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Dr. Farkas Gyula ismeri vílúpör- 
speeiílisia merényletei követett el egy 

fiafai urllekny ellen
Morfiummal akarta elkábitani áldozatát, őrizetbe vették és azután tébolydába vitték

Vasárnap délelőtt általános fel
tűnést keltett a főkapitányságon 
egy előkelő és válóper-specialitásá
ról híres fővárosi ügyvéd őrizetbe- 
vétele, aki mcrényeletet akart el
követni egy tizenhat éves fiatal 
leány ellen.

Farkas Gyula dr. ügyvéd né
hány héttel ezelőtt megismerkedett 
egy feltűnően szép, fiatal leánnyal, 
akinek hevesen udvarolni kezdett. 
A leány először szívesen fogadta 
a jómegjelenésü idősebb úr közele
dését, de amikor

megtudta, liogy az ügyvéd nős 
ember,

kijelentette, hogy barátságukat meg 
kell szakítani, mert cl akarja ke
rülni az esetleges családi botrányt. 
Farkas dr. nem tett eleget a leány 
kérésének, sőt akkor sem mondott 
le róla, amikor véletlenül meg 
tudta, hogy a ragyogó szép, nyú
lánk, szőke leány

szüleinek rossz anyagi viszonya 
miatt kénytelen volt hivatal

noknői állást vállalni.
Az ügyvéd nap-nap után felkereste 
az urileányt és tovább ostromolta 
szerelmével. ■

Szombaton este dr. Farkas Gyula 
megvárta a leányt, majd a Város
ligeten keresztül hazakisérte szülei
nek szaboldsuccai lakására. A 
leány a kapu, előtt cl akart bú
csúzni. de Farkas kijelentette, hogy 
meglátogatja a leány szüleit cs

megkéri a kezét, azután meg
indítja felesége ellen a yáló- 
pört és feleségül veszi a leányt,

Néhány percnyi vitatkozás után a 
férfi követte a leányt, akinek szülei 
azonban nem voltak otthon, mire

a leány felkérte, hogy távozzon.
Farkas válasz helyetti

átölelte a leányt és a követ
kező pillanatban előkapott a 
zsebéből egy morfiumflolát és 
annak tartalmát a leány foga 

között a szájába öntötte,
'A leány dulakodni kezdett brutá
lis támadójával. Birkózás közben a
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leány ugyan lenyelte a morfiumot, 
de nem vesztette el eszméletét, ha
nem segítségért kiabált,

A segélykiáltásra előrohantak a 
ház lakói, de

a zűrzavarban sikerült Farkas
nak elmenekülni.

Ebben a pillanatban érkeztek haza 
a szülők, akik rémülten állapítot
ták meg, hogy a leányuk eszmélet
len állapotban fekszik a díványon. 
Nyomban orvost hívtak, aki csak
hamar eszméletre térítette a 
leányt és megállapította, hogy a 
nagy izgalom és a későn ható mor

Tőrt dobtak Primo de Rivera 
autójába

Sértetlen maradt a diktátor
Barcelona, augusztus í.

(Havas.) Primo de Rivera zárt autójára tőrt hajítottak, amely 
azonban senkit sem sebesített meg. A tettest, Masachas Torrent nevű 
anarchistát, nyomban letartóztatták. Primo de Rivera innen már el

utazott és meg is érkezett Madridba.

Barcelona, augusztus 1.
A Primo do Riviéra ellen megkísérelt 

merénylet akkor történt, amikor Primo 
de- Rivjera az állomáshoz hajtatott. A 
morénylet után, az a rendőrségi autó, 
amely a miniszterelnököt követte, neki
futott a merénylőnek, aki eközben láb

Hat halott, harmincnyolc 
sebesült!

Véres harcok Mexikó uccáln a vallástörvény 
végrehajtása miatt

Vásárnap hajtották végre Mexi
kóba a zegyházi kérdés rendezésére 
hozot törvényt. A rendezés végre
hajtása — mint a múlt napok álta
lános feltűnést keltett eseményeiből 
várni lehetett, nem folyt le simán. 
Tóbb helyen öszeütközésre került a 
sor a katonaság és a tömeg között, 

fium következtében ájult el. A 
leány azután elmondott a szülei
nek az ügyvéddel való kalandját, 
akik nyomban a főkapitányságra 
siettek és

feljelentést tettek dr. Farkas 
Gyula .ellen.

Farkas Gyulát a detektívek' elő
állították a és főkapitányságon,

őrizetbe vették,
ahol megállapították, hogy hasonló 
okból kifolyólag már volt ellene 
eljárás. Dr. Farkas Gyulát részle
tesen kihallgatták a különös ka
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törést szenvedett. Primo do Rivera meg- 
allittatta autóját és megnézte a tört, 
amelyet kocsijára dobtak, majd foly
tatta útját az állomásra. A merénylő, 
akit rögtön letartóztattak, 34 óves, Bar
celona környékére való napszámos és 
nyilatkozataiból arra lehet követkéz, 
tetői, hogy anarchiöta.

melynek során a katonaság fegy
vert használt A véres incidensről 
alábbi jelentéseink számolnak be:

Párizs, augusztus 1.
(Havas.) A lapok Londonon át 

mexikói jelentéseket közölnek, 
amelyek szerint az egyházkonflik

land ügyére vonatkozóan, azonban 
a kihallgatás során olyan jelensé
geket tapasztaltak, hogy

szükségesnek tartották az orvosi 
vizsgálat elrendelését.

A nyomozást vezető tisztviselő 
rendelkezésére a rendőrorvos meg
vizsgálta dr. Farkas Gyulát és az 
orvosi vélemény alapján

az ügyvédet átszállították az 
angyalföldi elmegyógyintézetbe,

elmebeli állapotának megfigyelése 
céljából.

tus folytán keletkezett zavargások 
során

hat személyt megöltek, har
mincnyolcat pedig megsebesí

tettek.
Többszáz személyt tartóztatlak 1c, 
A közönség valósággal megrohanta 
a mexikói bankot, hogy betétjeit 
kivegye, úgyhogy a bank a rendes
nél egy órával korábban volt kény
telen pénztárait bezárni.

Mexikó, augusztus I.
A székesegyház előtt katonai őr

ség áll. A templomokul továbbra is 
igen sokan látogatják. Katonai 
csapatok eddig sehol sem avatkoz
tak be. csuk rendőrség és tűzoltó
ság- volt kénytelen közbelépni, ami
kor a templomi javak átvételével 
megbízott tisztviselőket kövekkel 
dobálták meg. Néhány személy e 
közbeu megsebesült.

A ni unkásszer vezetek bejelentik, 
hogy azokon a tüntetéseken, ame
lyeket vasárnap a kormány által 
követett politika mellett rendeznek, 
mintegy ötszázezer személy fog 
résztvenni. Egy röpirat kiközösí
téssel fenyegeti meg mindazokat, 
akik ezeken u tüntetéseken részt 
vesznek.

Párizs, augusztus 1.
A Newyork Héráid mexikói je

lentése szerint a székesegyház 
előtti térről az ott összegyűlt tö
meget katonaság távolította cl. 
Húsz személy megsebesült.
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MEGNAGYOBBÍTJA
Apltkeaéil munkálatok alatt atólérha* 

totlon átktdonminft nyaltunk/

Életveszélyes fenyegetőnél 
100 milliót akartak zsarolni 
Wolfner Tivadar bárótól 
A fenyegető levelek ügyében nyomozást Indított 
a rendőrség — Megállapították a levelek íróját, 

de seltol sem találják

Hegedűs Lóránt 
bejelenti a harcot 

a numerus clausus 
eltörlése mellett

libben a kérdésben se alkunak, se 
habozásnak nincs helye

Mosó cr«p minden színben.........  6.BOO X

nőség. minden fazón és izáni, 
szimpla és dupla........ . ............. 8.000 X

Setyetnharísnya minden szín
ien, hibamentes.............................10.800 K

úridivatosztálv
1.000 X

11.800 X
10.800 X 
38.000 X 
38.000 X 
38.000 IC 
08.000 X

Színes puhogailér................
Divat börttv fémcsattal .............
Sumi nadrágtartó.............
Zafír rOviel nadrág, színtartó 
Selyem nyakkendő, reklám ár 
Férfi divating 2 gallérral..........
Szalmakalap, divatfazón.........
Xcffiring 2 gallérral, az egész ing 

egy anyagból készült ............. . .....
Dlvatkaiap. reklám ár................
Férfi hAlóing teljes nagyságú, 
Pbnamalng 2 gallérral együtt ...

8.000 X 
13.000 K 
10.800 K 
as.000 K
39.000 X
4.7.OCU X
68,000 X

39.000 X

Strapaaoknl Jó minőségű.........
/ Oyermakaoknl I. sorosat

minden nagyságban................ M„M
Möl harisnya tartós......... ........ .
Oyermckzoknü II. sorozat

minden nagyságban............. . ........
Angol msléharisnya..... .....

1 Musallnharlsnya, minden szín.
l-a cérnazokni, divatszínekben 
Cérna fátyolharisnya, dupla

| talppal...........................................
1 OyBngyfonál harisnya .....
Tlsxta selyemharísnya .....

Kötött-Áruosztály
Möl rafformnndrág ....   31.000 K
Női sslysrn trlXónzdrág min

den színben, hibamentes................
Trikó selyamkombinó, nad-

lógkouibine ................................. 39.000 K
Gyapjú n&l kKtUttmeliény 63.000 X 
Gyapjú nöl ktttóttkabát,

egész hosszú, minden színben......118.600 X
Anyol piilowor tiszté gyapjúból830.000 X

BOT- £3 ERMVŐOSZTÁLY
Divat sétabot. reklám ár .......... 19.800 X
Nöl slllt-ornyö, tartós .  68.000 K 
Férfi félselyamernytf, jó mi

nőségű .......................................... 138.000 X
Barna f élsolyemsrnyő, divat

nyéllel ........................................... 178.000 X
FÜRDŐC6KKEK

Férfi uscőnadrAg, jó minőség 18.000 X 
Wöl ffürdöcipö talppal...... .......... 18.000 X
Férfi ubbó8H3ny ................  84.000 X
N6I dót fUrtitfruha, új fazón,

külön nadrággal, szépen Kiállítva... 93.000 X 
Strandkabéit epoiigeből............ 110,000 SC
PiBsamnSItöny, nadrággal,

epongc marokén stb........................178.000 K
mosö-osztAly

Mosó marokén, mintázott...
Mosó delén, mintázott........
Mosó tórnaoronadln, min- 
fázott.....Z......................... •

Mosó marokén.................. .  *
Mosó dalén................. ,......... 1
Mosószóda.......................... . 1
Mosó kővárt*, ott ................... 1

Ezen cikkekből viszonteladóknak nem
Francia eponge, 100 cin. széles 1
Francia cornagrenadin, gyö

nyörű minták....................... .......... 1
1181 vagy Iskolai ruhaszóvet

Őszi szezónra, alkalmi ár............. ■
Gyapjúdalón, szenzációs reklám, 

gyönyörűen mintázva....................
Kockás ós sima pouplin, se

lyemfényű ................................. .

női ^ehírnkmü-osztAly

Rendkívül érdekes bűnügyben in
dított nyomozást a főkapitányság, 
Woljner Tivadar báró áll az ügy 
középpontjában, akit életveszélyes 
fenyegetéssel akart megzsarolni egy 
fiatalember és a menyasszonya.

Körülbelül három héttel ezelőtt 
történt, hogy Wolfner Tivadar báró 
egy gépírásos levelet kapott, amely 
a báró fiára való hivatkozással, 100 
millió koronát követel tőle. A levél 
írója nem nevezi meg magát, de el
mondja, hogy öccse nevében kéri ezt 
az összeget, akivel kapcsolatosan a 
levélíró a báró fiára tesz bizalmas 
közléseket. Wolfner báró természe
tesen nem válaszolt a levélre. Átfu
totta a zavaros, furcsa írást s anél
kül, hogy bármi jelentőséget tulaj
donított volna neki, összetépte s el
dobta. Néhány nap múlva azonban 
újabb levelet hozott a posta a bá
rónak. A második levél írója sem 
nevezte meg személyét, közölte azon
ban, hogy ő maga a szereplője az 
ügynek az ö bátyja irt előzőén 
Wolfner Tivadarnak.

A levél a legdurvább hangon, 
a lég gorombább kifejezésekkel 
fenyegeti a bárót, ha nem gon
doskodik a százmillió kiutalásá- I 

rój.

Wolfner báró most máv egy ma
gánnyomozóirodához fordult. Ma
gándetektívet bíztak meg az irodá
ban a rejtélyes levelek íróinak ki- 
nyomozására és a nyilvánvaló zsa
rolás leleplezésére. A. magándetek
tív igen érdekes körülmények között 
állapította ineg a levelek írójának

■személy azonossá gát. 'Az első, gépírá
sos levélben ugyanis feltűnő géphi
bák voltak.

'A detektívet ezek a géphibák 
vezették nyomra.

Sorra pi;óbáltatla a Wolfner-gyár 
irodájának írógépeit. Nem kellett 
hosszú ideig kísérletezni a gépekkel.

Csakhamar megállapította az 
egyik gépről, hogy minden két-. | 
séget kizáróan ezen írják a le

velet.

Kihallgatta a detektív a gépirónőt: 
Székely Ilonát, aki eleinte tudni 
sem akart a fenyegető levélről, ké
sőbb azonban

bevallotta, hogy ■— vőlegénye 
Szádét József — diktálta neki 

gépbe a levelet.

A detektív tovább nyomozott s rö
videsen azt is megtudta, hogy Szá- 
der maga írta mindkét levelet s a 
pénzre azért volt szüksége, mert eb
ből akart exiszteiiciát teremteni ma
gúknak: a százmilióból üzletet aka^t 
magának vásárolni Szádéi’ József 
és menyaszonya Székely Ilona. A 
detektív ki akarta hallgatni Szádért 
is, azonban nem találta meg sehol

A magándetektív nyomozásának 
eredményeképpen Wolfner. báró a 
rendőrséghez fordult s életveszélyes 
fenyegetés, durva becsületsértés cí
men feljelentette a menyasszonyt 
és a vőlegényt.

A rendőrség ma vagy holnap 
kezdi meg a kihallgatúspkat az érde
kes bűnügyben.

Hegedűs Lóránt a Pester Lloyd va
sárnapi számúban újra eikramzáll a nu
merus clausus teljes eltörlése mellett. 
Polémiáéi Sándor Pál. Hassa y Károly 
és K átlag Tibor ismert nyilatkozataival 
és az utóbbival szemben hangsúlyozza,: 
lehetetlen feltételezni Bethlen, kormá
nyáról, hogy ne volna annyi ereje és 
erélye, hogy a numerus claususról szóló 
törvényt egyetlen paragrafussal el ne 
törölje. |

I
Ebben a kérdésben semmiféle -alku- 
nak, semmiféle habozásnak .nincs 

helye.

Ha csakugyan megmozdulnának a bizo
nyos áramlások, én, mint a budapesti 
tudomány egyetem szerény nyilvános, 
rendkívüli tanára vállalom a teljes ga
ranciát azért, hogy az ifjúság azokhoz 
az áramlatokhoz csatlakozni nem fog 
és ha más elemek, akár az egységes
párton kívül, vagy belül, az egyetemen 
botrányokat rendeznének,

a kormánytól csak egyet kérnék: • > 
budapesti tűzoltóság nagy Niagara 

fecskendőjét.

Ezzel uztán a kérdés admiuisztrative is 
el volna intézve.

Hegedűs Lóránt meg van győződve 
róla, hogy a kormányban meg lesz a 
bátorság a numerus clausus mielőbbi' 
eltörlésére. De ha mégis csalódnék, úgy 
idézi Kossuth Lajos szavait: „Veletek, 
és általatok, ha lehet, nélkületek és 
ellenetek, ha kell!"

Embervédelmi Kiállítás

11.000 K
14.800 K
14.300 K
14.300 K
14.800 K

1 adunk el I
10.800 K

19.800 X
38.000 X
38.000 X

Kői hímzett Ing vagy nadrág 17.800 K 
MaelrAqkombfnS francia Színes

batisztból, himezve....................... 68.000 K
Mintáéit hAlóing, komplett

nagyság........................................ 65.000 X
KESZTYŰ-OSZTÁLY

Mosó bőrkaSBtyO,fehci és sárga,
garantált minőség...................   66.000 X

Fórfl ésnOislasRékcsstylI
minden színben, garantált minőség 60.000 K • 

NŐI francia dlvatkcsatyfi.
classé, divatkézelCvei.................... 88X100 X

VÁSZON-OSZTÁLY
t-a silón. Jó minőség............. ...... 11.000 X
Színes francia butlsst fehér

neműre, mtr. ........................   17.800 K
SZLYKN-OSZTÁLY

Trikóselyom, nehéz minőség, 140
cm, széles..................   47.000 K

Trikó marokAaselyont, min
den színben, 140 au. széles............ 47.000 X

Japónselyam, minden színben,
adóval együtt................................. 80.000 X

Nyerssslysm, adóval együtt...,,, 78.000 X 
Nyarss«ly«m, minden színben,

adóval együtt.....................   88.000 X
«*ropa de Chine, adóval együtt... 88.000 X 
Mintás salyemfulárd, legújabb

minták, adóval együtt................... 88.000 X
KÜLÖNFÉLÉK

Zsobkendff, ki tűnő minőség  8.000 X
FUggOny etamln, 150 cm. szélet 18.000 X 
DisstssebkencHh festve, selyem

ből, adóval együtt.................   33.000 X
Kívánatra mintát küldünk. Postai megrendeléseket 
puntoaau utánvéttel küldüuk. Meg nem felelő áruért 

a pénzt visszaadjuk.
Paplanok, flanclltskarők, á|ytcrítők, garnltú- 
rik, asatalnaműek. Msnyassacnyl és cvor- 
mekkslengyékatb.alegnegyobb váltMutékbsn
Luxus (lényűzéai) és forgalmi adók az árainkban 

bennfoghltatiuk

Pauncz egyetemi tanárt és 
Pestiig Lajos orvost egyik betege 

feljelentette a rendőrségen
A nevelőnő különös harca a kezelőorvosa ellen

NROYRR LÉGIFORGALMI RT
Budapest VII, Erisébet körűi 9 (HEW-Ygrk paláin) 
, ■ ‘;Telelőn József 83-87 <;■ %•, ■

A főkapitányság sérülési osztá
lyán egy igen különös és feltűnést 
keltő ügyben folytatnak nyomozást. 
Tegnap megjelent a. főkapitánysá
gon Mqllrka Margit 34 éves nevelÖ- 
uö, aki feljelentést tett egy isméit 
nevű fővárosi orv.ostonár és egy fő
orvos ellen. Matirka Margit elő
adta,, hogy. or.r- és torokbetegsége 
kezelése céljából hosszú időn át járt 
a Poliklinikára. A klinikán Pcsthy 
Lajos dr. orvos kezelte. A nevelőnő 
szerint a hosszú időn át tartó keze
lés során egyáltalában nem javult 
az állapota, sőt azt állítja, hogy

á hanyag örvöst kezelés miatt 
ejmérgesedett a seb,

a betegsége súlyosbodott, úgyhogy 
meg kellett őt operálni, azonban ez 
sem segített rajta.

Matirka Margit ezért gondol- I 
lanságból okozott súlyos testi
sértés miatt bűnvádi feljelentést 
tett Pcsthy Lajos dr. és a Poli- 
Minika osztály vezetője, Pauncz 

Márk egyetemi tanár ellen,

A nagy feltűnést keltő ügyben a fő
kapitány Ságon megindtották a vizs
gálatot, maga a feljelentés azonban 
annyira^ különösnek látszik, hogy 
kétség merült fel arra vonatkozóan, 
hogy fedi-e a valóságot az a súlyos 
rágalom, mellyel a nevelő-nő illeti az 
ismertnevü orvostanár.t és kezelő

orvosát. Matirka Margit ugyanis a 
Poli klinikán való kezeléso során 
állandóan alaptalanoknak látszó pa
naszokkal fordult kezelőorvosához, 
aki végül is főnökéhez, dr. Pauncz 
Márk egyetemi tanárhoz utasította 
a nevelőnőt.

Pauncz tanár ezután maga is 
résztvett Matirka Margit keze

lésében,
azonban semmi jolyan jelenséget 
nem tapasztalt, amely arra muta
tott volna, hogy Pcsthy Lajos dr.-t 
a kezelésnél bármi mulasztás is ter
helné. Az orvosok valószínűnek 
tartják, hogy Matirka Margit, akit 
különben is gyenge idegzetűnek is
mernek,

feltűnően ideges állapotában 
tette, meg a feljelentést,

Matirka Margit néhány nappal ez
előtt egy ismeretlen férfivel együtt 
megjelent dr. Pcsthy rendelőjében 
s ott az orvos előtt kijelentette,hogy 
a társaságában lévő férfit tanűul 
hozta magával, annak igazolására, 
hogy az orvos helytelenül kezelte a 
betegségét, A nevelohŐ feljelentése 
ügyében a főkapitányság sérülési 
osztályán rövidesen kihallgatják a 
megvádolt orvosokat és ennek Bórán 
kiderül majd, hogy mennyiben felel 
meg a valóságnak az alaptalannak 
látná fplielwtéh
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Ma délután tizenhat szerb kémet 
kicserélnek tizenegy magyar 

fogollyal a szerb határon 
A szerbek között van egy veszedelmes kémnő is

A főkapitányságra tegnap dél
ben igen érdekes ügyben érkezett 
átirat a. belügyminisztérium köz
biztonsági ügyosztályától. A köz
biztonsági osztály az átiratban a 
magyar-szerb fogoly csereegyezmény 
lebonyolítására szükséges intézke
dések megtételére utasította a 
•rendőrséget.

Mint ismeretes Magyarország 
megállapodást létesített a szerb 
kormánnyal a magyar és szerb 
foglyok kicserélésére vonatkozóan. 
Az erre vonatkozó tárgyalásokat 
gróf Bethlen István miniszterelnök 
és ..Vincsfes í»zerb külügyminiszter 
genfi találkozása idején befejezték 
?s ennek Esteimében megkezdődik 
a fogolycsejeakció. t

Hétfőn tizenhat Magyarorszá
gon letartóztatott szerb politi
kai foglyot cserélnek ki a 
szerb hatóságok által letartóz
tatott tizenegy magyar fogoly- 

lya).

A szerb’ foglyok valamennyien 
kémkedés miatt vannak letartóz
tatva és mindannyian jól megszer
vezett kémhülózat tagjai, akik 
munkájukkal súlyosan veszélyez
tették Magyarország érdekeit. A 
szerbek közül heten a pestvidéki 
törvényszék fogházában töltötték 
súlyos büntetésükét, kilencen pedig 
a Margitköruti katonai fogházban. 
Ab utóbbiak között van egy nő is.

A fiatal, huszonöt éves szerb 
leány egyike a legveszedelme

sebb kémeknek,

aki- rendkívül sok munkát adott a 
magyar hatóságoknak, míg végre 
kézrekeritették. Van a szerb fog
lyok között olyan is, akire halál
büntetés vár. A Szerbiából haza
kerülő 11 fogoly nagyrészt már 
esztendők óta sínylődik a szerb 
börtönökben.

Közöttük van Weisz Géza dr. volt 
főhadnagy, akit

a szerbek azzal vádoltak, hogy 
a háború előtt túszokat lövetett 
agyon és húsz évi börtönre 

ítélték.

A Szerbiával folytatott tárgyalá
sok után a külügyminisztérium 
érintkezésbe lépett a polgári és ka
tonai hatóságokkal és együttes 
megbeszélésen állították össze 
azoknak a foglyoknak a névsorát, 
akiknek kiadatását Szerbi ajkér te. 
A katonai hatóságok részéről Lit- 
tomericzky Nándor hadbíró-őrnagy 
volt kiküldve a tárgyalások veze
tésére és ugyancsak ő intézkedett a 
katonai foglyok kiadatásáról.

A belügyminisztériumtól a főka
pitányságra érkezett jelentea sze
rint Magyarország részéről Bállá 
Pál követségi titkár inár néhány 
nappal ezelőtt elutazott Belgráooa 
a fogolycsere-egyezmény adminisz
tratív részének lebonyolítására es 
vasárnap este Belgrádból Kelebiára 
érkezik, ahol a határállomáson 
megtörténik a. foglyok kicserélése. 
A kicserélésnél a külügyminiszté
rium részéről Bulla Pál és Rényi 
Viktor követségi titkár lesz jelen, 
a szerbek pedig Vlaskelin Milored

RENÉ MONTREUll, PARIS 
maigrolax 

soványitó teája
Kényelmest Ártalmatlan! Blatost 
Kapható minden pyóayssertárban! 

Ara 17.000 korona
: TÖRÖK-PATIKA 
cca 12. szám alatt 
utánzatot t

Ooyolinnk a A leROU AX‘ náirra 

és Murkovics Ljubu külügyi tiszt
viselőket- delegálták.

Az átirat alapján a főkapitány
ságon úgy intézkedtek, hogy a

cseretranszportot Győrffy Ala
dár reudőrtauácsos vezetése 

alatt továbbítják a határra.

Győrffy Aladár az utasítás szerint 
jelentkezett a belügyminisztérium

HMan kezBlfis. csalás A i*kMitís elmín 
feijBlBBtcttc kft alKalmazottJáí egy rákos

palotai flottán? nagytőzsdés 
A kincstár kára több szás raiiiió korona

Vasárpap megjelent a főkapitány^ 
ságon Szilassy József, a Rákospa
lota, Bocskay uccu. 50. szám alatt 
levő nagytőzsde tulajdonosa és

csalás, sikkasztás és hűtlen ke
zelés

címén ŐMiipddi feljelentést tett a 
nála alkalmazásban levő Domokos 
Péter és annak mostohaleánya, 
Marsokat} Ella ellen.

Szilassy feljelentésében részlete
sen előadta, hogy amíg ó távol volt 
az üzlettől, Domokos és mostoha
leánya különféle módon visszaéltek 
a bizalmával, többek között számos 
olyan árut árusítottak, amelyet ti
tokban vásároltak és neki nem szá
moltak el a befolyt összeggé!, majd

a dohány nemiivei is visszaélést, 
követtek el és ezzel nemcsak őf, 
hanem a kincstári is több száz

Kitapos te után Salamon Wwsstá 

győzőit n ftatássy oH lakasMborub-an 
A rendőrség nem aurait karhatalmat, mert kiderült, hogy

Merczteld vazé-lgazsat&nak nánss lakásigazoiványa

Az Audsássy ul 120. számú villa egyik 
tizen kétszobás lakásúijak bérlői és egy 
uj bérlő között már napok óta elkesere
dett harc’folyik. A lakásban hosszú 
évek óta lakik Salamon Jakab szén- 
,nagykereskedő és sógornője, özvegy ür 
Salamon Vilmosné.

Salamon Jakab rövid idővel ezelőtt 
elköltözött a lakásból és a berendel's 
nagyrészét magával akarta vinni, an
nak ellenére, hogy sógornője tiltakozott 
ellene és azzal érvelt, hogy az elvitt 
bútor az övé. A rokonok közötti vitá
nak az lett a vége, hogy

Salamon Vilmosné a rendőrséggel 
akarta megakadályozni a bútorok 

elvitelét,
a rendőrség azonban nem adott segít
séget chez, úgyhogy Salamon Jakabnak 
végül is sikerült el vinnie a bátort. Só
gornője erre pert indított ellene. A pert 
a napokban tárgyalja Csépay törvény
széki bíró. .

Most azonban újabb meglepetés érte 
Salamon Vilmosáét. Az történt ugyanis, 
hogy Salamon J., aki sógornőjével közö
sen főbéí'löjo volt az Andrássy úti la
kásnak, bérlőtársa beleegyezése nélkül 
átadta a lakást Herczfeld Dezsőnek, a 
phöbus Villamosság iRt. vezérigazgató
jának. Herczfeld tegnapelőtt be is akart 
költözni a lakásba, Salamon Vilmosné 
azonban nem engedte be, iniro Salamon 
Jakab segítségére 'sietett az uj börtönök 
és formális ostrom alá vették a lukast.

Később Salamon Jakab intézkedésére 
bezárták a villa kapuját és Salamon 
Vilmosnéhoz senkit sem bocsátottak be, 
sőt elvágták a lakásba vezető telefón- 
drótot is, úgyhogy Salamonná nem tu
dott a külvilággal érintkezni.

Szombaton délután három óráig tar
tott az elkeseredett haro a villa körül. 
Végül Sfilamoa é» fíerczfeW rendőrt

közbiztonsági osztályán, ahol meg
beszélték a szállítás minden rész
letét. Amcgállapodás szerint hét
főn hajnalban öt órakor négy-négy 
rendőr jelentkezik a katonai és a 
pestvidéki fogházban, akik át
veszik a foglyokat, kik isérik a 
Keleti pályaudvarra, ahol már vá
rakozik Györffy Aladár tanácsos, 
akinek vezetésével szigorú felügye
let alatt a reggel hűt. órakor induló 
személyvonattal a határra szállít
ják a tizenhat szerb foglyot.

Kclcbiáii délután három órakor 
történik meg a kicserélés,

mely után a Szerbiából érkező fog
lyokat orvosi vizsgálat alá vetik, 
azután a következő vonattal vala
mennyit {elszállítják Budapestre.

millió koronával megkárosítot
ták.

Majd mikor Szilassy József rájött 
a csalásra és szemrehányással il
lette Domokost, még Domokos /e- 
nyegette meg öt, hogy feljelenti a 
dohány jövedék igazgatóságánál és 

megteszi a szükséges lépéseket, 
hogy elvegyék az engedélyét.

Szilassy kérte Domokos Péter Göm- 
röi út 63. szám alatt lévő lakására a 
bűnügyi zárlat elrendelését.

• A rendőrségen a feljelentés alap
ján megindították a nyomozást 
annak megállapítása végett, hogy 
a feljelentésben foglaltak megfelel
nek-e a valóságnak. Ez ügyben a re
ferens holnap kezdi meg a kihall
gatásokat és akor döntenek a felje
lentő által ugyancsak kért bűnügyi 
zárlat elrendelése tárgyában is.

hívtak, akinek tanácsára azután ; a há
borúskodó felek mindnyájan mozsár- 
uccai kapitányságra vonultak.

Herczfeld ügyvédje itt azt kért/1, 
hogy rendőri segítséggel helyezzék 
be á lakásba Herezfeldet. A rendőr- 
kapitány azonban elutasította a 
kérést, mert kiderült, hogy a 
vezérigazgatónak nin??3 lakásigazol

ványa.
A háborús felek ezután megállapodtok.

hogy beszüntetik a küzdelmet augusztus 
negyedikéig, mig ügy a Lakás-
hivatal elé kerül.

Addig Salamon Vilmosné marad 
a lakásban.

A bérlettel kapcsolatos ügy ezzel bő* 
fejezettnek látszik, az ügynek azonban, 
egész sereg mellékliujtásu van, ami 
sorra a hatóságok elé kerül. így töb
bek között

Salamonná a jogtalan beköltözés 
miatt feljelentette a Lakáshivatal

nál Herczfeld Dezsőt.
Pert indított Salamonod a beköltözésnél 
okozott rombolás miatt, idegen vagyon, 
rongálásáért és u behatolás miatt, ina- 
gánlaksórtés címén. Egyben

becsületsértésért beperelte Herczfeld 
egyik alkalmazottját, aki telefonon 

keresztül megsértette.
Salamonná feljelentései azonban még 
nem tettek pontot a kétnapos harc tör
ténete után. Salamon Vilmosné lakása- 
nak ostromlói ugyanis, műit már emlí
tettük, elvágták a telefondrótot és ezért

hivatalból eljárást indítanak állami 
vagyon rongálása miatt. Herczfeld 
vezérigazgató és Salamon Jakab 

emberei ellen.
Es a perek és feljelentések lavinája kö
zepette Salamon Vilmosné büszkén áll a 
helyén — ő lett a győztes. Ellenfelet 
redig most már csak a Lakáshivatal 
döntésében reménykednek-

Kasyarúnya sHsztfst 
kW el az Elelml- 
szerhiuite i R. T. ejyik 

Ilka m&zottja
Az Élelmiszorkivileli Rt igazgatósá

gának feltűnt, hogy Balázs István nevű 
alkalmazottja, aki néhány héttel ez
előtt nagymennyiségű élelmiszert vett 
út bizományba, azóta nem jelentkezik 
hivatalában. Több ízben keresték a 
Kálvária féri lakásán, de sohasem sike
rült öt feltalálni. Rovancsolást rendeb 
tok el, melynek során megállapították, 
hogy Balázs körülbelül ötvenmillió 
korona értékű élelmiszert, főként tojást 
vett át eladásra és annak arával nem 
számolt el, do megállapították azt ifi* 
hogy a vállalat üzletfeleitől is felvett 
különböző nagyságú összegeket. Balázst 
erro az Élelmiszer Rt. csalás és sik
kasztás címén feljelentette' a ren^ 
dőrségon.

A megindított nyomozás torán vasar^ 
nap Sz. Szabó János detektivfőfelügye-' 
lőnek sikerült a szökésben lévő Balázs 
Istvánt elfogni, aki a rendőrségén be
ismerte tettét és elmondotta, hogy au 
árut értékesítette és a vállalat üzlet
feleitől tényleg nagy összegeket vett 
fel, amellyel szintén nem számolt el, 
hanem saját céljára fordítva, elsikkasz
totta.

Kihallgatása után a sikkasztó és csaló 
Balázs Istvánt letartóztatták.
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A kilakoltatott bérlő 
különös bosszúja - 
a háziúr halála után

Emltk-keresxlat küldőn ■ 
haloltashíxba

A Bíbor ucca lakóit néhány nap óta 
izgulombnn tartja egy esemény, melynek 
előzményei egy esztendővel ezelőtti lu- 
kásháboruru nyulnuk vissza és umoly 
ugyancsak jellemzi u mai idők eldur
vult hangulatát.

Zeidl János vendéglős, u. Bíbor ucca
7. számú ház tulajdonosa a múlt eszten
dőben renováltatta és átalakítatta a há
zát Az átalakítás során Zeidlnck szük
sége volt házának összes helyiségeire és 
ezért felmondott bérlőjének Nagy Jó
zsef kocsisnak. Nagy nem akart kiköl
tözni, mire Zeidl bírói utón kilakoltatta 
őt. A kilakoltatás azonban nem folyt le 
simán. Nagy, durván Zeidl Jánosra tá
madt és elkeseredetten

megátkozta a háziurat, hogy ne tudja 
használni a tőle elvett lakást.

Zeidl János tudva, hogy a kilakoltatás 
jogos volt, nem sokat törődött Nagy 
Józsoffel, aki azonban továbbra is bosz- 
Kzút forralt és bosszúját most egy esz
tendő után bestiális formában tényleg 
végre Is hajtotta.

Zeidl János négy nappal ezelőtt vá
ratlanul és hirtelen meghalt és ezt az 
alkalmat használta fel Nagy a hosszú 
végrehajtására. Alig terjed el a kör
nyéken Zeidl János halálának hirf, 

beállított egy 
fekete falté- 

a gyászoló családhoz
suhanc, kezében egy

reszt lel
melyet leteli n szobában 
azután elsietett, Zeidl János hozzátarto
zói közelebbről megnézték a korcsztet és 
megdöbbenve olvasták rajta tat a szót:

„Megemlékezésül",
alatta, pedig az a dűl tini volt felje
gyezve, amelyik napon a renitens bérlőt 
kilakoltatlak a biboruccal házból.

Zeidl családját érthető módon súlyo
san érintette ez a vakmerő kegyelet
sértés.

A család nőtagjai közül többen ideg
rohamot ka piák az izgalomtól és a 

borzalmas érzéstől, I
amit a kilakoltatott kocsis példátlanul 
durva bosszúja keltett bennük.

A felháborodott családtagok nyomban 
a rendőrségre siettek és feljelentést 
akartak tenni. A rendőrség azonban eb
ben az ügyben , nem találta illetékesnek 
magát és nőm votték át a feljelentést. 
A csaliul most a hüntctöjárásbiróságnál 
emel panaszt a durva kegyeletsértés 
nílntt.

Bethlen miniszterelnök 
ma elutazott Inkéről kétheti 

dunántúli látogatókörutra 
Fonyódbélatelepre is ellátogat, de szeptemberig nem tárgyal 

politikáról
Bethlen István gróf miniszterel

nök vasárnap délelőtt elutazott In- 
kepusztáról. A miniszterelnök 
ugyanis sorra ellátogatni óhajt so- 
mőgymegyei ás általában dunántúli 
ismerőseihez. Ez a dunántúli láto
gatókörét előreláthatóan két hétig 
fog tartani. Bethlen István gróf 
környezetében úgy tudják, hogy a 
miniszterelnök e dunántúli látogató
kőrút sorún Fonyód-Bélatelepot is 
útjába ejti, sőt bizonyosra vehető, 
hogy itt hosszabb ideig fog tartóz
kodni. Tekintettel arra, hogy Fo- 
nyód-Bélatelepen szokott nyaralni 
Rakovszky Iván belügyminiszter és 
Ripka Ferenc főpolgármester is. 
Politikai körökben arra következtet
nek, hogy

a. miniszterelnök Fónyőd-Bélate- 
lepen konkrét politikai kérdé

sekről is fog tárgyalni.
Ezzel szemben illetékes helyen 
leghatározottabban kijelentették 
Hétfői Napló 
hogy '■

a miniszterelnök dunántúli láio- 
golókörútja kizárólag társadal-

a 
a 

munkatársa előtt,

a halott mellé,

Fényes sikerrel járt a Hitelbank tranzakciója
Magyarország vármegyéi nevében a 

magyar kormány — a Hitelbank kezde
ményezésére és közreműködésével — 
szerződést kötött u londoni N. M. llolh- 
schild <t: Sons vezetése alatt, c bank 
házon kívül a Baring Brothers & Co. 
Lld. és a J. Henry Schroder Co. 
londoni cégekből álló konzorcium
mal a magyar vármegyék 2J4 millió 
angol font összegű 7 és fél százalékos 
20 véalatt törlesztendő kölcsönének át
vételére. A kölcsön, amelynek folyósítási 
árfolyama 92% és amelynek 2%-ot ki
levő angol bélyegköltségét az augol 
bankárcsoport viseli, hasznos beruházá
sok céljaira szolgál. A kormány kíván
ságára a kölcsön —- kamatmegtakarítás 
céljából — a szükséglet mérvéhez ké
pest kétrészletben bocsáttatik ki és az 
olső részlet 1% millió angol font ösz- 
szegben a napokban került Londonban 

Kitiltották a Fajvédőkíubból 
a Szózat munkatársait

Gömbös Gywía és Kádár Lehel izgalmas találkozása
IS.

mi jellegű és azok a hírek, ame
lyek arról szólnak, hogy Fonyód- ■ 
Bélatelepen Bethlen István gróf 
miniszterelnök részvételével po
litikai tárgyalások lesznek, — 
nem felelnek meg a valóságnak.
Illetékes helyen, közölték továbbá 

a Hétfői Napló munkatársával, 
hogy Bethlen István gróf miniszter
elnök augusztus utolsó hetében ér
kezik vissza Budapestre és szep
tember elsején átveszi hivatala ve
zetését az őt helyettesítő Vass Jó
zsef népjóléti minisztertől.

A miniszterelnök ezel módot akar 
adni arra, hogy Vass József szép* 
tember elsejétől október közepéig, 
vagyis a parlament megnyitásáig 
szabadságidőt vegyen igénybe, ami
re azonban a népjóléti miniszter kü
lönösebb súlyt nem helyez. Vass 
miniszter ugyanis a Hétfői Napló 
munkatársának érdeklődésére, hogy 
mikor megy szabadságra, a követ
kezőket mondotta:

— Már évek óta nem voltam sza
badságon, nem törődöm sokat ezzel 
a kérdéssel. Majd lesz időm szabad
ságra menni, ha megbuktatnak...

nyilvános aláírásra s

azt sokszorosan túljegyezték.

ésA londoni Rothschild, Baring 
Schroder világcégüknek magyar állami 
hitelműveletben való részvétele az, or
szág gazdasági köreiben őszinte rokou- 
szenvvcl találkozik. A konzorcium élén 
álló Bothschild bankház a Hitelbank 
utján már az. 1867-cs kiegyezés utáu 
rósztvett Magyarország pénzügyi fel
építésében és azóta ia többizbeu vezető
szerepet vitt a magyar állami kibocsá
tásoknál. Általánosan ismeretes az az 
üzleti kapcsolat, amely a londoni Rotli- 
schild-ház és a Hitelbank között ennek 
alapítása óta. immár csaknem 60 évo 
fönnáll és a Hitelbank vezetőségének ér- 
donie, hogy az említett három világcé
get o hitelműveletet megnyerte. 

izgalmas lefolyású volt. Á találko
záson ugyanis a Szózutuak újból 
való megjelenése került szóba. 
Gömbös Gyula, felajánlotta a- szer
kesztői állást Kádár Lehelnek, aki 
azonban részben betegségére tvaló 
tekintettel, főként azonban azért, 
mert a szerkesztőség tagjainak meg- 
válogatásában szabadkezet kívánt, 

nem vállalta a szerkesztői állást, •
A Szózat újból való megjelenése 
körül folytatott tárgyalások külön
ben mái: véglegesnek látszanak. A 
Szózat augusztus tizenötödikéit 
már megjelenik, a lap volt közgaz
dasági rovat vezetőjének szerkesz
tésében, a lapvezér pedig Gömbös 
Gyula marad. A Szózat

tízoldalas reggeli lap lesz 
és ezer koronáért fogják árulni. A 
Szózat az új rezsim alatt is az in- 
tranzigens keresztény nemzeti irány/ 
bán harcosa marad, A Szózat 

szélsőséges tónusából sokat fel
hagy \

és nem foglal olyan határozóttafL 
állást a királykérdésben sejn’, mint 
eddig. •

Sorozatos slliteztM 
a Pollin Serfözönll 

Sikkasztó Ügynök járt a vidéki 
vevőknél

A főkapitányságon tegnap a Kőbá
nyai Polgári tíerfőző igazgatóságának 
megbízásából Láposi Lajos dr. ügyvéd 
feljelentést tett a vállalat egyik alkal
mazottja ellen sikkasztás miutt

A feljelentés szerint Schrciber Ferenc 
a Polgári Ser főző ügynöke ötven
négy millió koronával megkárosí

totta a vállalatot.
Schreibcr a Polgári Serfőző tolnaine- 
gyoi üzletfeleit látogatta. A vevőktől 
a megrendelésekre előleget vett fel, a 
pénzt azonban nem szolgáltatta be a 
cég pénztárába, hanem a saját céljaira 
fordította. Mikor azután a vállalat in
kasszálni akart a vevőknél, kiderült a 
sikkasztás. A • Polgári Serfőző bejelen
tésére a rendőrség megindította a nyo
mozást, Schreibcr Ferencet azonban 
nem sikerült megtalálni, mert a sik
kasztó ügynök nyomtalanul oltünt.

A rendőrség széleskörű nyomozást in
dított kézrekerítésére,-

a lenmujafságosabb nyári bohózat, 
amit az idén Pesten bemutattak !

Főszerepben; Wallncw Ralid és Lila Lee

Busier Brown 
az iskolában

Amerikai burleszk 2 felvonásban

Kamara Kert
6, 8, 10 8, 10

l'l

GDODRICH PNÉII, 
AZ UTAK KIRÁLYA! 

íf . i
'SZILÁRD BÉLA, 

Lácár ««ca 44.1 
Trjrrf^^rS-i*' <B* 0,,“ •

•Mmi T.Ul.U 
___________ »■> |-t

A fajvédőpárt megszűnt orgánu
ma, a Szózat körül, mely annyit fog
lalkoztatta már a nyilvánosságot, 
most újabb események történtek.

A legfeltűnőbb esemény az, amely 
elsősorban a Szózat munkatársait 
érinti és amely különös megvilágí
tásba helyezi a fajvédőorgánum kö
rüli eseményekért felelős embere
ket. A Szózat megszűnése után a 
lapnak nyomorba került munkatár
sai közül néhányon, akiknek még 
lakásuk sem volt, ideiglenesen a 
fejvédőklub Irányi „uccui helyisé
gében húzódtak meg. Sűrűn felke
resték a klubot a Szózat többi embe
rei is, akiket tegnap különös meg
lepetés ért. Az történt ugyanis, hogy 
a Faj védőklub vezetősége
napról a másikra váratlanul 
az utasítást a klubszobának, 
a Szózat munkatársai közül ......
se bocsásson be többé a helyiségbe.

-íz új intézkedést állítólag maga 
Gömbös Gyula szankcionálta, 

azzal az indokolással,, hogy a Szó
zat munkatársainak jelenléte aka-

egyik 
kiadta 

hogy 
senkit

dályozza a fajvédőpárt agltációjá- 
nak adminisztrációs munkáját, 
másrészt azért is, inért

á párthelyiséget kiadták nappal
ra a Keresztény Pénzintézeti 
Tisztviselők Országos 

gének
és most a Szövetségitek 
Ezzel szemben viszont 
munkatársak azzal érvelnek, hogy 
az agitációs munkát nem. akadá
lyozzák, annál is inkább, mert az 
utóbbi időben

van 'élet a pártban.
Elmaradtak a szokásos heti- párt
vacsorák és a

fajvédőpárt női szakosztálya 
már egyáltalán nem tart gyűlé

seket,
A Szózat körül különben döntőfón- 
tosságú események érnek. Kádár 
Lehelt, aki tegnap elhagyta kórhá
zat, eltávozása előtt meglátogatta 
Gömbös Gyula. A pártvezér, és a 
szerkesztő közötti találkozás icon

Szövctsé-

kell a hely, 
a kitiltott

lj

0* PAJOR SZANATÓRIUM 
ÉS VÍZGYÓGYINTÉZET 

BUDAPEST, Vili., VAS UCCA 17
'1' ' —■ I i
aelfretejwfr, 4«

batagak résafra. Ttntmuiéiiatl 
(orthaptdlaj ét Zandar*lntéget, ura. 

lagla ég kUnt lt allag traaai tat t Idagoaxtály

»
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Hattagú társaság ixgaimas 
haSáfiküzdaSma a háborgó 

Balatonon, a Hautica 
motorcsónakján

A motoros gépe effektust kapott és a hullámok 
Tihanyiéi Zamárdiig korbácsolták a csónakot

Voszedolmcs és könnyen végzetessé 
Válható kalandban volt része egy bécsi 
és budapesti társaság tagjainak, akik a 
Nautica liajóstáTsasúg egyik motor
csónakján kirándulásra indullak a 
Balatonon.

Szombaton délelőtt hat tagból álló tár
saság motorcsónakot bérelt Siófokon a 
Nauticától, Siófok—Balatonfiired—Tihany 
közötti kirándulásra. A csónakban, mo
lyét a Nautica sofőrje vezetett, szé- 
csónyi Groa? Jenő földbirtokos, Hirsch- 
mann BerchtolJ bécsi bankár, a fele
sége és két nővére, valamint Miltel- 
mann Géza budapesti kereskedő foglal
tak helyet.

A motorcsónak pontosan tizenegy 
Órakor indult. cl a siófoki partról. Elő
ször Balatonfüredro mentek. Füredről 
Tihanyba, majd délután négy órakor 
elindultak vissza, Siófok felé. Alig vol
tak azonban négy kilométernyire a 
parttól, mikór a

és a sofőr 
sem tudta

■ Nautica motorcsónakjának gépe fel
mondta a szolgálatot.

Fél-órai vesződés után a sofőr ugy-ahogy 
rendbehozta a gépet, iniro folytatni 
akarták útjukat. Néhány 
azonban

Ismét elromlott a gép 
egyórai munka után 
kijavítani a hibát. Végül is, az uta
sok legnagyobb meglepetésére, ki
jelentette, hogy nem tud segíteni, a 
gép végleg felmondta a szolgálatot.

Néhány perc múlva azután az utasok 
meglepetése megdöbbenéssé változott. Az 
történt ugyanis, hogy közbon. mig a 
géppel bajlódtak, siirü, terhes vihar
felhők gyülekeztek a láthatáron és rövi
desen

alkonyati homály borúit a Balaton 
háborgó víztükrére.

Néhány porc múlva hatalmas záporeső 
zúdult alá. Az utasoknak semmi védel
met nem nyújtott, a motorcsónak, úgy
hogy pillanatok alatt bőrig áztak.

méter után

Később azután elementáris erővel 
kitört a vihar és a csónak a hul

lámok játékszere lett.
A víztükröt hatalmas hullámok söpör
ték végig, és

a hullámok szinte percenként fel- 
borítással fenyegették a motor

csónakot.
A csónak utasai közölt fejveszett pánik 
kelotkczett. A férfiak ugyan segíteni 
igyekeztek a bajban, ez azonban 
tetlen volt, mórt kiderült, hogy

a motorcsónakon mindössze 
evező volt,

1 éhe

két

‘jelzőlámpát pedig, amivel segítséget 
kérhettek volna, egyáltalában nem ta
láltak. Végül is úgy igyekeztek segí
teni, hogy a társaság tagjai közül né- 
hányán levetkőztek és

ruhadarabjaikat vészlobogónak hasz
nálva, Igyekeztek jelzést adni.

I]

JókáBé-jóegészség

Naponta több csésze hamisítatlan babká
véból készült „fekete" erősíti a testet. A tu- 
dománv már rég elismerte a kávé jótékony 
hatását és foftios gyógyszernek tekinti.

Meinl Gyula

Cégünk
gyapjú és selyemszöveteinek

kiváló Jó minősége
páratlanul álló választékossága 
s ezek árainak abszolút olcsósága

Mlnl.Kut kUldUnk l

a legjobb mindig a legolcsóbb!
Vételkényszor nélkül tok intse inog a piarista uccai oldalon 

Külön bejárattal megnyílt

maradék-osztályunkat
melynok keretében öltönyre, ItaUlra, nöl- és gyonuekruliáki* 
alkalmas eiüvet-, Bolyom- és moaókelmo darabok 1—4 méterig 

hallatlan olcsó áron adatnak el?
Különleges autó*, kocsi- és utl takarók nagy választékben

Hasztalun volt azonban minden kísér
let, kétségbeesett segélykiáltozús, sehon
nan sem érkezett segítség. Különös és 
érthetetlen módon

a Nautica Tihauyon állomásozó mo
torosa sem jelentkezett a jelzésekre.

Este kilenc óráig tartott a hattagú tár
saság halálos vergődése a viharkorbá
csolta, sötét Balatonon, miközben

minden percben attól lehetett tar
tani, hogy a rozzant motorcsónak

Landau Ernő pesti fiatalember 
szöktette Törökországba Abdul 
Kadir herceg eltűnt feleségét

Az eltűnés*! 
úgy lúI.szolt, 
megoldódni. 

— mit tt-he- 
bclenyugodott

Abdul Kadir feleségének szöktetési 
ügye az utolsó illőkben nem foglalkoz
tatta a nyilvárosságot. A szép, fiatal 
hercegnőnek ugyanis nyoma veszett, 
mert a leghihetőbb feltevés, amely sze
rint Mcleghy József né szöktette meg 
Abdul Kadir elvált hitvesét, a rendőri 
nyomozás során megdőlt, 
panasz aktái lezáródtak s 
hogy a titok ném is fog 
Az omigrált török herceg 
tett volna egyebet! — 
hitvese végleges elvesztésébe, nem jár
kál, nem kilincsel már a hatóságoknál.

A véletlen azonban megoldotta a 
titkot. Kiderült, hogy

Abdul Kadir hercegnő eltűnése mö
gött romantikus szerelmi regény 

van.
Ennek a regénynek a hercegnőn kívül 
egy budapesti ' fiatalember a főhőse, 
Landau Ernő.

Landau, aki a Thököly utón, az Ab
dul Kadir által bérelt villa tőszom
szédságában lakik, már régebben mog- 
ismerkedett a házasélotc el Ion sokat zu-

A komműnistapörök revízióját 
követelik az ébredők

szólván minden orgánuma zsidó 
kézben van. Majd Rainprecht Antal 
működését kritizálta a páneurópai 
mozgalommal kapcsolatban. A kom
munista porok most folyó törvény
széki tárgyalásairól is kifejtette 
véleményét. Kijelentette, hogy

Az Ébredő Magyarok X. kerületi 
szervezete vasárnap délelőtt *a régi 
Kőbányai Sörház nagytermében 
gyűlést tartottak, amelyen mintegy 
50—60 ember jelent meg. Az első fel
szólaló Gáspár Béla volt, aki a saj
tót támadta, amelynek szerinte ugy- 

Zsitffa István és Társai
angol gyapjúszövetek és selyemkülönlegességek áruháza

felett összecsapnak a hullámok.
Végül is öt órán át tartó küzdelem után 
Zamárdi közelében homok tartatra sodor
ták a hullámok a csónakot. A társaság 
férlitagjai a partra gázollak, később 
pedig

egy arra haladó budapesti rendőr
tisztviselő jött a segítségükre,

aki mentőcsónakokról gondoskodott és 
az éjszakai koromsötétben partra szál
lította a h aláír avált utasokat, akik az
után egy Sugár nevű közeli villatulaj
donosnál találtak menedéket. A, Sugár
télé villában szívességből száraz ruhá
kat kaptak. Háromnegyed tizenegykor 
azután vonaton elindultak Budapest 
felé a könnyen végzetessé válható ka
land hősei, akik különben

a balesetért a Náuticát teszik fele
lőssé

és tönkrement holmijukért kártérítést 
követeinek.

golódó fiatal hcrcognével. Az ismeret
ségből — u jelek szerint — szerelem 
fejlődött. A huszónhatévcs Landau 
Ernő, aki egy autoinobilcóg beltagja, 
néni régiben üzleti ügye elintézésem a 
Balkánra utazóit. Útja végcéljául Kon 
stantiuápolyt jelölte meg. Abdul Kadir 
felesége megtudta, hogy Landau

« hercegné clhugyoit pátriájába 
megy, megkérte a fiatalembert, hogy 

vigye magával.
Az út anyagi terheit — regényes ka
land reményében — Landau vállalta 
magára. így történt, hogy Abdul Kadir 
feleségo egy röggel hirtolen eltűnt a 
herceggel közösen lakott villából és az
óta nem tudják fellelni.

Landau Ernő a napokban vissza is 
érkezeit balkáni útjáról — do egyedül. 
Abdul Kadirné ugyanis Konstantiná
polyban maradi, ahol teljes inkoguHó
ban, visszavonul Iságbati él.

A szöktetés ügye azért maradhatott 
a rendőrség előtt titokban, mert Abdul 
Kadirnénak jogában van akár egyedül 
akár társasai! eltávozni Budapestről. 

minden ébredőnek követelnie}' 
kell a komműnistapörök revíziód 
ját, mert a keresztény munkásat 
kát a zsidók taszították a bolse* 

vizmus karjaiba,
Á következő szónok

VLA1N FERENC 
nemzetgyűlési képviselő volt .Tiltaw 
kozott az ellen a beállítás ellen, 
minthogyha az ébredők felforgatok 
volnának. A zsidót nem vallása, ha
nem faja miatt azért gyűlöli, mert 
a történelmi osztály kezéből magá
hoz ragadta a hatalmai, a sajtó é^ 
a gyárak megszerzése által.

Antiszemiták a miniszterek 'is, 
de nem merik bevallani,

mert félnek a zsidó töke miudenref 
kiterjedő eszközeitől.

— A szocializmus a zsidóság 
Tiszái yhordozó ja, — mondotta még 
Ulain és ezzel be is fejezte előadás 
sát. Végül

RÁKÓCZI BÉLA
az ÉME ügyvezető-igazgatója be
szélt. Tanár lévén előbb, „történelmi1 
visszapillantást vetett** az antiszei 
mitizmus keletkezésére, majd a kö-i 
vetkezőkben állapította meg az éb
redő magyarok társadalmi egyesük 
létének programját:

zsidónak keresztény szolgája, 
szolgálója nem lehet cs minden 

zsidó dupla adót fizessen,
— így volt ez az Árpád-korban is, 

történetiudós-ébredőal-—• érvelt a 
vezér.

Szétoszlás
a kőbányai
A gyűlés minden rendzavarás néb 
kül folyt le. •

előtt megválasztották; 
szervezet tisztikarát. ;

Ünnepségek
Esztergomban

Esztergom, aug. 1.
(A Hétfői Napló tudósitójának, tclcfón- 

jclentcse.)
Impozáns ünnepség keretében avatták 

föl vasárnap délelőtt Esztergomban a 
Katholikus Logéiiyi'gylet Kulturházát. A 
felszentelés szertartását Csernoch János 
hercegprímás végezto fényes segédlettel. 
Az egyházi ünnepséget közgyűlés kö
vette, amelyen az avató beszédet Vasi 
József népjóléti miniszter mondotta.

Délután a városháza nagytermében,' 
díszközgyűlés volt, amelyen Bethleií 
István gr. miniszterelnököt és Vass Jó
zsef népjóléti minisztert díszpolgárrá 
választották. A választás után u jolon- 
lövő Vass miniszternek át is nyújtották 
a díszpolgári oklevelet, míg a távollevő 
miniszterelnököt táviratilag értesítették 
díszpolgárrá történt megválasztásáról.
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színházi. 
ríMirem

SZENT ISTVÁN HE
TÉN uz állami színházuk 
kivételével minden színhá
zunk üzembe p lesz és tárt 
kapuval várják a jó vidé

kieket és külföldieket, akik állító
lag' nug.v számmal özöulik el majd 
a pesti uccukat. Legelsőnek a Ki
rály Színhág nyit a Pesti lánnyal, 
10-én, a Vígszínház az Antóniával, 
a Magyar Színház a Dr. Szabó Ju
cival 14-én, a Városi. Színház az 
Ember tragédiájával 18-án nyitja ki 
kapuit. A Városi Színház „Ember 
tragédia**-plöadásánnk a szereposz
tás lesz az érdekessége. Á dómot: 
Tára.y Ferenc* Évát Görgey Jolán, 
Lucifert pedig Sebestyén. Géza ját
szi. A Royal Orfeumból kiköltöz
tetett régi Apolló-kabaré gárda 
szeptember elsejéig a. Fővárosi O;k- 
rett szín házban folytatja előadásait,

•s

A BALATONFÜREDI művész
kolónia ugyancsak vig napokat 
c7. Mig Siófokról sorra elme
nekülnek a fürdő-vendégek, 
addig a halat ón füredi művész

kolónia az augusztusi enyhe, tel viszon
tagságaival semmit sem törődve, vidám, 
hangulatot varázsol Füredre. Itt, ragyog 
Tassy Mária, aki boldog és megelégedett 
mert lassacskán clfoszlatni érzi Sarak 
Bernhard legendás soványságának hírét. 
A kolónia hölgyei között van fíékéssy 
Jessy, mig az urak névsorán lApthay 
Imre, Kármán Aladár. Nagy Imre. 
Somlay Art húr szerepelnek. Itt. nyaral 
Salamon Béla is, aki, ha lehet, az élet
korié. Estéröl-estére Szántónál vagy a 
m ide menekült a színházigazgatók 
ostroma elől — kevés sikerrel. Szenes 
különben — úgy mondják — vígjáték
ban Szenes, ígéretekben azonban R’e- 
ben jobb, mint a színpadon. Szenes Béla 
Grand étteremben gyűl össze a kolónia. 
Itt Horváth Géza szivhezszóló cigány
zenéje, ott pedig a kitűnő jazz fűszerezi, 
a hangulatot. Ennek a kolóniának kü
lönben van egy pandant ja is, amelynek 
egy pesti nagybank vezérigazgató- 
hclyettesének felesége a lelke. A fiata
los, temperamentumos és örökké mulatós 
kedvű méltóságos asszony vidámsága 
minden áldott este hangulatot, teremt a 
Grand-ban. Meg is becsüli a társaság a 
méltóságos asszonyt. De a prímás sem 
leket hálátlan. Alig keres valamivel 
kevesebbet; mint egy jónevil jazz-főnök 
arra, lent Miamiban, a dollármilliárdo
sok fürdőhelyén.

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ né
hány kitűnő művésze Forgács 
Jenő vezetésével alig fejezte 
be vidéki turnéját, máris 
újabb körútra indul. Mészá

ros Giza, Harsdnyi, Szűcs Nelly, Bérczy 
Ernő, Somló István és Kerpely Jenő 
gordonka-művész ezúttal az Alföld
'zagy városaiban propagálják a Belvá- 
hosi Színház műsorát.a ALIG, HOGY ELHAGYJA a 

a régi Apolló kabaré, a Royal 
Orfeum helyiségét, megkezdő
dik a Royal Orfeum vissza
alakítása — a békebeli formá

jára. Eszerint a Bogaiban újra félig 
asztalok, félig széksorok lesznek a né
zőtéren. A színpad is visszatér a régi 
bevált módszerre. Egyfelvonásos ope
rettek (rendes opcretbgárdávál) és kitű
nő artistaszámok, amiket Tarján Vili
igazgató joelőrc. lőszerzödtetett, fogják 
váltogatni egymást. A Royal új főren
dezője Frifz Ödön most jött meg Pá
rizsból. ahol a ravüszinpudok körül 
végzett tanulmányokat. Ezeket az ered
ményeket saját intenciójával bővítve 
teremti meg a Royal uj játékmodorát 
— a régi keretben. A Royal Orfeumhoz 
amely szeptember elsején nyílik, eddig 
Solti Hertnín, Dénes Oszkár, Kővári
Gyula, Sdrossy Mihály, Szokolay Olly 
szerződtek le. Az orfcunúvarlétd kar
mestere ismét Márkus Alfréd lesz. A 
magyar származású, de külföldön mű
ködő híres táncoskómikust. Mátrai Je
nőt is leszerzödtette Tarján direktor 
aki egy ismsrt bon vivúnl-szi vésszel és 
egy primadonnával is folytut tárgyalá
sokat.____________

Fox világatyakció
2 részbon, 10 fojozetben

URANIA

SZÍNHÁZ
Hol a boldogság mostanában?...

1.
Olvasom; tegnap heten leltek öngyil

kosok, ma tizen? Holnap? Ólvasom: 
ma tíz ember tűnt el, tegnan tizenöl? 
És tegnapelőtt?... Olvasom: ma egy 
gyár jutott csődbe, tegnap egy nagyke
reskedő. Olvasom: panaszkodik az ügy
véd, az orvos, a mérnök, a tisztviselő, 
a munkás. Panaszkodik'?. Jajgat, sir, 
zokog... Ki nem hallja már ezt a szi 
vettépö jajszót! Anyák keserve szól 
mert gyermekeik éheznek. Apák fáj
dalma búg, mert nem tudnak fienyeret 
adni! Jaj. mennyi szenvedés, jaj milyen 
sötét ez a kép! Ahogy olvasom az új
ságot: keserűség, gond, bánat és ordító 
jaj minden oldal, minden cikk...

estenként, hogy legalább ebédre valója 
legyen, ile a nyári mozikban esik az eső.

Szebb írni, hogy Kitűnő Művésznő 
XXXX (szám vagy év: mindegy) be
utazza negyvenország tájait, minthogy 
esténként konzorciumot társulattal vi
déki kocsmák udvarán énekel és osztoz
kodik a kereseten.

Valóban: nem kell megírni a valósá
got sem.

A valóság nagyon szomorú, olyan, 
szomorú, hogy miatta szomorúak már 
a kitalált hazugságok Is...

A legokosabb volna hallgatni mind
erről.

Miért, kell el balon ditani, s elkábítani 
fiatal lelkeket, hogy mit jelent számukra 
csillogást, örömet, szépséget, gazdagsá
got, ruhát, autót, Párizst a színház, 
vagy az irodalom?

Miért higyjék mindazt, amit már. 
senki sem hisz el.

Se az, aki írja, se az, aki olvassa, se 
az, akiről szól, se az, akinek szól; mire 
való mindez? Ki hiszi el, hogy van még 
boldogság mostanában?...

Balassa József

Farkas Imre és Kiss Ferenc is 
megpályázták a szegedi színház 

igazgatói állását
Azaz mégsem... Ahogy tovább lapo

zok, itt Is, ott is, végre: öröm és bol
dogság, vidámság és jókedv, derű és 
hangulat, pezsgő és selyem. Színházi tör
téneteket olvasok, személyi híreket és 
intim értesüléseket: hol a boldogság 
mostanában? Vájjon hol lehetne másutt, 
mint a zenészek és a szindarabirók kö
zött ... Emez itt. nyaral, amaz amott, 
Párizs, London, Ncuwork, Táormina, 
Balaton, Tátra., Algír, Tunisz, Földközi
tenger, Északi-tenger: minden az ö bi
rodalmuk... A kétmillió fizetéses hiva
talnokokat leépítik, ügy mondanak föl 
nekik, hogy mire a. szédületből maguk
hoz térnek, már agnoszkálják őket, mint 
dunai halottakat a törvényszéki orvos
tani intézetben, s a primadonnák, s 
egyéb sztárok ugyanekkor -nem tudják, 
hogy három milliót kérjenek egy napra 
vagy négyet. Bankok volt vezér igaz
gatói állást keresnek és lakáscserét hat
szobából kettőre és a. krónikások úgy 
tudják, hogy kis színházak kis színé
széi most adjak el Lanciájukat, hogy 
Hispandt vegyenek. (Vagy fordítva?)

3.
Amíg ez játék volt, kedélyes szóra

kozás a. konjunktúrában, amíg az élet 
rémsége nem ült úgy lidércként a mel
lükön: jól van, ki törődött mindezzel, 
tréfa, volt, nagyzolás, hgndabandázás, 
hazudozás, udvarlás, bók, reklám... 
Ügyde ma: most már kezd undorító, 
ártalmas és ízléstelen lenni mindez a 
meseszövés és legendagyártás. Mussolini 
a múlt héten rendeletben tiltotta el, 
hogy az olasz újságok személyi híreket 
írjanak színészekről, sportemberekről és 
hasonló pletykákat közöljenek... .1/tzs- 
solini lapszerkesztő volt nemrég, nagy
szerű újságíró (vitte is valamire), még
is letörölte az újság fehér papirosairól 
a reklámozásnak ezt a. gondűző-játékdt, 
mert veszedelmesnek tartotta a társada
lom életére és az olasz szellemi életre 
is...

1.
Mindent meg szabad írni, ami igaz, 

s meg is kell írni.
De vájjon érdeke-e a színháznak:, iro

dalomnak, társadalomnak, művészetnek 
az a kendőzött kép, amivel itt átmázol- 
ják az irodalmi és színházi életet esz
tendők óta?

5.
Miért vannak intimitások is!
Csakhogy az emberek, nem szeretik 

az intim dolgaikat a nyilvánosság előtt.
Szebb a regényesség, mint a valóság. 
Szebb írni, hogy Kitűnő író I. a Li- 

dón versengett uz amerikai milliárdo
sokkal, n\int megállapítani, hogy hide
get vacsoráztak otthon estenként, mert 
drága volt a penzió és Kitűnő lró I. ta
karékoskodik, tavaly rosszul mentek a 
darabjai mindenütt...

írni, hogy Kitűnő lró II. még 
nem döntött darabja sorsáról, mint meg
írni, hogy Kitűnő író II-nek fölmon
dották állását a lapjánál, s ennélfogva 
a színigazgatók most már elvárják, hogy 
előre köszönjön és akkor is ritkán...

Szebbet irni, hogy Kitűnő Primadonna 
I. Pest környékén autózik, s itt keres 
villát, mint megírni, hogy Kitűnő Pri
madonna I. már elzálogosította éksze
red és nyári moziban akart énekelni

A szegedi Városi Színház válsá
gának, kényszeregyessegének és 
végül csődjének ügyével már hetek 
óta foglalkozik a sajtó
Értesülésünk szerint a csődbejutott

Andor Zsigmoud színigazgatót 
felhívja a szegedi tanács arra, 
hogy mondjon le a várossal 

kötött bérleti szerződésről

Erről
SOMOGYI SZILVESZTER

Szeged város polgármestere a kö
vetkező kijelentést tette:

— A városi tanács tegnap rend
kívüli ülést tartott, amelyen elha
tározták, hogy

a tiszti ügyészség útján fel
hívja Andor Zsigmondot a vá
rossal kötött szerződésről való 

lemondásra.

— Hu Andor önként nem mon-' 
dana le szerződéséről a

tiszti ügyészség a bíróság út
ján fogja a szerződést megseni- 

inisíttetni.

A szegedi polgármester nyilatko
zatát közöltük a Budupesten tar
tózkodó

ANDOR ZSIGMOND
igazgatóval, aki a nyilatkozatra a 
következőkben reflektált:

— Nagyon csodálkozom a kemény 
és éleshangu nyilatkozaton, amely 
annál jobban fáj, mert három éve 
közmegelégedésre dolgoztam Sze
geden.

A színházat olyan nívóra emel
tem, amilyen még sohasem volt 

Szegeden
Állandó nagy operatársulatot szer
veztem. amelyet egy vidéki direk
tor sem tett meg. Az egyetlen vi
déki operatársulatom eredeti ope
rabemutatókat adott a szegedi Vá
rosi Színházban. Ez természetesen 
rengeteg pénzt emésztett fel. Csa
ládi vagy önömön kívül minden ke
resetemet a színházra és a társu
latra költöttem, ügy látszik rosszul 
tettem. Két-három színészem, aki
nek idejében nem tudtam a rette
netes rossz viszonyok miatt meg
fizetni a gázsit, csődkérvényt adott 
be ellenem. Innen származik az 
egész összeomlás.

Én csak azt szeretném kijelenteni, 
Hogy

semmiesetre sem hagyom ott 
a szegedi színházat és nem hi
szem, hogy bíróság elé kerülve 

ez az ügy.
A szegedi színház ügyének vasár

nap újabb fejleményei is voltak.
FARKÁS IMRE

a népszerű író egy régebbi jnegbe-

szélés alapján levelet kapott Szeged 
városától, amelyben

a szegedi színház intendánsi 
állását kínálják fel Farkas 

Imrének.

Ezel majdnem egyidoben

KISS FERENC
a Nemzeti Színház művésze is hiva
talos személyektől, de magánúton, 
felszóllítást kapott, hogy pályázza 
meg a

szegedi színház bérletét,

Márkus Emília ParkmozgiF
POLA NEGRI

világhírű alakítása

SAPPHO
Alfonz Dalidét regénye után irta és rendezte: 

Diniitrij BuchOwetsfey
Azonkívül Mnwpassant novellája:

Ks te t»... én is ity
Vígjáték 6 felvonásban

Főszerepben: Jnck Rousse*
Előadások kezdete 8. 10

ÉTTÉRÉN — JAZZ-BÁND

A szenzációs sikerre 
való tekintettel 

a régi
Apolló kabaré 
prolongálva 

a Royal orfeum ^ 
Még 3 előadás
Jegyek 5—40 ezer 

koronáig

Sárközy Sándor 
nyug, államrendörségi detektivffinőkhelycttes 

átlamrendörség által engedélyezett 
magánnyomozó irodája 

Vállal: diszkrét nyomozásokat, megfigyeléseket 
és információkat úgy helyben, mint vidéken 
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A filmben Fridericus Rex szerepét Ottó Oobühr alakítja
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HÍREK
— Zangwill Izrael meghalt. Mint 

a Reuter ügynökség jelenti, Zang- 
will Izrael, a világhírű iró meg
halt. Zangwill Izrael nevét nem
csak hazájában, hanem világszerte 
ismerték, mert Európa minden ál
lamában és Amerikában játszották 
színmüveit s a világ minden nyel
vére lefordították regényeit. Mary 
on e. színművét több mint ezerszer 
adták elő Londonban s Budapesten 
is játszották ezt a darabot a Nem
zeti Szinház színpadán. Világ
sikerre tett szert Zangwill Izrael 
»,A matrácsir“ c. regénye is, melyek 
magyarnyelvű kiadása többezer 
példányban kelt el.

— Ma, hétfőn van a kihagyott 
választók utolsó jelentkezési napja. 
.Az a terminus, amelyet a válasz
tási névjegyzékből kihagyott vá
lasztópolgárok jelentkezési idejéül 
megszabtak, ma hétfőn jár le. A 
névjegyzékből kihagyott választó
polgárok okmányaikkal ma, hétfőn 
délután két óráig jelentkezhetnek 
a Központi Városháza második 
emeletén lévő jogügyi ügyosztály
iban.

— A hollandus vendégek a református 
Istentiszteleten. A: Pesten tartózkodó 
holland csoport vasárnap délelőtt a 
józsefvárosi református egyházi isten
tiszteleten vettek részt. A prédikáció* 
beszédet Dckkcr Vilmos holland lelkész 
mondotta, s azt magyar nyelvre dr. Szabó 
Aladár református lelkész tolmácsolta. 
Vasárnap este a Bcllevueben holland
magyar teaest volt, umelyro a hol 
landusok meghívták a náluk nyaralt 
magyar gyermekekét.

— Éjszakai szurkálás a Váci utón. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
a Váci ut 110. számi! ház előtt Ledocky 
Mihály 23 éves as'Ztalossegédet három 
ismeretlen férfi megtámadta és össze
szurkálta. Scgélykiáltására a közeli 
rendőrnek sikerült az egyik támadót, 
Szabó János napszámos személyében el
fogni és a rendőrségre előállítani, ahol 
őrizetbe vették. Ledoczkyt a mentők a 
Rókusba szállították. Az elmenekült két 
támadót keresi a rendőrség.

— Hauszniann Alajost kedden te
metik. Országszerte mély részvé
tet keltett az európai hírű magyar 
építőművésznek Hauszmann Alajos
nak a halálhíre.. Mint értesülünk* 
a holttestet a fehérmegyei Velence 
községből hétfőn hozzák haza s a 
Műegyetem aulájában ravatalozzák 
fel, ahonnan kedden temetik el.

— Helyreigazítás. Folyó évi julius 
hó 19-ón megjelent- 29. számú „Hétfői 
Napló“-ban közzétott „Erőszakkal ki- 
idobntta lakójának bútorait és értékeit 
egy villa főbérlője, önkényes kilakol
tatás a Zug-ligetben** című közleményre 
nyilatkozatom a következő: A fent idé
zett cikkben közölt azon állítás, hogy a 
háztulajdonostól Krémor Emil bérli a 
lakást, nem felel meg a- valóságnak. 
Nem igaz, hogy angolparki mutatványos- 
bódétulajdonoh vagyok. Én ott semmi
féle helyiséget nem bériek. A cikknek 
minden további, személyemet érintő 
tényállása u valóságot nem födi, mert 
Í6n ott a kilakoltatás tekintetében semmi
féle intézkedést nem tettem és semmi
féle szerepet nem játszottam.

Krémcr Emil
w- Éjszaka! verekedés Pesterzsébeten. 

Szombatról vasárnapra .virradó éjszaka 
Pesterzsébeten, a Batthyányi- és a Hu
nyadi uccu s'arkán, az ittas állapotban 
levő Sebestyén János összeszólalkozott 
két barátjával, akik súlyosan össze
szurkálták. A pesterzsébeti mentők esz- 
xnéletlon állapotban a Rókusba szállí
tották.

<— Csondélet Postcrzsóbetsn. Bonyhádi Já
nosáé Pesterzsébeten a Posta ucca 7. számú 
há« udvarán összeszólalkozott a Momázédasá- 
Monyokkal, mire uaok nyújtóival vóre*ro 
verték. A mentük a *ebenült asszonyt a Szent 
István kórházba szállították.

Intézeti Paplan Mátrát
Zíyterendezosek legolcsóbb Irakon az 
összes vidéki *• paitl i*rd*k,

InMiatak megbízott szállítója 
Sándor „Ideál" paplangyár IV, Knmraer- 
mayer Károly ucca 1, Közp. városház.

Százmilliós csalás
a Baross Szövetkezet és a Leipzi^er-féle 

szeszgyár nevében 
Hamis megrendelésekkel becsapta a kereskedőket 

egy állásnélküli kereskedősegéd
Néhány nappal ezelőtt a Baross 

Fogyasztási és Értékesítő Szövetke
zet igazgatósága feljelentést tett a 
rendőrségen, hogy egy állítólagos 
Szász nevű fiatalember megbízás 
nélkül megrendeléseket gyűjt a Szö
vetkezet részére, továbbá pénzt vesz 
fel és azt a maga coljaira fordítva, 
elsikkasztja.

Ugyanekkor: értesítette a kereske
dőket, hogy a fiatalembert adják át 
rendőrnek. A főkapitányság detek
tív jei napokig folytatták ez ügyben 
a nyomozázt, míg vasárnap délelőtt 
sikerült a csalót elfogni, amikor 
egy böszörményiúti fűszerkereske
désben megjelent és megrendelést 
akart felvenni.

Előállították a főkapitányságra, 
ahol megállapították, hogy Weisz 
Jenő 21 éves állásnélküli kereskedő
segéddel azonos. Kihallgatása során 
Weisz elmondotta, hogy /tompok 
óta állás nélkül van és ezért elhatá
rozta, hogy csalással fog pénzt sze

A mazdaznánok svájci telepén 
megkínoztak egy pesti urilányt, 
mert nem akart „mazdaznán” 

erkölcsök szerint élni
A rendőrség kutat a pesti mazdaznánok után

A pesti inazdaznánok működése iránt 
újabban érdeklődik a rendőrség. Ennek 
az érdeklődésnek részint az az alapja, 
hogy engedély nélkül alapították meg 
a magyar szoktat, do részint az is, hogy 
különös vádakkal gyanúsítják egyesek 
őket. Nőm rég volt Pesten a mazdáznan 
apóstól. O. S. A. Hanish, aki alaposan 
felkavarta a sokáig nyugodt nmzdaznan 
kedélyeket. A nyugtalanság főként ab
ból származik, hogy Hanish többeket 
hivott a svájci ínazdaznati -íelepro, ahol 
,,uj fajt tenyésztenek''. És a vádak a 
svájci tolep ellen szóluuk. Egy pesti 
mérnök, B. A. azt mondja, hogy mcs- 
tohalcányát Hanish hangzatos Ígéretek
kel Svájcba csalta s

az ottani mazdaznan telepen fan
tasztikus célokra akarta felhasználni.
Ezen a telepen ugyanis egész külön

leges erkölcsök uralkodnak.
A test vallásának hívői a testápo
lás és erotika oltárán áldoznak reg
geltől estig a csodálatosan szép fek

vésű svájci vidéken,

— Javul az időjárás. A Meteoro
lógiai Intézet vasárnap rövid, egy
mondatos, de annál örvendetesei))} 
prognózist adott ki, amely igy szól: 
Az időjárásban javulás várható.

— A Generáli nyugdíjasai teljes valo
rizációt követeinek. A Generáli Bizto
sító Vállalat nyugdíjas tisztviselői va
sárnap délelőtt a Gresham-kúvéház 
különtermében értekezletet tartottak. Az 
értekezlet — melyen mintegy ütvén ér
dekelt vett részt — Szász Andor indít
ványára kimondotta, hogy ragaszkodik 
a 100%-os nyugdijvalorizációhoz, mert 
szerintük a Generáli teljes vagyonát át
mentette. Az értekezlet elhatározta, 
hogy ez ügyben erélyes intézkedéseket 
fog tenni.

— Kde méri Béla temetése. A részvét 
nagy megnyilatkozása mellett temették 
el vasárnap délután a kőbányai uj köz
temetőben Keloméri Béla nyugalmazott 
székesfővárosi felsőkereskedelmi iskola! 
igazgatót. Kelőmért Béla szabadságide
jét. a külföldön töltötte. Linz közelében 
csónakázott, amikor hirtelen vilyar ke
rekedett. A vihar feldöntötte Kelőmért 
csónakját a az iskolaigazgató vizbe- 
fuiladt.

— Mir csak néhány napit tart 
a Del-Ka, Erzsébet körút 28. és Hun
gária, Eijtóczl út 6, cipőinek nyári 
Idénykiarusítása aa M nzázalékiz x«, 
dykált ágakon!

i

rezni.
Hamis könyveket és nyugtákat 
készített, amelyek segítségévet 
először megrendelést, majd 

pénzt vett fel
és azt elsikkasztotta, ilyen körül
mények között körülbelül

ötvenmilliót csalt ki a hiszékeny 
kereskedőktől,

akik mind a mai napig várják a 
megrendelt és kifizetett áruk leszál
lítását. Beismerte továbbá, hogy 
nem csak a Baross Szövetkezet. ne
vében csalt ki pénzt, hanem

a Leipziger-féle szeszgyár ré
szére is nagyobb megrendelése

ket vett fel,
szintén körülbelül ötvenmillió ér
tékben.

Beismerő vallomása után Weisz 
Jenőt letartóztatták és átszállítot
ták a markóuccai ügyészségi fog
házba, 

Hanish vigyázott, hogy ennek a telep
nek a papnői kizárólag gazdag csalá
dok gyermekei legyenek, mert a roppant 
költséges ponziókat az apostoli „Hanisch 
nem fedezi, bár jókora vagyont gyűjtött 
már magúnak a gazdagok közül máz- 
dazuunná tért hivők hiszékenysége ré
vén. Amikor a Antal nő, aki különben 
egy örökségében levő budai villát el
adott, hogy Hanisht Svájcba követhesse, 
megtagadta a telep házitörvényei sze
rint való életet, Hanish

durva testi munkára kényszerítcltc,. 
hogy ellenállását így törje meg.

Ezen a svájci .,fajtcnyésztő“-telépen 
járt különben egy pesti fiatalember, aki 
jelenleg a Márvány ucca 26. szánni ház
ban lakik, 6 is megerősítette B. A. vád
jait a telepre vonatkozólag.

Ezen értesítések és gyanús hírek alap
ján a rendőrség újabban oly irányban 
kutat, hogy a budapesti mazdaznHnok 
is a svájci telep erkölcsei.szerint akar- 
•ják-c Magyarországon folytatni műkö- 

i dósukét.

— Vasárnap éjszaka betörök jár- 
tak a Grünwald szanatóriumban. 
Gyenge Sándor, a Vilma királynő 
úti Grüntc-’a/íZ-szanatórium portása 
bejelentette a főkapitányságon, 
hogy az éjszaka betörök, jártak a 
szanatórium épületében lévő laká
sán és teljesen kifosztották. A beje
lentés alapján megindították a vizs
gálatot és a detektívek ma elfogták 
Eldevpencz Rezső 21 éves autósze
relőt, aki beismerte, hogy a betörést 
ő követte el. Eideupenez elmondotta, 
hogy egy ismeretlen nevű társával 
együtt a kerítésen át hatoltak be a 
szanatóriumba, betörtek a portásla
kásba és kifosztották a szekrénye
ket. A holmit huszonhétmillió kogo- 
uáért értékesítették és a pénzen 
megosztoztak. Eidenpencz a pénzből 
hétmilliót elköltött, hatot azonban 
megtaláltak nála. Az, elfogott be
törőt’ letartóztatták, társát pedig ke
resi a rendőrség.

— HadlkölcsönkÖívény tulajdonosok 
mozgalma a vidéken. Vasárnap Székes
fehérvárott tartottak gyűlést a hadi- 
kölcaönkötvénytulajdouosok • a gyűlés 
elhatározta, hogy csatlakozik . a buda
pesti kötvénytulajdonosok akciójához és 

I memorandumban, fekteti le kívánságait.

— Hol, merre jár? A ’ pénzügy* 
minisztériumban annak ellenére/ 
hogy a szanálási időszak befejez- 
tévéi Bethlen miniszterelnök a lég-*' 
különbözőbb Ígérőtöket tette a 
magángazdaságok tál praállításu; 
érdekében, úgyszólván teljesen szü-' 
netel éppen az a munka, amely a» 
ország pénzügyi regenerálódását 
volna- hivatva előmozdítani. Budi- 
János pénzügyminiszter! két héttel; 
ezelőtt elutazott a fővárosból és az-' 
óta a szó szoros értelmében isme-í 
rétien helyen tartózkodik. A pénz> 
ügy miniszter, ugyanis még legköze
lebbi munkatársának sem árulta el, 
hogy szabadságidejét hol tölti é»' 
így a legbeavatottabbak is csak aztf 
tudják, hogy Búd pénzügy miniszter' 
Becsbe és onnan Salzburgba utazott 
családjával, de az, hogy Salzburgból 
merrefelé vette útját, legalább is 
egyelőre titok marad. A pénzügy
miniszter a kor, amikor útrakelt, a 
legszigorúbban meghagyta, hogy 
még csak értesítést se küldjenek 
utána miniszteriális ügyekről. De 
szabadságra ment a mai napon Var
gha Imre államtitkár, a pénzügy* 
minisztóriűmj adóosztályának yeze^ 
tője is, úgyhogy őszig szünetel min* 
elén olyan tárgyalás, amely az adó*1 
kérdések rendezésére volna hivatott,

— Borzalmas erdőégés. Washingtonból 
jeloutik: A szövetségi erdőügyi hivatal 
közleménye szerint az a tűzvész, amely, 
julius 21-én a montaual erdőségekben 
pusztított, a legnagyobb volt azok kö
zött, amelyek az Egyesült-Államok terű-' 
Jetén valaha is előfordultak. Kétszáz-' 
ezer acres erdőterület pusztult el.

— Megszökött úri sikkasztó. A Gabona* 
és Árukereskcdelmi Rt. feljelentést tett 
főtisztviselője, Lauer Kálmán ellen, aki 
egy debreceni uricsalád közismert tart 
ja. Lauer Kálmánnak a vállalat vezér
igazgatója, Landau Izsó régebben át*1 
adott egy marosvásárhelyl bank részé-' 
ről kiállított takarékkönyvet, hogy atf 
összeget váltsa ki. Lauer a többezef 
leit kitevő takarékbetétet felvette, de a 
pénzt nem adta át a vezérigazgatónak, 
A fiatalembert ekkor állásából elbocsájj 
tolták, do rövid idő múlva mint ügyészi 
újra alkalmazták. Ezalatt Lauer újabb, 
nagyarányú sikkasztásokat követett eb 
melyek kiderültek. Lauer a fcjjclentéá 
elől elszökött a a rendőrség most kö
rözi.

Letartóztattak egy tolvaj pincért. A fóka* 
pitányság detektivjei vasárnap délelőtt tyaáo* 
lásra szólítottak föl egy fiatalembert a Toleky 
téren, aki egy gumiköpenyt akart eladni. Mi
vel személyazonosságát nem sikerült tisztázni,, 
előállították a főkapitányságra, ahol jiiegálla- 
pltották. hogy Szente Károy 20 éves állásnél
küli iiincúrrcl azonos. Kihallgatása során be
ismerte, hogy a gumikabátot lopta. Letartóz
tatták.

— Budapestnél a Dflnán újabb 
áradás nem várható. Úgy volt,! 
•hogy a már hetek óta tartó áradás'* 
még az elundt héten befejeződik és; 
a Duna leapad. A Duna felső szaka-' 
sza körüli vidékén azonban ismételj 
len esőzések voltak, ami újabb ára-' 
dúst idzéett elő. Az újabb árhullám’ 
azonban — mint velünk közlik —,1 
nem jelentékeny és az új hulláin Bu
dapestre minden valószínűség sze-\ 
rint el sem ér. lía az időjárás nem 
lesz kedvezőtlen, még ezen a héten 
le fog apadni a Hu na. •)

— Eltűntök. Vasárnap délelőtt a főkapitánya 
ság eltűnési osztályán a következő eltűnési 
ebeteket jelentették: Nagy Miklós 20 éves asz- 
talostanonc, Répási üt ű. számú házban lévő 
munkahelyéről eltávozott. — Szlobodu István 
Baross ucca 111. szám alatti lakos lakásáról 
eltávozott és .azóta nem .adqtt magáról élotjclt. 
—• Halász István 2ö éves raktárnak Rákospa
lota, Rákóczi Ferenc tér 8. szám alatt lévő 
lakásáról azzal távozott el, hogy a Munká.s- 
betcgscgélyzö Pénztárba megy és azóta nem 
jelentkezett. A rendőrségen a nyomozást meg
indították.

— Véletlenül lugkőoldatot Ivott. Fekete Or
solya liáztartiisboli asszonyt rákiyiszentinibályl 
lakásáról lugkőmérgezóssol a Rókus kórházba 
szállították. Állapota életvoszéyes. Megállapí
tották, hogy véletlenül ivott a liigköoldutból.

— Sirógörcsöt kapott óh a tűzhelyre esett, 
ahol összeégjtt. .Iáméi Ilona 35 éves háztartás
beli asszony, a Majláthy ut 12. szám alatt levő 
lakásán a konyhában hirtelen sirógörivöt ka
pott és a tűzhelyre szédült, ahol a kicsapó 
-lángok összeégottók. Mire * hozzátartozói se- 
gitségéro siettek, anlyos égési sebeket szen
vedett. A szerencsétlen aosaonyt n mentők 
eletvfrszólyos állapotban a Üzent Margit-kór- 
huzlia szállították.

Hajálos balosét munkakőzben. HorvátU 
András C8 éves fuvaros niunknköbnö leesett • 

.kocsijáról ós súlyos sérüléseket ejyiivedett. A 
mentők a Szent Jftván körhózba szállították, 
ahol njegbalt.

i— A fővárosi szanatóriumok legmodernebbül 
berendezett intézet* a dr. Pajor Szanatórium; 
a nyári idényben vasurcai rlrgvó-gylntézetébcii 
teljes ellátást és vízkárát nyújt napi 1M.M0 
koronái'!t az intézet magánklinikái osztásán.
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Szép küzdelmek 
a debreceni 

kongresszusi 
uszóversenyen 
'K debreceni uszókongresszussal kap

csolatos úszó verseny u legnagyobb siker 
jegyében fejeződött bo vasárnap. A 
juitliig szombati, első napján bőrig ázott 
a verseny nagyszámú közönsége, amely
nek soraiban nemcsak a főváros, de az 
egész ország sportközönsége volt kép
viselve.

A szenzáció nz idén sem maradt el.
A fóliáim Halasi Olivér szombati 
bravúrja, amellyel maga alá gyűrte 
tiz idei Balaton-bajnok és múlt évi 
folyambaJnolt l’ábok Istvánt, a leg

nagyobb feltűnést keltette.
A kongresszusi bajnoki uszóverseny má

sodik napjának
eseménye, hogy Btirúny István a 8X50 méte
res gyórmis zó.sta/ólában 26 mp-es idővel re
kordot úszott ki. Stafétában úszott idő lévén, 
<•■/. természetesen nem lesz rekordként hitele
síthető.

l'Vibb eredmények:
:>0 méteres gyorsa zás. 1. bárány István 

(.MESE) 27 mp. — 400 méteres gyorsasad*. 1. 
Fehér (Jászapáti) 5 p 39.4 mp. 2. Wannió (Sze-. 
gedl l’E) 5 p 11. mp. — 100 méteres vidéki 
bajnol.“ág. Bajnok: Heiel (Szeged). — 100' mé
teres liölyyuszú". 1. Széke Kató (MUE) I p 12.4 
mp. too méteres mellúszás. 1. Mattya- 
ftrnszky (MUE). — 3X50 méteres vidéki sta- 
féta. 1. MESE 1 p 25.8 mp. — 100 méteren 
hölgy mellúszás. 1. Bóneze írón (MUE) 1 p 45.8 
mp. — 100 méteres hölgy gyorsuszús. 1. Sági 
Dús (Qyör) 1 p 31 .mp. — Műugrás. 1. Nagy 
Károly (FTC'). — 3X100 méteres hölgy vegyes 
staféta. 1. MIJE 5 p 04.8 mp. — S.X100 méte
res vegyes staféta. 1. MESE t p 00 mp. — 200 
métercá gyorsuszás. 1. Fehér István (Jász- 
apáti) 6:39.7 mp.

A vizipoló bajnokság győztese .% MESE. 2. 
Szegedi Úszó Egyesület. 3. Bajai SE. — A. 
kongresszusi vándordíjai a Szegedi Us:;ó Egye
sület nyerte 9 ponttal a 'MESE elölt.

Fogadni lehet
is fel világosi tást kaphat a booltmakerak 

. fosaciO IrotíAlbán a
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23-38.
V*). Andrássv ut 45. T. 83—35.
VI. Váci ut 1. T. 80—92.
VII. ihőköli-ut 28 (Garal bazár) T. J. 92-93
Vili Rákóczi ut 51. T. f. 55-01.
VIK. garöss ucca 51 T. J. 139—12.
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SPORT
Borsi 1OOO. méteren 
beállította a magyar 

rekordot
Három ifjúsági bajnokság dőlt el a KTIOB 

ifjúsági versenyén
.nokeágot Bajor Béla (MTK) nyerte 18.8 mp-cs 
idő alutt.

Részletes eredmény:
Bajnoki versenyek.

Magasugrás. Bajnok:, Sphopp Imre (KTSOSz) 
170 cm. 2. /Golbovits Lajos '(FTC) 165 cm. 3. 
Csik (BBTE) 165 cm.

1500 méteres síkfutás. Bajnok: Szabó Mik
lós (KAOE). 4:23.6 mp. 2. Sugár- (MTK) 4:27.6 
mp. 3. Anka (FTC)” 4:28.6 .mp.

110 méteres gátfutás. Bajnok: Bajor Béla 
(MTK) 18-8 mp. 2. Nassau (FTC).

Egyéb versenyek.
9000 m-es 1T. o. síkfutás. 1. Krausz (Cacpel) 

0 p 58.2 mp. 2. Taubnor (MTK) 10 p. — 100 
m-es II. <». síkfutás. 1. Győri (KAOE) 11.3 mp. 
2. Obcrezián . (Postás) 11.4‘mp. — 1ÜC0 m-os 

.Síkfutás, 17 éven aluliak."!. Juhász (MTK) 2 p 
52.2 mp, r— Sulydobús. II. o. 1. Kiss (OTE) 
lí.'OÍ m. —i 800‘ m-cs .sikfuhu-. 1. Szabó, (KAOE) : 
2 p 07.2 mp. — Diszkosz elönyvorseny. 1. Kies 
(OTE) 33.90 in előny nélkül. — 400 m-es sík
futás II. a. 1. Löwy (MTK) 56.1 inp. 2. Győri 
(KAOE) 4X1500 m-cs staféta. 1. MTE 19 p 6 
mp. 2. KAOE 19 p 11 inp. —■ 200 m-cs síkfutás 
17 éven aluliak. 1. Gcfö (MTK) 21.3 mp.

:: Az amerikai Corry és az olasz Bordini 
szenzációs küzdelme az újpesti stadionban. Az 

! újpesti motorstadion vasárnap Ismét nemzet- 
■ közi csemegével kedveskedett híveinek. Ezut- 
| tál az amerikai Corry-t állította szembe a múlt 
vasárnap szenzációsan szerepelt milánói Bor- 
■lonivol. aki kivételes klasszisát vasárnap i3 
Imbl'zonyitotta. - - A motorvezetéses versenyek 
közül 5‘ kilométeren Bordoni győzött Corry, 
Báifos, ■ Bániezky és I’lrityi előtt. — 30 kilo- 
ínéterén a‘helyezési sorfend: Corry, Botdoni,. 
Burtou, Bániczky, Pirityi. — 50 kilométeren.: 
Bcrdóni, Corry. Bániczky. Barfos, Pirityi. — 
Az 5)0 kilométeres futamban Corry motorhiba 
folytán kétszer kényszerült motorcserére. — A 
stadion bajnoksága dőlt cl a nyári futamban, 
amelyet Muzák (MTK) hódított el Tóth és 
Herrer (UTE), valamint Lovas (Világosság) 
Ojiit.- — Az 5 kilométeres páros vorsenv ered
ménye: 1. Mazúk-Hável (MTK). 2. ‘ Tóth- 
Kozáony (UTE).

A fővárosban vasárnap k’t atlétikái versenyt 
bunyolifottak le. A M.-^gttszigeten a BBTE 
szombaton megkezdett atlétikai viadalának 
küzdelmeit folytatták míg • délelőtt ugyancsak 
a .szigeten három, ifjúsági bajnokság sorsa, 
dőlt cl a KAOE ifjúsági versenyének kere
tében.

A BBTE-miting eseménye, liogy
Barsl 1000 méteren beállította Bonodek Já
nos (MAC) 1921 óta fennálló 2 perc 33.6 

mp-es rekordját
A két atlétikai verseny eredményeit alább 

adjuk:
A BBTE atlétikai versenyének második 

napja.
1000 m-es pjkfutAs. 1. Barsl (BBTE) 2 perc 

83.6’ mp. Országos- rekord bciUlitva’l 2. Kertész 
(FTC). — 100 yárdos sik(titá,s. 1. Hajdú 
(FTC) 10 mp. 2*. Fink (BBTE) 10 mp. 3. Ba
lázs (KAOE)' 10-2 mp. — 200 'm-es ■ /gátfutás 
II. o. 1. (■reinspiTgcr (MTE) 27 6 mp) 2. Bánk 
(MAC) 27.9 mp. — Diszkoszdobás. 1. Donogán 
(Szeged) 42.04' m. 2.'Egri (MAC) 40.90 m. 3. 
Rotkenbaucr (Debrecen) 30.00 ni. — 200 m-es 
síkfutás II. o. 1. Pintér (MAC) 23.6 mp. 2. 
Szóinké (FTC) 24 inp. 600 m-es síkfutás. II. 
oszt. 1. ItenM'cz (BEAC) 1 p 28.8 mp. 2. Wciss 
(MTK) 1 p 30.2 mp. — Rúdugrás. 1. Nagy 
(MAC) 815 cm. 2. Király (Debrecen) 335 cm. 
3. Hadházy (Debrecen) 335 cm. — 5000 m-os 
előny verseny. 1. Zöllncr (MAC) 17 p 43.8. mp. 
45 mp hátrány. — ÓX1500 m stat'óia: 1. MTK 
a) (Farkai;, Horváth, Stelncr B.) 13 p 34.3 mp.
2. FTC 18 p 36.4 mp. — Svódstafcta. 1. BB’t'E 
(Pallaghy, l’luek. .Juhos, Barsi). 2 p 3.6 mp. 
2. BEAC 2 p 8.S mp.

Budapest azókosföváros ifjúsági bajnoksá
gai közül egyot az MTK, egyet a KAOE és 

Ogyet a KISOSz nyert. 1
A KAOE-pek a Margitszigeten rendezett 

ifjúsági versenyének kérőéiben húrom ifjúsági 
bajnokság dőlt el. A magasugró bajnokságot 
Schopp imro (KISOSz) 1,0 cm-es ugrásával, 
döntötte cl a maga javára, az 1500 méteres- 
sikfutóbnjnojcsúg a nemrég feltűnt Szalu) Mik
lós (KAOE) 'zsákmánya lett 4 p Í3.0 mp-es 
idővel, mig a 110 mótores ifjúsági gútíutóbaj-

I LŐSPORT
Igazgatósági áll

1. Ránj várj
2. Mondér
3. holtversenyben In gr a ni és Kényen

Az Igazgatósági illj, a vasárnapi versenyek 
főszáma kínos meglepetéssel végződött, ltúui 
várj, amely eddig 900 méter után már verve 
volt, a mai 13<K> méteres távon igen könnyen 
fél hosszal nyert Mondér ellen, mig a nagy 
favorit Kényes és a. másodsorban fogadott 
Ingtam öt hosszal voltak a vcrk mezőny vé
gén. Az Ercúi istálló lovának gyökeimé n kö
zönség kö.róben nagyon vegyc.6 érzelmeket 
keltett. Kényes rossz futása is érthetetlen, 
mert a múltkor ugyanilyen lovakat igen köny- 
nyen vert. Az igazgatóság a. verseny után a 
ló lovasát. Hofbaucrt maga elő citálta, kikér
dezvén őt Kényes mai futására vonatkozókig. 
A napot megnyitó Kerepesi díjban starthoz 
állt :• Szent István dij favoritja: Guzinau és 
igen könnyen nyert a másik két Szent L'dvAn 
dij kandidátus Vak Bottyán cs Tandi nagyon 
rosszul futottak, mindketten az utolsók között 
végeztek., szenzációs osztalékot fizetett Ando- 
rás, a 900 méteres . hahdicap nyerője, győzel
mére uem kevesebb, mint huszonhárom és fél
szeres. pénzt fizetett a totalisatcur. A nap utolsó 
versenyét, a Weltcr hnndicapot erős küzdelem 
után a már esedékes Bloiidelll nyerte. A rész
letes eredmény a következő:

I. futam: 1. Guzman (Esdi 8/10 reá). 2. Kús- 
fos (Szabó 10). S. Delilány (Csécs 6). F/n: 
Vak bottyán, Taudi, Pong. iVi h,. 3 li. 10:15, 
11, 41. -- II. futam: 1. Almsee (Gutái 0/t0 réá)
2. Add ide (S^cnic 2). 3. Béllé dame (Szabói 4) 
Fm: Dórja Formás, Nobody Ez az. Iá b., 4 h. 
10:16. 11. 13.' 14. — Hl. futam. 1. Rám várj 
(Gulyás 4). 2. Mondér (Szokolai 5). 3. hoitvy.r- 
senyben Kényes (Hofbauor 2 reá) és Ingiani 
(Szabó 2). ’á h.. 5 1>. 10:59. — IV. futam. 1. 
Kadarka (Sajdik 3). 2. Kopdino (Szabó 6). 3. 
Krinolin (Esdi nnri). Fm: Uampidoglio. Re
pülj galamb. Lídia. Sella iloua. ötnegyed h., 
2 li. 10:49, 13. 14. Í2. — V. futam: 1. Andorás 
(Szenté 12). 2. lyrikri Pa.sba (Gutái llá). 3. 
Bocskay (E:eh 12). Fm: .Megmondtam Dava, 
Andí'omeda. Senkimás. Tátraiig, Felkelő. aÁ h. 
2’á li. 10:286, 113. 43 ,22. — VI. futam: 1. Bion, 
(ldli (Gulyás 3). 2. Cartoucho (Szalu) 3). 3. 
holtversenyben Patyolat (Szenté 4) és Dclila 
(Blnsek ."). Fin: Impossible Mausika, Bimbula, 
Bosszantó. 10:12, 13. 13, 12, 12.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ,

Kiadja:
A „Héttől Lapok4* Ujságvállalat,

Széni Gellért svósyfürdő és szálló
A régi Sárosfürdő nagyhírű rádiumos hőforrásai — Tökéletes gyógyberendezés — Iszapkezelés 
a világhírű Szent Gellért (kolopi) rádiumos gyógyiszappal — Elsőrangú gyógyszálló, 180 minden 

kényelemmel berendezett szobával — Kérjen prospektust!

Széchenyi gyógyfürdő
A régi Artézi-fürdő helyén épült tökéletes berendezésű gyógyfürdő — 74°-os kénes artézi for

rással — A főváros legnagyobb fürdője — A földalatti villamos végállomásánál

Rudas fürdő
A budai forráscsoport radioaktív hőforrása — Eredeti török gőzfürdővel a XVI. század idejéből 

Az Erzsébet híd budai hídfőjénél

Hungária gyógyforrás
40 C°-os rádium és lithiumdús hőforrás — Kiváló gyógyító hatással gyomor, vese és hólyag- 
bántalmaknál — Szénsavval telítve mint Harmat-víz kerül forgalomba — Elsőrendű üdítő ital

EJSÁGCZEM Bt. Budapest, VIII., BSkk Sillárd ucca í, üzemvezető: Piukős István.


