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TiinfetÉs Készük a francia höuetsÉg 
ellen a vigadói fllf akozóuyfilés után 
A Kettős-Kereszt Vérszövetség és az EME állítólagos 

fenyegető plakátja a követség kapuján 
Rendőri készültség a Reviczky uccában

désünkben benne van a trianoni tükör
kép, Ezt mutatja az öngyilkosok száma 
is. Ez év első három hónapjában több 
mint ezer ember kísérelt meg öngyilkos
ságot, a törhetetlen élet miatt. Ezt. Tri
anon csinálta.

— A nemzetnek a baja az volt, hogy £ 
tíz évvel ezelőtt — mondta beszéde to
vábbi részében Eckhardt — Wil:on volt 

\a bálványa. A Wilson-Télo 11 pont t 
szélhámosság volt.

Trianon pedig
újabb becsapása ennek a jóhiszemű 

nemzetnek.
Millerand a francia köztársaság elnöke 
adott egy kísérőlevelet, melyet a béke- i 
szerződéshez mellékelt,

de azt nem tartotta be,
igy tehát az ántántnak nincs joga tölünk 
követelni a békeszerződés betartását.

— A helyzet az, hogy a kisántánt fegy
verkezik körülöttünk, 450.000 főnyi had
sereget tart, mi a megengedett 30.000 
főnyi katonaságot sem tudjuk ellátni. 
Nekünk gázmaszkot sem szabad besze
rezni, repülőgépet sem szabad tartani, 
a csehek pedig a határainkon kon
centrálják repülőparkjukat, 15 perc alatt 
itt lehetnek és rommá bombázhatják ezt 
a várost. Az ántánt ctjkátlanságával 
szemben mi még mindig az etika alap
ján állunk.

Nem lehet csodálni, ha akadt néhány 
fanatikus lelkes magyar...

— Ilyen körülmények között — fejezte; 
be Eckhardt beszédét — egyetlen reál
politika lehetséges:

küzdeni Trianon ellen!
Kermann László főiskolai hallgató, az 

egyetemi ifjúság, Thirring Gusztáv és 
Érti János az elszakított területrészek 
magyarsága. Kerkai János a keresztény
szocialista, Klingkammer István pedig 
a magyar nacionalista munkásság nevé
ben mondtak még beszédet.

A gyűlés befejezése előtt többen akik 
már Eckhardt beszéde alatt Ulain Fe
renc tapsai közben

töb Ízben éltették Nádosy Imrét,
Lendvay Istvánt kívánták hallani. Éles 
felkiáltások hallatszottak lo a karzatról:

— Éljen a magyarok vezére, Lendvay! 
Éljen a magyar Mussolini!

— Éljen Héjjas István, Kecskemét és 
Cegléd!

■— Le a zsidó lapokkal, vesszen a zsidó 
sajtó!

Az általános lármában végül Is

Juulus 4-én volt 6 esztendeje annak, 
hogy Trianonbun alúiiták a békeszerző
dést. Az évforduló alkalmából vasarnap 
délelőtt tiltakozógyülést tartottak a Vi
gadóban, amelyen külöubözö társadalmi 
és muukásszervezetek tagjai és küldött
ségei vettek részt.

A gyűlés első szónoka
Urmánczy Nándor

volt, aki hangoztatta, hogy a trianoni 
békét elismerni sohasem lehet. Majd ha
tározati javaslatot terjesztett elő, mely 
szerint

a tiltakozógyülés a trianoni ítéletbe 
nem nyugszik bele, hangoztatja a 
magyar földhöz való ősi jogait s a 
magyar földnek egyetlen barázdájá

ról sem mond le soha.

Ezután 
Rákosi Jenő 

emelkedett szólásra.
— Ennek a csonka országnak szomorú 

helyzetében minden magyar erre a há
rom szóra gondol.

Áldás legyen azon a nemzedéken, 
amely majd ki fogja vívni a mi Iga

zunkat.
Rákosinak ezeknél a szavainál közbe

szólás hangzik el:
— Héroszokat kell nevelnünk!
Erry a megjegyzésre Rákosi igy felelt 

beszédét folytatva:
— A héroszokat nem kell nevelni, hé

roszok leszünk mi mindannyian, amikor 
itt léez annak az ideje!

— Sajnálom — mondta ezután Rákosi 
Jenő a teremben körültekintve —, hogy 
itt a Vigadóban a tiltakozó'gyülésen 
»-nem látok egyetlen püspököt és pre- 

látust sem!
— Mi itt — folytatta Rákosi — a nem

zet vagyunk, a sokaság, a termőföld, 
melynek méhében van minden termő 
mag, mely virágot is hajt, de amely vul
kánikus tűzzel lobog és

ez a tűz kitör majd a maga idejében.
— Én öreg ember vagyok ugyan, de 

megakarom élni Magyarország feltáma
dását!

Zugó. lelkes tapssal fogadta a közön
ség Rákosi beszédét, amely után

Eckhardt Tibor
következett szólásra.

— Azt mondják, hogy csináljunk reál
politikát, adjuk meg magunkat sorsunk
nak. A mi sorsunkban, nyomorgó vergő-UaK. A HU BWU na uau. u^uulgiku ~ -  o • •  ■' ■   -______________________ ________
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Lendvay István
beszélni kezdett.

— Ha Trianont le akarjuk verni, akkor 
előbb végezni kell a belső ellenséggel 

— mondta. —
— Le a zsidókkal! — hangzott el erre 

a terem több helyéről.
— Ki kell irtani a trianoni baciRust, 

mely 50—60 év óta él közöttünk. Hogyan 
menjünk mi Párig ellen.

A tömeg a francia követség felé 
indul

Egy órakor, amikor a Vigadóban 
a trianoni béke ellen tiltakozó gyű
lés végétért, a Vigadóból kimenő 
egyetemi ifjúság és az Ébredő Ma
gyarok Egyesületének jelvényét vi
selő többszáz főnyi csoport a

Reviczky ucca felé tartott, hogy 
ott tüntessen a francia követ

ség palotája előtt.

A tüntetés szándékáról bizalmas 
úton értesítést kapott a főkapitány
ság államrendészeti osztálya,

amely nyomban intézkedéseket 
foganatosított a tüntetés meg

akadályozására.

nehogy esetleges külpolitikai bonyo
dalmak származzanak abból, ha a 
tüntetés tervét végrehajtják.

A főkapitányságról a hír. vétele 
után azonnal

több rendőrtiszt a Reviczky 
uccába hajtatott,

a főkapitányság udvarán elhelye
zett lovasrendőrtarlalék pedig vág
tató lépésekben indult el a Reviczky 
ucca irányában. Egyidejűleg alar- 
mirozták a mosonyiuccai rendőrlak
tanyában elhelyezett rendőrséget is 
s onnan

egy szakasz kerékpáros rendőr, 
s teherautón két szakasz gyalo
gos rendőr indult el a francia 

követség épülete felé.
A főváros útvonalain a lakosság 

körében érthető megdöbbenést kel
tett a Józsefváros irányába szá
guldó rendőrlegénység. Percek alatt\guldó rendőrlegénység. Percek alatt gosziu 

'nagyszámú rendőrség érkezett a Re-!tesült.

amikor még nem vertük le Budapes
tet!

Amíg ez meg nem történik, addig nem 
lehet Trianont sem leigázni.

Lendvay rövid beszédét azzal végezte, 
hogy eljön még a magyar Mussolini 
ideje.

A trianoni béke ellen tiltakozó gyűlés 
a Hymnusz éneklésével ért véget.

viczky ucca 6. szám alatt lévő fran
cia követség palotája elé. A rendőr
ségnek azonban nem akadt dolga, 
mert a tüntetni szándékozó csoport 
értesülve arról, hogy rendőrök ér
keztek a Reviczky uccába,

elállóit a tüntetéstől s a tün
tető csoport még mielőtt a Re
viczky uccába ért volna, a tö

meg szétoszlott.

Egy óra hosszat tartózkodott a 
rendőrség a Reviczky uccában. Mi
után a tüntetés elmaradt, a rendőr
ség visszavonult, csupán nagyobb 
őrség maradt a Reviczky uccába 
torkoló uccák kereszteződésénél,

A tüntetés ügyében érdeklődtünk 
a francia követségen, ahol azt a fel
világosítást kaptuk, hogy az elmúlt 
éjszaka folyamán a követség palo
tája előtt

a Reviczky uccában szolgálatot 
teljesítő rendőrörszem a követ
ség kapujára ragasztva több 
plakátot talált, amelyeket isme

retlen egyéuek helyeztek cl.

A cédulákon megfenyegették a kö
vetséget azzal, hogy

vasárnap ellenük tüntetést ren
deznek.

A cédulák aláíróiként az Ébredő Ma
gyarok Egyesülete és a Kettős Ke
reszt Vérszövetség megbízásából ol
vashatatlan névaláírás szerepelt. A1 
francia követség portása azt állítja, 
hogy a fenyegető plakátok felvá
gó sztásúról ő is a rendőröktől ér
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Ademo&ratapártvezérek 
tonticsKozűsal

Teljes az egyetértés a pártban

Vasúrnnp délelőtt 6s délután a köz 
ponti demokrata körben bizalmas nifg- 
heszéléH volt a párt vezető tagjai kö
zöli, Ezt a bizuliniieí mcffbeszéléstazok
kal a hírekkel kapcsolatban hívták 
o-szó, amelyek legutóbb n párt VfiZöté- 
M'iiok jövőbeni alakulásáról terjedtek 
el. Jobboldali körökben ugyanis ten- 
dencióziisun azt hutszlelik, hogy a párt 
■ •g.vségo veszélyeztol ve van és a púi t 
egyes tagjai közölt az országos és a 
községi politika irányítását illetően a 
rv.rrséfj ktirill ellentétek merültek fel. 
A vasárnap délelőtti bizalmas értekoz- 
e (. — mint előrelátható 6s kétségtelen 
olt. — a legteljesebb egyetértésben 

tolul le. A párt vezető tagjai: Pakots 
József, Fábián Béla, Bródy Ernő, Bo- 
yz/es Marcell, (Iái Jenő ós mások, n leg
teljesebb harmóniában foglalkoznak a 
pártol érdeklő aktuális problémákkal.

Szerdán ismét 
elmarad a főváros 

közgyűlése
A ló város pénzügyi bizottsága szom

baton negyedik napja, tárgyalta nz idei 
költségvetést, a. tempó azonban oly 
lassú, hogy még napokon á1. lehet szá 
mítani a vita fidylatúsára. Miután a ha
talmas nagyfontosságú anyaggal a 
pénzügyi bizottság legjobb esetben is 
csak a íiét végére készülhet el, a szer
dára hirdetett költségvetést tárgyaló 
közgyűlés ismét elmarad s valószínűleg 
e-tik június Hí án fogják megtartani.

Egy titokzatos pár 
borozgatás közben 

megmérgezte magát
Vasárnap este a Cseugery ucca 
szám alatt levő vendéglőbe betért 

Hauszmanh József gépész, és Sza- 
n.i/i Józsefné háztartásbeli nő. Le
ültek az asztalhoz, .rendeltek egy li- 
ler boti és csendesen iddogálni 
kezdtek. Már csak egy-egy pohár 
bor maradt mindkét lőjük előtt, mi
kor Hauszmann József

pii zacskót és annak tartalmát a 
pirzHcskdt és anak (ártalmát a 

két pohárba szórta.
lluuszmann és Szanyiné összeköt* 

< iniotlnk és felhajtották a, pohár 
tartalmát, zí kővetkező pillanatban

mindketten élettelenül lefordul
tak a székről.

,\ kocsma vendégei azonnal ki
hívták a mentőket, akik

Hauszmaniiál már csak a beál
lott halált konstatálhatták.

míg (tz eszméletlen Szanyinét hal
dokolva a llókus-kórházba. vitték. 
X csiikhnmar megérkezett rendőri 
hízott súg megái lapította, hogy az 
öngyilkosok va 1 úszni ű 1 cg

ciánnal mérgezték meg magu
kat.

Búcsúlevelet is találtak, melyben 
llauszmann és Szanyiné bejelentik, 
hogy közös akarattal válnak meg 
r.c élettől.

Gerő Lipót igazgató 
halálugrása a negyedik 

emeletről
Nyomora kergette a halálba

Vasárnap délután halúlosvóffíi ön
gyilkosság történt az Andrássy út
8. számú házban.

A ház első emeletén vnn a Magyar. 
Élet- és Járadékbiztosító Intézet he
lyisége. Alá délben egy órakor az 
intézel igazgatója Gerő Lipót be
ment az irodahelyiségbe, ahol este 
7 óráig dolgozott. Hét órakor el
hagyta hivatali szobáját, felment a 
ház negyedik emeletére, ahol néhány 
percig izgatottan járkált fel-alá. 
Hirtelen levette a fejéről a kalapját, 
zsebéből kivett egy fehér lapot, azt 
betűzte a kalapba és a kalapot le 
dobta az udvarra, amely erős ütő- 
déssel ért le a földre. A zajra kijött 
Kovács Lajos házfelügyelő, aki fel
nézett az emeletre, hogy honnan 
dobták a kalapot és ekkor észre
vette, hogy Gerő az egyik lábát át
vetette a korláton. Kovács ijedten 
kiáltott fel hozzá:

- Igazgató úr az Istenért, no csi
náljon ostobaságot!

Gerő Lipót azonban intett a keze, 
vei, hogy a házmester álljon félre. A 
következő pillanatban

„Nem ismerem a vádat" — mondja 
Fayl Ivor bíró

A fegyelmi eljárást megindították a bíró ellen
Nemcsak jogászi, de a nagy kö

zönség körében is feltűnést keltett, 
hogy dr. Fayl Ivor volt törvény
széki tanácselnök ellen, aki az 
utóbbi időben, mint egyesbíró mű
ködött, a tábla fegyelmi eljárást 
indított és őt állásától is felfüg
gsz tette. Ezzel kapcsolatban az 
ügyeket is elvették tőle és azt dr. 
Berczy Ernő törvényszéki bírónak 
osztották ki.

A Hétfői Napló munkatársa fel
kereste dr. Fayl Ivart, aki a követ
kezőket mondotta:

- Igaz, hogy ellenem fegyelmi 
eljárást indított a tábla és ezzel 

Egy vak katona elmebeteg 
felesége a villamos elé vetette 

két gyermekét
Vasárnap délelőtt. megrendítő 

családi tragédia játszódott le az 
Üllői úton.

Kovács István őrmester, aki meg
vakultán került haza a frontról, 
feleségével és két gyermekével 
nagy nyomorban élt. Sokszor meg
történt, hogy nem tudtak egy po
hár tejet, egy falat kenyeret adni 
a két kis gyermeknek. Ebben a ret
tenetes nyomorúságos helyzetben 
Karács

megviselt idegzetű felesége el
vesztette lelki egyensúlyát.

Vasárnap délelőtt az Üllői úton a 
járókelők arra lettek figyelmesek,

átvetette magái a koriálon és 
összetört végtagokkal holtan te

rült et az udvar kövezetén.
Az öngyilkosság színhelyén azon

nal megjelent a rendőrség és a men
tők is, de már csuk a halált konsta
tálhatták. Megvizsgálták az öng.xil- 
kos igazgató kalapját, melyen a kö
vetkező állt:

- Értesítsék, ügyvédemet: dr. Ko
vács Zoltánt, aki majd a feleségem
mel közli halálomat. Ok:

hihetetlen nyomor, amelyben már, 
hónapok óta vagyunk.

Gerő László, mint fiatal tisztviselő 
kezdte pályáját a Magyar Élet- és 
Járadékbiztosítónál, ahol csakhamar 
igazgató lett. Az intézet azonban né
hány hónappal ezelőtt válságba ju
tott, tisztviselőit nem fizette és így 
Gerő nagy nyomorba került. Utóbb 
már a lakását sem tudta kifizetni, 
hanem feleségével együtt rokonok
nál kapott szállást. A jobb élethez 
szokott, igazgató úgy látszik nem 
bírta elviselni a küzdelmes életet és 
ezért vetett véget életének.

egyidejűleg — míg a fegyelmi 
ügyemet letárgyalták — állásomtól 
is felfüggesztettek.

— Az eljárás folyamatban van 
ellenem, mé# a vádat sem ismerem 
tisztán, tehát az ügyről most még 
nem uyilatkozhatom.

Fayl Ivor dr. ellen dr. Parragh 
Sándor ügyvéd büntető feljelentése 
alapján indítottak fegyelmi vizsgá
latot. Parragh előbb fegyelmi felje
lentést. teli, aminek nem adot.f 
helyt a tábla, míg most a. büntető 
feljelentésnek Jeti a következmé
nye a felfüggesztés.

hogy egy dalt arcú asszony két 
gyermeket ráncigálva karjuknál 
fogva, járkál idegesen fel s alá a 
járdán. Amikor egy arra haladó 
villamos harminc lépés távolságba 
ért; az asszonytól

eg.v ugrással a kocsi előtt ter
mett. 5 éves kis fiát és 4 éves 
kisleányát a sínre fektette, az
után maga is kitárt karokkal 
szembe fordulva várta a robogó 

villamost.

A váratlan akadály láttára a villa
mos kocsi vezetője szerencsére nem 
veszítette el lélekjelenlétét és 

teljes erővel fékezett úgy, hogy 
sikerült utolsó pillanatban a ro

bogó villamost megállítani.

Az őrszemes rendőr az anyát és 
a szerencsésen megmenekült két kic 
síró gyermeket bevitte a főkapi
tányságra, ahol a rendőrorvos meg
állapította, hogy

a szerencsétlen anya ön- és köz
veszélyes elmebeteg.

Intézkedésére Kovácsnál a mentők 
bcszállitolák az Angyalföldi elme
gyógyintézetbe, míg a két gyerme
ket nagyanyjuk vette gondozás alá.

Sztupka ezredes vidéken 
nyomoz o széna-ügyben
A hadügyminisztérium ellátási 

osztályáról hadbiztosok utaztak le a 
vidéki katonai körletparancsnoksá
gokhoz, hogy a szénaszállításra vo
natkozó iratokat felülvizsgálják és 
megállapítsák, vájjon a vidéki kör
letparancsnokságoknál nem voltak-o 
olyan személyek, akik bizonyos te
kintetben kézre jártak volna a pa
namistáknak. Ezek a hadbiztosok 
már mind visszaérkeztek és írásbeli 
jelentést tettek a honvédelmi mi
nisztérium ellátási osztályának, 
ahonnan a jelentéseket átküldték 
Sztupka. Lászlónak, a. hönvédfőpa- 
rancsnokság főügyészének.

Sztupka. László hadbíró ezredes 
addig szüntelenül folytatta a kihall
gatásókat, amelynek főszereplője 
Kasza Ferenc könyvelő volt, akit 
többször is kihallgattak és szembe
sítettek a letartóztatottakkal,

azonkívül több ízben szembesí
tették az ügy polgári és katonai 

szereplőit.

A kihallgatások tegnap befejeződ
tek, mely után Sztupka László átta
nulmányozta a hadbiztosok jelenté
seit, amelyek alapján

szükségesnek látszik, hogy a ka
tonai ügyészség is átvizsgálja 
a vidéki katonai körlet parancs

nokságok iratait.

Sztupkg, László ezért vasárnap vi
dékre utazott és először a pécsi, deb
receni és székesfehérvári katonai 
körleteknél fogja lefolytatni a vizs
gálatot.

A Kistarcsai Gép- és Vasút- 
felszerelést Gyár Rt. igazgató
sága és tisztviselői szomoro
dott szívvel tudatják kiváló 
tisztviselőjük, illetve szeretett 
kartársuk

végzetes szerencsétlenség foly
tán bekövetkezett váratlan el- 
hu nytát.

Hűséges munkatársunk és 
mindnyájunk által szeretett 
ifjú kartársunk emlékét kegye
lettel fogjuk szívünkben meg
őrizni.

Kistarcsa, 1926 június 5-ón.

Figyelmet érdemlő felhívás a vásárló hölgyközönséghez!
Az előző idényről visszamaradt, azonban a jelenlegi párisi divattól lényegében el nem térő, szebbnél-szebb

mosőanvasok és selyemáruk aSSrtffS feltűnő árleszállítással
Herlllnek eladásra. — Az uccaközben lévő, naponta változó kirakatsorozataink szemléltető képet nyújtanak úgy a nagy 
x álaaztékrol. mint az azelőtti és A

árak feltűnő különbségéről AV Bí1/uí jZííI és F ífKUlt:
Budapest, JV9 Koronaherceg u. 14-16
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Állítólagos Habsburg-propasanda 
miatt betiltották a franciák 

naMszakísú pesti fllmfelvételelt
Ivetle Longlois

A napilapok néhány sort szentel
tek annak az eseménynek, hogy 
Benő Le Princc híres francia íilm
rendező Niuk Wiuterrel a mozivá
szon régi detektívhösével Pestre ér
kezett, hogy egy nagyszabású fran
cia film felvételeit megkezdje. A 
hivatalos flhnkörök érthetetlen ide-

— mint II. Ottó
lost, akiket a feljelentés azzal vá
dolt, hogy •

filmfelvétel ürügyé alatt titok
ban Habsburg propagandát csi

nálnak.
A film rendezője hiába tiltakozott 
a vád ellen és hiúba bizonyították,

högy csak egyszerű félreértésről van 
szó, a főkapitányság

Budapest területén -megtiltotta 
a film felvételeit.

azzal az indokolással, hogy a La pe
tité reinc (A kis királynő) szüzséje 
nagyon is hasonlít a kis Habsburg 
Ottó történetéhez. A filmrendezők 
megfellebbezték a határozatot, de 
annak eldőltéig vasárnap Mezőkö
vesdre utaztak, ahol a film néhány 
hiányzó jelenetét akarják elkészí
teni.

• Stób Zoltán

I béget veszi igénybe n kártyaveszteség 
pontos lörléiictém’k kiderítésére,

| Sziuyel-Mcrxc l'élix az eddig nyilvá
nosságra került adatokkal szemben nem 
banktisztviselő, liánéin

egy külföldi autógyár képviseleténél 
állt alkalmazásban.

A Dclaunay Bellevillo autógyár buda
pesti képviseletével egy hónappal eze
lőtt a fővárosi előkelő társaságokban is
mert /ZaZmo<s’-flvéreket bízta meg. A. jó 
családból származó Halmosék, a Nádor 
ucca 5. szánni házban nyitották ki üz
letüket és az irodában alkalmazták 
barátjukat Szinyci-Merse Félixet.

gcnkedéssel fogadták a kiváló fran
cia vállalkozókat, akik a sok beszéd 
és tárgyalás helyett a legnagyobb 
csendben tényleg dolgozni kezdtek. 
Egy lapnak adott interjú nyomán 
csakhamar

ezer nő és férfi jelentkezett, 
akik a La petité reine címen 
készítendő filmhez statisztának 

ajánlkoztak.

Háromszázat ki is választott közü
lük a francia rendező Pallos nevű 
magyar segédje, akinek köszönhető 
tulajdonképpen, hogy a franciák a 
film tervezésekor -Magyarországra 
gondoltak. Rcué Le Princc illetékes 
köröktől meg is kapta a film felvé
teléhez szükséges, engedélyi. A fel
tételek a Városligetben készüllek 
cl, ahol a film főszereplője a

hatéves Ivotté Longlois egy 
száműzött kis királykisasszonyt 

játszott.

A múlt hét. végén a budai Var
ban, illetve a. Halászbástyán foly
tatódtak a film felvételei. Egy be
vonulást kellett háromszáztagú sta
tisztéria kíséretében megjátszani, 
amelyhez a

szükséges díszhint ót egy főher
ceg! családtól kérték és kapták 

kölcsön

A. hintóbán koronával a fején fog
lalt helyet a hatéves kis I vette 
Longlois. A bevonulás a hajnali 
órákban játszódott le, hogy az lehe
tőleg ne zavarja Buda megszokott 
bsendjét és forgalmát. Ez azonban 
még sem történhetett teljesen titok
ban, mert néhány koránkelő budai 
polgár, mikor a különös menetet 
meglátta — nem tudva, lmgy miről 
van szó,

fellármázta Buda lakóit, azzal 
a vakhírrel, hogy II. Ottó ki

rály bevonult a Várba
’A hír pillanatok alatt elterjedt és 

a közönség nagyrésze, nem tudva, 
hogy filmfclvótelről van szó, izga
tottan a hintó köré tódult és

éltetni kezdte az Ottónak vélt 
lvette Longloist.

A filmopera tőr. örült, hogy ilyen 
nagyszámú ingyen statisztát kap és 
nem is igyekezett a tömeget távol
tartani, amely csak nagykéson éb
redt a valóságra.

Másnap — feljéleiúés alapján — 
kihallgatták Rcué le Princet és Pal-

Augusztusban nem emelkedik 
a lakbér — mondja Vass, 

népjóléti miniszter
A Világ ügyében még nincs döntés

Vass József népjóléti miniszter 
vasárnap délelőtt Jákóhalmára uta
zott, — Czettler Jenő beszámoló

ijára. Elutazása előtt alkalmunk 
volt Vass József helyettes minisz
terelnökkel beszélni, aki arra a kér
désre, hogy az új lakásrendcletter- 
vezet elkészülte már és milyen fon
tosabb rendelkezéseket tartalmaz, 
— a következőket mondotta a Hét
fői Napló munkatársának:

— Az új lakásrendelet tervezet 
elkészült és a miniszterelnök űr 
hazaérkezése után azt miniszter
tanácsba viszem. Két-három hé
ten belül tehát a minisztertanács 
érdemben tárgyalhatja a lakás
rendeletet, amelynek legfontosabb 
intézkedése a szabad forgalom ki
tolására és a lakbérek emelkedési 
skálájának meghatározására vo
natkozik.

A szabadforgalom helyreállí
tásának időpontját 1928-ra tol

juk ki.
Ami a lakbérek emelkedését illeti 
legközelebbről a nagyközönséget 
a lakásrendeletnek az az intézke
dése érdekli, amely szerint

a jövő negyedben, vagyis 
augusztus hó elsején néni lesz 

lakbéremelés.

Az augusztus negyedre, tehát a 
lakók ugyanazt a lakbért fizetik, 
amit, május elsején. Természete
sen nem emelkedik a közüzemi | 
pótlék sem. A novemberi negyed
ben viszont annyival fognak töb-'

bet fizetni a lakók, mint amcnyl- 
vcl nagyobb volt a májusi lakbér 
a februári lakbérnél. Az új lakás
rendelet egyébként előreláthatóan 
már júniusban, de mindenesetre 
jóval augusztus elseje elölt meg
jelenik.
A helyettes miniszterelnök érdek

lődésünkre közölte, hogy a nemzet
gyűlés munkarendje a nyári szüne
tet megelőzően nincs véglegesen 
megállapítva.

— Minden attól függ, — mon
dotta a népjóléti miniszter, hogy 
Bethlen István gróf miniszter
elnök ebben a kérdésben milyen 
álláspontra helyezkedik hazaérke
zése után. Tény az, hogy a magán
alkalmazottak nyugdíj valorizá
ciójáról szóló (örvényjavaslatot 
sürgősen le kell tárgyalni, a kul
tuszminiszter viszont a Károlyi 
vagyon felosztásáról intézkedő 
törvényjavaslat letárgyalását sür
geti.
Arra a kérdésre, hogy megálla

pít tatot t-c már az a forma, amely 
mellett

a Világ megjelenése újból enge
délyezhető

a helyettes miniszterelnök a követ
kezőket mondotta:

— Erről nem nyilat kozhatom, 
mert döntés nem történt.
Végül kérdésünkre elmondotta 

még, hogy szabadságra nem megy.
— Majd. akkor fogok pihenni, 

ha megbuktatnak, — jegyezte 
meg mosolyogva.

A huszonkétéves fiatalember kezelte 
a cég pénztárát

és alkalmaztatása természetesen semmit 
sem változtatott a főnökeivel való ba
ráti viszonyán, .Az öngyilkosságot meg
előző estén is maga zárta be az irodahe
lyiséget és a kulcsot átadta, a házfel
ügyelőnek. Szinyei-Mcrse Félix, néhány 
dzsentri családból származó barátaival 
megjelent a fővárosi szórakozóhelyeken 
és igy azokban a klubokban is, ahol éj
szaka kártyajáték folyik.

Szinyci-Merse megfordult a Roya
lista-Klubban, n Vitorlás-Klubban, a 

Szent György-Otthonban,
do csak ritkán vett részt a játékban. A 
társaságában levő fiatal dzsentrik azon
ban, akik gyakrabban kártyáztak, több 
ízben közösen játékot folytattuk vele. 
Valószínű tehát, hogy egy ilyen módon 
folytatott kártyavárti alkalmával értő 
a tizenötmilliós veszteség.

Most azután azt igyekeznek megálla
pítani, hogy ez a differencia miként állt 
<-lő. Nem lehet tudni ugyanis, hogy a 
tizenötmillióval adós maradt-e, vagy ki
fizet to és

azt az összeget nem tudta rendezni, 
amelyből a kártyatartozást kiegyen

lítette.

Meséha illő

és mégis bebizonyithatóan igaz, hogy
* évento közel

Detektívek keresik a klubot, 
ahol Szinyei Marsa Félix 

kártyán elvesztette a pénzét 
Családja magánnyomozók utján kutatja 

az öngyilkosság okát

A főkapitányság eltűnési osztályúi, 
ahol az öngyilkossági esetekkel is fog
lalkoznak, vasárnap tágas nyomozást 
folytattak Szinyci-Merse Félix öngyil
kossági kisérleto ügyében.

Szlnyci-Mcrsc Félix, aki szombaton 
reggel a Bálvány uccu 1G. számú ház
ban lövő lakásán föbclőtto magút, leve
let hagyott hátra, melyben bejelentette, 
hogy tizenötmillió korona kártyaveszle- 
sége miatt követte cl lettél. Az öngyil
kossági kísérletről hozzátartozói nyom
ban táviratban értesítették Tiszakiirlö- 
sön lakó édesatyját id. Szinyci-Merse 
Félixet, aki azonnal Budapestre jött. 

Fifjvjil azokban nem beszélhetett, mért

a fiatalember még eszméletlen állapot
ban feküdt a Rókus-kórházban. Addig 
is azonban inig fiától megtudhatja a 
fontos részleteket, a család segítségével 
igyekszik megállapítani, hogy milyen 
körülmények közűit és melyik klubban 
keletkezett a kártya veszteség, ami miatt 
íla meg akart halni. Az ügy ugyan a 
rendőrségen fekszik, azonban a család 
arra való tekintettel, hogy

az öngyiikoskisérlet hátterében ólján 
vonatkozású dolgot sejt, aminek nyil
vánosságra jutását szeretné elke

rülni,
valószínűen magánnyomozó iroda segit-

.§,000.000
fogy el a világhírű valódi

Diana 
stó^orszssz 

néven küzlsmort páratlan hatású 
háziszorből, morf. — túlzás nélkül — 
nincs olyan ház. almi no ismernék ős 
úgyszólván naponta no használnák:

ül a titka
ennek a bámulatos sikernek?

Az, hogy a valódi

nemcsak papíron, liánom a valóság
ban is legbiztosabb ha.tásu.lcgerösobb 
s legolcsóbb egészsógápoló háziszer

Kis üveg........................16.000 K
Közópiiveg ................... 45.000 K
Nagy üveg ...................60.000 K

Mindenütt kapható!

ÉRETT NYUGATINDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK BP.TELEFOM;.88?
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Zsuzsa bárónő niegfelébbezi 
a gondnokság alá helyezést, 

mert
nincs vagyona,

A fővárosi tái>usúgok pl«*1 J’karovaiá 
rak egyik fejezete Ideiglenocn Jejáró- 
dolt a/zal, liugy « törvényszék gondnok
hág ulú helyezte Madm ussy-Bcck Zsuzsa 
háró'nőt, akinek ügye már sokszor szere 
pelt a nyilvánosság elolt.

A gondnokság alá helyezést mint is
meretes* n bárónő édesatyja Madurassy- 
Beik Gyula 'báró, n Jelzáloghitelbank 
volt elnöke, leánya kártyuszenvedélye 
miatt kelte. Zsuzsa bárónő két esztendő
vel ezelőtt kezdte meg kártyakarrierjét, 
melynek a Hegedűs Haudor utcai Turul
kaszinó volt az első állomása.

A Turul-Kaszinó után a Szent 
György—Otthont, majd a Grcsham* 
ká'óház félemeleti helyiségében levő 
klubot látogatta, amelynek ma is 

gyakori vendége.
Eleinte egész kicsiny tétekben, inkább 
lart pour Tart játszott, később azonban 
a tétek egyre növekedtek. Mikor vsa 
ladja tudomást szerzett erről, Madarassy- 
Bee le bárótól elvált édesunyju, Guthnanu 
Liii bárónő, aki most báró Skcrlec Iván 
volt horvát bán felesége, szükségesnek 
látta. közbelépni.

Guttmann Lili bárónő személyesen 
interveniált azokban a klubokban, 
ahol a leánya megfordult, és kérte, 
hogy akadályozzák meg Zsuzsa bá

rónőt a kártyázásban.
A közbelépés azonban csak ideig-óráig 
használt, mert. Zstizsa bárónő tovább ál
dozott szenvedélyének. A kártyaasztal
nál gyakran előfordult, hogy kisobb- 
nagyobb kölcsönöket vett fel a pillanat
nyilag megszorult bárónő és ilyenkor az 
összegről bont adott, melyet azonban a 
kellemetlenségek elkerülése végett Ma
dara ssy-IJcck Gyula báró váltott be.

Mikor ezek a bonesetek gyakran meg
ismétlődtek és Zsuzsa bárónő nem volt 
hajlandó változtatni életmódján, édes
atyja megindította ellene az ismeretes 
gondnokság alá helyezési peri. A port a 
Irirvényszékmi Hindu ,lcnő tanácselnök 
tárgyalta. Mudarassy-Bcck báró azon 
alapon kérte leánya gondnokság alá he
lyezését, hogy,

költekezésével veszélyezteti a saját 
és hozzátartozói vagyonának épségét.

A bíróság elrendelte a bizonyítási eljá
rást. A törvényszék a Madarussy-Beck 
báró altul bejelentett tanuk közül többet 
kihallgatott. A tanuk kizáróan a család 
tagjai és a Szcmcllizct saraiból kerültek 
ki, idegen ebben az ügyben nem tett 
vallomást.

Zsuzsa bárónő a bíróság előtt beis
merte, hogy valóban rendszeresen 

kártyázik;
a tanuk is hasonló vallomást teltek, 
mire a bíróság beigazoltunk találta Ma- 
darassy-fíeclc báró álláspontját óh elren
delte a gondnokbág alá helyezést. A tör
vényszék határozatát még nem kézbesi-

káuébehozatala

Postacsomagot 5kg,tói kezdve (rizs 
és cukor kivételével) vidékre bér* 

mentve szállítunk. férjen 
árjegyzéket!

amit elveszítsen
tették ki a bárónőnek, aki így még nem 
ismeri a vétrzés indokolását.

Értesülésünk szerint különben
Zsuzsa bárónő megfelebbezi a tör- 

vényszék végzését.
Szerinte édesatyja kérelme teljesen in
dokolatlan. Mudarassy-Bcck báró ugyan
is vagyoua veszélyeztetése miatt kérte 
a gondnokság alá helyezést.

Zsuzsa bárónőnek pedig az az állás
pontja, hogy neki nincsen vagyona, 

amit cltékózolhatna.
Ezzel szemben viszont lény, bog?- a kár 
tyári veszített összeg a bárónő ékszerei
nek és ezüstnemüiliek árát emésztette 
fel. Ugyancsak nagyrészt a kártyaasztu-

Vázsonyi János feljelentést tesz 
apja arcképének árusítói ellen 

Sajtó alá rendezik Vázsonyi Vilmos összes műveit
Vázsonyi Vilmos halálát még 

mindig gyászolja Budapest népe.

Vasárnap is többezer ember za
rándokolt ki a Kerepesi teme

tőbe Vázsonyi sírjához, 

amelyen állandóan vij, a koszorúk 
fódma.' Éppen azért, mert a gyász 
érzése még intenzíven él a lelkek
ben, nagy visszatetszést keltett 
mindenfelé, hogy Vázsonyi párat
lan népszerűségét már is megkezd
ték aprópénzre, felváltani. Uccu
kon, éttermekben és más nyilvános 
helyeken ugyanis

napok óta árusítják Vázsonyi 
Vilmos arcképét, közben termé
szetesen jótékony célra hivat

koznak.
Erről az árusításról most szerzett 
értesülést a gyászoló család.

Vázsonyi János dr.

kijelentette a Hétfői Napló munka
társának, hogy még a mai nap fo
lyamán

megteszi a feljelentést

apja arcképének árusítói ellen. Sem 
Vázsonyi Vilmosnénak, sem Vázso
nyi Jánosnak nincs tudomása jó
tékony célra történő árusításról és 
ha valakinek ilyen terve volna, — 
legalább is — tartozna (inak a meg
valósításához a család hozzájárulá-

Péntekre hívják össze a Házat
Illetékes helyen úgy tudják, hogy kedden lesz végleges 

döntés Genfben
Vasárnap délelőtt politikai kö

rökben olyan hírek terjedtek el, 
hogy a Genfben várható kedvezőt
len döntés miatt a nemzetgyűlés 
októberig nem fog több érdemleges 
ülést tartani. A Hétfői Napló mun
katársa

illetékes helyen
erre vonatkozóan a következő in
formációt kapta:

— Az a hír, hogy a nemzetgyűlés 
a nyári szünet előtt nem ülésezik 
alaptalan. A házejnök ugyanis azon 
nal megteszi, az intézkedéseket a 
nemzetgyűlés összehívására, mi
helyt Búd János pénzügyminiszter 
hazaérkezik — tekintet nélkül arra, 
hogy Bethlen István gróf minisz
terelnök a pénzügyminiszterrel 
együtt vagy csak később érkezik 
haza, Aményiben Genfben már hét
főn végleges döntés történnék a 
pénzügyi bizottság magyar albizot- 
ságában a kontroll megszüntetése 
és-a 82 millió aranykorona felsza
badítása kérdésében, esetleg már 

lou hagyja azt a havi apanázst is, amit 
Mudarassy-Bcck báró utal ki számára.

Zsuzsa bárónő ugyanis a pereskedés 
ellenére is jó viszonyban ián apjá
val, aki havi tizenötmillió korona 

apanázst ad neki,
sőt soronkivül is kisegíti pénz zava
rából.

A bárónő különben uzzal szokott ér
velni édesatyjával szemben, hogy azt az 
összeget, amit kártyán veszít,

más nő ruhákra költené;
tehát éppen ilyen haszontalanságra. Ez 
az érvelés helytállónak is látszik, mert 
a bírónő valóban nagyon egyszerűen 
öltözik, llcndszerint sötét szövetruhában 
érkezik meg a Vadászkürt-szállóban levő 
lakásáról a különböző kisebb kártya 
klubokba és u legtöbbször

ötven-százezer koronás tétek mellett 
üli végig a hajnalig tartó kártya, 

csatákat,
melyek már annyi kellemetlenséget okoz 
lak Zsuzsa bárónőnek, aki versesköuyvet 
irt, bakkozott és végül a botránykróni
kán át a törvényszéki rovatba került.

Sági Pál.

sát kikérni,
A Bulyovszkyuccai elárvult csa

ládi házban egyébként mély gyász 
honol. Barátok, rokonok és ismerő
sök egymásnak adják a kilincset. A 
lesújtott özvegy, aki míg férje élt, 
maga is tevékeny részt vett a poli
tikai életben, talán csak egyelőre -■ 
tartózkodik minden ilyen irányú 
megnyilatkozástól. Férje. — mint ő 
mondja „ura“ —- életéből mondogat 
el epizódokat a látogatóknak.

Az érdekes reminiseenciákból Vá
zsonyi Vilmos soha el nem múló 
egyéniségének képe elevenedik föl. 
Mintha most is ott sziporkáznék a 
csöndes kis szalonban az a sok
oldalú kifogyhatatlan elme-hallga
tói uak gyönyörűségére.

Vázsonyi alkotásai különben rö
videsen közkinccsé válnak. Terv l e
vették ugyanis

Vázsonyi Vilmos összes müvei
nek

mielőbbi sajtó alá rendezését. A 
rendezés munkáját Vázsonyi János 
dr. és Csergő Hugó dr. fogják vé
gezni.

Hatalmas anyag lesz ez. Renge
teg jogi és politikai, sőt költői mű 
is vár megjelenésre. Vázsonyi Vil
mos alapjában lírikus lelek volt. 
Költeményei nagyobb meglepetést 
fognak talán kelteni, mint prózai 
munkái.

péntekre vagy szombatra, tehát jú
nius 12-ére vagy 13-ára összehívják 
a nemzetgyűlést. Igen valószínű, 
hogy >

a nemzetgyűlés pénteken fogja 
tartani legközelebbi ülését,

amelyen érdemben megkezdi a ma- 
gánalkalmuzottak nyugdíj valorizá
ciójáról szóló törvényjavaslat tár
gyalását.

Illetékes Helyen felhatalmazták a 
Hétfői Napló munkatársát annak 
közlésére, hogy

azok a hírek, amelyek a genfi 
kedvezőtlen döntésről szólnak, 

alaptalanok.
Egyelőre az a helyzet, hogy

semmiféle döntés nincs.

Az aktuális magyar kérdéseket hét
főn az aria illetékes albizottság 
tárgyalja és ennek javaslata 'min
den valószínűség szerint kedden ke
rül a népszövetség plénuma elé, \

Eíy wdl üanknr o 
szokolügy irdsszaliértöje 

Készül a szokol-vádirat

A frankhamisítási ügy befeje
zése után nyomban fokozottabb’ 
lom púval dolgozott á bíróság a szo- 
kol - ügy kivi zsgá 1 ásá n.

A sértett cseh nemzeti bank, ilJ 
Jctvo a cseh követség budapesti 
megbízottja az ügy nyomozása so-j 
rán előterjesztést tett arra vonat
kozóan, hogy bizonyos iratokatszeJ 
rezzen be a vizsgálóbíró és ezekem

•» 
az iratokon szereplő aláíráso

kat,
melyek a bfinperncl döntő jelentő-j 
seggel bírnak, írásszakértővel vizs-j 
gálják felül. A bíróság helyt iíl 
adott ennek a kérelemnek,

mire a csehek megbízottja, 
Fischoff Lajos szegedi bank
igazgatót nevezte meg írásszak

értőül.

A bankigazgató a napokban Buda
pestre jött, megszemlélte ezeket az 
iratokat és a szemle eredményéről 
jelentést készített, amelyet azután 
beterjesztettek a vizsgálóbíróhoz. 
Lengyel Ernő dr. vizsgálóbíró kü
lönben szombaton befejezte a. ki
hallgatásokat, összesítette a jegyző-' 
könyveket és ezzel a vizsgálat vé
get. is ért. Az ügyre vonatkozó ira
tokat a hétfői nap folyamán ál te
szik Makkal Jenő ügyészségi alel- 
nökhöz, aki, mint ismeretes, a frank; 
ügy előadója volt, és most a szokol-, 
ügyet is ő referálja. Makkal, iigyésa 
ségi alcluök azután hozzáfog a szó-! 
kolügy vádiratának elkészítéséhez, j

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP™
Saffnyaa, pokróc, Uppóny, Agy- és 
Mztalteritok, _ gyermekkocsik, nyugszékek, 
íesnyszoba*, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
él s&trak minden kivitelben kaphatók

N.íy k.t.lósax <000 K ,ll.n«bu posllnk«ld»k

Játék- ts sportcikkekre 
■■■■■ olcsó ajánlat! ■■■■

Futball-labda príma, gumi belsővel;
1- es 70, 2-es 80, 3-as 110, 1-es 130, 5-ös 
150 ezer K.

Ping-pong játék dobozban, teljes fel
szereléssel: 25 cs 50 ezor K.

Gycrmekbajtány, erős vasállványon, 
gumikerékkel és csengővel 170 
ezer K.

Ugyanaz cgészfinoin, iont vascsövei 
210 ezer K.

Ugyanaz két gyermek részére 350 
ezer K.'

G.vermekhinta, kcmcnyfából, kender* 
kötéllel 50 ezer K.

Ugyanaz kettős körvédővel 60 ezer
Tornakészlet, fényezett keményfából, 

1 hinta, 2 gyiirü, 1 nyújtó: Össze* 
sen 225 ezer K.

Nyugágy, kéz- és lábtartóval, leg
finomabb tiszta vászonból 150 
ezer K.

Hintaágy, erős kcuderspárgából 200 
ezer K.

Tentsz-rckett, finoman húrozva 120 
ezer K.

Ugyanaz nagyobb 100 ezer K.
Játéksickér keményfából: l«es 12,

2- cs 18, 3-as 40, 1-es 60 ezer K.
Babák, az összes létező bel- és kül
földi Játékszerek, díszműáruk, üveg, 
porcellán és konyhaedények legna
gyobb választékban, olcsó szabott 

árban:
REISZ ÁRUHÁZ

Budapest. VII., Király ucca 47., 
Csányl ucca *arok

és
lAng AruhAz

Budapest, Muzeum körút 43., Mú
zeum utcával szemben.

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára
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Magyarországról 
tárgyaltak vasárnap is 

Genffben
Genf, június 6.

Báró Korányi Krigyes párizsi 
magyar követ szombat este idő ér
kezett.

Genf, június 6.
A nemzetek szövetségének pénz 

ügyi bízott.sása ina egcsz nap Fog
lalkozott a magyar kérdéssel.

Briand 
ahonnan 

■ rizsba.

Párizs, június 6. 
ma este Genfbe utazik, 
szerdán visszatér Pá-

Genf, június fi- 
bizottság ma nem 
ülést, hanem csak

A pénzügyi
'{.ártott teljes ......., —
belső megbeszéléseket, folytatott. A 
légközelebbi ülést holnap délelőttre 
tűzték ki. Remélik, hogy a pénz
ügyi bizottság javaslatait még dél
után ki tudják dolgozni úgy, hogy

az osztrák bizottság iilcsót már ked 
den meg lehet tartani. Ugyanaznap 
ül össze az ellenőrző bizottság. 
Nincs kizárva, hogy a nemzetek 
szövetségének tanácsa is még ked 
den napirendre tűzi az osztrák kér
dést, Raniek szövetségi kancellár 
minden valószíiiüség szerint szer
dán részt vesz a tanács ülésén, ame
lyen az Ausztriára vonatkozó hatá
rozatokat fogják hozni.

Genf, június fi.
A svájci szövetségi elnök több 

állam minisztere és uz országok 
egész sorának képviselői jelenlété
ben vasárnap délelőtt avatták fel 
ünnepélyes keretben a nemzetközi 
munkaügyi hivatal új palotáját. 
Este a. svájci szövetségi tanú \ és a 
genfi hatóságok estélyt adtuk a de
legátusok tiszteletére.

„A komám nem folytathat 
presztízsharcot — i__---------______________ mondotta

Apponyl Székesfehérvárt 
Károlyi József gróf beszámoióla állásfoglalás volt 

az aggressziv legitimizmus ellen
Székesfehérvár, 19-16 június 6.

Az ódon városháztér házain méltóság 
teljesen hullámzott, a sok lobogó. A té
ren több ezer ember sűrű csomóban ve
rődött, össze a szónoki emelvény körül. 
Csendes várakozással lesi mindenki az 
érkező utasokat. Elsőnek

Appon.vi Albert gróf
száll ki Károlyi József gróf kíséretében 

Majd sorban érkeznek Zidty Aladúi* 
gróf, Zichy János gróf, Batthyány La

Valugydy Móric, 
lovag Sipnicicszky 

József altáborna- 
gróf. Vargha 
nemzetgyűlési 

dr., Baranyai 
egyetemi taná-

— Az első' szó — kezdi beszédét — a 
hála nyilvánítása, mert a fogadtatásért, 
melyben részesítettek. Hosszú élet alko

nyahiapjáu egy érzés dominál bennem, 
az alázatos‘hála az Úristen iránt, aki
nek köszönhetem azt, hogy polgártár
saim blzulma kisér, « ha maradt hon
nem egy kis erő, azt a nemzet nagy 
ügyének szén tőlem. A sajtóban szenzá
ciókereséssel úgy tüntették fel a meg
jelenésemet, hogy zászlót bon1 ok.

Ne várjanak tőlem tőlem zászlóbon* 
tást.

; í-f zás’.lóboMás « politikai cselekvés
■ irányút állapit ja meg, mikor valaki új 

utón indul meg vagy ha a régi nyomon
. haladva valami akcióra készül. Most 

egyik se forog fenn. A jogfolytonosság 
zászlaja alatt állottam mindig « most 
is. Mikor a nemzet iigjo támadtatott 
meg a nemzet, melló szegődtem, most a 
jogfolytonosság van megtámadva, a 
melló állok.

• — A legitimizmus nem p'ártügy, Ma
: gyarországon az átalakulások nem for

radalmak útján, hanorn a törvésyes jogok
[ alapján oldódtak meg, mert minden for- 
[ radalom lerombol. olyat is, aminek meg 

kellene maradnia. Nincs szükség zászló 
bontásra, ment; mindig ugyanazon zászló

1 alatt, állottam s új akciót sem kezdek 
s az ország veszélyeztetés© nélkül türe
lemmel kell az erőket összegyűjteni s az

I esetleges más jráoyú akciók elejét venni.
— Azt hangoztatják, hogy a legiti- 

z m isták nem értenek egyet. Ez terme 
szetes.

A legitimizmus nem pártprlvileglum,
hiszen a legkülönbözőbb irányzatok 
képviselői vallják. Nem vagyok pártem
ber. Objektívon, elfogulatlan állok szem
ben a felelős kormánnyal és azt mon
dom, ha a kormány elég erősnek érzi 
magát arra, hogy a bizalmat maga 
iránt az országban helyreállítsa, a 

i megmaradt kölcsönt beruházásokra for- 
, dithatja.

Presztízsharcot azonban nem szabad

provokáln!a«
mert ezt sikerrel iient tudja magibm^ 
col ni. Többel nem akarok möndatt^

A percekig tartó éljenzés ntán 8t w^j 
rosmarty kör kerthelyiaégébeu bankett' 
volt.

A bankett után a vendégek hat órakor 
utaztak el Budapestre.

Appony! Albert gróf
elu lazába előtt' a következőket mondotta 
a Hctföi Napló munkatársának:

-■Ma délután Károlyi József gróf 
csurgói birtokára, onnan Gyöngyösapá- 
tiTa utazom. A nyarat családom köré
ben töltöm és előreláthatóan nem me
gyek Budapestre. Gyöngyösapátiban 
könyvtáram rendezésével fogok fogla
latoskodni. A nyár folyamán egyébként 
a karlsbadi kúrámat som 'hagyom cl.

Károlyi József gróf beszédének azt r 
részét, amelyben az' agresszív legitimiz
mus ellen beszélt, sokan Palíavicini 
György őrgróf ellen irányúiénak tekin
tik.

Palíavicini György őrgróf,
akihez eziránt kérdést intéztünk a kö
vetkezőket mondotta:

— Mint; Károlyi József gróf baráti?, 
jöttem lo a beszámolóra. Éppen ezért 
minden célzást elhárítok magamtól, 
mint nem rám vonatkozót.

A. frankügyben sokat szerepelt Bóní-s 
páter a balatoni gyorssal egyszerű, fe
kete ruhában Székesfehérvárra érkozett, 
ahol Prohászka Ottokár dr. megyés püs
pökül; kereste. Bizalmas beszélgetést 
óhajtott folytatni a főpásztorral, terv© 
azonban nem sikerült, mert Prohászka 
püspök bérmaúton van. Nagy feltűnést 
keltett, hogy a páter a Károlyi beszá
molón is megjelent, de minden nyilat-* 
kozatttétel elöl elzárkózott.

jós gróf, Cziráky György gróf. Padiad- 
cini. György őrgróf, ” '......
Bcrdinándy Ily ulti. 
György cs Lukadtich 
gyök, Széchenyi. Viktor 
Gábor, llcischt Kichard 
képviselők, Angyal Pál 
Jusztin és Itcincr János 
rok, Hornyánszky Zoltán és mások.

A rövid üdvözlés után
Károlyi József gróf 

Székesfehérvár nemzetgyűlési képvise
lője lép az emelvényre s nyugodt, mér 
kékeit hangon kezdi beszámolóját:

— Ma négy évo — úgymond —. hogy 
inegbiz01evolei.net megkaptam, anélkül, 
hogy programbeszédet mondhattam 
volna.

Két évvel ezelőtt súlyos kérdésként 
lebegett előttem, vájjon képviselői, meg 
bízató somnak, vagy a nemzet iránti kö
telességemnek tegyek-e eleget. Elmen
tem a gyermekkirály melló, mert így 
véltem kötoleségomet teljesíteni hazám 
mai szemben. Elmentem egy kis hazai 
levegői, melegséget, hűséget pótolni, 
mert a honvágy, édesapja tanítása: 
..Hűbéget hűséggel, szeretetet szoretettel 
viszonoz a magyar nép" MRgyaror 
szagba hívja.

Azért jöttem haza, hogy a békés 
együttműködése szerény tehetségem
hez mérteu összegyiijtsünk minden 

magyart.
A magyar alkotmányosság csak a jog 

folytouoBság utján haladhat. Magyar 
ország királyság s

a királyhiiség nem Ismer különbséget 
ember és ember között.

A magyar király nem egy osztály, 
nem egy felekezet, nem a grófok, papok 
királya, hanem minden nmgyur em
beré.

— Mi nem olyan restaurációt kívá
nunk, mely jutalmakat oszt, büntetése
ket szab,

Elvünk, hogy az agresszív legitimiz
mustól tartózkodni kell,

mert ezzel uomcsak hívőket, nem szer
zünk a legitimista gondolatnak, hanem 
még a jó, hűséges legitimista hazafia
kat is elveszíthetjük

Majd
Apponyl Albert gróf

szikár alakja tűnt fel az emelvényen, 
frenetikus taps és éljenzés közben,

Wffc
•vnílákócBÍ’ú.t

■vn&mébéb-
& SB,

F-\

U Varrottjs^^ ’■

r\^v£s« i......I K&^e-Í80
Gucr”'1

fŰzö»,féléire,

k(jJ< VCW*°n CÁP*Ü&. excl_
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HÍREK
A kornuínyzó Kenderesen. 

Horffc?/ Miklós kormányzó ma reg
gel feleségével ho«.abb tartózko
dásra Kenderesre érkezeit és át
vette restaurált kastélyát, melyet 
annakidején bolseviznuis és az oláh 
inegszálias t«irikr< Ifit. A község la 
kossnga n< vében Kiss László fő
jegyző üdvözölte az, óHuníot. A 
kormányzó féleségéivé! r. leventék 
és a tanul ifjúság sorfala l:;;;.ött a 
lakoság lelkes éijeiizéséiól kísérve 
hajtatod be kastélyához, abd a be
járatná! a helybe!' róm ' kri'éllkiH 
és református lelkész fogr.dlák és 
megáldották első lépésé., amelyet 
otthonába tett.

— Rába Dezső új védőt válasz
tott. Rába Dezső a frank pür egyik 
elítéltje most úgy látszik, követte 
iVádlottársainak példáját, akik kez
detben balpldnli pártálláséi védőt vá
lasztottak, de később visszavonták 
megbízásukat és ébredő ügyvédekre 
bízták védelmüket, fíábút még a lő

tt árnyaláson is Telek György dr., a 
iVázsonyi-iroda vezetője képviselte, 
most azonban Schwelz Elemér dr-t 
bízta meg védőjekénl. Ennek az ese
ménynek a hátterében állítólag 
ugyanolyan események húzódnak 
meg, mint a hasonlbénál: Rábát 
megfélemlítettek, hogy ha „nem tér 
'jobb belátásra" akkor megnehezíti 
•helyzetét. Schwetz Elemér dr., aki 
egyébként it Frank ügyben szereplő 
Schwctz Tibor ébredé) vezér fivére el 
is vállalta Hóba védelmet.

— Zichy Rafael gróf fellebbezését 
ma tárgyalja a tábla. Emlékezetes, 
hog.v gról Zichy Rafaelné és Tormái 
'Cecíliának Zichy Rafael gróf ellen 
indított perében a. törvényszék ZTichy 
Rafael grófot három évi fogházra 
ítélte. Fellebbezés folytán az ügy a 
tábla elé került, melynek Júer-ta- 
mdcsa ma kezdi tárgyalni a peri.
i — IJndeneck koplalómíivész va- 
sáranp éjjel W napi koplalás után 
befejezte a koplalást. Lindcneck 

i koplalóművész ur vasárnap este 
befejezte produkcióját. Arra a 
.hírre, hog.v a városligeti koplaló- 
hnűvészt, koplalásának befejtével 
vasárnap a késő esti órákban el
szállítják a panoptikumból nagy
számú közönség vonult ki a ligetbe, 
{•hogy jelen lehessen az érdekesnek 
ígérkezünk tusnál. Alig volt boly a 
mentőautó számára a panoptikum 
flőtt, annyian várakoztak Linde- 
neckre, akinek esti tíz órakor Sza
lag Gaby fiatal, csinos színésznő, a 
Kanári-mulató ingja adott előszűr 
rnnei negyvenkilenc napi koplalás 
Titán. Tejbemúrtott piskótát kapott 
az áléit koplalómíivész, akit hord
ágyra fektették s menn.vassz.onya 
és impresszáriója kíséretében a kö
zeli Liget .-sza natóriumba szállí lőt
tek el mentőautón.

--‘Hír Györgyöt megint kihall
gatták a Ilókus-kórházban. A Ró- 
kus-kórháznak újabb szenzációja 
akadt: ismét megjelentek a bíróság 
kiküldöttjei, akik Hír Ggörgyöt ke
resték. Egy vidéki uialomvásárlási 
S'igybííl por keletkezett és n székes
fehérvári bíróság átiratot intézett a 
budapesti központi járásbírósághoz, 
hog.v hallgassák ki az ügyben tanú
ként Hír Györgyöt. Hofbauer járás
bírósági n lel llök foganatosította a 
kihallgatást a kórházban. Hír Györg 
a kórteremben — ágyban fekve 
mondotta el vallomását. Hosszú szü
netekkel, akadozva beszélt. Vallomá
sát azonban be se fejezhette, mert a 
tanuk további kihallgatásától -- ál
lapotára való tekintettel — elállot- 
lak.

— Sas Náci állapota változatla
nul súlyos. Hat. rtap óta a Liget 
szanatóriumban qgfolják Sas Nácit, 
:l népszerű nólaköltöt. Két nap óta 
Sas Náci állapota válságosra for
dult. Vasárnap este, amikor érdek
lődtünk a szanatóriumban ;i beteg 
állapota felől, kijelentették előttünk' 
(hogy a? változatlanul súlyos s min
den órában tartani lehet a kasztró- 

* fától.

Okolicsányi. László, a Leirer-ügybcn 
történt ítélet, kihirdetése után, mint, is
meretes, fellebbezést jelentett be. Ezzel 
egyhlőben védője szabadlábrahelyczését 
kérte, mellről most döntött a tábla. 
Időközben Okolicsányi súlyos beteg lett, 

hz ítélet óta tizenkét kilót fogyott.
Vódőjo most kérte, hogy betegségére 

való tekintettel kórházban helyezzék cl. 
A törvényszék helyt adott a kérelemnek 
és

Okolicsányi Lászlót átszállították a 
rabkórházba.

Az ügyben különben a cseh hatósá
gok is megkezdték a nyomozása. Mint 
emlékezetes, a Leircr-gyilkossúg kipat
tanása után a csehek elfogták és 01- 
mützbo szállították Okolicsányi László 
sógorát Beittcr Géza búrzongorúst és 
ennek barátját, lovag Hudacsc.k Osz
kár!. A csehek a köztársaság védelmé
ről szóló törvénycikk alapján mindket
tőjüket

kémkedéssel vádolják.
Okolicsányi vódőjo 8. Altorjay Sán

dor dr., már régebben kérvényt intézett 
a hönvédtörvényszékhez olyiránybau, 
hogy Beittcr Gézát, mint csercfoglyot 
kérjék ki a cseh hatóságoktól. A kér
vény most került tárgyalás alá és a 
honvédtörvényszék pártolóau terjesz
tette n kérvényt a honvédelmi minisz
térium liadbirósági osztályához, tehát 
ezzel befejezettnek látszik, hogy

n hrtnvédtörvényszék beleegyezik 
abba, hogy Beittcr Gézát kicseréljék 
egy Budapesten halálra Hélt cseh 

kémmel.
’A csehek elvben beleegyeznek 

abba, hogy Bcitlert kicseréljék, ez azon
ban csak a tárgyalás után történhet 
meg.

A főváros folyósítja Zilahi-Kiss és Schöberl 
meg nem szavazott nyugdíját

Zilahi olajügynök lett, Schöberl a villanygyártlsztviselöje
olyan előterjesztést benyújtani, ahol 
ez a kitétel hiányzik, Zilahi-Kiss és 
Schöberl nyugdíjazási ügye hat hó
nap óta nem nyer elintézést. A fő
város urai azonban nem sokat tö
rődnek ezzel, mert jól bevált rend
szer szerint az elnöki ügyosztály 
méltányosságból

havonta bizonyos előlegeket utal 
ki Zilahi-Kiss és Sshöberl ré
szére a még meg sem szavazott 

nyugdíj terhére

Természetes, líogy ily körülmé
nyek között sémi Zilahi-Kiss Jenő, 
aki egyébként a városházáról íöit- 
tént eltávolítása óta olajügynökség
gel foglalkozik, sem Schöberl Feren« 
aki az Elektromos Müveknél talált 
elhelyezkedést, nem tartja sürgősnek 
nyugdíj-ügyének elintézését.

Zilahi-Kiss''Jenő és Schöberl Fe
renc pontosan egy évvel ezelőtt ke
rültek B-Jistára. A tanács már két 
alkalommal tett előterjesz a köz
gyűlésnek a végelbánásban rászesí- 
tett két tisztviselő nyugdíjaztatása 
ügyében.

A tanács előterjesztésében azt ja
vasolta a törvényhatósági bizottság
nak, hogy

szavazzon köszönetét és elisme
rést Zilahi-Kiss és Schöberl 
„buzgó lelkiismeretes és önzetlen 

munkásságáért",

A demokratikus blokk az ismert 
okoknál fogva nem volt hajlandó és 
ma sem hajlandó ezt az leismerést 
és. köszönetét a, B-listás uraknak 
megadni s miután a tanács sem akar

Nagy ünnepe van a Népligetnek. 
H'einbluni DávitjJ, vagy ahogy őt a li- 
zfiében ismerik: a „Pali bácsi'' ünnepli 
házasságának ötvenedik, komédiási mű
ködésének pedig ötvenlictedik jubileu
mát.

A céllövöldéjében találtuk meg a Nép
liget nesztorát. Hatalmas, erős, ember, 
igazán nem látszik rajta a hetvenhárom 
év. Körötte, gyűrűt, formál a liget népe 
és szájtátva hallgatja az öreg előadását.

— Egyszer — ez Antanábaji történt — 
bementeni egy párduc ketrecébe. Hát 
nem rámugroll a gazemberi Bclevéste 
karinait a két lábszáramba és fenyege
tően. vicsorította a fogait. De hatalmas, 
erős ember voltam én, nem ijedtem meg 
tőle. Megragadtam a torkát és olyat ló
dítottam rajta, hogy csak úgy nyekkent. 
Nem nyúlt az többet hozzám. A karmok

A Leirei -iigy egyik szereplőjét 
kicserélik egy halálraitélt 

cseh kémmel
A csehek is keresik a titokzatos „Döncsit“

A 73 éves párducölő, cápahalász 
Pali bácsinál 

Aranylakodalom a Népligetben
nyomai azonban meg most is meglátsza
nak a lábamon.

-- Utolsó „működésem4* cápahalászat 
volt. Öt hónapig halásztam rájuk, fin 
hoztam az első cápát Budapestre — teszi 
hozzá büszkén.

— Aztán — folytatja előadását — a fe
leségem nem akarta ezt a kóbor életet. 
Hát, idejöttünk a Népligetbe. Tizennyolc 
evvel ezelőtt. Mi voltunk a honfoglalók. 
Akkor látták volna, milyen hely volt ez? 
Akárcsak egy őserdő. De „kikulturál- 
tuk“ mi! Most már öreg vagyok. Felesé
gemmel eléldegélünk ebből a lövöldéből, 
úgy, ahogy. Hanem egyet mondok: het
venhárom évet éltem meg. de sohase volt 
bajom, a törvénnyel. Becsülnek is engem 
mindenhol.

És erre a legbüszkébb az öreg. Iukább 
mint a párducra és a cápákra.

A csehek magatartásának igen érde
kes háttere van. A Leiror-ügy főtárgya- 
lúsán ugyanis szóbakoriilt a titokzatos 
Dörtesi nóv, melynek ügyében a magyar 
hatóságok nyomozást indítottak. A ma
gyar hatóságok vizsgálatával cgyidőben 
munkába fogott a cseh rendőrség is, és 
most a Felvidéken folytatnak nyomo
zást annak megálapitására, lmgy tulaj
donképpen mit is jelent a Döncsi név.

Ezt akarják elsősorban is tisztázni a 
csehek, és akkor hajlandók Beittcr ki
adatásához hozzájárulni.

— Óvadéksikkasztás miatt letar
tóztattak egy lexikonszerkesztő pin
cért. A rendőrség vasárnap letar
tóztatta Wol/ Árpád volt pincért, 
aki a Vilnios-császár úton albérleti 
szobát bérelt, amelyet a „Lexikon” 
szerkesztőségének nevezett ki. Kör
levelekben szólította fel a kereskedő
ket, vállalatok és színházak tulaj
donosait, hogy lexikonjában közle
ményeket tegyenek közzé. Titkáro
kat és alkalmazottakat tartott ős 
azoktól nagyobb óvadékot vett fel. 
Az óvadékot azonban: senkinek sem 
tudta visszafizetni s ezért sikkasztás 
címén bűnvádi feljelentést tettek el
lene. Wolfról, akit ma a rendőrség 
elfogott, kiderült, hogy a kommün- 
ben vádbiztos volt, majd tagja lett a 
Bríttunia,-különítménynek s kisebb 
kurzuslapnak is felelős kiadója volt. 
Beismerő vallomása után Wolfőt le
tartóztatták.

- Ismeretlen női liolltostat foglak ki a Du
nából. 1 >unaf öld váron a halászok egy 80—35 
óv körüli oszlásnak imluló női holttestet fog
tak ki a Puhából. A megállapítás ezerint a 
holttest húrom hónap óta lehat svizbeu. A 
rendőrség u nyomozást megindította*

— Eltemették a motorkerék pározii^ 
közben szerencsétlenül járt Király Mik
lóst. Vasárnap délután a részvét impo
záns megnyilatkozása mellett temették 
el Páeolen a református temetőben a 
motorkerékpározás közben ezcrenesétle- 
nüT járt Király Miklóst, a Kistarcsai. 
Gépgyár vezérigazgatója fiút, a gyár 
tisztviselőjét. A temetésen megjelent u. 
klstarcsai gépgyár teljes tisztviselői és 
munkáskara (s a budapesti helyiérdekű-) 
vasút igazgatói és tisztviselői: Body' 
Tivadar dr. s iS’séZ Árpád a Hév. ügy
vezető igazgatóval együtt. A gyász
szertartást dr. Szabó Aladár gödöllői 
lelkész végezte. ,

— Fogorvosok kongresszusa. Vasárnap 
délelőtt tartotta a Magyar Fogorvosok! 
Egyesülete országos kongresszusának’ 
befejező ülését. Ejs alkalommal Patner\ 
János dr., Moskovitz Árpád dr.. Óra-' 
vct.z Pál dr., Bányai Sándor dr. és Ko
csis Autal dr. tartottak előadást.

— Egy nyomdatulajdonos fia az 
érettségi elől a halálba ment. Ha
síts Nándor nyomdatulajdonos be
jelentette, hogy 19 éves Tivadar, 
nevű fia eltűnt hazulról. Eltűnése 
után egy levelet találtak, melyben a 
fiú -- az érettségi vizsgától való fé
lelmében — bejelentette az öngyil
kosságát. A rendőrség megindította 
a nyomozást, hogy meggátolja a 
fiatalembert szándékának elköveté
sében.

— A budapesti gyapjuárvcrŐsek idei 
vImí sorozata július hó 7-én fog megin
dulni. Közelebbi felvilágosítást nyújt a 
vezetőség, Budapest, V., József tér 3.

- Érettségi találkozó. Felkérjük azokat, 
akik az. 1906. évben a. Biircsiiyuecai föginmá- 
ziiiniban érettségiztek, f. hó 12-én d. c. fel t? 
urakor a főgimnáziumban és c.ste s órakor .% 
vároligcti Gutidel étteremben 20 éves találko
zónkon megjelenni ezivcskcdjcacks. Dr. Vccsvi 
béta, dr. U olf Sándor.

— Helyreigazító nyilatkozat. A Ma
gyar királyi testőrségek darabont testőr 
parauesuokiságától a következő sorokat 
vettük: Tisztelettel értesítem a Tekinte
tes Szerkesztőséget, hog.v a Hétfői Napló 
1926 május hó 31-éu kelt 22. számúban 
a 7-ik lapoldalou közzé, tett újságcikk 
szerint a Zuglóuccai véres verekedésnél 
les tőül tisztek vettek részt, nem fedi a 
valóságot. Kijelentem, hogy sem Vizi 
János sem pedig Nagykároly! József 
nem tartoznak és sohasem tartoztak a 
tcstőrsóg állományúba.

— Eltüuósek. Ji:ulai Mária. 20 éves gyári 
niunkásr.ű bzombaton eiknozott édesanyja 
Bem ucca 16. szám alatti lakásáról azzál, 
hogy öngyilkosságot követ el. Azóta nem je
lentkezett. Bejelentettek n rendőrségen, 
hogy Cshspik. Jenő 1 éves kisüueska szüleinek 
Népligetben levő lakásáról. eltűnt. -- Jfj, Ke
mény László 21 éves orvostanhallgató Ilka 
ucca :>ü. szám alatti lakájáról néhány nappal 
ezelőtt, eltiint. A nyomozás mind a báróin 
esetben megindult.

— Nyilatkozat. Dr. Szendrcy Jáuosnó 
annak megállapítását kéri, hogy az 
Urinők Otthonában történt események 
ügyében tanúként -hallgatták ki és 
rosszakról terjesztenek róla olyan híre
ket, amelyek nem felelnek meg a való
ságnak.

— A Wienor Bank-Vcroin igazgatótanácsa 
megállapította, az 192ó január 1-jki arany 
megnyitomérleget, mely 00,000.000 shillng 
tiszta vagyont tüntet fel, melyből 40,000.000 
shilling részvényökc és 20-millió .shilling tőke
tartalék. Az 1925. tizletév zárómérleg 4,188.570 
.shilling 58 garas tiszta, aiyercségct eredmé
nyez. Az igazgatótanács a f. é. junin.s 21-iki 
közgyűlés elé azt a javaslatot terjeszti, hogv 
a forgalomban levő 0,000.000 darab egyenként 
3000 K n. é. részvény elenébc.1) 3:1 arányban 
2.0O0.000 darab egyenként 20 sliiliug jj. é. 
részvény adassék ki ,% forgalomban levő 
WJ00 K n. é. részvényekre, osztalékul 60 shil
ling fizettessék.

A. Magyar Köztiszlvisolök Fogyasztási 
Termelő ós Értékesítő Szövetkezete XXXJJI. 
évi rendes közgyűlése Sehnefzer Ferenc ny. 
hadügyminiszter elnöklete alatt egyhangúlag 
elfogadta az igazgatóság évi jelentését, melv- 
szerint a szövetkezet a súlyos gazdasági viszo
nyok ellenerő az 1925. üzletéiben 297 milliárd 
korona, forgalom mellett 0.291,405.630 K tirzta 
nycrcisé’gct ért el. Kbből a tiszta nyereségből 
a szüvetíkCzet vásárlási vlsszatérJtés és oszta
lék cimó'n 4 milliárd koronát térit, vissza a 
tagoknak, akik részére a szövetkezet több 
mint 20 milliárd K árubeszerzési hitelt nyúj
tott az elmúlt évben. A zárszámadások és 
nlapszabálymódosiások elfogadása után a köz
gyűlés egyhangúlag megválasztotta az igazga
tóság tagjait, akiknek sorába új tagokként 
dr. Balthazár Dezső tiszántúli rcf. püspök és 
dr. Baffay Sándor budapesti ág. ‘ cv. püspök 
válaisztattak be a vezetésük alatt álló egyház
községek gazdasági érdekeinek a szövetkezet
ben való képviseletére.

— A m. kir. álknnsorsjátók sorsjegyeit a 
társadalom nagy szeretettel karolja fel. Egy 
sorsjegy ára 20.000 korona. A főnyeremény 
200 millió, a jutalom 300 milllió, tehát szeren
csés esetben 500 millió korona készpénz. A 
4(>. államsorsjáték húzását junius 10-én a m. 
kir. pénzügyigazgntóság lottóosztálya (Buda
pest, IX., Fővámház) tartja meg.

Ezüst dísztárgyak, avC* 
eszközök, sport- 
és versenydljak I 

dús válv ztékbanSehlalffer <a*U«t*ruay*r 
gyári árban VII, Ka inczyu. 14. Tel. 135-28.
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színházi 
féihiv: SZÍNHÁZ Márkus Emília Parkmozs

Rákóczi út é< Múzeum körút sarok
Trtrfón Józsit 15C-B7

RELLE GABRIELLA él- 
hülározó nagy sikert aratott 
a vasárnapi „Thais" bemu- 
tatán. A Vénusz imája után 

zúgott fel az első taps, amely úgy
szólván végigkísérte az előadást. A 
tükör-jelenetnél a tapstól percekig 
megállthoz előadás, A harmadik fel
vonás haldoklást jelenetet, pedig 
annyi poézissel énekelte, hogy szem 
nem maradt, utána, szárazon. A mű
vésznőnek — akinek öltözője tele 
volt virággal — mint egy operett
primadonnáé — gratulált Radnai 
igazgatótól kezdve minden operaházi 
faktor.

Darvas Lili nem hord 
bubi/rizurát és elmondja sikereit 

valamint jövő terveit
Berlinben korlátlan lehetőség van az érvényes illésre

ÉRDEKES IDEGEN .JÁRT 
nálunk a héten: Beer Ru
dolf, az ismert bécsi szín
igazgató, aki Pesten csak 

a Seyboldra, illetve Fedákra volt
kíváncsi. Eredmény: Seyboldot Fe
dők nélkül nem akarta Becsbe 
vinni, Fedák a feltételt tudomásul 
vette és októberre szerződést kötött 
Becr-rcl a bécsi Scyboklra.

a ift-

cl ott

dibk hívott filmezni. De a szabadsá
gomat nem a kariam feláldozni. Ál
talában Berlin, már a .világ közepe 
táján van. Ott korlátlan lehetősége 
van annak, akit nioglsiiiernck. A 
második heti szereplésem után pél
dául négy 
tani:

filmre, 
rév üt és

Híradók
Pfttlié revno

Két Amerikai filmszenzóció I 
makrancos feleség 

egy asszonyszclidités története 7 fe.V 
f'.íz House Pctus Patsjr 
Rutli Miller

71 tékozló fiú 
nyári rege 7 felvonásban 
lösz.: May Mc ílvoy 
v Jack MulhaH

különféle ajánlatot kap-

operettprimadonnának 
egy másik drámai sze

repet eljátszani.

Hiába mondtam, hogy én nem ját
szottam még soha revűt, nem hitték 
el nekem, mert Berlinben, mindenki 
mindent csinál.

— Magyar színpadon nem játszik 
jövőre?

— Még nem tudom. Egyelőre 1927 
március 1-ig Relnhardthoz köt a 
szerződésein, amivel

mii i n 111 > < i <■ ■ i n ■ i n n . i. > ■ ■ i .JMirtBllTwffljlBKauKlK BImWWE'lCTMMaMMaitMtMI

Embervédelm! Kiállítás
a városligeti Tparcsarnokban 

Belépi

SZEGÉNY VÁZSONYI 
Vilmost, aki életében bi
zony nagy barátja volt a. 
színháznak, utolsó útjára 
a színésztársadalom nem

igen kísérte cl. A gyászoló tömeg 
százezrei "között csak egy színész
nőt, Fedák Sárit láttuk, aki a zu
hogó esővel sírt versenyt.

A pesti viszont pesti marad és a 
Magyar Színház társalgójában a 
szubrettó avanzsált művésznő is er
ről beszélt.

— Vájjon miért sírt úgy Fedák a 
temetésen1? — kérdezte az egyik 
hölgy.

A móléit szubrett rögtön kész 
volt a válasszal:

— Affért ne sírna? Hiszen kortársa

RELLE PÁL, akinek „Ember 
tervez" ciinii vígjátékét látat
lanban lekötötte Amerika ré
szére Gllberl Miller, (aki a 
Seyboldot viszont -- fordítás 

ntán visszautasította) feleségével, Péesy
Blankával ina Párizsba utazik, hogy 
résztvegyen a drámaírók és a 
sok világkongresszusán, ahol rajta Kí
vül a magyarok közül Helten. Jenő, 
Harsánui Zsolt, Hevesi Sándor S.cncs 
Béla, Zllahy Lajos is megjelenik.

RÉTH MARIAN; a Rc- 
naissanoc Színház volt 
tagja, aki nemrégen a Du- 
ngpalotában levő lakásán

Első jiillnuaíbaii inog lehet álla 
pítani: alig változott. Ugyanaz a 
hosszúkás arc, csodálkozó szemek, 
barna konty. Darvas Lili nem hord 
bubifrizurát. Talán néni is olyan 
ideges, mint tavaly volt Nyugodtan 
ül a fotöjbeu. A hangja mélyebb és 
zengőbb és már nem beszél azzal a 
nyugtalan vibrálással, ami azelőtt 
sajátja volt. Mentegetődzik:

— Ne nézzen körül. — olyan ren
detlen minden —, mondja Darvas 
Lili. Tudja, két utazás között va
gyok. Fáradt is vagyok nagyon.

Inkább fásult, mint ideges. Úgy 
beszél, mintha valami jól betanult 
leckét mondana fel századszor 
Bitójának.

— Most Berlinből jöttem, 
nyolcvanhétszer játszottam a 
tóridt. Ez a Viktória két év
Berlinben uagjou megbukott, do 
Reinhardtnak nagyon tetszett a da
rab — és újra előadatta. Amint, lát
ja, nagy sikerrel, mert március 2. 
óta folyton ezt játszottam.

— Milyen a berlini színházi élei?
— Kitűnő. Bármit mondanak a 

színházak világválságáról — erre 
Berlin fényesen rácáfolt. Például a 
Comoedte-b&ü, ahol én játszottam,

egész évben csak három dara
bot jaíszotak

az Uriemberek-et, Molnár három 
egyfelvonásosát és a Viktóriát. Vi
szont ott reggeltől estig megállás 
nélkül dolgozni kell. Nincs pihenés 
és a munkának amolyan békebeli 
lázában élnek az emberek.

— Hogyan fogadták a kritikusok?
— Már a bécsi kritikáim is pom

pásak voltak. A berlini is elragad
tatással írt. ami nagy szó. mert ott 
a kritika még befolyásolja a közön
séget. Pedig nekem nemcsak szí
nészi, de nyélvi nehézséggel is küz
denem kellett.

— Rcinhardfén kívül más ajánla
tot vem kapott?

— Legutóbb például a svéd Kor*

úgy anyagilag, mint erkölcsi
leg tökéletesem meg vagyok elé

gedve.

De nagyon kérem, írja meg, hogy 
nagyon szeretném, ha március után 
Itthon várnának rétim valóban nagy 
feladatok, mert elsősorban éli 
metországban vendégszereplő 
gyár színésznő vagyok.

— Most hova utazik?
— Pihenni — Olaszországba. Au

gusztus elsején Salzburgban kell 
lennem, mert megkezdődnek a „Fcst- 
piele" próbái. Azután Becsbe vagy 
Berlinbe. Ha Becsbe megyek, ott a 
Viktóriát fogom játszani, ha Ber
linbe rendel Reinhardt, akkor négy 
szerep között válogathatok. Bemard 
Shaw: Orvosok, Emília Gulotti, 
Hamlet. (Ophblia) vagy Molnár Ri
viéra-ju között.

Csuk egyet még mondja Dar-
— Pest sem változott. Ugyan

minden, ugyan
ős

Né
ni a-

Hétfőn és csütörtökön 29-000 korona :

Btrlctfagy:
a kiállttá;? és az * -ti hangversenyek i 
látogatására, a kiállítás tartamúra ;

85.000 korona
Minden osto 8-kor vetítettképes érdé- ‘ 
kés népszerű előadás a nemi bajokról I 

a Kiállításon míndenK! = 
tanai és szóraKozIK í

K MfflRMd WWW fWmiwrtWBWf

vas
olyan szomorú itt 
úgy veszekednek a primadonák 
ugyanúgy sítnak a színház-direkto
rok, mint tavaly.

öngyilkosságot kísérelt meg, — férj
hez megy. Do nem alioz, akiért ön
gyilkos lett, — hanem egy másik
hoz, aki egy évvel ezelőtt, érte akart 
a halálba menni. A két életunt most 
az anyakönyvvezetőnél találkozik.

’A KIRÁLY SZÍNHÁZ új 
premierjével, a Pesti leány
nyal regresszálta mugat. 
Lakatos - Stella -Harmath 

revu uperebtjv ■
latlanul mulatságos, a zenéje pedig 
olyan, amit két pert alatt megtanul 
az ember. Ez pedig siker. Az elő
adást Vaaly Ilona. Somogyi Nusi, 
Rútkai, Kertész Dezső es Orosz 
Vilma vitték. Gallay Nándor boszor- 
kányos táncaival keltett kellemes 
feltűnést. A ruha is egyik tenyezojo 
a Tevőnek. így meg kell említeni 
l’áu Józsefet is. aki ötloteivol való
ban bőkezűen bánt.

A SZINÉSZ-«ZÖVWTS«n • 
héten réndeti harmadik bemu- 
hilójél. amelynek, keretében 
Lmikcl Sándor. ..'áprilisi ko- 
média" cinjü háromfel vonátos 

vígjátéké kerül ezinre. A darab érdé- 
kosáéin, hogy minden szereplő kettős 
szerepet jiltw.ik. A darabot Sadfca KAI- 
máa rendezi ét MaUuy, Tapolca Su
gár, SárinittH. Balnaav Enrti éa Hot* 
vdtA Ioa JAteejtt,

<<< JbOKaiUS — uw«w— •
revü operettje valóban kedves, lia -

NAGY AMEÍHKA-LAZ van 
színházaknál. Mindcuki 

Amerikába akar menni és 
mindönki postafordultával 
várja a szerződést és a beuta
zási engedélyt. Rózsahegyi 

Kálmáné már meg is jött. Kálmán bá
tyánk szeptember elején száll a vízre. 
Kiss Ferenc pedig most tárgyal ame
rikai útjáról az ottani magyar konzul 
utján, akivel olaszországi útja alkalmá
val ismerkedett meg. (ióthék pedig 
Papp Bertalan ajánlata alapján szep 
tember, október, november hónapokra 
kértek szabadságot amerikai turnéjuk 
miatt ft Vígszínháztól. Góthék a hí
res szerepeiket, a Mértföldköveket, a 
Tolvajt, Baccarat-t és a Csereberét fog
ják kint játszani. Viszont kéjutazást 
tesz Amerikába Gombaszögi Frida is, 
aki férjével Miklós Andorral 
nyáron tanulmányútra megy.

♦ Seybold és Az alvó férj vulta.koz.nak a 
ivő héten ia a Vigstinluiz. niüsórában.
Vasárnap, hétfőn, szerdán, péntek, vasárnap

Soybold.
Kedd, csütörtök, szombat:

Az alvó férj.
Mindkét szciixúciójsikcrii iijdoivágra min

den este zsúfolásig- megtelik a nézőtér.

jí

Ü
:: KirálySzínház

még a

J- 1 ERMÍM^ft.5 SZÉNsl\ypM?

"..MÚBII ' H.ISM! ÓT KITŰNŐ
11 1 ASZTALr .- BO.HVI Z

::

::

::

SZTN-
____  ________ virág
zása idején: Hegedűs Gyula is 
belépett az autótulajdonosok 
sorába. Remek Lancia autóján 

teszi meg naponta az utat, a mátlabes- 
nyöl villájához. Nem ezzel kapcsolatban, 
de feltolakodik a kérdés, hogy még se 
niehot olyan rosszul a színészeknek, ha 
méggondoljuk, hogy tizenegy színigaz
gató közül csak kettőnek vau autója, 
viszont a színészek és színésznők, akár 
taxi-átaadot nyithatnának a színházaik 
előtt.

ÉRDEKES HIR A 
HÁZI dekonjunktúra Cipőárukban ni

M
czcr párja kitűnő minőségű torna-, 
kor. tenisz- és hfiaicipffnek vas

tag Riiniiialpp.il. minden színben 
«Ó| ezer női fonott «sondál minden 
100 kor. sziliben. Gyermekek részére 

2O~3S számig 88 ezer koro
nától re.jebb

’<8Í|J| ezei kitűnő minőségű tenlSMiip . , 
I 8 V kor. eredeti angol gyártmány, valódi 

bivalybért Ippal

ii

::

::

* Moiiri bueiáalöadétai. A Fővárosi Üperfttt- 
iKlnbácbaa Moiisi e> társulat* szombaton és 
vasárnap este a t'ausf-ot ismétlik. Xosárnap 
délután mérsékelt Juhárakkal: Pie lebéudc 
Mask«. Héttőn utdsó előadóul: Gc

•penslexs

”er "ö"* vÁBBOncipS tciiér és egyéb
■ *»0 kor. színekben

8 e’zér’párta női* la börszandáí.’ Gyepnek-
■ WV kor. napysigbaii 80-78,88 ezer kor 
Férfi hosszú tcnisznadráti ias, férfi teniszing; 
138, tornaing 30, futónadrág 30 ezer korona

a 25 cv óta szolidságáról ismert

Schfifer cégnél krTSS1 
Kereskedőknek engedmény. Vidéki utánvéttel.

Telcfón: Teréz M-66 

::
:: ::

Nagy látványos zenés operett, 
öt pesti fotográfia, öt díszletben

22 slágerszám 
Futtballmecs 

Szépségverseny 
Regattaverseny 

5komikus mulattat 
Jazzband 
Cigányzene 

Attrakciós táncok 
180 gyönyörű kosztüm 
Eredeti trükkök

Riiniiialpp.il
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SPORT
Schlosser Imre kitűnő játékával 

megnyertük a nyolcadik 
magyar-cseh mérkőzést 

Magyarország-Csehország 2:1 (1:1)
Bíró: Mauro (Olaszország)

Nyokadszor caaiúak öásze vasáruul! 
Magyarország és Csehország futball- 
sportjának leprezenfánsgi. A fejlett 
futball sporttal rendelkező kél nemzeti 
barátságos npor téri ütközése a háborút 
megelőző években a csehek szeparlszti- 
kus törekvései miatt megszakadt és a 
háború befejezése után a szomorú é« 
gyászos trianoni békemű tartott távol 
berniünket n sportérintkezés ujral'elvé- 
tclétől.

A cseh futball a háború bcl'ejczese 
nlán lendült Igazán a magasba. A cse
heknek az antverpeni ántánt-olimpiá- 
hzon történt kitűnő szorepléso után a 
középourópai íutballsport rivalizálása 
újabb tömegeket vonzott a sportba és 
végül hosszas sportdiplomáciai tárgya
lások után lehetővé tétetett! a sport
érintkezés njrafelvétele. A válogatott 
csapatoknak a háborús idők után tör
tént, első találkozása meg nem érdemelt 
cseh győzelmet eredményezett. A ma
gyar revánsvágy nem talált kielégítésre 
a klubcsapatok találkozásán. Csapattok 
képtelenek voltak a komolyan dolgozó 
és kenyérkereső cseh prolikkal megbir
kózni.

. A magyar futball újabb vérvesztesé
gei, után nem eófc reménnyel néztünk a 
két nemzet reprezentánsainak újabb fá

jj áUtozába elé. Egyetlen reménysugár 
'világított belő csak a magyar futball 
asomorú éjszakájába: Kiss Gyula szö
vetségi kapitány bátor gesztussal beál- 
iUtotta ScMouer Imrét, a magyar fut
ball egykori hatalmas oszlopát, aki
rhosbzas uiegpróbáltatások után kényte- 
Jlenf -volíf az .osztrák ínflbalImportot szol
gálni. Ég fích-loteer nevének varázsa, 
nagy tehetsége samámynkat adott n 
'magyar együttesnek és bekövetkezett a 
íinár-már lehetetlennek vélt eredmény: 

a 'magyar válogatott csapat legyőzte
'[» a csehek reprezentánsait
Á A magyar csapit változtatott összeálltáéban 
Alit fel a játékra Mauro olasz, bíró sípjelére. 

(Hátvédet Fogl II. és Senkey I.. a fedezeteor- 
:ban i'uhrmann, Kiéber, Majd Müler és Bos- 
>ányi játszottak, anig a csatársor összeállitáaa 
^változatta© volt. A megyaj csapat kezdett nap 
!ellen éa a esoliek as első percekben a ma- 
'gyár kapu előtt vaunak. A gólhelyzetet Fogl 
in. tisztázza. A 8. percben a Sohlosser által 
'szöktetett Takács kitör, Planicka azonban a

Peltzev dr. világrekordot 
javított a MXC nemzetközi 

versenyén
Karlovlte rúdugrásban, Püsptf Ay távotugráeban új magyar 
r«*or<to* állítottak fal, mig Hajdú 200 métmn beállította 

Me.afiegyl rekordját
Vasárnap rendelte a MAC nemzetközi 

atlétikai versenyét a Murgitezigeten. A 
versenyre lehozatta a MAC Peltzer dr.-t, 
továbbá Weilfaelut ég Oantort is. A kül
földi hírességek startja atlétikai verse
nyen szokatlanul nagy közönséget von
zott a Margitszigetre. A nemzetközi mi- 
Hugi meg is érdemelte a nagy érdeklő
dést, amonnyibött

Peltzer dr. 500 méteren futott 1 p. 
03.0 inp.«es idejével megjavította 
Lundgreen 1 p. 05.5 inp.-es világ* 
rekordját, Karlovlts 376 cm.-es rúd
ugrásával és PUapüky 718 cm.-ea tá- 
>o1ngrásával uj magyar rekordokat 
Hllltoítuk fel, mig Hajdú 200 méteren 

lieállltottH Rózsahegyi rekordját.
'A nemzetközi verseny, főbb eredményeit 
itt adjuk:

100 méter. 1. Fluck (BBTE) 10.8 mp. 2. 
Jlajdn (T JC) 10.9 mp. — &00 méter. 1. Pcifzcr 
1I1 StoHIn) 1 p 03.6 mp. Világrekord! 2. Bursl 
(BBTE) 1 p OÍ.’í mp. 4 ílőoo méteres staféta 
Budapest bajnokságért. 1. MAC 17:18.2 mp.

Tavolugrás. 1. Püspüky (MAC) 718 cm. Or- 
j ilgos rekord! — 400 méter. 1. Gerő Mór 
iKAOT) 50.2 mp. •— 110 métere* gátfutás. 1. 
Veilhcim (Bé«s) 15.9 mp. — sulydobás. 1. 
Paiányi (MAC) 1108 cm. — 400 méteres 'gát-, 
futá*. 1. Peltzer d>- (Btcttin) .w.ti mp. (Német 
b rodnlnii rekord'. — Diszkmdobás. 1. Molnár 
• MESE) 4285 cm. -n 800 njéter. 1. Hajdú 
1 FTC ) 82.3 mp. 2. Tluck (BBTE) 22.3 mp. — 
'■©relydobáí. 1. HzepM (MAG) 5930 cm. — 
Rudugráí. 1. Karloviu MAC/37 Com. Oraiágos 
Rekord! 5000 métei. 1. Papp (l’TC) 15 p 
52.6 mp. 2. cantor tlhcs). - 4X100 méteres 
ataféta. 1. KAÜÉ 43 mp.
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lábáról szedi le a labdát. Az 5. percben a fenti 
helyzet a magyar kapu elöli ismétlődik. 1 i- 
fccber Silny támadó-akcióját teszi ártalmatlan
ná. A 10. percben, Fubrmann rossz ezabadru- 
gása szabadítja fel a "cseheket. Majd Fulir- 
mann labdájával Braun megszökik, Schlosser- 
rték h. kapufáról visszapattant lövése Braunt 
offezájdon találja. A 15. percben Kohut áttöri 
a cseh védelmet, bombalövését Planicka bra
vúrosan. kornerre tolja. A 33. percben a cse
hek komért orőszakolnak ki, a Silny által 
kornerböl fejelt golt a bíró azonban nem adja 
meg. A 28. percben a megsérült Fuhrmann 
helyét V. Szabó foglalja cl, akit egy perc 
múlva Müllcr vált fel.

egy

A 31, percben a Schlosser által szoktatott 
Braun passzát Takács a gólba emeli.

A' 38. percben Takácsot lerúgják, helyét P. 
Szabó foglalja el. Rövid ideig tartó csclr fö
lény után

a cseh csatárkvintett könnyen átküzdve ma
gát a magyar fedezetsoron, a cseh fede
zetsor által támogatott Silny sikerült fejes

sel ktegyenlii.

A II. félidő magyar támadásokkal kezdődik. 
A 12. perében Planicka megsérül és helyébe 
Kaliba áll. A 18. pereben Kohut megszökik, 
labdáját a csehek kornere szerelik. Majd Ko
hut kornerét Schlosser mellé fejeli. Pataki és 
Takács összjátéka biztosnak látszó magyar 
gólhelyzetet teremt, a labda azonban Kalibán 
akad inog. A cseh csatársor sikeresnek látszó 
akcióját Fogl 11. az utolsó pillanatban akadá
lyozz* meg. A sérült Fisokért néhány percre 
njoet Huber váltja fel. Nyomasztó magyar fö
lény következik ezutáu. amely a 28. percben 
érlel gyümölcsöt.

Kohut kitünően szöktetve Sohlosser által 
áttöri a védelmet, bombaszerü lövóssol 
megszerzi a magyar csapat gydztos gólját.
A gól által felvilanyozott magyar együttes 

egy emberként küzd tovább. A 25. percben 
S'ohlosBert fellökik, a megítélt szabadrúgás a 
kapusba megy, majd a mezőnybe pattanva, 
kavarodást idéz elő, mi végül is tisztázódik. 
Ezután Jelűnek kólója a cseheket csaknem 
gólhoz juttatja, Dvoracek hibája azonban el
hárítja a magyar kaput fenyegető veszélyt. A 
mérkőzés magyar támadásokkal ért véget.

A magyar csapat 
megérdamelte a győzelmet. A csatárkor hőse 
SchlosBer volt, de a dicsőségbe© méltán ősz- 
fosnak Kohut és Takács. A fedezetsorban 
Borsdnyi emelkedett ki. míg a közvetlen véde- 
lem, Fogl és Fiselier nyújtottak' jót.

A cseheknél
* fedezetsor és * belső csatártrió emelkedett 
ki az együttesből, de Jelűnek is jó volt. A 
kót kapus közül Planicka volt a jobbik.

A mérkőzés végén a közönség a győztes 
magyar csapat (kapitányát, Schlossert és *” 
sebért a vállán vitte kj a pályáról.

Fi-

A Vasasok ifjúsági atlétikai vermye.

A Vasasok fiatal atlétikai szakosztálya va
sárnap délelőtt rendezte első ifjúsági atlétikai 
versenyét a Huugáriaúti pályán. A főbb ered
mények a következők: 800 méteres síkfutás 
17 éven aluliak részére: 1. Juhász (MTK) 2 
P 10 mp. ioo méter: 1. Paltr, (BEAC) it.s uip. 
1Ö00 rueter. 1. oszt.: 1. Szabó (KA VE) 4 y so.i 
mp. .. Martuu (M FK) 1 p. 22 mp. (Marton ve
resege meglepetés.) Magasugrás, ejönyrer- 
«ny: 1. Angelusz i^TK) 178 cm. (23 cm 

alun °“s|lök ré- n6! ;?- C:?,yás (FTC) 1065 1,00 méteres
sürfutáe, előny verseny: J. Kassay (MTK) £w.8 
mp. (18 mp előny.) 3000 méteres síkfutás ötös 
csapatverseny: 1. MTK 31 pont, egyénileg 
Huszár (MIK) 91 p 42.6 mp. Távolugrás. 1. 
Buzlokay (BBÍE) 599 cm. Dlszkoszdohás: 1. 
Bzcknmyassy (MTK) 3118 cm. Trlatlon. 1. 
Polgáry (libella u. fk.) ; pont. Olimpiai sta- 
mii^odp’ic L*!z ó r^“lRinmázium 3 p 37.2

* MTE propasauU« alHIikal vérién,,.

Ai MTB vasárnap délelőtt Isméi rendijeit 
egy propaganda atlétikai versenyt a nvilvá- 
tius egyesületek kötelékén kívül álló ifjúság 
részére. A tömegsport céljait szolgáló verse- 
“ycP uJoncalléla vett részt. 100 métere;-. 
48 induló közül Hollós Endre győzött 11.9 
mpd. 39 Induló Alit etarthos 1000 méteren. A 
győztes Kiss László ideje 3 p 09. mp. éulydo- 
vasban 4i volt az indulók száma. A két cso
portban lebonyolított verecnyt 993 cm-cl uverte 
meg Pcthö József.

X Harc • másodoMtályu bajnokságért. A 
m*$odo»atályu bajnokság vasárnapi cscdme- 
nyei q kővetkezők: KAÖE—MAV 1:1. a. BAK 
—EMIK 2:1. - Testvériség—Föv T. Kör 2:2. 
- Zugló—LRAK 1:0— ETSC-UMTE 1:0. - 
HbU-*Világosság 2:f.
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B<fr*<fny István könnyen 
győzött első fővárost 

versenyén
A Magyar Úszó Egyesülőt vasárnap 

rendeztü első uszóvereepyét lágymá
nyosi uszodájában, amelyen nagyrészt 
olsőosztúlyú számok szerepeltok. A ver
seny sportértékét emelte, tíárány Ist
ván, Sípos Márton, és Eperiessy Béla 
részvétele, viszont kellemetlen bcuyo- 
múst keltett a sok benevezett versenyző 
indokolatlan távollóte, amely erősebb 
rendszabályok életbeléptotégéra kell, 
hogy serkentse a szövetséget:

A 100 méteres mellusjó.föverscnvt Sípos 
Márton (MTK) könnyen, megerőltetés nélkül 
nyerte n formán kívül starthoz állt Jung Fri
gyes (NSCl előtt. A gvöztea ideje l p 23.5 ntp. 
— A 11*0 méteres junior gyorBUszást Bélül 
(MLE) nj erto 1 p 18.2 mp alatt. — Szökő 
ÍvHó (MÚL) a 100-as hölgy-hátuszásbau gyű 
zott Slciner Lili - (NSC) ellen 1 p- 42.6. mp 
alatt. —- A .111. osztályú 3X50 méte«es vegyes
stafétát az. MTK hódította el a MUE-től 1 p 
57.6 mp-cs idővel. ■— Izgajmas küzdelem volt 
az I. osztályú 109 méteres, gyorpuszáfiban, ame
lyet, bajnokunk, Bárány István a finisben dön
tött, el a uiuga javára 1 p 02 mp-cs idővel, 
maga mögött, hagyván Gáborti Antalt és Jung 
Frigyest. -4- Sípos Manci egyedül úszta le a 
100 métere* 1. osztályú hölgygyorsuszás szá
mát. —.. A . 200 méteres hátuszó-elöuyverseny 
győztese Németh (NSC) volt. — Az I. osztályú 
hölgymelluszóversenyt Korányi Ilonka (NSC) 
nyerte Kcresztury Kamilla (FTC) előtt 1 p 4«.i 
mp alatt. — A beteg Bartha Károly távollété
ben a fiatal FTC-úSzó. Wenczell győzött a 100 
méteres hátuszó-főver&enyben 1 p 22.5 mp 
alatt. —- Kitűnő sportot nyújtott az I. osztályú 
8X50 méteres gyorsstaféta, amelyet a diszkva
lifikált III. TVE után beérkezett NSC-staféta 
nyert meg t p 32 mp-es idővel a MUE és az 
MTK előtt. — Az I. osztályú 3X50 métercj 
bölgy-gyorsstaféta ugyancsak az NSC zsák
mánya lett 2 p 14.6 mp-es idővel, mjg az 1000 
méteres jubileumi emlékversenyt Eperjessy 
Béla nyerte 16 perc alatt S?abó (MTK) előtt.

Jféí1 baleset történt 
a Magyar Tüpaúí 

első napján 
n MdtfOl Napid MMltáBtt 

tudósítójának telefonjelentése
A Királyi Magyar Automobil Club „Magyar 

Turaút“jdra benevezett autók és . motorkerék
párok vasárnap a lUiali ófákban gyülekeztek 
a KMAC AppűnyitérÍT^ékhóza előtt. A két
napos turaverseny startjánál 35 automobil és 
48 motorkerékpár jelent még.

Sorrendben először a motorosok állottak 
starthoz 5 óra tájban, míg az autókat G óra
kor Indítottá^. A váci országúton minden kü
lönösebb baj nélkül jutottak el a versenyzők 
Václg, onnan kezdve azonban súlyos nehézsé
gekkel kellett mcgküzdcniök a versenyzők
nek. A parádi hegyipályán azután különösen 
a motorosok szenvedtek a hallatlanul rossz, 
járhatatlan úton.

A versenyzők legnagyobb része reggel 8 óra 
tájban futott keresztül Párádon, majd 1 óra 
körül érték el Miskolcot. Az egyórás kötelező | 
ebédszünet után indultak tovább a versenyzők 
Nyíregyháza felé, ahová déluján 5- óra körül 
érekeztek meg a versenyzők- Nyíregyházán a 
Tiszántúli Automobil Club foga4t& ünnepélye
sen a turaut résztvevőit, akiket a Club meg
bízottai vezettek szállásunkra.

A parádi hegyi-verseny legjobb 
autók között a következő .kocsik 
DeJmár AValter (Stéyr) 7 perc 38.8 másodperc. 
Színi János (Austro-Daimler) 7 pero 43.4 mp. 
Albreoht király) herceg (Steyr) 10 p 10 mp. 
A leggyorsabb motorkerékpáros dr. Hajós 
Imro (Scot) 8 p 4G.G mp. II. ifj. Horthy Ist
ván (Ncw-IIudson) 8 p 50 mi).

A turautat két súlyosabb természetű szeren
csétlenség zavarta meg. Lykú István autója a 
begyiverseny alatt az árokba fordult és az 
autó utasai súlyos sérüléseket szenvedtek.

Schirscli Sándor motorkerékpárja a sárban 
lefékeződött, vezetője leesett ívs baltérdét el
törte. A miskoleinientök véljék ápolás alá.

A versenyzők ma, bctiyin reggel fogják a 
turaut második részét abszolválni. Ltjuk Haj
dúszoboszlóig közös, út azonban a motorosok 
Püspökladányon. Karcagon. Szolnokon és Ceg
léden keresztül visszatérnek a fővárosba, míg 
az autók .Békéscsaba, Orosháza és Makó érin
tésével Szegedre mennek, ahunuan este 8 
órakor indulnak tovább a főváros felé, ahová 
a késő esti órákban fognak megérkezni a eo- 
rokeárlútl fegyvergyárnál levő célhoz.

n nagy re gat la „
A Magjar Evezős Egyesültek Szövetségi

nek rendezésében vasárnap bonyolították le a 
Margitszigeti pesti Dunadgba^ & nagy re-

Főbb eredmények:
Négyevezös verseny kormányossal. (IT. osz

tályú) ,1. MAC 6 p 41.& mp. — Sklff-vcrseny. 
1. Knoiblauob (Neptun) 7 p 07 mp. 2. Phllipp 
(BEL'). 8. Kircbknopf dr. (Pannónia). — Négy- 
evezöa -verseny. (Vásárhelyi Béla emlékver
seny). 1. Szegedi Regatta Egylet. — Skiff- 
verseny. 1. Szcndey (Nepiyti) 6 p 53 négyötöd 
mp. — Junior négyes, (fiuringor díj.) 1. MEC 
•6 p 33 négyötöd mp. 2. Tisza EE (Szeged). — 
Nyolcevezőö-versony. 1. Pannónia (rowowe) 
5 p 0.6 mp. — Négyevezős verseny, kormá
nyossal. 1. RÁC 6 p. <8 mp, ?. Váci BE 6 p 
51 mp.

idejét az 
értók el:

X Második garnitúrán^ súlyos vere» 
sége Prágábau. A budapesti magyar* 
cseh mérkőzéssel egyidejűén Prágában 
szerepelt második garnitúránk. Szom
batra volt kitűzve q mérkőzés, a közbe
jött esőzés‘folytán azonbau a meccs va
sárnapra maradt. A felázott pályán a 
mugyar csapat oly gyatra játékot pro
dukált, hogy a csehek javára 2-: 0 arány
ban végződött mérkőzés végeredmény 
ben a magyar csapat 2:6 arányú sú
lyos vörösükével végződött.

LÓSPORT
Osztrák derby

J. Priel, Sff. Wood 
SÍI. Guzmann

— Bajai tudásitónktól. — •
Bócs julius 0.

-Június a derbyk hava. Szerdán Epsomban 
futottak nz angol Lcrbyt, uioít vasárnap Bécs 
következett. Az agyonszauált Bécsben a Derby 
mégis megmaradt annak, ami volt a jéái 
nagy mouurcLia idejében: a szezóíi csúcs
pont ja. De hogy az 1920-os osztrák* íárUvt az 
érdeklődé* oly nagy előjátéka kísérte s ‘való
ban oly fényesen sikerült, ebben nagy része 
volt, a magyar istállók uagy felvonulásának 
és auiiak a ragyogóan pompás időnek, amely 
a derbynapp íáköszöntött. Mire a derbvnap 
falójában elérkezett, az osz'rák tenyésztés 
mindMze háom lovat, M'ood serew. Marái
kon 1J. és M. Sruczt Állította a sorompóba a 
magyar túlsúllyal szemben. A négy magyar 
lo: Guztuan, Priel. Kényes. Vadító mögött úgy 
Prímás nevű cseh kandidátus is akadt de már 
eleve a siker minden reménye nélkül. A fo
gadásokban legnagyobb bizalom Guzmant 
Vadítót, mindkettő 2:1-hez startolt, kísérte, 
míg .az osztrákok reménységét. Wood serewt 
3:1-hez. fogadták. Priel oddszu csütörtöki jó 
galoppja után (J:l-hez állt, de a hazai lovak 
közül mégis ez állt lcghosszubban, mert Ké
nyei oddsza. 4:1 volt.

A Derby startja 4 óra 55 perekor volt. Janek 
vállalkozik Maratlwn Il-vel a vezetésre, nyo
mában Vadító. Az ut második leién Vadító 
szökik az élre s vezet Wood serew és Priel 
előtt. A távoszlop felé Vadító verve van, Wood 
serew és Priel törnek az élre. A túvoszloptól 
a célig hatalamáis finis, már csak a két ló 
küzd, végül Priel küzdelem után háromnegyed 
hosszal védi meg hazai tenyésztésünk becsü
letét. Harmadik háromnegyed hosszal a tel le
sen cilovagolt és későn versenybe hozott Guz- 
man. A Derby ideje 2.37-es másodperc volt. 
A verseny után nagy ovációban részesitettók 
u ló tulajdonosát gróf Meráu Jánost, a győztes 
trénerét H. Recvest. és a kiváló és brillidns 
lovast, Esch Győzőt, akinek már negyedszer 
sikerült az osztrák derbyt megnyernie.

Káposztásmegyert 
versenyek

I. 1.. Silverbrok (Csató 4 reá). 2. Robin (20). 
3. Máriáivá’ II. (20). Fm: Gombház, Bíkfio II. 
Számtalan li., rossz 3-ik. 10:11, 10. 24. II. 1. 
Fodros (Szűcs 2). 2. Gini (20). 3. Sarkantyú® 
(8/10 reá). F111: Best. Dévaj. ötnegyed h., 4 
h., 10:37, 21, 22. — Hí. 1. Vinko (Patzák ÍV'-). 
2. Elopement (2). 3. Pimpó (1 éa negyed). Fm: 
Alté Katz. 1 fa., rossz 3-ik. 10:22. — IV. 1. 
Senki más (Stenczl 2). 2. Sauviguon (3). 8. 
Jenkö (25). Fm- Tatraug, Auubls, Bendegúz 
II;. Rugós. Ec>ó, Eszmény. Nyak h., nyakb. 
10:39, 19, 28. 19. — V. 1. Forgószél (Patzák 3) 
2. Musika (6/10 reá). 8. Sehogy (25). Fm: Jum- 
per, Korax (disqu. első), Slepper, ” 
4 b._ 1 U. 10:38. 14, 13, 30. — VI.
(Stcnczl 4). 2. Impossible (4) 3. ________ _
(2 és fél). Fm: Alpendrücken Peleas, Kirgiz, 
Citera. Fantastlcus, Murano, Deíkár, Énergy.

Talismau.
1. Lapja
Szabadság

Fogadni lehet
és felvilágosítást kaphat a bookmakerak 

fogadó Irodáiban a
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23-38.
Vi. Andrássy ut 45. T. 63-35.
VI. Váci ut 1. j. 80—92.
yil. 1 hököli-ut 28 (Garai bazár) T. |. 92-93 
Vili Rákóczi ut 51. T. f. 55-01.
Vili. Barőss ucca 52. T. J. 139—12.

46. magy. klr. A ál lamsors játék

Hűzösa csB-®ffi(íiiii, 10-én
Az öszes nyeremények készpénzbon fizettetnek ki 

Legnagyobb njeremény szerencsés esetben

500,000.000
MS* ötszáz mblló korona készpénzben 
l Jutalom 300 miiló korona — 1 főnyeremény 
aoo millió, azonkívül 50 millió, 20 millió, 10 
millió, több 5 millió és 1 njillfö stb. stb. nyere

mény mind készpénzben.

Húzősn miir Június 10-Cn
Egy sorsjegyre 2 nyeremény is eshet — E-sy 
®?rfíe?y. a6r“ ap-000 korona KaphBtó 
minden dohánytözsdében, bank- és sorsjáték- 

üzletben, postahivatalokban atb.

RÓTH BANK
Budapest, V., Vilmos császár út 43. ez.

Alapítva i IBQ6. évben 

Készpénzét Kihelyezzük 
első helyi Jelzálogbiztositék mellett 

fővárosi ós környékbeli házakra, ugyan
azokon kockázatmentesen s legjövedel
mezőbben gyümölcsöztetjttk. Törlesztő- 
ses és kamatozó jelzálogkölcsönöket 
folyósítunk mezögazdaságiföldbirtokok- 
ro, bér- és esaládL házakra. 
Pénztári órák; 8-től 5-ig

Szerkesztésért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Héttől Lapok" Ujaégríllalzi 
Vaemreietó: Puskás István.


