatlnnságát, nyugdíjas állási 
ígért, ezt azonban nem kapta meg s 
Igy n kék fehérek voltaképpen becsap

ták fit.

11a nem is ezekkel a szavakkal, de lényegé
ben ezzel a tartalommal érkezett meg a fel
lebbezi*,  amely érthető okokból mind a 
szövetségben, mind pestig a Hungária vezető 
köreiben

óriási konslernót lót kelleti.

Nem vitás ezekután, hogy n Hungária és 
Nas közölt most már végérvényesen megtör
tént a szakítás é« kiegyezésre többé remény 
nincs Ezt a meglehetősen súlyos fordulatot 
alátámaszthatjuk azzal is, hogy Sas nz 
utóblzi időkben megindult tárgyalásokat s 
az azok nyomán felkínált állást a legride- 
gebbrn vlsszuulasilolln nzzal, hogy többé 
profiszrrzödést alá nem ir, A Hungária ve
zető körei figyelemmel kísérték a játékost 
és nrrn n meglepő felfedezésre bukkantak, 
hogv nz utóbbi időben rendkívül sűrűn tar
tott fenn érintkezést Máriássy Lajos dr.-ral. 
Már régóta idegen hatást sejtettek Sas ma
kacs óllásfoglnlásában, dr ezt a: ismert 
sportember és ügyvéd közbelépésével még 
sem nem tudták kellően megmagyarázni. 
Más forrásból ugyanis az jutott a tudomá
sukra, hogy Sas amatőr akar lenni és to
vábbi pályafutását egykori egyesületében, az 
Elektromosban folytatná legszívesebben.

Máriássy dr. és nz Elektromos kapcso
lata azonban kimutathatatlan

s a tény mindössze az, hogy a játéka*  ki
tűnő jogászi érzékkel megfogalmazott fel
lebbezésében bezárta az utolsó ajtót is,

amely a kék-fehérekhez vezetett.
Az előzmények után a Hungária semmi 

szín alatt nem egyezik bele, hogy Sas amatőr 
alapon játsszék a klub színeiben. Tartanak 
attól, bőgj1 n visszaamatörizálás után Sas 
mint amatőr könnyen fordíthatna hátat a 
klubnak, de attól is, hogy még az amatőr 
fogadalom előtt sorozatosan tagadná meg a 
luramérkőzéseken való részvételt. Így tehát 
sem profi, sem amatőr alapon a klub nem 
egyezhet meg Sassal.

A Hétfői Napló munkatársa az érdekes hir 
vétele után felkereste Senkey Imrét, a Gold- 
berger jelenlegi s a Hungária egykori Iréné-’ 
rét lgv emlékeztünk, hogv Sast annakidején 
Senkey fedezte fel és szerződtetését ő készí
tene elő a Hungáriába Jól emlékeztünk, 
mert Senkey Imre a feltett kérdésekre nz 
alább következő rendkívül érdekes és per
döntő nyilatkozatot tette:

— Meglepő mindaz, amit Sas dilit — mon
dotta Senkey Imre —, mert hiszen annak
idején én szorgalmaztam a szerződtetését és 
azt Preiszmann elnök és mások jelenlétében 
magam is fogalmaztam meg. Hogy Sast ki
használtuk volna, vagy éppenséggel becsap
tuk volna, olyan vád, amelyet a játékos 
semmivel sem tudhat alátámasztani.

Hogy ff ugy ítéli, hogy tizennyolcéves 
korában még nem volt birtokában azok
nak n szellemi erőknek, amelyek egy 

szerződés megkötéséhez szükségesek, 

akkor erre csak azt felelhetem, hogy a szer
ződés aláírásakor és annak fogalmazásakor, 
emlékezzék vissza, édesanyja is jelen volt. 
Már most, ami a kérdéses állásra vonatko
zik, annakidején a következő történt: a klub 
Ígéretet tett arra, hogy egy énen belül nyug
díjas állást szerez a számára. He

ugyanakkor vagylagosan azt Is kijelen
tene, hogy ha ez nem sikerülne, akkor 
Sas 1500 pengős állásmegváltási össze

get kap.
Állási ugyan nem kapott, a: 1500 pengőt 
azonban hiánytalanul felvette. Etckintetben 
t; józan jogi érzékre bizhatjuk tehát, hogy 
Sas fellebbezése milyen sorsnak néz elébe. 
Mindenesetre meglepő, hogy az utóbbi idők 
valóban nagy jóindulattal és erőfeszítéssel 
folytatott tárgyalásai után ez a fiatat játékos 
hamis beállításban indokolta a fellebbezését.

A fentiekből tehát kiderül, hogy a két fél 
közölt a helyzet teljesen elmérgesedett. 
A fellebbezés sorsa viszont, az itt felsorolt 
okok miatt, aligha lesz kedvező a kék
fehérek ex-jobbszéhöjére.

versenyző nyeri az első szettet: 6:1 arányban, 
de a másodikban már Sznopek vezet. „Gabro" 
látja, hogy ennek fele sem tréfa és belcerősil, 
de még a Sznopek húz el egy ponttal, A kis 
pályán eközben megszületik a nap első meg
lepetése: Kovács megnyeri a második szettet 
ő:fí arányban s ezzel kiveri a bajnok Ullsteint! 
lgv tehát a döntőt a ném°t Horn és a jugo
szláv Kovács vívja majd.

A másik pályán ezalatt Sznopek 7:5-re 
nyerte meg a viharos második szettet, majd 
rövid szünet után a harmadik következik, 
szerencsére Gúbory 6 2 arányit győzelmével, 
igy tehát a magyar bejutott az. elődöntőbe. 
Delet kongat az óbudai harang, amikor a 
hölgypáros döntőmérkőzésére felállnak a részt
vevők. Az egyik oldalon Horn és Ullstein, a 
két német lány, a másik oldalon Zsituayné és 
Paksyné, a kéf magyar asszony. Zsúfolt a 
nézőtér, az izgalom tetőfokra hág s ebben a 
villamos feszültségtől terhes, küzdelmes lég
körben a magyar párnak sikerül a lehetetlen: 
6:3-ra nyerik nz első szettet. Sőt! A második 
szettben már 3:1-re vezetnek s aztán jön Horn 
mindent elsöprő viharos lendülete s máris 
3:6 az eredmény. Drámai gyorsasággal peregnek 
le a harmadik szett maximumra fokozott 
izgalmai, Elismerésrcméltó tűzzel és elkesere

déssel küzd a magyar pár, de Hornék irama 
oly féktelen, hogy nincs ellenállás. 6:3-ra győz
nek s az első magyar bajnokság igy a Horn—* 
Ullstein-páré.

T. I.

(A teniszbajnokság további eredményeit 
nyomdatechnikai okokból egy előző oldalon 
közöljük.)

PRÓBAVERSENY, DE CSAK ORSZÁGOS- 
REKORDDŐNTÉSSEL

Vasárnap délután a BEAC-pályán tartották 
az EB-rc készülő atléták utolsó erőpróbáját. 
Eredmények: 4X100 m-es straféta: 1. A) csa
pat (Gyenes, Kiss. Kovács. Sir) 42.2 mp.. 2. B) 
staféta 42.9. Később a Gyenes, Pajzs, Kovács, 
Sir staféta 41.8 mp-t futott. — 863 m.: 1. Har
sány! 1.54.6, 2. 1.56, 3. Tárnok 1.58.8 mp. — 
100 m.: 1. Minay 11 mp. — 5000 m.: 1. Né
meth 15 p. 25.8 mp. — Távolugrás: 1. Kővár 
667 cm. — 400 m-es gátfutás: 1. Kovács 55.6 
mp., 2. dr. Héjjas 56.9 mp., 3. Verbőczy 57 
mp. — 4X1500 m-es staféta: 1. MAC 16 p. 01 
mp. országos rekord. 2. UTE 16 p. 58.6 mp.

Nelvyn nyerte a Kozma Ferenc emlékversenyt

A griffmadarasok
mesteri rendezésében
döntő napokhoz érkezett a magyar tennisz- 
bajnoksdg meglepetésekkel teli küldetnie

Befejezéshez közelednek az ádáz harcok, 
amelyiket külföldi és magyar versenyzők a 
I első Margitsziget festőién szép pályáin a 
klasszikussá sóit magyar teniszbajnokság »kért 
folytatnak Az idén a MAC é nz a terhes dicső
ség, hogy a bajnokság küzdelmeit ungyv má
lnán megrendezze. Nem érdemtelenül jutottak 
a gi ilTmadarasok c fontos megbízatásához, 
mert bemutatott rendezési munkájuk —a szak
értők véleménye szerint is — tökéletes solt. 
Pedig a kéksárgák nehéz feladat előtt állottak 
részint a rekordszámú nevezés, a rossz idő
járás, részint a közbeiktatott magvar-olnsz 
IsK teniszverseny halmozóit e.scméns sorozata 
miatt Teljes elismeréssel kell tehát fogadni 
Karlovits János kitűnő munkáját és a rendezői 
gárda szorgalmas, tapintatos és sportszerű 
működését.

Akár az előző években, nz idén is záporoztak 
a meglepetések. Ki hitte volna .hogv a magyar 
erőiisin második heh.zettje. Hallos dr még az 
elődöntőkig sem vcrekszi magát? Vagy ki hitte, 
hogv Palmieri az. olasz mumus összetörik a 
fiatal Asbóth lendületétől? De hát ha az összes 
meglepetéseket mind számbavennők, kevés 
|<une n rendelkezésünkre álló hely. Annyi bi
zonyos. hogy nz idei bajnokságban egyetlen 
mérkőzés, de még csak egyetlen szét sem volt 
bizonyos.

A versenvnanok közül a mostani vasárnap 
küzdelmei kezdődtek a legkorábban „Hajnali" 
félkdeliékor már hangos solt a sziget ar össze
gyűlt versenyzők tetterős táborának zsivajától. 
A korai kezdést indokolta a halmoi )tt program 
s egyben Indokolta a rendezőség szgioru pon
tosa gat: kilenckor meg kellett kezdődnie a 
finisnek. Ha elképesztően hangzik is. de tény, 
láttuk, a hajnali mérkőzéseknek már nagy
számú közönségük volt Legtöbbjük kezében 
ugvan ott fityeg n strandláska s jelzi nz őszutó 
melegét, meg a közeli strand csábiló,ál. Meg 
osztják figyelmüket a tenisz és a Duna örömei 
közolt A közönség sorait növelik azok a ver
senyzők is. akik már az előzőek során kiestek 
Csak természetes, hogv ez-k nem Ismerik cl 
vereségük jogosságát, folyik n végevárhatnllan 
sila a <l> nló sott<k (őrién, léről. ’• első pá

lyán a nőj egyes elődöntőjét játssza Horn 
Sokszoros német bajnok és Zsituayné. Iskolát 
csinál a német hölgy már az első szettben. 
Minden sikerül neki, de amellett — mi taga
dás — játszani is tud. Nyer 0:2 arányban. 
Közben hatalmas zsivaj támad s a hangok 
konkiirrenciát nem tűrő ereje jelzi, hogy — az 
olasz teniszezők jöttek meg. Már csak a férfi
párosban vannak érdekelve s n sziget mesés 
"ggeli hangulatát arra használják föl, hogy 
— panaszkodjanak. Ebben Palmieri vezet s 
nem győzi ismételni a tegnapi mérkőzés vélt 
igazságtalanságát, a vonalbíró tévedését. Vesz 
telt volna cnélkül is, de hiába — Palmieri is 
olasz s csak győzni szeret. Ismét a pályára 
vonja a figyelmet Zsifvayné komoly játéka, 
vezet -l:3-ra már. De aztán a német bajnoknő 
olyan finist vág ki. hogv lovagiasan meg kell 
hajtani előtte nz elismerés zászlaját és cl kell 
Ismerni, hogy jogosan jutott a döntőbe. A kis 
pályán most a másik női egyes elődöntőt kez
dik. Itt Ullstein, a tavalyi német bajnok és n 
jugoszláv Kovács verekszik a döntőért. A kö
zönség — érdekes — a német bajnoklánynak 
drukkol. Ennek az a magyarázata, hogy 
Kovács ugy jutott r| idáig, hogy közben le
győzte Kőrmöczy Zsuzsit, nki méltán kedvence 
a sziget előkelő közönségének. Villámgyorsan 
suhannak a labdák, az első szett izgalma fod
rozza a nézők idegeit, eddig 3:3 a szettarány, 
fej-fej mellett halad a két verseny tő, de aztán 
elhoz Kovács és a nézők őszinte bánatára 
6:3 arányban nyer. A második szettben még 
öldöklőt,ii a küzdelem s hiába vezet Ullstein 
4 0 aranyban, közbelép Kovács rutinja s egy
kettőre 6:5. Most tűnik föl a bejáróban a teg
napi nap hőse: Asbótli. Tömegesen kapja a 
gratulációkat Palmieri legyőzéséért A népszerű 
játékos mégis mérges, mint mondja, vinalbirói 
tévedés nélkül is nyert volna s Igy a reália 
győzelmen ott a szépséghiba, Füstéinek közben 
folytatják az irgalmatlan harcot s még Horn 
is olyan lázba jön a titánt harctól, hogy nem 
bírja tovább honfitáisnője gyilkos küzdelmét 
nézni, hogy ólmegy a diszpálvárn, ahol 
Gábory Sznopekkel harcol az. elődöntő jogáért. 
Simán indul ez a mérkőzés, a grifTmad-ias

Az évad első klasszikus kísérleti versenyét a 
Mendel-istálló kitűnő kétévese, Melvyn nyerle 
Ocuü és Hiú ellen. Ez utóbbi sokáig vezette a 
versenyt és a félúton még könnyű nyerőnek 
látszott. A finisben azonban előbb Melvyn, 
majd Oculi is megelőzték A kétéves évjáratra 
igen jó fényt vet az eredmény, mert a három
éves Oculinak mindkét helyezett jelentős súlyt 
adott. A verseny előzetes kedvence, Pcrputly, 
három hosszal Hiú mögött érkezett a célba.

Az Augusztusi nagy handicapben három, nem
rég még a derby-klasszisba tartozó crack is 
starthoz állott. A bárom nagy ágyú: Rianás, 
figaró és Napóleon közül azonban egyik sem 
jutott szerephez a versenyben.

A Nyeretlen kétévesek versenyében Aldershot 
korrigálta múltkori formáját és ezúttal olyan 
stílusban győzött, ahogy az nagyszerű munka
formái alapján már előzőleg várható volt.

Részletes eredmények:
I. Istállók dija. 1. Nordwlnd i«:103 Gutái. 2. 

Sokrales (2*4)  Teltschik. 3 Moulin Rouge. (101 
Balog. Fm.: Gyöngy (2) Weissbach. 2% hossz, 
ötnegyed hossz. 10:18. Befutó: 10:43.

II. Nveretlen kétévesek versenye. 1. Aldershot 
(1^) Balog, 2. St. Gallon (7 10) Nagy G., 3. 
Her.ricus (6) Weissbach Fm.: Pu-Yi (101 Tel
tschik, Ezüglsirály (8) Sz.entgyörgvi. 3 hossz, 
2 hossz. 10:24, 10, 10. Befutó: 10:29.

B
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III. Augusztusi handicap. 1. Mlresaló (12) 

Kolonics, 2. Szekfii (5) Alt. 3. Ábránd (8) 
Klimscha. Fm.: Figaro (2JÍ) Gutái, Pénz (12) 
Balog, Napnyugta (16) Esch Gy., Rianás (2) 
Csuta, Napóleon (14) Horváth K., Farandole 
(12) Kupái. Diádéul (16) Szentgyörgyi, Medina 
(10) Keszthelyi, Caavliero (5) Bihari, Apriüia 
'6| Kajári, Aratás (10) Csömöri, Hindu (10) 
Pfendler. \% hossz, fejh. 10:120, 29, 25, 20. Be 
futók: 10:718, 414

IV. Kozma Ferenc emlékverseny. 1. Melvyn 
(2) Klimscha, 2. Oculi (3) Teltschik. 3. Hiú (4) 
Gutái. Fm.: Osborne (12) Balog, Nemes (101 
Rózsa, Ezredes (8) Szentgyörgyi. Pereputty 
(2J4) Bihari. Fclli., 1 hossz. 10:27, 11, 13, 11- 
Befutó: 10:100.

V. Nyeretlen kétévesek handicapja. 1. San- 
bloc (4) N’agv G„ 2. Ezresbankó (10) Szent
györgyi, 3. Menta (6) Alt. Fm.: Blagueur (1H) 
Félix,' Etelköz (10) Teltschik, Lándzsa (5) 
Schejbal, Szives (16) Kajári, Bacchus (3) Pfend
ler. Nyakh., % hossz. 10:56, 23, 29, 31. Befutó: 
10:754.

VI. Welter handicap. 1. Medici (3) Teltschik, 
2. Kópia (2) Gutái, 3. Ciráda (12) Simics. Fm.: 
Clarion (10) Esch, Gellert (6) Klimscha, Tréfa 
(6) Bihari, Bearnaise (12) Balog, Dalnok (12) 
Klimscha II., Cinus (8) Kolonics, Mindenes (3) 
Csilla, Panama (10) Kajári. 1'/'■> hossz, fejhossz. 
10:38, 16, 14, 42. Befutók: 10:58, 545.

fogad Bauer Aladár
bookmatjertrodáiban, Budapest, Kossuth Laloa-u. 14—16 

Telefon: 189-704. 189-724
Fiókirodát Budán, Horthy Mlklőa-ut IS.

Telefonon Telefon : 268-788
leadott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesttOnk

VII. Handicap. 1. Agrlpplna (5) Félix, 2. Pro- 
gressiva (33) Máté, 3. Signorina (6) Mályus. 
Fm.: Rojtos (12) Bihari, Rummy (12) Horváth 
K., Kékes IL (16) Schwedlenka. San Francisco 
(4) Kupái. Viszta (40) .Szép, Padisah (20) Si
mics, Vaklúrma (1) Alt. Pir (14) Csömöri, Bre- 
zova (25) Tanácsos, Albusz (2) Dósai. Siber 
(25) Grossz. I.eagiic of Nations (14) Baranyi. 
Bokréta (10) Klimscha II., Kibocsátó (11) Fet
ting I’., Ravasz (10) Kolonics, Dráma (14) Ka
jári, Nincs több (6) Pfendler. ötnegyed hossz, 
]% hossz. 10:56, 24, 176, 35. Befutók: 10:4514. 
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HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik!

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelő*  szerkesztő é» kiadó: Dr. ELEK IIUGó

Szerkesztőség é« kiadóhivatal: Erzsibel-kürul 28. 
Telefon hétköznap é» vas. déli 12-ig: 1 SftS-M. Vas. d. o. 
1 órától (Aradi-u. 8. Globuí-nynmda-: 1-180-42, I-24S81. 
Va*.  d. u. H5-1ÓI lapzártáig: 1-KN 4!. 1 100-43, 1-100 44.

1 -143-81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre S pengő. - EGYES SZÁM 

óra: Magyar.irazág in fillér, Wienbcn és a német Oit- 
piarkban RM —.14. Franciaországban 1.50 frank. Jugo-1 
szlávia 2.50 dinár. Németország 15 PL. Olaszország 1

Ura, Románia 5 lei, Coehsz.lqvák!a 1 ők. >

TÖRJE Jk FEJET!
VÍZSZINTES:

1. Nagy magyar politikus 
volt. 12. Egyeiemi kupola
csarnok. 13. Kórus. 14. Azon 
a helyen. 15. Folytonossági 
hiány — népiesen. 17. Női 
név. —18. Király — olaszul. 
19. Lyukas — falun. 20. Vény 

21. Egy magyar 
fontos

rövidítése, 
kárlyajó'tékban 
szerepe. 22. Rudvard Kipling 
müve. 23. A jövőbe hit. 2 
Lám! 25. Fa. 26. Z, z, z, z, 
z, z, z, z, z. 27. Diszit. 28. B 
cézett női név. 30. A kaviár 
sem más. 31. Győrben lakik. 
32. Kereskedelmi műszó. 33. 
Kívánat — magánhangzói. 
34. Va — elemista fonetiká
val. 35. Képes volna rá. 36. 
Nemzeti Liga rövidítése. 37. 
I'ppcn. hogy elhúz egy „kis" 
fogatot. 39. N. L. 40. Sírfel
iratok cgv szava. 42. Vissza: 
északi férfinév. 43. Híres if
júsági regényíró volt. 44. Egy 
liroli üdülőhelyre való. 45. 
Kocka — latinul. 46. Delibe*  
— opera.

FÜGGŐLEGES:
1. Aubcr —opera. 2. Lalin 

nyelvtani eset rövidítése. 3. Vissza: gentleman. 
4. Lábain nyugszik. 5. A Bibliában olvashatunk 
róla. 6. Y. K. 7. Sebes vir és siet a Dunába. 
H. Myra egy része 9. U D. E. 10. Gonoszok, 
ti. A részvénytársaság éleiére 
Iváxsal. 12. Bridzscgyűttcs. 13.

van

vannak befő
. ~ .............. . Becézett női

név. 15. Margit szerszáma. 16. Kövecske. 19. 
A gyengébb nemhez tartoznak. 20. J. O. A. 22.

N< mely ut tlyen. 23. F.s ti is rövidebben.
2.». horsznk. 26. Fogoly — helytelen s >rrcnd- 
1 cn. 27. Vissza: ezekben laknak a rabok. 2S. 
Amerikai egyelem. 29. Női név. 31. Cipelni 
35. Vissza: házbéri fizet. 37. Ezt a hangot a 
trombita hallatja. 38. Igckölö. 39. Idegen női 
név. 41. Juttat. 42. Mixer — töredék. 43. ön 
társa.

KU>MAl<nT*GI.OBVSSVOMr>*IMÜISTttCTR.  T. KOKFOBGÖC,ÉPEIN, BVnAPEST. VI, ARADI tTCA «. — NVOMIMIGAZGATO, ANGERMAVEB KAROLY.
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