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Borzalmas
ogy mírnik vasárnap délben

a Kariács uccában
Féltékenységből agyonlőtte feleségét, 
hároméves kisfiát, azután öngyilkos lett

f Vasárnap délben borzalmas 'csalá
di.-dráma játszódott le.a Kertész uc
cában. JFoppera • József gépészmér
nök féltékenységből lelőtte fiatal fe
leségét, azután háromesztendős kis- 
gyermekét, majd maga ellen fordí
totta a fegyvert és golyót röpített a 
halántékába. A megdöbbentő tragé
dia után néhány perccel már meg
érkeztek a mentők, munkájuk azon
ban. már nem akadt. A családirtó 
mérnök biztos kézzel célzott:

mindhármukat halálra sebezte 
a gyilkos golyó.

A hármas halállal végződött csalá
di dráma ügyéről alábbi tudósítá
sunk számol be: ..

Woppera József gépészmérnök kö
rül belül négy évvel ezelőtt ismer
kedett meg a Kartács ucca 27. szá
mú ház első emeletén. lakó t)tapci 
József Elza nevű leányával. A csa
lád szűkös anyagi viszonyok ko
zott élt cs éppen azért nem UW 
örömmel fogadták a fiatal állásúéi’ 
küli mérnök megjelenését, az rövid 
ismeretség után megkérte a 
szőke Elza kezét és 1922-beu meg
tartották >az esküvőt. Mivel

az új férj állás nélkül volt 
lakást pedig Daróci nem tudott 

szerezni a leányának,
az uj házaspár elfoglalta a szülők 
egyik Uccia szobáját.

Időközben azután kellemetlen hí
rek pattantak ki Wopperára vonat
kozólag.

Az apa megtudta, hogy a vejé- 
már két felesége volt. .

Az éiso felesége meghalt, a másik-1 
tói elvált és hatéves kisfiát elvált 
felesége neveli. Ez a felfedezés kí
nos meglepetést keltett a családban. 
Ennek nyomán rendszeres civako-

szorított

apa far
mig egy

mérnök felesége először atyja párt
jára állott Később azonban férjé
hez pártolt át, ami még inkább el
keserítette a kis lakásba 
szerencsétler embereket.

Hetekig, bőnapokig az 
tóttá el vejét cs leányát, 
napon Wopera József állást kapott 
az Aréna utón, a Hirsch és Frank 
vas- és gépgyárban, mint műhely
vezető. Ettől kezdve az addig csön
des Wopera egyszerre megváltozott. 
Naponként családi jeleneteket rög
tönzött, melynek során

állandóan hevesen kifakadt az 
elleu, hogy a felesége bármivel 
is viszonozza apja eddigi támo

gatását.

Házasságuk harmadik hónapjában 
féltékenységgel kezdte üldözni a fe
leségét és

titokban minden lépését meg
figyelte.

A családi viszályok miatt rövide
sen felbomlott a hpzastársak csa
ládi élete.

A férfi elköltözött az Aréna 
úton lévő Népszállóba, ahol 

naponta felkereste,

bár Wopera itt sem szűnt meg 
üldözni. ' •

Wopera kalandos tervei
Az izgága természetű és összeférhetet

len Wopera még akkor sem szűnt meg 
gyanakodni feleségére, amikor az egy 
ilugyerniekkel ajándékozta meg. Kaland
vágyó természete sem hagyta nyugton. 
Állandóan nagy külföldi utazást terve
zett, és

azt akarta, hogy a ll»tal felesége kö
vesse őt gyermekével együtt az 

idegenbe.

őt

tesen felcíége és apósa !s ellene voltak.
Egy évvel ézolöft Wopera József a 

„Pannónia** Élelmiszer és Beszerzési 
Szövetkezet utján albérletbe vette a 
Lehel uccu 53. szám alatti Plck 'vasszer
kezeti ég redőnygyár gyárépületében 
lévő üzlethelyiséget, amelyet hitolbc vett 
bútorral rendezett be. Ide fcöjtözptt 
gyermekével és feleségével a mérnök. A 
békés családi egyetértést azonban itt 
sem találták meg. Az asszonyt a férje 
üldözése annyira elkeserítette, hogy 
többször otthagyta és

hazaköltözött a szüleihez*
Wopera minden esetben utána ment és 
néhdnynapi távoliét után hazahozta a 
feleségét, csak azért, hogy újból meg
kezdődjön a régi viszálykodáSí

Ax utolsó séta
Ez év junius elsején Wopera József 

mérnököt elbocsátották állásából és ak
kor hazaküldto a feleségét, állítólag 
azérl, mert

rájött, hogy a felesége a szüleit tá
mogatja.

Öt revolverlövés
Abban a pillanatban, mikor a 

Kartács ucca ?7. számú ház kapu
jába érkeztek, a férfi balkezében 
nádpálcáját suhogtatva hirtelen 
megállt,

jobbjával pedig nadrágja hatsó 
zsebébe nyúlt.

Ebben a pillanatban az asszony, 
gyermekét kézenfogva előreszaladt, 
de alig futott öt-hat lépést, a férje, 
előre nyújtott karral,

két golyót küldött 7.65 milli
méterei* Browning revolveréből 

a menekülő asszony után,

aki hangos sikoltással összeesett. 
Alig hangzott el a két lövés, már 
uiabb tűz villant ki a revolver cső- 

Wopera a hitelbe vőtt bútorokat visw^.-,, 
adta, lakását pedig feloszlatta, ő wagií'' 
egy környékbeli kis hónapos szobában 
húzódott meg.

Egy hétéi ezelőtt elbúcsúzott fele
ségétől azzal, hogy Törökországba 

utazik,

ahol vizmüépitkespépeknél kapott állast. 
Az asszony nóháuy nap múlva levelet 
is kapott tőle Törökországból, de legna
gyobb csodálkozására,

pénteken ismét Budapesten volt a 
férje

és azóta naponta felkereste őt.
Vasárnap délelőtt tíz óra tájbáU uj- 

ból megjelent Wopera Jó’zsef feleségével 
ós elhívta sétálni. Hármasban — három 
éves Jánoskával — elmentok a Város
ligetbe. Egyuegyedegy óra tájbau jöt
tek haza. A járókelők látták amint las
san baladtuk az uccun, látszott, hogy 
beszélgetésbe merülve haladnak egymás 
mellett. Középeu az asszon?', balról a 
férje, jobbról pedig a fiúcska haladt.

— három halott
véből és

összeesett az anyja mellett allo 
kisgyermek, akinek a haaaba 

fúródott a golyó.
A revolverlövésefcrc egy pillanat 
alatt megtelt a folyosó és többen 
sikoltozni kezdtek:

— Segítség! segítség! gyilkos
ság!!

Most már mozifilm gyorsaságá
val pergett tovább a borzalmas csal 
ládirtó tragédia. Amint az asszony 
és á gyermek egymás mellé lefo
gyott, abban a pillanatban

a férfi még egy golyót eresztett 
a földön fekvők felé, azután 
jobb halántékához illesztette a 
fegyvert és meghúzta a ravaszt.
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H urffo « ürtMuig ötödik
yőjöval kioltotta a sóját éleiét 

, á fawglnlaiHil -rl terült a földön, A
< vdwrlövések nttm fejvvszctt pá

nik Síirt ki a házban. Diunóci Jó- 
t>-.< a neolton asssony édes
apja fűlött le és

haasts s'koJtáKattl borult a 
kánya holttestére.

A házbcllek közül többen cszrecel 
teJtogg a 3 érés Jánoska szeme 

, wm- Felkaptuk es f«jl- 
tv4j.-? ii'ín'u vele Darócziék lakásába, 
«to ívtoany pillanat múlva a fiúcska 
i; k* *̂z«'!ivrdr»t  és akkor visszafek- 
teilek édesanyja holtteste mellé.

VeHomások a családi 
drámáról

Vflbiny rwrc mnlva megérkeictl a W- 
/■-l'lMfn, ívndórörfZí’n), •
r "; a orca leket. Dolguk aaon_ i
1-twj wír ■nem akadt, mert a családi. 
..j,-... tt3 tórian aldocata már halott volt., 

’.7 cffj ik sulyó ax assxony arcába, a 
a ha IÁ.® tékába hatolt, a harma- 

•dik a r.yennek hasúba fúródott, a ne- 
■■„íit ff^|| •léreKLlT’Ct, as ötödiket pedig 
... .<■ fcá-ba röpíteti© AVopent.

h'«í éwikcnr rendőri bi-wltság érkezett 
a hely Kabar® í« raejJkcMifi* ’ a vizsgálatot 
» taBrzplma# esemény körülményeinek 
'i'i<'.í' iL-5..-ra. Ax Midig kihallgatott tanuk ; 
wllvmita variul Wepera állandóan 
TfB^krnyaégévrl fiW&xle az asakonyt cs

tóMn'sSr kH®ieolel<>, bo^y kiirtja 
a /.^Úriját,

Svljtua.*!  wgfenj.pgelie apósát is, akit 
«t»7- líCh’g ‘5 bánlalmaxott. A
Tfn-'Vi-’i 3 helyszíni vizsgálat
s’ff’ m 'ni; hcry n harcm holí-
tc-irí i.7-..<!l!'ii• \ a 1.3rvén:-széki orvostani

Pr-r perc jaiiIta elindult a hullassál-j 
lii nuíű n sziMAom TCvracícsségTC szert 
letlí kaitfecsnrrfflii házból, a rendőrség 
ucnTi'w tovább igyek?x5.k kibogozni a csn-‘ 
ilídi (’réma knauíli szálait, főként, azt, | 
>raK.v n..í történt a hézvstának közölt 

<r>z w.frí.10 néh’n.
Wapara halál illám vallomása

A .tTajfédlffl színhelyén kinn járt 
Tendiri bísolisúg átkutatta a csa- 
ládirtíő Wopera .József zsebeit és 
nbtaui a Tendörs.étfní?k címezve egy 
Tét borítékol talált. A borítókban 
1 j'ZíTniw’aoldalas, ceruzával sűrűn ie- 
•eirt .levél '"■olt. amelyből azután 
ké'L'fégv.,'■'•ériül kiderült, hogy a gze- 
••-.‘Pc^ii-rt inár napokkal ez-.
Hó.'ii. dóré uwgfoHtoiían kőszült a- 
t-^ládsri’áwa. A levél, melyet Wo- 
’ ■ ra- -.Budapest és Konsteinnápoly • 
körött, ■ görög határon*  kehezett, 
a kfcvEtkeaő szavakkal kezdődik:

<— Uraim! E vzöcnyn tragédiá
nak okai a következők:

Tovf.bbiakban azután Wopera Jó-' 
z>rii elmondja, hogy 1921-ben vette 
drágád Daníóezi Elzát, minden j 

liKznflváuy nélkül. A leány szülei ell ;
ifi-■...‘lék vele, hogy San’ Franciskó-1 

han van egy guzrlag roko.ink, aki' 
tékiniéijtes hozományt és szép ősz- | 
■zegu havi apanázKl fog adni a fia- ' 
laloliüak. Fél is m utat lak egy 12 
"tollárról «4óló c< I két, mint a ro
kon állal küldőit első havi apa
máz#!. Később jnloí csak tudómé- 

.tíi. hogy a saurranciskói „gazdag*  
Txkoa sohasem ígért hozományt fe
leségének, még kevésbé apanázst s 
2S év alatt míudöawte kétszer kiil í 
"lőtt pár dollárt Damóczléknak. Rö-1 
víid rgyfittéléKÜk után az após kéz- 

avatkozni családi életükbe. I 
Nap-nap után hangos veszekedések' 
7.rviir!Í'sk meg .r. otthon csendjét,! 
. "nil fokozni! az. hogy az asszonv 
AX'opcra ketewcté íek nagy részét 
vziik re költötte. Wopera erre vég
iép clke*en?<itní  s eíhaiározta. hogy 
’V" áudoroL .Hívta magával felesé
gét í», azonban az asszony apja le- 
twizéhc kányát az utazásról, mire 
a :ri' -égé kijeiénIcite. hogy nem I 
tart vele. AVopera h jé'H'n ekkor ér- 
’ toúúti meg először a gondolat, 

»gy kiirtja családját amit mo?t 
-gre is baifott.

Z% most vsfflmit a ewiucru eset mar-

A nemzetgyűlés keddi ülése előrelát- 
hatján rendkívül viharos lesz. Az ülés 
napirendjére még az elnapoláskor a ma- 
gánalka 1 mázoltuk n ypgdi jvalorizáii ójá
ról szóló törvényjavaslatot tűzték ki, 
nyilvánvaló azonban, hogy a kormány 
genfi kudarca után

jut ellcnxék a kormány felelősségre- 
vonását fogja követelni.

Az ellenzéki taktika megbeszélése cél
jából kedden, az ülé8 megnyitása előtt, 
laí’gbcszélés lesz. Az ellenzéki pártok 
vezetői nz értekezlet után napirend 
előtti felszólalásra fognak engedélyt 
kérni az elnökségtől, amely — kormány
párti képviselők véleménye szerint — o 
kérések teljesítését meg fogja tagadni. 
litlhlen István gráf miniszterelnök 
ugyanis a keddi illésen a napirendre tH- 
zütt tárgy vitájának megindulása előtt 
részletesen beszámolni óhajt a genfi ut 
eseményeiről és eredményeiről.

Ellenzéki körökben nagy visszatetszést 
kellett a kormánypártnak az a törek
vése, hogy a miniszterelnököt ért és 
mindenki állal egyaránt aljasnak minő
sített inzultus miatt olyan nagy ünne- 
peMetésben akarja részesíteni, amely 
alkalmas arra, hogy a közvéleményt a 
genfi eredmény kedvező megítélésére 
befolyásolja. Az ellenzéki oldalon, és 
pedig a kormányhoz közelebb álló pár- 
tonkivülíek körében is általános az a 
vélemény, hogy a genfi kudarc nagysá
gút nem kisebbítheti az « lény, hogy a 
miniszter elnököt inzultus érte. Az el
lenzék felfogásáról

PAKOT8 JÓZSEF
a következőket mondotta a Hé!fői Napló 
nhguka társának:

— Ha nem kapunk kedden napirend 
< iőllt felszólalásra engedélyt, n minisz
terelnöknek a genfi tárgyalásokról elő
terjesztendő jelentésébe fogunk belekap- 
crclódnl. olyan értelemben, hogy

a napirendi javaslat során követelni 
a kadarrrH mi-

Sójára, A rendőri bizütUüg még k! sem' sók el a helyszínről. A hármas balul- 
őrkeaett, mikor már intézkedés történt, esetnél valószínűen ez volt az első 
hogy ux érdeklődi) újságírókat távolit- gondja a rendőrségnek. (—Z8.—ő).

Vass fíelyelles minlsxtep- 
eínöknyilatkoiik aHéíföi 

Naplónak
jfl cseh-magyap vámfiúűopúFól, Justü Iván 

Madatásávál és a Világ végleges betiltásávél
A szőlősgazdák küldöttségének uieg- 

haJJgulása után
\xss József helyettes miniszterelnök 

fogadta a Hétfői Napló munkatársát és 
érdeklődésünkre a csch-inagyar vám- 
háborúról a következőket mondotta:

— Tudomásom szerint a cseh 
vámtörvényben van egy klauzula, 
amely felhatalmazást ad a kor
mánynak arra, hogy konkrét eset
ben, kereskedelmi tárgyalások so
rán, engedményeket tehessen.

cseh kormány a mellünknek 
szegezic az nj vámtörvényt, 

nekünk viszont ajpegvan az auto
nóm vámtarifánk, amely velük 
szemben érvényesítendő lesz, ha ri
degen kezelnék ezt az nj törvényt. 
A esek kormány bizonyára anuak 
tudatában állapította meg ilyen ma
gasan a vámtételeket, hogy

legyen egy alap, amelyből az
tán a tárgyalások során enged

het,
hiszen minden kereskedelmi szerző
dés megkötésére irányuló tárgyalás 
- alku. .

Szővátcttük Juslh Iván kiadatásának 
kérdését íb. Vass miniszter a következő
ket mondotta:

— A tegnapi elhatározás alapján

már meg is történt az intézkedés 
Jusíh Ivánnak Svájctól való kiké
rése iránt. A svájci szövetségi kor
mánynál fennálló .viszonossági 
egyezmény alapján

régi bűncselekményeire való hi
vatkozással kérjük Jiistfo Iván 

kiadatását,

tehát nem a jelenlegi politikai ter
mészetű merénylet miatt.

Végül a Világ engedélyezésének mog- 
tagadáBáról' kérdeztük meg n helyettes 
miniszterelnököt, aki munkatársunknak 
arra a megjegyzésére, hogy 1850 óta ez 
az első eset, amikor egy lapot végleg 
betiltottak, — a következőképpen vá
laszolt:

■— Pedig ez igy van. Ezcti nem le
het változtatni.

A Világ ügye eliniézellnelc te
kinthető.

A Magyar Hírlapot vette át a Vi
lág érdekeltsége és igy a Magyar 
Hirlap naponként reggel megjelenő 
újsággá alakul át. Azt hiszem, ez 
megfelelő megoldás, mert ezen az 
utón elértük, hogy a Világ szerkesz
tőségi és kiadóhivatali tagjainak 
nagyrésze elhelyezést nyer.

Etazffil ritauhi Hu! meg kedden 
a H»n Beffilai genfi kudarca miatt 
, azért, mert a mlníMíerelnökSS aíjas Inzultus érle, 
nem Moshatunk szemat a ganíí eredménytelenség 

íöíött45 — mondják a baloldalon
[ nlszterelnökl beszámolónak napi

rendre tüzeséi.
• Itt nem arról van szó, hogy Bethlen I 
I személye Genfben milyen aljas inzul-. 
tusnak volt kitéve, mert talán mégis 
csak fontosabb annak a kérdésnek a; 
megtárgyalása, hogy Bethlen politikája ( 
milyen károkat okozott az ország egye
temes érdekeinek. Kedden

nagy ellenzéki offenzlva Indul meg 
a genll kudarc miatt

és ennek az offenzivának az élességét 
semmiféle ünnepeltet és sem fogja csor- 
litarl.

A Szociáldemokrata Párt álláspontját
PEYER KÁROLY

a következőkben ismertette a Hétfői 
Napló munkatársa előtt:

— A keddi ülést megelőzően, tárgya
lunk a teendőkről. A szociáldemokrata 
parlamenti frakció tagjui között általá
nos uz a felfogás, hogy a genfi esemé
nyeket el kell választani u miniszter
elnököt ért incidenstől. Az incidensről 
már elmondottuk a véleményünket, ami
dőn kijelentettük, hogy

az inzultust elítéljük, ez azonban 
nem lehet ok és lehetőség arra, 
hogy a miniszterelnök genfi ku

darca felett szemet hunyjunk.

ügy az ellenőrzés megszüntetése, mint 
a föl nem használt kölcsönmaradvány 
felszabadítása ügyébon a miniszter
elnököt sikertelenség érte. Ezt letagadni 
nem lehet. A kudarc előrelátható volt, i 
mert a miniszterelnök politikája mást 
nem eredményezhetett. Nem akarom el
hinni. hogy a nemzetgyűlés elnöke az 
ellenzéki pártok vezetőinek ne adna le-1 
hetőséget. a genfi kudarc ügyében elfog- 
lalt álláspont előadására. Fel fogjuk 
szólítani a miniszterelnököt uz első al 
kálómmal arra, hogy Mmélje meg az 
országot további megaldítatdsoktól és 
súlyos károktól: motidjon le. (

ÉttermeiiSM»ÉMzg
■ ■budapesti nyári azezón 

eseménye!

PÁLMfi-tercszÉítersm 
és mMMz

a város szívóban I 
-b

A ltoyal nagyszálloda éttermeinek, kávé
házának és cukrászdájának egyesített 
vo^etését átvettem.. Célom a Royal 
éttermeinek, kávéházának és cukrász
dájának, bankett- és esküvő-termeinek 
a régi ismert' nívón való fontartása és 
lehető fokozása az árak jelentős 
mérséklése mellett. Bevezettem a 
menürendszert, hogy a mai gazdasági ■, 
viszonyokhoz mérten, nagyrabecsiilt kö
zönségem nívós helyen, mérsékelt áron 
jusson ólvezotes, kitgnö étkezéshez

Megnyílt 
nz újonnan létesített 

PÁLMA-tejűszÉttefem 
és kMoz

ahol minden este a külföldről hazatért 

Ifj. Kiss Béla 
közkedvolt cigányprímás 

teljes zenekarával muzsikál

nPÁLMA-teraszétierem 
és liMilz

rövidesen Budapest legkellemesebb csa
ládi szórakozóholyo lesz, ahol az előkelő 

közönség táncolhat
.cglisztclö szives látogatást kér:

Korányi Zoltán 
a Siófok fürdőtelepi, valamint a balatonfüredi G rand 
Hotel és szanatórium éttermek v. társtulajdonosa 

______________z 
RÓTH BANK
Budapest, V., Vilmos császár út 43. sz.

Alapítva: I9Q6. évben

Készpénzét kihelyezzük
első helyi jelzáiogbiztositék mellett

fővárosi ós körny’kbeliházakra, ugyan
ezeken kockázatmentesen s legjövedel
mezőbben gyümölesöztetjük. Törleszté- 
ses és kamatozó jelzálogkölcsönöket 
folyósítunk mezőgazdasági földbirtokok
ra, bér- és családi házakra. 
Pénztári órák; 9-től 5-lfl

■
BAB ^-BEHOZATAL

.iBKMMBMnaHai

ÉRÉTT NVUGATINDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TAPI-ALÉK ~ BP. TELEFON: 882-85
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Jllbert gróf 
csak Bethlen meghallgatása 
után mond kritikát a genfi 

eredményről

írás van és e rajzokat állítólag Vér
tes Sándor készítette. Elmondotta 
még, hogy a fiatalember 32 éves és 
ez az adat egyezik is Vértes korá
val.

A főkapitányságon a két rajzot 
megmutatták a fin apjának, aki ki- 
j. lentette, hogy fia ügyesen rajzol,

tehát a rajzot ő készíthette, de
a lapon lévő aláírás nem hason

lít a fin aláírásához.
A rendőrség mindenesetre folytatja 
a nyomozást, hogy az eltűnt Vértes 
Sándor, azonos e, r.z aradi Vértes 
Sándorral. H. E.

Kedden Jlpponyi megjelenik a parlamentben, hogy meghall
gassa a miniszterelnök beszámolóját

'Apponjji Albert gróf « szombat esti 
legitimista nagygyűlés lezajlása után 
visszautazott gyöngyösapát i kastélyába. 
Minthogy az utóbbi időben olyan hírek 
terjedtek cl, hogy Apponyi Albert gróf 
a 82 millió aranykorona felszabadításá
nak megtagadása miatt éles ellenzéki 
beszédre készül, amelyben a kormányt 
azonnali lemondásra fogja felszólítani, 
bzükségesnek tartottuk, hogy e hír való
disága iránt kérdést intézzünk magához 
Apponyi Albert grófhoz.

APPONYL ALBERT gróf

ez ügyben a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— 'Addig, amíg a miniszterel
nök ur a nemzetgyűlésen elő 
nem terjeszti a genfi események
ről szóló beszámoló jól, kritikát 
mondani nem lehel. Hétfőn este 
ismét Budapesten leszek és ked
den meg fogok jelenni a parla
mentben, hogy a miniszterelnök 

ur, beszédét meghallgassam.

A főváros törvényhatósága 
naponta tart közgyűlést

Ripka Ferenc főpolgármester nyilatkozató az aktuális 
kérdésekről

A miniszterelnököt helyettesitő

VASS JÓZSEF

A városházán is megtiltották a sajtó 
informálását

Szigorú ukázban közölték a tisztviselőkkel, liogy nem szabad 
nyiíatkozniok az újságírók szántára

A városházán sok titokzatos, nem 
nyilvánosság elé való munka foly
hat, mert egy idő óta hét lakattal 
elzárt pápiás ajtók mögé rejtőzkö
dik mindönki, akinek valami köze 
van a közigazgatás irányításához. 
Az utóbbi időben a legszigorúbb 
rendszabályokat léptették életbe, 
hogy a városházán történő esemé
nyeket elzárják a nagy nyilvános
ság elől. Folkusházy Lajos alpol
gármester ugyanis a napokban

magához rendelte több ügy
osztály tisztviselőjét és szigorú 
ukázban közölte velük, hogy 
mukkanni se merjenek, az új

ságírók előtt

és ha valaki mégis közölni mer va
lamit a sajtó munkásával,

az engedetlen tisztviselő ellen 
fegyelmit indítanak

és legkisebb büntetésként, kihelye
zik az illetőt valamelyik elöljáró
ságra. Az egyik ügyosztályt meg

fenyegette 
, hogy ha

miféle hír kiszivárog,

meg az al- 
onnau bár-

az egész ügyosztály személyze
tét nyomban lev áltatja.

'A 'büntetéstől félő tisztviselők nem 
is merik elárulni a városháza kat

lanában forró titkokat és bezárják s 
szobáikat, ha újságírót látnak köze
ledni. A hírekre éhező közönség 
kíváncsiságát azonban az újságíró 
mégis kénytelen kielégíteni és mi
után a városházán híreket nem 
kap, információit nagyobbrészt a 
jólértesült városatyák útján szerzi 
be. Megtörtént már ouuckfolytán, 
hogy a lapokban megjelent s a bi
zottsági tagoktól származó hírek 
miatt a főváros vezetői a referens 
tisztviselőket vonták felelősségre 
és hiába állították az illetők, hogy 
a hírek nem tőlük származnak, 
őket tették felelőssé és kellő bizo
nyítók hiányában w</orá dorgálás
ban részesültek. A tisztviselők, aki
ket méltánytalanul és indok nélkül 
ért ez a támadás, természetesen a 
városatyákhoz fordultak segítség
ért és őket kéri oltok, ne nyilatkoz
zanak jövőben az újságíróknak, 
mert megtörténhetik, hogy valame
lyik városatya, nyilatkozata miatl. 
egyik vagy másik hivatalnokot, 
esetleg kihelyeznek a — közvágó
híd ra.

Úgy látszik a városházán csak a 
rossz példák utánzására, bírnak 
kellő érzékkel. A városháza urait 
azonban rövidesen kellő eréllyel 
fogják kényszeríteni intézkedéseik 
visszavonására.

népjóléti miniszter vasárnap dél
előtt megjelent hivatalában, almi 
adminisztrációs ügyeket intézett. 
Tizenkét óra után megjelent a nép
jóléti miniszternél Ripka Ferenc 
főpolgármester, aki több mint, más
fél prán át tárgyalt a miniszterrel, 
sőt még a szőlősgazdák küldöttsé
gének szónokát is végighallgatta.

RIPKA FERENC
főpolgármester a tanácskozás után 
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Fővárosi testnevelési ügyekről 
tárgyaltunk. Községi politikai kér

dések szóba sem kerültek. A város
házán rendben mennek a dolgok, 
A legfőbb teendő most a költségve
tés letárgyalúsa. Ez sürgős is, mert 
közeledik a nyári szünet. Éppen 
ezért

szerdától kezdve úgyszólván 
naponként, fog ülésezni a fővá
rosi törvény hat ósági bizottság.

(Jlést tartunk ugyanis szerdán, csü
törtökön, pénteken és a jövő héten 
keddtől péntekig. Ezalatt az idő 
alatt remélhetően tető alá hozzuk a 
költségvetést.

— Másik fontos kérdés a főváros 
kétmilliódolláros kölcsöne. Ezt az 
ügyet a kormánnyal tegnap tár
gyaltam le véglegesen és inog Is 
kaptam a hozzájárulást.

Halálugrás
a Rókus-kórház második emeletéről
Nyomora miatt két hónap alatt háromszor követett eí öngyilkosságot

Megkerült az öt éve eltűnt 
Vértes Sándor

Egy aradi asszony ismerte fe? a keresett ftatalembert
A1 sajtóban az elmúlt napokban 

KÜrün .foglalkoztak u több évvel ez
előtt eltűnt Vértes Sándorral, aki
nek állítólag elvesztett ceruzáját 
«!gy olaszországi vasúti kocsiban 
találta meg édesatyja.

Még 1921 március havában’ tör
tént, hogy Winter István márvány
kereskedő bejelentette a rendőrsé
gen, hogy fia, Vértes Sándor 26 
eves egyet, hallgató, aki Rómában 
fblytatta a tanulmányait, római la
kásáról eltűnt és azóta nyoma ve- 
szett. A bejelentés alapján a rend
őrség Olaszországban nyomozott az 
eltűnt fiatalember, után, de csak 
Mnyit sikerült megállapítani, hogy 
Vértes Sándor 1921 március elején 
cérnái lakásáról elköltözött. Szállás
adójának azt mondotta, hogy egy 
magyarországi barátjával elutazik, 
do hogy hova, azt néni közölte. A 
nyoinózás szálai itt megszakadtak 
és a rendőrség minden igyekezete 
sikertelennek bizonyult. Az eltűnt 
fiatalember után Európa vuúimeny- 
nyi rendőrsége' szintén tiyumozdst

indított, de eredmény nélkül.
Néhány héttel ezelőtt Winter Ist

ván Olaszországban járt és vissza
felé jövet a milánói expressz egyik 
fülkéjében egy ceruzát talált, mely
ben „Vértes'* név volt be faragva. 
Winter a ^ceruzában és az Írásban 
fiáéra ismert és ezt az észrevételét 
közölte a rendőrséggel is.

Ez alapon nagy aparátussal új
ból megindult a nyomozás, amely 
rövidesen meglepő eredményre ve
zetett. Vasárnap ugyanis megjelent 
a főkapitányságon egy aradi uri- 
asszony, aki elmondotta, hogy a la
pokban közölt fénykép alapján

egyik aradi ismerősében, akit
Vértes Sándornak hívnak, felis

merte az eltűnt fiatal embert.
Az .úriasszony azt is elmondotta, 
hogy Vértes Becs és Arad között 
exportüzletek lebonyolításával fog
lalkozik, nagyszerű életmódot foly
tat és az aradi társaság közkedvelt 
tagja. Szavai igazolására felmuta
tott két iajzot, melyen Vértes alá-.

Vasárnap délután a Rókus kór
ház második emeleti lépcsőházának 
ablakából az udvarra vetette magát. 
Szabó Autal 45 éves tisztviselő és 
összetört fejjel holtan terült el a- 
kövezetem

Szabó Antalt, a mull.hét szerdáján 
vitték be a mentők a Rókus kór
házba, mert Aréna út 150. szám 
alatti lakásán luminálla-l megmér- 
géztc magát. Szabó a kórházban el
mondotta, hogy

tettét nagy nyomora. miatt kö
vette el.

Elmondotta, hogy tisztviselő volt 
egy gyárban, de B-listára került es 
ne mtudott állást kapni. Egy ideig 
tengődött, aztán végleg elkesere
dett és elhatározta, hogy öngyilkos 
lesz. Morfiummal megmérgezte ma
gát. Tettet azonban idejében észre
vették és megmentették az életét.

Szabó okkor elhatározta, hogy 
még egyszer felveszi a küzdelmet 
az életlel. Mindenfélével megpró
bálkozott. Volt hordár, zsákhordó, 
napszámos és így valahogy elten
gődött. Az utóbbi időben azonban 
megint nem tudott alkalmazást ta
lálni cs ezért

újból az öngyilkosság eszközé
hez fordult.

Most luminállal próbálkozott. Es 
amint az életben nem sikerült neki 
semmi, ép oly sikertelenek voltak 
az öngyilkossági kísérletei: a Ró
kusbán újból megmentették. Meg
gyógyult és hétfőn kell \t volna 
elhagynia a kórházat. Szabó szoba
társai előtt

hangoztatta, líogy ő élve el nem 
hagyja a kórházat, mert, többet 

nem akar nyomorogni.

Vasárnap aztán végre is hajtotta 
tervét Délután, mikor már a láto
gatók eltávoztak az épületből, fel
ment a második emeletre és ott a 
lépcsőház ablakából uz udvarra 
vetette magát. A nagy zuhanásra

odasietek az ápolók, de már nem 
tudtak segíteni Szabó Antalon, aki 
összetört fejjel, iwgy vértóesában 
holtan terült el az udvar kövezeten.

Ezüst dísztárgyak, svő- 
eszközök, sport
ét versenydíjak! 

dm vál r dCkbanSchl«lf«r usUstérunyAr 
gyári árban VII, Kaiinczyu. 14. TcL 135*28.

Mire való
tulajdonképpen az a sokat emlegetett 

és világszerte ismert

Diana 
sósborszesz

molyét a közvélemény a legerősebb 
és legjobb

házJszer
gyanánt emleget.

Becförzsölésre:
mindenféle hiilósböl eredő szaggatá

soknál, csúzos, köszvónyos, neural 
giás idogfájdahnaknál a test, barimdy 
részén, mint fójdalomcsállaprió;

megerőltetésekből származó kimerült
ségnél, testi és szellemi fáradtáig mii. 
frissítőül;

elpuhult, ellustult emberoknek petyhüdt 
izmaik felfrissítésére, a vérkerin
gés élénkítésére;

sokat gyalogló, lovagló, korékpározó 
teniszező, evező emberoknek a ki
tartás fokozására;

lohangolt, kedvetlen szórakozott egyé 
nőknek szellemi frlsseségUk 
visszanyerésére;

egész nap talpon levőknek ellenálló 
képességük növelésére.

Gondosan 
ügyeljen reá

hogy ne vezessék félre silány utásza- 
tokkal és követelje mindenütt határo

zottan a valódi Erényi lélo

Diana sósborszeszf
mely mindenütt kapható.
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Az anyagilag összeomlott 
MEFHOSz szanálásával a kultusz
miniszter Bernolákot bízta meg

Az új diákszövetségnek nem lehet zsidó diák tagja
A diákegyesületek ügye különböző 

mozgalmakká! és eseményekkel kapcso
latban már nagyon sokat szerepelt n 
nyilvánosság előtt. A legtöbbször a Ma- 
gyár Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Szövetsége körül történtek kívánkoztak 
a nyilvánossúg elé.

A diákság u mozgalmuk során renge
teg kis egyesülésbe tömörült. Magyar
országon jelenleg összesen tizennégyezer 
egyetemi és főiskolai hallgató van es

a U.We diák több mint száz egye, 
sliletet alakított.

A kis egyesületek azután ;t következő 
hét szövetségbe tömörültek: Hungária 
és Turul, a bajtársi egyesületek szövet
ségei. Területi Szövetség, Főiskolai 
Sport sző vétség. K ulholikus Diákszövet
ség, Protestáns Diákszövetség és a Mef
hosz. Ez«'k közül a Területi, a Sport és 
a Protestáns szövetség szorosan együtt 
működik a Meí'liosszul és tagja volt az 
országos szövetségnek, azonban

a bajtársi czövetsegek és a Kato
likus Diákszövetség azepcrálta ma

gát a Mefhosztól.
előbbi uz ifjúsági nevelési módszer 

kérdésében felmerült nézet cl! érés, az 
utóbbi pedig a felekezeti kérdés miatt. 
Így azután nem volt meg az egysége a 

hozta meg 
az Orszd- 
tanári és

diákmozgalomnak és ezt nem 
az sem, hogy megalakították 
gos Diáknagybizottságot egy 
egy ifjúsági elnökkel.

A diákság egyenetlensége 
az erkölcsi tv..., Lu>.wu. « 
dasági lelsegitósére irányuló mozgalmak 
során is igen sok bonyodalmat okozott. 
A Mefhosz kebelén belül működött 
ugyanis a Diáknyvmorcnyhitő Akció, 
— amely most már önálló szerv és 
amely jelentékeny állami támogatásban 
X^fc/ci-ül. Igy például /•; évben közel, kel 
milliárd koronát utaltak, ki az Akció 
számára. A Mei’liosz, illetve a Diáknyo- 
morenyhltő akciói során azután nagyon 
sok félreértésre adott, alkuimat és sok 
vlszásságot szült, hogy a közel száz kis 
diákegyesület nagyrésze külön-külön ak
ciót indított hasonló irányban. Ez az
után elsősorban n Meflwz munkájút ke- 
reszteztci másodsorban pedig

a kultiiszmlnlsztériuin Is helytelení
tette azt, hogy a diákegyesületek 
egész serege egyre-niásra <lepu- 

tációzlk

r egyenetlensége nem csak 
célú, hanem a diákság gaz-

és ezzel löszben a minisztérium munká
ját akadályozza, részijén pedig a diáko
kat. vonja cl a tanulás elöl. A diákság
nak egy tekintélyes része osztotta a hi
vatalos köröknek ezt n felfogását és

a kultusz,miniszter kezdeményezésére 
tárgyalás alá vették az ügyet.

A tárgyalásoknak az volt a célja, hogy 
valamilyen módon közös egységbe tömö
rít sék a diákságot.

\ kultuszminiszternek ezt az el ha táró- 
' még inkább megerősítették a Mcf- 

ég ‘lécet kapcsolatban történt eső- 
.. A Mefhosz ugyanis az ismere- 
jygyakvió során

óriási veszteségedet szenvedett.
Lgyauceuk rengeteg milliójába került 
az úgynevezett

lhzt-akvló,
melynek' iiuyo nem került a nyilvános
Síig elé. 4 lisxtakció a diák menzák linzi
tel való ellátását célozta, azonban

a MrflioMwiti üMzekUttetésben álló 
Hlbö Kálmán gabonacég fizetési za- 

-i varai

kövelkeztébeu támadt bonyodalmuk »u- 
boa xoszteséget, okoztak a szövetségnek. 
A botrányba fulladt sorsjegyakeló és a 
lihztukció olyan súlyos jncgterhclést je
lent, hogy

a Mefhoarnak ma félmilliárd korona
. Urtoxáaa van.

a hitelezők egy része port indított. a 
erő-veteér ellett. A legkel lemet lenebh ne- 
Sliir-tp, -hófy- <ppc*n _n Különíted diák-

egyesülések szerepeljek a peres felek 
között. Így például

pert indított a Mefhosz ellen az
O. K. H. kötelékébe tartozó Centrum 
Diák Szövetkezet ók a Szent Imre 

Cvllegluin Menzája is.
A Mefhosz ugyan elég tekintélyes va
gyonnal rendelkezik. többek között a 
Teleki J’ál gróf elnökleto alatt álló 
I)íá k házépítő részvény társuságnál kél - 
százmilliós érdekeltsége van — azonban 
a szerencsétlenül végződött akciók a 
teljes anyagi romlásba vitték.

Ez a körülmény élénk harcot idézett 
fel a szövetségben. Erős ellenzék ala
kult ki. amely a vezetőséget okolta a 
kudarcéul végződött akciókért. A Mef
hosz utolsó kongresszusán azután az ed
digi elnök, vitéz. Oláh Béla otthagyta 
tisztségét és helyette Bclohorszky Lajos 
szigorló gépészmérnököt választották 
meg elnökül. Az. uj elnökség uzzal a kö
telező ígérettel foglalta cl helyét, hogy 
július elsejéig rendezik a Mefhosz ügyeit

A tisztikar, Bclohorszky Lajos el
nökkel az élén, minden lehetőt el

követett,

u terminus azonban már nagyon közel 
van és még mindig nem sikerült biztos 
kiutat találni. Végül is a kultuszminisz
térium lépett akcióba és

A föídmivelésügyi miniszter
sem tartja jogosnak a borfogyasztási adót
Ai ország bortermelői vasárnapi nagygyűlésükön követelték az adó 

eltörlését
Vasárnap délelőtt folyt le a Tattei- 

uallban a Magyar Szőlősgazdák Egyesü
letének nagygyűlése. A nagygyűlésen 
képviseltette magát a gyöngyösi, egri,
szabolcsi, ecsedi, dömsödi, inárdl, kecs
keméti, ceglédi, soproni, nagykőrösi és 
soitvadkerti borvidék küldöttsége. . 
küldöttségek közül azonban

hiányzott a legjelentékenyebb ma
gyar borvidékeknek, a tokaji és 
zemplénmegyei borvidékeknek a kül

döttsége.

A

Euuek a két borvidéknek a termelői ! 
azért nem képviseltették magukat a 
nagygyűlésen, mert az Egyesület műkö
désétől lényeges eredményt nem várnak.

A nagygyűlésen képviseltette magát a 
földnüvelésügyi, kereskedelemügyi és 
pénzügyi minisztérium.

Kellemetlen incidenst okozott, az a 
körülmény, hogy, rendezőség! hiba foly
tán, nem volt kellő számú fenlar.tőtt 
hely, s igy a kereskedelemügyi minisz
térium képviselője kénytelen volt a gyű
lés elején a gyűlés vezetői asztalától 
tdvznl,

A nemzetgyűlési képviselők közül csuk 
Erody-Harrach Tihamér, t'irffy Imre, 
Egri Nagy János, báró Mailolt Nándor 
Dobóczky Dezső voltak jelen. Kisgazda
képviselőket nem is láttunk. A nagy
gyűlés résztvevői közül-

a gyűlés folyamán többen hangosan 
reklamálták Is a kisgazda-képvi

selőket.
A nagygyűlésen képviseltette 

az Országos Borgazdasági 
Mezőguzdasági Kamura s 
delmi és Iparkumara. A 

kádárok 
gyűlésen, amelyet Ko- 
nyitotl meg. Hnng-

magát
Tanács, a 

. a Kereske- 
vQndéglő^ök, 
képviselői iskocsiuániKok és 

jelen voltak a 
sinszkv Viktor 
súlyozta, hogy

a borválsággal . 
ezrek exlsztenciáJárói van szó.

Eddig — úgymond — az Illetékes he
lyekről cselekedetek helyett csak taná
csot kaptunk. Azt is tanácsolták, hogy 
ha nem találjuk meg a számításunkat, 
vágjuk ki a szőlőtőkéket.

Nagy zúgolódás morajlik végig ezek
nél u szavaknál u gyüléj* tagjai között.

Dr. Baross Endre előadó lépett azután 
a szó u oki emelvényre. Hangoztatta, hogy 
Anglia néni régen eltörölte a borfo
gyasztóéi adót, Németország a leiére■ 
szállitota lo az adót, Magyarországnak 
is ezt kell tennie. "*

Dr. kiötlő Elemér->y. az

kapcsolatban száz

Klebclsbcrg Kunó gróf megbízta a 
Mclhosz szanálásával Bcraolák Nán

dor volt ^épjóléti minisztert, 
aki ismeri a diákmozgalmak ügyeit. A 
szanálás során azután az a vélemény 
akkuit ki, hogy a Mefhosz, a jelenlegi 
helyzetében gazdásági akcTét nem tud
ván leboryolituni, ez az idő alkalmas a 
diákságnak egy központba, való tömöri 
tűsére. Ez. a központi szerv a Nemzeti 
Diákszövetség lenne a', illetékesek kizá
rólag azt ismernék cl hivatulo.-.- szerv
ként és ennek kebelébe, tartozna az ed
digi hét szövetség, a Diáknagybizottság 
pedig megszűnne. A hét szövetség az
után mint a Diákszövetség egy-egy 
szakosztálya működne, igy például « 
Mefhosz a kultur, a Diáknyomorenybilo 
a gazdasági, a Sport Szövetség a «port,! 
a Bajtársi szövetség a nevelési, a terü
leti szövetség a hazafias mozgalmak 
szakosztálya lesz.

Megoldatlan kérdés azonban még, 
hogy a Katholikus és Protestáns 
Diák-Szövetség miként fogja meg
alkotni a vallási ügyekkel foglal

kozó szakosztályt.
befejezett tény, hogy 

keresztény,Az már azonban 
a Nemzeti Diákszövetség 
nemzeti alapon szervezkedik és

zsidó diák nem lehet . tagja az uj 
szövetségnek.

Holnap, kedden egyébként a diákegye
sületek delegáltjaiból alakult, bizottság 
ülést tart és érdemleges döntést hoz az 
uj szervezkedés ügyében. Ezzel azután 
hosszú időre nyugvópontra jut a Jak
mozgalmak ügyc.w

Sági I’ál

Országos Mezőgazdasági Kamara kepvi- 
selötcbón, Szálkái Béla szőlőbirtokos a 
szabolcsi bortermelők nevében, Nagy 
Lajos lelkész a bahitonvidéki termelők. 
Horváth Mihály volt képviselő a kecs
keméti bortermelők, Stéger Béla a Bu
dapesti Kocsin áros Ipar testület nevében. 
Orosz Oszkár pedig a borkereskedők és 
'borbizományosok nevében szólalt fel.

Willmun Lajos (Győr), Toltly József 
(Györgyös), Mayer Henrik (Eger), Sáf
rány József (Dömsöd). Zsópcr .Miklós 
(Csongrád) és dr. Dobos Sándor (Cegléd) 
felszólalása után a. földmiyclésiigyi mi
nisztérium képviselője, minisztere nevé
ben, kijelentette, hogy

szerinte nincs lét jogosultsága a bor
fogyasztási adónak, s a korinán v 
csak a kényszerítő körülmények ré
vén kénytelen azt egyelőre fen- 

tártául.
A pénzügyminisztérium képviseleté

ben dr. Bál őri Oszkár osztálytanácsos 
kijelentette, hogy a kormányzat azért 
tartja fenn a borfogyasztási adót, mert 
arra a városoknak cs. a községeknek 
szükségük van.

A nagygyűlés után tizeukéttagu kül
döttség adta át Vass József miniszter
elnök-helyettesnek és Mayer János föld
in ivelésügyi miniszternek a gyűlés me
morandumát.

VASS JÓZSEF
népjóléti miniszter kijelentette, hogy a 
fogyasztási adót

ő maga is túlságosan nagynak 
tartja.

lgé intet tett arra, hogy minden erejével 
c tehertétel mérséklését fogja sürgetni 
ói ebben az irányban Bethlen miniszter
elnöknél is interveniálni fog.

A. küldöttség- ezután Ma//er János föld- 
mivelésíigyi minisztert kereste fel, aki

M D HAI

A a -í
*

természetes szénsavas ásványvíz 
Minden readéglőben, kávéháziján 

’/i liter 4000 korona

ugyancsak kötelező ígéretet lelt a bor
kérdés kedvező megoldására.

A nagygyűlésen nem láttuk a sörgyár 
rak képviselőit, akik pedig a bortermő-- 
lökkel uzonos helyzetim jutottak az Idők 
folyamán. A sörgyárak helyzetű annál 
inkább súlyos a termelőkkel szemben, 
mert a bort legalább nem' terheli a for
galmi adó, míg a sört ez az adónem in 
sújtja. Amikor a pénzügyi kormányzat 
revízió alá veszi n magyar bortermelők 
tűrhetetlen helyzetet, nem szabad meg
feledkeznie arról sem, hogy a világa 
eikké lelt magyar sörrel szemben xnég 
súlyosabb kötelezettségei vaunak.

«$• O» <$•

»Az Ember* 
Embervédelmi Kiállítás 

a városligeti Iparcsarnokban

Belépődíj 12000 K
llétluu és csütörtökön 20.C08 Korona

Bérletjegy:
a kiállítás turtamára 85.000korona

Minden este ti órakor 
vclitelUicpcs érdekes népszerű előadás 

a nemi bujokról

H kiállításon mindenki 
tanul és szánakozik

ff ffffVWWPJWífi tiWWff W’WVt'ííV ffff WffIW ff

3-M.

fcaoébehozafala

i Postacsomagot 5 kg-tóí kezdve (ri*d\ 
és cukor kivételével) vidékre ber» 

mentve szállítunk, férjen 
árjegyzéket!

áudiipest, IX, Kerületi Dandár ucca 1&

Legszebb

PAP PAP.. PAP™
Legjobb Legolcsóbb

Kárpitosáru, vas-*, 
és rézbutorgyára

Saönyeg, pokróc, Uggóny, fcgy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, uyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KORÚT 20.
Nagy ka talőgust 4CÜ0 K ellenében postán küldök

M
ezer korona jóniinöségü vészonclpff* fehér! 
szürke és feketeszinekben. vastag gumitalppá.

■ OK ezer korona fonott szandAl, minden
109 színben. Gyermekek részére 80 ezer koroua 

feljebb
IIA ezer korona kitűnő minőségfl *enls«ípC,
IIV eredeti ungol gyártmány, valódi bivalyból- 

talppal -_____ ■ _______ .
VAK ezer korona nöl vasatoncipb' divatos 
lafcW fazőnban. fehér és egyéb színekben
■ AA ezcr korona párja !-■ btfrsaandél. 
IW Gyermek nagy ságban 80, 78, 88 ezer kor
Férfi fenlsznadrág 188, szürke és fehér férficipök 
■árokkal, gyönyörű választékban SchMfer-cégncl, 

í kerület, Di'brcntcl tér 4. szán
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Bethlen nyilatkozata a magyar 
külpolitikáról 

„Magyarországnak meg kell őriznie függetlenségét
(icnf, június 13.

Gróf Bethlen István miniszter
elnök a mull pénteken, közvetlen 
elutazása előtt fogadta a Hotel de 
la Paixbau a Hétfői Napló levele
zőjét cs az eléje, terjesztett kérdé
sekre a következőkép nyilatkozott:

— Eljöttünk Gcnfbe, hogy a pro- 
tokollum értelmében a pénzügyi 
ellenőrzés felfüggesztését kérjük. E 
kérésünket támogathassuk a költség
vetés egyensúlyával és az állam
háztartás számottevő részének ál
talános stabilitásával. A pénzügyi 
bizottság előterjesztésiink számbóli 
adatait átvizsgálta, helyesnek ta
lálta, a főbiztos megerősítette ada
tainkat.

A főbiztos visszahívása tehát a 
szerződések és jegyzőkönyvek 

alapján történt.
- - Ami a népszövetségi kölcsön- 

juaradványekat illeti, e részben is 
és a zálogképpen lekötött monopó
liumokból befolyó jövedelmekre 
vonatkozólag is megegyeztünk. Az 
ellenőrzés a pénzügyi program c 
részére a jegyzőkönyvek értelmében 
továbbra, is fen marad. A még fel 
nem használt kölesönt a. szükséghez 
képest osetről-esclre fogjuk kérni, 
hogy célszerűen fölhasználhassuk.

Mi tehát teljesen meg vagyunk 
elégedve az eredményekkel, 

annyival is inkább, mert kérésünk 
vállalt kötelezettségeink teljes be

Délután ■ i2-kor érkezik a miniszterelnök
A kormánypárt minden előkészü

letet meglett már arra, hogy a mi
niszterelnököt hazaérkezése alkal
mából minél nagyobb ünnepélyes
séggel fogadja. Eredeti tervek sze
rint azt az útvonalat is fel akar
ták lobogózni, amelyen a miniszter
elnök a Keleti pályaudvarról a 
Várba fog hajtatni, ettől azonban 
—• mint kormánypárti vceztőhely- 
ről közük — elállottak. A pálya
udvaron annál nagyobb keretek 
között Fog lefolyni a miniszterelnök 
ünnepélyes fogadtatása. A kor
mánypárti képviselők közül előre
láthatóan száznál is többen fognak 
ez alkalomból kivonulni a Keleti 
pályaudvarra, ahol

üdvözlő beszédekkel és virág
csokrokkal fogják Bethlen Ist

ván grófot ünnepelni.
Az üdvözlő beszédet a kormány
párt nevében Kenéz Béla, az egysé
gespárt egyik alelnöke fogja mon
dani. Az üdvözlő beszédre Bethlen 
István gróf miniszterelnök előre
láthatóan rövidebb beszéddel fog 
válaszolni.

Az ünnepélyes fogadtatásra nem
csak a Budapesten tartózkodó cgy- 
ségcspártiakat hívták meg, hanem 

táviratilag fölrendelték vidék
ről is a kormánypárti képvise

lőkéi.
A Keleti pályaudvar állomásfőnök
sége egyébként minden intézkedést 
megtett, hogy ma, hétfőn délután 
fel 2 töl kezdve a pályaudvar érke
zési oldalán tolongás ne legyen cs 
az ünnepélyes fogadtatás zavar
talan legyen. *

Vasárnap á késő esti órákban je
lenti bécsi 'tuclósifónk, hogy Bethlen 
István gróf hazaérkezésének idő
pontjában változás állt be. A ini' 
niszterclnök az eredeti úti prog
ramtól ’elicrőleg' vasárnap estig 
nem érkezett Becsbe és így

nem érkezhetik meg Budapestre 
a kitűzött időben.

Ugyancsak' elmaradt* Búd 'János 
pénzügyiéiniiwler érkezése akit ya- 
sárnap estére vártak Budapestre. 
Bécsi telcfonjclcntés szerint ugyan* 
is ' ■

Bjjd Tfoós és SzabőÜy Alajos 

turtásáia támaszkodhatutl. E 
elintézésnél készségesen elismerték.

Az újságíró megkérdezte Bethlent, 
ini a véleménye „Közép-Európa" és 
a ..Duna-konfödcráció" kcrdcaeiről. 
Bethlen így válaszolt:

— Ezek a komoly kérdések 
Magyarországra, nézve nem idő

szerűek.
Hiszen Géninek meg van az a 
haszna, hogy ami távol van, ott 
közelebb kerül és így természetesen 
új csoportosulások eszméi merül
nek fel.

De Magyarország kicsiny, ma 
még szenvedő ország. Gondosan 
óvakodnunk kell attól, hogy oly 
részleges kombinációkhoz csat
lakozzék, amelyek döntés pilla
natában akaratát megköthetik, 
elhatározását bilincsbe verhe
tik és öt kalandokba sodorhat

ják.
Exisztcnciájának kérdése, hogy Ma
gyarország megőrizze függetlensé
gét cs ettől nem szabad bennünket 
a jövő felé ábrándosok legesábitóbb 
varázsának sem eltántorítani. Ma
gyarország természetesen 
is azon lesz, hogy a 
dolgozzék és hogy 
szerződések útján 
gazdasági élethez 
keresse. Ez a 
,,v ilágpoli t i ka i mi s;

ezentúl
béke érdekében 
a kereskedelmi 
az égy ele,ines 

való közeledést 
mi legközelebbi 
sziónk."

pénzügyi államtitkárral nevűt!
Bethlen István gróf társaságá
ban egy napi tartózkodásra 

visszamaradt Cilámon ix-ban 
és előreláthatólag Bethlennel 
együtt érkezik vissza Budapestre-

Reggeli lappá alakult 
a Magyar Hírlap sátveszia Világ 
szerkesztőség éts alkuim azottait

A Világ 17 éves mull után vég
leg megszűnt. Tekintettel arra, hogy a 
hat héten ál való tárgyalások, amelyek 
a betiltott liő.f/ újra való megjelenését 
célozták, eredménytelenek maradtak s 
nákosi Jenő ismételt közbenjárása sem 
vezetett- eredményre, a Világ megszűné
se által beállott szociális szempontból 
fontos kérdést jelentékeny anyagi áldo
zatok árán sikerüli megoldani. Kedd 
reggeltől ugyanis a Magyar Hírlap 
nagy reggeli újság lesz, s az. uj Magyar 
Hírlap ál feszi a Világ szerkesztőségé
nek és kiadóidvalutának, valamint tech
nikai alkalmazottainak l utnyomóan 
nagy részét, Az uj Magyar Hírlapnak, 
amely hétköznapon 12—Jt oldalnyi, va
sárnap pedig 2(1 oldalas terjedelemben, 
u régi Világ formál urnában jelenik meg ........................... .. ..................

A rendőrség elfogta Szentmiklósí Kálmánt? 
a kávéházakat

különféle széllidp\
aki végigcsalta

Az utóbbi időben egész sereg fel
jelentés érkezett a főkapitányságra, 
amelyek arról számollak be, hogy 
egy jómegjelenésü, magát Szent- 
miklósi Kálmán főszolgabírónak 

cs amelynek ára ezer korona lesz, más 
ccf/jcf/yzésxcl jelenik meg, mint amilyen 
Toll a Világé. Peleiig tlóza. dr. nem less 
főszerkesztője a lapnak. Purjcsz Imrét- 
dr. pedig nem lesz a felelős szorke.sztője< 
Az uj lapot, mint felelős szerkesztő és 
kiadó Hoóz Rezső fogja jegyezni. líoó» 
Rezső évek hosszú során át volt szer* 
kesztöje a Magyar Hírlapnak, kipróbált*, 
régi, ismertnevii újságíró.

A Világ volt főszerkesztője. i'clekyí 
l.ézu dr. a Világ töbld munkálófsával ah 
Magyar Hírlap szerkesztőségébe lép éá£ 
egyik fömunkalái sít les? a? uj Magyal}' 
Hirlupnak. A lap másik föinuukatársa*. 
,Wór« Ferenc, <•> szegedi múzeum igazgat 
lója, aki eziisíös fejjel kezdte művelni- 
az, újságírást s nélián; év aluli ii lóg-* 
népszerűbb magyar írók közé került.

CS

nc-vcző ííalalember 
mossd goi kövei cl.

Szadin iklósí KálíVfin ycteur ebá* 
deket cs pevsgös n^icsorú'ízab fó^1 
gyasztott el és zárórakor. hanyag? 
előkelőséggel jelentei le be a főpín-e 
rémek, hegy a számaájál holnap 
rendezi, mert a pénztárcáját otthoft 
felejtette, így m.eid ez hónapokon

. amíg a rendőr,sé-g elfogta-
Vasárnap déle.JőH, .ugyanis a í’e-f 
ne, körúton levő Hél-id-káyéhází 
pineére. - aki már rlp»e1<«ett ttf- 

domósl, szerzel I a fiaK.fourberneM 
szélli;iiin’"s;igárid - rendért hívott, 
amikor Szent mildósl. ismert névje< 
gyével akart egy é* ezer loroná^ 
számlát kiegyenlíteni: A rendőri iga-< 
zoltatú* illán előállítóiig a. IX. ke* 
rüleli kapitányságra, ahofrnian a fő-t 
kapitányságra szállították, 111 csak-t 
hamar megállapították, hogy

egy régen körözött, oeszedélntetii 
szélhámost sikerült ártalmat* 

tanná. tenni.

aki hasonló ügyok miatt inárj több* 
szőr biinlelve volt. ___ ._________

detektív

BREE
tr vadállatot. ima, 16-i.átót 

naponta esti 7 is 9 óval 
kezdettel, izgalmas

Legolcsóbb hely: 
5 ezer korona, 
Legdrágább hely: 

25 ezer korona

4
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HÍREK
Tűz pusztított egy 

Lehel uccai fatelepen 
Több százmillió a kór

Vasárnap délelőtt nagy tűz pusz
tított a Lehet ucca 11—13. szám alatt 
lévő Beck-féle fatelepen, mely Beck 
Vilmosnak, az Amerikában nemrég 
elhunyt milliárdos operaénekesnek 
volt a tulajdona. A nagy kiterjedé
sű telepen 8—10 lakás van. míg a 
többi rész ócskavas, fa- és bútor
ba kt árul szolgál.

Ma délelőtti 10 órakor a telep 
egyik lakója észrevette, hogy

o? egyik butorrakl árból füst go
molyogok törnek elő. majd
csakhamar Ián gnyel vek csali

nak ki.
'A lakó azonnal értesítette a tűz
oltóságot.

Csakhamar hatalmas készültség
gel megérkezett, a központi, továbbá 
az V. és VI. kerületi tüzőrség, 
te melynek

háromórás megfeszített munka 
után, sikerült a tüzel lokalizálni 
és a továbbterjedést megakadá

lyozni.
!A helyszínére kivonultak a mentők 

’js, de dolguk szerencsére nem 
tekadt.

Az ^oltási munkálatok után meg
állapították, hogy az egyik bútor
raktár teljesen porrá égett, mig a 
telep többi része csak részben égett 
le.

rA kár többszáz millióra lehelő.
A. rendőrség egyben megindította 

U nyomozást, hogy a tüzet mi 
Okozta? __ ___ _

i — Kedden veszi lel a főváros a 
,2 millió dolláros kölcsön első rész
letét. A főváros kedden, június 
15-én a Pesti Magyar Kereskedelmi 
.Bank pénztáránál felveszi a mint
egy' 113 milliárdot kitevő kölcsön
összeg első részletét, 45 milliárd 
koronát. További 45 millió időt jú
lius 15-éu. a. hátralékot pedig au
gusztus 15 én fogják igény bőven ni, 
.hogy a kamatterheket lehetőleg 
csökkentsék. A 143 milliárd után 
.havonta kerek .100 millió korona 
kamatot, kell a fővárosnak fizetnie.

— A népszavazás mellett és ellen 
tüntettek Berlinben. Berlinben a déli 
Arákban úgy u népszavazás hívei, mint 
ellenfelei, nagy tüntetést rendeztek. A 
Lnstgurtenbon a jobboldali pártok több 
mint tizenöteier liiyp gyűlt össze, ahol 
Saruért nevű jobboldali vezérek tartottuk 
beszédeket. A kommunisták is több he
lyen tartottak gyűlést, élénk látogatott
hág mellett. A tüntetések a széleskörű 
rendőri óvintézkedések következtében 
általában nyugodtan folytak le. Csak a 
•város egyes uceáin, amerre a tüntető 
menetek elvonultak, került sor a rend
őrség beavatkozására. Néhány embert 
letartóztattuk.

A gabonahatáridőüzlet 
a tőzsdén 
kautélákat tartalmaznak, melyek min
denféle kinövéseket megnehezítenek. Ha 
jól fog funkcionálni a gabonahatáridő- 
üzlet, úgy a külfölddel való forgalomban 
is nagy szerephez, jut. A szomszédos 
államokkal való forgalom szempontjából 
a gabona határidöüzletnek ugyancsak 
gabonakereskedelmi körükben a keres
kedelem fellendülését várják.

premierje
Úgy n termelők, mint a szolid gabona

cégek, valamint a malmok szempontjá
ból nagyjelentőségű az az új intézkedés, 
ami a gubonatőzsdén ma hétfőn lép 
életbe: a gabonahatárldőüzlet. Különö
sen a linzi-üzletek úgynevezett előro 
eladásainak eszközléseinél jut nagy sze
repe 
ellen

a határidőüzletnek. A visszaélések 
a határidöüzlet szabályai olyan

— Leleplezték Kiskunhalason a 
hősi halottak emlékművét. Kiskun
halas lakossága a háborúban hősi 
halált balt 750 fiának emlékére köz
adakozásból monumentális emlék
művet állított, amelyet vasárnap 
délben lepleztek le, benső ünnepség 
keretében. Az. ünnepen résztvett 
nagybányai Horthy Miklós kor
mányzó, József királyi herceg, 
Pesthy Pál igazságügyminiszter, 
fíartha Ricliárd, a kabinetiroda fő
nöke, Denk Gusztáv ezredes, a kato
nai iroda főnöke, Magasházy László 
alezredes, első szárnysegéd, Görgey 
György alezredes, a testőrség pa
rancsnoka, Nagy Pál gyalog
sági tábornok. Preszly Elemér Pest
vármegye főispánja a vármegye 
nevében üdvözölte az államfőt, majd 
a város polgársága nevében dr. 
Thuróezy Dezső polgármester mon
dott üdvözlő beszédet. Az ünnepély 
a városházával szemben, a Fő téren 
volt, több ezer főnyi közönség rész
véreiével. Az emlékmű leleplezése 
után báró Prónay György mondotta 
el ünnepi beszédét, melynek elhang
zása után a kormányzó ncniz’öti- 
szinii szalaggal díszített babérko
szorút helyezett az emlékműre.

— Uecal verekedés közben elfogtak 
egy körözött szélhámost. Vasárnap a 
hajnali órákban a nyugati pályaudvar 
előtt ep// jókedvű, társaság összeszólal- 
kozott egy magányos járókelővel. A 
szóváltásnak hangos veszekedés lelt a 
folytatása. Az őrszemes rendőr igazo
lásra szólította fel a korai cscndháboii- 
tókat, akik sorra igazolták magukat, a 
magányos ur azonban kijelentette, hogy 
nincs nála igazolvány. Ezért a rendőr 
előállította a kerületi kapitányságra, 
ahol egy detektív ismerősnek találta és 
intézkedésére a gyanús fiatalembert át
szállították a főkapitányságra. Itt csak
hamar megállapították, hogy az előállí
tott egyén Kovács Dezső többszörösen 
körözött szélhámossal azonos. Letartóz
tatták.

— összeszurkálták a .Stefánia utón. 
Vasárnap hajnalban a rendőrőr járat a 
Stefánia utón, összeszurkálva, cszmélct- 

| len állapotban találta Joranek Ferenc 
23 éves vasesztergályost. A mentők a 
Rókusba tzállitolták, de kihallgatni még 
nem lehetett, mert teljesen részeg s nem 
tud számot adni, hogy mi történt vele.

-- A bankok és a tőkekamaiailó. A buda
pesti vezető pénzintézetek — tekintettel cgv- 
reszt a pénzpiac helyzetére. ínái-ié-zt pétiig 
eria a kőrlilmcnyre. hoay a hitelezési üzlet
ben felszámított kamutok már huzamosabb 
<16 óta csökkenő irányzatot mutatnak - - cl- 

hatni óztak. hogy takarék- cb folyÓ3zrim|n.bc- 
tétek. továbbá pénztárjegyek után':- kinc.-fár 
jnvnri! lerovandó thkekainaladüt ezentúl a be
tevő feleknek fogják felszámiláiii, amint ez 
már korábban is gyakorlatban volt.

HOLCZER LAJOS KK
natyőruhúzn, vn„ Rákóczi ut 18 w v

— Mellbeszurlák és kifosztották az 
uccun. Szombatról vasárnapra, virradó 
éjjel Szeitz József 30 óves boltiszolgát 
a Bébin ucca és a Verseny ucca sarkán 
ismeretlen tettesek megtámadták, 
mellbcszurták és kifosztották. Vérbe
fagyva találtak rá az a^ra járók. A 
rendőr intézkedésére súlyos állapotban 
a Rókusba szállították a mentők. A tá
madókat a rendőrség nyomozza.

— Lopással vádolták — de kide
rült, hogy elmebeteg. Lusztig Árpád 
3.1 éves mecbanikussegédet lopással 
vádolva előállították a főkapitány
ságra. Kihallgatása során oly za
varosan viselkedett, hogy megvizs
gáltatták a rendőrorvossal, aki 
megállapította, hogy Lusztig ön- és 
közveszélyes elmebeteg. Az angyal
földi tébolydába szállították.

— Harkányi János báró lett a Ste
fánia Gyermekkórház Egyesület elnöke. 
A Stefánia Szegény Gyermekkórház 
Egyesület vasárnap tartotta meg 86. évi 
közgyűlését és a megüresedett elnöki 
tisztségre báró Harkányi Jánost válasz
totta meg.

— Saját készítményii fegyverével 
lőtte magát agyon. Bcrecz István 
17 éves műszerész Telep ucca 2. sz. 
alatti lakásán egy saját készitmé- 
nyii csőbe patront helyezett és egy 
kalapács segítségével a fegyvert el
sütötte. A golyó a fiú szivébe hatolt 
és Bcrecz nyomban meghalt. Leve
let hagyo<< hátra, melyben beje
lenti, hogy tettét szerelmi bánatá
ban követi el.

A Budapesti Tőzsdén jegyzett értékpapí
rok táblázaton ismertotésa a pengöméHegek 
alapján megjelent licbc /. József tőzsilctitk.ir 
‘•zerkcsztéfóbcn, E mii n iöxlei közönségnek 
f- szakembereknek nélkülözhetetlen segéd
könyvül szolgál. Ára Tő.tWú korona. Megren
delhető a szerkesztőnél.

— Meghalt a Hajós-uccai sze
relmi dráma merénylője. Szombaton 
éjjel a Hajós ucca 8—10. számú ház
ban Sajó János 30 éves művezető 
revolverrel hasbaJőtíe menyasszo
nyát, Noszlopy Erzsébet szakácsnőt 
és azután halántékon lőtte magát. 
Sajó János vasárnap este, anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerte volna, 
a Rókns-kórliázban meghalt. Nosz
lopy Erzsébet állapota is remény
telen s ezért kihallgatása sem tör
ténhetett meg.

— Baleset munkaközben. Gazdag G.rula 2G 
éves lakatossegéd balkezét a Váci út 19. «z. 
gyárban egy gép elkapta és ös-zcroncsolta. A 
mentők a Itókvs (kórházba vitték.

— Ellopták cjv keroskedö kocsiját. Mérő 
Adolf kereskedő 2 millió koronát érő kéziko
csiját a Visegrádi ucca 11/a számú ház udva
ráról ismeretlen tettes ellopta. A rendőrség a 
nyomozd't moginditottu.

— Zsidótemplom a Svábüogycn. A Svábhe
gyen Hollós út 2. szám alatt Ábráimul Imre 
kezdeményezésére és a Budai Izr. Hitközség 
lámogalásával izr. imnbáz létesült.

— Egy 83 éves asszony leugrott a 
második emeletről. Vasárnap dél
előtt a Kisdiófa ucca 10. szánni ház
ban Btelnschreibcr Simonná 82 éves 
asszony a második emeletről az ud
varra vetette magát és összetört 
testtel holtan terült el a kövezeten. 
Stcinschreibernó üldözési mániá
ban szenvedett és több ízben kísérelt 
már meg öngyilkosságot, de mind
eddig sikerült tervének végrehajtá
sában megakadályozni. Vasárnap 
egy őrizctlen pillanatban kiosont a 
lakásból és ekkor követte el végze
tes tettét. Holttestét a bpnetani in
tézetbe szállították.

— Vázsonyi-cmlékiiiinop a József
városban és Rákosszentnilhályon. A 
rákosszentmihályi és sashalmi demo
krata körök együttes üunejjély kereté
ben áldoztak Vázsonyi Vilmos emléké
nek. A gyászünnepélyt, amelyen a köz- 
jionti párt részéről Fábián. Béla éa 
Huska Vilmos nemzetgyűlési képviselők 
jelentek meg, dr. Garai Lajos rúkos- 
szentmihályi pártelnök nyitotta meg, 
majd Mulovits Jenő ipartestületi elnök 
es A egyedi Szabó Béla tartottak meg-

emlékbeszcdct az elhunyt vezér
ről. Huska Vilmos után Fábián Béla 
méltatta Vázsonyi politikai és emberi 
í-w ?1U r- Á \ 1Józsof'’«i,osi Belső Deino- 
kiata Kor kedden, 15-én este 7 órakor 

Adnu-szállóban levő helyiségében 
\ uzsonyi emlékezetére gyúszünnepséget 

1 1Cvnö és tíarac* Marcell,
tartjuk n gyaszbeszédekot, az ifjúsági 
énekkar pedig gyászdalokat énekei.

— Hadlköicsöniulajdonosok gyüléce \ Hadi-
icteíl Ti!””1' . ‘s;C1 » Kispesti Iparosak Körében natn- 
S tat ta.olf, A gyíllís tatarM1u«Kk',„ta
ta * h“ii“,,ei'1 "a<Tü-

.Sokoropátkaí Szabó beszámo
lója Tétben. Sokoropátkai Szabó 
István vasárnap tartotta beszámo
lóját Tétben. Beszámolójában a 
kormány iránti törhetetlen ragasz
kodásának adott kifejezést. A beszá
molón Klebclsbcrg Kunó gróf kul
tuszminiszter is részt vett, aki rá
mutatott a genfi eredmények nagy 
értékére s kijelentette, hogy a kor
mány a pénzügyi szanálás befejezte 
után most az ország- közgazdasági 
és kulturális rekonstrukciójára he
lyezi a súlyt.

Vasárnap öngyilkosai

— A Magyar Királyi Osztály
sorsjáték. A 3. osztályú húzás te hó 
16-án kezdődvén, figyelmébe ajánl-, 
juk a résztvevőknek, hogy a meg- 
ujitási betét és az előirt költség leg
későbbe i 1 nappal a húzás előtt 
fizetendő. Ellcilesotbcn' az esetleges 
nyereményre való igény, valamint 
minden a sorsjeggyel összefüggő 
jog megszűnik.

-- Kifogtak egy ismeretlen fórfiholtiestot a 
Dunából. Solt községi cscndörség jelentene a 
budapesti főkapitányságnak, bogv a. Duna* 
hullámai egy 30-35 óv körüli férfi holttestét 
vetették a partra. Megállapítás szerint a. férfi 
hónapok óta lehetett a vízben. A rendőrség 
megindította a nyomozást az ismeretlen férfi 
kilétének a incgállapitá;:ára.

slágercikk
Se'ymek — szövetek

Méter
Trikóselyem, 140 széles . « . 45.5011

, 68.000
. 59.000

öltönyszövet rádiószövésü,
.140 széles . 78.500

Nadrágzeug, bőrerős • * . , 15.700
Fehér és erem eoliu . « « . 78.000
Mintás nyersselyein . 0 • . 76.000

Harisnyák — keztyük
k • I i 
« « • «

Vászonáruk
la R-sifon ...» 
Iveliom pamutvászon 
Lenlepedővászon, 
Iveliom angin 
la nadrágköpper 
Cérna kanavász 
Kerti abrosz . «

154 széles

• « •

Méter
9.800

15.600
39.500
19.800
20.600
17.600
68.000

e
Női fehérnemű

hét szenzációja!
Fürdőcikkek

Darabja
17.800
29.800
44.500
39.800

. 39.800 

. 46.800 

. 49.800

Darabja
25.800
19.800
76.000 

8.000
17.600 

158.000 
136.000

Női ing mosott anyagból • • 
Hímzett ingnadrág . . . . 
Színes ajouros ingnadrág . 
Hímzett hálóing «... 
Hímzett szoknyacombincge 
Trikóselyem ingnadrág • 
Trikóselyem jumper . . .

Url divatáruk

Fürdőtrikó
Gumitalpú fürdőcipő . 4 ■ » 
Cloth fürdőruha . • • • • 
Gumi fürdősapka > • • e . 
Úszónadrág .•>•••• 
Fürdőköpeny
Strandkabát . • « 4 • t •

Mosóáruk VegyesekPárja
6.100
5.500

16.800

Sfrnpa harisnya « 
Strapa zokni . « • 
Muszlin harisnya • 
Müsolyem harisnya, 
búval...................

l’rhna flór zokni . 
Tavaszi keztyü. férfi és női 
Mosóbör keztyŰ
zövetoiitaiy unk Ic6pitu« mig mindig tart.

kis ld-
19.800
19.800
19.800
88.000

Eredeti angol dclaipette < . 
Mosó marocain.......................
Eponge. la .
Angol marocaiu, duplaszéles 
Ruhapoupeliu, újdonság . . 
Svájci grenadin, 112 széles . 
Ilipsz ruhavábzon, 32 színben

Férfi hálóiug
Színes apache ing • • • 
Poupelin ing, 2 gallérral • 
Sifon rövidnadrág • 5 • 
Színes rövidnadrág • • • 
Antilop divatöv...................
Crépe de Chlne zsebkendő

Darabja
51.800
61.000 

108.000
18.600
19.800
19.800
19.800

Darabfa

Divaternyő «.*•<.. 84.000 
Divat sétabot ••••»» 24.500 
Virágos vattáspaplan • . • 176.000 
Barna félselyem ernyő • • ■ 178.000 
Férflzsebkendő............................. 2.800
Duplagallér, divatfazón • • 10.200

Poétái megrandaliickal uUnvát malist! pontosan oizkSsIUn
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SZÍNHÁZI
félhív

MAX REINHARDTHOZ
— a németek nagy rendező
jéhez hamarosan újból sze
rencsénk lesz. Ezúttal azon
ban nem vendégrendezni,

de — társulatával játszani jön Bu
dapestre és június végén a Fővá
rosi 0 ikreit színház látja vendégül. 
Reméljük, hogy ezúttal több szeren
cséje lesz, mint a Riviérával.

MOLNÁR FERENC uj víg já
téka: Játék a kastélybun, tcliát 
a Magyar Színházé és ott bzep- 
tember elején kerül színre. Az 

uj Molnár vígjáték rendkívül szolleines 
meséje a következő: Két író és egy zene
szerző beszélget a kastély termében a 
boldog szerelemről. Lépteket hallanak és 
elrejtőznek. A zeneszerző kedvese — a 
híres színésznő jön — egy régi, elfelej
tett szerelmével, a színésszel. Az öregedő 
színészben felébrednek a reminiscenciák 
és ostromolni kezdi a színésznőt — aki 
eddig boldogan ólt a zeneszerzővel. A 
színésznő bizony gyengén védekezik és ■ 
végül találkát ígér a színésznek. A két 
író és a zeneszerző akaratlanul kihal- 
gattúk a beszélgetést és a zeneszerző 
kétségbeesésében az öngyilkosságra gon
dol. Az egyik író éjjel töpreng a dolog 
felett és elhatározza, hogy meg kell men
teni a szerelmes zeneszerzőt és n köny- 
nyelmü, de szerelmes szülésznőt. Leül & 
ír egy egyfelvvuásost, amivel még haj
nalra elkészül éa amiben a szülész és a 
színésznő kihallgatott párbeszéde bele 
van szőve. Fölkeresi reggel a színésznőt, 
közli vele az este történteket és megál
lapodnak abban, hogy még este előadják 
ezt az egyfclvonúsost a kastély termé
ben. A színésznő és a színész örömmel 
megy bele a játékba és este a zeneszerző 
aki a pokol fenekén képzelte mdgát r- 
egyszerro a menyországba emelkedik. 
Hiszen az csak próba volt! — mondja. 
Meg van mentve a szerelem és a szerel
mesek.

FARKAS IMRE Szeged 
városától öt pecsétes levelet 
kapott, amelyben a város 
tanácsa Farkas méltósá- 

gösnatí ajánlja fel a szegedi szin
te zat. Farkas Imre nyomban vála
szolt a levélre, megköszönte a meg
tiszteltetést, de — amint írja — szín
igazgatónak nem, de intendánsnak 
szívesen elmenne a piros paprika 
hazájába.

K SZERZÖDTETÉSI 
TÁRGYALÁSOK az idén 
az igazgatók és a színészek 
harca miatt egyre késik. 

Különösen) áll ez a Vigszinházra, 
amelynek 'igazgatóválságaról halla
ni hangokat. A ritka, szerződtetések 
közül meg kell említeni Pécsi Blan
ka, a Magyar Színház kitűnő tagjá
nak üj szerződését, amely két évre 
a Vígszínházhoz köti. Pécsi Blan
kát, aki egyhuzamban nyolc , évig 
Volt tagja a Magyar Színháznak, 
hol oktalan mellőzések érték és az 
idén is idegen színházban mint ven
dég aratta legnagyobb sikereit.

Parkmozi
1. Híradók
2. Sicc (amorikaí trükk burleszk)
3. Frakkos cowbo-

yok (vígjáték 6 felvon4sb.ii)

4. flszerelemkctondin
(Az évad legszebb filmje 10 felvonásban) 

Főszerepben: Simon fyiwd 
Előadások kozdete: 8 és 10 órakor. 

Telefón: József 189—87.

Két világhírű film, 
attrakció rerrize

SZÍNHÁZ
Minden külön értesítés helyett:

Móricz Zsigmond és Simonyi 
Mária házasságot kötnek

Művészkörökben' régóta suttog
ják a legújabb színházi himeuhirt, 
hogy Móricz Zsigmond, u legna
gyobb magyar regényíró feleségül 
veszi Simonyi Máriát, a Belvárosi 
Szinház kitűnő színésznőjét. Ez a 
hír a napokban tartott teljesen zárt
körű eljegyzéssel pecsételődött meg.

Az eljegyzés híre általános örö
met keltett a színházi és művészkö
rökben, ahol tudják, hogy a leendő 
házasságnak regényes előzményei 
vannak. Az ismeretség, illetve a ba
rátság a Renaissance Színházból 
kezdődik, ahol két év előtt Simonyi 
Mária a nagy iró Buzakalász című

színmüvét vitte Sikerre.
Telefonon' felhívjuk Simonyi Má

riát:
— Nagyon köszönöm az érdeklő

dést, — mondja. — De kérem ne ír
janak róla. Megindul a pletykák 
özöne.

Megnyugtatjuk. A legnagyobb 
magyar iró és a kiváló színésznő az 
ilyeneken felül áll.

— Csak még egyet. Igaz?
— Igen!
— Boldog?
— Nagyon!
— Szívből gratulálunk!

Blumenthal nem ismeri el 
Jób Dániel szerződését
Daróczyékkal megszakadlak a tárgyalások

A napilapok bőven beszámoltak 
arról, hogy a Fővárosi Operottszin- 
ház Daróczy József és Pásztor Béla 
kezeibe kerül és á vásárt, mint befe
jezett tényt, regisztrálták. Ezzel 
szemben a következőket jelenthet
jük.

Szerdán érkezett meg Berí Blu
menthal, a Fővárosi Operettszinház 
Rt. és a Vígszínház Rt. tulajdonosa 
és itt a következő helyzetet találta:

A Fővárosi Operettszinház min
den program, darab, színész nélkül 
áll és a rossz vezetés nem eredmé
nyezett mást számára, mint egy 
nagy csomó adósságot, az adósságot 
részint Ben Blunienthaluak kell vál
lalnia, mert azt Roboz Imre, a két 
szinházüzemi rt. vezérigazgatója és 
igazgatósági tagja jegyezte, aki mi
kor Ben Blumenthal beszüntette a 
pénz átutalásait a Fabanktól és két 
magánembertől

több mint egy milliárd hitelt 
vett igénybe, hogy biztosítsa a 

két színház működését.

Blumenthal, mikor látta, hogy szín
háza anyagi szempontból sincs a je
lenlegi ve-Zetés knellett biztosítva, 
az első komoly reflektánssal, Daró
czy József alezredessel és Pásztor 
Bélával azonnal tárgyalásokba kez
dett a színház bérletére yonatkozó-

A tárgyalások azonban bármilyen 
előrehaladott állapotban voltak, 
sem eredményeztek megállapodást, 
mert a távozó

Roboz vezérigazgató olyan 
nagy személyi követelésekkel 

lépett fel,

amik a szerződés megkötésének' út

ját állták. A helyzet ma az, hogy,

Daróczy ékkai megszakadtak a 
tárgyalások,

viszont'
Gilbcrt Miller, az ismert ameri
kai szinházügynök érkezett va
sárnap Pestre, aki Ben Blumen- 
thállal azonnal tárgyalásokat 

kezdett.

Ha Gilbert Millerrel a tárgyalások 
eredményre vezetnek, a színház ve
zetése körüli változások nagy meg
lepetéseket fognak kelteni.

A színház bérletével kapcsolatban 
újra előtérbe került

Szabolcs Ernő, a színház volt 
főrendezőjének

személye, aki azonban csuk egyniil- 
liárd készpénzzel rendelkezik és igy 
a személyével kapcsolatos megoldás 
igen kétséges.

Blumenthalhöz közelállók korpol- 
tálják azt a hírt, hogy

Roboz Imre teljesen elvesztette 
elnökigazgatójának bizalmát

és igy rövidesen’ távozik a .Vígszín
ház éléről, de

vele együtt távozik Jób Dániel 
művészeti igazgató is

akinek októberben lejárt szerződé
sét Ben Blumenthal nem akarja el
ismerni, miután azt Roboz felhatal
mazás nélkül újította meg.

Jób Dániel, ügyvédje, dr. László 
József utján már fel is szólította 
Ben Blutnenthalt követelései ki- 
gyenlitésérc, S. Z,

BAJOR GIZI,
CSORTOS GYULA, BERKI LILI

i,gkvXrC S I B I IeBkv»bb
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KONIGSMARK
Hej Kutyaélet. Kutyaélet!...
Amerikai burleszk 5 íelv. A főszerepben: Cherije Chaplin

VASÁRNAP délután tartotta 
vizsgaelőadását a Szniészogye- 
eülcti iskola a Magyar Szín
házban. Strauss operettjét a

Legénybucsut adták, amelyben a prima
donna szerepel játszó Lészay Kató tüníi 
ki énekhangjával és pompás alakításá
val. Tapsoltak még Veress Gyulának és 
Gaúl Lászlónak is.

AZ UFA FILMSZÍNHÁZBA; 
amely eddigi műsorával a leg
előkelőbb helyet biztosítottig 
mugáuak a fiImszin házak kö

zött, e heti műsorával ugy látszik bevo
nult a nyár. A pompás nőmet képek 
után most silány amerikai gyártmányt 
perget az UFA, mintha demonstrálni
akarná a kettő közötti nagy különbsé
gei. A kísérlet tényleg sikerült, mert a 
közönség fásult unalma fényes igazolá
sul szolgált arra, hogy a méltán jóhiril 
UFA-nuk is kellő gondot kell fordítania 
műsorának különben megszokott jósá
gára.

• A Márkus Emília Park heti műsorán a 
franciák nagy nemzeti tllmju a „Szerelem 
Katonája-* szerepel, amelynek rendezője a. 
nemrégiben itt járt Benő le Pritice. A 'gyö
nyörű és sok helyen színes felvételeken és 
izgalmas mesén jól szórak - ott a közönség.

• A Fanamet a legújabb amerikai filmtröszt 
e héten tartotta első országos bemutatóját a» 
Royal Apolbóban. A bemutaió (ahol nyele ál
lítólagos sláger szerepelt) néni váltotta be :v 
hozzáfűzött reményeket.. A feliratok sem segí
tettek a. .sokszor émelygős Hímeken, amelyek 
hozzunk és terjengősek voltak.

Mizsikis Ferim
Zerkovitz—Szilágyi új operettje 

péntektől minden este 

a Budai Színkörben
Főszereplők:

Honthy Kanna 
Siller Irén

Kiss Ferenc 
Ka bős Gyula 

Sziklay József

• A Vígszínház e hete hozza meg a feoybohl 
első jubileumát. Lengyel Menyhért nagyszerű 
víg-játékát l'eclák Sárival a címszerepben, bél
főn adják 2ü-ö(l3zör. Azonkívül még .-/■•rdán 
csütörtökön, pénteken, vasárnap, valamint a. 
kői étkező lictfűu is játsszák a Seyholdot. Ked
den és szombaton az Alvó férj, Szenes Béla 
végtelenül mulatságom budapesti vigjátéka szó
rakoztatja a közönséget.

az

AZ ÜLDÖZÖTT 
=NAPLÓJA= 

dráma 8 felvonásáan
Főszereplő: Bernhardt Gőtzke ős 

Aud Egida Nissen

Corso — Corvin Kamara Kert
mozgó.szinházakban

és a fényes kisérő filmek.

Király Szinház

a legtökéletesebb, 
a 

legszórakoztatóbb 
látványosság

Plerre Benőit Királya^zony szeretője 
clinu regénye Almon 2 részben, 12 felv. 
A főszerepekben -. Huguette Douf f les 

és Petrovlcs fivetlsiléy

Uránia
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■9tx MLSc. lubileuml díszkőt- 
gyűlése

A magyar közélet vezetőinek jelenlé
tében folyt le az MLSz Jubileumi dísz
közgyűlése vasárnap délelőtt a régi kép- 
vibelólniz iilétjtcnuében. A termet elő
kelő közönség töltötte meg és adott üu- 
népi keretet u 25 éves jubileumát ülő 
magyar l'ulbullsportnak.

A Törekvés Dulköt által iutonált Hi
szekegy nyitotta meg u díszközgyűlést. 
Az, elnöki megnyitót Dréltr Imre nem
zetgyűlési képviselő, az MLSz elnöke 
mondotta, majd Rip/.a Ferenc dr. i'őpol- 
gúruicster mondotta cl az ünnepi beszé
det, amelyet sűrűn bzukitott fölbe a bal
ga lóság topsu.

Az -MLSz 25 évének történetét Füscher 
Mór, MAV-főfolügyelő, az MLSz, nem
zetközi bizotÍBÚgánuk cluöko vázolta. Az 
iidvözJő beszédek sorún fíákosi Jenő sza
vai váltottak ki bátulmas tetszést. A 
nemzetközi fu|baUszövetség üdvözletét 
Kimet (Paris) elnök tolmácsolta, majd 
az osztrák* német, csehszlovák, jugosz
láv és lengyel i'ulballszövctségck képvi
selői beszéltek.

A jubileumi ünnepséget este a Hun
gáriában tartott Ünnepi bankett fejezte 
be.

* Zuglói nC és Föv. TKÖr 
kerültek fel a* első osztályba
\ mH^odó.c-Jályú Vajn&k-'áR légl.üzdelmcl 

iránt hetek óta. <>riu?i az érdeklődé::. A helyzet 
különös alakulása, folytán a bajnokság torsa 
csak a tegnapi utolsó fordulón (lölt <1.

A tegnapi bajnoki finis hatalmas meglepetést 
botolt.

Az ÜT8E, amely egébe szövőnőn ke r eli
tül tartót a az első bolyét, vasárnap varé- 
aóget szón vedelt iJuglo csapatától, amely 
csők az utolsók kézül zérkózolt lel a ve

tőkhöz.

Az UTBE így tovább a máeolik osztályban 
tog ezek szerint játszani. mig n JövTKüv, 
amely vasárnap 6:3 arányban győzte le’ a ÁT- 
Ugosrag csapatát, a jövő érben szintén 0* 
■olsőosztályban fog szerepelni.

A második osztályban a kiesős kérdése is 
csak tegnap diát el. .Miután az URAK a KAC- 

szemben 2:2 arányú döntetlent crtel és így 
az E.MTK, amely 2:0-ra vesztett a MÁV-n! 
üzemben — kicsjk a második osztályból a Vi
lágossággal együtt.

A BAK megérdemelt 4:0 arányú győzelmet 
vívott ki a Testvériséggel szemben, mig az 
niTf! a KAOE-t 2:1, az ETSC a BSE-t 1:0 
arányban győzte le.

A másodosztályú bajnokság végeredménye 
a következő: l. FüvTKör 80, 2. Zugló 88, 3. 
l T8E 87. 4. BAK 84, ó.Tcslvéríség SÍ, 6. MÁV

7. BbE 8ó, 8. ETSC 24, 0. UMTE 22, 10. 
KAOE 20, l|. RAG 10, 12. URAK 18, 13. EMTK 
.16 14. A llágftssúg 14 pont.

.,.\ Bárány István rekordot javított a 
tatatóváropi versenyen. Országos uszö- 
versonyt rendezett vasárnap a Tatató* 
AároHl AU, amelynek az egri uszónagy- 
sugokou k'tv^l a főváros legjobb ver
senyzői is elindultak. A verseny ese
ménye, hogy Bárány István 50 méteren 
26.2 mp-ea idővel uj országos rekordot 
állított fel. (Régi rekord: 26.4 mp.)

.l,<’nvé*Hisztok sikere a honvédség 
bajnoki vivóversenyén. a m. kir. honvédség 

’’c országos bajnoki kard* 
... ??.”£*:!• “™clyaek érdekességé, hogy a dön- 
ká’nJt10 lmck|>e vidéki honvédtisztek kralifl- 
ulnít ír'van, A «én,or kardverseny cred- 
' (Tdlner Antal (Sportokétól lant.),
-cf U el.n.. ,Cn?nC< '’f'hrecon). 3. Beczner Jó- 

"''lin'ccn). i. .Markovit., József (Szeged) 
{>. Maiko.it, Árpád (Szeged), ti. nlnitzky <4uei- 
wenvt Pi'iíl?Kllí'-hr, ,nilf*'- ' Junior kurdiét- 
xr/Lv I György (bportoktatóltanf.) nvcrlo 

r<ter Lajos i Budapesti ó.« MniHniy Lajos 
■<d^.kn) ciutt. A karde-upatrersemt “ 

aranvhnn h"^ r >>.'Olló 0:7
arány hun a J.uduiika ellen.

■A vasárnapi lovasmérkőtésok ered
ményei.

A Mareltw.lg.il' MAC pályán vasár- 
nap folytattak és fejezték be a lovas- 
mérkőzéseket. A vasárnapi luvasmérkö- 
zésok eredményei a következők:

Lrok díjlovaglása. 1. Pislcl Miksa 
<Dolmány). Lovagolta: tulajdonosa. — 
Hölgyek díjlovaglást/. 1. Hungária t'-on- 
coúrt iatállú. (Cimbora).' Lovagolta: 
£óer Amália. — Urak nehéz díjugratása. 
I. Bindor Ottó (l'Jmden II.). Lovagolta: 
tulajdonom, — Hölgyek nehéz díjugra
tása. I. Fayer Sáqdorné (Frltzi). Lova; 
góllá: tulajdonosú. • Kdtösfogat alkal
mazottal. I. Gróf Esterházy Ferenc fo
gata. 11. Gróf Kardtsouyi Jonőné fo
gata. — Négycsfogatók. I. József fő
herceg fogata. Hajtotta: Sicbert Tiva
dar. 11. Loukay Zsigmond fogatú. Haj
totta: Tulajdonosa.

SPORT
Hz FTC nyerte 

Magyarország utolsó ama tör- 
futballbafnokságát

FTC—Miskolci Vasutas SC 4:0 (2:0)
S Magyar Labdarugók Szövetsége alapitii-. 

sáriak huszonötödik évfordulója alkalmából 
rendezett jubileumi ünnepségek keretében viv-i 
túk meg az országos futbiillbajnnkstig dörjtö- 
mérkőzését, amely egyben kapuzárása, volt az 
1925/26. futbalfesztcudünck. • A mérkőzésről sok 
mondanivalónk nincs. Az ’ országos futbatlbaj- 
nokság döntő-küzdelme ugyanis oly silány, 
értéktelen sportol nyújtott, hogy az. legfel
jebb mint az MT.Sz jubileumi ünnepségének 
egyik részlete érdemel említést.

A bajnoki döutömérközésrp az FTO és a. 
Miskolci Vasutas Sport Club csapatai kvali; 
úkalták magukat. A mecisd

•gr. FTC 4:0 (2:0) arányban megnyerte és 
ezzel eldőlt az utolsó amatőr-bajnokság 

sorsa is.

A gólokon Stecsovlts, Kohut, Pataki' ős 
Sándor, osztozkodtak. A Miskolci Vasutasok 
együtteső igen gyönge erűt rcprczcutál.

cllpn. A 3X1305. méteres mcgIHvásus flyer- 
ineccscn Griúnu (Edison) űzött 15 ponttal. 
Az, Üldöző csapatversenyt a Vilagusság, a. lű 
km páros versenyt tiágby (Szóin. MÁV) - és a 
10 körös tempoversciiyt Istenes (ÉTÉ) nyerto 
meg.

— A bécsi nagy regatta másadik napja is 
igen élónk érdeklődés mclett folyt le. A leg
több icrseny kétezer méteren felüli távon 
folyt le. A. fontosabb eredmények u követke
zők: Junior egyes: - 1. Stróbl Leó (Gniundeuer 
Rudervcrein) 1 perc 57 4,5 mp. 2. bteiger 
(Tser-Linz). 3. Straschil (Plrat-Béca). benior 
nyolcas: PannoniaBüdapcst ti perc 29 1.5 mp. 
2. IstcrLinz 6 pere 38 mp. Kettős kétevezös: 
l’nnnónia-Builapcst 7 perc, 33 2.5 mp. 2. MOVE- 
Esztcrgom. 3. Jster-Linz. Junior nyolcas 1. 
Pirat-Béczs 0 perc 56 mp. 2. Wickiug-Linz. 3. 
Elida-Bées. Vendég verseny: t Pannóniu-Buda
pest 7Yicrc 33 1.5 mp erős lijjrc után! 2. 
üruua Briiuni Ei'/züscgylet 7 perc 35 mp*. 3. 
MAC-Budapést.

LÓSPORT
p-'

n cseh atléták kikaptak 
az MTK nemzetközi versenyén

Az MTK vasárnap rendezte nemzet
közi atlétikai versenyét, amelycu a 
Sparta három atlétája, valamint a finn 
Katz ió starthoz álltak.

Mindhárom cseh atléta vereséget 
szenvedett, inig Katz, könnyen Síö* 

zött ilOOfi méteren.
Eseménye volt továbbá a versenynek, 

hogy
Hajdú (FTC) 22.1 mp.-es idejével 
megjavította a 100 méteres síkfutás 

rekordját.
A' -nemzetközi initing főbb eredményeit 

itt adjuk:

mann (MTK). 1500 m síkfutás If. o. 1. So
mogyi (MTK) 4 p. 17 mp. 2. Ferihegyi (Weil- 
ler) .MTK 1 p. 19 mp. 110 gát. 1. Dénes 
(MAFC) 16.7 mp. 2. Orbán (Szak) 17.3 mp. 
200 iu síkfutás. I. Hajdú (FTC) -’?.l mp. or
szágos" rekord! 2. Kurunczy (MTK) 22.2 utp. 
1C0Ó ni. 1. Bejczy (M.A< ) 2 p. 38.8 mp. 2. 
Rúzsa (MTE). 100 m. síkfutás. 1. llajdu (l'l'C) 
11.1 mp. 2. Farkas (AJAC) 11.5 mp. Hármas 
ugrás hcp. 1. Fekete (Dorog) 11.51 in. 1U0 cin 
előny. 4 400 m staféta. 1. MTK fStcincr B., 
Vl ciss. Horváth. Muguir) 3 p- 38.8 mp. 4 800 
m staféta. 1. MTK (Wciller, bpitzer, Scricttag, 
S'onwéyl) S p. 36.0 mp. Búlydobás II. o. Q-üs 
csapat. 1. MTK.

Budapesti
Ogetövepsenyek

400 méteres síkfutás. 1. Kurunczy (MTK) 50 
mp. 2- AVolf (Spárta. Prága) 52.1 mp. 3. Nagy 
(FTC). Magasugrás hcp. 1. tiros-s Imre (MIK) 
17 cm e. 102 cm. 2. Magyar’ (MTK) 9 cm c. 
187 cm. 3CJ0 ni síkfutás. 1. Katz, (Finn) 8 p. 
;.i.S mp 2. Papp (FTC)-. 9 p. 15 mp. Diszkosz
dobás n. o. 1. Helin (MTK) 39.20 m. 2. KauL

A MATC és a BEAC ifjúsági atiólikai- 
versonyének pradményol: 100 méter. 1. IVeigl 
(BEAC) 12.5 mp. — 800 méter. 1. Krammcr 
C.MTE) p. 13.2 mp. — Magasugrás. 1. Cold- 
seheider (MTK) 100 cm. — Súlydobás előny- 
vergenv. 1. Pauszt (KAOE) 11.35 m. 2.00 cm. 
előny.’- 200 méteres gát. 1. Németh (KlfOSz) 
29.1 mp. — 100 méter. 1. Károlyi (MAC) 5o.4 
mp. — Triatlon. 1. Paitz (BEAC) t pont. — 
3000 méter. 1 cisz (KAOE) 9 p. 48.6 mp. -- 
t: íoo méteres stfeta, kcz^bU részére. 1- MIK, 
2. KAOE.

A KHAC vrawtliril 
őszit szünetel

Ez évban addig öl verseny zajlott 
le

A Hétfői Napló k.üiiin tudóüHójánuk tclcfóiT- 
jclcntéso alupján múlt heti sz.ámunkbau be-- 
számoltunk aról, hogy a KMAC ez évi telje
sen nemzeti jellegű Tóraót ja a KMAC vezetö- 
ségónek, Andrássy Sándor gróf elniülcnek, 
Szjslnlír Aladár dr. vezertitkárnak, Dőghy 
Ödön dr. ügyésznek, Nagy Gyula dr. a motor
kerékpár szakosztály elnökének köriiltckintu- 
munkája és a magyar áirtateur automobilizmus 
lelkes , híveinek oportszerctctc következtében 
impozáns keretek között zajlott le. Ennek a 
túraútnik amely kiírási szabályzatánál fogva 
nem a versenyek túlfeszített teljesítményeit 
hivatott forszírozni, hanem 1. az, amatcur 
autoniobilisláltnak társadalmi összehozása kap
ósán. 2. azoknak vezetői rutinját a megbizba- 
tösá® elve szerint kívánja osztályozni, 3. az 
ország lakosságának érdeklődései az, automo
bilizmus iránt ébren tartani. 1. az utakat hasz
nálhatóvá tenni és végül ötödször, a kereske
delemnek alkalmat kíván nyújtani arra, hogy 
n nagy szezónbau a különböző gyártmányú 
és típusú kocsik használhatóságát kollcktivo 
és a gyakorlatban bizony ilbaf >a be, sikere 
teljea volt. Ha’ a jelenlegi gazdasági bclyzclct 
szem előtt tartjuk és meggondoljuk. hogy 
Ausztria, Csehország. Románia és 'Jugoszláua 
ez. évben tjein .tudták megtartani tervezőit 
tátalltiukot. ú’.ry liiHöniison méltatásban 'kell 
rőszcsitenllnk a KMAC vczcti«égót, amely 
mégis meg tudta teremteni a Magyar. Turaút 
ez évi megrendezésének előfeltételeit.

Az elért eredmények, igy-főleg Sztui János 
(Austro Daimler) és Delmár Wsltcr (Stcyr), 
akiknek nemes ■»ersenyebö) nüanpznyi ettőrés- 
ócI bzlui került ki abszolút győztesként telje
sítményei külföldön is nagy fcUúnézt keltet
tél.. A molorkrrnk párok túra útja is váfjMcOZA- 
sfin felüli eredmény (hozott. Hajós Imre dr. 
fecoHY oldalkocsis motorkerékpáron abszolút 
gyöztjlipet aratott, méltó riválisai - Így obu- 
sorhnn u nagyon rokonszenves flatalos lendü
letű ifj. Horthy Irtván. Mévay Endre, Kubek 
József, Manó Józsel'. Majlúth Mihály stb. stb. 
felett, akik közül ifj. llortlj.' lsfván rendácivUll 
telictaÓROS szereplését kell különösen kiemel
nünk. (A bogi) gyorsasági versenyben bzóló- 
niotorkcrékpáron rekordidőt ért cl.)

A túraút rcsuméc-jc unnál kielégítőbb, mert 
az, aUtóstnkmúbii is fellendülést hozott és a 
benzin vállalatok, olajkereskedelmi végek és 
főleg a kitünően fizoroplű Cordiilie pneumatlk- 
ot gyártó magyar társaságon kívül, a vezér
képviseleteknél Is nic.jíindultnk a vásárlások. 
Szeptemberig egyenlőre a KMAC vcTsenynap
éira szünetel, akkor kerül lefutásra a 8táb- 
hégyl verseny. Addig is a Hétfői Napló az 
autotózakma híreiről híven bo fog számolni 
oh ásóinak. b. t.

— Az aulóbZakma hírei. Az angol Tourisl 
Trophyról készült filmet bemutatják Budapes
ten. A KMAC felkarolta Majlúth Mihály ak
cióját, aki a motorkerókpársport népszerűsí
tése érdekében megszerezte az angol T. T.-röl 
készült film előaási jogát. Előbb • egy zárt
körű előadása lesz a Ülmnek, amelyet azután 
egyik, bemutató filmszínházunk, fog egy hétre 
műsorába felvenni.

— Reiman Gyula kormányfötanácsos. Az 
automobilizmus terén kifejtett több évtizedes 
munkássága elismeréséül Reiman Gyulát kor- 
mánvfíitanácscísá neveztek ki. A magas ki
tüntetés az egész szakmában, osztatlan ■ örömet 
okozott.

X Az NSC kombinált futballcsapata vasár
nap a László ós Fekete cég futball csapatával 
niérküzött, amelytől 1:2 (|;0) arányú veresé
get szenvedett; A eúgesapat góljait Voracsok, 
Fürsincr cs' Rá/.só lőtték, inig az NiáC gól
lövője Rómay II. volt.

X Sarlós csak országos rekord alatt tudta 
legyőzni Rommolt. Az UJE motoTbtadion va
sárnapi nemzetközi versenyének eseménye, 
hogy Bartos a nemzetközi motorvezetéses ver
seny 30 kin-Cs döntöfütumában 24 p. 02.2 
mp-cs országos rekord alatt győzött. A ver
seny vógercilmőnyóbcn Bartos 10 ponttal győ
zött Kömmel 10, Bániczky 0 és Pirity 4 pontja

üagjf botrány 
az ügstOn

Amit előre latiunk, áz, a vasárnap reggeli 
versenyen tényleg bekövetkezett. A közönség 
türelme régre elfogyott cs óriás) botrányt 
icndézctt tegnap az ügető versenyeken. Mar 
többször mcgcmlúkezíüuk a iclictctleu rostz 
stciíiixról és többször, fclliivtuk az igazgatósé- 
"°t, hogy cserélje ki a’z indítót, intelmeink 
süket fülekre talált. Tegnap is a második ver
senyben, a start pontosan háromnegyed óra. 
hosszat tartott és végre is caak Eliúná jött; 
el u géptől, a többi résztvevő pedig jó űicsszo 
követte. Kahmegdan, Bcssio O, Zrínyi és Jani 
pedig kimaradtak. Éktelen zsivaj és láfma 
tört ki a verseny után, u közönség kovetélto 
hogy fussák újra a versenyt, vagy adják vissz* 
a pénzét. Az igazgatóság bölcs elhatározásai 
Bessie O-ra visszaadta a pénzt mig u többi 
lóra kötött fogadások ténylegesen elvesztek. 
Hosszú ideig tartott, n>ig a közönség • jogos 
felháborodása lecspndescdctt. Ha ilyen állapo
tok lesznek az ügetön. azt hisszük, közönség 
nélkül fogják a versenyeket lebonyolitani, A 
nap föycrsonyét az Orosz Miklós emlékver
senyt Első nyerte, mert a többi résztvevő be
teg volt. A favőritok minden versenyben le
maradtak. A részletes eredmény a következő:
1. 1. Erdély (Kallinka 6). 2. Párjus (3 reá). 
0. Véletlen (8). I-’. in. Andy, Bujadérc. 10:01, 
10. 10. olasz 10:62. — lf. 1. Eliana (Dózsa 8).
2. Smonca (3). 3. Jójska (16). F. in. Gyöngv-
ila, Párisién Grill, Kiáru. IVutki, Kalimegdán, 
Bessie O, Zrínyi. Jani. 10:85 33, 28, 98. olasz. 
10:66. — III. 1. Bazár (Cassolni 6). 2. Zivatar 
(1). 3. Nadragulya (8). F. m. Jakab. Léva, 
Mutyi, Xil ária. Rcscrl, Walpurga Elfl, bukói. 
10:ö7. 11, 20, 32. olasz 10:08. — ]V. 1. ELsö 
(Deák íi(>. s. Isar (s).,s. Brokát JJ. m.
Bubám. Hcller, Allegro. 10:36. 14. 17. olasz 
10:31. — 1. Biliét cloux (Kallinka 1). 2. Alico 
(3). 3. Bráma (12). F. m. Kotyogó, Rataplan, 
G. Endre bácsi. 10:37. 24 18. olasz 10:43. — 
'Leleményes (Wachtlcr 3). 2. Tarabos 
i- S'.J,>fykc M* J * Kézangyal,
lvairo. 10:30, 15, 12. olasz 10:30.

LÓVERSENY.
Borvirág könnyen másfél hosszal nyerte a kan
cadijat. Littlo Pót második, Bedouiuo harmadik
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Szomorú vasárnapija volt tegnap a Magyar 
Lovuregylctnek. A lyaneadij napjára nagyon 
•kevesen voltak kiváncsiak. Ily kevés közönsé
get még nem láttunk uz új pályán vasárnap. 
A nap fóversenyT-beu Littlo Pof, Muscttc. Bo
roka. Mileva. Borvirág, Pompadour cs Be- 
douine indultak. A nagy dijat igen könnyen 
l'.-j bosszul Borvirág nyerte, Littlo Pét cs 
Bcdouino ellen, Muscttc volt negyedik. Bor
virág győzelme nagyon kellemetlenül érintetto 
a fogadókat, mert u kánon legutóbb a Szé. 
clienyi emlékversenyben #z ptolsók között vég
zett. Ilyesmi külöubcn a. .Hcsp istállónál nem 
tartozik a ritkaságok közzé. A* kanca díj le
folyása u következő volt. Pompadour vezet, 
Borvirág cs Musetto előtt, a távnál a vezető 
vissza&sik, Borvirág kerül az élre itt Littlo 
let is kibontakozik a mezőnyből, a vezető ül 
dozésern indul, de verve marad a végén jövő 
Bedo.uinc les -, harmadik. Littlo* Pot-ot nagyon 
szerencsétlenül lovagoltak rés; egész, úton • bo 
voU zárva az útja. A részletes eredmény a kő* 
vetkező: I. f. Tóalmás (Kovács 1*4). 2. Nádor 
(Hokolái 8lto reá). 3. Phryno (Szabó 3). °í 
, j-, *. b* — II. 1- Formás Sajdik (i1/?-
“■.hvlvi (Scjbal 1I3). 3. Kolompós (Észből'.’ 
1 h. 4 b. 10:27. — IIL Magyar kancadíj 1. 
Borvirág (Gulyás .ö). 2. Littlo Pct (Szabó 1W. 
3. Bedoumc (Kovács 5). 4. Musctto (£sSh 2). 
F. ni. Boróka (Stjjdík 20) Milova (Nagy 16), 
Pnmradenr (Sejbal 1). p,i b. nyak h. 10:61, 
19, tű. 25. — IV." 1. Bocskav (E6»b 1>.'2. irn 
lila (Szüos 3). 3. Inpair (Szabó 12). F. m. 
Patt. Magyarán. Dana, Nata^cha Marika II, 
Dóráin. Kvak h. 1% b. 10:71, 21. 17. 80. — 
1. 1. Dehogyhsncm (btenczl 3). 2. Didó (Szabó 
•/10 roa). 3. Tallós (Esch 8). F. m. Kóser. 
Prlfl, Bolygó, Emeletes Tót, Bruttó, Midas, 
Pali, Sárvíz. Tilalom. Fojh. 2Vj h. 10:56 13, 
’-j — Á’L 1. Tisza (Gulyás í’i). 2. Silénu
(Rujcsik 8). 3. Katáiig (Esdi 2) F. ni. Lamo-

Dana. Nata^cha. Marika II , 
....... ........ 11. i-% b.-10:71, 21. 17, so. — 
1. Dehogyhsncm (btenczl 3). 2. Didó (Szabó 

0 reá). 3. Tallós (Esch 5). F. m. Kóser.

Az autó a New-York '■ palotától G.20 és 
15,20 árakor indul

Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál cs az összes menetjegy

irodákban
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