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A bankgassei puccs szereplőiéi, 
dr. Kerecseny Jánosi gyanúsítják
a Persián-féle bombamerÉnyleflel

Hetényi főkapitány helyettes nyilatkozata a Hétfői Napló számára 
Uiabb helyszíni szemle Persián lakásán

Lankadatlan erővel és kitartással 
folyik a Persián Adóin hírlapíró, a 
megszűnt Világ volt politikai ro
vatvezetője és közismert politikus 
ujságíró ellen elkövetett bomba
merénylet Ügyében a nyomozás.

Néhány perccel a péntek éjszakai 
bomba eldördülése után a rendőr
ség már talpon volt és bár első 
pillanatban a legcsekélyebb nyom
mal, vagy megbízható adattal sem 
rendelkeztek- mégis sikerült né
hány olyan fontos momentumot le
szögezni, amely

határozott és komoly irányba 
tereli a közeli napok munkáját 
és valószínű eredménnyel biztat

De nemcsak a rendőrség1 dolgozik 
a legújabb bombamerénylet ügyé
ben, hanem az ilyenkor szokásos 
önkéntesek is munkába fogtak és 
névtelen levelek özönével árasztják 
el a rendőrséget. Minden egyes 
aponym-le velet He tény i személy e- 
6en vizsgál felül és mérlegeli és le
nyomoztatja a benne közölt adato
kat. Természetesen sokan jóhisze
műen sietnek a rendőrséget támo
gatni, db sokan ellenségeiket igye
keznek ártalmatlanná tenni külön
féle neniíétező rágalmakkal és gya- 
nusi tá sokkal.

lelyszini szemle 
Persián lakásán

Szómb a top este SehweiniUee József 
dr. rendőrtan áesos vezetésével újból 
rendőri bi^ottsé? szállott ki Portién 
Ádám Ipar uccu 11. szám alatti luka
sára. a bombamerénylet színhelyére, 
ahol nagy körültekintéssel tüzetes 'hely
színi vizsgálatot tartottuk. Elsősorban 
annak megállapítása végett, hogy 
ucca anent-beíevő oldaláról este villany- 
fény mellett be lehet-e látni Persián 
elsőemeleti lakásába és hogy az cxplo- 
dóit bomba pontosan hova esdi le.

Tanúkihallgatásokat is eszközöltek a 
helyszínen főként abban az irányban, 
hogy pontos azomélyleíráát szerezzenek 
arról a. -fiatalemberről, aki a jelzett 
időpontba? állítólag a helyszínen tar
tózkodott. Bárányban eredménnyel is

járt a nyomozás, mert több egybe- • iritk állítása szerint a bombát feldobta
hangzó vallomás szerint

a tette* egy márkám, borotvált 
arcú, szőkehaju, jólöltözött, har- 

fiatalember
figyelte a kaput 
futni láttak a

szőkehaju, 
mluc év körüli

volt, aki hofebzú ideig 
és akit — állítólag — 
bombarobbaaás után.

Július 8-án este hat órakor 
a Baross-táren

A beszerzett adatok birtokában Per- 
siáu Ádám szerkesztőt, újból kihall
gatta a rendőrtanácsos és fölkérte, hogy 
mondja el a legutóbbi napok minden 
legapróbb mozzanatát is, mert esetleg a 
legjelentéktelenebb nyom is döntő fon
tosságú lc-fiet az ügyre nézve. Kérdést 
intézett hozzá az állítólagos fiatalem
berre vonatkozólag, mire Persián egy 
érdekes és különös jelenetről számolt 
be, amely egy napal a merénylet előtt 
játszódott le a Baross téren.

Persián Ádám csütörtök este hat óra 
tájban a Baross tér és a Rákóczi ut 
sarkán várakozott villamosra, amikor 
a hátamögött hirtelen hangosan elkiál
totta magát valaki:

4 Á’~ Persián ’Jdám!
Persián a nevének hallatára hirtelen 

megfordult és legnagyobb meglepeté
sére három jól öltözött úrból álló tár
saság ©gyík tagja: egy

alacsony, szőkehaju, markánsarca, 
elegáns külsejű fiatalember hozzá

lépett
és dr. Kerecseny Jánosnak mutatkozott 
be. Korecsouy örömét fejezte ki afelett, 
hogy személyesen' is megismerkodhetik 
a szerkesztővel, aki annakidején a Vi
lágban hosszú cikksorozatban számolt 
be az ismert béosi baukgassei pucceréi, 
amelynek ő ie egyik aktív szereplője 
volt és amiről nem régiben jelent meg 
a „Magyar Drcgfuspör" című köryve.

Rövid betzólgotés után Kerecseny és 
társasága eltávoztak a helyszínéről, de 
Persiáiuiak oly különösnek tant fel a 
jelenet, hogy önkéntelenül i* megma
radt emlékezetében »a fiatalember, pon
tos szomélylcirása. amely nagymérték
ben ráillett arra az egyénre, aki a ta-

Persián lakásának erkélyére.

A nyom Kerecseny lakására 
vezetett

Miután a tanuk, továbbá Persián 
Ádám előadásában vázolt fiatal
ember személyleirása meglepő ha
sonlatosságot mutatott, meg szom
baton este intézkedést történt dr. 
Kerecseny Jánosnak előállítására. 
Detektívek siettek ki Kerecseny 
Hunfalvi ucca 9. szám alatt lévő

Kerecseny Jánost bombamerénylettel > 
gyanúsítják

égi ik hangosan 
Ádám.

ő nyomban oda- 
bocsánatot kért, 
aposztrofálták és

A rendőrségen érthető meglepetést 
keltett a kora reggeli órákban Kerc- 
cseny János gyanúsítottként! kihallga
tása, akit a rendőrség azzal gyanúsított 
hogy

ö követte el Persián Ádám ellen 
a bombamerényletet

Kerecseny János dr. a rendőrségen 
előadta, hogy valóban találkozott Per
sián Ádámmai a Baross téren, amikor 
két társa közül . az 
mondotta: Ez Persián

Valóban igaz, hogy 
ment Persiánhoz és 
hogy olyan hangosan 
védekezésül megjegyezte, hogy ogyik 
barátja rosszul hall és ezért kellett 
olyan hangosan beszélniük.

Kihallgatása során a fiatalember még 
elmondotta,' hogy ő nagy titzt^löjo az 
újságírónak annál is inkább, mert a 
bankgubsei puncsai kapcsolatban bizo
nyos politikai kapcsolatba is kerültök, 
tehát semmi oka nem volt elkövetni el- 
lono a merényletet Azután részletes 
alibit igazolt u rendőrségen, amelynek 
valódiságáról meggyőződve Kerecseny 
a késő déli órákban elhagyta a főkapi
tányság épületét. A rendőrség azonban 
tovább folytat ja az irányban a vizsgá
latot.

A rendőrség más Irányban is folytatja 
a nyomozást az ismeretlen szőke fiatal
ember felkutatása érdekében, aki min
den valószínűség tfzorlnt alaposan gya ! 
dum tható a merénylet elkövetésével. 
Éppen ezért a főkapitányság politikai' 

lakására, ahol azt a választ kap
ták, hogy Kerecseny csak a hajnali 
órákban szokott hazatérni. Ezért a 
detektívek vasárnap kora reggel 
ismét felkeresték a fiatalembert és. 
felmutatva neki a kihallgatás vé
gett azonnali megjelenésről intéz-! 
kedő hivatalos írást, felkérték Ke*j 
recseny Jánost, hogy nyomban kö-< 
vesse őket a főkapitányságra, ahol'

Schweinitzer József tanácsos 9 
megkezdte gyanúsítottként! ki- * 

hallgatását.

nyomozó főcsoportja felhívja azt a 
sofőrt, aki u bombamerénylet estéjén, 
július 9-én éjféli 12 óra tájban a Liliom 
ucca 18. szám alatt levő Horvát-fela 
vendéglőben, az Ipar ucca holléte után 
érdeklődött, hogy haladék nélkül tanú
vallomásra jelentkezzék Béla ucca 5. I. 
emelőt 230. számú szobában dr. Schwei-i 
nitzer József rendőrtanácsosnúk
Hetényi Imre a nyomozásról

Az iparuccai bombamerénylet ügyé
ben kérdést intéztünk a uyomozást ve
zető Hetényi Imre dr. főkapitány helyet
teshez, a politikai főcsoport vezetőjé-' 
hez, a nyomozás jelenlegi stádiumára ég 
a remélhető ortxlmóuyre vonatkozólag, 
mire a főkapitányhelyettos a következő 
két válaszolta:

— A rendőrség — mondotta — lépés- 
ről-lépésre haladva megy a kitűzött 
irány a teljes eredmény felé. Hazudik, 
aki azt állítja, hogy vannak Serlookhol- 
incsi tehetsógok és vannak amerikai 
mozifilm trükkök: a nyomozás egy, 
nagy körültekintéssel járó gondos mun-, 
lát kíván, amely csak akkor vau meg,' 
ha összefogva harmonikusan dolgozunk? 
Mindent elkövetünk, hogy erodménye* 
legyen a munkánk. Emberi számítás 
szerint hz ügynek minden mozzanatát* 
tekintetbe vesszük. Egyáltalán uem1 
sietünk, nehogy a jelentéktelennek lát
szó nyom mellett ollml adva az végze
tessé váljon, az eredményre és lelki-i 
ismeretfurdaláa árán jöjjünk rá a hi
bára, de — utólag!
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Okmányhamisítókat 
lepleztek le a 

(Főherceg Sándor uccai 
Papír^kíubban

Á Főherceg Sándor uccuban lévő 
('Országos Polgárt Kör _ helyiségét 
fTiéhány héttel ezelőtt átvette egy 
fej vállalkozás, amely a pesti kár
tyások világában

Papiros
(néven ismeretes, 
kapcsolatban egy esemény 
a rendőri krónikába kerüli.

A Papiros Klub vendégei között 
['Lichtner Zoltán állásnélküli ma- 
gánhivutalnok azt a hírt terjesz- 

!tette a klubban, hogy

hamis okmányokat
Ijs hajlandó szerezni. Lielitner ine-

Jeíhutároztúk, hogy lelep- 
Két detektív inkognitóba 

a Papiros Klubban és 
Lichtnert, hogy szerezzen

Klub
Az új klubbal 

máris

uipulítciójáról értesült a rendőrség 
is, mire ” 1 ’ «
Jczik.
megjelent a 
.megbízta 
nekik

í hamis
\hichtner 
zonyitvány ----- -
napra találkát adott a detektívek 
nek és valóban át is adott nekik 
egy

közjegyző előtt hitelesített 
‘érettségi bizonyítványmásolatot. A 
két detektív ekkor felfedte kilétét 

les Lichtnert
előállították a főkapitányságra,

ahol beismerte, hogy Fodor 
.nevű barátja segítségével követte 
lel a hamisítást, mire Fodort i8 ólo- 
^állították. A rendőrség megállapí
totta. hogy Lcichtner ch Fodor íur-

természetü 
másolatot 

a Jpapiríapról azután

vegyi úton

érettségi bizonyítványt
Zoltán vállalkozott a bi- 

niegaserzésére. Más-

Ifangos módon követtek el a mmn- 
(sítábt. Egy közömbös .......  1
(okmányról közjegyzői 
i készítettek,
k.i. r.
'eltávolították az eredeti bizonyít- 
jvány szövegét és helyébe írtak azt, 
amit a megrendelő kívánt.

Födött és Lcichtiicrt kihallgat a- 
'•uk után letartóztatták.

HÉTFÖ'l^lAPLŐ Bníaíesl.’W.’jfiHus-ta

Megszökött-e Boris király 
Bulgáriából?

Tegnap jelentették a lapok, hogy 
Boris király Eudoxiu hercegnő 
kíséretében

a legszigorúbb inkognitóban 
külföldre utazott.

Hirtelen elutazása diplomáciai kö
rökben is nagy meglepetést keltett. 
A hirtelen elutazás nyomán most 
már felmerül a kérdés, megszÖ-

költ-c Boris király. vagy pedig ön
szántából hagyta cl Bulgáriát,

Egy bizonyos, hogy ' ■»
Boris király helyzete huzamo

sabb idő óta megrendült 
és Bulgáriában erős párt harcol 
azért, hogy Borist 
kényszerítse és 
emelje a trónra.

lemondásra 
üyrill herceget

Példátlan botrányok 
az öttovényl választási harcban 

Plébánosok álltak csatasorba Pósta Sándor ellen, 
akinek megválasztása bizonyosra vehető

Mindez azért, mert itt mellékhiatalmak 
vannak, titkos szervezetek: Kettős Ke
reszt Vérszövetség, Vasmarok, Etelköz 
és más hasonló elnevezésű egyesületek 
dolgoznak, amelyek

minden szolgobirói hivatalban, min
den községházán, minden faluban 
és minden hivatalban elhelyezték 

exponenseiket.

a titkos szervezetekEzek ellen 
csuk

egységes ellenzéki párt veheti 
sikeresen a liarcpt.

A közönség percekig tartó lelkes 
sál és éljenzéssel fogadta Pakots József 
beszáiyoló-beszédét, amely után

BRÓDY ERNŐ V
az Országos Nemzeti Domokratapárt 
üdvözlőiét tolmácsolta és hangsúlyozta, 
hogy a falunak és a városnak közös 
gondolatban kell találkoznia. Nagy ösz- 
szefogásra van szükség a reakció meg
buktatására. Horváth Károly nugy fot- 
szést aratott beszéde után Pakots Jó
zsef a vendégek kíséretében átment 
Gombára, ahol G. Kiss községi bíró' üd
vözölte Pakots Józsefet, akinek be
számoló-beszéde után az időközben oda
érkezett Fábián Bélu képviselő beszélt 
nagy tetszés melett.

föl
-h

tap»-

nem jelenteit szónok — akadályozzák 
meg felszólalását, ez azonban nem tör
tént meg.

A falvakban a község népe mindenütt 
nagy lelkesedéssel fogadta Posta Sán
dort, aki földreform, revízióját köve
telte.

Drózdy Győző annak mekadaáiyozása 
céljából-, hogy a jövőben »z előbb em
lített incidensekhez hasonlóak elő ne 
fordulhassanak, a belügyminiszterhez 
fordult orvoslásért.

öttovény, julius 11.
(A Hétfői Napló kiküldött munkatár

sának telefónjelentése.)
Az öttevényi választókerületben va

sárnap hatalmas agitáció folyt, ügy a 
Keresztény Gazdasági Párt jelöltjének, 
Tűni Bélának, mint az ellenzéki jelölt
nek, Posta Sándornak érdekében a 
népgy ülések sorozatát tartották a kerü
letben .megjelent képviselők. Túri Béla 
esélyeit rontja, hogy személyesen nem 
vehet részt az agitációban, minthogy 
tudvalévőén most van útban hazafelé 
Amerikából. Helyette Haller István, 
Bartos János, Csilléry András, Hallév 
József, Buday Dezső és Frühwlrth Má
tyás agitálnak. Posta Sándor táinoga- 
tsáára Drózdy Győző és Hegymegi Kiss 
Pál ellenzéki képviselők utaztak lo az 
öltovényi kerülőt községeibe.

Posta Sándor dr. és Drózdy Győző 
nyolc községben tartottak a vasár
napi nap folyamán népgyülésekel.

A népgyűlések lefolyását minden köz
ségben

izgalmas incidensek zavarták meg.
Á. falvak katolikus plébánosai -• noha 
mint szónokok a gyűlésekre nőm vol
tak bejelentve — az ellenzéki képviselő
jelölt programbeszéde után cgysterücn 
felszólaltuk és a

demokrata partról elképesztően nyi
latkoztak.

Hasztalan tiltakoztak a felszólalások 
ellen Drózdy Győző és Pósta Sándor dr.

Ráróásvány községben példátlan inci
dens játszódott le. Itt ugyanis, 
Sándor dr. ég Drózdy Győző 
nek elhangzása után

a helybeli katolikus plébános 
kurzus leghevesebb napjaira 
keztető hangon aljas kommunisták
nak nevezte a demokrata párt tag

jait.
és azt hangoztatta, hogy a demokraták 
vissza. akarják állítani a vörösuralmat. 
Drózdy Győző és Pósta Sándor dr. nagy 
felháborodással tiltakoztak a beszéd el
len ós felkérték a jelenlevő csendőr öltét, 
hogy a plébános beszédét-— miután be

Pakots beszámolója Monoron 
szolgabírói akadályokkal

Egységes ellenzéki párt megalakítását sürgette Pakots 
József is beszámolóbeszédében

3 Posta 
beszédé-

cles, a 
emlé-

&

MAGYAR LÉGIFORGALMI RT
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'síi, Közwllat csatlakozások: '
Amtlertlan 
Haden-tiíK && 
Brrifíen liruiiel Daniig Dortmud

Pakots József vasárnap délelőtt be
számoló beszédet mondott Monoron. A 
beszámolóra elkísérték Brody Ernő, 
Horváth IV. Károly és Elek Hugó dr. 
fővárosi bizottsági tagok, továbbá a 
Ferencvárosi Dcniokratapúrt kiküldöt
tei: Kardos Lajos, Lendvui Andor dr. 
és Patzauer Rezső dr. A monori pálya
udvaron Szilágyi Ferenc dr. helyi párt
elnök üdvözölte. majd a feldíszített 
kocsikon a diadalkapu alatt bevonultak a 
főtérre, ahol Pakots József egy emel
vényről mondotta cl beszédét. Ere
detileg

úgy tervezték, hogy Pakots József a 
községháza erkélyéről fogja elmon
dani beszámolóját, a község szolga- 
bírája azonban ezt nem engedé
lyezte, aőt a beszámolót hirdető 
plakátokat is letépett? közegeit cl a 

házak faláról.
a szolgabiró még a kidoboitatást 

sem engedte meg.
Ezeknek az intézkedéseknek 
sőt annak ellenére is, hogy a 
ken mindenfelé aratnak, és a
községben búcsú volt — több mint ezer 
főnyi hatalmas tömeg - , gyűlt össze a 
monori főtéren a szeretett képviselő 
meghallgat úsára.

ellenére, 
környó- 

ssomszéd
z Hallt ■' Hamburg Hannover Karitruht K 'oenhagen Ken no Köln KöntgxbergDresden • ■'« v,„ LeimigFrankfurtJM ’ London Furth-Nilrnbtrg “ Magdeburg .

E NE T B E K

. t Malmit MoszkvaOostende 'FdltZS Rrithenliall jfottérdan St-ttln Stuttgart Stockholm Zürich

D:>M* *
Ind. 7.00 16.00 1 Budapoit 4. 4rk. 0.45 18.45 
érk. 8.45 17 45 Y Wien 1 ,uí- 8 00 l7-°°
Az autó a New-York palotától 6.20 és

- ■ 15.20 órakor indul 
Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál és az összes monotjegy- 

irodákban .

PAKOTS JÓZSEF
beszédében megemlékezett Vdzsonyi Vil
mosról, a kisemberek nagy halottjáról, 
majd igy folytatta:

—■ A község áldozatkészsége széppé 
varázsolta a községházát, de kapuit be 
zárták az igaz szó előtt. A polgárság 
verejtékéből lett szép ez a községháza, 
de ez a polgárság oda mégsem mehet 
be. El kell múlnia uz átoknak, moly a 
kisembereket üldözi ebben, az ország
ban. Négy és fél éve küzdők ezért a 
községért és a kitartó munkának ered
ményeként kizárnak az urak a város
házáról. A dolgozó népért küzdöttem 
és elneveztek destruktívnak. Viselem 
ennek a terhét, mert

az ő szemükben a frankhamisítás, az 
éjszakai ólmosbolozás a hazaflság.

Ez a kormány elherdálta az öt 
esztendőt anélkül, hogy segitelt 

volna.

Csak adókat rótt a népre, rettenetes 
terheket. Fölszabadította a lukúsforgal- 
mat és ezzel előidézte, hogy itt, Mo
noton

négymillió korona az egy szoba- 
konyhán lakások bére.

MERÖ-nél
nyolc napi
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Vasárnap éjszaka 
Salgótarjánban 

kereste a rendőrség 
Pálffy Sándort

A többmilliárdos adósság hátra
hagyása után eltűnt Pállffy Sán
dor bankár ellen mint ismeretes 
körözést adott ki a rendőrség.

Az eddigi értesülések szerint 
Budapestről való eltávozása után 
Siófokra utazott. A főkapitányság 
hivatalos úton megkereste a székes
fehérvári főkapitányságot, ahon
nan ina megjött a válasz, hogy

Pállffy felesége valóban Sió-] 
fokon nyaral, a bankár azon- a 

bán nem is járt ott (

Ma reggel különben bizalmas jelen
tés érkezett arról, hogy

Pállffy Salgótarjánban bujkál 
és iunen 
táron. A 
táviratot . ____ , _____ ,
mire az ottani rendőrség vasárnap 
átkutatta a várost. Vasárnap a 
késő éjszakai órákban érkezett 
meg a válasz Salgótarjánból, hogy

Pállffy t nem találták meg.

A rendőrség tovább folytatja a 
nyomozást.

A Pálffy-ügyben egyébként ma 
éjszaka újabb lépés történt a rend
őrség részéről Kökössy Béla dr. 
rendőrfogalmazó detektívek kísére
tében megjelent Pálffy Sándor 
üllőiúti bankházában s bűnügyi zár
latot rendelt cl az üzleti könyvekbe,' 
amelyet a detektívek az éjszakai 
órákban beszállítottak a főkapi
tányság központi ügyeletére. A! 
könyveket hétfőn vizsgálják át.

át akar szökni a cseh ha- 
főkapiíáuyság nyomban 
küldött Salgótarjánba,

9RF

nyilatkozat.
A Hétfői Napló 1926. évi május 

hó 25-iki száméban félreértés követ
keztében azt írtam, hogy dr. 
Rakovszky Iván belügyminiszter 
úr egy kormánypárti képviselőnek 
az Ébredő Magyarokra való hivat
kozással tagadta meg egy kiuta 
sítás visszavonását. Azóta szorzott 
meggyőződésem alapján teljes kész
séggel kijelentem, hogy említett 
cikkemnek ténybeli állításai nem 
felelnek meg a valóságnak ős ezért 
kötelességemnek tartom, hogy a 
cikk megírásáért legősaíntébb saj
nálkozásomnak adjak kifejezést 
Budapest,^1926. évi július fcó 12-én. 
/*" ""
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A numerus clausus 
eltöi fését sürgetik Genfbői 

a politikusak páriküiönbség nélkül tiltakoznak 
a külföldi beavatkozás ellen

Lukacs György von kultuszminiszter 
szenzációs ny«9atkozate a Hétfői Napiónak

Va-.úrriap délelőtt a, Hétfői Napló 
munkatársa a korinán.’, párt egyik igen 
tekintélyes tagjától, aki néhány évvel 
ezelőtt miniszterséget is viselt, érdekes 
információkat kapott azoknak a h Írek
nek a hátteréről, amelyek legutóbb a 
numerus clausus kérdésének a közeljö
vőben várható megoldásáról elterjedtek. 
Teljesen beavatott informátor:trk kö
zölte, hogy a numerus clausus kérdésé
vel kapcsolatosan szárnyarakelt liirck 
között szerepel az a nagy feltűnést 
keltő hír is, amely szerint a legutóbbi 
napokbun •

külföldi előkelő tényező részéről 
intervenció törtéül a magyar kor
mánynál a numerus clausus eltör

lése érdekében.
Erinek az intervenciónak a tényékül 
konstruálódott azután az a hír, hogy a.

Géniből a magyar kormány hoz sem a numerus clausus kérdésében, sem 
más tárgyban átirat nem érkezett, — már csak azért sem, mert Ilyen 
természetű intervenció nem tartozik a Népszövetség főtitkárságának hatás- 

körébe.
Az illetékes cáfolat után kormány

párti képviselők körében érdeklődött a 
Hétfői Napló munkatársa az iránt, ltogy 
mi a. magyaráz; a numerus clausus 
eltörléséről elterjedt híreknek? Érdeklő 
désüukro több kormánypárti képviselő 
részéről azt az információt kaptuk, 
hogy

Géniből előreláthatóan már a leg
közelebbi jövőben, de legkésőbb az 
ősz folyamán, megsürgetik a kor
mánynál a numerus clausus el

törlését.
Ilyen értelemben nyilatkozott a Hétfői 
Napló munkatársa előtt Lukács György 
vojt kultuszminiszter is, aki mlut a 
Népszövetségi Ligák Uniójának ma
gyar födelcgátüba, a külföldön szemé
lyes tapasztalatokat szerzett a numerus 
clausus megítélését, illetően.

LUKÁCS GYÖRGY,
volt kultuszminiszter, aki a parlament 
kormánypárti oldaláról már löbbizben 
szorgalmazta fanszabadságot sértő tör
vény hatály önki vili helyezését, a követ
kező érdekes- kijelentéseket tette a Hét
fői Napló munkatársa előtt:

— Hallottam ezekről a hírekről és az 
a véleményem, hogy „nem zörög a ha 
raszt, ha a szél nem fújja". A numerus 
clausus kérdésének megoldása egyéb
ként elintézés alatt áll. Sub iudicc Hs 
est. A kérdésnek rövidesen rendeződnie 
kell. A magyar kormány ugyauis', ami
kor Genfben a népszövetség tanácsa 
előtt a numerus clausus kérdése szóba 
került, azt a kijelentést tette, hogy

I a numerus clausust átmeneti intéz
kedésnek tekinti.

A népszövetség tanácsa ezt a deklará
ciót azzal/ a megjegyzéssel vette tudo

gyenneKKenőcs 
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Fehéríti cs 
konzerválja 
a fogakat

Fertőtleníti
■ a szájilreget

Tölti, Dr. Budai Emil R-t. Budapest
Kapható mUden gyógyszertárban, drogériában és illatszertárban

népszövetség tanácsúnak Gcnfbcn szé
kelő főtitkársága átiratot intézett a ma
gyar kormányhoz a numerus clausus 
ügyében. Azokban a politikai körökben, 
ahol a népszövetségi átirat hírét ép
pen a legutóbbi kombinációkra való te
kintettel úgy fogadták, mint komoly 
vaJó.ízinüséggcl bíró közlést, azt is 
tudni vélték, hogy

a népsíthőrség( átirat a numerus 
clausus eltörlését sürgeti meg.

A Hétfői Napló munkatársa szüksé
gesnek tartotta, hogy utánajárjon e hí
reszteléseknek. •

Illetékes helyen,

ahova felvilágosításért fordultunk, a 
í leghatározottabban kijelentették a. Hét- 
1 föl Napló munkatársa előtt, hogy 

másul, hogy
a nemzetek szövetségének tanácsa 
„elvárja” a magyar kormánytól, 
hogy minél előbb megteszi az intéz
kedéseket a numerus clausus eltör- 

lésébe.
bizonyodra veszem, hogy a Nép
szövetség tanácsa még az ősz folya
mán, lehet, hogy már szeptember
ben megsürgeti a numerus clausus 

eltörlését.
Erre vonatkozóan ugyanis nézetem 

szerint a kormány ígéretet tett akkor, 
amidőn a törvényt csak átmeneti jel
legű intézkedésnek mondotta. így tehát 
csak halasztásról van szó és egy Ígé
retről, amit be kell' váltani. Ki kell 
még jelentenem, hogy bár elvileg a nu
merus clausus eltörlését fontosnak és 
sürgősnek tartom, nekem és

minden magyar képviselőnek tilta
koznia kell mindenféle külföldi 

ilycuirányu beavatkozás ellen.
Remélem azonban, hogy ez a kérdés 
külföldi nyomás nélkül is nt-gildódik. 

Lukács György volt kultuszminiszter 
I végül annak a reményének is kifejezést 
! adott, hogy Klebelsberg Kunó kultusz

miniszter még a, szeptemberi beiratko
zások elölt a numerus clausus kérdésé- 

j ben legalább is lényeges módositások- 
i hal fogja -meglepni a közvéleményt.
! A Hétfői Napló munkatársa szüksé- 
‘ gesnek tartotta, hogy azt a hirt, amely 
. szerint a népszövetség tanácsa nicgsür- 
I geti a. kormánynál a numerus clausus 

eltörléséi, — amit Lukács György volt 
kultuszminiszter is megjósol fentközölt 

i nyilatkozatában, — kormánypárti és el
lenzéki képviselők előtt is szóvátegye.

I Az összes pártok erélyesen visszaütő-
- siíották a beavatkozás lehetőségét

dyomorégis ellen 

As Atkezés után

Sodabikarbonát

Na^ieégés
A* .sAlknevás ellen

Vazelint 
haszn A I|on

Hajdú Marcell és Kánitz Géza
24 óráig voltak letartóztatásban 

mert elégtételt kértek 
vitéz Horváth Bélától

A tanácsjegyző éktelen haragja a zsidó egyetemi 
hallgatóK ellen

A Hétfői Napló legutóbb megírta 
vitéz Horváth Béla tanácsjegyző 
városházi ténykedését. Legutóbb 
a városházán ebbén. az ügyben szi
gorú vizsgálat folyik és a demokra
tikus körökben az.eset sok szóbe
szédre ad alkalmai. Vitéz Horváth 
Béla tanács jegyző neve ugyanis 
nem ismeretlen a blokk előtt s töb
beket igen szomorú és kellemetlen 
emlékek fűznek vele kapcsolatban 
ahoz az időhöz, amikor vitéz Hor
váth Béla még vitézi előnóv nélkül, 
mint különltmcnyi tiszt teljesített 
szolgálatot a nemzeti hadseregben. 
Egyik jellemző esetét most, a tiszt
újítás küszöbén elevenítik fel a köz
gyűlés demokratikus pártjai.

1919 novemberében, amidőn a 
nemzeti hadsereg bevonulni készült 
a fővárosba, tudvalévőén nagy elő
készületek történtek a minél fénye
sebb fogadtatásra. Felhívások je
lentek meg, hogy mindenki, társa
dalmi egyesületek, testületek, akik 
a fogadtatáson megjelenni óhajta
nak, jelentkezzeunek a fogadtatást 
megszervező bizottságnál, hogy ré
szükre a bevonulási útvonalon he
lyet jelöljenek ki. A felhívásra ter
mészetesen 

megjelent a parlamentben szé
kelő bizottság előtt a Zsidó Fő
iskolai Hallgatók Országos Szö

vetségének vezetőségé 
is s írást nyújtott át, melyben a
szövetség tagjai számira bely kije
lölését kérte. Horváth Béla akkor 
kor mint főhadnagy és különítmény
vezető irányította a fogadóhizotíság 
munkáját s ő vette át a Szövetség 
írását. Mikor azt látta, hogy a zsidó 
főiskolai hallgatók akarnak reszt
venni a fogadtatáson,

éktelen haragra gerjedt, a kér
vényt összetépte

s vadul ráförmedt a küldöttség 
tagjaira:

— Maguk zsidók .mernek még ide
jönni? Maguk zsidók merészelnének 
még résztvenni a hadsereg fogad
tatásán!

Menjenek Palesztinába, itt 
nincs helyük, takarodjanak, 

pusztuljanak.
A küldöttség vezetőit ezekkel a 

Havakkal
formálisan kilökte a parlament 

épületéből.
Az egyetemi hallgatók szövetségé • 
nek Székely nevű elnöke a súlyos . 
inzultus után azonnal felkereste i 
Hajdú. Marcell dr.-t, elmondta az | 
esetet és segítségét kérte a zsidó 
egyetemi hallgatókat — akiknek I 
nagy része tartalékos tiszt volt — J 
ért hántolom orvoslása érdekében. | 
Közben Barcs Richárd miniszteri I 
tanácsos is értesülést szerzett a hal
latlan inzultusról s közölte Hajdú 
Marcellal, hogy

Horváth Bélának nem volt 
joga a zsidó főiskolai hallgatók 

jelentkezését visszautasítani
s még tetejébe súlyosan mcysér- 
feni s közölte egyúttal, hogy a Szö
vetség részére helyet jelölt ki a fo
gadtatásnál.

A sérelem ezzel azonban nem 
nyert teljes orvoslást, mert a kül
döttséget becsületében is megsér
tette Horváth Béla. Ezért Hajdú 
Álarcéit Kánitz Géza társaságában 
elment Horváth lakására, hogy ma
gyarázatot kérjenek viselkedéséért. 
Horváth nem yglt otthon, mire 

Hajdú Marcell egy névjegyet ha
gyott ott, melyre ráírta, hogy a zsi
dó főiskolai hallgatók ügyében kí
ván vele mielőbb beszélni. Ez dél
után történt, este

szuronyos katonák jelentek 
meg Hajdú lakásán és felmu
tatták a parancsot, hogy a vá
rosparancsnokságra kell őt kí

sérniük.

A katonai kíséret ezután Kánitá 
Géza lakására ment s Hajdúval 
égj ütt őt is bekísérték a téli éjsza
kán a főkapitányságon székelő vá
rosparancsnokságra.

Hajdú Marcalinak cs Kánitz 
Gézának órákig kellett várni, amíg 
a helyettes városparancsnok, Folkus- 
házy őrnagy elé vezették őket. Az 
őrnagy felmutatta Hajdú előtt a 
névjegyet s kérdezte, vájjon ő 
hagyta-e azt Horváth főhadnagy’ 
lakásán. Az igenlő válaszra Folkus- 
házy őrnagy szigorúan rákiáltott a 
két előtte álló emberre, hogy

a nemzeti hadsereg egy tiszt
jének terrorizálása miatt sta- 
táriális eljárás alá veti őket.

i

Hajdú Marcell nem veszítette cl lé
lekjelenlétét e kijelentés hallatára, 
hanem azt válaszolta, amennyiben 
eg.v tiszt lovagias elégtételadásra 
a aló felszólítása terrornak lesz te
kintve, ám ál) a következmények 
elé, de kéri, hogy kísérjék át őket 
a királyi ügyészségre s ott vonják 
felelősségre tettükért.

Az őrnagy ebbe bele is egyezett s

éjfél után Hajdút cs Kánitzot 
szuronyos őrök átkisérték a 

Markó utcába,

ahol nagyjiehezcn az ijispekciós 
ügyész átvette őket. Másnap az 
ügyészség megvizsgálta az ügyet s 
miután kiderüli, hogy Hajduék sem
mit sem követtek el, ami büntethető 
lenne,

24 órai fogság után szabad
lábra helyezte őket.

Horváth Béla azóta vitéz lett s 
talán az egész incidenst el is felej
tette. De a demokratikus blokk tag
jainak jobb az emlékező tehetsége s 
most készülnek arra, hogy nagy
szerű memóriájukat a tisztujitásnál 
iiorváthtal szemben bebizonyítsák.

fttehEísígesiíllisáii
résiére az Embervédelmi Kiállítás 

június há 12—24-ig az 

irodalom, rajz, zene, sakk
köréből

A zenei verseny nyertesei között kiosztásra kerfll: 
egy gordonka, öt hegedű, 5 teljes tandíjmentesség 
és 20 téitandljmenicsség — A tehetségesek ver

senyével kapcsolatban a kiállít sun 

július 1Z—Zi-ig d. u. 4-6 óráig 
művészekből álló zsűri előtt naponta 

ének-, szavald- és táncverseny 
lesz. — A legkivátóbbak 1,000.000 K díjat nyernek 
Ezen a versenyen felnőttek és gyermekek égyafánt 
részt vehetnek. — Jelentkezni lehet legkésőbb 
július 20-ig (a sakkversenyre csak július 15-ig) 
délelőtt 9-1 uráig az Embervédelmi Kiállítás 
városi irodájában (IV.. Piarista ucca 6. szám). 
Minden versenyétől díjtalan film- és fénykép-
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Eckhardt ősszel akcióba lép, 
mert meg akarja menteni 
az országot az értelmiségi 

proletáriátus forradalmától 
Érdekes beszélgetés a fajvédők vezérével a külpolitikai 

helyzetről
az értelmiségi proletáriátus forra

dalma vár reánk.
' A politikai élet teljesen elcsön- 
Öcscdctt. A képviselők legnagyobb-, 
részt, vidékei) tartózkodnak, kerü
letüket járják, vagy beszámoló
beszédeket mondanak. Különösen 
nagy csend honol a fajvédő ber
kekben, amelyeknek készülődéseiről 
sem szivárog ki semmiféle hír. Vi
déken tölti a nyarat a fajvédő párt 
egyik vezére, s uz Ébredő Magya
rok Egylsíileténck elnöke l'Jckhardt 
Tibor is, aki csak néha-néha láto
gat el a fővárosba. A Hétfői Napló 
munkatársa vasárnap délben talál
kozott

ECKHARDT TIBOR 
képviselővel, aki a beszélgetés so
rán érdekes kijelentéseket tett 
őszi terveiről. A többi közölt a 
következőket mondotta:

— Az őszi parlamenti kampányban 
akcióba lépek,

mert a jelenlegi gazdasági és külpoliti
kai helyzetet tarthatatlannak látom. A 
szanálási periódus lezáródásával ugyan 
Is nemcsak közgazdasági, de elsősorban 
külpolitikai vonatkozásban a magyar 
kérdés új fejezet elé jutott. Annakide
jén a szanálási javaslatot azért ellenez
tem annyira élesen, mert a szanálásnak 
csak Lórarno után lett volna szabad 
jönnie, amikor az egész magyar kérdés 
aktuálissá válhatott volna. Így

egy tál lencséért. 250 millió arany
korona kölcsöncrt, lemondottunk 

i hossza időre a magyar kérdés ren
dezéséiül.

Miután azonban elmúltak a keserves 
évek, kétszeres szüksége forog fenn 
annak, hogy teljés külpolitikai passzi
vitásunkból kilépve, megkeressük azo
kat az utakat, amelyek legalább is 
ideig-órdig biztosítani tudják Magyar
ország életképességéi. Kél nagy problé
mája van o percben a magyar közélet 
nők. Az egyik mezőgazdasági és fejlő
dtek épes Ipari termékeinknek elhelye
zése

külföldi piacok meghódítása * 
útján, a másik az

egyre Ijesztőbben szaporodó értelmi
ségi proletáriátus életlehetőségei- 

i nck te munkaalkalmainak bizto* 
1 sltása.
Az előbbi kérdés, a közgazdasági élet 
újraéledéséhez, az utóbbi a belső nyug
talanság elcHendi-süléséhez vezethet. Ha 
mindkét iránybnp nőm találunk meg
felelő orvosságot gazdasági összeroppa
nás, vagy

káuébehoza ta la

Postacsomagot skgrtől kezdve frlzs 
ét cukor kivételével) vidékre bér* 

mentve szállítunk, férjen 
árjegyzéket l

Budapest, IX, Kerület, Dandár ucca 15.

Arra a kérdésre, hogy nézete sze
rint ini.Wicí itt az orvosság, Eck
hardt a következőket mondottu:

— A kormánynak l’el kell hagynia 
azzal a külpolitikával, hogy a nagyha
talmakon keresztül iparkodott a ma
gyar érdekeknek érvényt szerezni. A

Jelentkezett esv egyetemi tanár, 
aki azt állítja,hogy Bársony János 

halála előtt meg akarta 
semmisíteni végrendeletét 

Ac özvegy harca a végrendelet érvénytelenítéséért
Általános feltűnést, kellett liársony 

János, a nemrég elhunyt kiváló orvos
professzor különös végrendelete, mely
ben egytleu leányát, Évát azzal a kikö
téssel tctto meg általános örökösévé, 
hogy leánya csak olyan férjet választ
hat. akinek sem le- sem felmenő rokoni 
ágában zsidó nincs, és

akinek a vére nem keveredett zsidó 
vérrel.

Ellenkező esetben az I. számú női kli
nika kapju meg a vagyont, ösztöndíjak 
alapítására. Itt is kikötötte azonban, 
hogy az ösztöndíjakban kizárólag te
hetséges, fiatal, keresztény orvosok ré- 

, szülhetnek. Bársony János özvegye 
perrel támadta meg a végrendeletet. 
Azzal érvelt, hogy tiszteli ugyan az el
hunyt akaratát, de ez a, kikötés jbgilag 
bontó feltételt képez, mert e kikötés 
alapján

Bársony Éva sohasem mehet férjhez.
A tudomány mai állása szerint a zsidó 
vérrel való keveredés a keresztény em
ber vérében nem állapítható meg és igy 
minden házassági kísérlet meddő ma

Férje távollétében elhordatta 
lakásának összes bútorait

Az ágytól és asztaltól való válás legújabb módszere
A főkapitányságon különös ügy

ben feljelentést Hartmann Miklós 
fővárosi cukorkakereskedő. A fel
jelentés Hartmapn Miklós törvé
nyes neje és apósa ellen irányul, 
akit a feljelentés azzal vádol meg, 
hogy a házaspár közös szerzemé
nyét képező lakásberendezési tár
gyakat eltulajdonította s ezért a 
férj bűnügyi zárlat foganatosítását 
kéri a vagyontárgyakra.

A néni mindennapi feljelentés 
előzményei ti Hal-tmann házaspár 
'közötti civódásokra vezethetők 
vissza. Hartniailn Miklós, aki hu
szonhatéves cukotkakereskedő, két 
évvel ezelőtt vette nőül Richter 
Arankát, Richter József Garay-tóri 
korcsmáros leányát. A házasságból 
egy kis leány született, de Hart- 
mannék családi élete mégsem volt 
blodog, mert a rossz gazdasági 
viszonyok folytán Hartmann nem 
tudott annyit keresni, hogy keres
ményéből családját jól eltarthassa. 
Ez a körülmény és más okok is 
gyakori perpatvart idézték elő s a 
csinos fiatalasszony itz utóbbi idő
ben felvetette az elválás gondolutát 
is férje előtt, ukl tartott attól, hogy 

nagyhatalmak tőlünk messze esnek. Kü 
lönben is szivünkhöz közelebb áll u 
volt fegyvertára a kis antant, tíomá- 
niánrik sokkal több közös érdeke van 
Magyarországgal, mint Csehszlovákiá
val és ugyanez áll Jugoszláviára is. 
Mai Izoláltságunkból a félelem és bi 
zonytulanság atmoszférájának o két 
ország Irányában való eloszlatásával és 
komoly közgazdasági közeledés kezde
ményezésével lehet megtalálni a kive
zető utat. Olaszország támogatását min 
den bizonnyal megnyerhetjük ez iránt, 
í<őt minden bizonnyal kÉzvotitését is 
igénybe vehetjük.

Eckhardt Tibor külpolitikai fejtege
téseit kedvenc gondolatának, az Adria 
Szövetség megalakítására vonatkozó 
tervének ismertetésével fejezto be, majd 
újra hangsúlyozta, hogy ősszel akcióba 
lép, mert meg akarja menteni az orszá
got az értelmiségi proletáriátus forra
dalmától.

radna, mert
az esetleg kiválasztott férd tiszta- 
vértisége orvosilag nem volna meg

állapítható.
A Bársony János özvegye által be

nyújtott kereset tárgyalását október 
nyolcadikára tűzte ki a bíróság.

Az özvegy most igyekszik olyan ada
tok birtokába jutni, melyeket a vég
rendelet ügyében felhasználhat. Kuta
tásai során megállapította özvegy 
Bársony Jánosné, hogy

férje halála előtt egy héttel a vég. 
rendelet ügyéről beszélgetett

az egyetemen Lehocky Semmelweis;, 
Kálmán egyetemi magántanárral.

Bársony János ekkor kijelentette, 
hogy a végrendeletet szeretné meg

semmisíteni.
özvegy Bársony Jánosné szerint ebből 
nyilvánValóau megállapítható, hogy 
szándékában 
kezeit halál 
színű tehát, 
igen fontos 
tárgyaláson.

megállapítható,
csal,: a hirtelen .bekövef- 
akadáiybzta meg. Való- 

hogy ennek az állításnak 
következményei lesznek a

egy alkalommal felesége Dem
binszky ucca 33. szám alatti laká
sukból

az ő tudta és beleegyezése nél
kül a bútorzatot elviteti s ezért 
lakatot szereltetett a lakásra.

Amitől Hartmann félt, az most 
szombaton tényleg bekövetkezett. 
Reggel, mikor eltávozott hazulról, 
felesége lement a -házmesterhez és 
megkérdezte, líogy kifogásolja-e 
azt, ha n, lakás bútorzatát és beren
dezési tárgyait elszállíttalja. A ház
mester ez ellen nem emelt kifogást. 
Az asszony lakatost hivatott,

leüttette a férje által felszerelt 
lakatot, butorszállító kocsit 
rendelt s kiadta a parancsot a 
lakás bútorzatának és minden 

berendezésének elszállítására.
Az asszonynak munkájúban atyja, 
Richter József is segédkezett. A 
butorszállítok egymásután szedték 
össze a másodemeleti kétszobás 
uccai lakás berendezési tárgyait s 
a ház lakóinak nem kis ámulatára 
szállították a bútoros kocsira.

Este, amikor a férj hazajött, 

üresen találta a lakást. Fele
ségével és gyermekével eltűnt 

teljes lakberendezése is.

A meglepődött férj, aki a házwes- 
tértől értesült a történtekről, elke
seredésében u rendőrségre sietett 
és u főkapitányság- központi ügye
letén

megtette a feljelentést felesége 
és apósa ellen. Egyben bűnügyi 
zárlatot kért a szerinte közös 
családi szerzeményt képező 

vagyontárgyakra.

A rendőrség megindította a nyomo
zást a furcsa ügyben, amely min
den bizonnyal még- egy másik ha
tóságot is fog foglalkoztatni: a 
válópert bíróságot.

Körhdzba szállítóitól) 
Vécliey ezredest, o 

szénapanama vádlottját
Csak ősszel tárgyalják az Ügyet

A nagy port felvert szénapanama 
ügyének egy epizódja foglalkoz
tatta az utóbbi napokban a katonai 
hatóságokat. Mint ismeretes, az 
ügynek három katonai letartózta
tottja van, Bihar Leó ezredest már 
régebben a helyőrségi kórház elme
osztályán helyezték el megfigyelés 
céljából. A katonai védők, Uhlmann 
Lajos dr. és Miiek Guidó dr. né
hány nappal ezelőtt azzal a kérés
sel fordultak a hatóságokhoz, hogy 
a letartóztatásban lévő Véchcy 

I Elemér ezredest betegségére való 
tekintetei szállítsák kórházba. Il
letékes helyen hozzájárultak a ké
réshez és

Véch’ey ezredest tegnap a Mar
git körúti fogházból átszállítot

ták a helyőrségi kórházba,

ahol a belgyógyászati osztályon he
lyezték el.

A szénaügy vizsgálata körül kü
lönben semmi esemény nincsen. 
Az ügy referense, rHztupka László 
ezredes hadbíró szabadságra uta
zott és visszaérkezéséig szünetel a 
nyomozás, úgyhogy

csak az őszi hónapokban kerül 
majd sorra az ügy érdemleges 

elintézésé.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP™
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Satönyeg, pokróc, üggóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékak, 
leányszoba-, előszoba- és kertlbutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kapta?tök 
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Tárgyalás a Bacher-ügyről az 
ügyészségen, a pénzügy- és 
igazságügyminisztériumban 

Ma adják be a védők a kérvényt a házi őrizet ügyében

■«

A Bacher Emil ügyben, mely 
egyre nagyobb érdeklődést kelt, 
tegnap olyan hírek kerültek forga
lomba, hogy az ügyészségen a házi 
őrizetre vonatkozóan folytatnak 
tárgyalást. /\ Hétfői Napló munka
társa megállapító.!tu, hogy ezek a 
hírek nem feleluek inog- a valóság
nak ebben a formában. Bacher vé
dői, Gál Jenő és Székely Lajos 
ugyanis tényleg kérik védencüknek 
a háziztfi izetbc való helyezését,

a kérvényt azonban csak ma, 
hétfőn juttatják el a vádtanács

hoz.

A házi őrizet ügye körül különben 
igen érdekes bonyodalom keletke- 
cett. A vádtanácsnak az az állás
pontja, hogy amíg nem jogerős a 
letartóztatásról szóló végzés, addig 
nem kívánják tárgyalás alá venni 
a házi őrizet szükségességét. A vc-

szökött mei 
volt fe^yenc

Rendőrök várják Budapesten az Edmond cirkuszt
~’A főkaptányságra ma reggel egy 
Igen különös ügyről szóló távirat ér
kezett a békéscsabai rendőrségtől. A 
jelentés szerint Vészlő községből enge
dély nélkül eltávozott egy rendőri fel
ügyelet alutt álló Volt fegyenc, aki
f amerikai izü trükköt választott a

szökéshez.
' 'A községben volt letolepodvo Kellner 
Lajos 32 éves férfi, aki különböző bűn
cselekmények miatt már többször bün
tetve volt. Kellner nemrégiben szaba
dult ki a fegyházból és azóta rendőri 
felügyelet alatt állt. Rövid időközön
ként jelentkeznie kellett a hatóságnál és

I engedély nélkül néni távozhatott el
(• a községből.
Néhány nappal ezelőtt Vésztőre érke
zett egy kis vándorcirkusz, mely Ed
mond cirkusz uév alatt járja az or
szágot. A cirkusz érkezése után Kellner 
állandóan a sátor körül forgolódott, se
gédkezett íU5 artistáknak és csakhamar 
bejáratos lett hozzájuk. Kellner, úgy 
látszik, tervszerűen kereste és kötötte 
meg az ismeretséget a vándorcirkusz 
tagjaival, mert a

a cirkusszal kapcsolatban különös 
terve volt. *

Szeretett volna elmenekülni a község
ből, ahol azonban mindenki ismerte és 
i»y egyszerű menekülési kísérlete nyoui-

Egy román jósnőt és leányát 
nemzetgyalázásértletartóztatottarendőrség

Egy Pesten lakő olasz gyáros jelentette fal őket

‘8

'A főkapitányságon tegnap meg
jelent Barbctti Henrik, a budapesti 
Olasz-Magyar "" 
igazgatója és 
Kertész ucca — - -.....-
lakója ellen. Barbetti elmondotta, 
hogy a Kertész ucca 
házban lakik, J 

Elektromos-Müvek 
feljelentést tett « 

‘23. számú ház két

.... ....... i 23. számú 
LáZuaix lökik, melynek , kis kert- 
szerü udvara van. A házban lakik 
Csüdör Ida román jósnő, leányával 
Csüdör Evangelikával. A két nő a 
maga szil mára foglalta 1e az udvar 
egyik -felét, melyet kerítéssel vá
lasztottak el. Csiidör Ida azutau 
napról-uapra

előbbre helyezte a kerítést 
és mikör*  a * lehellek felelősségre 
vonták, gúnyos hangon többször 
a következőket mondotta:

— Az éft udvarlásain Romá
nia, éftttek wyfiák kd! !énnl» 
Magyarország pedig úgyis

dők viszont azzal érvelnek, hogy 
a házi őrizet csak egy fogunatosí- 
tási módja a letartóztatásnak. A 
védők két alternatíva előtt álltak. 
Vagy visszatartják a letartóztatás 
elleni felfolyamodást, vagy pedig 
a Tábla döntésétől teszik függővé 
Bacher további sorsát. Értesülé
sünk szerint azonban már befeje
zettnek lehet tekinteni, hogy a házi 
őrizet ügyében benyújtják kérvé
nyüket.

Auer György dr., a BachcV-ügy 
referens ügyésze egyébként az 
utóbbi napokban állandó összeköt
tetésben áll az igazságügyftiinisz- 
tériuni bűnügyi osztályának vezető
jével, Timkő Zoltán koronaügyósz- 
szel.

Az ügyészség azonkívül egyes 
kérdésekben a pénzügyminisz
térium illetékeseivel is tárgya

lást folytatott.

bámészkodni, azt 
sem az utón 

nem vet-

bán feltűnt volna. Biztos volt benne, 
hogy még nem is ér ki a község hatá
réból, okvetlen észreveszik és elfogják. 
Most azután kapóra jött neki a cirkusz 
érkezése és azért barátkozott az artis
tákkal, hogy a cirkusszal együtt elszök
hessen.

Néhány heti vendégszereplés után az 
Edmond cirkusz tovább indult Vésztő
ről. A vándorcirkuszok szokása szerint

hangos zenésió mellett vonultak ki 
a kocsik a községből, 

amelytől a cirkusz tagjui kosztümösen 
veitek búcsút. A község apraja-nagyja 
kitódult az uccúra 
azonban sem a közönség, 
szolgálatot teljesítő rendőrök 
ték észre, hogy

az Edmond cirkusz egyik 
képű bohócának ruhájában 

Lájos rejtőzik.
így történt azután, hogy Kellner — 
akiről a cirkusz tagjai valószínűleg nem 
tudták, hogy tulajdonképpen kicsoda — 
bohócruhában á rendőrség szemeláltdra 
megszökött.

A cirkusz azóta különböző vidéki vá
rosokon út, Kispest, majd Budapest 
feló tart. A főkapitányságra érkezett 
távirat értelmében természetesen meg
tették a szüskéges intézkedéseket Kell- 
nér elfogatásúra és rendőrökkel várják 
az Edmond cirkusz érkezését.

lisztes*  
Kellner

semmi.
A magyar érzésükben megsértett 
lakók alaposan leszldták a jósnőt, 
aki leányával együtt még ezután 
is

rt gyalázkodó kifejezések egész 
tömegével illette Magyarorszá-

v got.
Barbcttl líeiM kijelentette á ren
dőrségen, hogy ő ugyan

olasz alattvaló,
de mivel Magyarországon él és Itt 
keresi még a kenyerét, végtelenül 
felháborodott a román asszonyok 
gyalázkodásán és ezért kötelessé
gének tartja, hogy feljelentse őket. 
A feljelentés alapján a hatvanöt
éves Csüdör Idát és leányát elő
állították ft főkapitányságra cs ki
hallgatásuk után .......■uindiettviUkct letartóztatták. •» d

Lefoglaltak Csortos Gyula lakásán hét olaj
festményt nő- és gyermektartási díj fejében

X
Gyua azzdl védekezett, hogy havi Jö
vedelme nem haladja meg a harminc 
millió koronát, s ebből tetemes össze, 
get kénytelen színpadi ruháira és rep
rezentációjára fordítani, továbbá

9 részletfizetésre kásároít autó után 
havi hatmilliós kiadást van- t. iS'-’ 
nem tudja a nő- és gyermektartás ' 

diját megfizetni.
Néhány nappal ezelőtt Pulotai Ko^ 

vács Károly dr., Bambi*  rger Frida ügy
védje, megjelent a Magyar Színház 
Igazgatóságánál, hogy az elmaradt ősz
szeg erejéig lefoglalja Csortos fizetéséi. 

színház

Csortos Gyula—Bamberger Frida válási epilógusa
Néhány évvel Cíolőtt színházi körök

ben nagy felliiuést keltett Csortos 
Gyiila és Oahíbérger Friderika, — vagy 
ahogy röviden nevezik: Frici — váló 
pere. Annakidején u beavatottak kü
lönféle kommentárokat fűztek chczaz 
eseményhez és tudni vélték, hogy Csor
tos kinek u kedvéért hagyja él szép fe
kete feleséget.

A bíróság 1922-ben kimondotta a vá
lást és

Lsortost elmarasztalta hávl kétezer 
korona nőtartúsi és háromezer ko
rona gyermektar lási díj megfize

tésére.
Bambérgéé Érlel ubban az időben íféni 

tartott igényt a tizezCr korona apa
názsra, de időközben súlyos anyagi za
varokba került; édesapja, ismert bel
városi régiségkereskedő a múlt évben 
a Gies/mni-kávéházban hirtelen rosszul
lett,, összeesett és rövid betegség után 
meghalt, ülttől az időtől kezdve özvegye 
vezette az üzletet, amelynek jövedelme 
azonban, a súlyos gazdasági válság kö
zepette, nóm fedtfiite a család 
letolL Közben Cgortosék 
Máriáimé novii kislánya 
és a gyermeket

Csortos kívánságára 
szanatóriumba szállították,

szükség 
Iá éves Éva 
megbetegedett

egy svájci

Az elvált asszony ügyvédje utján 
több ízben felszólította Csortost a bí
róság által elrendeli tartásdij megfize
tésére, de miVél ez nem járt kellő ered
ménnyel, isihét polgári bíróság elé, . 
Vitte az ügyeb amely fiz 1922-es összeget Uei .

. . I maradt gyermekének ápolásihavi 5—ő millió kódonára valorizálta. [ i.-u*..  « vt.a
A megtartott tárgyalás során Csortos , kis Évát Svájcba.

Botrányos leleplezés a közgyűlésen j 

virradó éjszakai köz-1 8ok listáján luflottált sz tMon. 
.,, ___ ncvlóltf aI >rú«ni nv.znl lo-vpki*A vasárnapra 

gyűlésnek •— amidőn a napilapok már 
lezárták tudósításaikat — volt egy szen
zációja.

Vörös Jánófe dr. interpellációjában el
mondotta, hogy a közélelmezési ügy
osztály által végrehajtott elbocsátó sok
nál visszásságok történtek. Bizonyítani 
tudja, hogy Vájná tanácsnok az elbo
csátottak helyébe nagyobb számmal uj 
alkalmazottakat vett fel. Hangsúlyozta, 
hogy nyomban. a H-lista Után « közélel
mezési ügyosztályon Mérnököket alkal
maztak, akiket azonban nem a tiszt
viselői státusban, hanem a napszámo
sok jegyzékén tartanak nyitván.

Vájná Edo tanácsnok válaszúban be
ismerte, hogy új tisztviselőket alkal
mazott az elbocsátottak helyébe, smertmázott az emocBatoiuiK ueijtw, .... •
más mód uem Volt, ezeket a napszámod gyűlés napirendjére tuzu_______

Pallavlcini vasárnap Dóm bő váron 
kijelentette: nem felejti el Budaörsei

Dombóvár, julius 11.
(A Hétfői Napló kiküldött tudó

sítójától) Pcdlaviccini György őr
gróf vasárnap délután beszámoló 
beszédet mondott választói előtt 
Dombovárott. A beszámoló meghall
gatására zsúfolásig megtelt az ipa
testületi mozgószinház tágas néző
téré érdeklődő közönséggel. A be
számoló népgyülést Dobszay János 
pártelnök nyitotta meg.

PALLAVICINI GYÖRGY 7 
Őrgróf

beszédében hibáztatta, egyes
ellenzéki politikusok nem folytat
nak komoly harcot ii kormány ellen, 
pedig meggyőződése szerint a mai 
kormányzat végveszédelmbe vezeti 
az országot, Minden vonálon teljes 
a leromlás,

a tilri-évi/ előtti egtianlösio szin
te megseiint,

a panamák serozata van •■apiren- 
den, felderítetlen bünügi/ek izgatják 

... . ..

lehet, 
oknál 

__ felvette, 
r előlege van.
ndm .

Palotai- Kot'dcs

Legnagyobb meglepetésébe a 
igazgatósága kijelentene, hogy

Csortos Gyula fizetését nem 
lefoglalni, azon egyszerű 
fogva, mert gázsiját előre 

azonfelül nagy előlege van.
A fizetésletiltás nem járván ered-1 

ménnyel, Valót ai-KoVdcs Károly dr^ 
tegnap délelőtt hatósági végrehajtó’ 
kíséretében megjelent az illusztris szín
művész pazar elegánciával berendezett' 
lakásán és itt folytatni akarta a végre
hajtást, Csortos indignáiódva fogadta- 
különös „hódolóit" és élénk hangon 
adott felháborodásának kifejezést, vé
gül is engedett a hatósági végrehajtó-' 
nak, aki h. •

a falon függő hét darab olajfest- ’ 
ményt harminc millió korona ossz- t 

értékben lefoglalta. . é
Érdekes, hogy g svájci szanatórium is 

polgári pert indított Csortos Gyula el- 
‘ >n, aki több felszólítás ellenére adós 

” ’ ’ ' ’' i költségé
vel, habár az ö kívánságára vitték a 

Kolozs Jenő

ügy
ma'

• Az 
osztály eljárását azzal Igyekezett 
gyarúzni, hogy a lecsökkcntett létszám' 
mai néni volt képes tíz ügyosztályt ad
minisztrálni.

A tanácsnok válasza után ismét Vö
rös János szólalt fel, aki előrebocsá
totta, hogy nem veszi tudomásul a ta
nácsnok válaszát. Kifogásolta, hogy 
nem az elbocsátottakat vették vissza, ha- 
már munkaerőre volt szükség és felol
vasta annak a 20 mérnöknek a nevét, 
akiket Vájná tanácsnok a B lista után 
alkalmazott, s akik a napszámos jegy
zéken tisztviselői fizetéseket kaptak.

A közgyűlés nagy többsége nem vette 
tudomásul Vájná válaszát éw FoJkus- 
házy alpolgármester kijelentette, hogy 
az ügy revízióját a legközelebbi köz- 

a közvéleményt. Gazdasági téren is 
csőd előtt álluük.

Ezután hosszaBSftn
ismertette ét frankit gyben Ját

szott sZekepét.
Majd a legitimista politika 
seiről szólott. Elsősorban

kérdé- 
,ivw __________ Károlyi
József gróf székésfehérvúri beszé
dével foglalkozott. Véleménye-, sze
rint

Káfolyi nem látja tisztán a \ 
helyzetet.

Budaörs a legitimizmus harcainak 
kezdőpontja. 1920 óta csak belpoli
tikai okokon múlik, hogy a király
ságot nem lehetett helyreálllmnt, 
nem pedig külső tényezőkön. Ezért 
nem tudja elfelejteni Budaörsöt, 
amit a magyar történelem legna
gyobb szégyenének tart. Ottó ki
rály hazatérése titán megbocsájt*  
hatja és elfelejtheti a történteket, 
de hívéinek emlékezniük kell...

Ezután Hígray Antal gróf aján
lotta Pallaviec:m őrgrófot a válasz- 

<M,„ lók szeretetébe.
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BOURDET EDUARD, » 
a nálunk betiltott „Rabnő“ 
szerzője, szombat este óta 
Budapesten tartózkodik. A 

magas, vállas és egészen fiatal író
val beszélgettünk a Dünapalola 
halijában. Elmondta, hogy nem ér
dekli a R ab nő magyarországi sorsa 
?s programszerűen, mint a keleti 
turnéja utolsó állomására jött hoz
nánk. Vasárnap kora reggel kon
flisba ült és megnézte a várost, 
amitől el van ragadtatva. Délután 
3 órakor tért haza sétautjáról, 
majd Hellal Jenő dátta vendégül, 
aki az éjszakai Budapestet mutatta 
be Bourdet-nck. Színházban nem 
volt és kijelentése szerint — nem is 
kiváncsi rá.

_____ SZÍNHÁZ
Nem lehet elájulni Párizstól 

— mondja Titkos Ilona 
aki rossz' darabokat és rossz színészeket látott Párizsban

■■i——n—b-- ♦ » »-««■—— in
Egy néger primadonna, akinek 3 millió frank 

apanázst ad egy párisi bankár

MAR NAGYBAN PRÓBÁL
JAK a Vígszínházbau a sze- 
zónnyitó roprízt a „Szóki- 
mondó asszony“-8ágot, ame
lyet a háromhetes szünet után

mutatnak be. Ezek szerint így alakul a 
Vígszínház szezonja. Tizennyolcadlkán 
zár augusztus 18-án nyit az Antóniá
ra!, 21-én pedig a Szókimondó asszony
ság repríze lesz Fedők Sárival, Pécsi 
Blankával, Törzs Jenővel a főszerepek
ben. Fedák a szünetben vidéki turnéra 
megy, öt várost látogat meg a Seybold- 
dal és' útjára elkíséri a szerző, Lengyel 
Menyhért is. A vidéki turné után tíz
napos' autótura következik az olasz he
gyekbe é<» ami idő még a szabadságból 
megmarad azt a Dunán összecsukható 
belga csónakjában tölti Fedák, aki szep
tember végén már a bécsi Karltheater- 
ben játsza a Seyboldot.

színházi ÜGYNÖKÖK 
ÉS IGAZGATÓK titokban 
már lázasan készülnek a 
jövő szezonra. Több dara
bot kötnek le és vásárolnak, 

a jelekből már most meg lehet álla
pítani, hogy magyar szezon lesz. 
Jövőre Lakatos László és Fodor. 
László két-két darabbal fog szere
pelni. Molnár Ferenc Játék a lias- 
tényban cimü darabja a Magyarban, 
han, Vajda Ernő Hol voltál című 
vigjátéka a Belvárosiban jön. He
vesi is írt uj darabot a Nemzett 
Színháznak. Fazekas Imre pedig 
Amerikából küldötte uj drámáját a 
Nemzeti Színháznak. Földes Imre 
Béka, cimii uj vigjátéka a Belvárosi
ban, Ruttkay György Jazz-a a Vig- 
beu kerül majd színre. A Király 
Színház jövőre csak magyar ope
rettet játszik. Színre ker.ül itt Kál
mán Imre: Cirkúszhercegnő-je, egy 
Martos-Szirmai, egy Martos-Huszka 
operett és Farkas Imre Repülj fecs
kém című daljátéka. Zágon István a 
Pünkösdi rózsájával startol a Ma
gyarban, <•• Békeffy és Raggambi 
Bazsarózsája m itt kerül színre. 
Zilált y Lajos A világbajnok cím
mel darabot irt a Vígszínháznak, de 
a Nemzeti számára is készít vígjá
tékot a nyáron. Egy Bús Fekefe-

Két hét előtt, mikor elutazott 
Párizsba, ilyen szavakkal búcsúzott 
tőlem Titkos Ilona:

— Valahogyan sok reménnyel me
gyek Párizsba. Régen voltam már 
ott és azt hiszem, rengeteget fogok 
látni és tanulni. Talán akad egy-két 
darab, amit elhozhatok magammal.

Tegnap jött meg és ma utazik to
vább a Tátrába és később a Lidóra. 
A két utazás között kofferek, kalap
skatulyák társaságában számol be 
párizsi tapasztalatairól:

— Hát először: nem leket elájulni 
Párizstól, — mondja. — Góthékkal 
jártuk a színházakat. Közös tapasz
talatunk az, hogy

borzalmasan rossz darabokat, 
közepes képességű színészek 

játszanak Párizsban.
Egyes színházakban kitűnik egy- 
egy jó színész, de ilyen nagyon ke
vés akad. Jó magyar színésznek se
hol sem lehetne könnyebben érvé
nyesülni, mint Párizsban, A La gar
zon premierjét néztük meg aTheatre 
de Paris-ban, ami véletlenül roppant 
érdekes volt. A rendezése is szenzá
ciós. Paldinetti játssza a női fősze
repet, sajnos, hogy a második fel
vonás közepétől direkt elejti a sze
repét. A darabot a Vígszínház sze
rezte meg előadásra és máris

felkérték, hogy a jövő szezon
ban játszani ott a La garzon 

főszerepét.
Választ természetesen még nem tud
tam adni.

— Megnéztem a Laprisönniere-t is, 
amit nálunk betiltottak. Nekem az 
volt az érzésem, hogy közelebb áll 
hozzám a francia rendezés, mint 
a Rcinhardté. Reinhardt túlságosan 
elvonatkoztatta az alakokat, a fran
ciák pedig inkább játszották a földi 
hús és vér figurákat.

— Természetesen a Folies Berge- 
rcs-be is eljutottunk.

Láttuk a Mistinguctte revüjét, 
aminél kétségbeejtőbbet és bor
zalmasabbat nem pipált Európa, 

felháborodva és émelygő gyomor
ral hagytak ott az előadást.

— Annál kedvesebb Josephjné 
Baker. Ez a néger nő uralja most 
Párizst. Ultra eton frizurájával, kis

rövid nadrágban, sárga kendővel a 
nyakán és édes kis pofájával ha 
megjelenik a szi"pádon, a közönség 
tapsol és őrjöng. Soha nem hallott 
és képzelt finom nüanszokat hoz- 
ki énekével és táncával. Minden 
számát négyszer 'ismételtetik. Hire- 
sobb, mint Mistiuguette. Ez a Ba
ker

negyvenötezer frankot kap es
ténként és barátja, egy párizsi 
bankár, három millió apanázst 
bocsát havonta rendelkezésére.
— A párizgi tartózkodásomnak 

volt aztán egy nagyon kellemes ol
dala. Minden időnket a Dolly-növc- 
rek társaságában töltöttük, akik Ba
kerrel együtt a legelső starjai Pá
rizsnak. Ezek a magyar leányok is 
mérhetetlenül gazdagok, olyan pom
pában és fényűzésben élnek, amit

ml itt el sem tüdüuk’ képzelni. Min
den ruhájukhoz más-más szinti ék
szerek tömkelegét hordják. FeW 
ruhához csak briliánsát, zöldhöz, 
csak smaragd ékszerek sokaságát 
veszik magukra, A két leánynak 
négy autója, két palotája vau. Emel
lett rendkívül szerények és kedve
sek. Egyszer megkérdeztem tőlük:

„Mondjátok meg őszintén, hogy 
miben rejlik a ti erőtök és sikerei
teknek titka!" A válasz meglepő 
volt. Határozottan mondták:

„Abban, hogy magyarok va* 
gyünk!"

— A Dolly-nővérek tényleg min
denütt hangoztatják, hogy ők ma
gyarok. Mcgplakát jaikra is rányom
tatják. Az én kérésemre megígérték, 
hogy amerikai szerződésük jnegro- 
viditésével

három napra augusztusban ’] 
Pestre jönnek. l'

Hogy melyik színház látja őket 
vendégül, még bizonytalan.

— Most, miután megjártam Párizst, 
én is mondom, hogy a jö.vö szezó 
nunk feltétlenül a magyaroké. För
telmes rossz az idei francia darab
termés és a múlt szezon is meginti 
tatta, hogy csak magyar szerző da 
rabjának van igazi sikere.

—- Divat, ruhák! Igen, hoztam. 
Ruhát még tudnak csiuálni Párizs 
bán. Darabot nem nagyon. /

Stób Zoltán ?

Komoly interjú Féld Mátyással
a kompromittált vérűről és arról, hogy „sajnos'7 csak az ő darabjai 

kellenek nyáron a közönségnek
Féld Mátyással éppen úgy vagyunk 

az idén mint a nyárral. Nehezen, de 
mégis eljött és ii»e megjött Féld Má
tyás úr várva-várt idei darabja is: az 
Alvó feleség.

Fcld Mátyás, aki lelke mélyen a hu
morista álarca alatt igen-igen komoly 
ember, a következő nyilatkozattal bo 
csatolta át legújabb alkotását a kö
zönségnek:

— Azt a előbbi nagy fajt,amelyet revü 
nek hívnak, én teremtettem meg Pesten 
és úgyszólván az egész világon. Harminc 
évvel ezelőtt írtam meg az első reviit, 
amelyet minden évben egy-egy követelt. 
Az idén nem revüt, hanem paródiát ír
tam, mert a

Fővárosi Operettszínháziján nagy 
költséggel előadott revük olyan 
kétségbeejtöen rosszak, otlettelcnek 

voltak,
hogy a közönség bizalmai lan lett a 
revü szó iránt. Azután meg rájöttem 
arra, teljesen szükségtelen, hogy mind
untalan

20—30 pucér nő ugráljon és cigány
kereket hányjon a színpadon.

sokkal jobb, ha az ember ötletekkel dol
gozik, ahogy azt a előbbi nagy sikerű 
darabjaimmal — megtettem. I

— Az Alvó férjet parodizálni egyike 
volt a legnehezebb feladatoknak. Mind
untalan beleestem az eredetibe, míg 
azután egy hétig félretéve az Alvó férj 
kéziratát

kikézdlem az alvó feleséggel. u
Nehezen reagált őnugysúgu, de végre 
megértettem vele, hogy éppen ügy mint 
a szerelemből, az — alvásból sem lehet 
megélni. Társultunk tehát a nyárra.

Mátyás nem fél a rossz konjunktúra-1 
tói. Mert így beszél:

— Régi jó elv, hogy jó darab házat 
(telt házat) csinál. Ezt ón tudom leg
jobban. Csodálatos, hogy 4—5 évvel ez
előtt, amikor tőzsdei hossz volt és min

den színház zsúfolva volt a Budapesti 
Színház szokatlanul rosszul ment. És 
csak azóta ni egy jól, amióta, bessz van. 
Négy év óta állandóan 80%-os házak 
mellett játszunk — de csak sajnos az én 
darabjaimat. Semmi nem kell ide cs'ak 
a Matyi-revü. Szinte azt hiszem néha, 
hogy ezt a színházat ép úgy rniut 
Csipkbrózsikát megbabonázta valaki éa 
lOOévcs álomra ítélte. Emberfeletti feL 
adat, hogy nekem kell immár harminc^ 
öt év óta ezt tetszhalott színházat da
rabjaimmal rövid-rövid életre injec* 
tiózni.

CsOtfirtökőn

EMIL JANNINGS
és .

PUTTY LIA
parádés alakításitk

VARIETÉ-,
felújítja az

Ilii lilBiii

Zerkovitz operett maradt a jövő 
szezonra a Városi Színháznak. Uj 
iró is startol. Szalag László Szüliay 
cimii darabjával a Magyar Szín
házban, amelynek főszerepét Ró
zsahegyi Kálmán fogja játszani,

t. SV -
AZ UBORKASZEZON

BAN virágzik és érik meg 
leginkább a pletyka. A na
gyon szőke, szép szübrett- 
ről van szó, akit az utóbb!

időben bizony sokat emlegettek 
együtt a népszerű kabaréiróval. A 
szerelem nagy volt és a szőke szub- 
re;11 Hr .kabaréiró miatt nqgyon sok 
hódolóját visszautasította. A kaba
réiró és a szubrett boldogságát egy 
ideig semmi sem zavarig, szép sze
relemben múltak a- napok és a hetek 
es a hónapok, inig egyszer a napon
ta ismétlődő virágcsokor-óriások 
kepeben jelentkezett a fiatal gróf. A 
gióf annakidején —* szégyen ide, 
>7.€gycn oda---, de csúfos vissza- 
utasításba részesült, amelynek egyik, 
reszese — maga a kabaréiró vfilt.

A fiatal gróf azonban, nem-hagyott 
fel az ostrommal. A Sziget Színpad 
legutóbbi premierje alkalmával a 
szőke szubrettnek egész kocsira való 
virágot küldött. A kabaréiró rette
netesen dühös lett és a virághalmo- 
zon a gróf névjegyét kitűnő ötlettel 
a sajátjával cserélte ki. Másnap je
lentkezik a gróf.

— Tetszett a virág* •— kérdezte.
— Milyen virág? — csodálkozik- 
szubrett.

—-Tegnap, a premierre...
-- Igen... igen... a virág — he

begte a szubrett, akinek agyában 
most derengett a kabaréiró gyanús 
virágbőkozüségc.

Első point: A szubrett és kabaré
író kölcsönösen szakítottak egy
mással. A kabaréiró Párizsba uta
zott. a szubrett pedig azon gondol
kozik. hogy’ clfogadja-e vagy sem a 
gróf meghívását Doúvillébe. Remél
jük r legjobbat. Második point: a 
fiatal gróf fivére annak a grófnak, 
nkl nemrégiben egy színésznőt vett 
feleségül és akit cáaládja ezért kita-I 
gadott. 4 , ‘ l

a

♦ Fedák Sári utolsó liét fellépése a, Vigsiln- 
liázban Seybold és Antónia ragjosó szerepei-: 
beu. Legközelebbi előadások:

Hétfő, szerda:
Seybold.

Kedd, csütörtök:
Antónia.
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HÍREK
— A Regnum Marianuni temp- 

lom-alapkőletételi ünnepsége. Ün
neplés keretek között folyt le va
sárnap délelőtt a Városliget telkén, 
az Aréna ut mellett a Regnum Ma
rianum templomának alapkőleté
tele, amelyen megjelent Tass József 
népjóléti miniszter, nagyprépost, 
Ülbrecht kir. főherceg, fővédnök, 
Breuer István vallás és közoktatás
ügyi államtitkár. Sipöcz Jenő pol
gármester és több egyházi előkelő
ség. Az egyházi ének után Shvog 
Lajos szentszéki tanácsos, működé
sének 25 éves jubileuma alkalmából 
ezüstmisét mondott, melynek kere
tében Vasa József szentbeszédet tar
tott. Áldás után Albrecht kir. her
ceg megtette az uj templom helyén 
az első ünnepélyes kapavágást.

— Ma kezdik meg Rákosi Mátyás volt 
népbiztos és társai bűnügyének tárgya- 
lását. Ma, hétfőn kezdi meg a buda
pesti büntotötürvéuyszék Szemük taná
csa Rákosi Mátyás és ötvenöt társa 
kommunista bűnügyének tárgyalását. 
Tekintettel arra, hogy a bűnügy tár
gyalása során a vádlottakon kívül 
mintegy ötven tanút kell a bíróságnak 
kihallgatnia, a tárgyalás minden való
színűség szerint két hétig fog eltartani. 
Az ügyészség valamennyi vádlott ellen 
az iillaml és társadalmi rend erőszakos 
felforgatására irányuló bünteti címűn 
emelt vádat és miután vádirutában Rá
kosi Mátyás esetében a „bűnhalmaz"-* 
is meg kívánja állapítani, minimálisan 
15 évi fegyház büntetést kér a volt 
népbiztosra. A Rákosi-pör tárgyalását 
a törvényszék nagy esküdtszék! termé
ben tartják meg.

— Tovább árad a Duna. A buda
pesti dunai vízállás a vasárnapi 
mérés alkalmával 596 centiméter 
jvolt. Egy-két napig még apadni fog 
fog a Duna, de a felülről megindult 
[lijabb, Immár hatodik árhullám is- 
mét meg fogja duzzasztani a vizet. 
így tehát pár napon belül a fővá
rosban újabb áradás fog beállanl, 
ennek a nagysága azonban előre 
még nem látható.

— Eladják az osztrák „császársző- 
uyeg“-©t. Londonból jelentik: Jelenlog 
Londonban ki van állítva az úgyneve
zett osztrák ..császámőnyeg**, amely 
Bókáig a •chönbrunni kastély lépcső
házának falát, dis/4tette. A szőnyeget, 
mint újra híresztelik. az osztrák kor
mány cl akarja adni. Angol műked
velők meg is vonnék a londoni Viktória 
and Albert múzeum számára, de kér
déses vájjon össze tudják-e hozni azt a 
100.000 font sterlinget, amennyit nz 
osztrák kormány kér érte. A császár
szőnyeg perzsa munka és Nagy Péter 
cár ajándékozta I. Lipót osztrák csá
szárnak.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnap az időjárásról a kö
vetkező prognózist adta ki. Egye
lőre még nagyon hűvös idő, az eső 
jcsökenésével, azután általános ja
vulás várható.

— Gróf Platón Ferdlnándné bűnvádi 
feljelentést tett a rendőrségen. A fő 
kapitányság központi ügyeletén ma éj
szaka megjelent Piaién Ferdinánd 
grófné és egy különösnek, látszó ügy
ben tett feljelentést. A grófné írásbeli 
panaszt adott be Baschich Tivadar üz
letvezető, budapesti lakos ellen, aki a 
grófné állítása szerint közel százmillió 
korona értékű szőnyeget, értéktárgyat 
és készpénzt vett, át és ezzel nem szá
molt eí. A feljelentés alapján a rend
őrség megindította a vizsgálatot. Első
sorban is. azt igyekeznek megállapí
tani, hogy a bűnvádi feljelentésnek 
van-e valami komoly alapja, vagy 
pedig — ami valószínűbbnek látszik — 
a polgári bíróság elé tartozik a köve
telés ügye.

- fihíóg miatt öraieealek. Sebzett
btttl. Pet-ks Anna 47 évet h.UUrMsbeU a lor- 
gacs ucca 22. Htmú bűz előtt, - Jéger Bélé 
20 éves bitóog<>s*e«ód » Mérleg uccu 12. bzA 
mú ház előtt élnu g miatt rosszul lettek és o»z- 
ezeestok. A mentők rnindkOttÖJUkét a Rókus 
kórházba szállították.

— Keríkp.roto <*nul6t el
megvadult ló. Vasárnap dólulőtt a So
roksári után kerékpározott Fekete Fo- 
r.nc IS 6vo» tanuló. Nem nioeate tölá 
egy könnyű koeil elé loirott ló megva
dult ás mlkötbon tékerhctetlenül ro
hanni kérdett., elgázolta Fekete Forencet 
akit a mentők e^lyoe eóriiléHöl • Sünt 
látván kórháziul szállították.

ember elpusztult 
egy lőportár robbanásnál 

Villám csapott a lőporraktárba
New-York, július 11.

Morristowuból (Newjersey) je
lentik: Tegnap a villám becsapott 
a Denmark tó partjain lévő lőpor
raktárba, amely felrobbant. Nem
csak az egész arzenál pusztult el, 
hanem annak környékén mintegy 

harminc ház is.
A tengerészeti hivatal közlése sze
rint a 80 főnyi helyőrség kéthar
madrészének sorsa ismeretlen; más 
hírek szerint a lőporraktár hely
őrségével együtt

utasították, hogy lakóhelyét egye- 
lőro hagyja el.

Newyork, július 11.
A robbanási katasztrófáról érkező to

vábbi jelentések szerint bizonyosra ve
hető, hogy a hadsereg lőpor raktára, 
mely 40 millió dollárt ér és amelyet a 
robbanás már kikezdett, színtéu teljesen 
elpusztul. Előrelátható, hogy a még 
raktáron lövő készletek robbanása kö
rülbelül egy hétig fog eltartuni.

Gépkocsis rendőrök sietve végigjár 
ják a környező helységeket és távozásra 
szólítják fel a lakosságot, me«rt a há 
■zak heomlása fenyeget. Még Dgwerben 
is, melyet dombláncolat véd, 
uralkodik.

A roppant hőség és a robbanó 
tok sziláukesőjo megnehezíti az 
égési terület megközelítését.

pánik
több mint száz ember életét 

vesztette.
A szomszédos helységek lakosságát

— Letartóztattak egy lilioiutipró 
kocsist. Bramberg Miklós Újpest, 
Árpád út 136. szám alatt lakó piaci 
árus bejelentette a rendőrségen, 
hogy vasárnap délelőtt JfoZÍtár 
Lajos 30 éves újpesti fuvaroskocsis 
elcsalta 12 éves Emma nevű leány
káját és egy elhagyatott mezőn 
erkölcstelen merényletet követett 
el ellene. A kisleány betegen ért 
haza szülői lakására, ahol csak 
hosszas vallatás után mondotta el 
a kocsis bestiális cselekedetét. 
Nyomban orvoshoz siettek, aki 
megvizsgálta a leánykát és a lelet
ről bizonyítványt állított ki. Bram
berg Emma kihallgatása során el
mondotta, hogy Molnár cukorkával 
felcsalta a kocsijára és sebes vág- 
tatással elhajtott egy mellékuccában , ___ __________ _
lévő rétre, ahol száját befogva le- I vás«r'á.s kÖ2hBn- t.Hirschfcid. — . .................. zsebéből nvuirati nalvaudv

gráná- 
órlás’i

—- M. kir. Osztálysorsjáték. Szer
dán, f. lió 14-én kezdődik a XVI. 
Sorsjáték 4-ik osztályának búzása. 
A játékban való részvételt a betét 
és az előírt költség1 idejében való 
befizetésével kell biztosítani. Ajún- 
latos ezzel egyidejűleg a főhúzásra 
is beküldeni <iz esedékes összeget.

-- Pezsgő íürdöélet Balalonfüreden. A hosz- 
s«ii esős elöszezón után végül Raiatonfiircd fe
lett is beköszöntött az igazi in ár. A zsúfolásig 
megtelt fürdőhely Bcndzsay igazgató vezetése 
alatt eddig nem tapasztalt közkedveltségnek 
örvend. Pezseg az élet Balgtonfürcden. ahol 
nagy tempóban megindult a fürdő kiépítése. 
GJ, nagy reservoirt építettek, az Ipoly szállót 
30 szobával bővítették s most egy uj 250 szo
bás nagy szálló építését kezdik meg. A híres 
Szántó étteremben jazz-band mellett táncol cs- 
ténkint a közönség.

— A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 
igazgatósága a Vámház körúti fiók (IV., Vám
ház körút 8.) főnökévé Forrni Oszkár aligaz
gatót nevezte, ki.

; — Húsz millió koronát loptak ki a zsebéből
ievu «1!U, E™G könyvelő
, . 1 ’ t • 4. 1 *i zsebeJ'ől a nyugati pályaudvarnál egy lientes-tepertő. Molnár Lajost kihallgatása ((Rőtben Ismeretien tettes 20 millió koronát tar- 
után letartóztatták. | talmató |n'nztAreai.lt kilopta. , aaohtolvaj l(rt-

rekedtese érdekeben a nyomozás megindult.

— Szerencsétlenség a lóverseny-pályán. 
Szombaton este fel hat órakor az új 
Lóversenytéreu a báró Springer istálló 
zsokéja, Raik György az egyik futási
ban versenylovával együtt felbukott. 
A ló szívrepedésbeu azonnal elpusztult 
a szereucsétlenül járt 27 évea zsokét 
pedig a mentők súlyos belső »’■ rülések- 
kel szállították a Rókus kórházba.

— Az új lakásrendeletek. Mo.-t, jelent meg 
dr. Pongrácz Jenő „Jogi tanácsadó* soroza
tának negyedik füzete, mely a Budapesten és 
vidéken érvényben lévő lakásrendeleteik gyűj
teményét magyarázatokkal tartalmazza. A 
könyv 20.000 koronáért kapható minden könyv
kereskedésben.

— Zsebtolvajlással védekezik a sik
kasztó. A Hungária Malomcgyt-sület 
Rt. főügynöko Orovu Bertalan néhány 
nappal ezelőtt feljelentési toll a rendőr
ségen, hogy ügynöke Paunc István 150 
millió koronát elsikkasztott. A nyomo
zás során, mely alkalommal Paunc az
zal védekezett, hogy a 150 millió koro
nát, ismeretlen tettes kilopta a zsebéből 
a villamoson megállapították, hogy az 
ügynök egy hónap alatt szedte be n 
pénzt és azt lassún kint saját céljára 
fordítva elsikkasztotta. Beismerő valo- 
rnásu után letartóztatták.

Ideiglenes helyi hajójáratok létesítése » 
cserkész nagytáborozás tartamára. A ni. kir. 
Folyam- és Tengerhajózási Rí. Igazgatósába 
közhírré teszi, hogy a folyó évi július havá
ban a káposztú-'iiívgyeri parton, illetve az ár
víz megszűnte után az újpesti (Szúnyog) szi
geten létesülő Nemzeti Cserkész Nagylabor
nak a közö"«ég álla! való megközelítése, il
letve megtekintése, megkönnyítésére a táboro
zás idejére a Szunyogszigetnek a Nagyduna. 
felüli oldalán Nemzeti Cserkész Nagytúbor el
nevezéssel ideiglenes hajóállomást létesít és f. 
évi julius hó 1-i-élől, julius hó 27-ig bezárólag 
naponta Budapest—Eötvös térről Budapest — 
T’álffy (ér érintésével a Nemzeti Cserkész 
Nagytábor állomásra külön, ideiglenes heh 1- 
liujójúratoki'.í fog az egyidejűleg kiadott me
netrend szerint fentartani a következő menet
beosztással: Indulás Budapest—Eötvös térről:
10.30, 12.30, 11.80, 10.30, 18.30, 20.20 órakor,
indulás Nemzeti Cserkész Nagylabortól: 11.90,
13.30. 15.30, 17.30, 10.30, 22.30 órakor. A Nem
zeti Cserkész Nagyfából1 állomásnál julius hó 
10-étől 27-ig bezárólag a Budapest—Döinös— 
Esztergom között közlekedő szeinélylinjók ren
desen, a Budapest- Wien között közlekedő 
személylmjók pedig- feltételesen kikötnek. Az 
igazgatóság ezenkívül az újpesti kikötőben, az 
újpesti part és a sziget között a 1*711 nyögsz!pe
tén való táborozás tartamára átkelési hajójá-

I ratokat is fog fentartani.
— A magyar Általános Hitelbank igazgató

sága Salamon József Tivadart az ilgyvczótíi 
I igazgatóság tagjává kinevezte. Salamon c hó 
' végén fogja új állásában üzleti tevékenységé* 

________  . _____  _ ...... ...... —.....—megkezdeni.
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Rubinstein az első 
helyre nyomult 

a sakkversenyen

SPORT LÓSPORT

'A budapesti nemzetközi sakk-versenyen va
sárnap játszották a 13-ik fordulót és igy a két 
küldői nappal, amel cu a függő játszmák tor- 
r-ac bonyolítottak le. eddig 15 napon keresztül 
harcoltak egymásul a fekete-fehér kockák 
világmcstorci. M<v,' Rt forduló van l.atra és 
•gy, a függő játszmák elintézésére szánt nap, 
lehat összesen három ■ torna-nap.

A vasárnapi 18-ik fordulóu a következő pá
rok kerültök össze:

Vajda—Havabi. Tártako’er—Monticelli. N’wgy 
— Fűti. Mattison-r-Yates. Kmoch—Steiner, Grün- 
feld—Snosko-BoroWbzk.', Prokcs—Rubinstein, 
Takács—Colle.

Leghamarabb véget ért. még * délután fo
lyamai) a I'rokób—Rubinstein játszma/amnhr^ 
Rubinstein nyert meg és a Vajda—Havasi küz-‘ 
delem, amely döntetlen lett.

Esto 9 és 11 óra közt aztán még három' párti ■ 
sorsa dőlt el. Remis lett-a Tártakon cr -Mon- 
ticelli játék, győzött Kmoch Ktcinor elllcn és 
Grünfbld Kiioskő-Boron ekjr ellen; Általában a 
világos bábok ' ezetiii győztek.

Matiison nyerő: ro áll Ya‘es ellen 3 ‘gyalog 
és állásclönnyel, do Y’ates, szokása szerint, 
nem adta tol a réméu.vtelen küzdelmet, így a 
játék ma befejezetlen maradt. Ugyanez a sors 
érte a Takács-Coll© partit, ahol Takács 3 
gyaloggal és e.gv bástyával áll Colle puszta 
vezérével szemben. A Magy—Réti játszma is 
foyfutódul fog. itt nagynak gyalogelőnye van 
végiátékbau.

A' vorsens állási: Jli)bii|.stcin, Kmoch, Grün- 
feld «. Réti (1), Takács (1'. Monticelli 
Tartakower <’ollc (2i. Vates (1) 6. dr. 
Nagv (i) r.’-j, Mattiion (2). Vajda 5, Steiner 
(8)," Proke.-ch (1), Halasi (2) 4’,--. Snosko-Bo- 
rowsky (1) 31®.

71 Csupgay-vándordij 
győztese az FTC lett

— Károlyi (MHC) 400 méteren ifiusáfji 
rekordot Javított —

A hgki4.sszikusa.bb ifjúsági vándordíj küz
delmeit nagyszámú .közönség élvezte végig a 
Margitszigeten vasárnap- Meglepetések ugyan 
nem voltak, do a tömeges nevezések már eleve 
a logszebb küzdelmeket helyezték kilátásba. 
A njiting kiemelkedő' esemópyo

Károlyi Sándc'nak (MAC) 400 méteren fel- 
állított új ifjwjgi rekordja.

A részletes eredmények a kövotkozök:
Magas/ugrás. 1. Golbovits (FTC) 170 cm. .. 

Schepp (KISOSz) 170 pm. 3. Moharos (OTE) 
155 Qin. — 100 m síkfutás. 1. Németh (FTC) 
11.3 inp. 2. Pnltz (BEAC) 11.5 mp 3. Löwinger 
(MTK) 11.7 mp. — Sulydobás. 1. Balázs (FTC) 
11.64- ni. Kemény (MTK) 11.22 m. 3. Kiss 
(OTE) 10.75 in. - 200 m gátfutás 1. Dúrdav 
(BBTE) 28.8 mp. 2. Bajor (MTK) 29.1 mp. 3.

?.
Gerö (MTK) 29.3 mp. 1500 pj síkfutás. 1.___
tou (MTK) 4 p 29.9 mp. 2. Jjtygar (MTK* 4 P 
30.1 mp. 3. Pincs 'Cegléd) 4 p 31.3 mp. Távol
ugrás. 1. Paitz (BEAC) QtO cm- 2. Obeiczia-u 
(Postás) 029 cm. 3. GolhfXi's (FTC) 626 cm. 
— 400 m síkfutás. 1. Karolyi (MAC)' 52.2 mp. 
Országos ifjúsági rekord! 3. Nyiry (Cegléd) 
58.8 mp. 3. Löwy (MTK) 5t Tp. — Rúdugrás. 
1. Hérizy (.MAC) 3f*5 cm. 2. Bujinkay (BBTE' 
305 cm. 8. Szabó (HTVE) 200 cm. Diszkoszve
tés. 1. Farkas (Cegléd) 83.81 ' ni. 2. Balázs 
(FTC) 35.S0 in. 3. Pfclffer ( 32.83 m. —
4X100 m staféta. 1. FTC ar—Fekete—
Pfeiffor—Németh) 45.6 mp. ?. a) 45-8 mp.
3. MTK b).

A Csurgay vándordíjban első az FTC 25 
ponttal, második MTK 17 ponttal, harma

dik a MAO 11 ponttal.

Mar

Jót sikerült 
a lágymányosi 
leány- uszőverseny

Á Magyar. Ueuó Egyesület lágymányosi 
kuzópilyájáu vasárnap délután folyt le a ML'E 
leány-úszóverosnye. A víz egy kicsit hideg 
volt, a lánjok ennek ellenére forró .küzdelme
ket vívtak a győzelemért.

Az I. osztályú liutuüzdsban 100 méteren 
tötöké ható 1 p 44 mp alatt győzte lo klubtárs
nőjét. Komáromy Bözsit, míg Dénes Irén 
meglepetésszerűen a harmadik, helyre szorult.

A 100 méteres eisöosztálvú gyorsuszás ver- 
sevEe Komáromy Márta (NSC) zsákmánya 
lett 1 p 54.6 mp-es idővel. A 8X60 méteres el- 
•öosztályó vcgyer.stafétrtbnn a MTE aratott 
győzelmet Buuczö Irénből. Szőke Katóból., és 
Kratzncr Vilmából álló stafétával, a gyors- 
n&zóstafctát 3xso méteren ugyancsak a MUE 
hölgyei nyerték meg.

Érdekes éh kedves volt a 10 éven aluli 
„hölgyek*4 versenye, amelyet egy kis izimná- 
áUjp, leányka, gróf Zay Magda nyert meg.

aredményaS 
GSK attitUal

v«»s«nytin
’ ’Á rosez Időjárás teljesen elrontotta az állam- 
Irépgyari sportegylet vasárnapi atlétikai ‘via
dalát, amely a .tömegsportot volt, hivatva szol
gálni. A' verseny győztesei a kővetkezők:

300 méter (7 elöfatam után a döntőben). 
I.cichtag (MTK) 89 rop. - 1500 méter. László 
(MAC) 4 p 37.8 mp. — Gerelyvetés junior. 
Louis (OTT’ 1290 cm. - 300 méteres gyKlog- 
lá.s. Hóra <FTC) 1! p 36.0 mi». — Magasugrás. 
Udvardy iHBTE) tüo cm. .Egyedül). — 100 
mcterci síkfutás. Stcinmctz (KAOEL — Fúly- 
ilobáa juuior. Veress (FAFC) 1131 cm. — 500 
méter. (Lelchtag <MTK> 1 p 8.04 mp. — Disz
koszvetés. Marvallts (BTQ) 4190 cm. — 200
méteres gátfutás junior. Gö! I’ál (Postás) 28.4 
mp. — 200 méteres .síkfutás. A ida (KAOEí 
21.4 mp. Távolugras. Roscmiuuj (MTK) 700 cm 
— 3'KKi méteres síkfutás. Székely (KAOE) 9 p 
15 mp. — 800 métere* alktutás. Fonyó (MTK) 
2 p 02.4 mp. — 4''i00 méteres atafóta. B) cso
port MTE 4 p K» mp. Cl csoport.' Postás 3 p 
4.8 mp - Triatlon 1. lla (MÁV) 4 pout. 2. Ko
cák (MÁV) 5 pont.

x Bózsa Ármin hármas győzelmet aratott • 
bécsi nemzetközi munkónatlótikai versenyen. 
A bécsi nemzetközi munkikatlétik^i ■'Crseny 
s.-,óp sikert hozott Kó/p-a Ármlnuak, az MTE 
ki'Aló középtavfutójiiuak. Rózsa o4.3 mp alatt 
győzött 400-oD. a 800 métert 2 p 002 mp alatt 
nyerto mog, niig 1500-on 4 p 21.3 mp alatt 
győzött.

Válogatott vizipólócsapatunk elutazott Pá
rizsba. A magyar t.ílögatoll -tizipőlőcsapat 
vasárnap. Teggd 7 órakor', indult cl' a keleti 
pályaudvarról az s-tteudei gyorsvonattal Pá
rizsba. A inngyar uxpedlció Baloznny László 
dr. Szövetségi kapitány vezetésével a követ
kező tagokból, áll: Nagv Barna, Fazekas, Ho- 
monnuy U, Keserű II. Vórtess.', Wcnk ós Ke
serű 1. A csapatot a szövetségi kapitáuyuu kí
vül Donátit Leó dr... a MUSz aleluöko és Tyry 
az FTC csatára kisúrick -ol Párizsba. A ma- 
iryar válogatót csapat szerdán a tourelle»-i 
uszodában ad reváozsot a frauuia válogatott 
vjapatnak Budapesten szenvedett voreségéórt. 
A tourollM-i vmicnyen kívül eldöntésre kerül 
a Bárány István által -védett ..ürand Prix“, 
amelynek idei faioritja a kitűnő bgrl bajnok- 
úszunk.

X A boxolóbajnokiégok helyezéséért vWíj- 
*ip mArkőztok meg versenyzőink. Az egyes 
merkőzösak gybzteaoi foglalják el a harmadik 
helyet * bajnokság helyezési sorrendjén. Az 

Légeulyban (ÚJ.eredüóayok a kuvetkciök: Légeulyban (1LL 
Kor TVE> <yo» gclnmck (FTC' ollon. — Ban- 
Umaulybso fejtés (FTC: küzdelem nélkül

ifctrul olloo. _ Wulterm
b«.

tamaulyban bjuios (l'TCi 
gyöa 'Korpáé (BTOi allé: 
Trtfanovita (BW küzdi

Tátrai Handicap
1. Kényes (Szokolaí 5)
2. Gyi lovam! (Schejbal 5)
3. Tandi (Takács 10) és Virradat

(Mihalovlos 3) holtvorsenybeu.

A rossz időjárás csak kevés közönséget
vonzott ki a tegnapi versenyekhez. Pedig a
aport igazan nagyszerű volt, minden futómban 
nagy mezőnyök indultak, szép végküzdeímek 
voltak, de a favoritok majdnem minden ver
senyben lemaradtuk. A nap főversenyo a 
Tátrai handieap v olt, amelyben az összes f>e- 
uevezott lovak indultak, közöttük oly jó lovak, 
mint Mputalto. Gyi lovam. Sacbertortv, Pig- 
nouf, Kényes Armolis és Lázadó. Arraalis volt 
a nagy favorit, de ez a start után összoütko- 
•zött. Mofitaltóval, teljesen visszaesett és félpá
lyával utolsó lett. Montaltó is sok tért vesz
tett, do a végén még ötödiknek futott ÍJ. Ké
nyes, Arinalis istállótársa igen könnyen nyert 
Gyi lovam és az utón bezárt Virradat ellen. 
Lázadó, amely a távig vezetett hatodik lett. 
Úgy Kényes, mint Arniálls istállófogadási 
volt. A napot megnyitó Szentendrei dijat Do
nnáik nyerte a starttól a célig feltartva igen 
könnyen 3 hosszal. A kétéves nyeretlenek 
versenyét a nagyhírű Sodamint nyerte de ért
hetetlenül uem ez, hanem Az a híred volt a 
közönség kedvence, amely azonban helyre sem 
nőit. A kétévesek eladóvérsenyében 16 főnyi 
mezőny indult, a futamot a nagy favorit Ba
buska nyerte, Igaz, hogy egyedül jött el az 
indításnál, A Wclter bandicapot Serpentiu. a 
nap utolsó versenyét Evetko nyerte. A nap 
hőse Szokojal volt, aiki Kényes és Ferpentin 
hátán bravúros lovaglást végzett. A részletes 
eredmény a következő:

I. 1. Dominik (Janók pari). 2. Koppány (Gu
tái 10). 3. De bizony (Esch J0). Fm: Moudér. 
Rám vájj, Siess, Audorás. 3 h., I h. 17,
37, 25. — 17. 1. Serpentin (Szokolal 4). 1 Car- 
tüucho (Szabó 10). 3. Sinbad (Kisziváth’fl. Fm: 
Patyolat, Erdükincse Mucsai, Blondian, Si- 

10:06. 23, 49.’ 30. ' - ''nL l7 Kénye’*'''Szokolal 5) 
2. Gyi lovam (Scliojbal 3. Tandi (Takács 
10) és Virradat (Mlfealovics 3) holtversenyben. 
Fm: Jlontaltu, Bánát Arbogast, Sacliertorte, 
Pignouf, Lázadó. K. Papéba. Armalj-s. 1 és fél 
hossz.. 2 és fél b. 10:111, 26, 20. 23 13. — TV. 
1. Sodamint (Hofbauor 4). 2. Siluece (Sajóik 
6). 3. AUs Well (Esch 12). Fm: Komódié, No- 
body, Kz az, Bombay, Az a híred. 1 h., ütno- 
gyod h. 10:77. -28, 42. 55. — V. 1. Babusba 
(Scbejbul pari). 2. Rokoko (Németh 10). 3.
Iíokobál (Sajdik 6). Fm: Szorgalmas.! Blon- 
della. Regös. Rapid. Emeletes tót, Midaa, 
Snobly. Ágota, Sárvíz. Tilalom. Edus 2 h., 
nyakh. 10:17, 14. 48, 33. — VI. 1. Evetke
(Csuta 3). 2. I-’ormusuS (Sehcjbal 3). 3. Sniffy 
(Esek 2 és fél). Fm: Patt, Sárgám, Lolice, 
Juci, P Licsc. Frcudenau, Kcvisió. Nyakh- 
fél h. 10:77, 21, 22, 19.

71 Pannónia
csak nehezen tudta le* 
győzni a Hungáriajunior 

nyolcasát
A „ooloj »«),,« Wrf.lm. a Panno, kGyatra rendezésiben bonyolították le vasár

nap délután a bajnoki regattát a csepeli Duna- 
agban. Az. egyesületek féltékenységé is nagy
ban hozzájárult ubhoz; .hogy az, < vezosbajnok- 
ságok sportérteke a minimumra dbralválod’ot’t.

A bajnoki regatta eseménye, hogy a Pan
nónia junior nyolcasa csak erejének teljes 
megfeszítésével tudott gj.özedclmesliedni a 
Hungária juniorjain.

A bajnoki szkiffet Szendey (Neptun) njerte.

nia (Hautziugcr—Walter-r-Blum—Török dr.) 
győzelmével végződött. — A nyeretlenek né
gyese a Hitelbank roiy-uwer győzelmet hozta. 
— A bajnoki dublut -a Ne^mi, lCnablauch— 
Fzendcy kctiöse nyerte, mintán a Pannonja 
a küzdelmet 1500 méternél teladta. A bajnoki 
nyolcas versenye volt a mitlug egyetlen élve
zetes momentuma. A küzdelem mindvégig he
ves volt cs csak a iinisbep dőlt e! a Pannónia 
javára.

a balatoni hosszutávuszó- 
bajnokságot Pátiak István 

(MTK) nyerte
— Kz MTK siófoki uszóversenye —

'Az SÍIK vasárnap rendezte szokásos úszó- i 
versenyét Siófokon. A versenyzők vasáj-nap ! 
reggel indultak el a Délivasutról a balatoni i 
gyorsvonathoz csatolt külön kocsikon.

A siófoki uszövorseny klcmekedö eseménye 
a 2000 méteres Balaton-bokSzutav uszöbajuuk- | 
súg, amilyet a fiatal Páhok (MTK) nyert : 
mog 23 perc 33 mp alatt, Halasi Olivér (UTE) i 
előtt, aki hu»» perccel későbben ért be a óéiba. ' 
Az eredmény túlságos jónak látszik. Sokan 
úgy vélekednek, hogy a versenyzők tévédéi-

bői 1400 métert úsztak.
A nők közül elsőnek Keresztár? Kamilla 

(MŰT USwlt ^e’ BcMiázy Bimbit
Csaliban a .% rílak közül az MTK. a. nők 

közül ák FTC győzött. A 10()/méteres hátubtáu 
győztese Avar Mihály (MAFC) 1 perc 27 mp 
alatt. A 100 méteres gyorpuízásban Gáborfi 

I Antal (NSC) 1 pero 8.6 mp. alatt győzte le 
1 Turnovszky Istvánt (MAC). A nyaralók verse- 
l nyében Ivcndvay győzött.

A vevőink részéről megnyilvánuló 
sürgető érdeklődés folytán a már 

közismert

idenyutáni 
maradékvásárunk 

e hó 12-én, hétfőn kezdődik
Áraink ezen alkalommal 

oly feltűnően alacsonyak, 
hogy azok minden túlzás nélkül

rekordot Jelentenek 
az olcsóság terén!

Szerezzen erről okvetlenül 
személyesen meggyőződést

László és Fekete
Budapest, IV., Koronaherceo ucca 14-16

Budapesti 
ügetövensenyek

A sorsolási verseny volt a tegnapi verse
nyek főszáma. A 3893. száínu sorsjegy nyerte 
meg a futam győztesét, Vitézt. A ló ui tulaj* 
duuosa. Patak Zbigmund ügynök lőtt, do rö® 
tön 4 millióért eladta a ró-gL tulajdonosnál* 
A részletes eredmény a kövctKczü:

I. 1. Urának (Maszár 1 és negyed). 2. üofc 
kös (1 és fél reá). 8. Pirouette (a). Fm: Dák 
nők, Butterfy, Lepke. 10:32, 13, 11, olasz 10:36,
- II. 1. Miki (Feisar •(). 2. Lánczos (1 és fél 
reá). 3. Gacsina (1 és fél). Fm: Jeles, G. R. 8. 
10:72, 19. 18. Olasz 10:35. — 111. 1. Véletlen 
(Mauser 2). 2. öokol (3). 3., fu-ja (p). Fm: 
Pannikám, Xylander, Bazár. Reserl, Orion, 
PolJ, Werndorf. 10:89, 22, 29. 19, olass 10:59.
— IV. 1. Vitéz (Zwlllinger 2 reá). 2. Useful
(6). 3. Gambrinus (2). Fm: Goud Honé, Fin. 
10:18, 20, 18, olasz 10:62. — V. 1. Palika (Zvil- 
líiigcr 2). 2. Korzogó ■ (8). 3. Bubus (6). Fm: 
Alice, Bráma, Sári. Orgona. 10:21, 11, 11, 12, 
olasa 10:47. — VI. 1. Bajnok (Kálitokká 1 és 
fél reá). 2. G. Jóska (1 és fél). 3. Éva láuva 
(2). Fm: Rendetlen. 10:16, olasz 10:21. — VTI. 
1. Sylvie—Souvenir (FilUpitsch 1 és fél). 2. 
Evcline—Lavinia (6). 3. Jani—Pista (4). Fm: 
Hir—Végső, Csoda—L’as. 10:18, 11, 17, olasz
10:54.

Szervesítésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ. .

Eladja:
A „Héttől Lapok" UJsdgrdUalat.

Fogadni lehet

,4-4 
íBsrw”3
VI. Váci ut 1. •

RÓTH BANK
Budapest, V., Vilmos császár út 48. sz.

Alapítva: IMS. Avban 

Készpénzéi klhelyezzQk 
első helyi Jelz&fogblztositék mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyan
ezeken kockázatmentesen s legjövedel
mezőbben gyümölcsözte örloszté-
ses és kamatozó csönöket
folyósítunk m 
ra, bér- és család házakra. 
Pénitárl órák: 9-föl 6-Ifl

kok-

Vzemveastf: Ptukfa btvia.


