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Angol bEavaíkozás olüzío meg 
Bacher elnfihigazgató és Mbri 

Oszkár leíartúzfalásóí
Vasárnap délelőtt a Markó uccai fogházba szállították mindkettőinket 

Roth angol kapitány budapesti tárgyalása

Rassay Károly indokolatlannak farija a letartóztat ást
Általános feltűnést és meglepe

tést keltett, hogy Bacher Emilt, a 
Viktória-konszern eln ökigazgatóját 
és Fábri Oszkárt, a Konkordia ma
lom igazgatóját az ügyészség uta
sítása alapján a vasárnapra vir
radó éjszakán őrizetbe vette a 
rendőrség. Vasárnap délben azután 
mindkettőjüket átszállították az 
•ügyészségre.

Vasárnap délben becsukódott az 
ügyészség fogházának kapuja két 
eanber mögött, akik közül az egyik 
jelentős és számottevő tényezője 
volt a malomiparnak, a másik pe
dig a magyar közgazdasági világ
nak talán legmarkánsabb egyéni
sége. Bacher Emil és Fábri Oszkár 
előtt az ügyészségen kihirdették a 
letartóztatásról szóló végzést. 
Bacher és Fábri számára ezzel le
zárult ügyük egyik fejezete, az el
hangzott végzésnek azonban vissz
hangja támadt a magyar közgazda
ság életében. Az ügy részleteinek 
kivizsgálása a hatóságok elé tarto
zik, bírálattal, ítélettel senki sem 
vághat eléje. Az igazságszolgál; 
tatás könyörtelen, de tisztán látó 
elbírálást kell megvárni, hogy 
megtudjuk: hűtlenül visszaélt-e a 
rábízott óriási vagyonnal Bacher 
Emil, vagy megmérhetetlen és vi
lágjelentőségű, de utópisztikus 
üzleti álmok útvesztőjébe bonyoló
dott, vagy pedig reális üzletek 
épülőiét rombolta lé a véletlen hal
szerencse, mely most a fogházba 
juttatta Bacher Emilt, a százmil- 
miUjárdok urát.

Az általános feltűnést keltő ügy
ről alábbi tudósításunk számol, be:

Fábri és Bacher szembe 
kerül egymással

Bacher Emilt és Fdbry Oszkárt az éj- 
í7ska egymástól elkülönítvo őrizték kát 

detektivszobában. 'Délelőtt fél tíz óra 
tájban azután az intellektuális osztályt 
vozető TandörCőtisztviselő maga elé ve
zettette mindkettőjüket.

Bacliert, a 72 éves vezérigazgatót 
teljesen megtörte a rendörségeu töl

tött éjszaka,
sápadtan, gyűrött arccal jelent meg a 
rendőrtisztviselő szobájába, ahova né
hány perccel később detektívek kísére
tében. Fdbry is megérkezett.

Mindketten némán, minden szó és 
megjegyzés nélkül hallgatták végig a 
rend őrtisztviselőt, aki tudomásukra 
adta, hogy az ügyészség rendeletére át
szállítják az ügyészség Markó uccai 
fogházába.

Útban a Markő uccai 
fogház felé

Tíz óra előtt néhány perccel két 
csukott aulótaxi állott meg a rend

Strache főügyész Auer dr. ügyész 
ségi aleinöknek osztottak! az ügyet

öt perc múlva a törvényszék Mar
kó uccai frontja előtt két autó meg
állóit, amelyből hat ember szállott 
ki. Négy közülök detektív volt, a 
másik kettő — a két letartóztatott 
málomklrály: Bacher Emil és 
Fábry Osgkdr. Mind a két iparfeje
delmen erősen meglátszik a rendőr
fogdában átvirrasztott éjszaka. Sá
padtan és elzsibbadt lábakkal száll
tak ki az autókból. A detektívek né
hány pillanatig tétováztak, hogy a 
fogházba vigyék-e foglyaikat, vagy 
pedig betüszerint véve a kapott uta
sítást, egyenesen az ügyészség elé 
állítsák őket? Végül is az utóbbira 
határozták el magú ka G Mind a ha
tan felmentek az első emeletre, s az 
ügyészségi hivatal felé tartottak. 
Néhány percig várakoztak, míg 

őrség kapuja előtt. Először Bacher 
Emil vezérigazgató hagyta cl az 
épületet két detektív kíséretében, 
akik az első autóban, a vezérigaz
gató oldalán foglaltak helyet, majd 
Fábri Oszkár sietett ki a kapun, 
ugyancsak két detektív kíséreté
ben.

Bármilyen gyorsan is ment 
végbe az átszállítás, mégis össze
gyűlt néhány ember, aki tanúja 
akart lenni annak az eseménynek, 
amikor Magyarország egyik leg
gazdagabb emberét,

a malomkirályt átszálltjuk az 
ügyészség fogházába.

Néhány pillanat és a két autó szá- 
guldva hagyta el a rendőrség épü
letét és ezzel a főkapitányság min
den tevékenysége megszűnt ebben 
a nagyarányú bűncselekményben.

megérkezett Sztrache Gusztáv dr. 
főügyész, az ügyészség elnöke, aki 
már ekkor értesülve volt, hogy uta
sításának a rendőrség pontosan ele
get tett. S mikor titkára jelentette 
neki, hogy Bacher Emilt és Fábry 
Oszkárt már előállították, magához 
kérette az ügy delegált referensét, 
Auer György dr. ügyészségi aleluö- 
köt, aki rögtön le is ment hozzá. A 
főügyész átadta a bűnügyre vonat
kozó összes aktákat és jelentéseket 
az alelnöknek és

utasítást adott neki, hogy azon
nal hallgassa ki Bachcrt és 

Fábrit
az ügyészség fogja a nyomozási ak
tust lefolytatni.

Amikor Auer dr. alelnök kijött a

I főügyész szobájából, od? . ólt n le-
rcmszolgáuák:

— Hozasson fel két fogl’á-'.urt 
és küldje őket a szvbán’bu

Majd a detektívekhez fordult:
— Jöjjenek, kérem, velem.
Ezután megindult menet élén a a 

ügyészségi alelnökiül bekanyarod
va jobbfelöl Auer dr. zo'.ó j i. felé. 
Csatlakozott hozzájuk egy iigjész-- 
ségi titkár is, aki a jegyzői tisztet 
a olt hivatva ellátni.

— Először Bacher Emil urat
kérem i

— mondotta az alelnök, mire Bachefl 
belépett a szobába, a detektívek pe
dig Fábryval együtt kint az előszo
bában várakoztak. 1'1 közben megér
kezett a két fölrendclt fogházőr .mi
re az alelnök a detektív eket elbocsá
totta. Az eg;- ik fogházőr bement :l 
szobába és Bacher háta mögé állt, a 
másik pedig kiment Fábryra vi
gyázni.

A törvényszéki folyosók -• amik 
vasárnap amúgy is teljesen ueplclc- 
nok szoktak lenni, ma is teljesen el
hagyatottak voltak. Még az ügyé
szek sem tudták, hogy most hallgat
ják ki a szomszédos szobában azt az 
embert, aki még másfél évvel ezelőtt 
nyolcszázmillárd hatalmas vagyon 
ura volt, s aki a közgazdasági élet
ben malomkirály néven volt ismeri.

Bzcher Emil a sóhaj lépcsőn
A kihallgatás meglehetős hosszú ideig 

tartott s a dupla ajtón keresztül uein 
hallatszott ki egy hang sem. Végre 
majdnem egy órai várakozás után ki
nyíltak az ajtók és hallatszott az ulel- 
nök hangja:

— Kísérje lo a fotfljot a fogházba.
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K 'A foghíiőr szalutált és indulásra szfi- 
lllolfu fel fíachert, aki n szemeiből l.t- 
lopúd-.ó könnyeket törölhette zsebkendő
férd. Végül is megemberelte magát és 
<v gindult lefelé a fogházba vezető 
r.d Kőlépcsőn, amelyet a markónéra i köz
nyelv „só/iaj-fépcső-'-nek keresztelt el. 
Csak Ijuaz burmlnc Jépreő nz egész és 
ruér lenn találja magút a fogoly — a 
fogházban.

Amikor a fogházfel ügyelő lent, jelen
tette, hogy Bacher Emilt az ügyészség 
•lőzetes letartóztatásba helyezte, itt 
rögtön hozzáfogtak a törzskönyvi adu
tok bejegyzéséhez. Először egy

mérce alá állilolták Hadiért
■ — akár a sorozásnál — megmérték 
testhosszát, azután feljegyezték sze
mélyi adatait. Majd felszólították, hogy 
u zsebeiben lévő összes tárgyalt adja

Az ügyészség Bacher Emil letartóztatását azon vádpont alap
ján rendelte cl, hogy Bacher igazgatósági és közgyűlési hatá
rozat nélkül az angol pénzpiacon egymillió és kétszázötvenezer 
font kölcsönt vett fel a rendes kamatokon felül, negyedévi 
egynegyed százalék provízió mellett, ami az ügyészség szerint 
igen terhes feltétel és hűtlen kezelés. Fábri Oszkárral kapcso
latban a helyzet ugyanaz. Külön vádpont ellene az, hogy köz
gyűlési határozat nélkül egy milliárd korona fizetési előleget 

folyósított magának.

A védők felfolyamodtak 
a letartóztatás ellen

A védők Székein Lajos dr. és 
Ürüli Dániel dr. fel folyamodást je
lentettek be a határozat ellen. Az

Hogy mi Indította rneg a lavinát, 
Wiely ezt a két, idáig közbccsülésbcu 
BŐ, embert a börtönbe juttatta, igen 
írdekes verziók keringenek közgazda
tagi és jogászi körökben. Az egyik 
verzió szerint, amikor a Viktória- 
konszern, illetve Bacher Emil, — a ren
delkezésére álló mérőtökén tultcrjesz- 
kedvo — nem elégedett meg azzal, hogy 
l> diktálja itthon a malom- és tisztara
hat — hanem a kontinensen túl is ve- 
eérszorepet akart játszani, megkontre- 
minálta a csikúgói gabonatőzsdei ára
kat — ami által olyan tömog

horribilis értékű malom-váltót bo
csátott ki,

amiknek egyáltalán nem volt fedezetük

Tanácskozás a
A pénzügy miniszter erre érintkezésbe 

lepett Pesthy Pál igazságügyminisztor- 
rel s az értekezésre, áthivatták Őzt ráche 
Gusztáv dr. főügyészt, az ügyészség el
nökét is. Ekkor nz a meggyőződés ala
kult ki, hogy

Az összeomlás története

formális feljelentés nélkül Igen ne
héz megindítani Bacher ellen az. 

eljárást.
Szóba került nz is. hogy még esa’árd 
vagy vétkes bukás címén sem lehet 
eljárni, mert hisz

a Viktória nem ment csődbe, 
'hűtlen kezelés fenforgására pedig ele
gendő gyanú és bizonyítók akkor még 
nem merült fel. Közben beérkezett az 
újvidéki Lovrekovich-félo feljelentés s 
ekkor nz. ügyészség nyomban elrendelte 
nz. eljárás megindítását.

Klhnligatták a Molinuin vezetőit,

A pénzügyminisztérium  ̂
az igazságügymlnisztérium 

és a Viktória
A Viktória konszern szanálása során 

mindvégig igen szigorú ellenőrzést gya
koroltak az angol hitelezők. Tizennégy 
angol nagybank és bankház boosájtotta 
a Viktória rendelkezéséin az ötnegyed 
snillló fontot, és a tizennégy bank meg
bízásúból Witrich, i\7. ismert nevű 
svájci malomszakórtő jött Budapestre, 
hogy ellenőrizze a szanálási munkálato
kat. Az ellenőrzés elsősorban is abból 
állt, hogy az érdekcsoport megbízásá
ból

■z angolok könyvelői beültek a 
Viktória Irodájába

M így a könyveken keresztül az üzlet
vitel minden legkisebb mozzanatával is 
tisztában voltak. A Viktória Összes 
könyvel között
| az Angol Bank egyik főkönyvelője 

elő, mert a fogház-szabályok értelmében 
nem szuba\l magúnál tartania semmit. 
Bacher szó nélkül teljesítette a paran
csot. Kivette zsebéből pénztárcáját, iro
mányait. kulcsait, óráját.

— A gyűrűjét Is vegye le — mon
dották.

Bacher lehúzta ti jjárói jegygyűrűjét 
is letette az asztalra. Végül aláíratták 
velő a leltárt és

felvezették őt egy magánzárkába, 
ahol elmerenghet karrierje, éloto és bu
kása színes emlékein.

Fábry Oszkár kihallgatása nem tar
tott oly hosszú ideig, mint Bachcré. Rö
videsen

öt is lekisérték a fogházba, 
mert ellene is elrendelték az előzetes 
letartóztatást.

ügy iratai

ma, hétfőn a vizsgálóbíróhoz, 
kerülnek, az dönt a további 
fogvatartás, illetőleg a szabad- 

lábrahelyezés kérdésében.

és erről jelentést tettek megbízóiknak. 
A revizorok jelentése után

az angol tőkecsoport képviselete 
közvetett utón érintkezésbe lépett az 
illetékes pénzügyi fórumokkal és 
az ügyről részletesen értesült a 

pénzügyminisztérium is.
Néhány napig tarló tanácskozás után a 
hivatalos pénzügyi körök az angolok je
lentésű alapján előállt helyzetről

tudósították az lgazságügymlnísz- 
térluinot is, mire a minisztérium 
utasítást adott az ügyészségnek, 
hogy tegyen részletes jelentést a 
Viktória-konszern ügyében folytatott 

nyomozásról,

melynek aktái már hetekkel előbb ke
rültek át a főkapitányságról az ügy ész
ségre. Ez az ''járás az elmúlt két héten 
belül folyt le és a kiszivárgott hírek 
szerint

a ma folyamatos! tolt intézkedések 
és az elmúlt napok eseményei kö
zött bizonyos vonatkozásban össze

függés mutatkozik,

Mr. WiBtrich, az 
megbízottja a

Tegnap regei érkezett Budapestre 
a Viktória-inalom angol hitelezői
nek megbízásából két angol bank
ember, akik megérkezésük után 
nyomban érintkezésbe léptek M. 
Witrichel, aki már hónapok óta Bu
dapesten él, itt képviseli az angol 
érdekeket a Viktória-malom szaná
lása körüli munkálatoknál. M. Wit
rich értesítette az angol bankkörö
ket néhány nappal ezelőtt, hogy kü
lönböző gyanúk merültek fel a köny
vek átvizsgálása közben és hogy a 
magyar bankok részéről kiküldött 
ellenőrző bizottság tagjai ügy lát
ják: Bacher Emil éljen a hűtlen ke
zelés vádját lehet emelni.

A Viktória angol hitelezői en
nek az értesülésnek a kézhez
vétele után nyomban beható 

értekezletet tartottak,
amelyen elhatározták, hogy instruk
ciókkal hét megbízottat küldenek 
Budapestre. Az instrukció, értesülé
sünk szerint, röviden annyiból állt: 
mindent el kell követni, hogy az ed
dig lefizetett 450 milliárdon kívül az 
angol érdekeltségek további köve
teléseiket is megkapják.

lehetőleg pedig — azonnal.

Az angol hitelezők ugyanis a Vik
tória-malom vezetése, majd szaná
lása körül tapasztalt zavarok foly
tán ngy látják, hogy nem maradhat 
pénzük veszélyeztetés nélkül a Vik- 
tória-konszernnél.

ÍVJ. Witrich az Angliából érkezett 
megbízottat azonnal a magyar ban
kok részéről megbízott ellenőrző bi
zottsághoz vezette, akik most már

részletesen informálták az an
golokat a Viktória-ügy minden 

fázisáról.

Vasárnap délben, ugyanabban az 
időben, amikor Auer ügyész kihall
gatta Bacher Emilt, Fábry Oszkárt, 
Witrich Bank ücca 5. szám alatti 
lakásán fontos tanácskozások kez
dődtek. A két angol bankember tár
gyalta lo M. Witrichhel azokat a 
szempontokat, amelyeket a további 
tárgyalások során érvényesíteniük 
kell. Később1

megjelent Wittriclí lakásán 
gyors egymásutánban három 
budapesti nagybank igazgatója, 

akik valamennyien az iránt puliato- 
lództak, hogy tulajdonképpen mi
lyen új kívánságokat tartalmaznak 
azok az nj instrukciók, amelyekkel 
Londonból útnak bocsátották őket. 
A tanácskozás befejezése után a 
Hétfői Napló munkatársa felkereste 
M. Witrichet, aki a következőket 
mondotta:

— A Bacher-ügyről érdemi nyi
latkozatot nem tehetek.. Toljes.disx-

a amiknek készpénzben ‘való beváltá
sára — a bankok összes készpénze sem 
lett, volna elegendő. Már pedig a malom
váltó olyan fizetési eszköz az egész vi
lágon, — ami egyenlő a készpénzzel. 
Bacher az egyre süllyedő csikúgói ga
bonaárakat kontremlnálta meg, nem 
gondolva arra, hogy a mérhetetlenül és 
európai értelemben hihetetlenül gazdag 
amerikai tőzsdétekkel a gazdasági har
cot felvenni anny.i — mint biztos ut 
a megsemmisülés felé.

Bacher pedig ész nélkül rohant a 
veszte felé. Amíg bírta pénzzel és hi
tellel, beváltotta az esedékes váltókat, 
majd angol bankároktól egymilliókét- 
szá7.ötvenczer font kölcsönt vett fel, ami 
szintén teljesen elúszott a gaboua- 
krachban.

letartóztatásról
Rtisso Illést és dr. Dobay Artúrt, akik
nek a következő kérdésekre kellett vá
laszolnak:

1. Bacher személyileg és egyénileg 
résztvett-e a csík ágói és egyéb üz

leti vállakózásokban?
2. Ha Igen, nem-e könyveltette át 

veszteségeit a Viktória terhéro.
8. Ha nyert volna a esikágól üzleten, 
nem-e került volna-e a Viktória 

nyeresége Is az ő számlájára?
A fenti húrom kérdés körül bonyoló

dik most az egész bűnügy.
Közgazdasági körökből kapjuk azt a 

hírt, hogy Bacher a tőzsdei hossz Jitejé 
ben 450 000 koronára verte a Vik
tória árfolyamát, s amikor az lceü’yo-it 
50.000 korona alá,

a maga részére vásárolt Össze m 
piacon kapható minden részvényt;

gyakorolt állandó ellenőrzést, később 
pedig Budapestre érkezett Witrich, az 
ellenőrzés tulajdonképpeni vozotője. 
Witrich minden valószínűség szerint 
olyan utasítással érkezett meg, hogy az 
angol tőkecsoport érdekelnek megvé
dése terén

n legmesszebbmenő intézkedéseket 
foganatosítsa.

Á kötött utasítás alapján azután n 
Viktória vezetőjével történt megállapo
dás értelmében reviziótervezetet készí
tettek az angolok a könyvek ellenőrzé
sére. A revízió során — annak ellenére, 
hogy nz összes közgazdasági szakembe
rek a legjobb úton vélték haladni a 
Viktória ügyeinek rendezését —

Az angol revizorok bizonyos diffe
renciákat láttak fennforogni, 

bár az angolok revíziójának ügyo tér-' 
-.nészetcsen nem befolyásolhatja a ma
gyar igazságszolgáltatás menetét,

Bacher Emil éjszakai 
munkája a letartóztatás 

éléit
Bache, Emil a Viktória könyvravi- 

ziója során minden valószínűség sze
rint megérezte, hogy ez a revízió olyan 
tormészotü következményekkel járhat, 
melyek azután szükségessé teszik, hogy 
a bonyodalmak bekövetkezése esetén 
ismerje az üzletvitel minden részletét. 
Az elnök-igazgató, aki minden idejét 
családja és az iroda között osztotta 
meg, éjszakákon át tanulmányozta, vál
lalatának könyveit. A hujlott kom 
ember

napok óta iratai fölé hajolva töl
tötte az éjszakákat. j

Ez a megfeszített munka azután ki
hatott kedélyállapólóra és az utóbbi na
pokban csak az dcrltetto fel egy kissé, 
hogy lia a középiskolák között rende
zett versenyen latinból a második lett.

angoi hitelezők 
Bacher-ilgyről 
krédóval kezeljük ezt az jjgyet,' 
amelynek óriási dimenziói, súlyos' 
gazdasági válságot idéznek elő. Egy\ 
tényt közölhetek az urakkal: az an
gol bankok szövetsége két jirat kül
dött Budapestre.

Nem igaz az a hír, hogy Bacher 
Emilt és Fábri Oszkárt ennek 
a két angol úrnak a feljelen
tése alapján tartóztatták le.

Ez a két angol ur csupán informa
tív tárgyalásokat folytat annak a 
megállapítására, hogy az angolok 
érdekeit milyen részben érte, vagy 
érheti sérelem, ha a Bacher és társa 
ellen emelt vádak igaznak bizonyul
nak.

Kapt. Roth, az angol 
megbízott budapesti 
tárgyalása ás londoni 

utazása
A Viktória könyveinek revíziója-; 

még tartott, mikor Budapestre ér-! 
kezett Londonból Capt. Roth, az an-! 
goi bankérdekeltségek képviseleté
ben.

Roth kapitány, az augol tőke
csoport teljhatalmú megbízottja j 

először Witterichel, a budapesti el
lenőrrel folytatott megbeszélést, 
majd Bússó Illéssel, a Haditermény 
volt vezérigazgatójával, a Viktória 
szanálása során megalakult döntő
bíróság vezetőjével lépett érintke-' 
zésbe. Rússó Illés többizben tárgya- 
lást folytatott Róth kapitánnyal. A' 
tárgyalások során

Both kapitány szóba hozta 
ugyan az angol érdekeltségek 

fokozott védelmét,

azonban nem tett olyan értelmű ki-: 
jelentést, melyből arra lehetett vol-! 
na következtetni, hogy bármilyen* 
irányban is intervencióra készülne. 
A múlt hét közepén fejeződtek be a 
tárgyalások és utána a kapitány 
visszautazott Londonba, ahol inin- 
den valószínűség szerint részletesen 
referált érdekeltségének.

A hét elején azután Roth .kapi
tány váratlanul visszatért Bu

dapestre.
A gyors elutazást, valamint a hir
telen visszatérést jól informált He
lyen összefügőnek tartják a Bacher 
Emil letartóztatása körül lejátszó 
dptt eseményekkel,

Russo Illés a Bacher-llgyrői
Bacher Emil letartóztassa után Bússá 

Illés, a kiváló közgazdasági szak tekin
tély. — aki a szanálási döntőbíróság 
vezetője és igy teljesen ismeri • Vik
tória ügyét —, a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának: 

— Megdöbbenve és meglepődve órte-
*
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küllem az eseményről. Áz ügy a kivizs
gálás stúdiumában vau és ennek be
fejezéséig nem lehet tiszta képet alkotni 
és véleményt mondani. Bizonyos azon
ban, hogy nem találok magyarázatot 
Btl-a, hogy ml lehet -inditóuktt Bíieher- 
nél'az ellene emelt vádnak, á hűtlen 
kezelésnek. Teljesen érthetetlen ez, 
mert amennyiben elköveti a hűtlen ke
zdetit, elsősorban is saját vagyonát. kell 
hűt lenül kezelnie, hiszen, a Viktória 
vesz vényeinek kétharmada, hatszázezer 
közül négyszázezer Bacher Emilé.

Arru a kérdésünkre, hogy a műi ese
mények nem okoznak-c zavart a Vik- 
tóriu-konszern .szanálásában, llussó Il
lés a következőket mondotta:

-- .f szanálás munkája rendben to
vább folyik. Természetesen minden at
tól függ, hogy mikén! lehet értékes!- 
lőni a vagyontárgyukat. Előrelátható
lag azonban semmiféle zavar sem lesz.

Fábri és a Concordia
Fábri Oszkár a Concoria vezér 

igazgatójának, Honiéit Henriknek 
tragikus halála után jutott vezető
pozícióhoz a. vállalatnál. Ebben az 
Ujőlicn a Concordia főrészvényesül, 
a Hatvany-Deutseh cég, a Slrrj/ser 
Sándor cég és llönicli Henrik/csa
ládja megkezdték a vállalrr szaná
lását, mely jelentős lépésekkel ha
ladt is előre. Kül önösen az hatott j 
megnyugtatóan a hitelezőkre, hogy

Hatvanyék vállalták a felelős- i 
séget a külföldi tartozásokért. 1

As ellenzék a Basher-ügyben 
k&nnyeimOséggel vádiéba 

a kormányt
A Baeher-ügynek politikai vonatko- | 

sásairól eltérőek a vélemények.
ÖRFFY IMRE.

a kormány pénzügyi előadója
a kormánypárt

álláspontját a következőkben ismertette 
a Hétfői Napló munkatársa előtt;

— Értesülésem szerint a letartoztatŰ3 
oka az, hogy

Bacher Emil az állami pénzeket 
nem a szanálás céljaira fordította, 

vagyis a szanálási kölcsönt nem az an
gol tartozások kiegyenlítésére használta 
föl, Amj a politikai momentumot illeti, 
meg kell állapítanom, hogy

Bacher lett-tóztatása teljes mérték
ben Igazolja a kormány eljárásának 

jóhiszeműségét,
A letartóztatás a legfőbb bizonyíték 
amellett., hogy a kormány a Viktóriát 
nem Bacher személyére való tekintettel 
szanálta, mórt hiszen abban a pillanat
ban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy 
Bacher Emil letért az egyenes útról, 
azonnal elrendelte letartóztatását. Ezek
utón a kormány jóhiszeműsége kétség
be von ha lati au.

Örffy Imre nyilatkozatával ellentét
ben

az ellenzék
a kormány i’elelőwségrevouását köve
teli.

PAKOTS JÓZSEF
ugyanis a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Értesülésem szerint Bacherék ha
mis vagyon-kimutalást közöltek azok
kal az angol pénzügyi érdekeltségekkel, 
akiknek hitelét élvezték. Ha a jobbol
dalon azt mondják, hogy í>. kormány 
jóhiszeműen járt el, akkor ezt a meg
állapítást legalább is a könnyelműség 
vádjával kell megtoldani. A mai sú
lyos gazdasági helyzetben, amidőn az 
adózó polgárok milliárd jaiból bizto
sítja a kormány az államháztartás 
egyensúlyát.

Fábri Oszkár teljhatalmú működése 
azonban nem sokáig tartott. Néhány 
héttel ezelőtt lemondott állásáról és 
a malom vezetését a főrészvényesek 
megbízásából Schrécker János, a 
B'örsod-miskolci igazgatója vette át. 
Fábri azóta nem foglalkozott üzleti 
ügyekkel. A Baross pcea 88. számú 
házban lévő háromszobás garzon 
lakásában lakott. Gyakran megfor
dult a fővárosi klubokban, főként a 
Királyi Magyar Automobil Clubba 
járt.

Az első feljelentés 
Bacher ellen

.Minthogy különböző üzleti differen
ciák merüllek fel Bacher és Lovri- 
kovichék közölt, Bacher két évvel ez
előtt a család részvényeit magánál 
tartva, a Lovrilco.vichékkal kötött szer
ződést felbonloltnáh jelcutelte ki. Eb
ből perlekedés kelet kezelt a család és 
Bacher között, amely jelenleg is az új
vidéki választott bíróság előtt folyik és 
az ügy eddigi állása szerint Lovri- 
kovlchék javára látszik eldőlni. A Lov- 
rikovich-Ciíalád az újvidéki törvényszé
ken néhány héttel ezelőtt különböző 
b ii u csel ek m é n y ékért

feljelentette Budiért,
akitől mintegy húszmillió dinárt köve- 
tcluek. ügy Látszik, ez. a feljelentés 
adta a lökést a Bacher cllcui további 
feljelentésekhez.

végzetes bűn tömérdek milliárdot 
elvonni egy olyan közgazdasági 

vállalat szanálására,
amely mint a következményekből Iák 
rzlk, nem érdemelte meg ezt a támo
gatást.

A kormány felelős a szanálási köl
csön összegének elvesztéséért,

mert valakinek mégis csak, felelnie kell 
azért, hogy az állam pénzével mi tör
ténik.

A Bacher-ű.^yben nincs 
politika — mondja Rassay 

Károly
Szükségesnek tartottuk, hogy 

ebben az ügyben Rassay Károly 
véleménye iránt érdeklődjünk.

RASSAY KÁROLY
a következő nyilatkozatot tette a 
Hétfői Napló munkatársa előtt:

— Ebben az ügyben érdemlege
sen nem kívánok nyilatkozni a^ert, 
mert a tényállást nem ismerem. 
Meg vagyok győződve, hogy azok, 
akik ebben az ügyben a kormány i 
politikai felelősségéről vagy an
nak hiányáról véleményt nyilvání
tanak, semmivel sincsenek több 
adatnak a birtokában, mint én. 
Senki sem tudja, hogy a letartózta
tás milyen okból és milyen bűn
cselekmény alapján történi. Telje
sen kizártnak tartom, hogy a sza
nálásra kiutalt, összeget más célra 
fordították volna. Efölött az ösz- 
szeg fölött, mint én ismerem ezt az 
ügyet,

Bacher egyáltalán nem rendel
kezhetett.

Minden olyan felfogás tehát, hogy 
a szanálási összeg meg nem felelő 
célra fordíttatott . volna, csak a 
tényállás nem ismeréséből eredhet.

Ez az ügy véleményem szerint 
egyáltalán nem politikai ügy 

és a közvéleménynek be kell 
várnia a bírói határozat közlését 
ahhoz, hogy ítéletet alkothasson. 
Mint jogász kénytelen vagyok már 
most arra utalni, hogy

igen súlyos okoknak kell fen- 
forogniok a letartóztatás indo

koltságára,
mert az előzmények és Bacher 
Emil eddigi magatartása ueui mu
latnak arra, hogy itt szökés veszé
lyétől kellene tartani.

Pakots Józsefet párbajra 
hívta ki Gyulai Molnár Ferenc 

Pakots Hajdú Marcellt bízta meg képviseletével
Egészen szokatlan lovaglás iig>, 

részleteit tárgyalták vasárnap dél
ben a fővárosban tartózkodó poli
tikusok.

Kiszivárgott ugyanis annak a 
hire, hogy szombaton este ajánlótI- 
expressz levélben provokáltál i a Pa
kots József nemzetgyűlési képvise
lőt, a Nemzeti Demokrata Párt or
szágos elnökét — gyulai Molnár 
Ferenc, Vázsonyi Vilmos uccui me
rénylője.

A furcsa, lovagias ügy előzménye 
az. hogy pénteken, a nemzetgyűlés 
szünetét megelőző utolsó ülésén Pa
kots József a napirendi vita sorún 
gyulai Molnár Ferenc személyével 
kapcsolatban beszédet mondott. Pa
kots beszédének egyes részleteit 
Molnár magára, nézve — mint ajún- 
lott-expressz levelében bejelentette 
— sértőnek találta. Provokáló sorai
ba n mingyárt megnevezte segédeit 
Diniek Győző és Freiszbergcr Géza
személyébe

Horváth tanácsjegyző feljelentésére 
egy vállalkozótól viszavették 

a kiadott közmunkát
Az amnesztiás iparosnak lemondó nyilatkozatot keltett 

aláírnia a városházán

A most épülő városi bél-házak ipari 
munkáinak vállalatba adása körül a 
napokban olyan botrányos esemény ját
szódott le. amely izgalomban tartja a 
főváros nagyszámú vállalkozóit és a 
középítési bizottság tugjait is felhábo
rította.

Húrom héttel ezelőtt nyilvános ver
senytárgyalást hirdetett a középítőn! 
ügyosztály a most épülő városi bérhá
zak vízvezeték-, gáz- óa csatorna-beren, 
d-zé«i munkálataira. A pályázók nagy
részt a városi versenytárgyalások ál
landó résztvevői közül kerültek ki, akik 
között, volt Morzsányi Hermann, József 
körúti szerelő cég is. Morzsányi Her
mann több versenytárgyaláson vett 
részt, de eddig még soha sem sikerült 
munkát kapnia « fővárostól, mert aján
latai nem voltak a legolcsóbbak. A Váci 
út és Gyöngyösi út sarkán épülő bér
házak B-pavillonjánnk szerelési mun
káira végül sikerült Morzsányinak 568 
millióval a legolcsóbb ajánlatot tennie. 
A középítési bizottság eunck következ
tében. mintán

a cég megbízhatóságát Igazoló ira
tok is rendben voltak,

Morzsányit bízta meg a munka elvég
zésével s erről határozatban értesítette.

Morzsányi minden előkészületet meg
tett, hogy a több mint félmilliárdos 
munkához hozzákezdjen, de közben vá
ratlan esemény történt. Vitéz Horváth 
Béla, a középítési ügyosztály tanács
jegyzője. aki szélsőséges felfogásáról 
közismert, titokban

feljelentést tett Sipficz Jenő pol
gármesternél.

hogy Morzsányi Hermann kommunista 
volt s követelte, hogy a kommunista 
Iparostól vonják vissza a középítósi bi
zottság által kiadott munkát. A felje
lel.tea folytan a polgármester átirattal 
fordult a rendőrséghez s kérte, hogy a 
Morzsányira vonatkozó adatokat közöl
jék a fővárossal. Rövid idő alatt meg 
is érkezett a rendőrség válasza, amely
ben az állott, hogy Morzsányi Hermann 
.1916-tól a községi műszoriizemnél mint 
in S vezető volt alkalmazva s n kommun 
piait, is helyén maradt, mert bizalmi 
emberré nevezték ki. A kom miin bu- 
kásu után 2 évre ítélték, melynek egy- 
részét leülte, de később a kormányzótól 
kegyelmet kapott s s/. bedlúbrn került. 
A rendőrség jelentése alapján másnap

sürgősen a városházára rendelték 
Morzsányit, 

Pakots Józsefnek késő-.i este -. kés'1 
besítették a levelet, ueni tudott in--’ 
tézkedni már a „lovagias ugy“-ben> 
S mivel vasárnap, kort reggel Gom
bára nta zott kerületi beszámolóra, 
gyulai Molnár Ferenc levelét elkül
dölte dr. Hajdú Marcell ügyvéd, tör
vényhatósági bizottsági taghoz, akfit 
megbízott azzal, hogy a továbbiak 
során képviselje.

A Hétfői Napló munkatársa meg-, 
kérdezti Hajdú Marcell dr.-t, a lo
vaglás ügy fejlőméin c ire vonatko
zólag. Hajdú kijelent..;• hogy va
sárnap folyamán ne.u. lépett érint* 
kezesbe az ellenfel sevédeix’el, in ivek 
egész nap lávol volt á fővárosból.

Megkérdeztük Hajdút, hogy gyu
lai Molnár Ferencet elégi élein dúsra1 
képesnek tartják-e, tekintettel a 
múltban és főleg a közelmúltban 
való szereplésére. Hajdú azonban 
kijelentette, hogy az üggyel kapcso
latban korainak tart minden nyilat
kozatot.

ahol az egyik műszaki főtanácsos kö
zölte vele, hogy kommunista nem kap
hat munkát s felszólították, hogy írjon 
alá egy nyilatkozatot, mely szerint tu
domásul veszi, hogy a szerelési mun
kát tévedésből adták ki neki 8 arról ön
ként lemond. Morzsányi Hermann 

az eléje tett nyilatkozatot blzo- 
nyos eszközök hatása alatt aláírta.

A nyilatkozat aláíratása valószínűleg 
nem ment a legsimábban, mert Mor
zsányi az esőiről még beszélni som mcrr 
hangoztatván félelmét, hogy ebből kel-' 
lemetlenségei lehetnek.

A megfélemlített iparos még a vá
rosháza tájékára sem mer menni.

Y 
Vitéz Horváth Béla tanúcsjrgyző, aki 
hír szerint, a komnniu után Morzsányit 
ügyszer már az oláhokkal is elliurcol- 
tatta, munkatársunknak kijelentette, 
hogy az ügj'osztályon mindenkinek 
megtiltja, hogy erről az ügyről infor
mációt adjanak.

A közópítési bizottság a rendkívül* 
érdekes eset felderítésére szigorú vizs
gálatot rendelt el.

MAGYAR liÉGiFQRGAbMI RT
Budipnf Ilii, Erzstbsf körút I (Hetv-York paiola) 
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Sándor Pál válasza
Bűd pénzügyminiszternek 

a kereskedelem leépítésének 
eszközeiről

Ham kell leépíteni a kereskedelmet, mert a „csddök 
és öngyilkosságok megrltkltjék a tömött sorokat.. .*,

Ez alatt az év alatt ugyanis az 
öngyilkosságok, a fizetésképte
lenségek, a csődök és fúziók 
megritkították a kereskedelem 

tömött sorait.
Ha elfogadom is azt a tényt, hogy 
most aránylag több a kereskedő, 
mint amennyi békében volt, kér
dem a miniszter urat, miért beszél 
mindig csak a kereskedők számá
nak túltömöttségéröl, miért nem 
beszél a fogyasztói válságról. Miért

Néhány centimétert apadt 
ugyan a Duna, de az áradás 

nem múlt el

Közgazdasági körökben elénk 
megütközést keltett Búd János 
pénzügyminiszter legutóbbi nyilat
kozata, amelyet a kereskedelem le
építéséről tett. A pénzügyminiszter 
ugyanis azt a kijelentést tette, 
.hogy Jc kell építeni a magyar ke
reskedelmet, mert Csonka-Nagy úr
it rszúg kereskedőinek száma egyes 
ágakban 40 százalékkal múlja fölül 
a békebeli arányszámot, 
nek tartottuk, hogy 
pénzügy miniszternek erről 

' len léséről megkérdezzük 
. Pál nemzetgyűlési

Országos Magyar 
Ugyesitlés elnökét.

SÁNDOR

Érdekcs-
Bud János 

a kije- 
Sándor 

képviselőt, az 
Kereskedelmi

PÁL
a következőket mondotta a Hétfői 
Napió muukatársáuak:

— A kereskedelmet leépíteni nem 
lehel. .1 kereskedelem legfeljebb 
magától liépítődik. Igazat adok a 
pénzügyminiszter 
szempontból, hogy 
tcgóriúkbaii .több a 
amennyire szükség 
lenciákat azonban 
/tönkretenni, ahogy 
niszter úr 
sét szándékozza.

A kereskedelem leépitödik, ha 
a kormányzat céltudatos gazda

sági politikát folytat.
’A kereskedelem válsága azonnal 
megoldódik, mihelyt az állam nem 
'ad kiválasztottaknak monopóliumo
kat.

Tarthatatlan helyzet az, 
kiviteli 
emberek

úrnak abból a 
talán egyes ka- 
kereskedő, mint 

volna. Az cxisz- 
íiem lehet úgy 
a pénzügyinl- 

a kereskedelem lecpíté-

hogy 
engedélyeket magán
kapjanak és nem ke

reskedők.
magánembereknek jutta

tott kiviteli engedélyekre természe
tesen azonnal alakul egy cég. Azok 
a szerencsések, akik kiviteli enge
délyekben részesülnek, akiknek 
semmi közük a kereskedelemhez,

kávéházakról-kávéházakra há
zalnak ezekkel a kiviteli enge

délyekkel.
A pénzügyminiszter kiadott egy 
rendeletét. amelynek értelmében 
vissza kell vonni minden olyan ki
viteli engedélyt, amellyel annak 
tulajdonosa kereskedik. Hiába van 
ilyen rendelet, mert hiszen annak 
kiadása óta egyetlenegy ilyen 
egyéntől sem vonták vissza a ki
viteli engedélyt.

BALKÁNYI KÁLMÁN,
az OMKE igazgatója a következő 
érdekes megállapításokkal válaszol 
Búd János pénzügyminiszternek a 
kereskedelem leépítésére vonatko
zóan tett nyilatkozatára:

A pénzügyminiszter úr
ború előtti adatokkal az 1925-ös 
adatokat állította szembe. Tavaly 
óta sok minden történt.

a liú-

A Hétfői Napló munkatársa va
sárnap kérdést intézett a földműve
lésügyi minisztérium vízrajzi osz
tályához, a fővárosi mérnöki hiva
talhoz és mindazokhoz a tényezők
höz, amelyek a dunai áradással 
kapcsolatban felvilágosítást adhat
nak. Megtudtuk, hogy a szombaton 
beállott kulmináció utáu most már 
megindult a Dunán az apadás. A 
vasárnap reggeli budapesti vízállás 
630 centiméter volt,

a legmagasabb vízállás óta te
hát nyolc centimétert apadt a 

víz.

J-Iogy az apadás milyen méretű lesz, 
az kétséges, mert

a Duna felső szakaszán újabb 
árhullám indult meg,

amely Pozsonyig ért el. Az esőzések
től függ, hogy ez az árhullám cl-

Az erzsébetfalvai „delejes" köszörűsmester 
és egy pesti nőorvos rendelőintézetet 

nyitott a Lipót körúton
Beszélgetés dr. Weitzler Jenő orvossal a magneto- cs pszicho-therápia 
gyógykezelő tulajdonosával — Ahol Kiéin Vilmos, a delejes csodaember 

rendel a betegeknek
Az az időszak, amely a delejes em

bereket tenyészti s amely a delejes 
emberekben való hiszékenységet nö
veszti, úgy látszik, még neiu múlt 
el. Erre mutat az, hogy most

Budapesten, a város kellős kö
zepén, a Lipót körúton egy 
pesti nőorvos, társulva a sas
halmi delejes asszony riválisá
val, Kiéin Viimos, erzsébetfal- 
vai köszörüsmesterrel magneto 
és pszichoterápiái gyógyinté

zetet nyitott.

A Lipót körűt 3. szám alatt van a 
rendelője dr. Weitzler Jenő buda
pesti nőörvosnak. ö társult Kiéin 
Vilmossal, az erzsébetfalvai delejes 
csodaemberrel. Az elegáns Lipót 
körúti rendelő előszobájában folyik 
a betegek panaszainak felvétele, 
Minden bteg számot kap, azzal je
lentkezik Weitzlér dr.-nál, aki újból 
meghallgatja a beteg panaszait s 

a szükséges.

a szomszéd szobába utasítja a 
beteget, ahol Kiéin úr, a dele
jes -cMMteember rendel orvosi 

felügyelet mellett.

nem beszél arról, hogy a rezsit 
mennyire terhelik a pénzügyi ható
ságok által megkívánt adminisz
tratív rendszabályok, a forgalmi-, 
kereseti- stb. adónyilvántartások? 
A miniszter úr mélységesen hall
gat arról, hogy

miként drágultak meg a múlt
hoz képest az egyenes és közve
tett adóterhek, a községi cs 
betegápolás! pótadók, kése
delmi kamatok, végrehajtási il
letékek, muiikásbiztosítási járu

lékok stb.
Búd miniszter hallgat arról, hogy 
a forgalmi adó jelenlegi átkos 
rendszeréhez való görcsös ragasz
kodás versenyképtelenné teszi a 
magyar exportot a külföldön, a 
magyar importőrt pedig áldozatul 
dobja oda idegen országban kül
földi versenytársának. Ezekben a 
pénzügyi anomáliákban rejlik a 
magyar kereskedelem • válságának 
oka azzal az állítással szemben, 
hogy sok a kereskedő.

tartani ár-

a vizel- 
fenyeget

tusé Budapestre. Aggodalomra azon
ban semminemű ok sincs. Aula
mennyi hatóság kérdéseinkre kije
lentette, hogy esetleges későbbi ár
hullám esetén sem keli 
cizecszélytől.

emberlakta területet 
Öntés veszélye nem

A Duna partján felállított szívat y- 
tyuk vasárnap is működésben vol
tak. a hatósági közegek minden 
szükséges intézkedést megtettek.

Budapest 'környékén, Óbudán, Új
pestem valamint Megy éren is va
sárnap már

megnyugtatóbb volt a helyzet.

A Vízmüvek telepén sem okozott 
kárt az áradás, újabb kilakoltatásra 
szükség sehol sem volt.

Bajáról jelentik: A Duna vasár
nap elöntötte a Pandúr szigetet. 

Kérdést Jntéztiiuk dr. Weitzler Jenő 
orvoshoz aziránt, hogyan folytatja 
le a betegeinek vizsgálatát miként 
kezeli betegeit Kiéin Vilmos delejes 
ember asszisztenciája mellett s Jio- 
gyaii szánta ő magát, mint orvosar- 
ra. hogy együtt kezeljen beteget a 
volt erzsébetfalvai köszörűssel, aki
nek dejeles mestersége már a báló
ságokat is foglalkoztatta.

A válasz ez volt:
Tizenhét év óta folytatók orvosi 

praxist. NŐOrv'ös vagyok. Eddig ki
zárólag nőgyógj ászattal foglalkoz
tam. Csaknem minden betegemen 
tapasztaltam, hogy a háború s a há
ború utáni állapotok a női fiziku
mot erősen megviselték. Felvetődött 
bennéni a gondolat, högy orvosi 
praxisomat ki kellene boyitenem. 
Minden beteg panaszkodott rossz 
idegei miatt s igy én

pszichoanalitikus kutatásokat 
végeztem betegeimnél,

majd áttértem a pszichöterápiára, 
később pedig a neuroterápiára, a 
hipnózissal és szuggeszclóval való 
gyógyításra. Miután kellő eréd-

méuyt értem cl, most hogy lehető
ség kínálkozott a magneterápiás 
gyógymódra, ezt is gyógyító mód
szereim közé iktattam. így került 
sor arra, hogy

K leint Vilmost, aki delejes 
ember hírében áll, orvosi ren

delőmben szerződtessem.
Ö kizárólag az én felügyeletein mel
lett végzi működését azoknál a bete
geknél, akiket én hozzá utasítok. Fő
képpen

idegbetegek, álmatlanság, ki
merültség, gyakori főfájás, szé
dülés, gyönge emlékezőtehetség, 
mánia, hallucináció, víziók, 
hisztéria, epilepszia és szorongó 
érzések miatt panaszkodó bete
gek kerülnek hozzá kezelésre.

■— Klóin Vilmos a megbetegedési 
természete szerint, az általunk kidol
gozott magneto-terápiás egységek 
alkalmazásával veszi kezelés alá a 
betegeket. Ugyanúgy, ahogy a hip- 
nozitőr a. szem stfga rak által létesít 
kontaktust a betegekkel, ugyanolyan 
módon

Klcln Vilmos, a delejes ember, 
a beteg kezének érintése által 
idéz elő olyan állapotot, amely 
hasonlít a hipnotikus transz 

állapotához.
Ez a lényege a magneto-terúpiának 
Az egész a szöveteknek az elektro
nokkal való telítettségén alapszik.

— Azt tervezem — fejezte be a 
beszélgetést dr. Weitzler Jenő —, 
hogy azokról az eredményekről, 
amelyet az együttes gyógykezelés 
folytán elérünk, az Orvosszövetség 
ülésén felolvasást tartok, LLCLÍ, 
pedig a nyilvánossággal is közölni 
fogom tapasztalataimat.

Ezekütán mégc-sak Kiéin ______ .
sál, a delejes csodaköszöriissel akar
tunk beszélni. Erre azonban nem 
volt módunk, minthogy ő nem. tar
tózkodott a rendelőben. Éppen bevá
sárolni ment. Orvosi köpönyeget 
vett. Mindenesetre az orvosi pra
xisnak ezzel a. külső jelvényével 
akar tetszelegni magának és azok 
előtt a hiszékenyek előtt, akik ben
ne keresik a megenyhülést.

(r. k.)

később

Vilmos-

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

Alapítva t 1906. évben 

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzálogbiztosifék mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyan
ezeken kockázatmentesen s legjövedel
mezőbben gyüinölcsöztetjilk. Törleszté- 
ses és kamatozó jelzálogkölcsönökot 
folyósítunk mezőgazdasági földbirtokok
ra, bér- és családi házakra. 
Pénztári órák: 9-től 5-lg

KÖZLEMÉNY
Wien Zwischcnbruckcn állomás megnyitása 

M. F. T. R. áruforgalom számára
A Magyai1 Királyi Folyam- és Tenger
hajózási Részvénytársaság közli, hogy 
1926. július 1-töl kezdödöleg locofeladású 

és loco rendeltetésű fehérárukat 
B7cn Zitischenbrükcen állomáson is 

(Délnémet hajózás épületében) szállításra 
felvesz illetve ott kiszolgáltat

Legjobb LegolcsóbbLegszebb _____

Pflp,s PAP. PAP
Kárpitosára, vas-, 
ás rézbutorsyára

^őszobs-éskertlbutorok, ernyők és sxtrsk minden kivHalban kaphatók

Nagy katalógust 4000 Kellejében rostén küldök
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A rendőrség és a tanügyi osztály 
harca a „kommunlstapénz** ellen 

Ezer koronás, mint agitációs eszköz
A' rendőrséget az utóbbi hónapokban 

•okát foglalkoztatta a szélsőséges balol
dali, kommunista mozgalmak ügye. 
Most pedig a rendőrség után a székes
főváros tanügyi osztálya is kénytelen 
foglalkozni a kommunisták aknamun
kájával.

A kommunista, mozgulom titkos irá
nyitól ugyanis különös agitációs esz
közt eszeltek ki. Titokban működő 
nyomdájukban óriási mennyiségű ezer
koronás bankjegyet a következő felül
nyomással látlak el;

, Világ proletárjai egyesüljetek.
Az ezerkoroni’.s buukjegyeket azután a 
gyári negyedekben kezdtek osztogatni. 
Az agitátorok a terjesztésnek számukra 
legelőnyösebb módját választották. Az 
uccun játszó

í ínunkásgycrekek között osztották 
szét ezeket a bankókat,

a gyerekek azután hazavitték szüleik
nek, vagy pedig kültelki üzletekben 
cukrot és játéktárgyukat vásároltak 
érte. A kommunista agitátorok ekként 
elértak egyrészt. azt, hogy az osztoga
táskor nem adták át őket rendőrnek, 
mert hiszen a kisgyerekek nem voltak 
tisztábau semmivel és csajt azt látták, 
hogy egy ismeretlen ember pénzt ad ne
kik, másrészt a gyerekek révén a mun

„. . . Ceremónia nélkül, egyszerűen 
temessenek el..— kérte búcsúlevelében 

Diebaíla tanár
1 Diebaíla Géza dr. ogyclenii ma
gántanár tragédiájának igazi titka 
két nappal öngyilkossága után sem 
derült ki. Az. előkelő család tagjai 
most is tehetetlenül állnak, nem 
tudnak magyarázatot adui, sőt még 
kombinációt fűzni sem ahoz, miért 
ment el az életből a jómódú, gond
talan orvostanár. Búcsúlevelei, 
amelyeket

von irómappájában, hunon 
Wertheim-szekrényébeu találtak 
meg. non beszélnek őszintén ar
ról, rni volt az oka a tragikus el

határozásnak.
Ezekben ugyanis azzal magyarázza 
Diebaíla öngyilkosságát, hogy csa
ládjában 90 éves, végelgyengülésben 
betegeskedő atyján kívül, nagyon 
sok beteg van, igv egyik nővére erő
sen kedélybeteg, egy másik nővéré
nek két gyermeke születésétől fogva 
testi hibában szenved.

— Ez annyira elkeserít — irja nő
vérének szóló búcsúlevelében —, 
hogy '

mielőtt ' családom kipusztulna 
körülöttem, elmegyek magam.,,

rÁz édesapjának szóló búcsúlevelet 
a családtagok nem kézbesítették ki 
természetesen, mert attól félnek, 
hogy a halálhír izgalmának katasz
trofális hatása lenne a 90 éves öreg- 
jirra.

hogy a levélben foglaltakat
A családtagoknak az u véleménye,. temetik,

csak | Dieballu-család sírboltjába.

Ki akarta irtani családját 
egy mázolómester

Felesége és három gyermeke félelmükben öngyilkosságot 
kíséreltek meg

A rendőrbég/< vasárnap letartóztatott I 
egy durva, vérszotn jós máZoíóscgédct, | 
aki családját többször megfenyegette 
azzal, hogy kiirtja.

Tálcáéi László inázolőgogéd az utóbbi 
időben nagyon ólhidegodott családjától 
s uapról-napra tűrhetetlenebbé tette 
hozzátartozói számára a a ele való 
együttélésit -Kiceapongó lett, családja

HÉTFŐI NAPLÓ

káslakta negyedekben elterjedt & vesze
delmes röpcédula, amelyet

kommunlta-pénz
néven ismernek ég amelyből rengeteg 
került forgalomba.

A rendőrség éber figyelemmel kitéri 
az agitátorokat, akik a szigorú vizsgá
lat miatt nemrégiben abba is hagyták 
a bankjegyosjtogatást. Közben azonban 
már

nagymennyiségű kommunista-pénz 
került a gyerekekhez,

akik részben a szülők gondatlansága 
miatt, részben pedig azért nőin szolgál
tatják be a rendőrségen a kommunista- 
pénzeket, mert mint ritkaságot gyűjtik 
azokat. Most azután

a rendőrség megbeszélést folytatott 
a székesfőváros tanügyi osztályával

és a megbeszélés alapján a tanügyi osz
tály bizalmas rendeletét küldölt az is
kolákhoz, melyben utasította a tanerő
ket, hogy igyekezzenek a gyerekeket, 
akik ilyen bankjegyekhez jutottak, a 
kom muu ista-pénzek beszolgáltatására
bírni. Az intézkedésnek valószínűleg 
meg lesz a hatása és rövidesen eltűnnek 
a forgalomból a röpcédulát pótló*, ban
kók.

gyengéd kifogásnak használta Die- 
balla dr. Nyilván valami más ok ke
serítette el, amit azonban

a szemérmes orvostudós szégyellt 
megírni búcsúlevelében,

mert tudta, hogy halálának körül
ményei és okai a nyilvánosság elé 
kerülnek.

A hozzátartozók azonban határo
zottan tiltakoznak az ellen, mintha 
a megrendítő tragédiának akár csak 
távoli kapcsolatok révén is, szerel
mi vonatkozásai lennének, Valóban, 
nagyon régen, fiatal orvoskorában, 
egy fájdalmas szerelmi regénye volt 
Dieballának, de azóta évtizedek 
múltak cl és a sok éven keresztül 
égő csalódás csendes emlékké hal
kult már.

Halálának rejtélyét magával vitte 
az orvostanár a sírba.

Á család tiszteletben tartotta a 
profeszornak utolsó kívánságát, a 
lehető legegyszerűbb temetést ren- 
dezteti. Diebaíla ugyanis intézke
dett erre vonatkozólag is,

kérve, liőgy disz nélkül, Székes
fehérváron temessék el.

Ezért ma, hétfőn délelőtt a család 
beszentclteti Budapesten a holttes
tet. Azután Székesfehérvárra szál
lítják a leólmozott koporsót, ahol

kedden, Péter és Pál ünnepén 

tagjaival durván bánt h utóbb mind 
többször kijelentette, hogy

kiirtja feleseget és három, gyermekét.
Fenyegetéseit egyelőre csak verések, üt- 
legek alakjában váltotta be s naponta 
többször agyba-főbo verte feleségét és 
kisgyermekeit. A szorencsétlon asszony 
annyira elkeseredett a napirenden levő 
családi verekedések miatt, hogy 

mindhárom gyermekével együtt teg
nap a Dunába akarta vetni magát.- 

Végzetes szándékát az őrszemes rendőr
nek sikerült megakadályozni s Takács
nőt gyermekeivel bevitte a főkapitány
ságra.

Takács. Lászlóné itt elmondotta, hogy 
férje állandó fenyegetései elöl akart 
önként a halálba menekülni. Vallomása 
alapján előállították a főkapitányságra 
a vérszomjas mázolósogédct, aki a 
rendőrség emberei előtt Ígéretet tött, 
hogy nem ütlegeli többé feleségét ós 
gyermekeit. ígéretében bízva Takácsot 
és családját elbocsájtották. Alig hagy

Gömbös Gyula kijelenti, hogy 
nem paktált le Bethlennel és 1 

nem ő vezeti az új választást 
Beszélgetés Gömbös Gyulával az úi választásokról 

elterjedt hírekről
A parlapient ülésezésének utolsó 

napjaiban egyre konkretebb formá
ban jelentkezett az a hír, hogy a 
kormány választásokra készül. Az 
elterjedt hírek szerint az ősszel 
összeülő nemzetgyűlést a kormány 
kormányzói 'kézirattal fel fogja 
oszlatni és októberben rendeleti 
úton fog választatni. A beavatot
tak tudni vélik, hogy

az új választások vezetője 
Gömbös Gyula lesz,

aki, mint választási diktátor az 
1922. évi választások során kitűnő 
hírnevet szerzett magának. Azok 
bán a kormánypárti körökben, 
amelyek fajvédő érzelmeikről ne
vezetesek, ezekkel a hírekkel kap
csolatban bfejezett tényként emle
getik, hogy

Gömbös Gyula ..lepaktált" Beth
len István gróf miniszterelnök

kel
A Hétfői Napló munkatársának 

alkalma volt vasárnap délelőtt 
Gömbös Gyulával ezekről az elter
jedt hírekről beszélgetést folytatni.

GÖMBÖS GYULA

a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Én is hallottam ezekről a hí
rekről, meg kell azonban állapíta
nom, hogy c hírek távol járnak az 
igazságtól. Hozzá vagyok szokva 
ahhoz, hogy nevemmel kapcsolat
ban a legképtelenebb kombinációk 
merülnek föl. az utóbbi időben 
semmiféle olyan kijelentést, nem 
lettem, amelyből ilyesmire lehetne 
következtetni. Az történi, hogy 
számba adtak egy olyan kijelen
tést, amelynek alapján .ezeket u 
híreket utólag megkonstruálták. 
Ezeknek a híreknek az eredete 
ugyanis vasárnapi miskolci tartóz
kodásomra vezethető vissza. Mi
előtt Miskolcra értem volna, az ot
tani liberális lapok már előzetesen 
a számba adtak egy nyilatkozatot, 
amely szerint én lepaktáltam volna 
Bethlennel és c paktum alapján én 
fogom vezetni a választásokat.

Egy árva szó sem igaz.
— Ennek a nyilatkozat költésnek 

a következményekép azután mis
kolci beszédembe is beleszartak ön
kényesen egy ilyen kijelentést, 
hogy ezzel utólag igazolják az elő
zetesen nekem tulajdonított nyilat-

Megkezdtük!
a stezon clőre.haladottsága 
folytán az flsazes angol 

Ing éietlibfBhÉrnsmüanyagok
zsebkendők é6 divata uk 

olcsú Bladásít 
Falus és Fodor 
IV, Belváros, Hajé ucca 12-1' 
[ Nagyban és kicsinyben |

Maradékok mlndnw árban!________________

ták azonban el a rendőrség ép illetet, * 
mázolósegéd már az utcán szidalmazni! 
kezdte feleségét,

mire hazaértek, rátámadl családjára ’ 
s lcszurással fenyegette meg hozzátur-’ 
tozóit. A nagy lármára n házbclick 
rendőrért szaladtak, aki újból előállí
totta a főkapitányságon Takács Lász-] 
lót. Az előállítás azonban nem menti 
simán, mert a garázda ember a rendőrt! 
is megtámadta, úgy hogy

összekötözve vitték be a rendőrségre, j 
Takácsot közcsendhúboritás és életvcb'ó*’ 
lyes fenyegetés címén letartóztatásba, 
helyezték.

...

kozatot. A miskolci beszédembe1 
csempészett kijelentésből .szármáz-] 
nak tehát ezek a hírek, amelyek! 
ép úgy

valótlanok, <■ \
mi^ az a beállítás is, amelybe a 
katc.likus, protestáns és zsidó egy
házak egymáshoz való viszonyáról 
mondott szavaimul is helyezték. Én

nem paktáltam le Bethlennel és 
nem vezetem az új választáso

kat.

Scitovszky Béla 
az ellenzék 

hazafiasságáról
Gomba községben vasárnap avatM 

tűk föl a hősök emlékoszlopát. Azí; 
ünnepségen megjelent. Pakols Jó- 
zzef, a kerület, képviselőjén, a hon-4 
védelmi miniszter, a vitézi szék és 
n vármegye megbízottai n kivid 
Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés el
nöke is. Benedek, gombai reformá
tus lelkész ünnepi beszéde után4 
bankett volt, amelyen Paköts .József 
Scitovszky Bélát, a nemzetgyűlés 
elnökét köszöntötte fel. Scitovszky 
Béla az üdvözlésre válaszolva kije
lentette, hogy a fehér asztalnál, 
ahonnan a napi politika száműzve 
van, meg kell állapítania:

az ellenzéket nehéz harcaiban 
ugyanolyan tiszta haza Mg ve

zette, mint a kormánypártot,
| 

legfeljebb az eszközök voltuk kü
lönbözők. Scitovszky Belát e kije-;* 
leütés után lelkesen ünnepelték.

I
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Harc
a Főmsi Körtér 

igazgatásáért
Wildner Ödön dr. voüt tanácsnok 

lesz az uj igazgató
Néhány napja mindössze, hogy Krem- 

wer Dezső dr. 5városi Könyvtár
igazgatója <lhu máris erős vetél
kedés indult m igen komoly tu
dományos állás körül. A Fő
városi líönyvtíi gntója igen . soká
Szabó Ervin 
Madzsar Józ.‘

és 
li a-

■rült föl, lm 
volt tnnácf-iiokot kell 
l'ő vá fos i K ö n y v t á r 

igazgatójának. Wildner dr. nyűge- 
loinbnvonulása óta elsősorban ism|,l iro
da lommal, s főleg bibliográfiái fölada
tokkal foglalkozik, s benne kitűnő 
tehet séges vezetője lenne a főváros 
tnlnms könyvmii intézményének.

Tudományos körökben az a gondolat 
is rülmerüR, hogy Móra. Ferencet, a 
szegedi Somogyi Könyvtár és Városi 
Múzeum igazgatóját, a kitűnő í,,ót hív
jak meg a Fővárosi Könyvtár élére; 
Wi ldner Ödön dr. pályázata cselén 
azonban ez a terv is elesik.

— Beüdeil miniszterelnök ezüst
lakodalma. Bethlen István gróf 
miniszterelnök vasárnap délben 
íinepeltc házasságának 25. évfordu
lóját. Az. cziisthtkodaiuni alkalmá
ból Bethlen István és neje, Bethlen 
^largit grófnő, vasárnap délelőtt a 
•Kálvin-téri református templom
ban istentiszteleten vettek 
annjd a miniszterelnökségen 
■volt’ amelyen kizárólag a család 
bizalmas barátai jelentek meg. A 
miniszterelnököt és családját va
sárnap délelőtt számosán keresték 
löl üdvözleteikkel. A virágcsokrok 
százaitól díszlett a miniszterelnök
ségi palota, amely ritkán volt szín
helye hasonló családi ünnepségnek.

— A kalocsai érsek pápai kittiii- 
ictése. A pápa Zichy Gyula gróf 
kalocsai érseknek a pápai trónálló 
Iné 11 ósá gá t ad ományozlu.

— Emléktábla-leleplezés. A 
Szék estévérosi Közlekedési 
D.rsuság a világháborúban 
1 i-:.t vis>clííi és alkalmazottai 
emléktáblát állított fel. Vásárim]) tör- 
1 nt kegy eloLcs ünnepség közben a 
BSzKRt. hősi halált Imit alkalmazottai 
emlékére készült márváiiytáblák lelep
lezése.

Budapesti 
Részvény

elhunyt 
cin lé kérő

— Megalakult a XVI. kerületi orszá
gos községi éd polgári párt. Vasárnap 
alakult meg a XV i. választókerületben

Országos és Községi Pol
li o me ros-m ozgó bel y iségé - 
utó ülést, melyen számo- 
■észl, Mailiny .János nyi- 
\ megalakulás kimondása 

Et ílőstiy Sándor nyugal- 
lölspánt választották, aki beszé

det tartott. Majd Ka.ina Jenő beszélt 
és tolmácsolta a kormány és a főpol
gármester üdvözletét. A gyűlés távirat
ban üdvözölte a miniszterelnököt,— AutógáxolAs ar Alagulban. Ma délután az. A la1; uilon a Kürtőim) umúg* ár Itt. autója* al — mehet HNAi János soffö,- vezetett - cigié -..•mi \ti<lalinzl Karoly napszámost, aki egy l.etkerckii ké/.lkocxlt tolt «z. úttesten. Amluhúzl lóban zen* e<b-tt .lóriikat « a i-oft'iir ellen a főkapitányságán az. eliárás megindult.

Valódi indiai maharadzsa kar ján 
jelent meg Pesten Molnár Vali, 
az egykori kis magyar színésznő

Egy kis sváb leány húsz egynéhány 
évvel ezelőtt elindult egy sopronmogyci 
fuluból és jó néhány év után a Ritz 
ötszobás nperteiuentjében kötött ki. 
Közben voltak vágyak, színházak, sze
relmek, remények, elkeseredések, víg és 
szomorú napok és mint u mesében 
annyiszor megírták, jött végül a meg
váltó királyfi. A királyfi ezúttal egy 
alacsony, köpcös, valódi indiai maha
radzsa képében kopogott Molnár Vali
nál, a Párizsba rukkolt kis pesti szí- 
nésznövendéknél. Molnár Vali az udva
rias kopogásra „szabadadul válaszolt. 
És ezzel megindult a magyar színésznő 
ragyogó karrierje - a színpadon kivill.

Két év előtt kevés pénzzel a zsebé
ben. do fiatalságában és szépségében 
bízva indult párizsi útjára a kis X'ali, 
aki most egy napi hazai látogatásra 
érkezett Pestre, a — maharadzsával. 
A portásnál igy jegyezte ötszobás aper- 
tementjét: „Maradja Sir Sayoji Rao 
Gackv.'az gcsigeic.“

Ezzel a hosszunevü felséges úrral és 
ragyogóan szép Valival vacsoráztunk 
megérkezése után egy félórával a Ilitz 

■méhen.
rúzsa simára borotvált 
úiigban ül az asztalnál, 
all viszont briliánsokban 

igazgyöngyökbe „öltözött”. Annyi 
megszámlálhatatlan drágokőgyürüt vi
sel, hogy valóságos rejtély előttem az. 
hogyan tudja ujjait hajlítani, hogyan 
tud mini ezekkel a kezekkel.

— Hogy tud ilyen ékszerüzletet vi
selni? — kérdezte.n. ’

Mosolyogva válaszol.
— A maharadzsa kívánja. Reprezen

tál ni muszáj.
Mindenki őt nézi. A táncoló párok 

megállnak a. parketten, úgy csillog a 
sok ékkő. Nem tudják ki lehet az az

arc-

Vass lakásépítésre újabb 
hatmillió aranykoronát kapott
Az érdekeltségek küldöttségileg kérik a kölcsönnek másfél 

milliárdos tételekben leendő folyósítását
A Hétfői Napló munkatársa teljesen 

beavatott hol jen azt az értesülést sze
rezte, hogy 

h pénteki minisztertanácson \ass 
József népjóléti miniszternek sike
rült kieszközölnie egy újabb hat
millió aranykoronás lakásépítési 

kölcsön kiutalványozását.
Tass József népjóléti miniszter ezt az 

újabb hatmillió aranykoronát 10—Iá
in lakásból álló kisebb bérházak építé
sére óhajtja fordítani. Az érdekelt vál
lalkozók természetesen nagy örömmel 
veszik tudomásul az újabb lakásépítési 
kölcsömikeió hírét. Mint a vállalkozói 
érdekeltségek körében a Hétfői Napló 
munkatársát informálták, az érdekeltsé
gek részéről mozgalom indult meg ub-

— Előbb a feleségét, azután a i — Politikai letartóztatások Portugá-
rendőrt akarta leszúrni. Létícr Ka- j liában. Blaz Fcrreira ügyvédet és ká
roly g; ..
ujholyen a Szűcs István ucca 78. 
sz. ház udvarán összeveszett a fe
leségével és leszúrással fenyegette 
meg. Időközben 
zott rendőr csendre intette a 
höngő férfit, aki 
rendőrre támadt, 
dús után sikerült 
rolyt megfékezni, 
tányságon hatósági közeg elleni 
erőszak címén letartóztattak.

— Az, időjárás. Vasárnap délben 
a Meteorológiai intézőt a következő 
jelentest adta ki: Időprognózis: 
Nyugat felől a felhőzet csökkené
sével még hűvös idő várható. A 
csapadék színtűben van.

■yúri munkás vasárnap Pest- ' ro,m volt miniszterelnököt: San Cardo- 
J • -- | sóf, ÖoműipMCst és Sa időst, a baloldali

párt vezérót, valamint lbano Castrót, n 
köztársasági mozgalom vezérét letar
tóztatták. Valamennyiüket az Azori- 
szigetekre száműzik.u hely színre érke- 

dü- 
erre késével a 

Hosszas dulako- 
csuk héber Ká- 
akit a főkapi-

jöttünk Pestre. Valami 
Muszáj volt ide is

észre, hogy csak törve

ékszercsoda. Valami keleti hercegnői 
sojt.-'nek benne.

Csodálatos, Valinak kellemetlen, hogy 
bámulják.

— Egy napra 
úgy húzott ide. 
jönni.

Ekkor veszem 
beszél mugyarul.

— Igen — mondja —, két éve most 
beszélek először magyarul. Viszont 
megtanultam angolul, franciául, néme
tül, arabul és valamit hindu nyelven is. 
Nemzetközi életet élek. Ma Párizs, hol
nap London vagy Bécs, egy hót múlva 
u luxori királysírokat nézegetem, vagy 
egy arab hotcl-teras«zon szopogatom a 
sorbetet. Tavaly Indiában jártam. Ba
rátnőim ijesztettek. Oda nz> menj, Vali,

— mondták — ott meggyilkolnak. 
Mégis elmentem. Egy kicsit félteni 
eleinte, do azután megszoktam mindent. 
Megragadott a kelet, misztikuma és az
óta olyan babonás vagyok, hogy talán 
ez a babona rontja meg az életemet.

— Jjútam Deli-ben a hindu császárok 
síremlékét, aminél szebbet cl sem lehet 
képzelni. Vadásztam Bcuaresben tig- 
riürc és szépségversenyt nyertem a 
Csendes-Óceánon, a fíaiputánd-w. In
diában földig hajoltak előttem a fórfiuk 
és mégis Pestre, jövök. Hogy miért? 
Talán megmondani azoknak, akik iri
gyelnek: csinálják utánam. Elég nagy 
a világ.

— I\los Becsbe utazunk. Onnan, Eviau 
le B/'il-he, majd Skreiába. Télon Ja
pán és Kína van a programba felvéve.

Japán és .Kína, ezt úgy mondja, mint 
inj Sashalmot és Cinkotát. Molnár Vali 
a volt kis magyar színésznő a búrodéi 
uralkodó „favorit” felesége valóban 
karriert csinált.

Siób Zoltán

bán az irányban, hogy az előző építke
zési kölcsön kiosztásánál tapasztalt hi
bák ne ismétlődhessenek még. Legutóbb 
ugyanis az történt, hogy 

a vállalkozóknak azt 
amely a lakásépítési 
egymilliárdos tételekben 
osztását célozta, a minisztérium nem

vette figyelembe,

a kérését, 
kölcsönnek 
leendő szét-

<wiemz»/iócn 30 niilliárdol három cégnek 
ilétf oda. Az uj lakásépítési kölcsönnel 
kapcsolatosan az érdekeltek • most kül 
döttségileg fogják felkérni Vaus József 
népjóléti minisztert arra, hogy kizáró
lag kisebb bérházak építésére fordlttas- 
sék az uj kölcsön és az egyes vállalko
zók egyenként legfeljebb másfélmil- 
liárdol kapjanak.

— Felkapaszkodott az autó hátuljára 
és leesett. A Gyarmat uccu egyik ven
déglője előtt Piánk Ferenc 19 éves gyári 
munkás felkapaszkodott az ott vára
kozó autó hátuljára. Néhány perccel ké
sőbb az autó olindult és olyan sebesen 
haladt, hogy Planek Ferenc nem tudott 
leugrani. A Hajtsár- és Erzsébet ki
rályné út keresztezésénél a rohanó autó 
nagyot zökkent, és önnek következtében 
Piánk leesett a csomagtartóról és sú
lyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
a Rókusba szállították.

fisakkversenymásoillknapja
A nagy nemzetközi sakk versenyen 

mn a második fordulót játszották, amely 
Iránt még fokozottabb órdoklödés mu- 
trí?0!011, “1"t “ Jceuapl első fordulón. 
Mar kora délutáni órákban alig Iph„; 
mozogni n Gellért-szilló zenetermében 
ahol a íuestorvorsony folyik. A mest^ 
lek elkerített helyen játszanak, ahova 
a nézokozonséget eresztik A kordo
non kívül ember-ember hátin tolong 
s a hűvös időjárás dacára kánikulai 
bőség van a teremben.

liéti Riebárdnak peches napja TMU. 
I.lutz egy kctlópéses matt-hálót Colle 
bajnokkal szemben és _ veszít. Snosko 
Borowsk! elegdne bí,KiJczö támadással 
KJOZ Mattison rigai mesterrel szemben, 
lakács Becsből biztosan győzött a kissé, 
felénkön játszó Stoinor Endre ellen V 
dr. Vajda—Ivmoch-mérkőzóá mindkettő-- 
.luk korrekt jaléka következtében, dön-í 
tétlent eredményezett.

A mai második forduló eredményei, 
romáé Tc62‘ C^'e ellen. Sima/re-Bo? 
íSú J’Cr Mall,S°“ ''"én. dr.

ii'nis, Grunfeld nyer l'rokes ellen. Túr- 
Vn!>,".ar ','y<?r Havasi eHen. dr. Na0!j 
1 atcs-tzcl szemben függőben marad.

XAz olasz Chlavacchl a tőrvívás 
hurópa-bajnoka. Vasárnap, a késő éj
szakai órákban fejezték be a tőrvívás 
Európa-bajuoki küzdelmét. A győzel
met az olasz C’hiavcchi ragadta magá
hoz 9 győzelemmel. A további helyezési

ZY-

sorrend a követkéz;: 2. Berti (Magyar
ország) 7 győzelemmel, 3. Piguotti 
(Olaszország) 6 gy. 4. Bini (Olaszország) 
5 gy. 5. Ettlnger (Ausztria) 5 gy. 8. 
Marzi (Olaszország) 4 gy. 7. Rozgonyi 
(Magyarország) -1 gy. 8. Carniel (Olasz
ország) 3 gy. 9. Lyon (Ausztria) “
10. Dunay (M a gyár ország) 1 gy.- Tüzek. Szombatról vasárnapra virradó éi- 7Í''1 , \ l,arom íveset volt a fővárosban. A. Markó-ntea 13 15. szám alatt levő Magyar Miami l'enzjcg-yiiyonKlábóI jelentették, lmgy az. udvaron fel rak túlozott láda, forgács és szó-* nict kigj iilladt. Xag.v készültséggel vonultak 
ki u tűzoltók, akiknek félórái munkával sike.' vilit a M szedohnesiK k ígérkező tüzet eloltani.; 1 gyanebben az, időben jelentették, hogy a Uó- Ivn-utea a. szám alatt levő J’asta és Távírda Anyagraktárában ttlz iitiítt ki. Hajnalban a * 9. szám alatt jeleztek nmnycz.ct-tüzet. A tiizoltok mindkét tűzet rövid idő alatt eloltották.

— A spanyol királyi pár Párizs
ban. Párizs, június 27. A spanyol 
királyi pár ma Párizsba érkezett.

— A Hűvösvölgyben megtáma
dott Fodor Jenöllé már jobban 
v»n- Nagy feltűnést keltett az a 
különös hátterű támadás, amely 
Hűvösvölgyben történt Fodor Jenő 
volt városatya elváltán élő felesé
gével, egy 36 éves, csinos, szőke 
asszonnyal. Fodor Jenőnél sérülé
sével a szanatóriumba szállították. 
Minthogy Fodorné állapotában az 
orvosi kezelés után javulás állott 
be, a nagy lelki izgalmat kiállóit 
úriaszony a szanatóriumot el
hagyta. A rendőri nyomozást to
vább folytatják annak felderíté
sére,, hogy ki volt a támadó. Az 
eddigi kihallgatások azonban kon
krét eredményre nem vezettek.

— Kétórai áramszünet volt vasárnap. 
Vasűrnap déli 12 órától 2 óráig az 
áramszolgáltatás a fővárosban mind
azokon a helyükön szünetelt, amelyek 
az áramszolgálátást az Elektromos Mü
vek váci úti áramfejlesztő-telepéről kap
ják. Az áramszolgáltatás szüneteltetése 
azért vált szükségessé, mert halasztha
tatlan munkát kellett elvégezni a • ■ 
gépein.

— Tizenöt hónapig készült u auláira. 
A Viola ucca 34. szám alatt niogmév- ; 
gozte magát Katzandcr Róza 49 éves I>- 
lisás hivatalnoknő s mire rátaláltak, 
már halott volt. Hátrahagyott levelé
ben azt írta, hogy 15 hónapig gyűjtött 
verohált s azzal lőtt öngyilkos. Tetté
nek oka a nyomor.

— Kétszáz méter kelmét loptak el 
a betörök. Fischer Béla Városház u. 10. 
szám alatt levő férfldiva-tkereskpdő be
jelentette, hogy az éjszaka folyamán is
meretlen, tettesek behatollak az üzlet
helyiségbe. ahonnan több mint kétszáz 
méter drága öllönykclmét loptak el. .A. 
bejelentés utúu a rendőrség megindí
totta a nyomozást.
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H
két nyári színház

tartotta a szombati hideg, 
szeles, esős időben a pre
mierjét. A Sziget Színpad, 
amely már majdnem Du- 

na-árterület. kedves és mulatságos 
Operettet hozott, amelynek a dider
gő, kevés számú közönség sokat tap
solt — és amelyből csak egy hiány
zott, a — szép idő. Szokolay Olly, 
Mimi Princ, Dénes Oszkár, Érez- 
kövy László kapták a tapsokat. • - 
Féld Matyi Budapesti Színházában 
Sas Ede BJaháné című operett jét ját
szották. A gyenge szüzsét és zenét 
csak a kitűnő szereplők tudták el
felejtetni. A szinészgárda élén Rá
kosi Szidi, Dömötör Ilona, Somogyi 
Bogyó álltak, de kellemes meglepe
tést keltett Fodor Artúr boszorká
nyos táncaival, Somiár és Fehér 
Gyula sikerült szerep-frególijaival.

BEN BLUMENTHAL utolsó 
rondclote: a Vígszínháznak 
egész nyáron játszani kell. 
A színészek a szerződésileg
kikötött ütheti szünidőt fél

gázai emel őssel játsszák keresztül. Az 
„új éra“ első darabja Heltai Jenő for
dításában Ivain „Pás sur la bőiteké". 
cíiuü vígja téka lesz. A Magyar Szín
ház, amely szerdán zárja kapuit, „A mi 
plébánc3unk“ című francia vígjátékkal 
nyit, amelynek főszerepét Csortos 
játssza, — akinek esze-ágában sincs 
Amerikába nienni I

RÉGI KÖZMONDÁS, 
hogy két dudás nem fér 
egy csárdába, pláne, ha a 
két dudást Bittérnek és 
Honihynak hívják. A Mu

zsikus Ferkó két primadonnája kö
zött már a próbák alatt is nézetelté
rések voltak, amelyek azonban a 
premier, lázában, a vasfüggöny 
előtti békccsókban kiegyenlítődtek. 
De a béke csak ideig-óráig tar
tott, mert Bittér Irén egyre növekvő 
sikerét Honthy nem igen nézte jő 
szívvel. Péntek délután azután Hon
thy telefonon bejelentette Zerkoritz- 
nak, hogy este nem lép fel. A Budai 
Színkör igazgatósága úgy látszik 
felkészült erre a meglepetésre, mert 
nagy csendben Honthy szerepét M. 
Molnár Arára, a miskolci társulat 
szubrettjére bízta, aki péntektől 
kezdve nagy sikerrel állta meg a 
helyét a Muzsikus Ferkó egyik pri
madonna. szerepében.

SGY SEREG VTDÉKI színész 
játszott tegnap osto a Fővárosi 
Operottszínházban, ahová a 
Színházi Élet hívta meg őket. 
A pesti bemutatkozás egy-kőt 

gyöngébb szám kivételével, nagyszerűen 
sikerült és demonstrálta azt a tényt, — 
hogy a pesti színigazgatóknak vidékre 
is kelleno nézni akkor, amikor Kiss 
Ferire többmilliós esti felléptidíjakkal 
alkusznak. Elsősorban Czobor Imrét, 
Máiké Lászlót, Károlyi Jánost, Orbán 
Violát, Párfos Klárit. Szentmiklóssy 
Györgyöt, Hortobágyi Artúrt kell meg
említeni 

Márkus Emília Parkmozgó
Kizárólagos joggal

Matyólakodalom Budapesten
azonkívül két amerikai filmattrakció

A szerelem ellenőre
vígjáték 8 felv. — Főszerepben: Reginaid Denny

A pénz nyomorultjai
dráma 8felv. - Főszerepben: EeanorBoardmann 

Jegyrendelés; József 152—87.
Étterem I Jaewbentfl

EZÜSf
dns WsssttkbnBcMMfer •■VsUrup/ír
gyári árban VH, Kizinczjru. I I. Tel. 135-28.

: rp.m..., ..t?

SZÍNHÁZ
Nem végleges Koboz Imre 

vígszinházi bérleti szerződése
Ha vevő jön — Koboz megállapodása hatályát veszti

Ismeretes, hogy Bon Blumenthal a 
Víg- és Opcreltszinház amerikai tulaj
donosa megunta a, sziuliázaira való rá
fizetést, és hetekig tartózkodott Pesten, 
csak azért, hogy két színházát eladva, 
búcsút mondjon a magyar színházi kul
túrának. Jelentették azt is a lapok, 
hogy a Vígszínházát sikerült bérbe
adnia Robot Imrének, eddigi igazgató 
jának. Blumenthal ezután megunta a 
tárgyalásokat, és elutazott.

Most, egy héttel Ben Blumenthal el
utazása után, érdekes részletok szivá
rogtak ki arról, hogy milyen módon 
kapta meg Koboz a Vígszínház bérletét. 
Információnk a következő:

Bon Blumenthal egy hétig tárgyalt | 
különböző urakkal, akik hajlandó- t 
ságot mutattak a vételre, köztük két 
komoly vevő is jelentkezett, do a meg-; 
indult tárgyalások mindannyiszor vá-1 
ratlanul megakadtak. Végül, mikor már ’•

Buda és Pest, 
avagy a két város nyáron

1. |
Mondjuk: Buda nem volna itt I 

Pe.sí mellett, külön város volna va
lahol messzébb, mondjuk: ott volna 
valahol, ahol Győr, Szombathely, 
vagy Kaposvár, kétszázezer lakás
sal, nagy uccákkal, ötemeletes há
zakkal, a közönségével s gyermekei
vel: mondjuk, Buda nem. volna itt 
Pest mellett: akkor is a Muzsikus 
Ferkó volna-c az ajándék, a juta
lom. amelyet a múzsák juttatnak 
néki vágyakozásáért a szép után és 
szomjuhozásáért a művészetek kút- 
jánálf Mondjuk; Buda non volna 
itt Pest mellett, akkor is Zerkővitz 
az érdemes Zerkővitz, a magyar ze
nének ez a fáradhatatlan ojtómes- 
terc, a. zenebevándorlási mozga
lomnak ez a Cunard Line-je lenne-e 
szórakoztatója és öröme Budának, 
hol Bús Fekete, hol az ifjú Szi
lágyi László oldalán, segítségével 
és bajnoki buzgalmával, amely 
mindenkor úgy senyved a zene 
mellett, mint a száraz falevél a 
szikkadt mocsáron. Mondjuk: ezt 
érdemelte Buda Nagy Lajos után. 
Mátyás után, a török hódoltság és 
századok szenvedései után? Mond-1 
juk: ezért egyesült Pesttel? Iste-1 
nem: mi vár a Nagy-Budapcsfre, I 
mi vár Kispestre, ha Budának Zer- 
kovic jut és mindaz, ami vele jár?!

2.
Őszintén mondom: nem is a Zer

kovic a baj. Zerkovic végre ma már 
olyan lényege és járuléka a ma
gyar színpadi kultúrának, mint a 
Maggi a vendéglői levesnek. Hús 
helyett kivonat, zene helyett ki
vonat. Minden van benne: erő, 
tápanyag, zsír, olaj. Ebben is min
den van: charleston és shackleton, 
Shimmy és Sírni, tangó és Tangó, 
a karmester, Valencia és mein 
Liebchen, was willst du noch: ami 
csak a legjobb külföldi raktárakon 
kapható. Végre is: Zerkovic ma 
már intézmény, akár a külkereske
delmi mérleg, akár a textilbehoza
tal, Ha részvénytársaság volna, a 
tőzsdén jegyeznék.

Forró színházi esték ma és minden nap a 
Capitol Filmpalotában 

Keleti pályaudvar indulási oldalán, 

„Buldoslk ■ betyár . .
Adorján László és Víncze Zslgniond szenzációs sikert aratott énekes, táncos 
filmjátéka Abonyi Marlenne, Mlsley Anna, Bihari Sándor, Szirmai 

Vilmost M. Haltai Jenő a főszerepekben.
Előadások kezdete 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnap 5*/», T’/ü és 9‘/s órakor.

ogy vevő sem maradt, Robot lépett elő 
bérleti ajánlatával. Blumenthal előtt, 
aki

ráfizetés árán is szabadulni akart 
magyarországi obllgóiból, Koboz 

ajánlata vészkijárat volt.
Nem választhatott mást, de bérleti 
szerződésében kikötötte, hogy

amely pillanatban vevő akad a 
színházra, akkor Koboz szerződésű 

automatikusan megszűnik.
Azt is jelenthetjük, hogy Blumenthal 

itteni megbízottjának irodájában eb
ben a pillanatban már egy

nagyon komoly vételi ajánlat fek
szik,

melynek tulajdonosa egy közismert 
pesti gyáros, aki nem is olyan régen 
nagy szerepet játszott Budapest szín
házi életében.

Szóval: Zerkovicnak igaza van. 
Aki a színházát reá építi, ám 
építse.

3.
Ez azonban a dolognak csak 

egyik fele. Am Budán volt igaz
gató Krccsányi Ignác is, s Bakó 
Lajos is. (Ne beszéljünk Molnár 
színházáról a hatvanas években: a 
Budai Népszínház dicsőséges nap
jairól.) És Budán játszották elő
ször a Cyrano-t, s Az éjjeli mene- 
dékhely-et. Budán mutatták be 
Jókai új darabját: Budán heten
ként operái, énekeltek, amikor 
Pesten az Operának még alig volt 
közönsége. Budán tűntek fel a leg
jobb drámai színesek. (Köztük: Sc- 
jobb drámai színészek (Köztük: Se- 
mindenkor szépséges ki virágzása 
volt a magyar színészet vándor
fájának.

Miért kellett Budának megállania 
esztendők óta Zerkovitznátt

4.
A Városi Színháznak most, Már

kus Dezső lesz a főzeneigazgatója, 
s a város félmilliárdot adaz opera
előadások támogatására. Mért ne 
lehetne ennek keretén belül nfár 
Budán is (a budai közönségnek, 
amelynek nagy utazás a, Tisza 
Kálmán tér) rendezni operaelőadá
sokat? S mindenek fölött Budán, 
ahol egykor, nem is olyan régen a 
Várszínház a. legszebb hivatást, tel
jesítette. miért mostoha a dráma? 
Mondják: a közönségnek Zerkővitz 
kell és a Muzsikus Kiss Ferenc. 
Miért kellett a, Cyrano és Gorkij, 
miért Pe.thcs Imre és Rátkay Lajos, 
s miért diadalmaskodtak a többiek? 
Rosszabb lett vájjon azóta a kö
zönség ízlése, avagy romlottabb? 
Aligha. A közönség mindig emelke
detteb, mint azok, akik úgy hiszik, 
hogy ismerik lelkét, vágyát és 
akaratát.

5.
Kitűnő ötlet volna: színházat csi

nálni Budán. Például: a Horváth 
kertben.

Balassa József

IL4BASS JUCIT is Ame
rikába hívják. A napok** 
bán kapott ajánlatot a Sah 
nészrs'óövetség’ Sutján Ame
rikából, hogy negyvenöt 

estére, napi 100 dollár fellépti díjjal, 
egy magyar stagiőno társulat pri
madonnája legyen. Ab ajánlat 
december 31-ig kötné csak Lábasst, 
aki (ha az ajánlatot elfogadja) négy,' 
magyar, színésszel szeptemberbe^ 
ül hajóra.

. MÍG A MAGANSZINHÁ-
' ZAK jövő évi program éa 

bzinészek nélkül u legna
gyobb bizonytalanságnak
néznek elébe, addig Hevesi 

Sándor a Nemzeti Színház igazgatója 
erősen szervezkedik a jövő azezónra. 
Hevesi a Magyar Színház tagját, Bá
thory Jjizát, hősnő anya szerepkörre 
szerződtette a Nemzeti Színházhoz. Itt 
említjük meg, hogy Tóth Imre a Szín
művészeti Akadémia érdemes igazga
tója szeptemberben nyugdíjba vonul és 
Hevos’i Sándor veszi út az. Akadémia
igazgatását is. Ezzel újra érvénybe lép 
a Paulay Ede-kor rendszere, hogy a. 
Nemzeti Színház mindenkori igazgatója 
egyúttal az Akadémia igazgatója is.* A bocsi Modernes Thnntnr vendégjátéka a Fővárost Opcrettszinházban. A német eíliipstl egyik legkiválóbb drámai együttese. abbéiéi Modernes Theater c hót szerdáján kezdi meg öt estére terjedő vendégszereplését a Fővárosi Operettszinházban. Kitilnö vendégeink elhozzák értékes műsoruk legkiválóbb sikereit. Többek közt Galfiwort’hy-nnk. az I ’riemberek világhírű szerzőjének két legújabb alkotását. Bemutatóra, kerül szerdán, junius 30-ánGalsworthy: Sonsation (The Show)cimii miive. a legizgalmasabb és legérdekfe?t!- több drámák egyike, amely az angol társadat-* mi élet visszásságai elen fordul.Csütörtök, július 1-énGalsworthy: Urwald (The Fórért)cinül társadalmi drámája. ¥• *pénteken, jutvií 2-ánLoihar és Ritter: Das Gespensierschif!című groteszk komédiája,szombaton, julius 3-án IsmétGalsworthy: Sensation-ja *szerepel a műsoron, vasárnap, julius 4-éuJames Barcley: Bobbys lotzte Nacht (Bobbyf last nlght)cimii angol vigjátóka kerül bemutatóra.Valamennyi előadást Ludwig Körnor igaz*’ gatö, a bécsi Buigtheatcr volt kiv áló tagjának', vezetése és rendeződő mellett a teljes eredeti szereposztásban tartják meg.A jegyeket rendes helyárak mellett már áru/ sitjrtk a Fővárosi Operett ízinház pénztárai és az ösz.M jegyirodák.♦ Artista-vzsga a Royal-Orfoumban. A legközelebbi artista-vizsgát, amely e hó 3O-án, szerda délután 3 órakor lesz a fíoyal-Orfeum- ban, nagy érdeklődés előzi meg. A jövő generáció akrobatái, légtornászai, bűvészei, táncosai <ás a varieté más vakmerő és ügyes előadói mutatkoznak majd be ezen a vizsgán, meyet a .Magyarországi Artista Egyesület rendez. Különös érdekessége lesz, a vizsgának, ogy nóány neves, már működő artista is fel lépni. Belépődíj: 20.000 korona.• Bujdosik a betyár íllmjáh kunk csütörtökön, volt u bemutatója a <'apitol-fllmpalotában. V színpadi rész szövegét Adorján László, zenéjét' Vincze Zsigmond irta. Forró .színházi slkmrw emlékeztető hangulat uralkodóit a telt nézőtéren. melynek közönsége egész, előadás illáit, üncpelte a, főjz.eroplőket: Abonyi .Mnrient, 5fis- ley Annál a m. kir. Operaház '■-'ólótáncosnőjét. Bihari .Sándor operaénekest, .‘zirinal Vilmost a várost szinti.Ízből isii.őrt khniikust é» II. Holtai Jenőt, aki még a régi .Mr.gvar színházi sikerei alkalmából |.>tte felcdlietcilsné nevet.v Antónia és Seybold Futták Sárival a Vig- sziuházban. f.cngyei Me;i>hért két r.igyngó víg. játéka uralja e In t mié-orát. Sej hold diadal másán folytatja szenzációi pallóját az ötvenedik elóudá.. felé, Antónia |. ■ lig mostaui felújításánál megint mcgmor.ditotla a várost és zsúfolt házak közön ege «.. önyíírködik Fedák Sári és u nagyszorii .ig.--.inházi együttes pi- rntlan művészetében. Aki látta Antóniát, megnézi tSeyboldot é’ Sryb<.dd csudálói újra meg- nézik Antóniát, m rt i kél különböző szerepben Fedák hári a színjátszó- é. a nagyvonalú művészet olyan skálájút mitititjn. amihez foghatót ma a világ egyik színpadán sem látni. Minden előadásmii üneplő ováció jutalmaz.v Feddkot s a szereplőket: Hegedűs Gyulát, llosvay Rózsit. Gazsi Mariskát Tóth Böistkét, Lukács T’ált. Kürti Józsefet, l’ray Tivadart, Berczyt, Sarkadlt, Szerémyt. Gárdonyit — olyan együttest-, molv ritkán szerepelt magyar színpadon. Az. Antóniának külön .szenzációja Magyai v fmro zenekara. A két darab a kövotkeaőképen váltakozik a Vígszínház műsorán: Hétfő Se . -. hold, kedd Antónia, szerda Seybold, csütörtök Antónia, pántok Seybold, szombat Antónia, vasárnap Seybold.
MAGYAR SZÍNHÁZ
Vasárnapig, július 4 ig minden esteesi I
Bajor Gizi Mészáros Glza 

Csortos Gyula
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X Cseh inérköaés. A caeh lobdamgó- 
vzövetség nranyfiérlegéért a Spartti é.s a 
Viktória Ziukov csapatai ma 12.000 uéző 
hlőtt mérkőztek. A Sparta a 19 ik perc
ben már 4:0 arányban vezetett. A veg- 
brcdniény u •iuVUliy..ru

X Eldöntetlenül mérkőzött az. MIK 
sz FTC Béfsben. becsből Iclcfonulja 

tudósítónk: A mai 'n,f
ken a bécsi llapid a; 
Hdihitcllcuiil, 2:2 
kőztek. Az MTl^. 
szintén i 
tnéunycl

— A 
terseny 
viratozza 
végződött 
kenj. Az

Fétü-eg; 
Peiisz La.

x Eldöntetlenül mérkőzött az
Jabdarttgómérkőzé-

• 'i FTC 
eredménnyel (1:9) mor
én n Hakoah játéka 

eidőntvfiviiöl, 1:1 M ':rct1' 
végződött.

boprrml n*'^' 
crvdméii.’ <'. 
ludósitónk:
az 

ofoduiény 
•ye>, omúgoH ny

<o..ua. —Jós (Budi!Peti» 6; 
Eeoui l’crcao'(Budapest).

Férfi-egyes vidékieknek: !• 
báró (Sorokujfaln) h’1’ b:0» b"0" 
Kds.sotv In.ív •

Női egyes,' országos

zátftiM feuni^z- 
Sop'ÜHbÓÍ tú- 
Vusárnap este 

országos tcuuiszver- 
u következő:

vili verseny: L 
;2, 6.3, 6:1. 2.

Haupt 
l. Dr.

huro (Sopron).
—3 nyiltvífi’Hö’.iy: l j\oi ugyva, »- ■ .

Huittroclc Ica (Budupest) 6:1, 6:1. - ■
naovné (BudAPesl). .

Fórll-póroK, or«z4gos W'*
Oláh—Oöncz 6:1,6:1.0:4. 2. báu .1 
búró HU'ípl. ,,. n}v,.r oiv

Voksoh páros, országos '
1. (iöncz-lllilllroell 6:1, 6:0. 2. UiMlel- 
Rakímzkii Ariiúdnó.

ItJuBÓgi. nrszúgoo ;
vitéz Jlo/ir Uttmúr, 2. ««<>• W

1.

_ A H..„3
gyaszlási Szövetkezel ib'.-zono 
kó.syúlv.c ”V;íl??ii,a3úcí'5»£bw'‘

Klemír r.-l, «!•« M'”V

len nu'llnltn ÍMniwilu-t. I.«utan , 1 "'.'..JJ,,.
tner voaérlKiiz-atu r,u.<;>je.zle<<. -

™luW(olk"l u wju-g V,.; yllll.nl 
ttot, nyeres,-g.-l luul.-.t U. A
lég 5.23 millió pangó il: ;.t.> úgy ont “'■“P11 

úgyhogy a Hangy a Központ a tagja á - 
befizetett iidef.észíöke aranyerének 

;i-at hozta át a felértékelt nieilegbe. A-. 
vgyos üzletrészeket 10 penge nóvértekre bé
lyegeik út. A régi igazgatósági tagokat újból 

,n " A Magyar Klrálvl ós Tenger
hajózási Rt. Az I 
junius 11 
nők sze 
428,185.1'.' 
iicezcgbíi 
nek a, fced . -
kcdvezőtlci tmelynol-. kovetke/.t<b< n
a hajózás négy hónapig szünetelt.
Ezenkívül a társaság szerződéses 
szolgálatának n változott viszonyok ’dy tán 
szükség'. :, iijiasrabály ozása eem történt nic-g 

” A kádárok a külföldi hordók vámjának 
viaszaálitását követelik. Vasárnap d< lelőtt tar
tották a magyar kádáriparoso. eb" evsz'.'iros 
kongresszusukat Alingcr Dezső vezérigazgató 
elnöklete alatt. A kongresszuson a kereskedő 1- 
tni és töldinhölésiig' l minisztérium is képvi
seltette magát. \ ’ ri.-.ztve'ok kimondották, 
hogy tiltakoznak a k-n mánv azon reiuldeto 
ellen, io-'I' '1 > küfodi li'Tüok v .'uii.'d ot..roltc;

— Felakasztotta magái. I‘a1l"s Ki nőne. _ "7 
éves Ijiizfurtasbcli uö, vasárnap délután J,Dan
iit 27. i/úm alatti lakásán felakasztotta magát 
óis incglia”.

VásárláskŐzhcn elloptak
Dávidne feljclenté-d 1 
a Hákóe/i-ut egyik ' 
koronát érő ezít l r. 
készpénzzel együtt i-> 
nyomozás megindult.

Királyi
hajózási 

folytán

rolikiiljét. Viola

n; fél millió 
ió korona 
ellopta. A

A salátával kellemes módon vé
nünk fel magunkba egészséges táp
lálékot. Zöldsaláta a legjobb bör- 
ánolószer, azért ‘egyszer naponta 
saláta" öregnek-fialalnakegijaránt 
hasznos szokás.

A salátát természetesen a legtöbb 
hozzávalóval kell el készíteni,akkor 
rendkívül egészséges, mert vérjris- 
sítöleg és nedvtisztítólag hat.

Saláta, mayonnaise, máriás stb. 
készítésére, legfinomabb olivaola- 
itinkat és tmliídi evetünket njánliii1:.

Meinl Gyula

SPORT
Budapest aí Útikat 

bajnokságainak végeredménye
» nme 6, a rvinre is a bbte 3-3, az mtk ts a kmoe 1-1 

bajnokságot nyertek

Az. atlétikai bajnokságok második 
napja mintegy 5000 néző jelenlétében 
foly t Jo uz ülloiuti pályán. Szép küz
delmek jellemezték a bajnoki mltiuget, 
amelyet a kitűnő rendezés tett gördülé
kennyé. Országos rekordokat nem ered
ményezett ugyan a bajnokság- második 
napja, de öt bajnoki rekordot mégis si
került atlétáinknak megdöntőül.

Az idei bajnokságban ismét a MAC 
tartja a hegemóniát. A. griffinadaras 
atléták hat bajnokságot hódítottak el, 
míg a MAFC és a BBTE 8—3, az MTK 
és a KAOE 1—1 bajnokság birtokosává 
lettek.

A vasárnapi második bajnoki nap 
eredményeit itt adjuk:

110 méteres gátfutás- Bajnok: PUspÖky 
(MAC) 1G.4 mp. (bajnoki rekord). 2. Muskát 
(MTK) 10.7 mp., 3. Dénes (MAFC) 17.3 mp.

Diszkoszvetés. Bajuük: Egry (MAC) 4400 cm. 
(bajunk! rekord), 2. Marvalits (Nagykanizsa; 
1218 cm.. :••• Halni (MTK) -39DO cm.

1500 méteres sikfiitáf. Bajnok; Szerb (MAC)
4 p. i'5.8 mp. (bajnoki rekord). 2. Urosz (MTK) 
4 p. 08.2 mp., 3. Bejcsy (MAC) 4 P. U-2 “P-

400 méteres síkfutás. Bajnok: Gerö Mór 
(KAOE) 49.9 mp. (bajnoki rekord). 2. Borsi 
(BBTE). 50 mp., 3. Kurunczy (MTK) 51 2 " P-

Hármasugrás. Bajnok: Molnár Porom- (MAC; 
1366 cm.. 2. Hácz 1315 cm.. 3. Baloghy 1314. cm.

203 méteres gátfutás. Ba.iuok: Dénes (MA1-U) 
26.5 mp., 2. Püapöky (MAO) 27.4 mp., 3. Pia- 
venszky (BBTE) 27.5 mp.

I
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7? Testnevelési Főiskola 
évzáró sportünnepélye

Előkelő, meghívott közönség jelenlétében bo- 
nvolitotta le a Testnevelési Főiskola első ta
nulmányi évének záróünnepclyet. A Magjai 
]|i«zcl.('KV akkordjai nyitottak meg nz ilnne- 
péivt majd a fcrlihuH ?utúk vonultak fel dallal 
az ajkukon. szabadgyakorlatokat. majd svód- 
j ormit mutattak be. A iiölmllgamk zeuerc vég
zett svéd gyakorlatai után férfink kardvívást, 
a hölgyok tőrvívást mutattak be.

Az ünnepi programot a uöhnligátok ritmikus 
táncgvakorlatai zárták be, végül felavatták a 
főiskolai sporttelepén újonnan omolt épületet, 
amely pompás öltözőket és fiirdoh .lyiségct 
foglal magában.

Jt háromnapos tiszántúli 
kerékpáros körverseny 

startja
A Magyar Kerékpáros Szövetség ösz- 

szetett országúti bajnoki versenyének 
harmadik és utolsó etappja a tiszántúli 
háromnapos kerékpáros körverseny, 
amelyre a versenyzők vasárnap hajnal
ban startollak a kispesti piactéren.

Heggel 6 órakor már együtt volt a 
mezőny és fél 7 órakor indították el 
kettős sorokban az összes versenyzőket. 
Az erős, sáros időjárás nagy megpró
báltatások elé állítja a résztvevőket, ám 
a rutiairozott versenyzogárda bizonyára 
meg fog tudni birkózni a nehézségekkel.

A bajnoki mezőny vasárnap érkezett 
Debrecenbe, az út első szakaszának vég
állomására, ahol a Bika-szálló előtt 
volt a cél. Itt megpihentek a verseny
zők és ma reggel indulnak tovább Nyír
egyházán, Tokajon és Szerencsen ke
resztül Miskolcra, ahonnan kedden reg
gel abszolválják a túraút harmadik 
szakaszát, a—-------
ahonyon, Gyöngyösön, Hatvanon és Gö
döllőn vezet Budapestre, a Millenáris
pályára. Az út első szakasza 221. a má
sodik 142, a harmadik pedig 191 kilo
méter. _______

77 budapesti nagy regatta 
második napja

\z osca időjárás fob fán mérsékelt érdeklő
dés mellett bonyolították le a budapesti nagy 
regatfa második napjának küzdelmeit.

A né'^vevezös junior versenyre kiirt Aitam- 
diiat a‘Rendőrségi AC csapata nyerte 6 p. 0G 
mi>. alatt a Hitelbank és a Pannónia előtt.

A skiff-föversenyt ifj. Szendcy Béla (Kep- 
tun) nyerto G p. 41.2 mp. alatt.

A másodosztályú nyolcas foversenyben (Kör- 
thv Dezső-emlékverseny) a Hungária nyolcasa 
győzött 5 p. 36.6 mp. alatt a Váci és a 
RÁC ellen. ,

A vendégek versenyét a Váci SE egyedül 
evezte végig. Ugyaniak row-ower volt a 
nyolcasok versenye is. amelyet! a Pannónia 
egyedül indult.

Ellenfel nélkül dőlt el a középiskolai négyes 
versenye is, amelyet a bécsi babérokkal öve
zett g> őri felsőkereskedelmi iskola nyert meg.

Kettős párcvezös junior versenyben a Pan
nónia dtiblója bizonyult legjobbnak, mig; a 
szkiff-junicr versenyben Helyes József (Bp. 
EE) győzött Haasz Andor (Nemzeti 1IE) ellen.

X Két bajnoki vizlpolé-mérközés volt vasár
nap. A. dunai áradás miatt elmaradt FTC-uszó- 
verseny programjára voltak J'Hüzvc a ina le
bonyolított polo-nieccse:k. Az. FI'C kiváló C'-'- 
pata in : 1-ru győzött a MAC élen, mig a III. 
kor. TVE 7 : u arányban gvözto le az UTl’ t.

100 méteres síkfutás. Bajnok: FJuck (BBTE) 
11.1 mp.. 2. Rózsahegyi (MAC) 11.1 mp., 3. 
Hajdú (FTC) 11.2 my.

Sulvdobás. Bajnok: Forbáth (l''TC) 1120 cm. 
(bajnoki rekord). 2. Darányi (MAC) 137G cm., 
3. Eördögh (BEAC) 1ÖU8 cm.

Magasugrás. Bajnok: Késmárky (BBTE) 181 
cm.. 2. Magyar (MTK) 178 cm., 3. Vidóczy 
(MAC) 171 cm.

A mátyásföldi uj uszoda felavatása. A 
magyar uszósport uj otthont kapott a 
földi Nyaralótulajdonosok áldozatkészségubol. 
A 25 méter bosszú. 15 méter széles éfi egyen
letesen isi méter mélységű uszodát ünnepi kül
sőségek között avatták fel, amely alkalommal 
czidéit dörzör lépett a uy ih áne.ság elé n válo
gatott vizipoló-keret. A mérkőzést az A) cso- 

. ■ ... ...... ...An i.o n.Anídinn A írv/tztaM PSlU'a 1 LZL™ iStai i P°r» u>‘cr»° inc« 4:3 arúl^ban" A syőztes csa- amely Mezőkövesden. l<uzes-|£at {(,lrillltása a kővetkező volt:. Nagy Barna— 
lyöng.vösön, Hatvanon és Gö- iv.idy. Ifomonnay II—Keserű Ií- -Wcnk, Vór-

•- Az MLSz nagyodr-zázados jubileumát egy 
hatalmas és n fnt'-allíport ÍÖitéimtében párat
lanul álló díszmunka kiadásával tette emléke
zetedé. Az albumalaku munka minden lapjá
val a magvar ifjúság remek eredményei szól
nak. A mii előszavát Rákost Jenő irta, mig a 
szerkes- és hatalmas feladatát Földessv János 
dr. látta <1. akinek munkájában Fischor Mór 
és líoch Nándor dr. segédkeztek.

lesi Keserű I.

X Az ESC ifjúsági aüoUkai versenyo vasár
nap délelőtt folyt le. Az egyes veraenyszamok 
győztesei n következők: 100 méter: Niedermann 
(ÉSC) 11.6 mp. — 300 méter: Károlyi (MAC) 
37.9 mp. — 403 méter: Rosenbnum (MTE) 57.9 
mp 800 méter: Vancsn (MTK) 2 p. 05.8 mp.
— r.or.o nié'rr: cf>qportvcricuyben MTE 20 
ponttal, egyénileg Táutuer (MTK) 9 p. W mp.
— Magasugrás: Sóhopp (KISOK) 166 cni. — 
Távolugrás: Oberciáp (Postás) 591 cm. — Euly- 
lökés: Szekrényessy (MTK) 999 eni. — D 
ko.zvH.'s- Kírolyl (MACI 3T27 cm - Trljt. 
Ion: Paicz (BE.AC). — 4X100 m. staféta: BBTE 
47.1 mp.

MAGYAR SZÍNHÁZ
Hétfón, július hó 5-én és koddun, július hő Bán

REIMHAROT MIKSA társulntdnnk uendéSJútéka 
MELEMETHIMIG 
HERMÁNK IMIMIG

. felléptével ,

Turgenjev drámája, 
jegyek már hétfőt öl k e x

LÓSPORT
jl Wanckfielm emlékversenyt 

Bedoutne nyerte
A magyar tciivértenyésztéj áldozatkész tá

mogatójáról elnevezett Báró Wcuckbeim Béla- 
enilék verseny volt a vasárnapi luvarcgylv.l 
versenyek föeseniénye. Mindössze négy ló 
állott a verseny startjához: Kényes, az Alagi 
<lij másodikja, Moutalto, Musettc s a rossa 
temperamentumu Bodptilnc, mely ina megem
berelte magát s könnyen verte istállótarsát 
Montaltót s az agyonfavorlziilt, túlbecsült k ■■ 
njcft. Egyébként nz összes versenyek a tábo
ritok vereségévé! \ egződtek. A nagy formában 
Juvo I'ejachcvieh-lstálló a főverseny melleit 
Ponggal és Várkerttcl még két versenyt nvert. 
A kétévesek vertcnycbcn a jóhirtl Campi’dög. 
Hot a második helyre utasította az Egyedi
istálló Parolája, moly imponáló stílusban 
nyerte meg második verseidét is. Részh-tos 
eredmény a következő: I. 1. Bong (6) Selicj. 
ba! ?. Mil-va (:ii Binger, Bikflc (6; Sajdik. 
Lcjh.. l’y h. 10:22, 20. 17. 33. F. ui. Vak 
Bottyán. Kopp. Tisza, Svlvana Magyarán. — 
II. 1. Stoppade (3) Mihalovics. 2. Andromeda 
(4). Szokolai. 3. Gömör (l3,ii Schejbal. Féllt., 
r. n. -a . -a 20, i (. F. )n.: T.olie-', r •

rumi. Tai:ác.--os. Neuhtisz, 
s Puinpcniiekel, Ribizke.

féli). 10:52. 18, 20, 1!. F. ni.: T.olie'1, Revízió, 
l’elcas. Sauvigmui. Tai’ác.-.os. Neuhtisz, Echó, 
Dombó. Roclius Pumpcrniekel, Ribizke. — Ifi. 
1. Bedpuinc (1 három negyed) Kovács L., 2. 
Montalto (G) Gutái, 3. Kényes (7 a 10-hez reá) 
Sajdik, 1 h. Ili b. 19 : 27. F. m.: Musette. — 
IV. 1. Almsec (2) Esdi, ?. Siklós (!o) Singer, 
3. Midas (33) Ralesilí. nyh., 2’5 h. 10 : 41, 19, 
28, 107. F. m.: Lelenc, Ciné. Maróé." Apor, 
Hctfts, Auaooiida. Masa. -- V. 1. Parola (t’i) 
Esch 2. Campiilog’io (pari) Sajdik, 3. Fríiu- 
lein Martba (6) Rajcslk, nyh., 3 li. 10 : 27, 18, 
13. 22. E. m.: Kadarka Orient. Talán, Bruto, 
Belzc.bub. Albatros H. — VI. 1. Várkeit 'c> 
Gutái 2. Lámpái-se (pori) Szabó L. ír.. 3. Dc- 
lilány (3) Sajdik, 1 b., ötnog' edb.. lo : 1.10, 
40. 10, 27. I1'. ni.: Harcos, Veszprém. Hajrá, 
íenkimás, Albatros, Ddila.

— Take My Tip nyerte tneg a párizsi 
nagydijat. A longchamps-i futtatáson 
a párizsi nagydijat Take My Tip nyerte 
meg.

Fogadni lehet
is felvilágosítást kaphat a bookmakerek 

fogadó Irodáiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23-38.
Vi. Andrássy ui 45. T. o3-35.
VI. Váci ut 1. T. 81!—92.
Vlt. j hököli-ut 23 (G.jxal bazár) T. I. 92—93
Vili Rákóczi ut 51, T. I. 55—ül.
Vili. Barőss ucca 52. T. J. 139-12.

RNTüLEM i
A mostani árvíz a várost patkányokkal 
még fokozottabban elárasztolta. A tiszti
főorvosi hivatal ezt fölismerve, follnir
ta a házhely-, gyár- és üzlettulajdono
sokat, hogy az irtást feltétlen és azon
nal eszközöljék saját érdekükben. Erre 
a célra a Tanács által vásárcsarno
kaiban elrendelt „Perirat“ méregmen- 
fes, tökéletes irtószerrel végzett mun
kálatok, hivatalos megszámlálás szerint 
a legfényesebb eredményt produkálták. 
Mától kezdve kapható minden üzlet
ben. Munkálatakra díjtalan költségve

téssel szolgál
DitrichBteln, VG, Kertész u. 27 
Telefon: József 116-54. és 116-55.

Cipőárukban K™.
KO ezer párja kitűnő minőségű torna-,
WO kor. tenlaa- és hftalclpffnek vas

tag guniitalnnal, minden színben 
4|4>QE ezer női forrott saandai minden 
BWÖ kor, színben. Gyermekek részére 

ao—38 számig 83 ezer koro- 
nától feljebb_________________ _

ezer kitűnő minőségű tonlasclpv, 
I IV kor. eredeti angol .gyártmány, valódi 

bivalybőrt Ippal
ezer női vAsxoncIptí fehér es egyéb 

IdfcW kor, színekben
ezer pária női la bőrszándáf Oyernek- 

IW kor. nagyságban 60-7S, 8S ezer kor 
Pérfl hosszú tenisznadrág ias, férfi teniszing 
135, tornaing 30. futónadrág 30 ezer korona 

a 25 év óta szolidságáról ismertSchfifer cégnél ifes™ 
Kereskedőknek engedmény. Vidéki utánvéttel.

Telefón: leréz S4-66

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
Á „Hétfő! Lapok" UjságváHalat.

a hamis eskü Arany a hú alatt Do*^±“oké
r

izgalmas történet 7 felvonásban, a főszerepben:
WILLIAM DUSTIN

Kalandor-drtaa 6 felvonásban. — A főszerepben:
JOHNES BUCK őskultura Mexikóban

WSAGÜZEM Rt. Budapest, VJ1J., BÓkk SiiWrd ucc» a üzemvezető; Puskáé István.
i
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