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Véres támadás a Bécsi úton 
Kontra Aladár református lelkész

Támadói közűi kettőt elfogtak, a harmadik elmenekült
Izgalmas és véres kimenetelű bot

rány folyt le vasárnap este a Bé
csi úton. Kontra Aladár református 
lelkész, fővárosi tör vény hatósági 
bizottsági tag, volt fajvéd’őpárti 
nemzetgyűlési képviselőt, aki egy 
társaságban tartózkodott

a nyílt uccán véresre verte há
rom iparoslegény.

Vasárnap este nyolc órakor 
Kontra Aladár, Schödl Nándor 
számvevőségi tanácsossal és annak 
feleségével hazafelé igyekezett a 
Bécsi úton. A Bécsi út és a Kiscelh 
út sarkán a csöndesen beszélgető 
társaság mellett, az úttesten hirte
len megállott három kerékpáros 
fiatalember.

Leugráltak a kerékpárról, durva 
szavakkal rátámadtak Kontra 

társaságára
és szidalmazni kezdték őket. 
Kontra Aladár és Schödl Nándor 
hangosan tiltakoztak és élesen, ki
keltek a támadás ellen. Szóváltás 
keletkezett és a vitatkozás hevében

a három gubanc rátámadt
Schödlre és Schödlnére és a re
formátus papi ruhát viselő 
Kontra Aladárra és ütlegelni 

kezdték őket.
Kontra és Schödl pofonokkal felel
tek a durva támadásra, mire az Öt 
férfi között dulakodás kezdődött 
Formális közelharc fejlődött ki, 
melynek során

a támadók kicsavarták Kontra 
kezéből a bőrrel bevont vasbot
ját és Kontra Aladárt a saját 
botjával ütlegelték tovább. Per
cek alatt véressé fajult a vere

kedés.
A küzdők lármája felverte a kör
nyék csendjét. Csakhamar nagy 
csődület támadt körülöttük s a tö
megből többen közbeléptek, hogy a 
verekedőket szétválasszák, ami nem 
ment könnyen, mert az öt férfi olyan 

heves erővel folytatta a verekedést, 
hogy csak hosszas küzdelem után 
sikerült őket szétválasztani.

Abban a pillanatban, amikor a 
dulakodókat szétválasztották

a három támadó suhar.c felka
pott kerékpárjára és eliramo

dott.
A közönség kiáltozására rendőrök 
érkeztek s azok a menekülő táma
dók után vetették magukat.
Megállapították személyazonossá
gukat, Uhaly József s annak öccse 
Uhaly Nándor géplakatos segédek 

& saktorkéses Trsmmel-emlák 
felállítását követelte az EME

harmadik aagműiáse
(jömbcs szé cős vaBto&ta magát

Ma délelőtt tartották az Ébredők har
madik beszámoló gyűlésüket a régi kép
viselőhöz nagytermében. Mintegy 400- 
500-au jelentek meg nagyobbrészt villa
mos- és postaalkalmuzottak és egyetemi 
hallgatók. A teremben a megszűnt faj
védő orgánum nyilvánossúg kizárásával 
megjelent legutóbbi kétoldalas számát 
osztogatták, amely helyenként ki is volt 
ragasztva a falakon. Tizenegy óra után 
néhány perccel az üres elnöki emelvé
nyén hét fasiszta, feketeiuges fiataléul 
bér helyezkedett el,

Budavára László ügyvezető-elnök meg
nyitója és felszólalása után Gömbös 
Gyula lépett a szónoki emelvényre.

— Hangokat hallok a túlsó oldalról — 
mondotta Gömbös — amelyek káröröm
mel állapítják inog, hogy a magyar faj 
védők mozgalma megtört, elgyeugiilt. 
Üzenem ezeknek, hogy hiába szeretnek 
a fajvédők letörését látni, nem fogják 
megérni, mert a mozgalom egyre erő
södik.

Szomorúan látom, hogy a magyar 
közéletben még vezető tényező az 

„Idegen fajta"... 

személyében. Utóbbinál megtalál
tak Kontra Aladár bőrrel bevont 
botját is.

Mindkét támadót bekísérték a 
főkapitányságra,

ahol megjelent ' Kontra Aladár 
Schödl Nándorral együtt és testi 
sertés címén feljelentést tettek tá
madóik ellen.

Kontra Aladár és Schödl Nándor 
sérüléseiről orvosi látleletet vettek 
fel. A rendőrorvos megállapította, 
hogy

a butütések következtében mind-

I
(Közbekiáltások: u zsidók!) A nemzet 

tragédiája az, hogy nem engedték meg 
évszázadokon út kifejlődni, mert voltak 
árulók, akik a belső ellenséggel szö
vetkezve béklyóba verték a nemzeti gon
dolatot. Most a történelem igazol ben 
minket, egész Európában nemzeti meg
mozdulások észlelhetők, itt van Olaszcr 
szág... (Éljen Mussolini!) a

mi számunkra is most következik ol 
az idő.

hogy öntudatra ébredjünk ...
— Nekünk kötelességünk — folytatta 

GKöm-büs — hogy liberálisak, tolerán
sak legyünk a magyar érdekekkel szem
ben.

A történőiéin előtt vállalom a fele
lősséget, hogy Igenis szélsőséges po

litikus vagyok.
Szélsőséges vagyok al buu, mert állí

tom, hogy uz elliarúcsolt ősi földhöz 
többb jogunk van, mint másnak, mert 
vallom, hogy a "magyarban több tehet
ség van, mint akármelyik zsidóban .-..

— A liberális sajtó kitalálta — hang
zott tovább a zaj. ccil,lapod távul — hogy 

ketten a fejükön szenvedtek sÚ- , 
lyos sérülést.

A két elfogott támadót nyomban 
kihallgatták. Azzal védekeztek, 
hogy amikor a biciklin haladtak,

Kontra sértő megjegyzést tett 
reájuk s ezért támadták meg 

őket.

A támadók védekezését nem fo
gadták el és Uhaly Józsefet és 
Uhaly Nándort őrizetbe vették, a 
példátlanul durva és véres kime
netelű botrány harmadik tettesét 

pedig keresi a rendőrség.

turáni átok üldöz bennünket, ezért volt 
annyi megpróbáltatásban rész© hazánk
nak, hát ez nem igaz! Ez a nemzet egy-, 
gyei van sújtva:

a kormányon lévő vezetőinek rö
vidlátásával, vezetőinek gyávasá

gával.
— Más vezetők kellenek, mert a ma

gyarnak az a mentalitása, hogy a veze
tőknek vakon engedelmeskedjen, már 
pedig a jó vezér ka érzi, hogy csele
kednie kell, akkor százszázttlékig kell, 
hogy cselekedjen.

— Összeskor itull fogukkal járom utal- 
mai — mondotta emelt hangon — lassú 
céltudatossággal haladok a cél felé, aki 
meg akar akadályozni

katonai fegyelmezettséggel három
szor figyelmeztetem, de aztan kímé

letlenül félrelököm.
Gömbös beszéde után Kákóczy Béla 

szólalt fel, csekély érdeklődés mellett, ég 
határozati javaslatot terjesztett a gyű
lés elé, hogy fejezzék ki

tiltakozásukat a főváros azon hatá
rozata ellen, amely u Tremmel Má
tyás-féle síremlék felállítását nem 

engedélyezte.
A gyűlés a javaslatot elfogadta és el

határozták, hogy, ezt közük a párt bi
zottsági tagjaival.

Budáváry záradékul felhívta a jelen
levőket, hogy a fajvédő sajtó feltámasz
tására egy villamosjegy árát áldozza
nak, amit az ajtóknál levő urnáknál 
Tehetett eszközölni. Ezzel a gy illés végot 
is ér-.
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Gróf Draskovich Jánosáé 
milliárdos csalás és sikkasztás 

miatt feljelentette Pálffyt 
A rendőrség megindította az eljárást

/ A főkapitányhúgon tegnap meg
jelent Bernolák Nándor nyugalma* 
yx>tt népjóléti miniszter, aki jelen
leg ügyvédi gyakorlatot folytat és 
nagyszabású csalás és sikkasztás 
leimén feljelentést lőtt Pálffy Sán
dor, az ismertnevű Pálffy-bankhúz 
tulajdonosa ellen.

A Pálffy-hankház már nem elő
ször szerepel a rendőrség előtt. Né
hány esztendővel ezelőtt nagy 
port vert fel ennek a tipikusan kon
junktúra üzletnek a bukása. Pálffyt 
okkor le is tartóztatták, azonban 
letartóztatása előtt tőzsdei hossz 
kövei ktzett be és ez megsokszorozta 
a fogházban ülő bankár vagyonát. 
Pálffy azután kiegyezett hitelezői
vel és mikor kijött a fogházból, is
mét banküzletet nyitott az üllői út
5. számú házban. Az új Pál ff y- 
bankház már felhagyott a tőzsdei 
üzletekkel és főként kosztkamat cs 
zálog-üzletekkel foglalkozott.Hang
zatos hirdetései alapján tömegesen 
jelentkeztek az ügyfelek. B-listás 
hivatalnokok, kisiparosok és tiszt
viselők helyezték el kosztra a pén
züket a Pálffy-bankházban. Egy 
ideig rendben meg is kapták a ka
rinatokat, később azonban

fizetési nehézségek közé került a 
Pálffy Bank.

Nemrégiben néhány hitelező fel
jelentést is tett Pálffy ellen, akit 
előállítottak a rendőrségre, azon
ban mivel kiegyezett a felekkel és 
haladékot szerzett, elbocsájtották. 
[Pálffy azután megkezdte a hitele

Életuntak
és álöngyilkosok között
.Ahol az utolsó tanácsot és a gyorssegélyt 

kapják a szerencsétlenek

zők követelésének kiegyenlítését, 
ami azonban nem járt sikerrel. A 
hitelezőket, akik nem tudnak ren
desen hozzájutni pénzükhöz, főként 
az nyugtalanítja, hogy véleményük 
szerint

nincsenek meg a Pálffy által a 
kosztpénz ellenében lekötött ér

tékpapírok.
Az ügyből kifolyóan már több fel
jelentés történt, ezek a feljelentők 
azonban kishitelezők voltak, akik
nek követelését Pálffy kevés meg
erőltetéssel roíjdezni tudta. Ezek a 
hitelezők azután, mikor részben ki
elégítette őket, eladottak a további 
eljárástól és nem támasztottak ne
hézségeket. Most azonban igen sú
lyos és komoly bonyodalom fenye
geti a Pálíiy bankházat, azáltal, 
hogy Draskovich grófné feljelen
tést tett.

Gr. Draskovich Jánosné ugyanis 
a legnagyobb hitelezője Pálff.v- 
nak: három részletben egyniil- 
liárd és harmincnégy millió ko
ronát adott kosztba a Pálffy 

Bankháznak.
Ez a feljelentés valószínűen meg

pecsételi a Pálffy bankház sorsát, 
mert értesülésünk szerint Pálffy 
Sándor nem tud azonnal fedezetet 
bocsájtani a grófné rendelkezésére. 
Draskovich Jánosné pedig más
ként nem hajlandó kiegyezni.

A nagyösszegű és a konjunktúra 
bankok működésére jellemző felje
lentés ügyében a főkapitányságon 
sürgős .vizsgálatot indítottuk.

rancsnoka kijelenti, hogy az Angliából 
várt ezer fontbú! most

lucnházut létesítenek Testen a haj
léktalan szerencsétlenek részére.

A Szerdahelyi uccuban házut vettek erre 
a célra. Százötven személy részére ren
dezik be. Az öreg ezredes csak egyet I 
kér. Ne írjunk sokat erről az öngyilkos ! 
irodáról. Mórt
Y^.7

Borzalmas vasúti szerencsétlenség 
Párizs közelében

20 halott, ötven sebesült
Páris, július 4.

A Le Huvre—Páris-i gyorsvonat 
Acheresnél, Paristól 25 kilométerre 
kisiklott. 17 ember meghalt, 97 meg
sebesült, A lapok jelentései szerint 
a mozdonyvezető a heves zivatar 
következtében nem látta a jelzése
ket. Más hírek szerint a zivatar kö
vetkeztében a jelzőváltók felmond
ták a szolgálatot.

Párizs, július 4.
Az acheresi vasúti katasztrófáról 

kiegészítőieg még a következőket je

Egy előkelő belvárosi bankár nem tudta 
visszafizetni a neki átadott többszázmiíliót

és idegszanatóriumba voftuít
Rcrlch Elemér tőzsdebizományos a 

tőzsdei hitelüzlet terén jó hírnévnek 
örvendett. A tőzsdei konjunktúrák ide
jén a Petőfi Sándor ueea ö. számú ház
ban volt pénzváltó- és banküzlotc, azon
ban a nagy leépítés idején irodahelyi
ségét a Váci ucca 15. szám alatti laká
sába költöztette. A júhirncvű bankár az 
utóbbi időben nagyobb pénzügyieteket 
bonyolított le. Néhány ügyfele

többszázmiíliót adott, át. neki kama
tozásra.

A komiteusok azonban a kölcsöntőkét I 
június 30-án felmondották. Mikor az 
ügyfelek az Irodában megjelentek, hogy> 
a pénzt átvegyék, azt az információt

sok az álöngyllkos.
Akik revolveresnek. Akik állást, lakást, 
kenyoret követelnek. Különben, — han
goztatják — azonnal lougornak az eme
letről. vagy a Dunának mennok. Ezek 
az áléletuntak, akiknek jövedelmi forrá
suk ez az alamizsna-rovolverezés, uinoly- 
Ijel a halál igazi jelöltjei elől húzzák 
ol az utolsó darab, életmentő falatot.

Román Kálmán.

lentik: A gyorsvonat tegnap este 
Acheres és Poissy között siklott ki. 
Az eddigi megállapítások szerint 
20 ember halt meg és mintegy 50 
megsebesült. Eddig csak két halot
tat tudtuk a romok közül kiemelni 
és személyazonosságukat megálla
pítani. A sebesültek közül kettő a 
kórházba való szállítás közben meg
halt. A szerencsétlenséget az okoz
hatta, hogy a tegnapi zivatar alatt 
az lilető helyen a vágányok lesül
lyedtek. Azonkívül az illető hivatal
nok a váltót jól állította, az elága
zásnál nem működött.

kapták, hogy
Rerichen idegkimerültaég vett erőt 

s ezért családja kívánságára a Schwar- 
zer szanatóriumba szállították. Az ügy
felek érthető megdöbbenéssel vették tu
domásul ezt a bejelentést

s miután pénzüket veszélyeztetve 
látták, a főkapitánysághoz fordultak.

A főkapitányságon uz első bejelentést 
^töbh bűnvádi feljelentés követte

s ezért megindult a rendőrségi vizsgálat 
annak felderítésére, hogy hóvd és mira 
fordította Kérleli Elemér bankár a ka
matozás céljából neki átadott pénzeket. 
Étinek megállapítása után fogja érdem-

A Nagykörút és Dohány uccá sarkún 
frissen festő ti óriás betűs tábla;

ÖNGYILKOSOK IRODÁJA.
Az Üdvhadscrcg kebelében nyílott 

meg nz öngyilkosok Irodája. Ennek is, 
mint a budapesti üdvhadaerognek pa
rancsnoka; Rottsletn ezredes. A joviális 
tekintetű, ozüstöslinjú öregúr, uki az 
Üdvliadsoreg jellegzetes pirosszegélyes, 
Bötétkékszínű egyenruháját viseli, a 
megdöbbenés hangján beszélt előttünk 
azokról az állapotokról, amelyek az 
Üdvhndsoregot arra késztették, hogy az 
öngyilkosok Irodáját felállítsa.

• Nap-nap után — mondta Rottsleln 
ezredes — olyan jelentéseket adtak bo 
az. Üdvhadscrpgnok a nyoniortanyákon 
járó katonái, amelyekből a legborzasz- 
több dl tápot  ok derüllek ki. A hajlék-1 
tálán, munkátlan, tönkrement, szegény1 
emberek és többgyermekes családapák | 
százai jelentették ki a náluk történt ér
deklődés során, hogy öngyilkossá lesz-I 
nek. Mert nem tudnak megélni, nincs! 
keresetük, nincs emberhez méltó lakd- 
síik, nincs betevő falatjuk, nincsen ruhá
juk, amiben az uccdra mehetnének.

Emberek, akik nem bírják ki n tömeg 
lakást k fojtó lövegűjét, mezítlábas sze
gények, akiknek cipőre nőm telik, jobb 
napokát látott B-l látások és állásukat 
vesztett, minden fillér nélkül álló embe
rek, kétségbeesett családapák, nkik ta
lán utolsó útjukként oljönnck ide hoz
zánk,

nap-nap után tömegesen jelentkez
nek az Irodában. Munkát kérnek. 
Muiikaalkalmut. Kenyeret, Hajlékot. 

Ruhát, cipőt.
’A pillanatnyi gyorssegélyt nyújtjuk ne
kik, csakhogy megmentsük őket a/, élet
nek. Már u kora reggeli órákban itt

állnak a folyosón, várva, hogy sor ke
rüljön reájuk.

Vannak közöttük, — mint erről e so
rok írója a helyszínen meggyőződött — 
olyanok is,

akik már egyszeri öngyilkosságot kö
vettek cl.

de megmentették ókét. A Dunából ki
fogott szerencsétlen életuntakat, sőt 
kót-három-négyízben öngyilkosságot meg
kísérelt hajótörötteket is találtunk ab
ban a szűk kis körúti Irodahelyiségben, 
melyet most állítottak fel ezeknek a sze
rencsétleneknek a megmentésére.

Rettenetes panasz, jajszó, kifakadás, 
keserűség tölti bo a helyiséget. Láttunk

tízéves iskolásgyornwket, aki élet
unt.

Árva. Nincs, aki gondozza, aki iskolúz- 
ttissn, aki öltöztesse. A kisfiú nem lett 
csavargó, hanem öngylkosjolölt. Az ön
gyilkosok irodájában keres utolsó1 me
nedéket. Azután láttunk egy tanítónőt. 
Huszonnégyévcs; félúrva. Nem tudja el
tartani anyját, kisöccsót, nem tud ma
gának. emberi megélhetést biztosítani. 
Ezért keresi a halált. Ezért jött idő

utolsó tanácsot kérni.
Idős hajléktalan özvegyasszony, kétség
beesett állásnélküli, ötgyermekos ma
gántisztviselő, kerosetnélküli uccui árus 
állanuk egymás mellett szomorúan. Élet
untak. Akik elvesztették kenyerüket ós 
az életben való hitüket. Tanácsot kap
nak az irodában, néliáuy bíztató szót, 
némi pónzt, esetlog kis élelmlskorcso- 
magol. Azzal útnak engodik őket. De 
feljegyzik elmüket, ldőnklttt ellenőrzik 
valamonnylüket, az Üdvhadsereg misz- 
bzióslugjai.

Mikor távozunk, uz Üdvhudscrcg pa

Fábián Béla vasárnap délelőtt 11 
órakor Újpesten az Apollo mozi
ban beszámolóbeszédet mondott. Az 
ülés megnyitása után negyed! Szabó 
B.éla, mint a kispolgári érdekek liur- 
cosát üdvözölte

FÁBIÁN BÉLÁT
aki az országos nyomorúság okai
ról szólva hibáztatta, hogy Búd Já
nos pénzügyminiszter nem hajlan
dó általános adórevizlól; elrendelni. 
A vizbeugró adózók bizonyítják,, 
hogy

a polgári társadalom több adót 
fizetni nem tud.

Fábián Béla ezután az ellenzéki 
harcról beszélt. Meg kell csinálni 
Vázsonyi politikai hagyatékát: «Z' 
egységes ellenzéki frontot.

— A reakcióval szemben folyta- 
tott küzdelemben — úgymond ■— 
nem szabad politikai nüanszokkrtl 
törődni. A legfontosabb teendő a 
demokratikus Magyaország megte
remtése.

Az uj választásokig meg kell 
alakulnia az elleitzékíi kartell- 

nek.

PAKOTS JÓZSEF
szemére vette a kisgazdáknak, Hogy 

' csak akkor hadakoznak a titkos tár
saságok ellen és demokrácia jnel- 
lett, ha időszaki választáson egy 
kisgazdamandátum van veszendő
ben. A demokratapárt előtt nagy, 

országos feladatok állanak. Minden 
lehetőséget meg kell teremteni a 
politika kijegecesedésének, ami az 
ellenzéknek egy táborba való tömö
rülését is jelenti.

Bródy Ernő és negyed! Szabó 
Béla felszólalása után a képviselők 
Rákospalotúra mentek át, ahol 
többezer főnyi hallgatóság jelenlé
tében Bozsóky Nándor dr., a de- 
mokratnpárt helyi elnöke nyitotta 
meg a gyűlési, amelyen Völgyen 
Andor, Fábián Béla, P&kots Jó'i&et 
és Bródy Ernő beszéltek.

Megörült hllakoltatás közben
Tegnap délben megrendítő tragé
dia játszódott lo Kőbányán. Az 
Apafi uccu 54. számú házban lakik 
cselédjével Kissomogyi Gáborné, 36 
éves asszony. Kissomogyi családjá
nak felmondták a lakást és tegnap 
délben a hatósági közegek jelenlé
tében kilakoltatták őket. A kilakol
tatás azonban olyan izgalmakkal 
járt, hogy Kissomogyi Gáborné dü- 
höngeni kezdett. Mikor látták, hogy 
nem lehet lecsillapítani, értesítet
ték a mentőket, akik a dühöngő 
asszonyt beszállította k a főkapi
tányságra, ahol a rendőrorvos meg
állapította, hogy a szerencsétlen 
asszony a kilakoltatás izgalmai 
következtében súlyos idegbajt ka
pott. •
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Klebelsberg kultuszminlsz- 
tér hidegkúti villájából 
üzeni, hogy nem módosítja 

a numerus dausust
A liberális kormánypártiak teljesíteni szeretnék vá- 
laszlólknak tett ígéretüket, de Klebelsberg nem enged

Az utóbbi időben politikai körök
ben sok szó esik ti numerus clausus 
őszre várhaló módosításáról1. A nu
merus clausus módosításának vagy 
enyhítésének híre ezúttal is, mint 
már többízben, kormánypárti körük
ből Indult ki. A kormánypárt egyes 
tagjai ugyanis még 1922-ben, meg
választásuk előtt, ígéretet tettek vá
lasztóiknak arra, hogy a numerus 
clausus megszüntetésén fognak dol
gozni. A ciklus lejár és a \ áltót. be 
kell váltani. Éppen azért érthető, 
hogy a liberális kormánypártiak 
máj csak azért is sürgetik a nume
rus clausus megszüntetését vagy 
legalább is enyhítését, mert kerüle
teikben ígéretük teljesítését követe
lik tőlük választóik.

Minthogy a numerus clausus mó
dosításáról szóló hírek igen határo
zott formábau terjedtek el a politi
kusok révén a nagy közönség körei
ben, általános volt az a vélemény, 
hogy e hírek magától a legilletéke
sebb tényezőtől, Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminisztertől származ
nak. A beavatottak

tudni vélték, hogy a kultuszmi
nisztériumban rendelet készül a 
numerus clausus módosításáról.

Két angol görl 
elárverezi a Kékmadár mulatót

Londonból megrendelt árverés
Sámuel Károly dr. ügyvéd címére né

hány nappal ozelőtt kábelsürgöny érke
zett Londonból a kővetkező szöveggel:

Nem engodul stop kókma- 
dúrt árverezni stop utána 

kábelt stop.
A különös szövegű táviratnak Lalla 

CoUins és Edua Meg a Budapesten gyor
san népszerűvé lett uugol görlök és egy 
pesti mulatóhely közötti harc a háttere. 
A két görl budapesti tartózkodása alatt 
a kékmadár mulatóba szerződött. A 
Kékmadár ebben uz időben fizetési ne 
kézségekkel küzdött és egy ízzben nem 
tudta pontosan űzetni a két görl gázsi 
ját. Ebben aa időben történt, hogy

Lalla t’ollius és lídna Mcy egy éj
szaka átmentek a koukurrens mu

latóba
és ott hajnalig szórakoztak egy társa
ságban. A kékmadár igazgatója ezt 
szcrződeszegcsnek tekintette és azonnali 
hatállyal felbontotta a szerződést. A 
görlök az Artistu^gyesülct elé vitték 
az ügyet és

a választottt bíróság megítélt a 
inukra egyhavi gázsit.

Lalla Collinsnek hat, Edna Mcynak pé

A népszlBBli tsrtMábor építésénél 
a Dunába ugrott sgy vizsgálati togoly 

Izgalmas hajsza az öngyilkos után
Vasárnap délelőtt izgalnias harci- 

lárma verte fel a csendes Népszi
getet, ahol — mint ismeretes — a 
közeljövőben megtartandó országos 
cserkészüunopsóg részére tábort 
építenek és ehhez a munkálathoz 
nagyrészbéi) foglyokat használunk 
fel, akik már napok óta dolgoznak.

’Á Markóyccai ügyészségi fogház 
hói a k'őra reggeli órákbau har
minc foglyot vezényeltek ki, akik 
kellő fedezet,mellett megkezdték a 

közöttük V^lt TÖtfli Ti

tudvalevő ugyanis, hogy a numerus 
clausu-sról .szóló törvény 'végrehaj
tási utasításának rendeleti úton 
való megváltoztatása lényeges eny
hülést hozhat, ebben a kérdésben. 
Akik reménykedtek, erősen csalód
tuk. A kultuszminisztérium illeté
kes ügyosztálya éppen c hírek ter
jedésére való tekintettel szükséges
nek tartotta, hogy .a Hidegkúti úti 
villájában nyaraló Klebelsberg K. 
kultuszminisztertől megkérdezze, 
milyen információkat adjon a nume
rus clausus módosítása ügyében 
érdeklődő képviselőknek.

Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter Hidegkútról azt izeute 
hogy nem módosítja a numerus 

clausus t,
mert ilyesmiről ezidőszerint nincs 
szó. A kultuszminiszternek ez az 
üzenete bizonyára nagy feltűnést 
fog kelteni mindenfelé annál is in
kább, mert kormánypárti körökben 
is általános v olt az a remény, lmgy 
a kultuszminiszter legalább némileg 
a nyár folyamán enyhíteni fogja a 
numerus clausust a szeptembei i 
egyetemi behatásokra való tekin
tettel.

tiig négymillió korona gázsija volt. ö=z 
szesen tehát tízmillió koronát kellett 
volna fizetni a Kékmadárnak. A mula
tóhely igazgatója a választott bíróság 
döntécc clleiiéro sent fizette ki az összeget 
mire a görlök, akik időközben elutaz
tak Budapestről, megbízták ügyvédjü
ket, hogy indítson pert a Kékmadár 
ellen. A .munkaügyi bíróság meg is 
ítélte a görlök követelését, a Kékmadár 
aznban nem fizetett, mert közben kenj- 
szeregyesség alá került.

A görlök ügyvédje erre végrehajtást 
kért, amit a bíróság el is rendelt. Rö
vid idővel ezelőtt

végrehajtók és becsüsök .jelentek 
meg a Kékinadárban és lefoglalták 

a mulató teljes felszerelését.

A végrehajtás után a görlök ügyvédje 
utasítást kórt megbízóitól, akik ezután 
elküldötték a szigorú kábelsürgönyt, 
melynek alapján az ügyvéd

megkérte az árverést a Kékmadúr 
ellen.

A bíróság Cgy-két napon belül kitűzi a 
határidőt és így még e héten dobra 
kerül a Kékmadár mulató a két angol 
görl gázsija fejében.

bor 21 éves vizsgálati fogoly is, aki 
egy alkalmas pillanatban kiugrott 
a fegyörök gyűrűjéből és a Dupa- 
parton futásnak eredt. Alig jutott 
néhány lépést, a f egy őrök a levegő
be lőttek és ketteu az űzött vadként 
menekülő fogoly után vetették ma
gukat, inig a többiek a csoportban 
dolgozó foglyokat vették körbe. Tö
rök a sürii erdő irányába menekült 
és bár tudta, hogy a szigetről nem 
tud kijutni, mivel a híd feljáratát 
őrzik, isjaét kikanygrodQtt a partra, 
ahal 

a meredek töltésről fejest ugrott 
a megáradt Duna szennyes hab

jai közé

és a következő pillanatban már a 
víz közepetújúii vergődött.

A parton maradt őrök csónakon 
utánaeveztek, de már

nem tudták kimenteni a szöke
vényt, akit magával ragadott n 

Duna erős sodrása

Hajdúszoboszlón vasárnap 
megalakult az antilegitimista 

Bocskay Korona Rend
Félhivatalos alakulás Bocskay koronájának visszavásárlása

vagy szabadkirályválasztó propaganda érdekében ?
Hajdúszoboszló, július 4.

(A Hétfői Kupió tudósilójának tele- 
fónjclentése.)

Vasárnap délelőtt a városháza 
nagytermében értekezlet volt Baru- 
bás Samu nemzetgyűlési képviselő 
elnöklésével.

Bclteky Lajos esperes indítvá
nyára kimondották, hogy

megalakítják a Bocskay korona
rendet.

Az egjesület célja megszerezni a 
magyarságnak Bocskay István ko
ronáját, amelyet most Becsben őriz
nek. Az egyesület akcióbalépését az 
a körülmény tette szükségessé, hogy 
Bocskay István koronáját maguk
nak vindikálják a románok, akik 
történethamisítás alapján Bocskay t 
saját erdélyi nemzeti hősük gya
nánt akarják kijátszani. A Bocskay 
Köronarend megalakulására irá
nyuló mozgalom főfészke a Hajdú
ság, amelynek Hajdúszoboszló egyik 
legjellegzetesebb városa. A Rend

Veszedelmes vasúti folvajbandái 
fogtak el, amely hónapok éta 

fosztogatta az utasokat
fi banda két tagja még uion van Budapest-Temesvár 

közölt
Hónapok óla, de lókéul u utóbbi irúujuk ,olt Béeó—Budapest továbbá 

időben számos panaszt tettek a pálya- Nagyvárad, Kolozsvár, Boigráél és a Hu- 
udvarokon szolgálatul teljesítő detckll-1 uici vonal. Ugyanis ezen a vonalon van 
veknek és a l'őkapitáuysúgou, lmgy u'a legnagyobb forgalom és itt sok esel- 
vasúton utazó kösönséget ismeretlen let- bon előkelő és gazdag külföldiek is 
lesek rendszeresen fosztogatják. A meg-; megfordulnak, 
indított nyomozás során a rendőrség 
megállapította, hogy itt egy megszer
vezett tolvajbaudával állnak szemben, 
amely hallatlan vakmerőséggel követi 
el sorozatos bűncselekményeit.

Hosszas nyomozás után mára sikerüli 
a társaságot leleplezni és a főkapitány
ságra előállítani. A Keleti pályaudva
ron szolgálatot teljesítő detektlvekuck 
feltűnt, egy jómegjejenésü fiatalember, 
aki mindig a legnagyobb tömegben for- 
golódzolt. Igazolásra szólították l'cl és 
ebben u percben több hasonlókorú fiatal
ember futásnak eredt, akiket hosszas 
üldözés után sikerült elfogni. Megálla
pították, hogy a menekülők Kerekes 
Elemér 29 éves többszörösen rovott- 
tuultu mechanikussegéd, Boros István 
25 éves. Puskás Ferenc 23 éves szabó
segédek és Megyeri József ugyancsak 
rovottmultu zsebtőlvujlásért többszrösen 
büntetett lakatossegéd, akiket nyomban 
beszállítottak a . főkapitányságra és 
megkezdték kihallgatásukat.

A négy fiatalember rövidesen beis
merő vullomúst lett és elmondotta, liogy 
hónapokkal ezelőtt szervezték meg a tár
saságukat. Elsősorban u Teleki téren 
szövetmaradókokat loptak, amiből Bo
ros és Puskás sajűtmaguknak és társai
nak clogúus. ryluit varrtak, azután úti
költséget szereztek és • pontos beosztás 
szerint megkezdték az első és a második 
osztúlybau utazó közönség fosztogatását. 
Légióként éjp^aka utaztak és amikor a 
fülke utasai elaludtak, kifosztották bő
röndjeiket, kiürítették zsebeiket, azutau 
a legelső állomáson leszálltak. Kedvenc 

ég néhány pillanattal később' végleg 
eltűnt üldözőinek szeme előtt.

Török Tibor szökéséről nyomban 
jelentést tettek a fogházba, ahol 
meg indítót láb a vizsgálatot annak 
megállapitásáru, hogy Töröli szöké
séért kit terhel a felelősség. • Egyes 
vallomások szerint a fiatalember 
már régebben foglalkozott az ön
gyilkosság gondolatával s igy való
színű, hogy öngyilkossági szándék
ból ugrott a Dunába.

nagy gyűjtést indít meg a Boeskay- 
koroua megvásárlása érdekében, 
amelyre mar is jelentős összeg gyűlt 
egybe.

A Hajdúszoboszlói alakulásnak 
legitimista körökben szimbó- 
likus jelentőséget tulajdóuita* 

nak.
Bár a Bocskay-korona visszavásár
lását mindenfelé pártkülönbség nél
kül helyeslik, legitimista körökben 
ezt az akciót maguk elleu irányúié
nak tekintik. Azt mondják ugyanis, 
hogy

a Magyar Férfiak Szentkorona 
Szövetségének, mint legitimista 
alakulásnak kontra egyesüléle 
akar lenni a Bocskay Korona 

Rend.
amely az aniilegitizniusnnk, vagyis 
a szabadkirályválasztó propagan
dának lesz legfőbb szerve.. A keresz
tény ellenzéki politikusok szerint 
kormánypárti, félhivatalos színezete 
vau a Hajdúszoboszlói egyesülésnek.

Vallomásuk szerint több százmillió ko- 
rona készpénzt lopkodtuk össze, továbbá 
nugymennyiségij ékszert és egyéb.érték
tárgyat, amelyeket pesti orgazdáiknál 
értékesítettek. Minden nagyobb kirán
dulás után megbeszélt időben az egyik 
Rákóczi úti zugkávéházban találkoztak, 
ahol felosztották a pénzt ég uj huditer- 
vet beszéltek meg. Néhány héttel ezelőtt 
útlevelet váltottak és Berlinig utaztak, 
ahonnan ugyancsak busás haszounaí 
tértek vissza.

Kerekes a kihallgatása alkalmával be
ismerte, hogy még két társuk is van, 
akik jelenleg a Budapest—-Temesvár vo
nalon tartózkodik, de néhány nap múlva 
megérkeznek, hogy pontosan jelen legye
nek a találkozáson.

A négy veszedelmes vasúti tolvajt le
tartóztatták és átkisérlék az ügyészség 
fogházába. A másik két társuk clfoga- 
tása érdekében megtelték a szükséges 
lépéseket.

Minden szüld 
látogassa meg az Embcrvédchui 

kiállítást, 
mert annak anyagi felöleli a testi és 
szellemi nevelés ujinden részletkérdései 

Belépődíj: 12.000 korona 
liétlftn is csJtartOkön : 20.030 korona 

□úlBlOtt 11 arakor ts délután 9 Órakor 
nruoil uiootp mollon qiaelOaiU:
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„Minden adófizetőnek tudnia 
kell, mire használják fel a 

pénzét"
Hegedű* Lóránt é« Fenyő Miksa nagy beszéde a GyOSz 

közgyűlésén
a sokat vádolt kapitalista termelési gé
pezet, mely 1914-beu megvolt és amely 
munkát és megélhetést s javakat bizto
sított mindcuki száűiára, ma már nin
csen meg.

A gyáripar elvesztette forgótőkéjé
nek nagyrészét. A munkanélküliek 
serege folyton növekszik, a magyar 
ipari termékeket lassanklnt min
den piacról kiszorítják állami segít- 

hiányában nem tudjuk export
fölöslegeinket elhelyezni.

magyar kormányhatalomnak nin- 
kellő energiája, szíve, fautáziája 

Ez alól a 
— a kor

mányhatalmat nem menthetjük fel.
Az államot öt évre contcmplált 5501 

millió aranykoronás szanálási program 
helyett egy év alatt 50 millió aranykoro
nával szanálták. Most már a magán
gazdasúgok szanálására kell, hogy sor 
kerüljön.

Tiltakozunk a közgazdasági kiéhez- 
tétét,, a közgazdasági blcsérdizmus 

ellen.
Munkáslakásokat kell építeni, így kell 

megszüntetni a forradalmi 
got. De nem lehetséges az,

a kereskedelmi miniszter 
kedvelésből foglalkozik a 

érdekeivel.

A Magyar Gyáriparosok Országos Sző- ; 
vétségé vasárnap tartotta 24. évi rendes 
közgyűlését, amelyen

HEGEDŰS LÓRÁNT 
a Szövetség elnöke moudott megnyitó
beszédet.

— A magyar gyáripar, — mondotta — 
bebizonyította ugyan végtelen rugalmas
ságút és életképességét mégis szoron
gással nézünk a jö-Jö elé. Európai hírű 
malomiparunk kapacitásúnak 20%-át 
tudja csak kihasználni, a petróleum
iparunk tönkrement, az építő- és vas
ipar pang. Az. ipar válságával pedig 
együttjár a középosztály válság /. A mai 
időben csak egy gyáriparosnak megy 
jól: annak, amely szekrényeket gyárt a 
zálogházak részére.

— Ebben az ös-zezsugorodott ország
ban összezsugorodtak a lelkek is.

Mlazmák lepték el politikai politi
kai. közgazdasági é« felekezeti éle
tünket. Amíg nem lesz politikai 
közgazdasági és fclckozeti béke eb
ben az országban, addig elkerül 
bennünket a külföld közvéleménye.

/ _ Viszont tűrhetetlen állapot az is, 
hogy presztízs-okokból a külföldnek 
adunk kenyeret, a magyar iparosságot 
pedig a kivándorlásra kényszerítik.

Hegedűs Lóránt beszédében hibáztatja 
a szerencsétlen magyar-francia kereske
delmi szerződést, melyet „nyegle diplo
maták" kötöttek.

— Ebben az országban az agrárizmus- 
hól — mondotta ezután — túlsók politi
kus él, akik támadják az iparososztályt, 
holott

a magyar iparosság közös fronton 
akar harcolni a mezőgazdákkal s 
közös frontot akar alkotni a ma- 

gyar-cseh tárgyalások során Is.
— Bencs dr., a cseh külügyminiszter, 

Európa egyik legkiválóbb államféTlla, 
úgymond ezután — Amerikában alapozta 
meg Csehország függetlenségét, do nagy 
hibát követett cl, amikor Felső-Magyar-! 
országot és a ruthónsóget Csehországhoz 
csatolta. Nyugtalanságot, kommuniz
must szított ezzel. Bcncs most jön a 
vámtarifával.

amivel' Magyarország kivitelének 
20%-át akarja agyonütni s ugyan
akkor meg akarja csinálni a közép

európai Locarnót.
A külföldnek azonban meg kell tud

nia, hogy
addig nincs középeurópai Locarnó, 
amíg a magyar munkát és a ma
gyar termelést agyon akarják ütni.
A közszállitási szabályzatról szólva ki

jelenti Hegedűs, hogy a magyar gyár
iparosság tiltakozik a közszállitási sza
bályztának olyan kezeléso ellen, amely 
idegeneknek ad kedvezményt.

Minden magyar adófizetőnek — 
mondja aztán — tudnia kell, hová 

megy a pénze.
. — Ma a szegény tekintetes urak és 
nagyságos B-listás urak korszakát él
jük. Minden tönkremegy, csak a kegyel
mes urakból álló diplomáciát tartják 
fenn. A gyárakbun a gépek megrozsdá- 
bodnuk,

az Iparosok nem tudjuk, hogy Ame
rikába menjenek-e, vagy a Ferenc 

József híd Turul-madarára.
— Tiltukozunk uz clleu, hogy akár az 

állam c«úr cgyos városok, akár pedig 
n törvényhatóságok a magyar adózok 
pénzéből másnak, mint magyar iparos
nak juttussanuk munkát.

A munkanélküliség elleni biztosításról 
szólva kijelenti, hogy az államnak a 
mezőgazdasággal együtt kell európai ér
telemben vett szociálpolitikát csinálnia, 
aztán lehet szó a munkanélküliség elleni 
biztosításról. Előbb azonban

a munkát kell biitontanl az Iparos
ság részére.

Viszont az aggkori és rokkantbizto
si fást a gyáriparosság hajlandó megva
lósítani.

l’ENYü MIKSA
Igazgató, a Gyáriparosok Szövetségének

a
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működéséről szólva hangoztatta, hogy az I táblákat, melyeknek neveit mát évek lépett. A hosszú utvonalpn azonban

ség

A
■csen _ . .
az iparügyeink gondozására, 
felelősség alól — úgymond

proletárrá* 
hogy
csak mű
gyáripar

A vasútat az export szolgálatába kell i nak lctárgyalúsa után a közgyűlés vé- 
állitani. Keresnünk kell uz Oroszor-1 get ért.

Búd bizalmas rendeletben 
„méltányos eljárásra" utasítja 

az adóbehajtási közegeket 
Törvényjavaslat készül a pénzügyi igazgatás reformjáról
Molnár II. Ferenc 

főellenőrré történt 
kapcsolatban; amit 
körökben is élesen 
szerre reáterelődött 
pénzügyi közigazgatási közegek el
járásának visszásságaira. Éppen 
kormánypárti körökből indult meg 
az akció az iránt, hogy a pénzügy
miniszter minél előbb tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az adóbe
hajtás körül mutatkozó sérelmek 
orvoslására. Egyes kormánypárti 
képviselők utaltak Búd János pénz
ügyminiszternek már többízben tett 
ígéretére, amely szerint kilátásba 
helyezte, hogy a legközelebbi jövő
ben

forgalmi adó 
kinevezésével 
kormánypárti 

elítéltek, egy- 
a figyelem a

teljesen megreformálja a pénz
ügyi adminisztrációt.

Politikai körökben általános az a 
vélemény, hogy a pénzügyminiszter 
most már nem térhet ki egy mélyre
ható reform megvalósítása elől. A 
Hétföl Napló munkatársa ebben, a 
minden adózó polgárt egyaránt 
érintő fontos ügyben szküségesnek 
tartotta, hogy a pénzügyminiszté
riumban

illetékes helyen
érdeklődjék Búd János pénzügy
miniszter idevonatkozó tervei iránt. 
Teljesen beavatott helyről azt az ér
tesülést szerezte a Hétfői Napló 
munkatársa, hogy

A házak számait éjjel meg kell világítani 
A főváros rendezi az ucca- és házjelzőtáblák ügyét

A közönség követelő nyomására 
a főváros e héten megkezdi a 
hiányzó és hibás ucca jelzőtáblák 
pótlását. A házinyomda részben el 
is készítette a tartós kivitelű zo
mánc táblákat s legelsőnek azokon 
az útvonalakon szögezik ki az új

száglia irányuló exportlehetőségeket. j
— Szeretném — mondja Fenyő — ha 

vegyes döntőbizottság elé kerülne a Po
zsony- és Szob menti egymillió magyar
lakta területnek, a baranyai hárorn- 
szgnek s a szatmárnémeti—grad vonal
nak a kérdése.

Ez kétmillió magyar felszabadítását ’ 
jelentené. ■■ s

— Nem tudom
a magyar kormány olvasta-e már 
a Neue Frclc Pressébsa, hogy Géni
ben világgazdasági konferencia lesz.
Németország már erősen készül erre. 

Lehet, hogy a miniszterelnök jnkepusztai 
magányában foglalkozik nagy gazda
sági tervekkel s talán a kereskedelmi 
miniszter is ezt teszi vissza^onultságá- 

| bán. A magányban azonban lehet fog
lalkozni filozófiával. biblikus dolgokkal, 
de Magyarország gazdasági talpraálli- 
tusát megtervezni nem lehet. Azt csak 
velünk együttesen, a magyar gyáripar 

| és a magyar termelő- és dolgozóosztá
lyok képviselőivel együtt lehet letár
gyalni.

Az igazagtói joleutés tudomásulvétele 
után

GRATZ GUSZTÁV dr.
ny. külügyminiszter szólalt fel, aki azt 
mondotta, hogy a külföld által felénk 
nyújtott öklöt megsimogatni nem lehet, 
másként kell létrejönnie a külfölddel 
való békés nexusnak.

Székely Imre, Pick Jenő és Hauser 
Artúr felszólalása után Hegedűs Lóránt 
köszönetét mondott a sajtónak a magyar 
gyáripar érdekeinek támogatásáért. A 
közgyűlés ezután az igazgatóság uj tag
jaiul Balázs B. Hugót, Engel Ármint 
ős Magyar Pált választotta meg. Ifj. 
Cliorin Ferenc indítványozta a GyOSZ 
tisztviselői részére nyugdíjalap létesíté
sét, majd a tárgysorozat egyéb pontjai-

Búd János pénzügyminiszter a 
nyár folyamán föltétlenül elké
szíti a pénzügyi közigazgatás re

formját.
I 
i 

Tekintettel arra, hogy a kormány-< 
nak a szanálási rendeletben bizto-! 
sított rendeleti úton való intézke- ’ 
dési joga július elsejével megszűnt, i 
a pénzügyi adminisztráció reform-! 
járói

törvény javaslat- készül
amely — minthogy nagy munkáról ; 
van szó, — előreláthatóan csak a 
téli hónapokban kerülhet a nemzet
gyűlés elé. Addig is, amíg u pénz
ügyi közigazgatás reformja megva
lósul, Búd János pénzügyminiszter \ 
kiküszöbölni óhajtja azokat a sérel
meket amelyek az adóbehajtás te
rén mutatkoznak. Jól informált he
lyen közölték a Hétfői Napló mun
katársával, hogy

Búd János pénzügyminiszter bi
zalmas rendeletet küldött a 
pénzügy igazgatóságnak, amely
ben méltányso eljárásra szólítja 
föl az adóbehajtási közegeket.
A kormánypártban ugyanis fő

ként azt sérelmezték, hogy a vidé
ken a pénzügyi közegek óriási kímé
letlenséggel, nem egyszer emberte
lenséggel járnak el az adóbehajtá
soknál. A pénzügyminiszter bizal
mas rendeleti ezeknek a sérelmek
nek az orvoslását célozza.

előtt megváltoztatta a Közmunka 
Tanács, de a változtatás feltünteté
sére eddig nem került sor. így pél
dául négy évvel ezelőtt a népjóléti 
miniszter kívánságára a Köztemető 
út nevét Fiumei útra változtatták s 
ez az elnevezés hivatalosan életbe Is

nem cserélték ki a jelzőtáblákat s
a közönség nagy része nem is 
tudja, hogy létezik egy Fiumei

• f. . út;
vagy ha igen, hogy melyik az. Ha
sonló a helyzet a Rudolf-rakpart 
esetében, melyet a Közmunka Ta
nács még 1920-ban Széchenyi rak
part névre változtatott át. A Tudo
mányos Akadémiától a Margithídig 
terjedő útvonalon azonban

még ma is a Rudolf-rakpart ne
vet viselő táblák vannak 

kiszögezve. Ebből persze sok bonyo
dalom és kellemétlóuség éri a kö
zönséget. Jövő héten már új táblák 
kerülnek a házfalakra s rövidesen 
a rozsdás, törött táblákat is kicse
rélik.

A városházán most készül az ucca 
jelző és házszámtáblák karbantar
tását biztosító szabályrendelet. Ez 
kötelezni fogja a háztulajdonosokat, 
hogy

a házszámjelző táblákat a kapu
kon látható helyre szögezzék ki, 

azokat állandóan jókarban tartsák. 
A sarokházak tulajdonosai a házukon 
levő uccajelzötáblák karbantartását 
is kötelesek lesznek vállalni. A sza
bályrendelet ezenkívül elő fogja 
írni

a házszámtáblák kötelező éjjeli 
megvilágítását.

A városházán már több szerkezetet 
mutattak be, amelyek alkalmasak 
lennének a házszámok olcsó és meg
felelő megvilágítására.

I

INTELEM I
A mostani árvíz a várost patkányokkal 
még fokozottabban olárasztolta. A tiszti
főorvosi hivatal ezt felismerve, felhív
ta a házhely , gyár- és üzlettulajdono
sokat, hogy az irtást feltétlen és azon
nal eszközöljék saját érdekükben, hrro 
a célra a Tanács által vásárcsarno
kaiban elrendelt „Pcrirát“ méregmen
tes, tökéletes irtószerrel végzett mun
kálatok, hivatalos-megszámlálás szerint 
a legfényesebb orodményt produkálták. 
Mától kezdve kapható minden üzlet
ben. Munkálatukra díjtalan költségve

téssel szolgál
Ditrichsteln, VII, Kertész u. 27 
Telefon: József 116—54. és 116—55.

MAGYAR bÉGIFORGAbMl RT
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Még nem végleges
a lakásfelszabadítás terminusa

Illetékes nyilatkozat 
a lakásrendelet várható módosításáról

| A népjóléti miniszter legutóbb 
megjelent lakásrendelete sem a ház
tulajdonosok, sem a lakók körében 
nem talált megelégedésre. A háztu
lajdonosok természetesen amiatt pa
naszkodnak, hogy a lakások felsza
badításának terminusát a népjóléti 
miniszter 1928 május 1-rc tolta ki, 
annak ellenében, hogy nem régiben 
még 1927 május 1-c volt a felszabadí
tást terminus. A lakók körében vi
szont nagy idegességgel tárgyalnak 
a lakásfelszabadítás lehetőségéről, 
mert hiszen az építkezések nem in
dultak meg olyan nagy mértékben, 
hogy mindenki biztosítva volna a 
felszabadítás esetén lakásról.

A lakásforgalom felszabadításá
nak terminusáról éppen ezekre az 
aggodalmakra való tekintettel.
* illetékes helyre

R letartóztatott fe ta&sm Béla és apósa 
is he!

E^yre szaporodnak a feljelentések a szolnoki
Vármegyei Sparíejíeszíő ellen

Nagy feltűnést keltett, hogy a 
Szolnoki Vármegyei Mezőgazda
sági és Ipar fejlesztő Rt. két igaz
gatóját, Sebők Zsigmondot és vejét 
dr. Devecseri Bélát, akiket azzal 
.vádoltak, hogy Vigh Gyula lóke
reskedőtől fondorlatos módon más- 
félmilliárd koronát csaltak ki, letar
tóztatta a rendőrség. Sebők Zsig
mondot és dr. Devecseri Bélát át
szállították az ügyészségre, ahol le

fordultunk felvilágosításért. Olyan 
helyen, ahol Vass József népjóléti 
miniszter intencióit közelről ismerik 
kijelentették a Hétfői Napló mun
katársa előtt, hogy

a lakúsforgalom 1928 május 1-cre I 
jelzett felszabadítása, nem te
kintő végleges elhatározásának.

Ez a terminus, mondották beavatott 
helyen,

még nem végleges, 
mert minden attól függ, hogy ad
digra sikerül-e megfelelő számú la
kásról gondoskodni. A kormány az 
1928. május 1-i terminus megállapí
tásával csak direktívát óhajtott 
adni, annakidején azonban termé
szetesen újra fog dönteni, — a szük
séghez képest és az adott viszonyok 
mérlegelésével.

tartóztatásukat továbbra is fentar- 
tották.

Most azután kiderült, hogy az 
egyébként is sok vihart megélt vál
lalatot

tízmilliárdos vámcsalás elköve
tésének vádja is terheii.

A Vármegyei Mezőgazdasági és • 
Iparfejlesztő két igazgatója annak- i 
idején a Tőzsdepalotával szemben '

lévő Árukcreskedelmi és Forgalmi 
Bankot is megvásárolta és ennek 
révén az államtól

tízmilliárdos vámhitelt igényel
tek,

holott az általuk forgalőmbahozott 
tűzi- és építő fa nem esik elvámo
lás alá. Devecseri és Sebők

a tízmilliárdos vámhitel birto
kában különböző gyanús üzcl- 

mekbe bocsátkoztak.
így többek között idegen ,vdmJii- 
tellel nem rendelkező, cégek részére 
érkező és elvámolás alá eső árukat 
saját számlájukra vámoltattak el, 
amelyet

utóbb az illető cégek magas szá
</VVWvv,n

Emil fájílslniakről

könyTOtó kér a fogházto
A letartóztatott Bacher Emil és 

Fábri Oszkár ügyéből kifolyólag 
az ügyészség intézkedésére

több szakembert kihallgatott a 
rendőrség.

Ettől függetlenül már rövidesen 
a vádtanács elé kerül a védőknek a 
letartóztatás ellen beadott felfolya
modása és a vádtanács valószínűleg 
kedden reggel dönt Baclier és Fábri 
további sorsáról.

Gál Jenő dr. és Székely Lajos dr. 
Baclier Emil védői tegnap a fő
ügyésztől engedélyt kaptak a vé
dencükkel való beszélgetésre. A vé
dők tegnap délben megjelentek az 
ügy referense, Aver György ügyész 
szobájában, ahová az ügyész intéz
kedésére egy fogházőr f elkísért c 
Baclier. Emilt. A letartóztatott ma

zalékos provízióval megtérítet
ték,

de az így befolyó összeget az Ipar
fejlesztő nem fizette be a kincstár
nak.

Mkor azután a tízmilliárdos hitel 
teljes egészében ki volt merítve, 
túladtak u bankon, anélkül, hogy 
váSihitelüket rendezték volna. Eb
ből az ügyből kifolyólag a kincstár 
feljelentéssel élt és az eljárás még 
ma is folyik Sebők és Devecseiű 
ellen.

A vizsgálati fogságban lévő két 
igazgató ellen ezenkívül is, értesü
lésünk szerint, már ezideig többen 
bűnvádi feljelentést tettek, melye
ket előreiáthatólag a közel jövőbou 
újabbak fognak követni. k. j.

f

lomkirály közel egy órán át beszél
getett védőivel Auer György ügyész 
jelenlétében. Bacher Emil, akit a 
fogság szemmell áthatóan, megtört, 
arról panaszkodott, hogy régi be
tegsége miatt fájdalmai vannak és 

a fájdalmak nagyon megviselik.
Bacher Emilt fogságában is fel

tűnően foglalkoztatja vállalatainak 
ügye. Hosszasan beszélgetett az 
utóbbi napok rossz időjárásáról és 

élénken érdeklődött a terméski
látásokról.

I A beszélgetés során azt a kivánsá- 
| gát fejezte ki, hogy szeretne köz- 
: gazdasági munkákat tanulmányoz- 
I ni és arra kérte védőit, iiitézkedjc- 
i nek, hogy magyar és külföldi
j szakkönyveket és folyóiratokat 

hozathasson be a fogházba.
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HÍREK
Éjszakai csendélet 
az Orienf szállóban

Siócsata a MObafalán keresztül

A járásbíróságon (.'slllcry járáshiró 
előtt szombaton általános derültséget 
keltő ügyben tartottak tárgyalást. Virág 
l'crencné ás özv. Pető Bi’lúué, akik a 
dobányuccui Orieaí-bzúllóbau luknak, 
bcesületsértés miatt az Őriéül szálló egy 
másik lakója, Gábor Ernő ozinész ellen, 
aki a mellettük levő szobát bérli.

A sértettek szerint Gábor Ernővel dif
ferenciájuk támadt néhányczcr koronás 
ügyből kifolyólag. Virágúé és l’etőné 
egy éjszaka erre vonatkozólag célzást 
tettek, még pedig abban u különös fór 
mában, hogy

a szoba falán keresztül átkiabáltak
Gábor Ernőnek és igy követelték pén
zük visszaadását. A színész őrre ugyan
csak u falon korosztül célzást tett arra, 
hogy megbízásukból régebben kenőcsöt 
vásárolt egy nagyon kellemetlen beteg
ség ellen és ennek az árát nem fizették 
meg neki.

Virágod és patóné sértőnek találták 
magukra nézve

azt. hogy ők ilyen kenőcsöt használlak 
és az árával adósak maradtak válna és 
ezért beperelték Gábor Ernői. így került 
fizuiún az (Jrient szálló bárom lakója a 
bíróság elé.

A szombati tárgyaláson Gábor Ernő 
kijelentette, hogy nem sértő szándékkal 
mondotta a terhére rótt szavakat, mire 
a bíróság megszüntette az eljárást.

— A miniszterelnök Budapesten. 
Bethlen miniszterelnök ma este ér
kezik vissza a fővárosba. Kedden a 
miniszterelnök hivatali teendőket 
fog ellátni, sőt nem lehetetlen, hogy 
kedden éppen arra való tekintettel, 
hogy még e héten hosszabb tartóz- 
.kodúsru inkepusztui bérletére fog 
utazni — tanácskozásokat fog foly
tatni kormányának tagjaival. Ked
den tehát előreláthatólag valóság
gal rendkívüli minisztertanács lesz 
a miniszterelnökségi palotában.

— Apud a Duna. A földművelés-' 
ügyi minisztérium vízrajzi osztálya 
vasárnap a következő jelentést adta 
ki: A Duna Budapestnél állandóan 
apad. Vasárnap reggeltől estig 
•nyolc centiméter volt az apadás. A 
Duna alsó rakpartját sok helyütt 
már mossa a víz. A. Duna felső sza
kaszáról újabb árhullámot jelente
nek, de hogy ez az árhullám mikor 
éri el a fővárost, pontosan megálla
pítani még nem lehet.

• — A főváros lakásügyi bizottsága a 
lakásrcauclot megváltoztatásáért. A fő
város lakásügyi bizottságit, ma, hétfőn 

•délelőtt ül össze, bőgj' megtárgyalja 
programját. A bizottságban, mint élte-1 
biliiink, a főváros közjótékonysági és 

■Bzociálpolitikai ügyosztálya részéről ja
vasolni fogják, Jiog.v a bizottság for
duljon a kormányhoz a lakásrendelet 
megváltoztatása érdekébon. A lakásügyi 
bizottság ma tárgyalja a tabáni épít
kezés kérdését is.

— Uj elnököt választott a . Mansz 
nyíregyházai csoportja. A Mansz 
nyíregyházai csoportja vasárnap 
rendkívüli közgyűlést tartott. A 
közgyűlésen a Mansz nyíregyházai 
csoportjának letartóztatott elnök
nője özv. ('siky Józscfnó helyébe új 
elnököt választottak. A Mansz nyír
egyházai •csoportjának áj elnöknöjc 
Kállay Miklós dr. főispán felesége 
lett.

— Kerékpárral elgázolt egy hetven
éves asszonyt Bablnyi EmlWié 70 éves 
háztartásbeli asszonyt egy kerékpár el
ütötte s a jobb lábút eltörte. A mentők 
súlyos állapotban u Rókus kórházba 
vitték.

A villamos elütött egy 15 éves lanoncot. 
Vasárnap a Mária orézj^ téren egy villamos 
elütötte Sziklai Dezső 15 éves bádogos tanon- 
cot, oki súlyos zúzudúskat BxOQvc.dctt.

• — Időjárás. A njeterologiul intó 
zet vasárnap a következő jelentést 
adta ki az időjárásról: Változó fel- 
.hőzcttel. helyi zivataros csők várha- 
dók, esetleg némi höcsökkcncsscl.

I

Feljelentették a rendSrséées a 
Városi Színház etf volt tagiét, 
hogy mos akar mártózni egy 

színésznél
Kiderült, hogy a méreg — porcukor 

megindította a vizsgálatot. A de
tektívek kihallgatták a megneve
zett színészt, ezzel egyidőben pedig 

a vegyvizsgáló intézetbe küld
ték a levélben levő mérget.

A kihallgatás során a meggyanúsí
tott színész minden kétséget kizá
róan igazolta, hogy a mérget nem 
ő küldötte ós kifejezte gyanúját, 
hogy az egész ügyet szerelmi bosz- 
szűbó lkövette cl valaki. Alig feje
ződött be a kihallgatás mikor a be
küldött méreg visszaérkezett a 
vogyvizsgúló intézetből azzal, hogy 

az állítólagos méreg tulajdon
képpen — porcukor.

A rendőrség most a meglepő for
dulat után továb igyekszik kinyo
mozni, hogy mi volt a célja a külö
nös levélnek.

A főkapitányságon néhány nap 
óta egy különös ós bonyolult ügy
ben folytatnak vizsgálatot. Egy bél
lel ezelőtt levél érkezett u főkapi
tányságra, melynek írója be.idun- 
tést telt egy készülőiéiben levő kü
lönös öngyilkosságról. A bejelentés 
szeriül az újpesti színház egy 
színésznője levelet kapott egy is
meretlen férfitől, aki kis papirtu- 
busban

mérget mellékelt a levélhez
és arrn akarta rábírni a szinéj-ziiol. 
hogy legyen öngyilkos. A levél 
írója

a Várost Színháznak egy volt 
táncoskomikuBÚt gyanúsította. 

bejelentés után a rendőrség
—«zz> ♦ ®

50.000 holdat öntött el 
a Duna

(Vix aSaH a BéMdék
Szabadka, július 4.

A dunai áradás következtében Baranyában ötvenezer hold fűid 
víz ala került. Apatimiál a gátszakadás következtében gyorsan pót- 
védőgátat emeltek s így megakadályozták a súlyosabb katasztrófát. A 
gátat több helyen, ahol az szükségessé vált felrobbantották, hogy a víz 
nagy tömegben visszafolyhasson. A Bega Nagybecskcrckou kiöntött, 
öt ház lakóit ki kellett lakoltatn?.

A fajvédők jelöltje visszalépett 
Biharkeresztesen

Biharkeres/les, július 1.
Vasárnap Biharkcresztes község a, 

választási agitációk napja volt. 
Mcglepctósszámba ment, hogy Fci- 
litze Borthold báró, a fajvédők je
löltjén jelöltségtől visszalépett, amit 
vasárnap délelőtt a főbíró jelentett 
be. a Fő-téren a község népénél-. J)e 
visszalépett Biharkcresztcs másik 
jelöltje Deák István ellenzéki de-* 
mokrala, Hegymegi Kiss Pál je
löltje is, úgyhogy most már csak 
Hcgyessy Károly cgységcspárti és 
Szilágyi Lajos ellenzéki jelölt mér
kőznek a mandátumért.

A két jelölt vasárnap több agilá- 
ciós beszédet íoríoí/, amelyet nagy^_ _____
tömeg hallgatott végig. Hcgyessy

Károly képviselőjelölt támogatá
sára Maycr János földinívelügyi 
miniszter ós Takács Béza dr. párt
igazgató és a jelölt érdekében Szabó 
Sándor és Csizmadia András képvi
selőkkel együtt több beszédet tar
tottak.

Hcgyessy vasárnap Biharkercsz- 
tesen kívül a szomszédos Told, Sas 
és más községekben is tartott beszá
moló beszédet. Szilágyi Lajos pedig 
a biliarke vesztési községház előtt 
fejtette ki programját. Beszédében 
éles szavakkal bírálta a kormány 
működését.

Biharkeresztesen a vasárnapi vá
lasztási agitáció rendben, minden 

\ incidens nélkül folyt le. A választás

— Betiltották a Hétfői Uj Hí
rek uccui árusítását. Az úllainrend- 
őrség főkapitánya polgármesteri 
átirat alapján mai napipnrancsában 
közli, hogy a Hétfői,Uj. Hír,eh cimii 
hetilap uccui terjesztésének enge
délye június 30-án lejárt és a pol
gármester az engedélyt nem újí
totta meg. Az uccai terjesztés meg
szűnése egyet jelent a lap • életeré
nek elvágásával és így a Hétfői Uj 
Hírek ma reggel egyáltalában nem 
jelenik meg. Amennyiben az illeté
kes hatóságok ezen betiltó rendelke
zést hatályon kívül nem helyezik, a 
húszéves érdemes múltra visszate
kintő Hétfői Uj Hírek kénytelen 
volna megjelenését végleg beszün
tetni és mi úgy érezzük, hogy lap-

R JÚ PAP,,. HOLTIG TA.t
Pelioly paplan különlegességek, — Paplan, matrac, ágynemű. — 

Magyarország legnagyobb ágynomúgyára
SÁNDOR „IDEÁL" PRPlflNGyÁR ““

társunk megszűnésével egy színnel 
fakóbb lesz ismét a pesti ucca.

— Eltemették Sas Nácit. Vasár
nap délben napfényes időben nagy
számú gyászolóközön^cg kísérte 
utolsó útjára a rákosi temetőbe 
Sas Nácit a tragikusan elhunyt nóta 
költőt. Az egyházi szertartás után 
az artisták nevében Szentiványi 
Kálmán, a zeneszerzők egyesülete 
nevében Huszka Jenő dr., Erőss 
Béla és Kibukó alezredes. A dnléne- 
sek nevében Pintér Imre búcsúztat
ták megható szavakkal Sas Nácit, 
akinek sírhelyet az izraelita hitköz
ség a hősi halottak sírjai között je
lölte ki, mert a háborúban szerzett 
súlyos szembaja okozta most bekö
vetkezett halálát.

Budapest 1526 július 5.1 
—• Amerika függetlenségének^

emlékünepe Budapesten. Az AmeriJ 
kai Egyesült- Alkun ok függetlenség©! 
kinyilatkoztatásának 150 éves ár-i 
fordulója alkalmából a főváros ta-< 
nacsa és a Magyar-Amerikai Társa-i 
sag yasarnap délelőtt impozáns* 
cmlekujinepélyt rendezett a . város-! 
ligeti Washington szobor előtt. Az* 
emlékünnepélyen nagy és előkelő 
közönség jelent meg. Ott volt. József 
berenc főherceg és főherceg-1
asszony, lrass József népjóléti mi
niszter, Schicoy István tábornok, 
//ászár karoly, a nemzetgyűlés al-| 
c e.s .számosán a közélet! 
előkelőségei közük Sipöcz Jenő pol-< 
Karmester a főváros nevében tar-' 
tolta az első endékbeszédet. Utánad 
Apponyi Albert gróf tartott nagy-< 
hatasu^ angol nyelvű beszeded 
brenlano livadar amerikai követi 
köszönte meleg szuvakkal a jól eső1, 
ünneplést. Ezután a főváros, a Ma-i 
gyár Ameríkai Társasag. a M FHOSz* 
koszorúit helyezték el Washingtoni 
kyörgy szobrán. Az ünnepélyen az' 
l. honvédgyalogezred az. amerikaiI 
hynuiust játszotta, repülők pedig-’ 
Amerikát üdvözlő röpcédulákat  I
szórtak 1c.

— Vasárnap zárt ülést tartottak al 
közt isztasági kongresszus németi 
résztvevői. A Budapesten folyó .nemi 
zetközi köztisztasági kongresszus-1 
íiak. vasárnap volt a harmadik! 
napja. Délelőtt fél 11 érakor a né
met \ árosok köztisztasági szovetsé- 
gének tagjai zártülést tartottak az 
újvárosháza közgyűlési termében / 
amelyen a szövetségi ügyeket tár
gyalták le. xA hölgy vendégek ez idő 
aíatt megtekintették a Mezőgazda-’ 
sági Múzeumot, délután az Ember
védelmi kiállítást, este pedig a fő- 
ros a Városligetben vacsorán látta 
vendégül a kongresszus rcsztve-1 
a őit.

-- A BESzKAR igazgatósága ujjad
alakult. A Budapest Székesfővárosi 
Közlekedési Itt. szerdán tartotta harma
dik évi rendes közgyűlését dr. SipöcZ 
Jenő polgármester olnöklépévcl. A tár- 
tuság tiszta vagyona 2,410.000 pengő. Az 
1 230.000 pengő alaptőkét meghaladó 
1,160.000 pengőből tőketartalék ulupitását' 
határozta el a közgyűlés. Az 50.000 rész-' 
vény névértéket egyeakint 23 pengőben 
állapították meg és úgy határoztak, 
hogy u részvényeket 4:1 arányban ösz- 
szevouják és a társaság alaptőkéje 12.500 
darab egyenkint 100 pengő névértékű 
részvényre oszlik. A társaságnak a mait 
évi ti) 067.790.630.625 K volt a bevételei 
a kiadása pedig 665.727,989.289 K, aíiszta 
nyereség tehát 2.062,6-11.335 K. Ebből 5 1 
százalékos osztalékot tizet a villamos-' 
társaság. Az igazgatóságnak ezentúl IC 
tagja lesz, a régiek közül Sipöcz Jenő 
polgármester, Folkushúzy Lajos alpol
gármester, Héuyi Dezső vezérigazgató,’ 
Buday Dezső és Plolthy György bizott
sági tagok, Erney Károly bankigazgató 
és Kandó Kálmán mérnök. Az uj tagoki 
Bedö Mór, fíiró Dezső, lireky Kúrolyj 
Hajdú Marcell, Savóit János, Szabó Jó
zsef bizottsági tagok, Gordon Róbert, a 
Délivasut igazgatója, Márkus Jenő volt 
fővárosi tanácsnok és Vázsonyi Jenő 
mérnök, a MÁV nyugdíjazott oLnöke. j

— Az Első Magyar Általános Diztosiló Tár
saság folyó évi június hó 20-d.n tartotta 1035.! 
üzcltévi rendes közgyűlését, amely az óvi nye-’ 
reséget 1.765,571.000 korona és az, ojigtalvikoi 
pedig .125.000 koronában állapította meg. 1 

Hajózás a Balatonon. A Balatontavi Gőz-’ 
hajózási Társulat megindította a nyári forgat-1 
mát az összes viszonylatokban. így pl. Bala-I 
tonfürcd kellemes hajóáton érhető cl Buda-' 
pestről Siófokon át a Délivasut rendes és1 
vasárnapi rendkívüli vonataival kapcsolatban.; 
Ugyancsak kényelmes csatlakozást biztosit a( 
hajójárat hétfőn a Délivasut 10 órakor Buda-' 
pestre érkező rendkívüli vonatához. Bövc.bbct' 
a menetrendek.

Lcgsrebb Legjobb Legolcsóbb

PAP.. PAP,.,. PflPu»
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Sstfnycg. pokróc, í Oggöny. 4gy- Ős 
asztalterítők, gyermekkooaik, uyugezékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertlbntorok, ernyők 
ea sáU'ak minden kivitelben kaphatók 
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s/. SZÍNHÁZ
TITKOS ILONA múlt bé
tán utazóit Parisba, hogy 
megnézze és magának meg
szerezze Paris ezévi szen

zációját, Saclia Guitry „Mozart" 
ját. Alig érkezett Titkos Parisba, 
Lábass Juci szintén kilátogat a 
franciák fővárosába, mert ő egy 
megbízott útján már régebben tár
gyalt a darab megszerzéséről és 
nem akar arról riválisa kedvéért 
lemondani. Ha a nemes versengés
ben Titkosé lesz a „Mozart", akkor 
a Magyar Színházban, ha Lábassé 
lesz, akkor a Belvárosi Színházban 
kerül színre az az operett, amelyet 
egész szezonban játszottak Paris
ban. Itt említjük meg, hogy a hé
ten egész sereg színész és színésznő 
utazott a művészetek fővárosába. 
Góthók, Fritz Ödön, Küry Klára, 
Makai Margit és Mészáros Polett. 
Viszont hazajött Parisból Pécsi 
Blanka, 
csodákat mesél 
hetéről". Elmondta, hogy a párisi 
magyar 
báró, a francia-magyar 
pompás vacsorát adott, amelyre az 

világkongresszusa ra össze-
magyar írók is hivatalosak 

féríl-estélyen 
túsztól mon-

hazajött Parisból
aki először lévén Parisba, 

a boldog „három

kolónia részére Korányi
követünk

írók 
gyűlt magyar írun 
voltuk, A szigorúan 
Végtelenül szellemes 
dott .Holtai Jenő, aki viszont egész 
nyai/it u francia Wichyben tölti.

»
VÉGRE DERŰS, FELHŐT-, 

LEN uz ég, Így újra aktuális: 
lett u nyaralás kérdése. Kör
kérdésünkre kapott válaszunk a 
következők: Gaal Franci Svújc- 

Gonibcszöfji Frlila Duuv lile-ben, 
Mellek Anna lteichcnallban, Kőváriéi: 
Balatonföldváron, Béllé Gabi tíennnc- 
ringen, Péchy Erzsi Bélutolcpcn, 1 Át
hass Juci a Földközi tengeren, hajón, 
Ilosvuy Rózsi viszont uutón a Dolomi
tokban tölti a nyarat. Rózsahegyi Kál
mán leányfalui, Hegedűs máriabcsny.ől, 
Kürthy József gödöllői villájában nya
ral. A névsor nőm lenne teljes lm ki
hagynák Kökény Ilonát és Haraszthy 
Miéit, akik Karlsbadot tartják a világ 
legjobb fürdőjének.

Rang és mód
avagy a nemzet napszámosai

1.
Hegedűs Gyula, elsőnek a ma

gyar színészek közül, méltóságos úr 
lett: kormány főtanácsos. Valami
kor, nem is olyan régen, nagy eset 
volt, hogy a méltóságos urak, ma
guk közé, a kaszinójukba fogadták 
Náday Ferencet.

Hegedűs Gyula, a színész, hama
rább lett kormányfőtanácsos, mint 
akármelyik magyar iró is. író még 
nem kapta meg ezt a címet, amely, 
imc: kijutott egy régi, kitűnő szí
nésznek.

A színészek között, íme, van már 
méltóságos úr is. Akad köztük 
egyik-másik: tisztes polgári vagyon, 
ura. Akad köztük néhány: milliár
dos évi jövedelem élvezője. Éppen 
most, az egyik primadonna pőré
ben, hány forgatták az ügyvédek: 
Hány milliárd ja is van Billcr Irén
nek.

Vas Gereben, amikor regényt irt 
a színészekről, ezt a címet adta 
könyvének: A nemzet napszámosai.

Vájjon ma Szigeti József darab
címét választaná-e: Rang és~ mód?

2

3. Régi, érdemes színészek havi 
gázsija három-négy millió.

4. A színészek közül (hiszen meg
szűnt a Renaissance és ki tudja, mi 
lesz az 
suti is 
listára 
lék.

5. A 
megszűnik.

6. Nagy, vidéki társulatok, mint 
konzorciumok működitek s ilt-ott 
a heti osztalék: százhusz-százötven- 
ezer korona. Egy hétre...

7. Salamon Béla és színészei az 
egyik vidéki városban, ahol ven
dégszerepeltek, ott hagyták a bevé
telüket, hogy segítsenek nyomorgó 
vidéki társaikon. A primadonná
nak kávéra nem tellett itt...

8. A szegedi színháznál Andor 
Zsigmond igazgató, tagjainak há- 
r.om-négyhónapos fizetésükkel adós.

L
Vas Gereben mégis csak ezt a cí

met adná a regényének: A nemzet 
napszámosai.

Operett-Színházzal, s má- 
csökkentik a létszámot) Jo
kerül husz-huszonöt száza-

v Ideken két s: i n társ v.lat

A

JULIUS 18-AN ZÁR a Víg
színház és háromhetes szünet 
után újra kinyitja kapuit, 
három hetes szünet, alatt ter
mészetesen szétszélednek a szí

nészek kipihenni az év fáradalmait. A 
legérdekesebb nyaralása azonban Fctldh 
Sárinak lesz, aki llegensburgba viteti 
fel n csónakját ég onnan evez vissza 

a Dunán.
•

tnondja cl. mit érzett a leiko mélyén, 
mikor megtudta ezt a „tisztességet’*.

— őszintén mondom, ezt gondoltam: 
Lám, lám, nicgi.; csak vannak olyanok, 
akik figyelnek a munkára és azt meg
akarjuk jutalmazni. £'s ha ez a cint 
jutalomnak számit ott, ahol ezt osztogat
ják, hát akkor hálásan köszönöm az 
uraknak,

— Hat perc 
kísaszony.

Végeztünk,

— szól közbe a tclefónos

Dobó Gócában él egy üreg’.

Hang és mód... Hegedűs Gyula 
(megérdemelt) méltóságos címe, né
hány úgynevezett sztár, milliárdos, 
gázsija...

Ha az ember a színházi újságokat 
olvassa s az egyéb jelentéseket a 
színészek életéről: azt hinné, rang 
és mód ez élet, mindenek fölött: fe
nékig tejföl. Ki a Lidón nyaral, ki 
Párizsba, megy, ki a villájába, ki 
autótúrára.

Az ember, irigyelni szeretné a 
színészeket.

í

3.

I VALÓDI FŐSZEZON BELI 
\TÖRTÉNET három hőse:
I <7 vidékről Pestre, majd 
újra vidékre került prima

donna, a helyi társulat bonvivantja 
és az erőszakos viselkedéséről híres 
pesti férfisztár, aki nemrégiben vi
déki turnéja során vetődött cl abba 
a városba, ahol a primadonna arai
ja a. sikereket és a férfiszíveket. A 
pesti sztárnak nagyon megtetszett 
a primadonna, akinek kedvéért meg 
szakítva vidéki turnéját, nyolc na
pig időzött a városban. A prima
donna azonban a helyi bonvivant- 
tat osztotta meg a szívét és így ért
hető okokból, nem akart behódolni 
a pesti sztár, egyre hevesebb és he
vesebb ostromának. A pesti sztár a 
sikertelenségen elkeseredve, közis
mert erőszakos és félelmetes modo
rával akarta, meglágyítani a pri
madonna szívét. Az ostrom olyan 
veszedelmessé fajult, hogy a bon- 
vivánt éjjclenkint. boxcrrel állt őrt 
a primadonna szállóbeli hálószo
bája előtt. A nyolcadik nap regge
len váratlan fordulat történt. A 
pesti sztár a bonvivántnah egy ko
szorút, a. primadonnának egy csok
rot küldött. A koszorú szalagjára 
ez volt írva: „Győztél!1*, a csokor 
melleit, cga^ -üi^s - néVjegyVe' csak 
ennyi: „Pardgn!'*

Aztán...
Aztán odaül az asztalához a régi 

kitűnő színész és elmond egynémely 
dolgokat:

1. Ebben a pillanatban nincsen 
Budapesten, a Nemzeti- és Opera 
tagjain kívül, száz színész, akinek 
szerződése volna.

2. Akárhogy üssön ki a szerződ
tet ési kampány az igazgatok és a 
színészek közöli, a létminimum 
előreláthatólag évi húsz millió lesz 
s ennyi jövedelemre számíthat a 
szer ződtetendő színészek öt ven szá
zaléka.

I I 
í

Hegedűs Gyula pedig, aki (érde
me szerint) kormány főtanácsos 
lett, adhatna is tanácsot a kormány 
nak. Ilyenformán:

— A magyar színészet éppen úgy 
része a magyar kultúrának, akár a 
magyar tudomány, akár a közokta
tás. Ó, hogyan tudták ezt az elő
dök, amikor összehordották a szín
házak tégláit, s amikor érezték: 
mi a színpad) A nemzeti gondolat 
szószéke, a magyar nyelv oltára, a 
magyar sző hirdetője. Jaj a ma
gyar kultúrának, ha színháza ve
szendőbe megy, ebek harmincadjára 
kerül és elbukik. Hogyan kellene 
itt rendet csinálni bölcsességgel, 
szeretettel és hozzáértéssel! Hogyan 
kellene megérteni: mennyire nem 
magánügy csupán a szinház .<? wc-m 
egyes üzleti, vállalkozások dolga. 
Mennyire meg kellene menteni, 
most, az Utolsó pillanatban a ma
gyar színészetet!

6.
Mindezt, s egyebeket is, annál is 

inkább elmondhatná Hegedűs Gyu
la, meri, nyilván, úgy sem hallgat
nák meg!

Ktsposlon n
összetört ősz színész. Szitay László. Ez 
a Szitay László arról nevezetes, hogy Ő 
fedezte fel a magyar színpadnak Hege
dűt; Gyulát, aki az ö segítségével tanul
hatott színészetet. Egy kurta kocsmában 
találkoztam vele. Előtte savanyú vinkó, 
szájából fanyar pipa lóg. Szeme kéken 
csillog és egy kis rostollkodésscl Iga
zítja meg kopott ruháját.

— Hát kérem, az igaz. £' i mentettem 
meg a színészeinek Hegedűs Gyulát. 
Kilencvenes években veit az kérem. 
Annál a társulatnál jút ■zottain, ahol az 
igen íintul llngediis Gyula csak statisz
tált. Nagybajomban Gyula meg én et- 
mr.rndtunk n társulattól és egv Hollóst 
Miska novíi vándorszínésszel elhatároz
tuk, hogy előadást tartunk .Do az elő- 
alús előtt szegény Gyula beteg- lett. A 
hideg rázta. Szó sem lehetett arról, 
hogy fellép. Kineveztük tehát pénztár
noknak. Itt olyun jí’l megállta a helyét,- 
hogy harminckét cz'lstyengőt szedett 
össze.

— Én már akkor nagyon szorettem 
Gyulát és tudtam, hogy egyedüli vágya, 
Pestre jönni, hogy színésziskolába jár
hasson. Előadás után, mikor a harminc
hét pengő elosztásúra került a sor, rú- 
beszjltcm Hollósit, hogy mondjon lo a 
részéről és az egészet adjuk Gyulának, 
hogy fcluL zhasson Pestre. Gyula meg
értette a dolgot, elköszönt tőlünk és bol
dogult utazott Pest felé... Igaz, hogy 
Gyula öcsém sokszor megfizette mar 
azt a hurmlnckét pengőt.

— Hogy Gyula öcsém méltósúgos lett! 
Ilit ez, a legkevesebb! Régen király <j 
már azok között olt resten...

Stáb Zoltán,

Balassa József.

• A ViKszinház kó:szenzációja: Scybold —' 
A:Udr-ia Fcdák Sárival -;i jüvö hété:gyei Meny!ií-it lú' lyekbcn li'dijknnk csíteserc. ixlcn elöli lile Fcdá- illést: Hege- Inrisktii. Józsefet.
Találkozás a múlttali il.ii.'riii :i 8 í ivón.': bán

főszerepekben: 
Lou sa Orcsser • n-i fon Chnney

<'j Jnrk Plcfcffare ■Azonkívül:
Beszélgetés Hegedűs Gyula 

kormányfötanácsos úrral és egy 
öreg színésszel, aki Hegedűst 

felfedezte a magyar színpadnak
Hegodiis Gyula kormány főtanácsos, je- 

lentetto a hivatalos lap. Hegedűn Gyula 
méltósúgos úr...

Szép Ernő mondta nekem: ón lm mi
niszterelnök lennék, mindent máskép 
peu csinálnék. Például Hegedűs Gyulát 
kinovozném teklntotes úrnak és mellé
adnék vagy tízezer hold príma földecs- 
két. s

legfrisobb méltósúgos úr, az egyo- 
színész-kormányfőtanáesos múrlu- 

vlllújában kertészkedik már

Á 
dűli 
bcsuyöl . . . 
napok átu. Esto csak előadásra Jön be 
frissen vásárolt autóján Budapestre. 
Ügy éreszük, hogy u villa, kort, autó 
is u kounányfőtanűcsosi rang is vala
hogyun nagyon megilleti Hegedűs Gyu
lát, aki harminc küzdelmei, dolgos, har
cos, szorgalmas• ó< eredményes év után 
jutott ezekhez az anyagi és crküksl de-

iIkorumokhoz. Felhívtuk telefonon Múrlu- 
hosnyüt, hogy elsőnek gratuláljunk 
Hegedűs Gyulának.

Háromperces várakozás után már u 
bcsnyöl postán van Hegedűs és érces 
hangjával jelentkezik.

— Gratulálok, méltóságos Gyula bá
tyám!

— No, nem olyan nagy dolog ez — 
szerénykedik. Azután novetvo hozzá 
teszi:

— Valaki clküdto idő u hivatalos lap 
számút, amely a kinevezést közli. Moff- 
kékecruzázta őzt a helyet. Mintha nem 
találna inog Ilyet az ember.

— Boldog úgy o méltóságon urain!
— Hagyjunk föl azzal a „méltósúgos** 

úrral. Én tovább is az a színész va
gyok, aki voltuni. Nem változtat rajtam 
ez egy köröm nyit se.

— Ments Isten! Éppen azért lett mél
tóságod, mert ilyen. Arra kérőm csukj

Ámor és a láeí ü
i rancla vígjáték ö felvonásban 

főszerepekben:
Pzutat’.e Bcrjjer í.< flo.'jcvi P/ujear. 
óazz-band! Étterem I

Tatafón : JózxeJ 112-37
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Csak a Margitssincten

Minden este 8 árakor
Olcsó nyári hciyárak I



HÉTFŐI NAPLÓ

SPORTUlrahielezodfeh az ellen 
félek a színigazgatók és 

a színészek kfizött
Meghiúsultak az eddigi 

eredmények

Kapok ótu tárgyalnak u bziuigazgulók 
és a bzinószek az uj kollektív bzerződés- 
rol. A színészek u legutóbbi tárgyalú'-uik 
borún bök olyan pdntot ejtettek cl kövc- 
tclcbcikből, amelyek eddig rendkívül 
luegiirhczltették h .két húréban álló fel 
közötti megegyezést. A színészek azuu- 
bán kél pontban nem cnpctliick a 
Icléseikbol: u: 
súg kérdése, 
iiugi/ságának meghatározása. 1 
gutók megbízottjai Faludi Jenő, Lázár 
Ödön. Iloboz Imre és Komor Gyula dr.J 
a szombati tárgyalások során arra a 
két követelésre vonatkozólag nem ad j 
tak választ, hunéin kijelentették, hogy 
az ügy fontosságúra való tekintettel, 11 
kérdést a haját bőövotségük plénuma elől 
viszik.

Vasárnap délben a Király Színház, 
igazgatósági szobájában tartotta ülését 
a Színigazgatók Egyesülete, amelyen 
minden színigazgató megjelent. Az ülésen

rendkívül éles vita után
azt a határozatot hozták, hogy a Szín
igazgatók Egyesülete

teljes egészében visszaszorítja a szí
nészek hét logfontosabb követelését.
Nem ismeri cl a választott bíróság lét

jogosultságát éh nem enged beleszólást 
abba, hogy melyik színház hány tagú 
társulatot szervezzen.

Ezzel a határozattal azután újra ki
éleződtek az ellentétek az igazgatók és 
színészek között és meghiúsultnak te
kinthetők azok az eredmények, amelye
ket az eddigi tárgyalások sorún sikerült 
a feleknek elérniük.

Befejeződtek Magyar
ország boxolűbajnok- 
ságainak küzdelmei

A Nemzeti Tornác sarnokban vasárnap fe
jeitek bo Magyarország boxolóbajnokságai- 
nak küzdelmeit.. A döntömérközósek alapján 
a bajnokság végeredménye a következő:

Légsulybán: Bajnok: Kocsis Antal (Hl). 
2. Krausz Ödön (TTC).

Bniitamsulybaii. Bajnok: Lcilner 
(LH'K). 2. Hirbch Sándor d-piirtn).

Pehelysúlyban: Bajnok: Gelb Miklós
2. lloc.hmann Miksa ('l'TC).

Könnyünulvban. Bajnok: .JBaUza^ 
(’I'TC). 2. T^<». uu.v • ■ «> ......

WcltorsUlyban. Bajnok: ......
(BTK). 2. hrcuwnld Endre (MTK).

Kőzépsulyban. Bajnok: 
(MTK). ' ........ '

Kisneln
(TTC), t........... ............. ........... .... ..

Nehézsúlyban. Bajnok: Írnak József (TTC). 
2. Nátay Géza (UTJ.). Feladta.

Válogatott csapatunk 
vereséget szenvedett 

Temesváron 
Temesvár-Budapest 2:0 (2:0) Bírái Mázics 

(Szabadka)
A inugjur futball reprezentánsainak

.. .. . ?.i,olső temesvári szereplése a magyar szí-
— egyik a választolt jiak.Jcudureát hozta. A magyar váloga

tó a másik pedig u társulatok csapat, amely a legjobb összeúllí- 
.... .............. Az ^igaz.- tágban, utazott lo Temesvárra, képtelen 

Temesvár* együttesé-
Romúnia baj- 

uokcsupatu, a Temesvári Kinizsi alkotta. 
Vcrosógünk az adott körülményekhez 

viszonyítva, reálisnak tekinthető. A te
mesvári válogatott csapatnak a csatár
sora ollsmerépreiuéltó teljesítményt vég
zett. A uii csapatunk keményen küzdött, 
de a győzelmet már az első 
biztosító temesvári együttes 
és nagyon jó védőjátékával 
képtelen volt boldogulni.

Mázics, szabadkai jugoszláv 
jclóro a csapatok a következő összeál
lításban léptek a pályára: Budapest: 
Fischer (VÁC) — Graz II. (VÁC), Fogl 
III. (UTE) — Jicbró (MTK), Müller dr. 
(FTC), Borsáuji (UTE) — Braun (MTK),

I volt megbirkózni
, vei, amelynek gerincét

I

félidőben 
kemény 

széniben

bíró síp-

Géza

(NSC).

István 
Barnasevik Rézsű (TTC) FélAdtá.

" • J- FerencCsigzár

........  .. ........... Miesicsák 
Silliga Karoly (Spárta).

nílvban. Bajnok: Zscmba 
l.i'ttmann Ferenc (NSC).

János

János

X Bárány István Tatabányán rekordot javí
tóit 50 móteren. Az NSC uszAgárdája külföldi 
túrájáról visszatérőben, Tatabányán startolt nz 
ottani uszoda felavatási ünnepélyévei kapcso
latban rendezett uszóvcrscyueu. A mitimgen. 
amelyen Bárány István is Indult, a kiváló egri 
uszófenomón .‘őméterne 36.2 mp-es idővel fel 
állított uj országos rekordja volt a legnagyobb 
esemény.

A Világosság urokpár Kör nj/erte a 
négyszer 50 kiiomótoros kerékpáros stafétu- 
versonyt. A Juharát KK vasárnap a gödöllői 
oszáguton rendezte négyszer W méteres ke
rékpáros gtafétav menyét, nmelyet a Világos
ság KK nyert meg 6 óra 17 perc 20 mp alatt, 
legerősebb ellenfele: a .lobarátok KK előtt, 
t többi idejo r> őrá porc 30 mp alatt. A to
vábbi helyezési sorrend: 3. TTC. 4. UTE. 5. 
Horgon.'. 0. Postás.

A magyar ifjúságnak dedikálta. Marnus- 
ticb Mil:.|ly dl., a magyar amatorsport kérlel 
heteién hatosa es vczec .,L:i|nlariigas“ című 
könyvét, amely a magyar spoi'tlrodalom egyik 
legsikerültebb terméke. A pompásan kiállított 
Könyvecske. ötletesen csevegd modorban tanít 
ós szórakoztat. A Mannó MiPiades gyönyörű 
rajzai tál tarkított. mii L.-iubcr Dezső szerkesz
tésében Jelent meg a Franklin Sportkqpyvtár 
kiadásában.

Budapest, V., Vilmos császár út 43. sz.
Alapítva: 1909. évban 

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzálogbiztositék mellett 

fővárosi és környékből! házalóra, ugyan
ezeken kockázfttmontosen s iogjövodel- 
moxöbben gyümülesöztotjük. Törlesztő- 
sós és kamatozó jolzálogkölcsönökot 
folyósítunk mezőgazdasági földbirtokok
ra, bér- cs családi házukra. 
Pénztári órák: 9-töl S-!g

ti

Tukács (Vasas), I*. Szabó (UTE), Opata 
(MTK), Kohut (l’TC). — Temesvár: 
Zombori (Sparta Unirea) — Steiner I-. 
Hoksári — Steinor II., Vogl (Kinizsi), 
Golub (TAC) — Tanzer, Tcszler, Wclzcr, 
Frech, Matek.

Temesvár csapatának fölényes játéká
val kezdődött a mérkőzés, amely ezt a 
képet mutatta végig. A. vezető gi.lt a 17. 
percben Frech rúgta Wctzcr átadásából. 
A kapott gólra Budapest támadott, en
nek ellenére a 33. percben Wctzcr ket
tőre szaporítja a gólok számát.

Szünet után a budapesti csapat került 
frontba. Számtalan gólhelyzet maradt 
kihasználatlanul mindkét részről. A 
budapestiek által diktált heves iramot 
Temesvár kitünően állja. A magyar 
csatárlánz gólképtelonáége miatt azon
ban a kiegyenlítés nem sikerült.

A magyar vereségnek tekintélyes rész
ben oka a pártosan bíráskodó szabad
kai bíró'.

Buíapest, Í926 júltiü S.'

LÓSPORT
A Lomnlcl bandlcapot Ankó, a Júliusi hnp- 

dicapot Hajrá nyerte.
A régi Tátrai mcoting egyik legszebb ver

senyét, a Lomniei handieupot futották vasár
nap. A Mlllcniun 1 dij óta nem volt oly nagy 
ós előkelő közönség kint a pályán, mint teg
nap. Mind u három lmly zsúfolva volt. A nap 
föv crsepyében tiz ló állt a starter zászlója elé. 
Az indítás nem a legjobban sikei/’it. a fa
vorit Pergola több, hosszat vesztett uz imJitiU-i 
nál ós ezzel magyarázható veresége. Érdekes,1 
hogy mind a bárom helyezett Anikó, Pergola,, 
(Kallós istállófogadás volt. A nap másik főver-i 
senyét u Júliusi handicupot Hajrá nyerte Ar- 
malis és Honfitárs előtt, itt is n:;gy mezőny:! 
13 telivér indult. Hajrá u tplalizatörnél hu
szonkétszeres osztalékot fizetett. A többi' futa
mokban is nagy nmzönyük indultak. A vasár-' 
napi versenynap nf óv egyik, legsikerültebb: 
napjai közé sorolható. A részletes erdeménv 
a következő:

I. 1. Boróka (Sajdik pari). 2. R. Pumper-, 
nichcl (Gutái 3). 3. Lator (Sejbal 1 és fél).> 
Fm: Altes Bristol. Matróz. 8. Jóska, Pajtás,: 
A Ilalodri. J j h., Wj h. 10:22, 10, 10, 10.   il
I. Hajrá (Csuta .»). 2. Armalis (Sajdilc. 1V6). 
3. Honfitárs (Gutái 8). Fm: Bánát, Arbogast,

[ Biktlc, Ku.sios. Magyarán, Harczos, Rival, Da- 
gorel, Rossoliiio Malbrotigh. l’é b., ’j li. 10: 
223, 49, 15, 35. — 111. J. Anikó (Szabó 3). 2. 
Pergola (Sejbal 1’6). 3. Tallós (Gutal 6). Fm: 
Krinolin, Lyblcr. 1’. Martba. Babuska, Sierra, 
Add ide, Woodburu. % h.t í. 10:81, 18, 15, ÍZ. 
— IV. 1. Kadarka (Blazsek 3 reá). 2. Rokoko 
(Valentin 20). 3. Merész (Singer'4). Fm: Polo
II. Szorgalmas, Sári néni, Belzebub, Edus.
5 h., Ja h. 10:13, 11, 10, 17. - - V. 1. Manód
(Sziies ü). 2. Bombay (Gjitai 2'.c). 3. Siklós
(Szabó 3). Fni: Mortiincr Repeíe, Bruto, Pali, 
Svivi, Észrevétlen, Anaconda, 'Masa. h.,
ötnegyed h. 10:127, 24. 15, 10. — VI. 1. Stop, 
padc (Mihalovics 4). 2. holtversenyben Juczi 
(Szenté. :•) és Evetkc (Singer 10). Fm.: Patt, 
K. l’ascha, Inpalr, ,1‘ianissimó, DjahijJ. Fa
cér, airang, I reudenau. Andromcda, Eszmény. 
:JÍ h.. holtverseny. 10:62, 27, 23, 40.

Magyar győzelmet Hozott a 
két számőől átló magyar

osztrák atlétikai viadal 
n magyar olimpiai staféta új rekordot állított 
fel — JSáagyarország ifjúsági bajnokságainak 

második napja
1500 TuéterB síkfutás. Bajnok: Sza.bó Miklós 

(KAOE) 4 p 15 inp. Jfjusdgí rekord I 2. Mar
ton József (MTK) 4 p 15.2 mp. 3. Huszár Jó
zsef (MTE).

TAvolugrás. Bajnok: Obercián Károly (Pos
tás) 027 cm. 2. Turkovits Alajos (BBTE) 624 
cm. 3. Golkovits Jenő (FTC) 019 cin.

400 méteres síkfutás. Bajnok: Nicderinann 
Pál (ESC) ö2.7 mp. 2. Károlyi Sándor (MAC) 
52.8 mp. 3. Nyiry Fcrncc (Cegléd).

Budaíjesíl 
ügetifvepsenyqk

Kevésszámú közönség előtt folytak la & van 
slrnapi versenyek. A Ringbeu mindössze négy 
Jegyet adtak el, Érthctctlcnnok. tartjuk az 
igazgatóság azon határozatát, hogy a versanyefc 
Összeessenek a lóversenyekkel. Úgy Látszik, 
teljesen le akarjak járatni a magyar ügető 
üzemet. A sport a rendes hétköznapi nívón 
niozgoB. szóval unalmas volt. A részletes 
eredmény a következő:

I. 1. Ottlégy (K&llinku pari). 2. Öcskös (114 
reá). 3. Pirouetto (3). Fm: Uraknak, Vélet-

i

Az osztrák atlétika lnferioritása folytán . 
képtelen volt a rendszeres nemzetközi érhitke- I 
zést a. fejlett magyar atlétikával továbbra is 
fentartuni. Asztriu erre való tekintettel a rend
szeresen lebonyolított, szokásos magyar-oszt
rák atlétikai viadalt egy-két számból — 5000 
méters hármas csapatversenyből és egy olim
piai stafétafiilásra — korlátozni. Ebből a két 
számból ugyanis győzelmet rmcéltck az oszt
rákok.

A kút számból álló nemzetközi viadalt a 
MASz Sfagyarország ifjúsági atlétikai bajnok
ságának vasárnapi második napjának küzdel
mei közó ékelte.

Az 5000 móteroe sigfutáa
hármas csapatversenyére Ausztria a Bruckner 
—Tusebek-Pastrello-csap^tot állította szejrtbe 
a Grosz István—I’app György—Szerb Elekből 
álló magyar csapattal. Csapatversenyben Ma- 
gyaroszág győzött 9 ponttal, inig az egyéni 
versenyt az osztrák Bruchi.cn nyerto meg 15 
perc 41.2 mp alatt. A további helyezési sor
rend. Orosz, fzerb, Papp, Pastrcllo, utschek.

Az olimpiai stafétafutás 
ugyancsak magyar győzelmet hozott. A ma
gyar staféta (üorö II—Fluck—Rózsahegyi—
Barid) 3 porc 30 mp-es rekordidővel győzte le 
a Schcnncr dr.—Jandl—Lcdercr—Mahr össze
állítású osztrák stafétát, amely 3 perc 36.4 mp 
alatt abszolválta a versenyt.

Magyarország ifjúsági atlétikai bajnoksá- i 
gának

vasárnapi második napján egy Ifjúsági rekord 
dőlt meg. Szabó. Jilkiós, a KAOE tehetséges 
atlétája 1500. méteren 4 p 15 mp-es idővel 
nyerte versenyét. Ideje uj rekordot jelcint So
mogyi régi 4 p 16.7 mp-es rekordjával szem
ben.

Az ifjúsági bajnokság második napja a kö- 
vetkezíi eredményekkel zárult:

Sulydobás. Bajnak: Honig István (BBTT) 
120t cm. 2. Mester István (S.áioraljáujhely) 
1199 cm. 3. Balázs Igiszló (FTC) 1136 cm.

110 motoros gátfutás. Bajnok: Boros József 
(Szeged) 18.8 mp. 2. Nassau Jenő (FTC) 19.8 
mp. 3. Faliszt (KAOE).

100 méteres síkfutás. Bajnok: Németh Jó
zsef (FTC) 11.5 mp.- :!. Paltz János (BEAC) 
11.6 mp. 3. Mester István (Sátoraljaújhely).

Magasugrás. Bajnok: Wennlnigor Károly 
(l'TC) 177 cm. 2. Golbovits Jenő 174 cm. 3. 
tehopp Imre (MTK).

Diszkoszvctés. Bajnok: Meiter Tstván (Sátor
aljaújhely) 3773 cm. 2. Farkai Ferenc (Cég
ied) 3565 cm. 3. Pfoiffer György (KISOSz) 
3336 cm.

JZ magyai* válogatott 
vizipolócsapat fölényes 
győzelme Ausztria felett 
nfagyavov/iúg-Xuitívla 9 ti (6U)

Bíró t Nussbaum dr. (fKUtichan)

Válogatott vizipolócsapatunk első iijel erő
próbáját feszült érdeklődéssel ügyelte a ma- 
gyars portközvélcmény. A franciákkal és bel
gákkal vívandó küzdelmek előtt néni kis je
lentősége volt a mai találkozásnak.

A magyar válogatott együttesnek _____
Bécsbeiu kellett öszejnémi erejét a mély.vUil 
bietzingi uszodában.

Fiaink méltó módon képviselték a ma
gyar színeket és 0:1 arányú súlyos veresé

get mórtek az osztrákokra.
csapat a következő összeállításban 
a küzdelmei: Magyarország: Barta 
-- Ilomonnat II (MTK), Fazekas 

.......... Keserű II (FTC) — Wenk (FTC), 
Vértesi (l'TC), Keserű I (1UTV). - Ausztria: 
Wlcsncr (Vienna) —- Rciscr (Hakoah). Worel 
(WAC) _ Rodllch (WAC) — Ilrupok (IWASC) 
Grünfcld (WAC), Brccincr (Vienna).

A magyar gólokon Keserű II., Keserű I. 
és Wcnik osztozkodtak, mig az osztrákok 
egyetlen gólja egy igazságtalanul 
négy-méteres büntető dobásból erdte.

A két 
vetto fel 
(IllTVE) 
(FTC) -

ezutta.1

I
UJSÁGCZEM llt. Budapest, VIII., Kökk Szilárd ucca 9.

len, Buterffy. 10:24, 14, 10. olasz 10:46. — H.
1. II. P. (Feiser 1*6 reá). ?. Angelica (2). &.

z..,\ --------- Ildikó,Irma (12). lm: Burzsu, Tnrabos, Ildikó, 
Wienerin. io:in, ig $->, 53, olasz 10:48. — ül. 
1. Orion (Swurcz 2 reá). 2. Jakab (i). 3. Pali 
(10). Fm.: Horpacs, Xlaria^ Véletlen, Gavottc, 
Timidé. 10:21, 10, 19. 110. olasz. 10:88. — IV. 
1. Jóska (Maszár 2’A). 2. Várta (0). 8. 'l'hou- 
zouba (12). Fin: Valpurgo, Arabéin, Vutkl, 
Satyr. E1Ü. 10:53. 21, 20. 100, olasz 10:40. — 
V. 1. Obsitos (Növik pari). 2. Aíice (2^). 3. 
Dráma (8). Fm: Sári, Admiral, Evelime, Ba
bus, Árpád. Rataplan. lu:18. 15.' 17, 21, olasz 
10:55. — VT. 1. Vihar (Kovács 8). 2. G. Jóska 
(1’6) 3. Nantes (pari). Fm: Rendetlen. 10:53, 
olasz 10:27. — VII. 1. Hir—Viszhang (Hegedűs 
2) 2. Hammeri— Opika (3).

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
Á „Hétfői Lapok" Ljságvállalat.

-1 • A^gfALI . BORVI Z

Fogadni lehet
és felvilágosítást kaphat a boofcmakorQk 

fogadó Irodáiban 1
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23-38.
VI. Andrássv ut 45. T. 63—35.
VI. Váci ut 1. ’i. 8J—92.
VIL j hököli-ut 28 (Oarai bazár) T. I. 92-03 
VIII Rákóczi ut 51. T. f. 55—öl.
Vili. Baross ucca 51 . T. J. 139—12.

hétfőn és kedden a

Naponta több csésze hamisítatlan babká
véból készült „fekete* erősíti a testet. A tu
domány már rég elismerte a kávé jótékony 
hatását és fontos gyógyszernek tekinti.

Meinl Gyula

Ifcemvegqtö: Puskás István.

Bruchi.cn

