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Megfojtotta és szívenszúrta gyermekét
egy fiatalasszony, mert nem tudott
csecsemőkelengyét vásárolni
Papírba csomagolva, villamoson hozta a holttestet Újpestről a városba
és az állatorvosi főiskola kertjébe dobta — A gyilkos anya beismerte
tettét — A rendőrség letartóztatta
A Hétfői Napló múlt heti számá
ban megírtuk, hogy az Állatorvosi
Főiskola kertjében a Főiskola ker
tésze borzalmas leletre bukkant:

letett Dobos Mária, aki az Újpesti
Kötőszövőgyárban napszámosnő. A
munkásasszony férje a háborúban
szerzett
betegsége következtében
meghalt. Az asszony a legnagyobb
Papircsomagban egy megfojtott
nyomorban élt Újpesten a Lőrinc
szivenszurt csecsemőt talált.
uccában lakott egy konyhában. A
detektívek a lakásán fogták el a
A rendőri nyomozás, mely egy hót bestiális anyát, aki a detektívek
óta folyt ebben az ügyben, most faggatására sírva
végre eredményre vezetett. A de
vallotta be, hogy ő gyilkolta
tektívek hosszas kutatás után kide
meg négyhónapos csecsemőjét.
rítették, hogy a négy hónapos fiú
csecsemőt
A gyilkosságot azért követte el,
mert nagy nyomorában nem tudott
anyja gyilkolta meg bestiálisán
annyi pénzt keresni, hogy abból
és dobta be az Állatorvosi Főesecsemőkeleügyét vásárolhasson.
kóla kertjébe.
A gyermekgyilkos anya, akit a
A gyermekgyilkos anya, akit va detektívek a főkapitányságra kí
sárnap a detektívek Újpesten fog sértek be az őt kihallgató rendörtak el: özv. Kelemen István né. szü tisztviselő előtt, állandó sírás köze

pette részletes vallomást tett a nalban induló villamoson bejött a
gyilkosságról. Kimondotta, hogy a borzalmas csomaggal Budapestre
múlt hét szombatján este bezárkó
A csomagot hona alatt szoron
zott konyhájában,
gatva,
bolyongott a hajnali
uccákon,
begyömöszölte csecsemője szá
ját, megfojtotta s hogy biztos le
útja za Állatorvosi Főiskola előtt
gyen a gyermeke halálában,
vitte el.
,,
konyhakéssel szivenszurta az
Körülbelül egy lélek sem volt lát
apróságot.
ható s amint a rács mellett elhaladt
A késnek a hegye hatolt csupán be
a kisgyermek holttestét tartal
a gyermektestbe, mert amint a ki
mazó csomagot áthajította a vas
ömlő vért megpillantotta a bestiá
kerítésen,
lis asszony visszahúzta, a gyermek
testéből a hegyes kést. Éjszaka
majd gyors léptekel tovairumudott.
becsomagolta vastag csomagolóA gylikos asszonyt kihallgatása
papírba a holttestet,
után a főkapitányságról átszállítot
majd ruhába tekerte s az első haj ták az ügyészségre.

Andrássy Gyula yróf,
aki tegnap érkezett Tiszadobról és holnap utazik Lequeitióba

nyilatkozik a Hétfői Naplónak
Poincaré kormányalakításáról, az új ellenzéki balpártról
és Budaörsről, amit elfelejteni nem lehet
Andrássy Gyula gróf, aki a fraukfigy parlamenti tárgyalása óta távol
tartotta magát a politikai élettől, szom
baton este tiszadobi nyaralásából vissza
érkezett a fővárosba. A mágnás legiti
misták ősz vezére, aki időnkénti inak
tivitásaiban sem szűnik meg politikai
barátai útján föntartani a kapcsolatot
az ellenzéki politika irányadó tényezői
vel, föuccai palotájában vasárnap dél
ben fogadta a Hétfői Napló munka
társát.
Az aktuális politikai kérdések közül
elsőnek
Poincaré kormányalakítása

Európa, sőt az egész világ érdeke, Nyilvánvaló ugyanis: ha az egyik
nemzet szenved, a többi vele együtt
mert
szenved.
Franciaország gazdasági ziilAz egyesült balpárt megalakulásáról
lese világszerte nemcsak _gazAndrássy Gyula gróf a következőket
dasági, de politikai bizonyta
mondja:
lanságot is eredményezhet.
— Én a magam részéről csak

őrülni fogok; ha az ellenzéki
— Miután úgyszólván az összes
pártalakitás sikerrel fog járni,
pártok egyesültek a frank meg
mentésére, bizonyosra vehető, hogy mert általános politikai és speciáli
Poincaré munkatársaival megfogja san parlamenti szempontból is
találni azt a módot, amely célhoz
rendkívül kívánatos, hogy a
vezet. Magyarországot illetően ab
jobboldali teljhatalmú reakció
ból a szempontból lehet jelentősé
val szemben valóban összetartó
get tulajdonítani a frank-katasz
kerül szóba.
balpárti ellenzék vegye fel a
Andrássy erre vonatkozóan vélemé trófának, hogy
küzdelmet.
nyét a következőkben TcjtetCe ki:
őszintén sok szerencsét kívánok
a francia gazdasági válság ke
— Minket elsősorban a frank vál
Rassay Károlynak pártalakitásáserves szenvedései talán ráirá
ságának megoldása érdekel. Én úgy
hoz. Majd a tények fogják azután
nyítják az illetékes francia kö
látom .1 helyzetet, hogy Poincaré
igazolni, hogy az uj alakulás a
rök figyelmét arra a magyar
kormányának sikerülni fog a frank
hozzá fűződő várakozásnak meg tud-e
igazságra, amelyet a trianoni
további zuhanását megakadályozni
szerződésből
ezek
az
urak
kifefelelni?
és a francia valutát megfelelő ár
Arra a kérdésre, hogy Károlyi őóWit
lejtettek.
folyamon stabilizálni.
Ez egész

felhívását, amely szerint „el kell felej
teni Budaörsöt!...“ — magáévá tcaá-e,
elborul az arca.
— Erről beszélni sem lehet, —
mondja.
Nem lehet elfelejteni azt, ami
ről folyton beszélnek éppen
azok, akik az elfelejtés szüksé
gességét hirdetik.
— A közelmúlt történelmi tényeit
meg nem történtekké tenni, abszur
dum. Magától értetődik, hogy a le
gitimista politikának nem tengelye
és nem alapelve a bosszúállón. Ellen
ben: célunk a legitimista ideál
megvalósítása, törvényes eszközök
kel, a legrövidebb időn belül, cn
ország érdekében. Az u tény, hogy

én és barátaim nem felejtjük
el Budaörsöt,
— nem jelent bosszutörekvést. Mi
nem cselekszünk a sötétben,

csak folyton arra gondolunk, amire
gondolni kell...
Az általános politikai helyzetről re
zignálton állapítja meg:
— Belátható időn belül változás
nem várható. Az őszi hónapokig
teljesen kikapcsolódom a politikai
életből.
Kedden feleségemmel és leá
nyommal Liquoitlóba utazom
Zita királyné és a királyi csft*
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bizonytalan ideig külföldön marad. A
jiarlamout őszPelső ülésén minden valóHZÍifűség szerint jelen lesz ugyan, de efcIdűszerjnt minden alkotmányos küzdel
met céltalannak lát.
— Nálunk már nem szokás levonni a
politikai konzekvenciákat s így a pörmellett. ■
.»
lainentárizmus kezd illuzórlussá válni,
Andrdsty Gyula gróf végül megjegyzi — mondja — s lemondóan legyint a kö
még, hogy a loqultiól látogatás után zével.
<*
Rátkai Károly dr.

’ — Liquetiói tantózkodúsöm idejét
Dióst még nem tudom megjelölni.
Minden a körülményektől függ.
Lequeitlóban
talál kozni
fogunk
l'ziráky József gróffal, aki már
hosszabb' ideje él a királyi család

A nyílt szavazás Túri Bélának hozott
győzelmet Öttevényben
Túri Béla 5453, Pósta Sándor 1991 szavazatot
kapott a választáson
ötté vény, Július 25.
9 órakor.
(Kiküldött tudósítónk telefónjelentésc.)
Túri Béla
787
A vasárnapi nap folyamán az öttePosta Sándor
157
vónyi választókorülctbon Posta Sándor
10
órakor.
dr. (, r. donn Irata párt jelöltjét elkísér
Túri Béla
1643
tek Pakol* József, Magyar Miklós, Hor
Posta Sándor
470
váth IV. Károly és Hajdú Marcell dr.
11 órakor.
A választás alkalmával / d<»uiokr-| áTúri
Béla
2342
párt tngjni tanul voltak azoknak a soPosta Sándor
786
■iozatos incidenseknek, amelyek a válasz
12 órakor.
táson lefolytak. Az igazi népakarat nem
Túri Béla
2884
nyilvánulhatott meg egy környékbeli
Posta Sándor
1090
községben sem. A választási urnáknál a
1 órakor.
‘község hatalmasai, a szolgabírák, jegy
Túri
Béla
3125
zők. álj(»ri)á«lonökök s papok ültek s így
Posta Sándor
a választóik nagyrészo
1218
öttevéuy, július 25.
nem mert úgy szavazni, uhogy ér
zett.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósitójának
telefon jelentése.)
A mefcféleinlítÓB terrorjával sikerült elÁ7. cbédulúni órákban kissé lanyhult
.érni az öttevényi eredményt.
Hiába tiltakoztak Pakold .József és az, órdelődés. Túri Béla megszakítás nél
párttársai az egyes választási hangnla kül vezet. Este hat árukor az eredmény
lót. befolyásoló jeLonsógek ellen, az a küvetkező:
Túri Béla
hiábavaló volt. Arvány községb/i jpól5212
dául a választási jelzőtáblára azt írták
1911
Posta Sándor
ki, hogy
7 órakor.
Túri Béla
Posta Sándor dr. a nemzetközi szo
5Í10
ciáldemokrata pár jelöltje.
Posta Sándor
1980
Vakots József és Magyar Miklós tilta
üttevény, július 25.
kozása ollenéro sem törölték le ezt a fel
este 8 óra.
iratot. Egy másik községben fölhívták
A választókerület 30 községé bon lezár
u kisgyermekeiket, hogy
ták a szavazást. A többi 12 községben, a
záptojással dobálják meg azokat,
záróra
kitűzése még bizonytalan.
akik Posta Sándor dr.-ra adják le
Győr, július 25. Az öttevényi válasz
szavazatukat.
tókerületben
megtartott szavazást csto
így megfélemlítés folytán öttevény
ben nem mutatkozhatott meg az igazi %8 órakor fojczíék be. Túri Béla 5453
szavazatot
kapott,
míg dr. Posta Sándor
népakarat, a mandátumot Túri Béla dr.
kanonok nyerte ol. Bizonyára más lett 1991-et. A választás kihirdetése holnap
i
délben
12
órakor
lesz,
amikor Túri Béla
volna a választás eredménye, hogyha a
Posta
szavazás nem nyíltan, hanem titkoHau kanonok átveszi mandátumát.
Sándor
dr.
a
választás
után azonnal
történik.
Az egyes jelentések a 42 községből ösz- Pestro utazott. A választás lefolyása in
cidens nélkül teljesen almán történt.
szegez\c a következők:

Agyonszúrfa egyik piníérét
a Kéményseprő vendéglő üzletvezetője
Gyilkosság! merénylet a vendéglő konyhájában
Bui /dilmaíi tragédia tartánt vásár,nap délben a Szondi uccu és az
Aréna ut sarkún lövő Kéményseprő
vendéglőben. Prelshigetí Gyula 38
éves üzletvezető
konyhakéssel hátbaszurta Hor
váth Ernő 20 éves pincért,
okit n mentők haldokolva szállítot
ták a Rókus kórházba.
A városligeti Kéményseprő ven
déglőt évek óta nagyszámban kereste
fel a közönség, Vasárnap délben is
nagyobb társaság jött össze és a
pincérek siették, hogy a nagyszámú
vendégsereget. mielőbb kiszolgálják.
A konyhában a pincérek türelmetle
nül kérték a megrendelt ételek mi-

Szíves tudomására hozom
igen tisztelt vevőimnek és barátaimnak*
hogy Kossuth Ln|os ucca S. sí.
a>att az elárusitá-.t beszüntettem.
Az onnan visszahozott átüt csakis
35 év óta fennálló

József körút 81. szám
alatti Ötletemből — túlzsúfolt raktáram
csökkcntéürc

baiierztsl áron, eaetlag
kedvező flzettil módozatok
mellett árusit ra.

ueó„
p K -W

Löw Sándor
órás és ékszerész, kamarai szállító

előbbi kiadását. A türelmetlenkedők
között volt Horváth Ernő pincér is,
aki kérte Preislnger Gyula üzletve
zetőt, adja át neki az ételeket. Prcis inger. durva szitkokkal támadt a
pincérre, mire Horváth kijelentette,
hogy panaszt tesz a főnöknél. Hor
váth letette az ételt és megfordult,
hogy kimenjen a konyhából. Ebben
a pillanatban Preislnger felkapott
egy nagy konyhakést, utánairamo
dott a pincérnek és a kést a fiú há
tába szúrta. Horváth hangos jujkiúllással összeesett.

A kés a lapockája között meg
akadt és a hátában muradf.
A pincérek az első rémületből fel
ocsúdva Horváth segítségére siettek,
mások meg a gyilkos Preisingerro
támadtak, aki erre újabb kés után
nyúlt és hangosan kiabálta:
— Mindenkit megölök, aki hozzám
nyúlt
A pincérek rémülten hátráltak a
dühöngő ember elöl, akit csak a köz
ben elősiető rendőrnek sikerült ár
talmatlanná lenni és előállítani a
főkapitányságra, ahol őrizetbe vet
ték.
Megérkeztet a mentők is, akik
Horváthot életveszélyes sérüléssel,
haldokolva szállították a Rókus kór
házba és felépüléséhez jgiups sok re
mény, jf
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Ma lép életbe a vlllamosvasűtak
módosított menetrendle
A BSzKR igazgatósága néhány nap
pal ezelőtt megváltoztatta a villamosvasutak- menetrendjét s az új rendszert
azonnal élotbe is léptette. A gyakorlat
ban azonban a menetrend nem vált be s
a közönség hangos panaszainak nyomán
a villamos vasutak igazgatósága kény
telen volt tt menetrenden megfelelő vál
toztatásokat eszközölni. A módosított új
menetrend az alábbi érszlotességgcl, ma,
hétfőn reggel éleibe lép.
A 2-os villamos a keleti p. a. Bezcrédi u.—
Rókus kórház -Nyár ti. Rudolf tér Cs vissza
közlekedik b » keleti pályaudvariéi aí elét)
kocsi 5 óra 1)8 perckor, u Rudolf térről 12.30
perckor.
A 3-as Újpest—Váci út—-Boriiul tér között
közlekedik. Újpestről 5.30-kor, a Berlini térről
5.55-kor indul az első kocsi, az utolsó pedig
Újpestről 9.02, a Berlini térről pedig 9.27-kor
indul.
A 4-08 Uj Szent János kórház—Ma-rgithid—
Nagykörút—Boniros tér. Első kocsi az Új Szent
János kórháztól 6.08, Boniros térről 5.58, utolsó
kocsi na Uj Szent János kórháztól 11.57, Borúrvs térről 12.12 órakor.
Az 5-öst Népliget—Üllői út—Vilmos császár
ut—Marglthid—Lajos tlcca—FŐ tér. Első kocsi
Népligettől 5.10, Fő térről 5.20, utolsó kocsi
mindkét helyről 11 órakor indul.
A 6-os:
Boráros
tér—Nagykörút-Nyugati
p. u. Első kocsi Boráros tér 5.2(1, Nj'Ugati p. u.
5.83, utolsó kocsi Boráros tér 12.43, Nyugati
p. u. 1.05 órakor indul.
A 7-as; óbudai p. u.— Lajos ucca—Marglthid
—Berlini'tér és vissza. Első koosl: Vörösvári
úttól 4.50, Sólyom ucca 5.40, utolsó kocsi 12.55,
illetve 1.40 órakor.
A 8-ast Műcsarnok l’odniaulczky ucca • Sza
badság tér—Duiiaport- Kálvin étfi Elsii kocsi
Műcsarnok 5.10, Kálvin tér 5.41, utolsó kocsi
Műcsarnok 12.27, Kálvin térről 1.01 órakor
indul.
A fl-es: Horthy Miklós ul Budai Dunapart
--Lajos ucca—Fő tér és vissza. Első kocsi:
Horthy Mikló* ut 5.05. Fő tér 5.15, utolsó kocsi
Horthy Miklós ut 12, Fő tér 12.40 órakor indul
A 10-esi Mücsartlük- Király Uccá—Szabadság
tér éa vissza. Műcsarnok. Első kocsi 5.10, Sza
badság .tér 5.40, utolsó kocsi 12.52, illetve J.10.
A ll-os: Közvágóhíd—Muzcuni körút—Vil
mos császár út—-Váci ut—Újpest és vissza.
Első kocsi Közvágóhíd ós Újpest 5 óra, utolsó
kocsi Közvágólildról 11.15, Újpestről 11 órakor
A 14-es: Orczy tér—Baross tiecflr—Erzsébet
hid—Dólivasut—Új Szent János kórház és viezsza. Első kocsi: Orczy tér 5.08, Uj Szent János
kórház 5.49, utolsó kocsik: 12.20, Uj Szent Já
nos kórház 1 órakor indul.
A 15-ös: Városliget—Thökly ut—Rákóczi ut
—Vilmos császár ut—Margltliid—Délivasut és
vissza. Első kocsi: Városliget 5.00 órakor, Délivasút 5.82, utolsó kocsi: Városliget 11.21, Déli
vasút 1.18 órakor indul.
A 16-os: Orczy tér—Baross ucéa—Pesti Duna
part Pozsonyi ut—Dráva ucca és vissza. Első
kocsi: Orczy tér 5.08, Dráva ucca 5.51, utolsó
kocsi: 10.47, illetve 11.30 órakor indul.
\ 18-as: Népliget—Delej ucca-Baross ucca
Pest: Dunapart—Országbáz tér és vissza.
Első kocsi: Népliget 5.C0, Orsz.ágbáz. tér 5.36,
utolsó kocsi: 10.22, Országbáz tér 10.58.
A 19-os: Zugló- -Rákóczi ut—Fcrcno József
Ilid--Horthy
ut Kelenföld és vissza.
Első
koc,«i: Zugló ós Kelenföld 5.00. utolsó kocsi:
12.01-. Kelenföld 12.57 órakor indul.
A 20-as: Ferencvárosi p. u. Delej ucca- Nép
színház ueea—Rókus kórház és vissza. Első
kocsi: Ferencvárosi p. u. 5.32. Rókus kórház
5 59, utolsó kocsi: 10.15, illetv o 10.12 órakor
indul.
A 22-es: 'Népliget—Mester u.—Vámház körút —
Dunapart—Országba a tér és vissza. Első kocsi:
Népliget 5.00, Országház tét 5.43, utolsó, kocsi:
Népliget 11.21, Országhúz tér 11.58 órakor in
dul.
A 24-os: Ferencz József lovassági laktanya—
Salgótarjáni ut—Baross u.—Eskü tér és vissza.
Első kocsi: Ferenc József laktanya 5.80. Eskü
tér 5.40, utolsó kocsi: Ferenc József laktanya
10.08, Eskü tér 10.40. órakor indul.
A 25-ös: Állatkert—István ut—Thököly ut—
Fiumei ut—Hallcr u.—Közvágóhíd. Első kocsi:
Vágóhíd 5.00, Állatkcrt 5.35. utosó kocsi: 12.07,
12.52 órakor indul.
A 27-es:
Városliget—Rottenbilicr ucca—Rá
kóczi ut—Ferenc József híd—Horthy Miklós ut
és vissza. Első kocsi: Városliget 5.00, Horthy
Miklós ut 5.33, utolsó kocsi: Városliget 1.00,
Horthy Mikóls ut 12.33 órakor indul.
A 28-as: Rókus kórház—Népszínház u.—Salgó
tarjáni ut—Maglódi út—Uj köztemető és viszsza. Első kocsi: Rókus kórház 5.15, Uj köz
temető 5.43. utolsó kocvsi: Rókus kórház 12.11,
Uj köztemető 11.29 órakor indul.
A 29-os; Rókus kórház i'j lóversenytér. Köz
lekedés a szükséghez képest csak versenynapo
kon.
\ 30-as: Pcslorzóébet Boráros tér. Első ko
csi: Pesterzsébet ft.os,Boniros tér 5.85, utolsó
kocsi: Pesterz: éhet 11.30, Boráros tér 12.lt óra
kor. (Egy eiict éjjel 11.30-kor Indul I’estcrzsébetro.
A 31-bs; Közvágóhíd—Vámház körút Budai
Dunapart- Pálffy fér-Törők ucca és vissza.
Első kocsi: Közvágóhíd 5.00, Török ucca 5.40,
utolsó kocsi: Közvágóhíd 1‘2.00, Török ucca
12.40 órakor indul.
A 32-bs: Pesterzsébet—Vezér ueea—Mestor u.
— Boráros tér és vissza. Első kocsi: Pesterzsé
bet 5.00, Boráros tér 5.33. utolsó kocsi: Pest
erzsébet ll.IM), Boráros tér 12.05 órakor indul.
A 33-as: Állatkcrt -Hermina ut—Thököly ut
-Rákóczi ut--Erzsébet híd--Krisztina körút és
vissza. Első kocsi: Állóikért 5.00, Krisztina
körút 0.40, uiultvó kocsi: Állatkcrt 13.10, Krisz
tina kiírat 1-u.i órakor indul.
\ 34-m: MÁV gépgyár -Üllői ut Kispest Sárkány u. és vissza. Első kocsi: MÁV gép
gyár C.oo, Kispest 6.30, utolsó kocsi: MÁV gép
gyár 3.45 Kispest 4.15 órakor indul.
A 35-ös: Állatkcrt Hermina ut—Rákóczi ut—
Erzsébet Ilid—Kri’ztina körút és vissza. Első
kocsi: Állatkcrt 5.45, Krisztina körút ö.öt, az
utolsó kocsi: 12.30, Krisztina körút 1.01 órakor
indul.
—
.
A 36-os:
Kápolna Wr—nórponal u.—Salgó
tarjáni ut- Népszínház ucca-Rókus kórház és
vissza. Első kocsi: Kápolna tér 5,02, Rókuskójháí 5.W, utolió ko^i Kápolaa Kiről U.Oft

ROktis kórháztól 12.27 órakor Indul.
A 37-éíf
Kőbánya—Jászberényi
ut—Köb£«
nyai uhs-Flumeí üt—-Baross tér és vissza. Első
kocsi: Kőbánya 5.00, Baross fór 5.28. utolsó k<k.
esi: Kőbánya 12.45, Baross tér l.io’ órakor in
dul.
A 38-as: Rókus kórház—Népszínház ucca—
Salgótarjáni ut—Feroncz József laktanya és
vissza. Első kocsi: Fcrencz József laktanya
5.04, Rókus kórház 5.25. utolsó kocsi: Ferenca
József laktanya 11.20, Rókus kórháztól 1.46 óra
kor indul.
A 40,-es: Kispest, Gyár ucca—Sárkány ucca—<
Üllői ut Szent István kórház, éa vissza. Első
kocsi: Kispest. Gyár ueea ö.OO. Üzent látván
kórház 5.21, utolsó kocsi: Kispest, Gyár, ueea
11.83, Szent István kórháztól 12.00 órakor in
ti Hí.
A 4i-ésj Sósfürdő—Horthy Miklós ut és viszsza. Első kocsi! Horthy Mikló* ut 8.00, Sós
fürdő 8.05, utolsó kocsi! Horthy MikLóa ut este
10.00, Sósfürdötöl 10.05 órakor indul.
A 42-os: Postszcntlörinc. Szarvas csárda—ül
lői ut—Szent István kórház ós vissza. Első ko
csi: Szarvai csárda 5.20, Szent István kórház
5.27, utolsó kocisi: Szarvas csárda 10.80, illetve
Szent István kórház 11.07.
A 44-es: Szép Ilont!—Délivasut—Erzsébethld
—Rákóczi ut—István ut—Állatkert és vissza.
Első kocsi: Szép Ilona 5 óra. Állatkert 6 óra,
utolsó kocsi Szép Hona 12, illctvo Állatkert 1
óra.
A 46-os: Keleti pályaudvar—Felsőerdősor —■
Podmaniczky
uccu—Nyugati' pályaudvar
é3
vissza. Első kocsi: Keleti pályaudvar 5, Nyu
gati pályaudvar 5.15. utolsó kocsi: Keleti pálya,
lyaiidtar 12.51, illetve Nyugati pályaudvar 1.06.
A 49-os! Kelenföld—Ferenc József hid—Bál
vány ucca—Szenioré ucca--Berlini tér és visz,
fza. Első kocsi: Kelenföld 5, Sólyom ucca 5.4C,
utolsó kocsi: Kelenföld 10.01, illetve Sóyotn
ucca 10.47.
Ár, SO-oa:
Pestszcntlörincz -Üllői
ul-HunI gilrift ut—Népszínház ucca—Rókus kórház, óc
vissza. Első kocsi: Szarvas csárda 5.03, Rókus
kórház 5.23, útotsó kocsi: 12.20, illetve Rókus
kórház 1.10. (egy külön menet éjjel I óra 30
perckor a villany telepig.)
Az 51-es:
Kelenföld (Teliért rakpart—Déli
vasút—Lujc* ucca—Szentlélek tér és vissza.
Első kocsi: Kelenföld 5.05. Szentlélek fór 6.02,
utolsó kocsi: Kelenföld 10.45, illctvo Szentlélek
tér 11.43.
Az 52-bs: Kispest - Villany-telep—üllői ut—>
Népszinhár, uccu—Rókus kórház és vissza. Els5
kocsi: Villany telep 5 óra, Rókus kórház 5.40,
utolsó kocsi: Villanytclep 10.00, illctvo Rókus
kórház 10.46.
Az 53-fts: Keleti pályaudvar—Erzsébet hid—
Budai dunupafi- -Pálffy tér és vissza.
Elsft
kocsi: Keleti pályaudvar 5.10, Pálffy tér 5.42,
utolsó kocsi: Keleti pályaudvar 12 óra, illetve
l’álffy tér 12.39.
Az 54-bs: Keleti pályaudvar—Vilmos császár
ut—Marglthld—Pálffy tér és vissza. Első kocsi:
Keleti pályaudvar 5.20, Pálffy tér 5.52, utolsó
kocsi: Keleti pályaudvar 12.10, illetve Páitty
tér 12.39.
Az 55-ös: Itákospajota—Váczi ut—Berlini tér
és vissza. Első kocsi: Rákospalota 5.23. Ber
lini tér 5.15, utolsó .kocsi: Rákospalota 12.26,
illetve Berlini tér 1.08.
Az 59-os:
Délivasut—Böszörmény i
ut—Far
kasrét és vissza. Első kocsi: Délivasut 5.30,
Farkasrét 5.52. utolsó kocsi: Délivasut 12.03,
illetve Farkasrét 12.25.
A 61-es: Népliget-—Kálvin tér—Vilmos császár
ut -Margit körút—Uj Szent János kórház, éis
vissza. Első kocsi Népliget 5.28. 'Uj Szent Já
nos kórház 6.22. utolsó kocsi: Népliget 12 óra,
illctvo Uj Szent János kórház 1 óra.
A 65-Ö8: Erzsébet királyné ut—Rkkóczi ut—
Szabadság tér —Margitliid— Zsigmond tér. Első
kocsi: Erz'ébet királyné ut 5.80, Zsigmond tér
5.32j utolsó kocsi: Erzsélict királyné uj 10.04,
illetve Zsigmond tér-11.06.
A 67-es: Erzsébet királyné ut—Mexikói ut—
Thököly ut—Aréna ut és vissza. Első kocsi: Er
zsébet királyné ut 5.05, Aréna ut 5.25, illctvo
Aréna ut 11.45.
A 69-es: Zugló—Thököly ut—Aréna ut és
vissza. Első kocsi: Zugló 5 óra. Aréna ut 5.13,
utolsó kocsi: Zugló 10.01, Aréna ut 10.14.
A 71-es: Kőbánya—Orczy ut—Ülői ut—Hor
thy Miklós úti hurok és vissza. Első kocsi?
Kőbánya 5.08, ITortliy Miklós ut 5.49. utolsó
kocsi: Kőbánya 10.14. Illctvo Horthy Miklós ut
1 óra.
A 73-H8: óbudai pályaudvar—Bécsi ut—Margithid—Berlini tér é3 vissza. Első kocsi: Vö
rösvári ut 5.10. Sólyom ucca 5.50, utolsó kocsi:
Vörösvári ut 10.41, illetve Sólyom ueea 11.22.
A 75-ös: Kőbánya. MÁV-kcresztezés—Fiumei
ut—Rákóczi ut—Erzsjrbethld- Böszörményt ütés
vissza. Első kocsi: “ Kőbánya. MÁV-kcreüztezés 5.05, Böszörményi ut 5.55, utolsó kocsi!
Kőbánya MÁV keresztezés 10.01, illctvo Bő-'
szürinónyi ut 11.00.
A 81-es: Ziigligcl--Krisztina körút és vissza.
Első kocsi: Zuijjjgot és Krisztina körút 5.39,
utolsó kocái: Zugliget 12.54, Krisztina körút
12.30 órakor indul.
A 83-as: Hüvösvölg.v -Krisztina körút é* viszsza. Első kocsi: Hűvösvölgy 5.27, Krisztina
körút 5.00. utolsó kocsi: Hűvösvölgy 1.10, Kriszs
tlna körút 12.43.
A 87-os: Újpest- Megyer és vissza. Első ko4|
esi: Újpest <>.15, Megyer 5.30, utolsó kocsi: Új
pest 10.85, Megyer 10.50 órakor indul.
A földalatti villamos:
Artézi fürdő—Vtiröaniarth.v tér—ób vissza. Első , kocsi: Artézi fürdő
6,10, Vörösniarthy tér 6.26. utolsó kocei: Artézi
fürdő 11.80, Vörösmarthy térről ll.'ÍO órakor
indul.
Az A-lrocsi: Rákospalota—Lehet u—Berlini
tér és vslsza. Első kocsi: Rákospalota 5.28,
Berlini tér 5.18, utolsó kócsi: Rákospalota 11.26,
Berlini tér 1.10 órakor indul.
A B-kocsi: Megyer--Lehel u. Berlini tér As
vlMza. Első kocsi: Megyer 5.50, Berlini tér
5.5o. utolsó kocsi: Megyer 10.40, Berlini tér
11.30 órakór indul.
A 0-koosi: IstvAutelki főműhely—Lobéi u.—
Boriin tér és vissza. Első kocái: Istvántelek
&.02. Berlini tér 5.37, utolsó kocsi: Istvántelek
11.53, Boriin! tér 12.25 órakor indul.
A J-koeai: Újpest—Árpád n —Lehel a.—Ber
lini tér és vissza. Első kooai: Árpád u. 5.46.
Berlini tér 6.16. uiólsó kocsi: Árájvd n. 8.oo,
Berlini Mrrői 8.36 órakor Iádul.
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Botrányos jelenetek a fővárosi
kösépítési-bizottságban
A**éz Horváth Béla tanácsjegyző egyik ajánlattevő érdeké
ben szembeszállt a bizottsággal
Vitéz Horváth Béla fővárosi ta
nácsjegyző ténykedéseiről a. Hétfői
Napló mái* két cikkben számolt be.
Az ügyek nyilvánosságra hozatala
azonban úgy látszik egyáltalán nem
befolyásolja a polgármesteri támo
gatásban részesülő tisztviselőt, meg
kezdett működésének folytatásában.
A napokban ismét vitéz Horváth
Béla szereplése állott a középítési
ügyek középpontjában. Egy több
mint félmilliárdos munkára beérke
zett ajánlatok felbontására készültek
az ügyosztályon, amidőn Horváthhoz lépett egy Ceglédi Jenő nevű
vállalkozó és szintén átnyújtotta
ajánlatát a munkára. A tanács
jegyző eíöbb hosszasan tárgyalt Ceg
lédivel, majd megtekintette az irato
kat, az ajánlati összeget és azt látta,
hogy
az ajánlattevő sem a szükséges
bánatpénzt nem helyezte letétbe
a központi pénztárnál,

a főváros nagy elismeréssel és
hálával
tartozik
Morzsányi
Hermannak

megjelent a városházán és átnyúj
totta a községi műszerüzem Schön
nevű igazgatójának igazolványát.
Az igazgató igazolja, hogy Morzsá- kommün alatti magatartásáért.

Lindeneck Georg négyszázmillióra
beperelte pesti impresszárióját, mert
nem en
Khálmed városligeti alvása

A
koplalómüvészjárvány,
melyből
Budapest ugyancsak kivette a maga ré
szét, most újabb „szenzációt" termelt.
Szombaton délután a városligeti Plasztikonban megkezdte szereplését egy új
koplalúmüvész, akinek csak a „müvésznovo“ ismert. Khálmed néven szerepel,
62 éves müncheni asztalos, aki már hoszszú évek óta fellép a kontinens na
gyobb városaiban különböző fakirmutatványokkal. Budapesti szereplése abból
sem bélyegekkel nem látta el az ira áll, hogy
tokat. Utasította tehát a vállalkozót,
szombaton délután négy órakor be
hogy a hiányokat azonnal pótolja,
feküdt egy bezárt üvegkoporsóba és
mert órák kérdése volt, hogy az aján
latok benyújtásának határideje le
étien, szóin jan alszik egyfolytában
járjon .Ceglédi Jenő sietve letette a
tíz napig.
bánatpénzt, beszerezte a bélyegeket,
A kitűzött időben pontosan négy óra
de
kor Khálmed elhelyezkedett a lezárt
üvegkoporsóban. melyben mindösszo egy
mire visszakerüli az ügyosz
kis rácsos szellőztető lyukon át szűrő
tályba, a benyújtási határidő
dik bo a levegő és nyomban elaludt.
több mint egy órával elmúlott.
Hasztalan volt azután a közönség lár
mája. hiába harsogott a fakirmutatvány
Horváth Béla
közönségét szórakoztató jazz-band, Khál
med feküdt lila selyemköntöseben a
ennek ellenére
elfogadta az
bezárt üvegkoporsóban.
ajánlatot és bevitte az ülésbe.
improsszáriójúKhálmed budapesti
A bizottság tagjai élénken tiltakoz nak, Fényes Gyulának, azouban már
tak az ellen, hogy az elkésett ajánla nem volt ilyen aránylag nyugodt is kótot figyelembe vegyék, a tanács nyelmcs helyzete. Fényes Gyula ugyanis,
jegyző azonban mégis felbontotta a aki annakidojén Lindéneck Georg im
már. leragasztott borítékot és kide presszáriója volt, tegnap levelet kapott
rült, hogy Ceglédi Jenő a legolcsóbb Hamburgból melyben Lindeneck ügy
védje értesítette, hogy
ajánlattevő. A bizottság ennek ellonére sem volt hajlandó a szabályta
lan ajánlatot elfogadni, mire vitéz
Horváth olyan aggresszíven lépett
fel, hogy a bizottság egyik tagja ma
gából kikelve

igen erélyes hangon leintette öt

és követelte tőle, hogy respektálja a
bizottság határozatát.
Horváth Béla erre már kénytelen
volt elhallgatni és Ceglédi ajánlatát
félretenni. Másnap azonban terjedclipes, éles hangú memorandumot írt
a bizottsághoz, amelyben vitézi mi
voltára hivatkozva tiltakozott az őt
ért sértés ellen és
követelte, hogy a bizottság tag
jai nyílt ülésen szolgáltassanak
megsértett becsületének elég
tételt.
A memorandum természetesen nem
került a bizottság napirendjére.
Ezúttul vagyunk kénytelenek viszszatérni a Morzsányi Hermann nevű
Józsefkörúti bádogos esetére is, akit
a városházán Horváth jegyző felje
lentésére —- mint kommunistát — a
részére már kiadott 600 milliós köz
munka visszaadására kényszerítet
tek. Morzsányi Ugyanis szombaton

nyi Hermann a kömmün alatt mint
bizalmi ember a községi müszerüzem
élén állott, munkáját a leglelkiismeretesebben végezte s nagy anyagi
károsodástól óvta meg a fővárost.
Az igazgató írásban adott nyilatko
zata szerint

szerződésszegés

3
gát. Legutóbb a megyeri lóverseny pá
lyán lévő vendéglőbo tört be, ahonnan
nagymennyiségű ezüst evőeszközt, térí
tőt és egyéb felszerelési cikket lopott el,
amelyeket orgazdáknál értékesített.
Ugyanakkor

behatolt a pálya egyik pénztárim,
lylségébe, ahonnan ellopott egy tb
kettnyomógépet,
amelynek segítségével két-három
óta készítette a hamis tiketeket

nap

az új versenypálya mögött elhúzódó
sűrű bokrokban.
Megnevezte bűntársait is, két fiatalkorú
istállófiú személyében, okikét szintéi
előállítottak a főkapitányságra, ahol

Mészárost betöréses lopás és csalás
címén letartóztatták,
a fiúkat pedig átszállították a fiatalkorúak bíróságára.
A detektívek még az esti órákban ki
mentek a pályára, ahol valóban

megtalálták a bokrok közé rejtve
a koplalómüvész Khálmed szereplése
a hamisításhoz szükséges lopott gé
miatt kártérítési pert indított ellene.
pet,
Az ügyvéd arra hivatkozott, hogy Linamellyel
Mészáros több millió korona
dencck annakidején szerződést kötött
Fényessel, melynek értelmében a város kárt okozott a versenyigazgatóságnak.
ligeti ötvennapos koplalás után szana
tóriumba megy, majd felépülése után
tizenkét napot koplal ctlen-szomjan egy
üvegkoporsóba zárva. Lindeneck m-jst
szerződésszegést lát abban, hogy Fényes
Gyula Khálmedct szerződtette erre a
produkcióra és

négyszázmillió

korona kártérítést
követel.
Fényes Gyula ezzel szemben azt állítja,
hogy Lindeneck, miután kijött a Liget
szanatóriumból, ahelyett, hogy megkezdte volna az újabb koplalást, haza
utazott Hamburgba, neki pedig újabb
produkcióról kellett gondoskodnia. Az
impresszárió' különben azzal is védekezik, hogy
az orvosok szerint Lindeneck ugysem tudta volna véglgkoplahii az
újabb tizenkét napot
__ r „
.
.
és ezért nem
is kockáztathatta
meg a
vállalkozást. A hamburgi koplalómüvész
és a pesti impresszárió között megindult
tehát a harc .melyben felvonul a bíró
ság, az orvosszakértük és az artisták
választottbírósága. Közben pedig a jám
bor pesti közönség tömegesen fizeti le a
tizenötezerkoronás belépődíjat Khálmed
úr koplalási bemutatójára.

Elfogtak egy züllött úri fiút, aki a
lóversenytéri bokrokban hamis
tiketteket gyártott

A széntipnncíma ü^yUsn Is
tartóztatott Kollmann W
Igazgatói átszállítottak
a markónnal fegházöu
A budapesti büntető törvényszék vizs
gálóbírójának B. 5522—926. számú elfo
gató parancsa alapján szombaton dél-*
után Kotfmann Adolf, az Avéna igaz
gatóját előállították a főkapitányságra,
ahol letartóztatták.
KoZZmann Adolf — mint a vizsgálat
megállapította — szintén résztvett a
Haas Béla és társai által az államkincs
tár kárára elkövetett. többmilliárdos
szénapanamában. Az ügyészség

megvesztegetés bűntettével gyanúsí
totta Kollmann Adolfot, akit vasár
nap délelőtt átszállítottak az ügyész
ség raarkóuccai fogházába.
Kollmann Adolf letartóztatásával azon
ban még nem fejeződött be a széna
panama nyomozásának ügye. A nagy
port felvert ügyben ugyanis a polgári
hatóságok változatlan créllycl folytat
ják a vizsgálatot. Az ügyben szereplő
polgári személyek ellen Molnár Ferenc
dr. vizsgálóbíró'vezeti a nyomozást, aki
naponta több kihallgatást eszközöl.

A vizsgálóbíró sorra áttanulmányoz
za az ügyben szereplő vállalatok
könyvelt és ennek eredményétől függ
azután, hogy még ki ellen kell szi
gorúbb intézkedéseket foganatosítani.
Kei fiatalkorú istállófiú volt a társa
A
katonai
ügyészség
nyomozását
Sztupka László hadbíró ezredes vezeti,
Vasárnap délután általános -meglepe kihallgatása során elmondotta, hogy
aki most nyári szabadságát tölti. Érte
tést keltett egy különös és a maga ne
édesapja MÁV főfelügyelő, aki jó
sülésünk szerint a vizsgálat sorún fel
mében egyedülálló csalási eset, ame
nevelésben részesítette öt, de külön
vett jegyzőkönyveket szabadságideja
lyet az új lóversenytéri pályán fedez
féle viselt dolgai miatt kitagadta
alatt is tanulmányozta és így vissza
tek fel.
térése után rövidesen befejezi a nyo
és
azóta
különféle
bűncselekmények

Az egyik futtatás után ugyanis meg
jelent a pénztárnál egy fiatalember, aki ből -származó pénzből tartotta fenn ma mozást.
a nyerő ló tikettjét akarta beváltani.
Ebben a pillanatban odalépett u pénz
tárhoz ogy másik, idegen ember is, aki
ugyancsak egy tiketet mutatott be ki
fizetés végett. A pénzlárnoknak feltűnt,
hogy a két tikett száma teljesen megegyezilc és rövid vizsgálat után

megállapította, hogy az egyik tikett
közönséges hamisítvány,
bár olyan tökéletes. hogy csak a leg
gondosabb vizsgálat után lehet annak
hamis voltát megállapítani. Jelentést
tett a pónztárnok uz ott tartózkodó pá
lyaigazgatónak, aki az esetet bejelentette
a pálya megfigyelésével megbízott Bak
Sándor detektivfőfelügyelőuek.

Bak főfelügyelő azonnal hozzálátott a
— minden valószínűség szerint — még
a pályán tartózkodó tettes kinyomozá
sához. Elsősorban kihallgatták a fiatal
embert, aki elmondotta, hogy a tikelet
a pályán vette egy jól öltözött húsz év
körüli fiatalembertől. Rövid nyomozás
után sikerült a megadott személyleírás
után a tettest elfogni és a főkapitány
ságra beszállítani, ahol megállapítot
ták. hogy Mészáros István 22 éves foglalkozásnélküli, a budapesti biintetőtönvényszék által többrendbeli betöréses
lopás miatt hosszabb idő óta körözte
tett egyénnel azonos.. Mészáros István
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Kilencszer Követett el
öntyiiliossW

Elórao, akasztó, Duna, rewoIvB?
után - • Turul madár
, A mai szomorú öngyilkossági epidé
mia idején gyakran olöfordul, hogy el
keseredett öngyilkosok az első sikerte
len kísérlet után másodszor, sőt liarmudjszor is megpróbálkoznak megszabadulnl az élet nyűgétől. Vasárnap
azonban a rendőrség kezéro került egy
makacs öngyilkosjelölt, aki túlszár
nyalta az eddigi összes öngyilkosságra
elszántak akkordját, mert kilencszer kö
vetett el eddig öngyilkosságot.
Stcigerwald Jáuosnuk hívják a halál
makacs szerelmesét, aki 23 évos, gyári
munkás és aki fiziule naponta szerepelt
már a lapok öngyilkosok rovatában. A
rendőrségen élénk színekkel mondotta
el öngyilkosságsorozatának lörténetét.
Első öngyilkosságát másfél évvel ez
előtt követte cl, amikor állástalanul kó
borolt az uccán. Ekkor gondolt először
az öngyilkosságra. Utolsó pénzén
lúgkövet vásárolt
és Kisfuvaros ucca 9. szám alatti laká
sán felhajtotta. Életveszélyes álla
potban a Rókus kórházba szállították,
uhol sikerült őt megmenteni az életnek.
Amikor kiszabadult a kórházból, ál
lás után nézett, do nem tudott elhe
lyezkedni. Egy-két hónapig napszámos
munkán tengődött, aztán megunta a
küzdelmet;
az egyik Tisza Kálmán téri ház má
sodik emeletéről levetette magát az
udvarra.
Kisebb ütődésekon kívül, semmi na
gyobb baja nem történt.
Ezután hosszabb ideig, nem hallatott
magáról. A múlt óv őszén aztán nagy
csődület támadt a Népszínház uccábun.
‘A járókelőknek feltűnt, hogy egy Ha
tul munkás erős kötéllel a vállán íel.mászik egy fára, a kötelot ráerősíti, a
kötél másik végén hurkot csinál, rá
illeszti a nyakára és
olt az ucca közönsége előtt akarja
felakasztani magát.
d A köríilállók borzadva ügyelték StolJgewald furcsa öngyilkos kísérletét, míg
végül akadt néhány bátor ember, aki
felmászott a fára óg a kapálózó öngyil
kosjelöltet klemelto a hurokból.
Steigerwald a három sikertelen kísér
let után sem hagyta abba az öngyil
kossági kísérleteit és továbbra Is igen
sok dolgQt adott a mentőknek és u rend
őrségnek.
Az akasztást kísérteiét, következe. tesen mindig a Népszínház uccuban
kétszer megismételte,
'természetesen sikertelenül. Ezután a
• Dunával próbálkozott.
Először a Margithidat, majd az Erzsébethidat választotta ki
haláltrambulinnak,
do mind a két alkalommul kimentették.
Akkor
revolverhez folyamodott.
I Ez a kísérlete majdnem sikerült, do
I mégis csak felgyógyult. Tegnap éjjel
aztán
a Ferenc József híd turulmadarának
tetejéről szedték le
a tűzoltók. A dühöngő öngyilkost kény
szer zubbonyban szállították a rendőr
ségre, ahol őrizetbe vették, de vasár
nap délben elbocsátották mivel ígéretet
1ctl, hogy a jubiláritf tizetUk öngyil
kosságot nem fogja elkövetni.

A salátával kellemes mádon vé
nünk/el magunkba egészséges táp
lálékot. Zöldsaláta a legjobb bőrápolószer, azért .eqgszer naponta
saláta, öregnek-flatalnak egyaránt
hasznos szokás.
A salátát természetesen a legjobb
hozzávalávalkellelkésztteni,akkor
rendkívül egészséges, mert vérfris
sítőién és nedvtisztitólag hat.
Saláta, matjonnaise, mártás stb.
készítésére legfinomabb olívaola
junkat is valódi ecetünket ajánljuk,
Meinl Gyula

HÉTFŐI NAPLÓ

Zsilinszky Endre fajvédő képviselő —
aligazgató a Köztisztviselők
Fogyasztási Szövetkezetében
Jé kimúlt ,,Szózat" egykori főszerkesztője kereskedelmi
teoókenységet folytat ós hir szerint ő szerezte a kölcsönt
a köztisztviselők kenyérgyárának
Az elmúlt hét folyamán befejeződtek a
tárgyalások Vaus József népjóléti minisz
ter és a Magyar Köztisztviselők Fogyasz
tási Termelő és íjrlékcsílő Szövetkezeié
között a Szövetkezet által létesítendő
kenyérgyár építkezési kölcsöne ügyében.
A tisztviselők — a megállapodás szerint
— megkapják a kormányt(d a munkála
tok megindításához szükséges összeget
ós így hónapokon beli|l megvalósul a
kenyérgyár tető alá hozatalának ügye.
A régen húzódó tárgyalások eredményes
befejezése — hír szerint — Zsilinszky
Endre fajvédő képviselő közbelépésének
eredménye, aki körülbelül másfél hónap
pal ezelőtt került
a Szövetkezet egyik aligazgatói ál
lásába
és az elnökség felhatalmazása alapján
kezébe vette a tárgyalások irányítását.
Az aligazgató heteken keresztül Búd
pénzügyminiszterrel és Vass miniszter
elnökhelyettessel tárgyalt a kölcsön
módozatairól a felmerült ellentétek át
hidalása után az elmúlt héten aztán si
került nyélbo ütni a kölcsönügyet.
Zsilinszky Endre a& utóbbi hónapok
ban úgyszólván teljesen eltűnt a politi
kai porondról és érdekes, hogy az elnc-

mult fajvédő orgánum egykor! publicis
tája és főszerkesztőjo,

kereskedelmi ügyletek kapcsán buk
kan fel újra.

'Bndapést, 19M, július 26.

ségessé. Ez azonban rövidesen njeg
fog történni, mihelyt erre a viszo
nyok alkalmasak lesznek. Nyilván
való, hogy a szociáldemokrácia uj
társadalmi és gazdasági rend felé
törekszik, és pedig az állandó és
örökös fejlődés törvénye alapján.
A tempóbeli differencia, amelyről
a Rákosi-féle törvényszéki tárgya
láson annyi vita folyt, meglehető
sen nagy ellentét, mert

a magyar szociáldemokrácia a
fokozatos fejlődés alapján állva,
evolucionista párt, szemben a
bolsevista felfogással, amely
egyszerre minden átmenet nék
kül, revolueió utján akarja
megvalósítani az uj társadalmi
és gazdasági rendet, vagyis a
kommunista államot.
A magyar szociáldemokrata párt
nem áll a III. Internaeionálé alap
ján, de nem áll a II. Internacionálé
alapján sem, mert ez utóbbi egy
általán nincsen.

Zsilinszky már a fajvédő lap megszűnése
előtt hónapokkal megvált a főszerkesz
tői asztaltól és minden anyagi nexust
megszakított a vállalattal. A hírek sze
rint erején felül súlyos anyagi áldozato
kat hpzott a lap érdekében, amik
nyomasztó gondokat idéztek elő nála.
Ezeknek a körülményeknek a hatása
alutt határozta cl magát arra, hogy ke
reskedelmi térre gravitál és ott próbálja
megvalósítani azokat a „fajvédő ideáloMi a Hamburgban megalakult
kat“, amelyeket újságírói működése köz
és Londonban székelő úgyneve
ben hirdetett. Felkínálták neki a Köz
tisztviselők Szövetkezetének aligazgatói
zett Munkás
Internacionálé
állását, amelyet nemrégiben foglalt el.
alapján állunk.
Az új aligazgató debiijo úgy látszik elő
nyös volt, mert
A Hétfői Napló munkatársa a
szociáldemokrata párt több képvi
sikerült kieszközölni a kormánytól
selőjével
folytatott
beszélgetése
azt a nagy építkezési kölcsönt, amellyel alapján, megállapította, hogy úgy
a Köztisztviselők új , vállalatuknak — a Horovitz Gábornak, mint Hébelt
kenyérgyárnak — pilléreit akarják le Edének a pártprogramról és a ma
rakni.
gyar szociáldemokrácia céljáról a
bíróság előtt elhangzott fejtegetései
nem mindenben fedik a hivatalos
álláspontot.

Békessy Imre,
aki a bécsi sajtó szerint külföldre menekült —
hetek ótaBaíatonbogíáron nyaral családjával

Két súlyos sebesüléssel
végződő éjszakai szurkolás
Öbuiíán

tény is, hogy a StUnde-t Békési való
ban el is adta.
Békessy azonban nem költözött
Stockholmba és nem lett své'd állam
A merénylőt letartóztatta a
polgár, ellenben az egész idő alatt,
rendőrség
mialatt a bécsi sajtóban a legheve
Szombatról vasárnapra virradó
sebb támadások érték, s mialatt vál
éjszaka Óbudán, az Újlaki Téglagyár,
lalatait eladta,
mellett súlyos kimenetelű szurkálás
Balatoríbogláron tartózkodott, s
történt. Éjféli tizenkét óra tájban egy
most is ott nyaral,
Békessy régen elhagyta Bécset,
nyolctagú társaság haladt a Bécsi
Stockholmba költözött és svéd
Békessy minden évben Bogláron töl utón, amikor velük szembe jött há
tötte a nyarat feleségével, s fiával, s rom ittas, munkáskülsejü férfi, akik
állampolgár lett.
ott van most is. Terve az, hogy visz- hangos megjegyzéseket tettek a tár
saságra.
Ezeket a híreket megerősítette az a szaköltözik Budapestre.
Ebből szóváltás keletkezett, amely
végül hangos verekedéssé fajult,

A bécsi Kronos-Verlag, amely a
Dic S tünde, Die Börse és a Die
Bühne kiadója,tudvalevőleg Békessy
Imre tulajdona volt s mindhárom
lapnak Békessy volt a főszerkesztője.
Emikor a Kronos-kiadók ellen zsa
rolásért eljárást indítottak, olyan
hírek terjedtek el, hogy

Horovitz és Hébelt képviselő

A két társaság tagjai néhány
perc múlva összegabalyodva, a
földön heverve titötték-verték
fejtegetéseit a kommunizmusról nem
egymást.
mindenben osztja a szocialista pártvezetésé^ A hangos verekedés zajára Csak
megérkezett az őrszemes
Propper Sándor érdekes nyilatkozata a Rákosi- hamar
rendőr is, akinek az arrahaladó ke
rékpáros járőr, segítségével sikerült
bűnpár tanúvallomásairól
ugyan nagynehezen szétválasztani a
A Magyarországi Szociáldemo demokrata párt parlamenti kép verekedőket, de addig már;
érdeklődjünk
aziránt,
krata Párt programjáról és az en viselőinél
a viaskodó felek súlyos sebeket
nek megvalósítását célzó küzdelem hogy ezekben az alapvető kérdések
•
tempójáról igen sok szó esett a ben
ejtettek egymásra.
Bakost Mátyás és társai ellen in
a pártvezetőség milyen állás
A
verekedés
közben súlyos has*
dított bűnügy főtárgyalása sroán.
pontra helyezkedik?
'szúrást kapott Csányl Mihály 24
Horovitz Gábor- a párt egyik ve
gyárimunkás,
akinek
a szúrás nyo
A szociáldemokrata nemzetgyű
zető tagja vallomásában azt a fel
személy
szerint mán a belei nyomban teljesen kifor
tűnést keltő kijelentést tette, hogy lési képviselők
Végi Istvánok, vagyis a szocialista minden nyilatkozattétel elől elzár dultak. Dulka Ferenc 38 éves kovács
ellenzék és a hivatalos szociáldemo kóztak. azzal a kijelentéssel, hogy segéd a fején szenvedett több kés*
krata párt felfogása között, csupán csak a párt vezetőség hivatott ér- szúrásból származó sebesülést,
a tempóban van különbség. Álta dembeni nyilatkozatot tenni, A , A rendőr intézkedésére a mentők
lában Horovitz Gábor, annak elle pártvezetőség 'álláspontját
Csányit és Dukál eszméletlen álla
nére, hogy a szociáldemokrata búrt
potban a közeli Szent Margit kór
PROPPER SÁNDOR
jelenlegi vezetősége és Vági István nemzetgyűlési képviselő a követ házba szállították, ahol nyomban
frakciója között, erős harö folyik, kezőkben fejtette ki a Hétfői Napló megoperálták mindkettőjüket.
erősen védelmébe vette a bíróság munkatársa előtt:
A rendőrök a verekedőket előállí
előtt a szocialisták ellenzékének
— A magyarországi szociáldemo tották a főakpitányságra, ahol meg
magatartását. Vallomást tett a bí
krata párt ezidőszerint
állapították, hogy Forgó Ferdinánd
róság előtt ebben a bűn perben Hcaz erfurti program
gyárimunkás szúrta 'hasba Csányit,
bclt Ede nemzetgyűlési képviselő
is. aki viszont a szociáldemokrácia alapján áll, amit itt Magyarorszá mig Duka Ferencet Csányi Mihály
végcéljának a kommunizmust je gon az 1903. évi pártkongresszus sebesitette meg. Kihallgatásuk után
lölte meg, amivel félreértésre adott szövegezett át és fogadott el. A
Forgó Ferdlnándot előzetes le
okot unnak a kérdésnek megítélése sajátos magyar viszonyok és az el
tartóztatásba holyozték,
lenforradalmi
atmoszféra
okozta
szempontjából, hogy a magyar szo
cialisták
melyik
íntérnacionále azt, hogy még nőm foglalkozhat míg a többieket elbocsátották a rend
alapján állanák. Éppen ezért szük tunk a pártprogram revíziójával, őrségről, de megindították ellenük az
ségesnek tartotuk, hogy a szociál- amit a változott helyzet tesz szűk* eljárást.

Budapest, 1926, július 26.
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Franciaország gyarmatokat ad el
Amerikának, Szíriában területeket
enged át Angliának és így rendezi
részben adósságait
Berlin július 25.
Beavatott politikai körökben érdekes
és meglepő részleteket tudnak azokról a
diplomáciai ég pénzügyi tárgyalásokról,
amelyeket a Poincaré-kormány folytat,
b amelyeknek előzményei visszanyúlnak
Briand és Caillaux tárgyalásaira. A
nemzeti egység kormánya, amelynek
élén Poincaré áll, a washingtoni és lon
doni kormányokkal folytatott tárgyalá
sok során támogatást kért ahoz, hogy a
frankot békebeli értékének egyhetedén
stabilizálhassa s hogy eként a belső köl
csönöket is rendezhesse.
A Poincaré-kormány is elfogadja azo
kat a megállapodásokat, amelyeket a
Briand-kormány az amerikai adósságok
rendezésére vállalt, ellenben az első
években Franciaország nem törleszti
adósságát, hanem még igen jelentékeny
dollárkölcsönt kap. Ennek ellenében
• Franciaország átengedi az Egyesült Ál-

lantoknak a Guadalope stlgetcsoportot
és Martinique szigetét. Martinique, amely
nek fővárosát, Saint-Plerret, 1902-ben a
Mont-Pelée tűzhányó elpusztította, igen
fontos pontja az Atlanti Óceánnak, kikö
tője, Fórt de Francé, nagyon jelentős
szénállontás, Gaudalope pedig különösen
Mexikóval szentben jelentős az Egyesült
Államokra nézve. A szigeteknek félmillió
lakosuk van s az Egyesült Államok né
hány év előtt huszonötmillió dollárért
hasonló módon vásárolták meg Dániától
a Szent Tamás szigeteket.
Angliának Szíriában a Libanon vidé
kén ad területi engedményeket a Poin
caré-kormány, vagyis a győztes Francia
ország volt szövetségeseinek kénytelen
juttatni gyarmatainak egy töredékét,
hogy súlyos pénzügyi helyzetéből szaba
duljon. Az Egyesült Államokkal kötött
megállapodást a kormány
rövidesen
nyilvánosságra is hozza.

Ötmilliárd új adó
Párizs, július 25.
A kormány fel fogja szólítani az
Országot, hogy minden erejével azon le
gyen, hogy mindenekelőtt önmaga se
gítsen az ország helyzetén. A bevételek
szaporításának céljából a kormány a
közvetlen és közvetett adókat 4—5 milliárddal fogja felemelni. Elsősorban a
[jövedelmi adót emeli fel és bizonyos
Illetékeket újból határoz meg. A kor
mány mindenesetre cl akarja kerülni az
I inflációt, a vagyonválteágot és a moratóriumot és a frankot a valutu feljavítusa után haladéktalunul stabil izálni
fogja. Ami a szövetségközi kölcsönöket
F ra. nciaország
teljestfeni
illeti, úgy
. .
fogja vállalt kötelezettségeit. Az esetben
ha a francia-angol szerződés kielégítő
nek mutatkozik — ellentétben a was-

liingtonl egyezménnyel, amely nem tar
talmaz sem átviteli, sem biztonsági sza
kaszt — úgy a kamara fog ez ügyben
dönteni.
Poincaré miniszterelnök a mai napot
a pénzügyminisztérium különböző osz
tályainak. vezetőivel folytatott megbe
széléseivel töltötte. Mindenekelőtt a már
érvényben levő adók várható összegét
és a szakértők javaslata értelmében fel
állítandó új adónemek kérdését tanul
mányozták. pste felé újabb miniszter
tanács volt. Poincaré ma többek között
a szenátus pénzügyi bizottságának el
nökét Millies-Lacroix-t fogadta, vala
mint a londoni francia követség pénz
ügyi attaséját, aki a francia-angol adós
ságrendező tárgyalásoknál nagy szere
pet játszott.

„Sándor bácsi44 újból leskelödik
egyik áldozata után
Megjelent és órákig ólálkodott a kisleány lakása előtt
A dohányuocai két kislány rejté
lyes öngyilkossága ügyében a rend
őrség nagy apparátusssal tovább
folytatja a nyomozást, amely azon
ban mai napig sem tudott világossá
got deríteni az ügyben szereplő
„Sándor b,ácsi“ személyére vonat
kozólag. A rendőrség határozottan
meg vau győződve arról, hogy az
ügyet a letartóztatásban levő Dél
Mediconé vallomása alapján könynyen fel tudná deríteni, de az aszszony egyáltalán nem hajlandó a
férfi nevét és személyét a rendőrség
' előtt felfedni.
■ Az ügyben egyébként újabb várat
lan esemény történt.

A misztikus öreg ur ismét fel
kereste az öngyilkosságba ker
getett egyik kis leányt,

A lány hozzátartozói a legújabb és
rendkívül érdekes eseményeket a kö
vetkezőképpen mondották el nekünk:
— A kislány még mindig az eset
hatása alatt áll. Éjjel sokszor fel
riad, víziói vannak és ilyenkor Sán
dor becsit kiáltoz.
— Sándor bácsi különben — úgy
látszik — továbbra is érdeklődik a
gyerek után. Néhány nappal ezelőtt
ugyanis a lakásban megjelent egy,
fiatalember és levelet hozott a Gizi
részére. A kislány ekkor még nem
volt itthon és ezért a fiatalember a
levelet nem akarta nekünk átadni.
Mi erre rendőrt akartunk hívni, de a
küldönc neszét vehette a dolognak és

hirtelen eltűnt.

Azóta nem jelentkezett.
Szombaton azután
‘jaki most jött vissza néhánynapos
feltűnt helyette maga a Sándor
vidéki tartózkodásából, ahol az ön
bácsi is.
gyilkosság lelki izgalmait pihente ki.

A1 házbei leír ugyanis észrevették,
hogy egy negyven év körüli jólöltö
zött úr naponta többször megjelenik
és órahosszat fel-alú sétál a ház előtt.
Időnkint be-be tekintett a kapun,
niintlm várna valakit, A házban rög
tön elterjedt a hír, hogy ez a férfi a
Sándor bácsi. Szóltunk a Gizinek
jöjjöu ki nézze meg ez az ember-e a
szúrosszemü fekete bácsi, aki öngyil
kosságba hajszolta őt és a barát
nőjét. A kislány azonban úgy meg
ijedt, hogy minden bátorításunk el
lenére sem mert kimenni, megnézni
a rejtélyes urat. Többet aztán a férfi
nem jelentkezeti. Ez eset óta a kis
lány úgy fél, hogy nem mer, egyedül
kimenni az uccára.
Felkerestük Dél Medicö Antal
gyári élőmunkáit, a letartóztatott
asszony férjét, is, hogy megkérdez-

Medico; kérdésünkre szomorúan
gyint:_____________________________ á
— Nem tudok éu kéjem semmit'.'
Este jövök haza, uem tudhatom inp
történik a lakásomban napközben]
De ha már megtörtént a dolog nyit]
jára járok éu annak. Tudni akaróul
bünös-o az asszony, vagy sem* Mi«
előtt letartóztatták próbáltam, val-i
látni, de nem sikerült. Most magans
nyomozok az ügyben. Sorra látogat
tok minden ismerőst, kérdezősködöm/
a szomszédoknál, de ők azt mondják,
hogy a két lányon kívül más lányt
néni láttak nálunk, férfi meg sokasé
tette be hozzánk a lábát, kivéve a
barátaimat, de azok közül egyik se
lehet a keresett Sándor bácsi. Nem
vesztem el azonban türelmemet és
nyomozok tovább.
'j

Hajnali kártyacsata
tizezerkoronás sikkasztással, pofonokkal
és egy jól elhelyezett boxütéssel
Egy lovagias krupier radikáíizmusa
Az Erzsébet körút 44. sz. ház első
emeletén lévő Körúti Zcnckonzcrvatórium helyiségében működő zugkártyaklub
vasárnap
hajnalban
hangos verekedésnek és pofozkodás
nak volt színhelye. A becsületében
megbántott krupier, akit tízezer ko
rona
elsikkasztásával
vádoltak
meg, kölcsönös pofozkodás után ha
talmas és jól elhelyezett ökölcsa
pással leteritette az egyik „nagy já
tékost", aki a váratlau inzultus után
a rendőrségen feljelentette táma
dóját.
A cliemin de ferr-re tablónál „dol
gozat t** Hartmann József krupier
és nem messze ült tőle Basch Fe
renc kereskedő. Az egyik kifizetés
alkalmával Hartmann és Basch kö
zött szóváltás támadt, mert — állí
tólag — a krupier nem fizette ki
Beschnak a nyert tétet.
— Maga csirkefogó! — riváltott
rá Basch a krupiééra. — Miért nem
fizeti ki nekem a tétemet?
Hartmann
igyekezett nyugodt
hangon meggyőzni a kereskedőt,
hogy legfeljebb
tévedésről lehet
szó, mert ő kifizette a nyert öszszeget.
— Ne hazudjon, maga csirkefogó!
El akarja sikkasztani a tízezer
koronámat.
ripoz— Maga zseton-tolvaj!
tozott szellemesen a krupier.
— Abból éh hogy a játékosok
pénét lopja —- vágott vissza a dü
hös kereskedő.
— Hazudik!
— Fegyliáztöltelék!
Ebben a pillanatban Hartmann
krupier nyugodtan felkelt és mi
előtt
bárki is megakadályozhatta
volna, odalépett Baschoz és kétszer
hatalmasan arculütötte őt. Basch
sem volt rest, pillanatok alatt pergésszerüen pofonverte a vakmerő
krupiert, aki viszont egy szabályos

box-ütéssel az asztal alá terített^
Basch Ferencet.
Általános
riadalom,
Károm']
kodás. Pánik. Egy perc alatt
------ _ki4
ürült a játékterem. A főpincérnetí
senki sem fizetett.
A krupier nyomban — felmondás
nélkül — kilépett.
Basch Ferenc, a sértett játékod
pedig a rendőrségen keresett orvosi
lást sebére.

Vitorlás verseny
a Balatonon
Az első nap eredménye

Balatoufiircd, június 25.
Vasárnap reggel volt a Forgács-ván*
dordíj első ctapjának startja u Királyi
Magyar Jacht Club
balatonföldvári
kulbháza előtt, (feszesen nyolc hajó star-'
tolt. Közülök a legjoban a Nemere in-*
dúlt. A start után csakhamar a Tramontana nevű hajó vette át a vezetést érf
elsőnek futott be a füredi célba a nézők
lelkes ovációi között.
Az első nap eredményei: Első Trainon-»
tana (tulajdonos Gordon Bobért), vezettő
Kiüss Károly és Ángyán Béla, menetidő
3 óra 32 perc 54 másodperc. Második
Glória (tulajdonos Kandó Pál), vezette
vitéz Sebők Gézu, utas Dobrovics Lajos,
menetidő 3 óra 4G perc, 28 másodperce
Harmadik Buli (tulajdonos Kienast Fe-*
rene, vezetto ifjabb Harkányi József éd
ifjabb Kienast Ferenc, menetidő 3 óra,
55 perc, 07 másodpere. Negyedik Neme-*
re (tulajdonos Moldoványi .Tenő), vezet
te Sebők Sándor, utas Heinrich Tibor,
menetidő 3 óra, 56 perc, 36 másodperce
ötödik Pinguin, vezette a tulajdonos
Winds Ottó. Hatodik Démon, vezette a
tulajdonos gróf Forgácli Balázs, utas
Harkányi József. Hetedik Tarajos, ve?
zette Tóth Jenő, utas Landauer Edgárt
Nyolcadik Léda, vezette a tulajdonos
Schuller István, utas Perényl József.

Selyemosztályunk megnagyobbítása céliából,

mosóosztályunk cikkeit
teljesen elárusítjuk.
Arainkat ezen alkalommal oly föltűnő módon Szállítottuk le, hogy azok

a legolcsóbb eladási árak felánek felelnek meg

■ mmevi
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Egy autó feldöntött egy bódét,
elgázolt egy rendőrt
és nekiütközött egy halottaskocsinak

Újvidék területére elrendelték az
ostromállapotot
a tanács felszólítja a lakosságot a me
nekülés előkészítésére. Amennyiben a
belső, területrészekről éjszakai órákban
válnék szükségessé a menekülés, ezt há
rom ágyúlövéssel fogják jelezni.
úgyulövések elhangzása után

— Bezárult a megyeri cserkész
labor. Vasárnap délelőtt floyt, le a
megyeri Nemzeti Cserkész Nagy
Hisztcjev Antal rendőrt Is,
Súlyos szerencsétlenség történt vasár
tábor záróünnepélye. Az ünnepség | nap este az Aréna út és a Váci út Sar
Ide maga az autó is teljesen összetört.
9 órakor istentiszteletekkel kezdő- ( kán. Váci úton robogott Bp. 22—121. ' Az összeütközéskor a halottasautó so
mindenki legszükségesebb holmiját
íriött. Délelőtt tiz órakor 7000 cserkész számú autójával Latinovlts Ferenc so főrje mellett ülő Brommer József al
magához véve, a szomszédos Kameuifelvonult a tábor főterére, ahol Hé- • főr. Mikor u sofőr az Aréna út sarkára tiszt
ce községbe tartozik elmenekülni,
ért
észrevette,
hogy
uz
Aréna
útról
ke

derváry Károly főcserkész, Si/c Sán- i
ahol a város az újvidéki árvízkárosultak
kirepült az autóból és °z úttestre
’dor táborelnök és Sebeiken Oszkár resztbe át akar haladni az úttesten a
számára megfelelő
szükséglakásokat
fővárosi temetkezési vállalat egyik ha
zuhant.
ítáborparancsnok
búcsúztatták
a lottszállító autója. Latiuovits az utolsó
rendezett be.
Résztvevő csapatokat. Ezután Kraja- percben erős fékezéssel akart kitérni a A szerencsétlenség színhelyére csakhaA falragaszok egyben elrendelték
910ff bolgár és Viletti olasz főcserké- szembe robogó kocsinak, do kísérlete • mar megérkeztek a mentők is, akik a ; Újvidéken a kényszertoborzúst is, ami
szke nyujtották át díszjelvényeket sikertelen maradt és
könnyebben sebesült Brommer Józsefet' azt jelenti, hogy a munkabíró férfiak kö
bekötözték, míg a súlyosan sérült Hisz telesek a véd- és gátemelési munkála
a magyar cserkészvezetőknek, amit
a
két
autó
összeütközött.
|
tejen Antal közrendőrt a Mosonyi uccai tokra, valamint a szükségmunkák ellá
azok hasonlóval viszonoztak. A bú
i
tására a városi tanácsnál jelentkezni,
csúbeszédek után dr. Zsembm Gyula A karamból következtében a luxusautó laktanyába szállították.
fődöntő-blró kihirdette a versenyek neki ütközött egy ’ járdamellett gyümöl j Latlnovics Ferenc sofőrt előállították ahol mindenkinek megfelelő árvízvédel
a főkapitányságra és megindították el- mi munkát osztanak ki.
eredményeit és 300 dijat osztott ki. csösbódénak, amelyet feldöntött és
A ké6ő éjjeli órákban
elgázolta a bódé mellett tartózkodó | lene az eljárást.
Délután á cserkészek mutatványok
az árterület egyre növekszik
kal szórakoztatták a megjelent nagy
számú közönséget. Este a táborozó
és percek kérdése, hogy a víz teljesen
{cserkészek részvételével búcsú-tábor
úrrá lesz Újvidék felett.
tűz volt a tábor arénájában.
— Kiár Zoltán a szanatóriumban
eszméletre tért, de még 3 hétig
— Időjárás. A Meteorológiai In
kell feküdnie. Kiár Zoltán dr. fő
tézet jelentése szerint a hőmérséklet
iorvos, törvényhatósági bizottsági
továbbra is emelkedni fog, helyentag,— mint tudvalevő — pénteken a
kint azonban zivatarok várhatók.
városházán egy bizottsági ülésen,
Vasárnap délelőtt katonai bizottság utazott a táborba
— Repülőszerencsétlenség négy halot
melyen résztvctt, hirtelen rosszal
tal. Berlini jelentés szerint tegnap dél
lett. A mentők súlyos állapotban,
A kenyérmezői katonai táborban ben, mert különben még borzalma után Juist közelében egy utasszállító
eszméletlenül szállították a Park- szombaton történt halálosvégü sze sabb pusztítást okozott vglna a löve repülőgép viharba került, úgyhogy a
szanatóriumba. Az orvosi vizsgálat rencsétlenség ügyében a katonai ha dék.
repülőgép vezetője leszállni volt kény
telen. A vihar következtében történt
erős gyomorvérzést állapított meg. tóságok megindították a vizsgálatot.
A bizottság szemlét tartott a
leszállásnál az eddigi jelentések szerint
'A beteg szombat estig eszméletlenül Vasárnap délelőtt a budapesti kato
robbanás helyén is, a tüzérségi
négyen meghaltuk a repülőgép utasai
feküdt. Magához térése után nagy nai körlctparancsnokság, a honvéd
szakértő pedig
felülvizsgálta
közül, köztük a pilóta. Egy utas sú
fájdalmakról panaszkodott. Értesü ügyészség és a honvedtörvényszék, a
az aknavető lövedékének és az
lyosan megsérült. A szerencsétlenül járt
lésünk szerint Kiár Zoltánnak, aki honvédelmi minisztérium kiküldött
aknavető csövének felrobbant
utasok nevei mindezideig ismeretlenek.
többizben fájdalomcsillapító injek jeiből és a tüzérségi szakértőből ala
részeit.
— Vasárnap öngyilkosai. Lolovics Fe
ciót is kapott, orvosi felvilágosítás kult bizottság Kenyérmezőre utazott.
A bizottság a vizsgálatot még nem renc 51 éves asztalossegéd Szabolcs ucca
szerint kiújult régi gyomorbajának A bizottság a táborparancsnokság
20.
számú házban lévő lakásán felakasz
fejezte be teljesen és így eddig nem
kezelése végett két-három hétig kell épületében megkezdte a tragikus
totta magát. Idejekorán észrevették és a
lehetett tiszta képet alkotni arról, kötelet levágták. — Roscnzweig Gersonné,
majd ágyban maradnia.
végű katasztrófa szemtanúinak ki
hogy pontosan milyen körülmények 29 éves háztartásbeli nő Kenyérmezt?
— Az élet cirkusz. A napokban hagyta kihallgatását. Először
között történt a robbanás és a sze ucca 3. szám alatti lakása ablakából a
el a sujtót Vécsey Leónak, Jack London
rencsétlenségért kit terhel a felelős második emeletről a világítóudvarrq
a
gyakorlatozáson
résztvett
Poc Edgár és Georg Kaiser kiváló ma
ség. Az eddigi jelek, értesülésünk ugrott. — Kormos Lajos 32 éves műszaki
Ludovikás csapat parancsno
gyar fordítójának Az óletcirkusz című
könyve. A könyv, mely műfaji mogkait és a lőszerkezelőket hall szerint arra mutatnak, hogy az akna tisztviselő ma este a Műegyetem sétá
nyán szublimátot ivott. A mentők mind
határozásában a „különös regény* cí
vető lövedékének hibás volta idézte hármukat a Rókus-kórházba vitték. —
gatták ki,
met viseli, egy csapásra a külföldi
’ elő a katasztrófát. A robbanás két Csehi Margit 19 éves háztartásbeli lány
nagy fantasztikus írók Mórába emeli majd azokat a ludovikásokat, akik a áldozatának Horkay Lajos fegyver
szüleinek
Pes^jzentlőrinc,
Endrődy
Vécsey Leót.
szerencsétlenség percében az akna
-- Álhir Szalay Gabi őrizetbe vető közelében tartózkodtak és így mesternek és Varga Andor hadap Sándor ucca 4. számú házban lévő laká
sáról eltávozott azzal, hogy öngyilkos
ródnak
temetéséről
még
nem
intéz

vételéről. Egyes lapok megírták, szemtanúi voltak az esetnek. A bi
lesz. — Héber Irma 18 éves háztartásból?
hogy a Lindoneck koplalóművész zottság munkája elsősorban arra kedtek véglegesen. Valószínű azon Erzsébet királyné út 119. számú házban
menyasszonya, Szalay Gabi Újpes irányul, hogy megállapítsa, vajjou ban, hogy
lévő lakásán nyitva hagyta a gázcsapot
ten három millió koronát lopott és megtörténtek-e köteles óvatossági
— Kulin Anna 19 éves háztartásbeli al
kedden temetik őket katonai
kalmazott afeletti bánatában, hogy vő
őrizetbe vette a rendőrség. Utána intézkedések az aknavető működésbe
pompával.
jártunk az ügynek és megállapítot hozása előtt. A vizsgálat eddigi ada A szerencsétlenség nyolc sebesültje, legénye elhagyta, a Földipár ucca 19
tuk, hogy a közlemény nem felel tai arra engednek következtetni, •akiket a Gyáli úti I. számií honvéd szám alatti szolgálati helyén lúgkőoldatót ivott. A mentők súlyos belső sérülés
meg a valóságnak. Feith Gábor épí hogy
helyőrségi kórházban ápolnak,
sel a Rókusba szállították.
tővállalkozó irodájából eltűnt egy
az aknavető csöve esetleg nem
valamennyien túl vannak az
kis összeg. A megindított nyomozás
volt megfelelő módon kitisztítva
élctvcszedelmen
aorán tanúként kihallgatták Szalay
Gubyt is, de őrizetbevétele iránt — és ez nagyban hozzájárult a szeren és valószínűleg a négy súlyos sebe
miután arra egyáltalán ok nem volt csétlenség előidézéséhez. A tüzérségi sültet is sikerül megmenteni az élet
■ semmiféle intézkedés nem történt. szakértő véleménye szerint a tragé nek. A sebesülteket különben, amint
— Öt ember meghalt egy leszakadt hí diában is véletlen szerencse, hogy a kihallgatható állapotban lesznek,
Ezúton közöljük a mélyen
don. Newyorkból jelentik, hogy a nyu- robbanás pillanatában csak két em egymásután kikérdezik a szerencsét tisztelt vásárlóközönségünk
gat-vJrgiuiul Whitoswillo közelében egy ber tartózkodott az aknavető közclé- lenség pontos lefolyásáról.
kel, hogy raktárunkon lövő
híd beszakadása következtében öt em
egész modern ég legfinomabb
ber meghalt, negyvenen pedig súlyosan
angol és francia úridivatcikinog, v .esőitek. Az utóbbiak közül ötnek
koinkot rendkívüli leszállí
Bérüléso életveszélyes. A hídon három
tott áron hozzuk forgalomba,
száz ember tartózkodott, akik egy ünKülföldi gallér, ^2 d r b véte
Jiopségro készültek.
lénél 180.000. Francia
crépe
— Súlyos autouiobilszerencsétlende Chilié nyakkendő, rendkí
vül leszállított ár 66.000. Ere
Bég az országúton. M« este Kiss
deti francia nyakkendő nehéz
István ceglédi gépkocsitulujdonos
Háromszoros ágyúlövéssel adnak jelt a menekülésre
s o 1 y c m b ő 1 75.000. Angol
fé1uutója Maglód és GyömrÖ között uz
kömény gallér, mélyen leszál
A
Duna,
áradása
a
földművelésügyi
tárgyalásokat folytatott a szükséges in lítva darabja 18.000. Legfinoországúton az árokba fordult. A gép
kocsiban az autót vezető tulajdo minisztérium jelentése szerint befejezett tézkedések foganatosítása céljából. Miro ‘.n a b b fehér no m fi ek,
mérték
nek tekinthető s a Dunán egészen a fo a tanácskozás véget ért, borzalmas képet után, rendkívüli leszállított
noson kívül Lázár A. István jászla- lyam
déli szakaszáig lassú tempóban mutatott Újvidék több városrésze. A víz áron. Angol zokni 48.000. A ndányi malomtulajdonos és Fáber megindult az apadás. A jelek szerint a betódult a főuccúkba és
gol selyem Pouplin pyjama
Sándor raalomepitész ültek, akik va fővárosban és a környékén csütörtökön
elöntötte a házak százait.
500.000. K. Angol sárga mosó
lamennyien súlyos sérülést szenved do legkésőbb pénteken a Buna ismét
szarvasbőr
kesztyű 150.000.
A lakók legszükségesebb holmijaikat ma
tek. A szerencsétlenül járt autózókat rendes medrében fog folyni.
gukhoz
véve
A Duna alsó szakászán azonban a
yonaton szállították be a fővárosba
Havas Aladár
menekültek a vízáradat elől.
b a keleti pályaudvarról a mentők helyset aggasztó. Zomborbau, de külö
A házakban maradt bútorokat és ruhaa volt
a Rókus kórházba vitték őket. Kiss nösen Ujvidékon
nemüeket a víz tovasodorta magával.
mindjobban nő az árterület.
István lábtörést és mellkaszuzódást
A városi tunács ülése után szombaton
Lázár halántékzuzódást szenvedett, Mint a Hétfői Naplónak Újvidékről jo- este falragaszokat ragasztottak ki Új
míg Fáber a lábán sérült meg. Kiss lonlik, a helyzet a legkatasztrófálisabb. vidék egész területén. A plakátok közük, l
István állapota életveszélyes.
A városi tanács szombaton egész délután hogy
cég, Kígyó ucca 4

A honvédelmi minisztérium, a honvéd”
ügyészség és a törvényszék együttes
vizsgálata a kenyérmezőtábori akna
robbanás ügyében

Értesítés!

Az árvíz miatt ostromállapotot
rendeltek el Újvidéken

lüiMrler és Tsa
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a legjobb táplálék

Budapest, 1326, július 26.

színházi,
íhwb

HÉTFŐI NAPLÓ

SZÍNHÁZ

7
terv, hogy főbb aktív színigazgató
vállaljon közösén érdekeltséget Bu
dapest legnagyobb
és
legszebb
operettszinházánál. A színigazga
tók, Robog Imre. Sebestyén Géza,Lázár Ödön és Szabolcs Ernő őszszeültek és megbeszélték a társuláskérdését, melynek alapján bérleti
ajánlatot tettek Ben Blumcnthal:
pesti képviselőjének. Míg a többi
igazgató kiil- és . belföldi fürdőhe
lyen piheni ki az elmúlt szezón fá
radalma it, addig itthon Szabolcsi
Ernőnek és Ben Blumenthal kép*
viselőjének sikerült az első komoly
eredményt felmutatni.

CHOPIN
ÉS
GEORGE
SANDA szerelmének igen
kedves epizódját dolgozta
fel Faragó Jenő egy ope
rettben. Az operett elme: „Chopin",
és a
Király Színházban
kerül
1.
ban szerepel a művészi körút progrági
•zinre. A ,,Chopin" megszületésé
Végre egy okos, életrevaló és helyes ján, mit ád és mit nyújt a magyar szél
nek az a pikantériája, hogy a Ki öllet: Hegedűs Gyula színtársulatot ter iemből és a magyar művészetből. Az
rály Színház elejtette a zene össze vez, amellyel a külföldi nagyvárosok egyikben a modern francia szellem, a
állításakor
régi házi
szerzőjét, ban akar bemutatni magyar darabokát. másikban a japán nemzeti gondolat fe
Úgy mondják: pénz is van már hozzá, jeződik ki. Vájjon a külföld közönsége
Nádor Mihályt, aki a színház, egyik
direktorával
feszült
viszonyban jó akarat is, színész is, állami támoga hol találja meg ezekben a darabokban
van. Nádor helyett Barta Pista, a tás is, (ingyen vasúti szállítás), vagyis a magyar levegőt, a. magyar érzést,
A színigazgató-konzorcium, a
ha minden jól megy, ez a terv végre
Berlinben élő kitűnő magyar kar sikerül, s nem marad meg csupán nyári avagy a magyar hiteti A külföldi kö
melynek állandó vezetője Sza-.
zönség
újból
viszontlátja
azt
két
sikeres
mester állítja össze Chopin müvei álomnak, miként annyi sok szép iro darabot, hallgatni fogja Hegedűs Gyula
bölcs Ernő lesz, bérbevette a
ből a „Chopin" zenéjét.
dalmi és művészi ötlet.
tökéletes magyar beszédét: ám hiába
Fővárosi Operettszinházat.
Mindenki kívánja, hadd sikerüljön.
keresi majd a magyarság lelkét? Hiúba
LENGYEL MENYHÉRT MÁR
2.
keresi, hiába kutatja: adósak maradnak
befejezte új darabját, „A dik
A szinigazgató-kpnzorcium „Úgy
vele.
tátor"-^ amelyet a Vígszín
tervezi, hogy közös
színházában
Nincsen közvetlenebb, egyszerűbb és
ház mutat bo szeptemberben; hatásosabb mód egy nemzet szellemének
4.
saját színházuknak azokat a tagjait
„A diktátor* szatíra ég a kö ismertetésére, mint a színpad.
játszatják,
akik
a
műsoron
lévő da
Hegedűs Gyulúék vállalkozása anyzelmúlt egyik politikai nagy
Minden könyvnél, minden
írásnál
sága fog ebben a darabban idegen né többet ád az orosz leiekből, többet mu nyira nemzeti ügy, hogy valóban azt rabokban nincsenek éppen elfog
ven, idegen miliőbe helyezve — a szín tat és többet éreztet az a néhány orosz kell belőle csinálni. Éppen azért pénz lalva. A színház műsorát azonban
padon is bemutatkozni. A darab fősze színtársulat, amely most bejárja Euró zel, jóakarattal, esetleg a Nemzeti Szín elsősorban az idén is érvényes szer
ház néhány tagjának átengedésével is
tagokra,
Billen
Irénre,
repét Hegedűs Gyula játssza.
pát, s amely nálunk is példát adta az támogatni kell ezt a vállalkozást: ám ződésű
A MÚLT HÉTEN tizenöt orosz nép szelleméből. Oroszország szive egyúttal meg kell találni a módot arra, Halmy Tiborra, Tolnay Andorra és
magyar újságíró rándult ki dobog ezeknek az előadásoknak lükteté hogy ez a társulat valóban a magyar Szokolay Ollyra építik fel.
fíadenbo és Semmeringre. sében: az orosz lélek sír, szenved, zo szellemet tolmácsolja s a magyar élet
panaszkodik, örül, mosolyog és ről, a magyar lélekről és a magyar gon
A magyar újságírók között kog,
kacag bennök.
dolatról adjon számot a külföld közön
volt Karinthy Frigyes is, aki na
Gogol, Gorkij, Csehov, Tolsztoj és ségének. Am murádjón a műsoron Mol
gyon keveset tud németül. Egyik Turgenyev lolmázsolók ezek az orosz szí
nár
és Lengyel is, de uz előadások rend
reggel beült a kávéházba, és kávét nészek. Az orosz élet úgy elevenedik
rendeli, de. sehogy se tudta meg meg a külföldi néző elöli, miként ha jét úgy kell összeválogatni, hogy — lia
máskép nem: egyfelvonásosokkal — a
magyarázni, hogy azt előbb szűrjék odaplánlálnák a messze nagy városok i magyar irodaiamról valóban Ilii és igaz
A Városi Színház igazgatásút
át. Végül igy rendelte meg kávéját: színpadaira az orosz világot.
képet kapjon a külföldi közönség. Hű
— Bitté
cin kdfíé aber oh ne
3.
és igaz képet, amellett hatásosai és si ősztől hat évre újból Sebestyén Gé/.a,
kapta meg, aki most már erősért
Léder.
kereset.
Sok
múlik
egy
ilyen
külföldi
így kellene tolmácsolni a magyar szel
szervezkedik a szezonra. MindonekÚJ MÉLTÓSÁGOS ÚR van a lemet, a magyar gondolatot, a magyar propaganda-út sikerén: s nyilván He előtt, noha a főbórlő csak hatvan,
színházi láthatáron. Sebes irodalmat és a magyar művészetet is a gedűs Gyulúék- épúgy a legjobbat, akar operaelőadás tartására kötelezte, száz.
ják,
mintahogy
kellő
előkészítéssel
és
a
tyén Gézának a Városi Szín külföldön.
Csak az a kérdés: vájjon Molnár Fe lehetőségek keresztülvitelével a legjobb estén út operaelőadás lesz a Vá
ház igazgatójának kormány
rosi Színházban s ebből negyvenet
főtanácsosi kinevezése
ké renc Ördöge, vagy Lengyel Menyhért eredményt is érhetik el.
Balassa József
Weingartner Félix, a világhírű1
szül. A kinevezésről nemcsak Taifuna, ez a két darab, amely elsősor
illetékes, hanem baráti körökben is tud
bécsi karmester dirigál, a többit
nak, ahol azt általános Örömmel fogad
pedig Márkus Dezső, a színház főták. Ma reggel, mikor föltűnően jóked
zeneigazgatója. Az operaestek so
vűen állított bo Géza direktor a müvészrán újból vendégszerepel az az
kávéhúzba, barátai siettek gratulálni a
olasz társulat, amely
májuábam
leondő méltóságosuak. Géza bátyánk
olyan
fényes sikert aratott a Vá
szabadkozva válaszolt:
rosi Színházban.
— Ugyan fiúk, nem fogadom én ezt el.
Mert hogy nézne ki az, hu egy reggel
A szezont Az ember tragédiája
kapatosán állítanék haza, azután jól
előadásával nyitja meg Sebestyén
Aknamunka a szlovenszkói magyar társulatok ellen
összeszidnám a méltóságos asszonyt.
.(Géza, aki Madách remekművét ál*
Az európai, színházi válság, amely szlovák és német társulatok játszanak i laudóau műsoron fogja tartani á
gr-yrí A SZŐKE SZUBRETT, akit kíméletlenül
pusztított a magyar vidéki
1 Városi Színházban, aminthogy az a
újabban nem a kabaréiró- és fővárosi színházak között valósággal színházainkban.
— Kénytelenek vagyunk tehát vándo Uervc, hogy a tömegék számára
fZnJI val, sem a gróffal, hanem katasztrófáiig helyzetbe hozta a szlo- rolni.
Az ország egyik részéből a má
egy
mozivezérigazgatóval vouszkoi magyar színészetet is. Á fel sikba cipeljük óriási költséggel társu óolcsó helyáru, klasszikus előadásom
emlegetnek együtt, nagyon elegáns, vidéki magyar színészet az egyetlen latainkat és díszleteinket. A kerületi 1 kát is rendez és tovább is folytatja'
uj selyemr uhujában hajtatott a kulturális kapcsolat, amely a megszállt beosztások céltudatosan rettenetes rosz- ’lttó olcsó helyáru délutáni operaelő
területek magyarságát összetartja és ez szak. ügy állították össze uz egyes tár adások sorozatát. A Városi Színház
nyári színházhoz, ahol játszik.
városokat, hogy 'műsorát ekként változatosabbnak
Egyik
kolléganője
irigykedve a kapocs most a csehszlovák nemzeti sulatokhoz tartozó
politika nyomására — széthullóban van. ezekből megélni
itervezi Sebestyén Géza, mint arai-'
súgta oda Érczkövy Lászlónak:
Jyen eddig volt.
— Nézd, milyen pazar, uj párizsi
FARAGÓ ÖDÖN,
egészen biztosan ne lehessen.
selyemruhája van!
a kassa-pozsonyi magyar színházak Ez cseh szempontokból érthető is, de
— Na és? — válaszolt Érczkövy igazgatója így beszéli el a felvidéki reánk nézve rettenetesen sV/Omorú.
egy elegáns nő igazán nem vi- magyar színészet szomorú sorsát.
Egy órás kacagás!
— Legutóbb igen komoly ég célra ve
selhet daróczot.
— A baj általános. Nincs pénze a kö zető tervvel foglalkoztunk.
Egy órás izgalom!
zönségnek színházba járni, még szloDÉNES OSZKÁR, a Sziget vonszkóban sem. Ez azonban nem a leg
A
A három magyar társulat egyesítését
Színpad konzorciumának uj nagyobb hiba, mert szőkébben mégis
Kamara és Kert-mozi
határoztuk el.
igazgatója, egy esős napon csak megélhetnénk valahogy. A búj ott
e heti két attrakciója:
Azt gondoltuk ugyanis, hogy lm hármat
igy morfondírozott a pénz- kezdődik, hogy immár öt óvó a cseh nem is, de egyet feltétlenül el tud tar
nemzeti politika céltudatosan a meg tani az otllánl magyarság. Inkább há
tárnál:
—Hogy a színház rosszul megy, fojtásunkra törekszik
romból legyen egy, mint mindnyájan
annak több oka van. Elsősorban:
végkép elpusztuljunk.
Lassan, de biztosan elérik a célju
Kai and.ord ráma G felvonásban
nincs közönség. Ez azonban nem
kat: a Jövő szezont már biztosan
A fúziót azonban nem engedélyezték
A főszerepben: Art Acord
nem bírjuk ki.
volna baj, de a — többi sorban
az ottani hatóságok.
sincsen.
—• Három magyar színtársulat játszik
a pillanatban az a hólyzet, ha
NAGY B-L1STA készül a Csehszlovákiában. Állandó társulat úgy a Ebben
kormány
sürgősen
nem
segít
színházaknál. Azok a színé szólván seholsincs, mert csak egy-két
szek, akikre igazgatójuk a hónapos magyar nyelvű előadásra ad rajtunk, akkor a jövő szezónban már
Mulatságos amerikai történőt 6 folv,
nem
lesz
Csehszlovákiában
magyar
szí
ják
ki
a
játszási
engedélyi.
Ez
azért
jövő évadra számítanak, már
A főszerepekben:
mind meghívást kaptak a van, mert előttünk és nyomunkban cseh nészet.
Florence
Vidor, Edward Norton
tárgyalások felvétoléro. Ezek
nek száma azonban alig haladja meg a
tavalyi létszám felét. Neumann Dezső, a
Magyar Színház igazgatója így beszólt
6, 8, 1U
8, 10
erről a kérdésről:
— Akármilyen különösen jó szozónunk volt, mégis valuuii kis deficit mu
tatkozott. Ez arra a meggyőződésre ve
zetett, hogy 80%-os rezsivel dolgoznunk
nem lehet. Éppen ezért a tavalyi lét
Ismeretes, hogy a Fővárosi OpeÁ nyári káukuilában, a látszólagos
számunkat a felére csökkentjük. Csak
olyan tagokat szerződtetünk, akiknek uborkaszezón delelőjén is készülnek rettszinházra, amely még az elmúlt,
munkát is tudunk adni. Eszerint most színházi meglepetések. Igen nagy szezón derekán bezárta kapuit, nem
akadt sem vevő, sem számbavehető
nem a színházakra, do a színészekre meglepetés az, hogy a
komoly bérlő. Az Operettszinh0,zfa
.vár a rossz szezón.
Fővárosi Operettszinház meg
Ez annál is inkább igát, mert értesü
súlyosodé nagy terheket egyetlen
lésünk szerint nemcsák a színészek lét
nyitásának kérdése szerencsé
színházi vállalkozó sem merte ma
száméit, hanem — gátéi ju’/rf ás nagyon
gára vállalni. Felmerült tehát a
sen megoldódott

Magyarok külföldön,

avagy Hegedűs Gyula turnéja

fiz Ember WOjúvtil Kezűi
n szezont a Wórosi Színház

Megszűnik a felvidéki magyal*
színészet, ha a kormány nem
szubvencionálja a színtársulatokat

Lövés az éjszakában
Légy a feleségem!

Szabolcs Ernő

lesz a Fővárosi Operettszínház igazgatokonzorciumának vezetője

toépWk-

Kamara

Kert
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SPORT

Az NSC kétnapos úszóversenyénok ke
retében folytatták a vizipólóbajnokság

küzdelmeit.

N6C—UTE 4 :8 (3 :1.
Az NSC végig vezetve győzte le új
pesti ellenfelét, amely csak a második
félidőben tért magához. Góllövők: Lajta
12), Gáborfi, Schlenker (NSC) és László,
Braun (2) (UTE).
NSC—VÁC 13 :1. (5 : 0.)
A szombati meccsen az NSC gólzáport
zúdított a fejvesztetten játszó gyönge
VÁC. csapat ellen.
Az FTC vezet a vízipólóbajnokságbau.
Az 1. osztályú vizipólóbajnokság ál
lá»a a szo nhiiti cs vasárnapi mérkőzé
sek után; a következő:
1. ETC 6 pont, 2. NSC 4 pont. 3. Hl.
kér. TVE 2 pont, 4. MAC 2 pont, 5. MTK
6. UTE, 7. VAU 0—0 pout.

JTz MTK nyerte a

15 400 méteres
tömegstafétát

Ne OTE átlótlkai versenye
Az OTE vasárnapi atlétikai viadalán
kerüli ‘eldöntésre- a Budapest Székesi’őv.
vándordíjáért kiírt 15X400 méteres tömegstafétu, amelyet a legtöbb kvalitásos
futóval rendelkező MTK nyert meg a
KAOE és az FTC előtt 13 perc 56.8 má
sodperces idővel.
A verseny keretében Püspöky és Kar
iovi ts rékurdkisérletet végeztek távol
Ugrásban, illetve rúdugrásban. Püspöky
belépve 658 cm l ugrott, míg Karlovlts
mélyen franciaországi formáján alul
szerepelt, amennyiben csuk 340 cm-t tu
dott ugrani,' míg a 360 cm-t már leütötte.

Ilésr.letes eredmény:

Nz NSC uszóvevsenyének
siralmas eredményei
Bárány 1 p. O3‘6-ot, Gábovfi 1 p. O6‘4-et úszott
egy nőnappal az Euvőpa-bainoftság előtt
Augusztus 18—22-ike között zajlanak
le majd Budapest falui között Európa úszóbajnokságai és most, Miikor már egy
hónap som választ el bennünket a nagy
eseménytől, itt yll előttünk az évek
hosszú során át nagy gonddal fölépített
magyar úszóaport, úszó- és vizipóló
tréner, úszó- és vizipóló kapitány nél
kül. Hogy mi ennek a következménye,
azt az NSC vasárnapi versenye bizonyitja.
Az Eurőpa-bajnokság előtt egy hőnappal Bárány. 1 p. 03.6 nip.-cl győ
zött 1011 méteren az I : 06.4-ct kiúszó
Gábpríl ellen!
No de menjünk tovább! A 100-as oldalúszík elsőosztályú versenyén Ma
gyar (MTK) l:16.6-tal győzött Schlenker
(NSC) és Serény (MTK) ellen. — Sípos
Manci szólóban úszta végig a 100-at és
miután Krászner Vilma nem volt mel
lette, nem nagyon biotett. Ideje 1 p. 32.4
mp. — Steinur László a 200-as iiellen
3:15 mp. alatt, győzőik — Szőke Kató
1:41.2 mp. alatt győzött. A .100 méteres

hölgy-hátúszúsban Vermes Magda ellen.
— A 100-as hátúszást Bariba Károly
nyerte 1:18.4 mp.-es idővel Klausz és
Horváth ellen. • - A műugrásban a pom
pás Hutai debreceni birkózóbujuok:
Kellhet* Károly mutatkozott be és 20
pontjával második lett a rutiuirozott
Nagy Károly mögött, aki 24 ponttal
győzött. Lenhardt (OTE) harmadik volt
19 ponttal. -- A hölgyek miiugró-versepyét Förstner Klári (FTC) nyerte 26
ponttal, Dénes Irén (NSC) 24 pontja
11 len.
Húron stafétaverSeny egészítette ki a
programot. A 4-szci* 50 méteres elsőosz
tályú gyorsúszó-stal'étát a 111. kér. TVE
nyerte a Dobos-Csele-Holba-Bonk össze
állítású csapattal 2 p. 02 mp. alatt, az
MTK előtt. - A 8-szor 50 méteres első
osztályú hölgyúszó vegyes-staféta győz
tese it MUE ;/ Zay-Szőkfc-Kraszi/r öszszeállítású csapata volt 2:12.2 mp.-es
idővé laz NSC hölgyei előtt. — A 4-szcr
50 méteres 111. osztályú vegyes stafétát
ugyancsak a MUE nyerte 2:31.4 mp.-es
idővel.

Kz FTC csapata
nyerte a 4/400
méteres ifjúsági

nyakhosszal Híircs;; szerzett meg. Didó
ugyancsak nyakhosszal előzte meg Persjolút. — Gutái Tallús, Bcdley és Impossiblc nyergében három versenyt nyert,
újra beigazolva, hogy vorscnyüzeiuünknck alig van nála ílnomabb kezű, hig
gadtabb lovasa. A részletes eredaiéuy
a következő:
I. futam. 1. Virradat 2>j (Szabó L. II).
2. Borgia 6 (Esch). 3. Várkert 2 (Gutái),
háromnegyed h., nyh. 10:44, 16, 35, 15.
F. m.: Labda, Küzdő, Felperes, Mileva,
Altér Drahrer, Vadító.
II. Futam. 1. TallÓ8 3 (Gutái). 2. Add
ide 3 (Kovács). 3. Komódié 2% (Szabó
L. II.). Félh., 6 h. 10:85, 17, 20, 19. F. m.:
Maroc, Marodcur, Lizi, Fraulein Martba
Adonis. Masa.
III. futam. 1. Bűvész 2-rcá (Hofbauer).
2. Didó 3 (Szabó). 3. Pergola 2)4 (f^chejhal). Nyb„ nyh. 10:16.
. IV. futam, 1. Bedley 2 (Gutái). 2. Trinu
pari (Szabó L. 11,). 3. Alls-well 6 (Esch).
Félh., 1% h. 10:81, 10, 10, 13. F. ni.: Varclia, Littlo Daddy, Sáfár, Optimlst,
Szcludon.
V. futam. 1. Impossible 2J.Í (Gutái).
2. Cartouebfi 3 (Szabó L. II.). 3. Blondclli 5 (Gulyás B.). 2% h., 2 h. F. m.:
Patyolat, Gönör, Bimbula, Mucsal, Be
verő; Oho.
VI. futam. 1. Nádor 1% (Schejbal). 2.
Derengő 20 (Kovács L.). 3. Suuvlgnon 6
(Csuta F.). Fél li., 2 h. F. m.: Patt, Stoppadc, Dawu, Sniffy, Andromeda, L’eruiltage, Tatrang, Froudenau.

stafétabajnokságot

Némotfi József a 1OO méteres
(KAUK) (íj.S
Ifjúsági bajnok
a. SzaiutlUs

ino m siklulAa: 1. Gerő Mór
nin; i. Kóz.m
(MTE) 67.8 mp;
(MJftBI.) 68.2 jnp.
Magasugrás előnyvorseny: 1. Burtal (Postás)
17 cm c. 182 cin. 100 in síkfutás 1. Hajdú (FTC)
11.1 mp; 2. Veress (81'AC) 11.2 mp; a. Stciuuietz. (KAOE) 11.3 mp.
Sulydobás 1. o.s 1. Egri (MAC) 12.15 cm; 2.
Halni (MTK) 12.06 cin.
800 ni síkfutás II. o.: 1. Lcichtag (MTK)
gPjOQ.O mp; 2. Kern (FTC) 2 p 07.8 mofi.
110 m gátfutás: ■ 1. Muskát (MTK) 17?> mp.
Helyből magasugrás junior: 1. Knentil (OTE)
Hl din: 2. tlrohs (MTK) 13H cm. - ■ 300 m sík
futás II. o.: 1. Hulcr.<*r (MTK) 9p 47 nip; 2.
Mkiittéfy (MAO). 0 p 56 mp. Gerolyvetős hep:
.1. Zanis (OTE) 10 m előny 50.40 m. Hármas
ugrás T. o.t 1. Molnár (MAC) 13.61 m. 2. Fe
kete (Dorog) 13.(1 m; a. Püspöke’ (MAC) 12.50
ni. - < 100 m staféta: 1. KAOE (Steinmctz —
Gerő II.- Vilin- Biiliizs) 43.3 mp. 15 400 m sta
féta Budapest Székesfőváros vándordíjáért: 1.
MTK (Németi), Bokor, Biicliler. Rózsa. Mar
italán. Halni, Uonátji, Leiclitag II. Farkas,
Steinrr B.. Muskát. Funjó, Lelclitag I., 1Vei*z)
líiűO.b mp; 2. KAOE; 3. FTC.

Bondoni és Dobé
pompás küzdelme Újpesten
Az újpesti motorsladionban vusárnap
az olasz Bordoni állt sze nbe a berlini
Dobéval. A 20 kilométeres motorvezeté•»mj versenyben Dobé 17 p. 19.2 mp.-es
idővel győzött, 30 kilométefen Bordoni
UgMino.ak vereséget, szenvedett a 24 p.
30.6 inp.-et menő Dobe-tól. míg 40 kin-en
Bordoni győzött. Bartos előtt. A gumi
defektust szenvedett Dobé harmadiknak
érkezett be.
A nemzetközi fővemmyl Tóth nyerte
Trahtuletz, Mazák és Bécs előtt. A vi
gaszverseny győztese Havel lett a nagy
körös! Schrozik és az aradi Janka és
Bourich ellen.
Újpest Juniorbajnokságát Qaross nyer
te Orosz, Sánta és Garbár ellen.

Az FTC vasárnapi ifjúsági atlétikai
versenyén dőlt el az ifjúsági 4-szer 100
méterős stafétabajnokság, amelyre az
FTC, az MTK, a BBTE és a Postások
csapatai álltak starthoz.
A versenyt hatalmas küzdelem után,
végig vezetve az FTC nyerte meg a
Zsivorg— Magyar—Németh—Pl'eiffer öszszeállíiású csapattal 3 perc 42.5 mp.-es
idővel az MTK-nak Vancsa—Pernyész—
Löwy—Gerő összeállítású csapata ellen.
Az MTK idejé 3 p. 43,7 mp. volt. Har
madikunk a BBTE, negyediknek a Pos
tások futottak be.
Ugyancsak a vorseny keretében futot
ták le a 100 méteres ifjúsági bajnoksá
got. amelyet Németi) József (ETC) nyert
meg 11.8-as idővel G) őry (KAOE) és
Csór (MTK) elltjn.
Az I. osztályú versenyek során 8000
méteren Huszár József (MTE) győzött
9 p. 37.8 mp. alatt.' - Rúdugrásban Golhovits (FTC) egyedül indulva 265 cm-t
ugrott. — A 17 éven aluliak mpgasugró
versenyét Schopp Imre (KISOSz) nyerte
165 cm magassággal. -- Diszkoszban
Pfciffer György (KISOSz) győzött fölé
ny,esen 3375 cm-rel. — A pentatlou
ugyancsak Pfeiffer zsákmánya lett 7
ponttal.
A többi vorsenyszájiok győztesei n kö
vetkezik: II. osztályú versenyek. 800 ni.
Anka (FTC) 2 p.: 08.5 mp. — Távol ug
rás. Lüwy (MTK) 610 cm. — 400 méteres
gátfutás. Bcnkő (FTC) 61.4 mp. — Súly
lökés. előverseny.. Pl’eiffer (FTC-KISOSz)
120 cm. előnnyel 1255 cnr. 400 méteres
síkfutás 17 éven aluli juniorok részére.
Almás) Henrik (MTE).

LÓSPORT

X Az első vidéki profli-bapat hivatalt)*
Üau is megalakult. A Szegedi Atlétikai
Club az elbő n vidéki egyesületek között,
amely nem folytatott akadémikus vitá
kat, hanem az. egyesület elhelyezkedé
sére való tckiMot nélkül kimondta,
hogy csapatát professzionista alapon át
LlirobdiJ. I. Bűvész. II. Didó. III.
szervezi é» rögtön nevet is választott
Pergpla.
magának. Az egyesület elnökének, bás
A rekkenő nyári hőségben szép számtyái Holaor Tivadar nemesi előnevel
vetto íol
mint „Dtistya" fogja csapa mul koresto föl n közönség n Lova rogy lót pályáját, hol tegnap délután a Litát stvrepslUtni.
{jet-díJ köró csoportosultak a szép mező
ny ös, izgalmas lefolyású és reális ered-,
ínóuyü versenyek. A. Liget-díj hármas
mozőnyc,
különösen Pergola szombati
•U felvlllw£tá»i képhat a bookmskirak
««0«d6 Irodaiban •
“... gyászos szoreplése utáu, nem sokat Ígért
"A
verseny
lefolyása azonban starttól a
T. 23-38.
T. 63-35.
célig lekütütto az érdeklődést.- Pergőid
starttól a távig vezetett, ott beérték
Öúvtísi és Didó s a három teli vér két
száz Qjbtorbn út a leghevesebben küz
dött a győzölomúrí; • -melyet végül 16

Lovaregytett
versenyek

Fogadni lehet

VJSÁfiVZEM Bt, Budapest, VIII, Bükk Szilárd ucca ».

Budapesti
ügetöversenyek
Az ügető versenypálya törzslátogatói
előtt minden emóció nélkül folytak le a
vasárnapi versenyek. Különösebb érdek
lődést csak a sorsolási verseny keltett,
melynek győztesét a 46610. sz. sorsjegy
tulajdonosa nyerte meg, aki azonban a
versenyek végeztéig nem jelentkezett.
Részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. Ilona (Dózsa). 2. Butterfly (Cz,ellotli). 3. Margit (Tornán). F. m.:
3 kocsi. 10:15, 11, 44, olasz 93.
II. futam. 1. Oltvica (Kovács). 2. Ren
detlen (Kalinka). 8. Garam (Tornán). F.
m. 7 kocsi. 10:62, 20, 33, 19. olasz 53.
III. futam. 1. Sokol (Maszár). 2. Pa
tyolat (Cassolinl). 3. Léva (Tornán), F.
m. 8 kocsi. 10:15, 15, 25, 32. olasz 40.
IV. futam. 1. Vitéz (Zwillinger), 2.
Uscful. 3, Pali (Hauser). Judást, mely
ilyért, tisztátalan ügetés itiiatt disqualiílcúlták. F. in. 1 kocsi. 10:10, 11, 14,
ölhfiz 29.
V. futam: 1. Árpád (Zwillinger). 2.
Allce (Cassolinl). 3. Dráma (Beillő).
10:3il, 12, 13, olasz 43. F. m. 7 kocsi.
VT. futa n. 1. H. P. (Jener). 2. Isar
(Mg szár). 3. Burzsu (Cassolinl). F. in. 8
kocsi. 10:40, 17, 17, olása 42.
VII. futam. 1. Cella (Cassolinl). 2.
Jegér (Ma-szár). 3, Elvált (Tornán). F.
in. 1 kocsi. 10:20, olasz &>.

/:

Márton
KI U

u^' vidító áruházában
Király ucca 22

Nyári mosóruliák . .. 50.000 K-tói
Divatos Douplin-ruliák.. 220.000 k-iói
Crepe de Chine ruhák 450.000 k.^
divatszinekbaii ................
Inipregn. tavaszi felöltők
295.000 k
Marauisetfe ruhák
195.000.;
divatszinckben

Legszebb

Legjobb

•

Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP™
Kárpitosáru, vas*,
és rézbutorgyára
Szőnyeg, pokróc, Uggóny, égy- és
asztaltcritők, gyermekkocsik, nyngszékek,
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők
és sátrak minden kivitelben kapta-tók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy kzialögust 4000K eljenébeu postáD küldök

Márkus Emília Parkmozgó

A mexikói fenevad
Délamerikai történet 7 felvonásban
Főszerepben JACK HOLT és NOAH BERRY

Fejes Teri

Dezsőffy László

n Fővárosi Operett Szinh'z
a Ruyal Orfeum
művésznője
tag-a
Énekes—tánc-duett

Charlesfon
Kísértések és áldozatok

Modern filmdráma 8 felv. Főszerepben Éva Movák

MAGYAR LÉGIFORGALMI RT

Budapssf VII, Ernébif körút 9 (New-York palola)
Telefón József 83-87

LÍeiFORBRLOM

BUDAPEST-WIEN
NnPOHTfl
Üzemközösségbea a Deutsche Lult Hansa A.O.-vel
Közvetlen csatlakozások:

Amsterdam
Baden-Baden
Basel
Berlin
Bremen
Brüssél
Danzig
Dórt műd
Dresden
Prankfurt/M
Fürth-NUrnberg

Halle
Hamburg
Hannover
Karttiuhe
Kopenhagen
Kowno
Köln
Königsberg
Lclpzig
London
Magdeburg

Malmd
Moszkva
Ostende
Párizs
Peichcnhall
Rotterdam
Stefiin
Stuttgart
Stockholm
Zürich

M E N E ,T. REND:
Inti. 7.00 16.00
érk. 8.45 17 45

I

Bpdapeit 4. érk. 9.45 18.45
Wlon
| iud. 8.00 17.00

Az autó a New-Yoyk palotától 6.20 és
1G.20 órakor indul
Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál és az összes menetjegyirodákban

Jüiemvezetős Puskás Is(víii'

