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Gyilkos merénylet a sörös köztörsosösi elnök ellen
Tudósítás a 6. oldalon

A Esendőrség ismeri már a dorogi
dinamlfmerÉnylel tetteséi
Egyre lobban szorul a hurok a merénylő körill — Kihallgatások
Budapesten és Dorogon
valamennyien
Dorogon,
hanem
Dorog, augusztus 8.
fái' Hétfői Napló tudósítójától). | szerte-széjjel szórva a környékbeli
községekben. így azután a nyomo
{Két napja, mióta a odrogi főjegyző zás területe körül hatalmas gyűrűt
{házának ablakában eldördi^t a hét kell vonni.
[darab dinamitpatron, lázas izga
A nyomozás gyűrűjébe beleesik
lomban- van a község, sőt a dorogi
Dorog,
Pilisvörösvár,
Pilis
[bányavidék többi környékbeli köz
szenti váu is, meg néhány köz
sége is. Különösen a közigazgatási
ség, ahol bányamunkások lak
[tisztviselők között keltett általános
nak.
^felháborodást a merénylet, de az
intelligens lakosság is súlyosan el
A csendőrök szombaton este újra
ítéli az aljas merénylet eddig még kihallgatták azt az embert, akit a
Ismeretlen tetteseit. A hatóságok robbanás helyéről a községházára
^minden igyekezetükkel azon vau kisértek és akinél egy olyan ön
inak, hogy minél előbb kézrokerít- gyújtót találtak, amelyről feltehető
■sék a tettest, azonban eddig — bár. volt, hogy azzal gyújtották meg a
kt nyomozás során rendkívül sok dinamitpatron gyujtózsinórját. Ki
terhelő adat merült fel egyes em hallgatása után
berek ellen — még nem sikerült táraz öngyújtó miatt gyanúba fo
tayi bizonyítékot szerezni senki el
gott embert elbocsátották
fen, azonban’ a vizsgálat már. biz
tosnak látszó nyomon halad.
és így níöst a csendőrök munkája
(• A tokodi csendőrszárny dorogi elsősorban arra irányul, hogy a
(szakasza Kovács Domokos tiszthe környékbeli községekben kutassa
lyettes vezetésével a robbanás éj- nak a tettes után. A csendőrök
hitakája óta úgyszólván állandóan sorra járják a bányászok lakta fal
[talpon van és együtt dolgozik ve vakat és igyekeznek megállapítani,
ttük a budapesti főkapitányságról hogy ki jöhet számításba a me
^kiküldött Fehér István felügyelő rénylet ügyében.
Ez a munka azonban nem emerifi
£ós Farkas Ferenc detektív.
’ fA nyomozás munkáját rendkívül ki a nyomozás anyagál. Különöseit
egy
igen fontosnak látszó körül
feognohezíti az, hogy a vizsgáját
területe óriási kiterjedésű. Az cIbő ményt akarnak tisztázni, amely
esetleg
az egész esemény kulcsa le
feltevés ugyanis az, hogy a meByletet olyan’ ember követte el, het. A merénylet éjszakáján ugyan
könnyen hozzájuthat dinamit- is a főjegyző házának kcrtkapüja,
amaley különben mindig zár.va
, és ért annak kezeléséhez.
szokott lenni, most tárva-nyitva
állt, mert a kapu újonnan volt
Elsősorban tehát a bányához
festve és nyitva hagyták, mert at
tartozó emberek jöhetnek szától tartottak, hogy a házbeliek ru
f
inításba,
háját bepiszkítja a festék. A nyo
{különösen pedig a bányamunkások, mozás során most az a feltevés
akik félreértésből esetleg hivatali alakult ki, hogy
működéséből kifolyólag ellenséges
a tettesnek tudni kellett, hogy
indulattal viseltetnek a főjegyző
a kapu éjszakára is nyitva
ivel szemben. A dorogi bányatelep
marad
és a közeli Esztergom-szászvári kő
bánya munkásai pedig nem laknak és így nem kell ahoz, hogy a me

rényletet végrehajtsa a magas,: sze
a tettes bizonyosan látta, a fő
ges kerítésen, átmásznia. Azt pedig,
jegyző háza mellett álló autót, 4
hogy a kapű nyitva marad, a lát
azonban
mégis volt bátorsága elhe
szat szerint csak a házban, járatos
emberektől tudhatta a tettes. így lyezni a bombát.
A csendőrök és detektívek’ nyn>
azután szóbakerült
mosásával egy időben a dorogi szén
a főjegyző cselédsége. ,.^.,"1 bányatelep igazgatósága
szigorú
vizsgálatot indított annak megálla
Aförva Izidornak egy régi Cselédje pítására, hpgy
vau, aki minden gyanún felül áll,
a szénbánya, vagy pedig a kő
azonkívül
bánya anyagraktárából került
egy idősebb' siketnéma asszony
ki a dinamit.
•?,
jár a házhoz dolgozni, de ez sem A .vizsgálatot Sóhmidt Sáudöfl bá-»
keveredett gyanúba, úgyhogy a nyafőtanácsos vezeti, eddig azon
kapu ügye még mindig nyílt kérdés ban még nem jutottak eredményra.
a nyomozók előtt.
A vizsgálat ugyanis itt is s^élefl
Éppen így nem lehetett még meg közben mozog, mert hiszen
állapítani, miként történhetett, hogy
nemcsak bányamunkások, Ha
senki sem látta- a tettest menekülni
nem raktárnokok, vagy tisztek
holott
is hozzájuthatnak dinamithoz.
mindössze két perc és három
Vasárnap különben egész sereit
másodperc volt a meneküléshez,
embert hallgattak ki a csendőrök és
míg a lőporös gyujtózsinór végig a detektívek. A kihallgatások során
lobban és ezalatt az idő alatt nem olyan adatok birtokába kerültek,
futhatott olyan messzire, hogy a melyek nagy lépéssel előreviszik a
robbanás után egy pillanat múlva nyomozást. A helyzet ebben a pilla
odaérkező emberek ne látták volna. natban az, hogy
A főjegyző háza elölt állt a Han
vasárnap este már biztosnak
gya megrekedt autója, melynek
látszó nyomon indult el a vizs
utasai az autón aludtak és reggel
gálat.
nyomban tovább .utaztak Buda
’A nyomozás során súlyos 'térhető
pestre. A csendőrök jelentést küld adatok merültek fel egy környék
tek a főkapitányságra és kérték, beli lakás ellen és valószínűnek
hogy az autó utasait hallgassák ki. látszik, hogy ezzel máé ismertté
A főkapitányságról dctektiyek siet vált a csendőrség előtt a dinamlt*
tek ki a megadott címre.
merénylet tettese.
A budapesti detektívek' az esti
Azonnal kihallgatták a Hangya
órákban visszaérkeztek a fővárosba
.Budapesten tartózkodó sofőrjét
hogy
és az autó utasát,
a merénylet budapesti vonat*
akik azonban nem tudtak mást
kozásu szálait kutassák.
mondani csak azt, hogy a robbanás
zajúra ébredtek fel és senkit sem A nyomozás pontos részleteit a
vizsgálat érdekében nem lehet még
I láttak menekülni.
Különösnek látják a detektívek közölni, azonban valószínű, hogy a
hétfői nap meglepő fordulatot hoz.
I azt is, hogy

11^4 órakor mWiiwi a Hungária aőzíiimőjohflnyn.44
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Minden jót Ígért Békéscsabán
a díszpolgárrá avatott
pénzügyminiszter

Kedden lesz Bethlen Béíatelepen
Politikai tanácskozás a miniszterelnök, Vass miniszter és Ripka
föpoíyármester között
Bethlen István

gróf

miniszter-

aki — mint a Hétfői Napló
éFjvra akarja csökkenteni a kamatlábat, szeretné leszállítani elnök,
legutóbbi számában elsőnek jelen
a forgalmiadót, de a hadikölcsönt nem meri valorizálni
tettük — egy héttel ezelőtt Somogy

Békéscsaba, augusztus 8.
Békéscsaba város kópviselőtcstületo még tavaly szeptember ha
vában
a
város
díszpolgárai
sorába iktatta dr. Búd János pénz
ügyminisztert. Az erről szóló dísz
polgári oklevelet ma délelőtt ad
lak át ünnepi díszközgyűlés kere
tében a • pénzügyminiszternek, aki
hosszabb beszédben mondott köszö
netét. A pénzügyminiszter beszé
dében szükségesnek látta, hogy vé
dekezzék támadóival szemben.
— Megerősítettem a Pénzintézeti
Központot, amely ma már olyan
hatalmas szerve
a hiteléletnek,
amely ellenőrzőszerep betöltésére al"
kalmos és arra, hogy kedvezően
befolyásolja a kamatpolitikát, ha
nem nag„ erőforrása a hitelélet
nek. Senki nem veheti tőlem rossz
néven, hogy amikor az anyagi erők
csak szűkösen állottak rendelke
zésre, elsősorban
a kisexisztenciákra gondoltam, amikor

Országos Központi Hitel
szövetkezetet támasztottam alá.

— Azt is mondják', hogy, mi nem
építünk.

Negyven millió aranykoronát
meghaladnak azok az összegek,
amelyeket a falusi kislakások.,
iskólák> egyetemek
építésére
cs egyéb építkezési célokra for
dítottunk.
— Á kamatláb’ terén azt a határt
akarom elérni —■ és merem állítani,
hogy el is fogom érni —. amely
mellett komoly munkát lehet foly
tatni és
’ ez 'a hosszúlejáratú hiteleknél
a 6 százalék.
Tavaly 12 százalék mellett dolgoz
tunk a nemzetközi piacon, ma már
csak 8 százalék mellett s ha egy
év ajatt ilyen eredményi, értünk el,
semmi okunk nincs kételkedni a
Invábbi eredménydeben. Ha szűk
«égf*s
maga a
kormány fogja
megtenni a kezdő lépéseket.
I •— A súlyos adóterheket, amelyek

az országra háramlauak. viselni
kell egy nagyobb cél érdekében. De
amikor látjuk az eredményt, köte
lezettségeink is vannak: az áilamhátartást össhangba kell hozni a
gazdasági élet teherbíró képességé
vel.
Vannak
adónemek,
amelyeket
már töröltem s amelyeknél enged
tem. Még sokat kell tenni ezen a
téren. Elsősorban meg kell szün
tetni azokat az aránytalanságokat
és igazságtalanságokat,
amelyek
egyes
adónemeknél fennállanak.
Egy százalékkal már leszállítottuk
a forgalmiadót és elkövetkezik a to
vábbi leszállítás ideje is. Két kér
désben mentem előbbre a forgalmi
adónál. Az egyik az exportnál, az
adóvisszatérités
kérdése,
amely
egyformán szolgálja a mezőgazda
ság és ipar érdekeit; a fázisos rend
szer is lassan megoldásra kerül és
hiszem, hogy más utón is csökken
teni tudjuk a terheket.
— Legközelebbi programpontnak
tartom a vármegyék, városok és
községek háztartásának rendezését.
Szeptemberben uj ülésszak kezdő
dik. Jó volna, ha az alkotó munka
helyévé tétetnék a parlament, nem
pedig, mint gyakran megtörténik,

aa üvöltés 'tanyájává.
A közgyűlés után a pénzügymi
niszter különböző egyesületek tisz
telgő küldöttségeit fogadta, A hadikölcsön-kötvény tualdonosok kül
döttsége előtt a pénzügyminiszter
hangsúlyozta, hogy maga is átérzi
azt a vagyonveszteséget, amely a
hadikölcsönkötvény tulajdonosokat
érte, de ennek a kérdésnek a meg
oldásánál az ország teljesítőképes
sége az irányadó. A kormány ezt
a kérdést állandóan behatóan ta
nulmányozza és mindent megtesz a
megnyugtató megoldás érdiében.
A kérdés növid időn belül való
megoldása a gazdasági és pénzügyi
helyzet felborulására vezetne.
Ezután bankett volt, majd obééd
után Búd miniszter és kísérete
visszautazott Budapestre.

megyében látogató körútra iüdult,,
vasárnap Bálátonföldváron tartóz
kodott. Balatonföldvúrról a minisz
terelnök kedden utűzik tovább cs
— mint a miniszterelnök környe
zetéből értesülünk legközelebbi
állomáshelye
Konyód-Bélatclep
tesz. Fonyód-Bél a telepen tartózko
dik ugyanis Ripka Ferenc Badar
pest főpolgármestere, aki tavaly is
nyári szabadságideje alatt vendé
gül látta Bethlen István gróf mi
niszterelnököt.
Tekintettel
arra,
hogy -a jövő hét folyamán Vass
József népjóléti miniszter is ven
dége
lesz
Fonyód-Bélatelepen
Ripka Ferenc főpolgármesternek,
politikai körökben arra következ
tetnek, hogy mint tavaly Is tör
tént.

Illetékes
helyen
kijelentették
ugyan a Hétfői Napló munkatér-*
sának, hogy* Fonyód-Bélatclcpen
nem lesz semmiféle tárgyalás, po
litikai körökben a cáfolat ellenére
is bizonyosra veszik, hogy* a leg
közelebbi- jövőben aktuális kérdé
sekről a főnyód-bélalclcpl tanács
kozáson mégis csak sok komoly
szó fog esni.
Ripka
Ferenc
főpolgármester
egyébként vasárnap nagyobb ki
ránduláson vett részt a Balaton
környékén.

A rendőrséi kutatja a hat éve
eltűnt óbudai kántortanítót
Felesége most jelentette be eltűnését
A főkapitányság eltűnési osztálya.
melync* az utóbbi időben rengeteg mun
kája van, egy ugyancsak különös eltű
nés ügyében folytat vizsgálatot A főkapitányságem megjelent Szabados Jó
zsef 86 éves teántortanitó felesége és be
jelentette, hogy férje még 1920-ban,
tehát
hat esztendővel ezelőtt eltávozott a
Német ueea 51. számú házban levő
lakásáról és azóta nem adott életjelt
magáról.
Szabados József, aki az óbudai reformá
tus egyház kántortanitója volt, a jelek
szerint családi vonatkozású ügyek miatt
távozott el hazulról, és éppen ez a körül
mény teszi különössé az eltűnés hát
terét.
Szabados Józaefné most válni tikár
férjétől, ezt azonban lehetetlenné teezi

az, hogy férje tartózkodási helyét, nem
ismeri. A bejelentés alapján a főkapi
tányságon megindították a vizsgálatot,
melynek során furcsa adatokra bukkant
rá a rendőrség. Az ügyben kküldött de
tektív ugyanis arról értesült, hogy Sza
bados József csak a felesége számára
tűnt el, tulajdonképpen azonban
vidéken él.
Rövid idővel ezelőtt ugyanis Hajdudo
rogon eljegyzett egy fiatal leányt egy;
Szabados József nevű kántortanitó, aki
ről ’űég nem lehetett megállapítani,
hogy azonos-e a Budapestről eltűnt
Szabadossal. Most, hogy a rendőrség
birtokába jutott ennek az adatnak, még
különösebbnek tűnik fel Szabados Jó
zsef eltiinese és az eltűnés körülményei
nek tisztázására széleskörű nyomozást
indítottak.

Botrány a Fővárosi Operett*
színház előcsarnokában
Téves iegykludés miatt nem engedtek be két látogatót
a színházba

Vasárnap este zajos incidens játszó
dott le a Fővárosi Operettszinház előcsar
nokában. Mint ismeretes, tegnap kezdte
meg a színházban rövid időre tervezett
vendégszereplését a régi Apolló Kabaré
szinészgárdája a közönség nagy érdek
lődése mellett. Vasárnap este is nagy
számú közönség jelent meg az előadáson,
melynek kezdetét a színlap egynegyed 9
órára jelőzte.
Röviddel az előadás megkezdése előtt
Ma újra folytatják a tárgyalásokat Prágában — a provizórium egy elegáns úr és hölgy jelent meg a
színházban,
az előcsarnokban levetették
meghosszabbításának reményében
kabátjaikat s be akartak sietni a néző
térre.
Az
ajtónál
álló jegyszodőnek fel
’ i OMiraap délelőtt a koreekodelinL mi ferans szombaton érkezett meg a fővá
mutattak két elsőrendű zsöllyére szóló
ni.sdtériuunib«n Walko Lajos ideiglenes rosba és
jegyeket, de legnagyobb meglepetésükre
külügyminiszter hivataH helységében
vasárnap délelőtt jelentkeztek Walko
a jegyszedő bejelentette, hogy nem fog
miniszternél,
nagyfontosságú, tanácskozás volt
lalhatják el helyeiket, mert
arról u, kérdésről, hogy milyen utuaitá- aki a függő kérdések meg tárgyalására
a jegyek érvénytelenek.
kok&t adjanak a magyar delegációnak, telefonon <t minisztériumba kérette
a hétfőn újra folytatandó prágai tár Wimmersperg Frigyes báró államtit A két felmutatott jegy ugyanis az előző
gyalásokra. A két delogáció tagjai kárt és Ferenczy Izsó mipiszteri taná napi, szombati dátummal volt ellátva.
Az értesítés rendkívül kellemetlenül érin
ugyanis, mintán pénteken nyilvánvaló csost.
A rögtönzött értekezleten azután meg tette a látogatókat, akik azonnal a pénz
vá vált, hogy
tároshoz és a színház jelenlovő titkárá
állapodtak a követendő eljárásban és
végleges tarifális szerződés megkötéso
hoz fordultak és kérték, hogy az előre
megadták az utasításokat a referen
lehetetlen,
váltott, de rossz napra kiadott jegyek
seknek, akik vasárnap cslc elutaz
helyett arra az estére szóló jegyeket bokülön üuiáoskozásra vonullak vissza.
tak Prágába,
elássanak rendelkezésükre.
Minthogy n pénteki határozat szórtul
hétfőn érdemleges tárgyalás kezdődik ahová hétfőn rcggol érkeznek meg.
A pénztáros elismerte tévedését
A Hétfői Napló munkatársa
arról « kérdésről, hogy végleges tarifábocsánatot kért az okozott kellometleuJia szorződós megkötésének ineglilusuláteljesen beavatott helyen
ségért s épppn átadta az érvényes jegye
következtében
úgy értesül, hogy Walko miniszternél ket a két színházlátogatónak ,amikor a
auimstlus i3.a titán milyen kereske
vasárnap délelőtt
pénztárhoz lépett Mister Kean, a Fővá
delmi viszony alakuljon Csehszlová
rosi Operettszínház amerikai gazdasági
a fenyegető cseh-magyar vámhdbgru
kia es Magyarorszug között,
igazgatója, aki érdeklődni kezdett a tör
elhárításáról tárgyaltak.
hiiekl Alfréd, a delegáció vozetőjo iméff A vámba ború elkerülése eicldőnzerint v*- ténték felél. Midőn meghallotta miről
Kom haton telefonon jelentést tett Walko luwrtnüuek látszik, mert, hír szerint, van szó.
kijelentette, hogy nem engedi e je
Lajos karebkcdelroi miniért őrnek az. ed meg van a lehetőség a provizórium
gyeket kicserélni s nem bocsátja be
digi anyagról én egyben közölte, hogy meghass tabifdsára. ami art jelenti,
a két látogatót a nézőtérre.
ftjabb utasít a.sok kikérésé céljából két hogy augusztus- lS-a után uz eddigi át*
referenst küldött Budapestre. A két w
yiazony \nvad érvényben.
Ebtoj
hutai xte kíIftksMtt,

Vasárnap délelőtt Walkonál
rögtönzött értekezleten
tárgyaltak a cseh-magyar
vámháború elhárításáról

a jövő hét folyamán FonyódBélatelep nagyobb jelentőségű
politikai tanácskozás színhelye
lesz Bethlen István gróf mi
niszterelnök, Vass József nép
jóléti miniszter, Ripka Ferenc
főpolgármester és esetleg a kor
mány több tagja között.

melynek több nézője és hallgatója akadt,
sőt az ügyeletes rendőrtisztviselő is be
avatkozott a vitába s követelte, hogy <
két látogatót engedjék be a színházba,
mert nem az ő hibájukon múlott, hogy,
rossz jegyeket kaptak. Az amerikai igaz
gatói azonban hajthatatlan maradt s vé-*
gül is
kiutasította az elegáns urat — Ságf
Gyula kereskedőt — és a kíséretében *!
lövő hölgyet a színházból.
Az esetnek, mint értesülünk, a bírósági
előtt lesz folytatása.
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A rendőrség vizsgálatot Indított
az udvhadsereg ügyében
Vasárnap űdvkatonákat hallgattak ki a főkapitányságon
- a kártyaellenőrzö detektívek
Az; Üdvhadsereg budapesti hadosztá
lyánál történt események az utóbbi na
pokban gokat foglalkoztatták a nyilvá
nosságot. Csapják Gábor üdvkapitány és
Salamon Béla üdvhadnagy vezotéso alatt
erős ellenzék alakult a hadosztályban. Az
ellenzéki csoport kifogásolta az Üdvhad
sereg budapesti vezetőjének Rothstetn
Ferenc ezredesnek működését.
Rossz
szemmel nézi a német származású üdv
tisztek befolyását és azt követelik, hogy
a budapesti hadosztályt függetlenítsék a
németországi mozgalomtól és így
megteremtődjék ez önálló magyar
Üdvhadsereg.
A két pártra szakadt hadosztály em
berei bizonyos anyagi természetű ügyek
kel kapcsolatban nincsenek egymásról
jó véleménnyel. A ké't párt között az
utóbbi napokban tcttlcgosségre került a
sor. A Práter uccu 15. szám alatti gyü
lekezet helyiségéből Jiothstcin ezredes
kiutasította Salamon. Bélát és híveit,
mire dulakodás támadt közöttük és köz
ben az ellenzék egyik katonája kézzel tá
madt Rothstcinra.
Abban a percben azonban, mikor a
szúrásra emelt kés megvillant, Rothstein egyik híve, Mcsslnger üdvka
dét kö?beugrott, hogy megvédje ezre
desét ős a kés Messinger nyakát érte.
A tumultusnak a közelben szolgálatot
teljesítő rendőrök megérkezése vetett vé
get
A harc most már teljesen kiéleződött
az Üdvhadsereg két pártja között. Röth
atéin ezredes reaegútökká bélyegezte au
ellenzéket és Both tábornok, az Vdvhadsereg fővezére elé akarja vinni az ügyet.
A harcnak azonban' jicmcsak elvi jelen
tősége és nemcsak erkölcsi vonatkozása
van, hanem szorosan összefügg anyagi
kérdésekkel is. Az Üdvhadsereg buda
pesti hadosztálya ugyanis egyrészt aa
Üdvhadsereg központjából kapta a mű
ködéséhez szükséges pénzt, másrészt
azonban Magyarországon is pénzforrá
sokra akadt. A budapesti hadosztály
nagyösszegű adományokat kapott a ma
gyar közönségtől.
Az ellenzék most azt omlogeti, hogy
a hadosztály nem olyan formában ke
zelte a pénzt, amely megfelelt volna
a szabályoknak.
Rothstein ezredes viszont azzal érvel,
hogy az ellenzékiek szerepét is tisztázni
kell. így például azt, hogy

^milyen módon terjesztette Csopjúk
kapitány az Üdvliadsereg hivatalos
lapját, a „Csatakiáltás** című lapot.
A kölcsönös gyanúsítás és a felelősBégrevonás szándéka tehát mind a két
frakciónál megvan. Egy kérdésben azon
ban teljesen megegyeztek, még pedig
abban, hogy ennek az ügynek az üdv
hadsereg kebelén belül kell elintéződni.
Mindnyájan azt vallják, hogy

az Üdvhadsereg eszméjével nem
ogyeztethotö össze az, hogy a hadse
reg belső ügyei bármilyen világi fó
rum elé kerüljenek és olyanok ítél
kezőnek ügyükben, akiknek gondo
latvilága esetleg nincsen ..üdvhadseregi színvolnalon**.
Éppen ezérí félve őrizkednek attól,
hogy az utóbbi napok eseményei hiva
talos formában a hatóságok elé kerülje
nek. Óvatosságuk azonban nc.u vezetett
eredményre. Az történt ugyanis, hogy u
práteruecai szurkálás ügyében a rendőr
ség megindította, a vizsgálatot és őzzel
rést törtek az Üdvhadseregnek a hu tó
bagok tói való élzárkó?ásán.
Vz Üdvhadsereg néhány tagját már
)eidézték a főkapitányságra, afroi
Jak Sándor főfelügyelő detektívcsoportja kihallgatta őket.
A kihallgatás ügyelőre még csuk a
Práter uccábaai történt események körül
mozog, azonban őzzel még nem fejeződik
be a rendőrség munkája. Erre vall az
is, hogy a Bak-csoport ugyan állandóak
h kártyaollenörzéisel foglalkozik, do erre
a csoportra szoktak bizui olyan ügyeket
is, amelyek nagy körültekintést cs ké
nyes természetű; munkát ■ igényelnek.
A hatóságok figyelme különben az
utóbbi napok eseményei révén ráterelő
dött az üdvhadseregre.

Á budapesti hadosztálynak ugyauia

nincsen belügyminiszter által jóvá
hagyott alapszabálya.
és csak mint a külföldi központ osztá
lya szerepel. A belügyminisztérium
előtt most felvetődött az a kérdés, hogy
a budapesti Üdvhadsereg tulajdonkép
pen
szekta e, vagy pedig társadalmi egye
sülés,
mórt mindkét cselben is csak hatósági
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véleményezés és engedély alapján mű
ködhetnek.
Valószínű, hogy a belügyminiszté
rium nem egyezik bele abba, hogy
Magyarországon mint külföldi egye
sülés fiókja működhessen alapszabá
lyok nélkül egy Üdvhadosztály, mely
ben az anyagi természetű kérdések
körül is botrányok keletkezhetnek.
A főkapitányságon megokzdődött vizs
gálat, tehát bizonyára messzemenő lépé
seket előz meg ás uz Üdvhadsereg körül
rövid időn belül olyan események tör
ténnek majd, amelyek nemcsuk a búd a
pesti hadosztályt, hanem az üdvhadse
regnek uz egész világon elterjedt szer
vezetét is érinteni fogják.
Sági Pál

Megsemmisítik Mllotav István
közgyűlési tagságát
Szilágyi Lajos tagsága is veszélyben van
A főváros igazoló választmányát a
nyári szünet elleniére még augusztus
vége flőtt egybehívják mert igen érde
kes és fontos ügyeket kell letárgyalnia.
A törvényhatósági bizottság tagjai kö
zül ugyanis többen következetesen távol
maradnak á közgyűlés üléseitől s van
nak bizottsági tagok, akik a'közgyűlés
megalakulása óta kétszer sem voltak
ülésen. A törvényhatósági bizottság új
jászervezéséről szóló 1924. évi XXVI. te.
16. §-a kimondja, hogy azon választott
bizottsági tagok, akik igazolatlanul 12
egymást követő közgyűlésről távolma
radtok, elvesztik tagságukat.
Milotay István mint választott bíró
sági tag, 12 egymást követő közgyű
lést mulasztott el igazolatlanul.
A választmány ennek következtében
kénytelen lesz Milotay István
mandátumát megsemmisíteni.
A Wolff-pártot ez annyival súlyosab
ban érinti, mert Milotay helyett a sza
badelvű párt egyik póttagja, Síciner
Gyula dr. orvos kerül be a közgyűlésbe.
A kinevezett bizottsági tagok közül
Gschwiudt Jümö, • Kállay Tamás, Iiermann Miksa szintén alig vettek részt a
közgyűléseken, az ő mandátumuk még
sem m isii lésére azonban nem kerül sor,
mert a törvény csak a választott tagot?

kötelező részvételét Írja elő.
Szilágyi Lajos 11-gzer mulasztott eddig
igazolatlanul, ö tehát.
nagyon közel áll ahoz, hogy elve
szítse bizottsági tagságát.
amit úgy latszik nem becsül annyira,
mint képviselői mandátumát.
Az igazoló választmány még egy igen
érdekes ügyet fog tárgyalni. Ismeroles
a nagyközönség előtt az a sok szóbe
szédre okot szolgáltató ügy. mely Baross
dános nemzetgyűlési képviselő, töményhatósági bizottsági tag szereplése és az
autótaxi rendszámok emlékezetes kija
rása körül keletkezett. Ennek az ügynox
a kipattanása nagy vihart idézett elő és
sokan teljes nyíltsággal összeférhetet
lenséggcl vádolták meg Baross Já
nost A bizottsági tag azzal vén-u.'zctr,
hogy a 215 autótaxi-engedély kijárásit
ellenében kikötött 1—1 millió koronát
nem mint bizottsági tag. hanem mint
a bérkocsis ipartársulat ügyésze kérte a
bérkocsisoktól. Baross önkéntes bejelen
tésére az összeférhetetlenségi ügy az iga
zoló választmány elé került, amely Ve
rebéig Jenő dr.-t bízta meg annak ki
vizsgálásával. Vcrebóly dr. most fejezte
bo a vizsgálatot s arról jelentést tesz az
ígazoló-választmánynak, amely ennek
alapján dönt a nagy vihart előidézett
ügyben.

Véres szerelmi dráma
Kispesten
A dühöngő férj nyakonszúrSa feleségét,
azután elmenekült
Szombatról vasárnapra virradó
éjszaka véres szerelmi dráma ját
szódott le Kispesten, a Fő ucca
1,21. számú házban, ahol egy dü
höngő férfi megsebesítette a felesé
gét, azután rátámadt udvarlójára,
majd az általános zűrzavarban el
menekült.
Évek óta lakik Fülöp Lajos kovácssogéd feleségével a Fő ucca
121-e* számú házban. A férfi az
utóbbi időben éjszakánként, ittas ál
lapotban tért haza lakására és így

napirenden . voltak
a hangos
családi jelenetek,
amelyek rendszerint a kis ház ud
varán folytatóik le, úgy, hogy
emiatt a lakók már több ízben pa
naszt emeltek. De hiába való volt
minden; Fülöp Lajos továbbra, is
részegeskedett és részegeskedésének
kitörései inárrniár elviselhetetlenné
váltak igy a feleségére, mint a la
kókra nézve, főként attól kezdve,

Isjá, tok Mii
Mii
$ tol il tetat Kik
Miit M.

amikor Fülöp megtudta, hogy a.
felesége nem idegenkedik Skoda
Lajos
kazánkovács közeledésétől,
aki mindinkább többel forgolódott
az asszony körül. Fülöp emiatt is
nagy botrányokat okozott, felelős
ségre vonta feleségét, aki azonban
kijelentette.
hogy ha Fülöp korcsmázik neki

viszont joga van szórakozni.
Skoda tényleg továbbra is min
den este megjelent Fűlöpéknel
és ott tartózkodott, » késő éj
szakai órákig, kettesben vacso
ráztak és borozgattak Skoda és
Ftilöpné.
Tegnap éjszaka a férfi már egy
óra tájban, de ismét ittas állapotba
tért haza és amikor Skodát találta
feleségénél felháborodásában szi
dalmazni kezdte, és erélyesen ki
utasította a lakásból. Fiilöpné párt
ját fogta Skodának, amin Fülöp
annyira felbőszült, hogy
zsebéből előrántotta kését és
azzal feleségére támadt.
Az asszony ijedten menekülni pró
bált a dühöngő ember elől, de Fü
löp üldözőbe vette és

a konyha ajtajában utolérve,
késével többször az asszony felé
sújtott, aki súlyos sebektől bé
rezve, hangos sikollyal összer
esett.
Néhány pillanat alatt a lakók d
rémes sikoltozásra kiszaladtak az
udvarra és megdöbbenve állapítot
ták meg, hogy Fülöpné, nem mész-*
szíré a lakásuk ajtajától eszmélet
len állapotban, a földön fekszik,
míg a férje Skodával összeölel
kezve birkóznak. Skoda ugyanis
amikor látta, hogy az asszony a
szurkálás után összeesik, nyomban
l'ülöprc ugrott, hogy megakadd'
lyozza a további vérengzést, mire a
dühöngő férj ellene támadt, és Őf
akarta megsebesíteni. A közbelépő
házbelieknek sikerült csak az ittas
férfi, kezéből a kést kicsavarni és
öt ártalmatlanná lenni, azután pe
dig az asszony segítségére siettek.
Csakhamar megjelent a helyszí
nen a közeli rund őr őrszem és érte
sülvén a, történtekről elsősorban a
szurkaié férfi után érdeklődött, akit
azonban nem sikerült már feltalál
nia, mert Fülöp amikor látta, hogy
rendőr is érkezik a helyszínre az
általános
fejetlenség
közepette
megszökött.
A rendőr intézkedésére a kispesti
mentők
első segélyben részesítették a
szerencsétlen
asszonyt,
akit
férje zsebkésével fültövön szúrt,
és több helyen súlyosan meg
sebesített.
Bekötözvén sebeit a
helyszínen
hagyták, mert a kórházba való
szállítása életveszedelmes lett volna.
A rendőr miután jegyzőkönyvet
vett föl és kihallgatta Skodát és a
szemtanukat, nyomban az elmene
kült férj keresésére indult, a/víí a
hajnali órákig nem sikerült felta
lálni. A rendőr azután a kispesti
kapitányságon megtette jelentését,
ahol megindították a nyomozást, az
eltűnt Fiilöp Lajos kézrekerítése
érdekében.
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HÉTFŐI NAPLÓ
élesebbek voltak a politikai v'iszönyol., elutazhattam Brassóba csa
ládi látogatás céljából.
— Ha az a nem képzelt lielyzet
for.ogna fenn, hogy személyem, gya
nús a román hatóságok előtt, s
ezért vonakodnak beutazási enge
délyt adni, hát akkor,

Egyik vallásfelekezet képviselője
a másik felett nem itélkezhetik
— mondja Raffay püspök
Raffay Sándor evangélikus püspök nyilatkozik Mikes püspök pásztor'
leveléről és romániai beutazási engedélyének megtagadásáról
A közvéleményt napok óla élénkén
foglalkoztatja gróf Mikes János szom
bathelyi katholikus megyés püspök pn'torlevele, amelyben a püspök egyházmeitgyéje papjait óva inti attól, hogy nem
zeti jellegű ünnepeken résztvegyenek
más felekezet ékkel együttesen tartott is
tentiszteleteken. A nagy felünóst keltő
pásztorlevélről a püspöki kar részéről az
első nyilatkozat egy újság tegnapi
vasárnapi számában jelont meg. Dr. Ravasz László a kálvinista ogyház dunamelléki püspöke mondott véleményt a
pásztori evéből és azt hqgoztatja, hogy
szerinte sem helyes nemzeti ünnepek al
kalmával egymásután luirom-négyféle
egyházi szertartás lepergetése és élesen
el kell választani az ünnepek egyházi és
világi részét.
Vasárnap felkerestük Deák téri hívá
llábán az ágostai hitvallású evangélikus
egyház budapesti püspökét, Raffay Sán
dort, aki most tért vissza külföldi nyara
lásából. Nyilatkozatot kértünk tőlo gróf
Mikes János mogyés püspök pásztorle
velére vonatkozólag.
Ilaffay Sándor, akivel Ravasz László
püspöknek a szóbanforgó pásztorlevélTŐ1 való felfogását is közöltük, a követ
kezőket mondotta:
— Az ágostai evangélikus egyház
Vezetőinek megvan a megfelelő fó
ruma, amelyen a nyilvánosság elé
tartozó bármely jelenségekről nyi
latkozhat. Ez a fórum az egyház
kerületi közgyűlés. Legközelebb ok
tóber hó közepén ül össze a közgyű
lés, én

ott fogom elmondani a magam
irányitó véleményét gróf Mi
kes János püspök pásztorleve\
léről.
Ifin ugyan nem Vagyok hive annak,
Ihogy másutt is nyilatkozzam, anybayit azonban* kijelenthetek, hogy
Ravasz László
püspöktársam
véleményével mindenben egyetértek,

iához 'hozzátenni valóm nincsen.
— A páratörlevéllel kapcsolatban
IhangHiilyoziri kívánom azt, högy
’ Magyarorsoágon az összes be
vett vallások
egyenrangúak,
egyik vallás, illetőleg
egyik
vallásfelekezet képviselője
a
< másik felett Ítéletet nem mond'
hat.
[Az októberi egyházkerületi közgyüUéeen ki fogom' fejteni ezt a gon
dolatot, akkor alknlmam lesz hószIszasan beszélni Mikes püspök pászftorleveléről és Rasvasz püspöktárEam véleményéről. Rá fogok muatni arra, hogy a\helyzet — sajnos
“ - olyan, hógy
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a beutazási engedélyt a követ
ség megtagadta, egy állítólagos
uj rendeletre való hivatkozás
sal, mely szerint lelkészeket,
tanárokat és katonákat Magyar
ország területéről Romániába
nem engedhetnek be.
Mondanom sem kell, hogy menyryire megütköztem azon, hogy ma
a világháború utáni nyolcadik esz
tendőben még mindig ilyen kicsi
nyes szempontok jönnek tekintetbe
a határátlépéseknél, ahelyett., hogy
az összes határokat szabaddá téve
megkönnyítőnek a nehézkes útle
vél- és vízumkényszert.
— Románia legbensöbb családi
kötelezettségem gyakorlásában gá
tol meg, érthetetlenül, hiszen jól
tudhatják, hogy

tessék engem figyeltetni a ro
mániai területen és ha okot ta
lálnak utasítsanak ki.

Ez így rendben van.
— Különben —- folytatta a püs
pök — a beutazási engedély megta
gadása után megtettem a szükséges
lépéseket, a
külügyminisztérium
táviratot küldött ügyemben Bras
sóba, jómagam pedig hétfőn felke
resem a budapesti román követet,
hogy megkérdezzem: mi kifogása
van ellenem. Végtére is a román
kormány nem Nevezheti
magát
minden isteni és emberi jog felett
állónak és nem foszthat meg enyé
met attól az emberi jogomtól, hogy
Brassóban rövid családi látogatást
tehessek. Az én esetemben talán
csak nem akarnak úgy eljárni,
mint
ezév júniusában
eljártak
Ravasz püspöktársammal szemben,
én nem vagyok politikus. Er
amikor
is
megtagadták
tőle
azt,
délyben nincsenek politikai cél
hogy jelen lehessen tanítványának
jaim.
és jóbarátjának Makkay püspök
Feltűnő ez a mostani magatartás
nek beiktatási aktusánál.
annál is inkább, mert 1920 óta min
Román Kálmán
den évben, tehát tavaly is, amikor

ISO ember borzalmas nyomoríanyíja
a Vad ülőn
TetönélkUli korhadt, penészes odúkban élnek
Sokat írt már a Hétfői Napló a bu
dapesti lakásprobléma megoldásának né
hány torz kinövéséről: a barakkokról, a
szükséglakásokról és arról az életről,
szenyről, betegségről, amely e helyeken
uralkodik. A fővárosi ember előtt azon
ban ,ez már nem újság. Közömbösen:
halad ej mellette, mint az élet sok más
csúnya megváltozhatatlan megnyilvá
nulása mellett Talán mi sem foglalkoz
nánk már őzzel a — különben soha eléggé
nem ismételhető — kérdéssel, ha 150 sze
rencsétlen ember sorsa nem kényszerítone erre bennünket.
As Angyalföld külső peiúféráin, köz
vetlenül a hírhedt ördögárok szomszéd
ságában van a Váci út 111. számú ház.
Ez a ház az, amely mellett még a sok
minden furcsasághoz liozzáedzett an
gyalföldiek ír .borzalommal mennek cl,
mint a világ legrettenctesebb helye mel
lett Hosszú, össze-visza épített ház ez.
Amint a közolébe érünk, megdöbbenve
állunk meg az elénk táruló látvány előtt:
a háznak nincs tetőzete.

magasan áll a víz, mert a korhadt menyezot nem véd meg bennünket az eső
ellen.
A falak nedvesek, ujjnyi vastagon
van rajtok a penész.
Ebben a levegőben a. gyerekeim állan
dóan betegek, csenevészek.
—tmegyünk egy másik lakásba. Itt Kiss
Gyula kőműves lakik. A lakásban
faoszlopok támasztják meg a minden
pillanatban lezuhanással fenyegető
menyezetet

— A hatóságok öt évvel szelőt életve
szélyesnek és lakhatatlannak mondották
ezt a házat — magyarázta Kiss Gyula.
Ekkor a húz tulajdonosaitól: Grödel Al
fonz bárótól és a Báthory ucca 8. szám
alatt levő Terrénum Fakercskedelmi Rttói levelet kaptunk, amelyben tudtunkra
adják, hogy a hatóságok a lakások ki
ürítését rendelték el, ennélfogva, ha benm áradunk,
a lakók egészségéért semmiféle fele
lősséget nem vállalnak,
Lakbért nem kértek. Minthogy azonban
a lakások után adót, vizdijat, stb. kell
fizetni, ezeket a dijakat beszedik. Ez ha
vonta 60—80.000 koronát tesz ki. Egyben
kijelentette a Terrénum Rt, hogy

Mert az a néhány szarufa és fazsindely,
amely széles közökben még ott maradt
egy boldogabb korszak emlékeképen,
igazán nem nevezhető tetőnek.
Találomra benyitunk az egyik lakás
ba. Az egész „lakás** egy szobából áll,
ez n konyha js egyúttal. Talán ha két
semmiféle javítást, tatarozást, kar
alkalmas öknélldüli kultúrharc
méter széles, ugyanolyan hosszú és ma
bantartást a házon nem végesnek
előidézésére Az egyes magyargas. A levegő rettenetesen dohos. A me< országi vallásfelekezetek között.
nyezetéröl már a malter is teljesen le és minden felelősséget a lakókra hárí
|Crre azpjnban
szabad, hogy sor, hullott és helyébe papondeklit szögeztek tanak, akik a hatósági Intézkedés dacára
fel. A lakóju; Schulz Bála pékmunkás’a is a házban maradtak.
kerüljön.
következőket mondja:
Bármerre megyünk, mindenütt sápadt|» —- A pássiorlevél tartalmának
— öt gyerekkel, lakom ebben a szobá arcú, beteges külsejű gyerekekre, felnőt
imegítélésiánél egyéhként fejezte be ban. Tessék nézni:
tekre bukkanunk.
jfelvilágosfltását a püspök — más
Az egyik oldalon megdöbbenve kon
a menyezeton nincs vakolat
frontos szeynpontjaim
is vannak,
statáljuk, hogy a meUyezet és a tetőváza
{amelyeket azonban most — mint Ha esik az eső,, a szobában mindenütt között a padlásfal teljesen hiányzik. A
hogy még nem iarttim érettnek á
helyzetet — feszegetni Ham akarok.
1 Raffay Sándor püspökkel osután be- Srart István haténak legnagyobb szenzációja less
'■zélgctést folytattunk árról a másik fel
_______ _____
rr
_
_
_ _
_
sülést keltő ügyről, amely; az ő személlyével kapcsolatban törtónt s amely gteSrint a budapesti román követség szom
batot megtagadta Raffay püspöknek a
^Romániába való beuíasdsi engedélyt.
Király uc|ca 22 saroküzlet
Kérdéseinkre az általános megütközést
fc*ltő ügyről Raffay püspök a követke
zőkben nyilatkozott előttünk:
— Leányom. Schmidt Ottó gyúróé
.wleeége és kis ftnokápt meglátöga‘tóaára —• miként minden esztendő*,n’ mptfc ?•-*” öfcosíőőa akartam
•ta&ni. Titkárom útlevelemet mfcPm-

GERO
Márton

Um a román követségről visszat» azasl, hogy

padlásra nem mernek felmenni,. meri
félnek, hogy beszakad.
Deák Elemér pincemester elpanaszoljug
hogy a lakásban tüdöbajt kapott. Lakúi
sónak falain penész és gomba nőtt.
Lassanként körénk gyűlnek a ház lakói.
Mind egyszerre panaszkodik, mindegyik
az ő lakását szeretné megmutatni.
Megla Vilmos vasmunkás felesége el
mondja, hogy néhány nappal ezelőtt &
nagy esőzések következtében az amúgy?
is korhadt menyesei átázott és beszar.
kadt.

A lehullott vakolat a karján, fején
Ős nyakán súlyosan megsebesítették.
Természetesen ki kellett költöznie a la<
kásból és egy másik üres szobába húrcolkodotL Ügy látszik Meglánét üldözlt
a sors, mert ebben a szobában is mezte-i
lenül kandikál ki a fageronda és

a lehulló tetőzet majdnem agyon
ütötte hathónapos gyerekét.
Minden emberi fantáziát túlhaladni
borzalmakat látunk. Elmondják, ha estig,
az eső, az egész ház talpon van. Ágyakra*
asztalra, földre, vödrüket tesznek, hogy,
a vizet felfogják. Akinek van, ponyvát/
esernyőt feszít ki, mert a szobákban!
úgy áznak, mintha a szabadban lenné-’
nek. Az egyik asszonynak még az az öt
lete támadt, hogy a menyezetet kátráuy-i
papíral bevonta és azon egy lyukat fúrt,.'
hogy a víz csuk ott folyjon be a szo
bába. ,
Mutatnak egy másik szobát, fazekas
Ferencnéé volt, do beszakadt a menyezet
és összerombolta a bútorokat..
Borzalmas kép mindenütt. Dohos la^1
kasok,a melyekben

150 ember él szorongva kétségbeesett
életet.
\

— Csak ne esne — sóhajtozott egy öreg
aszony. A legjobban az esőtől félünk. Az
rémes, amikor nem lehet se ülni, se áll
ni, so feküdni, mert minden csupa víz.
Nálunk még az oső után két nap múlva
is folyton csöpög a nedvesség a tetőzeten
keresztül. Csak legalább a Suhajda-telopen kapnék lakást, még az is ezerszer
jobb, mint ez.
Bizony itt még a hírhedt Sufraida te*
lep lakóit is iríÖJ/U/,- ezen a tctőnélküli,
boomlással fenyegotő, tüdőbajt fejlesztő
életveszélyesnek nyilvánított házban,
H. E.

A Magyar Országos
Központi Takarékpénztár Igazgatósága ésfelügyelőblzottsága nagy
vesztesége feletti gyászá
ban jelenti, hogy

Hauszmann
Alajos
az Intézel Igazgatóságának
elnökhelyettese

1926 július hó 31-én el
hunyt.
Budapest, 1926 aug 2.
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Vasek Ernőt ügyvédi bűntett
és csalás miatt feljelentették
A Tanító Bank volt igazgatójának különös faüzlete
„Idegen** aláírással ós jogtalan kártérítési perrel
A felejthetetlen emlékű

Tanító Bank a banknak ajánlatot tett, hogy irodahe

Igazgatója, aki csúfos bukásával a sze lyiségüket jó áron értékesíti. Mivel az

gény kisexisztenciák egész tömegét tette
tönkre — ismét szerepel a rendőrség
előtt. A Biztosítási Bank és Kereske
delmi Rt. igazgatósága ugyanis a főka
pitányságon és az ügyvédi kamaránál
ügyvédi bűntett és csalás címén bűnvádi
feljelentést tett dr. Vasek Ernő ügyvéd,
0 Tanító Bank volt igazgatója, továbbá
anak helyettese Borger István írnok,
jnint bűnsegéd ellen.
A feljelentés részletesen elmondja,
hogy ez év április havában dr. Vasek
Ernő ügyvéd azzal a kéréssel fordult a
Biztosítási Bank igazgatóságához, Rácz
Gyulához, hogy egy erdőrészt akar vá
sárolni s mivel iparengedélye nincs, ad
jon a bank egy meghatalmazást, mely
nek segítségével ezen faügyletet ő a
bank nevében lebonyolíthassa. A megha
talmazást ne Vasek, hanem ügyvédse
gédje, Berger István nevére állítsák ki.
\Vasek Ernő nyomban egy legépelt meg
hatalmazást nyújtott át Rácz Gyula
igazgatónak, aki azonnal alá is irta,
jnort megtevesztíjtuu
őt azzal, hogy a meghatalmazás ki
állítására Ignáth József adott uta
sítást s a másik cégszerüleg szüksé
ges aláírást Ignáth fogja teljesíteni.
Rácz Gyula ebben a hitben alá is irta
^Meghatalmazást

ajánlat megfelelt, a meghatalmazást an
irodahelyiség eladására dr. Papp-Ragány István elnök át is adta. Dr. Vasek
Ernő ezen határozott rendeltetéssel biró
meghatalmazás birtokában a bank tudta
és beleegyezése nélkül
koholt kereset alapján kártérítést
pert indított a ragályi úrbéresek

ellen,
felhozván azt, hogy a Biztosítási Bank
a fát eladta dr. Vasek írnokának; Bérger Istvánnak s mivel a zár alá vétel
miatt a bank szállítani nem tud, ezen a
címen 90 millió korona kártérítést kéri
az úrbéresektől, akiket

a bank nevében, de a maga javára
akart vagyonukból kiforgatni.
A bank a legnagyobb meglepetéssel
értesült Vasek dr. újabb jogtalan eljá
rásáról és megtette ellene, aki jelonlog
a Baross téren levő Glóbus Kereskedelmi
Vállalat igazgatója és helyettese ellen,
úgy a rendőrségen, mint az ügyvédi ka
maránál a feljelentést ügyvédi bűntett
és csalás miatt.

Budapesten keresik a rhnnlcul-valceal
polgármester milliárdos betörőit

A betörő egy fiatal nő társaságában Magyarország
faló menekült el

Romániából, fi a rimnicul-valceai
hatóságoktól megkeresés érkezett a
magyar hatóságokhoz ogy vesze
delmes nagystílű betörő elforgatása
ügyében. A
megkeresés szerint
Rimnicul-Valceában vakmerő betö
rés történt. Az ottani polgármester
házában betörők jártak és teljesen
kifosztották lakását A betörők ma
gukkal vittek minden mozgatható
tárgyat és
összeseu
egymilliárd korona
értékű ékszert és más holmit
* a második aláírást azonban nem Ig
raboltak el.
náth teljesítette, mivel azt neki dr.
A román' ’ rendőrség egy Stefán
'Vasek meg sem mutatta, hanem egy
György nevű betörőt gyanúsít a
szerűen ö maga irta oda Ignáth no
vél. .
lakásfosztogatással. Határozott nyö*
' Az okirat birtokában dr. Vasek Ernő, mokra akadtak, hogy S tefán egy
írnoka: Berger István utján á Biztosi fiatal nővel együtt követte el a be
jáéi. Bank teljes vagyonának lekötése
Mellett s anpak nevében a ragályi úrbé
resektől vásárolt egy erdőrészt, melyre
előleget adott s a bank nevében megfkezdte az erdő kitermelését anélkül,
■fiogy minderről jelentést tett volna.
; Heteken keresztül folyt a kitermelési
'piúnkálat miközben a borsodvármegyei

törést és azután

Magyarország felé menekültek
zsákmányukkal.
Rimnicül-Valeeából először a deb
receni rendőrkapitányságot értesí
tették, itt azonban eddig még nem
akadtak a betörő-pár nyomára. A
debreceni rendőrségnek az a felte
vése, hogy amennyiben Stefánék
valóban átjutottak a magyar hatá
ron, akkor
Budapest felé vették útjukat.
mert itt könnyebben értékesíthetik
zsákmányukat és jobban elrejtőz
hetnek, mint vidéken és így vasár
nap a budapesti rendőrség is bele
kapcsolódott a nyomozásba, amely
azonban nem járt eredménnyel.

A budapesti rendőrség kiszállt
Siófokra és lefoglalta
Pálffy Sándorné értéktárgyait

szabálytalanság miatt a ragályi úr
béresek faeladási ügyletét hatályta
lanította
& titermelt fát' zár alá vette s erről a
bankot, mint akinek a nevében az egész
ygylat folyt —• hivatalosan értesítette.
As igazgatóság ekkor érthető meglepe
téssel értesült a történtekről, ózonnal
Megvont minden meghatalmazást dr.
V-osck Ernőtől, és annak Írnokától, Ber
ger Istvántól, akik azonban nem törőd
itek a meghatalmazás visszavonásával
fes zavartalanul tovább szállították a fát
fenéikül, hogy erről a bankot értesítették
'{volna.
| 1926 junius havában dr. Vasek Ernő

Embervétlelml Kiállítás
tadom&ayos anyaga egyesítve látható besárólag

augusztus 22-ig
Belépődíj: 6000 Korona
Belépés csakis a Hermina úti kapunál. Villamosköxlekedés: 25, 33, 35 és 44-cs számú kocsikon

A Pálffy bankház összeomlása után a
hitelezők kétségbeesetten igyekeztek biz
tosítani követeléseiknek legalább kis há
nyadát. Pert indítottak a bankház alkal
mazottjai is, járandóságuk erejéig, a hi
telezők pedig bűnügyi zárlatot kértok
Pálffy Sándor vagyonára, amit a bíró
ság el is rendelt. A bűnügyi zárlat fo
ganatosítása óta azonban újabb intézke
dés is történt a hitelezők követelésének
biztosítására.
Pálffy Sándor, mint köztudomású, is
meretlen helyre szökött, felesége azonban
Siófokon nyaral. Most azután a Pálffyügy nyomozását vezető rendőrtisztviselő
intézkedésére tegnap
a főkapitányságról egy rendőrfogalmazó és egy detektív Siófokra uta

5
amelyek' kommittensek tulajdoná
ban állottak és Krausz Simon csak
ezeknek a kommittenséknek a meg
bízásából működött. Krausz Simon,
akinek deflációs politikája eredmé
nyezte IVeisz Fülöp és Sándor Pál
kiválását, most, hogy az abszolút
részvénytöbbség megszerzése úgy
szólván lehetetlenné vált, teljesen
elkedvetlenedett. Ennek az elkedvetlenedésnek tudhatók be azok
hírek is, amelyek szerint Krauss
Simon 40 milliárdért eladta Kova
érdekeltségét. a Bódy Tivadar veze
tése alatt álló csoportnak. Ennek a
legújabb tranzakciónak a hírét as
érdekeltek erősen cáfolják. Mint
hogy ezekkel a hírekkel kapcsolat
ban pénzügyi és közgazdasági kö
rökben tudni vélték, hogy
a Bódy-csoport akciót indított
Sándor Pál reaktiválására,
a Hétfői Napló munkatársa szük
ségesnek tartotta, hogy magához
SÁNDOR PÁL
képviselőhöz forduljon felvilágo-*
sításért. Sándor Pál
érdeklődé
sünkre kijelentette, hogy a Nováról semmiféle vonatkozásban seni
hajlandó nyilatkozni.
Amióta a
Nova igazgatóságából kivált, még
a látszatát is kerüli annak, hogy,
annak a vállalatnak ügyeiről a
nyilvánosság
előtt
véleményű
mondjon.
Arra a kérdésre, líoyy igazak-G
azok a hírek, amelyek szerint váb
lalni fogja a Nova vezérigazgatói
állását, Sándor Pál így válaszolt:
— Ezek a hírek már csak azért
sem felelnek meg a valóságnak,
mert a Nova igazgatását , nekem
senki fel nem kínálta., erről a kér
désről,
mint általában a Nova
ügyeiről velem senki sem tárgyalt.

A renflörség megtisztítja
o NMsetet
n lyonils níímltítorolitfl

zott,
A főkapitányságot az utóbbi hetekben
megjelentek Pálffy Sándornénak a Vilma
telepen levő lakásán és felmutatták a több ízben foglalkoztatták n Népliget
végzést, mely szerint
ben történt események. Egymásután több
olyan természetű bejelentés érkezett,
lefoglalják Pálffy Sándorné érték
amely a Népligetben működő nőimitátárgyait.
torokkal volt. összefüggésben. A népll«
A rendőri bizottság ezután leltárt vett geti mutatványos bódékban ugyanis né-'
fel a lakásban talált értéktárgyakról hány nőimitátor produkálja mügét. Ezek'
közül
Egy bundát és ékszereket összesen
a legtöbben rendes, figzlességes ar
kétszázmillió korona értékben lefog
tisták,
laltak,
és eljárásukról jegyzőkönyvet vettek fel, akik előadás után szolidan élnek. A Nép
ezután visszautaztak Budapestre. Pálffy ligetben azonban van egy egész sereg!
Sándor ügyvéde, dr. Hellenberg Árpád, csavargó fiatalember, akiknek
a lefoglalás ellen felfo]yamodással élt a
nem a nőimitátorság a kenyerük
vizsgálóbíróhoz,
és felháborító vakmerőséggel folytatnak,
olyan manipulációkat, amelyeket ugyan
csak érdekükben áll titokban tartani a
hatóságok előtt. A népligeti kertészet
vezetője már beadványban felhívta egyizben a főváros figyelmét, egy olyan;
körülményre, amelynek kivizsgálása so
rekonstrukciós kísérletek oka- rán
sok minden napfényre került volna,
megszerezni o majoritást
a Hőimitátoroltról is.
700 ezer darab Nova-részvény van
A város azonban nem tartotta magát
forgalomban óh ebből a hatalmas illetékesnek az ügyben való eljárásra,
komplexumból akkor, amidőn Sán é« közölte a kérészét vezetőjével, hogy
dor Pálók kivonulása bekövetke csak abban az cselben avatkozhat az
zett,
ügybe, ha az események veszélyeztetik &
kertészet erdőkéit,
Krausz Simon kezében
aki
pedig többségi hatalomhoz ju
Sí kertészeti tiszt 'jelentéséről azon
tott — csapán 229.900 részvény
ban nem értesítették az illetékes ha
tóságokat
volt

Sándor Pál nem vállalja
a Nova igazgatását
A. sorozatos tranzakciók és a
Krausz Simon nem tudja

A Nova közgyűlése óta sokat be
szélnek
bankkörökben különböző
rekonstrukciós tervekről, Krausz
Simon kiválásáról, sőt ennek ellen
kezőjéről
is
olyan értelemben,
hogy a vállalat tényleges vezetése
is Krausz Simon kezébe fog ke
rülni. Ezeknek a különböző és egy
másnak ellentmondó híresztelések
nek Okairól alkalmunk volt a Nova
Rt. egy érdekelt és ma is aktív
vezetőiével beszelni, aki fc követ
kező érdekes megvilágítását adta
az Ügy hátterénekí
— Azóta, hogy Három Hónappal
ezelőtt Weisz Fülöp, Beák Marcell,
Kovács Géza és Sándor Pál kivál
tak a Nova érdekeltségéből, egy
WoééeAozaíaZa
mást érték itt a’ különböző tranz
ÍPoataewaMUtoí sbg-ttl ke*£o. frt*, akciók, amelyeket az a körülmény
tett szükségesekké, hogy
éa cukor kloMoMoolJ eltWro bír,
moutooccáttttauk.
a Nóránál senki sem tudott ab
űrfegysmKee i
szolút majoritáshoz jutni.

Azok’, akik Krausct Simon égisze és
hatalma alá akarták juttatni a
Novát s akik ebben az akcióban
Krausz Simon kézére játszottak,
bizonyosra vették, hogy Krausz
Simon rövid idő - alatt megszerzi
magának a részvénytöbbséget
Krausz Simon vásárolt Is további
Nova-részvényeket,
de
összesen
csak 25.000 darabot úgyhogy e vá
sárlás után is csupán 245.000 rész
vénynek volt a birtokosa. Ezek
között a részvények kötött is
számos
olyan részvény szerépéit,
T9cl.nl kell ugyanié, gm mintegy

és igy történt, hogy a rendőrség figyel-*
inét csak az utóbb történt események
hívták fel a Népliget néhány különös
ügyére. A rendőrség a közbiztonság te
rén az utóbbi években példás rendet
teremtett a Népligetben, most

megrendszabályozza azt a . züllött
társaságot, amelyik az ál-nöimitátorok köré gyülekezik.
és veszélyezteti a szépen fejlődő Nápthget rendjét. A rendőrség intézkedéseinek
bizonyosan meg lesz a hatása ée mire a
tervek szerint a vurstlit áttelepítik
a Népligetbe, — már nem fognak ott al

kalmatlankodni ezek a kétes elemek,
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IGyilkos merénylet a görög
----- Papa kérem . . . (Szolid meg |
köztársaság! elnök ellen
jegyzések egy reggeli -lap oktotó

Budapest, 1926 augusztus 9.

— Ismét zivatar és hősülycdés.
A Meterológiai Intézet vasárnap a
következő időprognózist adt^, ki:
Zivataros esők és hősüllyedés vár
ható.
— Apad a Duna. A hetedik dunai
árhullám .után most már a Duna
leapadása várható. A vasárnapi nar
pon kisebb áradás csak a folyam
Becs körüli szakaszán mutatkozott.
A pesti vízállás vasárnap délután
600 centiméter volt s hihetőleg a
megindult apadás a Dunán véges
végig tovább fog tartani.
— Autóbusz és villamos összeütközése.
Vasárnap délután fél pt órakor könynyen végzetossé válható szerencsétlenség
történt a Margithid bndai hídfője köze
lében. A csillaghegyi strandfürdő autó
busza utasokkal zsúfolva robogott a
Margit körúton, amikor egy fordulónál
összeütközött egy 9-es jelzésű villamos
sal. Az óriási erejű összeütközésnek sze
rencsére csak egy könnyebben sebesült
áldozata volt. A rendőrség a szerencsét-'
lenség okozójának kivizsgálása érdekű
ben megindította a nyomozást.
— Hirtelen halál. Dembiovsrky Józsfe 67
éves magánzó Gólya ucca 1. számú hazban
lévő lukáán teguap délután hirtelen rosszul
lett s pár perc múlva meghalt. A halál pon
tos okának megállapítására elrendelték a
boncolást.
— A Budai Ingatlantulajdonosok akdója Buda fejlődéséért, A Budai Ingat
lantulajdonosok Egyesülete vasárnap
gyűlést tartott, amelyen dr. Bárdos
György alelnök rámutatott arra, hogy
Buda fejlődését nagyban gátolja az. hogy
a csodás szépségű budai hegyvidéken
nincsenek megfelelő utak, közművek és
közlekedési eszközök. Fejér Lajos felszó
lalása után elhatározta az értekezlet,
hogy a főváros szeptemberben válasz
tandói új tanácsától Buda fejlődése érde
kében az ingatlantulajdonosoknak és ál
talában a lakosságnak az eddiginél nagyobbmérvü támogatását fogja szorgal
mazni.
.
.
— M. kir. osztálysorsjáték., Fi
gyelmeztetjük a résztvevőket, hogy
az 5-ik osztályú főhúzás már au
gusztus 11-én szerdán kezdődik. Az
esedékes betét és az előírt költség
legkésőbben 1 nappal a liuzás előtt
kiegyenlítendő, mert különben min
den igény megszűnik. A főhuzás al
kalmával 28.000 nyeremény és 1 Jlitalom kerül kisorsolásra és azon
nali kifizetésre, több mint 46 mil
liárd korona összegben, és miútán
a rendelkezésre álló készlet igeu
csekély, ajánlatos a kívánt sprsjíy
gyet sürgősen megrendelni.

soraira). Nagyon sajnálom kedves Egy kiszabadult fogoly mag akarta gyilkolni, amikor
szállójába ment reggelire
papa, hogy rossz fát teltem a tűzre.
Azt a bűnt követtem cl, hogy meg
Athén, augusztus 8.
írtam egy furcsa esetet, amely cr
leölési elén brutalitásával a nagy
(Görög Távirati Iroda) Tegnap Pangalos köztársasági elnök ellen,
nyilvánosság elé kívánkozott. Nem aki egészségének helyreállítása céljából Spctzaebcn tartózkodik, me
gondoltam arra, hogy papa ezért rényletet kíséreltek meg, amely azonban szerencsére nem sikerült.
meg fog neheztelni rám. Iligyje cl, Délután 2 órakor egy Andőhopulos nevű ember meg akarta gyilkolni
ha ezt tudtam volna, nem mertem az elnököt, aki. a Pozcidon szállodába ment, reggelizni. A gyilkost
volna tintába mártani toliamat.
azonban, megakadályozták tette keresztülvitelében és letartóztatták. Be
Pláne ha sejtem, hogy nagy harag
ismerte gyilkos szándékát.
jában családi ügyünket a nyilvá
Hivatalos jelentések szerint a lettes egy füszerkereskedö, aki nem
nosság elé viszi. Igaz, nem ériem mi épelméjű és csak legutóbb szabadult ki a fogságból, ahová azért került
köze lehet a papa közönségének a mert egy csendőrtiszt meggyilkolás a miatt elítélték. Minden jel arra
mi belső családi, ügyünkhöz, de a mulat, hogy nem szervezett merényletről, hanem egy örült egyéni ak
papa valószín üleg jobban tudja, ciójáról van szó. Athénban, valamint Görögországban nyugalom van.
hogy mit szabad, mit illik, és mit
A lakosság kifejezést ad a merényi élt el szemben való elitélésének és
kell csinálni. Legalább is a hangoz Pangalos iránti rokonszenvének. Az elnök számos üdvözlő táviratot
tatott apai felsőbbségen kívül ezt
kapott.
kell következtetnem abból a mindig
magasabbrendii. magatartásból, me
lyet saját dolgainak intézésében ki
fejt. Papa például ennek igazolá
sául a mai vasárnapi munkájában
Us egy oly durván, erkölcstelen ügy
től fart referádát, amelyhez mérten
az én múltkori esetem édes csalo
gány dal. De papának úgy látszik
szabad. Szabad azt is. hogy név
telen irúdiákja útján belénk döfjön. Elutazása előtt elragadtatással beszélt Budapest szépségeiről
és a pesti nőkről
Szabad azt is, hogy kritikát gyako
roljon rólunk, még ha az teljesen
Három napig a fővárosban tartózko magyar külügyminisztérium egyik osz
illetéktelen és szomorúan ostoba. És dott Harry Barnes angol történettudós, tálytanácsosának szíves kalauzolása mel
mi a jó, de öntudatos gyermek min akinek egyébként is értékes személyét lett tekintettem meg, pompázó impresztájára még ezt a kotnyeleskedést is előttünk az teszi jelentőssé, hogy törté sziót gyakoroltak rcám. Röviden: csak
megszívlelve megyünk tovább a neti tanulmányozásai alapján megálla az elragadtatás hangján beszélhetek Bu
magilnk becsületes és tisztességes pította azt, hogy a világháború előidé dapest szépségeiről.
— Nem titkolom, nagyon sok szép nőt
útján, amelyen most, már mi is zéséért nem a központi hatalmak a fe
nyilvánosan hangoztatjuk — a. kö lelősek. Harry Barnes egyetemi tanár, is láttam az önök fővárosában. Felesé
gemnek
is ez a véleménye Budapest
aki
a
Hungúna-szállóban
szállt
meg
fe

zönség oly nagy elismerésével és
leségével együtt, közvetlenül elutazása nőinek egyrészéről. Sajnos azonban,
szeretetével. büszkélkedhetünk ame előtt beszélgetést folytatott a Hétfői alioz nem volt időm, hogy a nemzeti ka
lyért sok laptársunk is amely apai Napló munkatársával.
raktert tanulmányozhassam,. A magyar
alürökkél próbál bennünket leckéz
— Banalitás volna annak a kijelen társadalmat a gyakorlati érintkezés so
tetni méltán megirigyelhetne ben tése — mondja Harry Barnes —, hogy rán. annyira még nem ismertem meg,
nünket.
Magyarország fővárosa ily rövid itt- hogy véleményt mondhatnék félőle, bi
— A kormányzó a MOVE sportiinnep- turtózkodás után sajnálom itt hagyni. zonyos azonban az, hogy amennyire én
ségén. Ma zajlottak lo Veszprémben a 1 Utiprogramon nem enged több időt az a magyar viszonyokat látom, ez a nép
MOVE országos versenyei és ezzel cgy- i ittartózkodúsra, bármily kellemesnek is és az önök országa érdemes lenne beható
időbon avatták fel a szomszédos Jutási mutatkoznék az. Mindaz, amit Buda- tanulmányozásra s ha időm engedni
Altiszteket Nevelő Intézetben u Vesz | pesten láttam és tapasztaltam, bizonyos fogja, tanulmányozni is fogom Magyar
prém városa által ajándékozott zászlót.1 I mértékben újszerűén hatolt. A város du- országot és talán könyvet is írok erről
A bensőséges ünnepségeken megjelent a I namclléki része, a parlament, a regényes a szamomra kétségkívül érdekes orkormányzó, a kormányzó felesége és fekvésű Buda és Svábhegy, amelyet a . szagról.
számos közéleti előkolősóg. A kormányzó
kíséretével a „Turán“ különvonaton ér
— Augusztus 15-én Károly király em
— Eltűnt Szokolay János építész
kezett Jutásra, ahol a fellobogózott pá
lyaudvaron a veszprémi főispán és a lékünnep lesz Tihanyban. A Széchenyi | leánya. Spitz Gyula szabósegéd hóna
Emil
gróf
elnöklete
alatt
működő
Or

pok
óta lakott közös háztartásban Szóváros polgármestere üdvözölte. A kor
Legszebb
Legjobb
Legolcsóbb
mányzó a pályaudvarról az intézetbe szágos Károly Király Emlékbizottság kcl'ay János építesz 24 éves Olga nevű
meghívja
az
egész
magyar
közönséget
leányával,
az Akadémia ucca 6. sz ne
hajtott, ahol lélekemelő ünnepség kere
tében felavatták a zászlót. Az ünnepsé arra az cmléküuncpségre, amely augusz gyedik emeletének 1. sz. lakáöában. A
gen részt vett József főherceg is, aki tus 15-én lesz Tihanyban Károly király fóríl szombaton délelőtt amikor hazatért,
Tiljanyból érkezett. Innen Veszprémbe i Magyarországon töltött utolsó napjainak legnagyobb meglepetéssel konstatálta,
utazott a kormányzó, felesége és József színhelyén. A vasút és hajóközlckedés a hogy a teányu, anélkül, hogy bármit ts
főherceg társaságában. Ott zászlókkal, következő: a Budapest, Győr és Tapolca magával vitt volna, eltűnt. Nyomban
virágokkal és szőnyegekkel díszített felöl Balatonfüredre érkezőket 10 óra 30 keresésére indult, de eddig nem sikerült
S*«n,«g, pokróc, Uggöny. agy- «s
uceák vártak a kormányzóra. Közben perckor, a Budapest felöl Siófokra érke feltalálni. Eltűnését, heves családi jele asztalterítők,
gyermekkocsik, nyugszékek,
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők
megérkezett Vass Jóiset n miniszterel zőket 10 órakor szállítja a gőzhajó Ti net előzte meg és így valószínű, hogy a
hanyba,
kedvezményes
térti
jegyekkel.
leány
öngyilkoságot
kísérelt
meg.
és
sátrak minden kivitelben kaphatók
nök helyettese és József Ferenc főher
ceg is, akikkel együtt a kormányzó Megérkezés után uz emlékbizottság Ká — A rendőrség keresi Schnetzer
n MOVE sportünnepségén résztvett. Az roly király harangjának ünnepélyes fel volt honvédelmi miniszter tolvaját.
ünnepség után a kormányzó és kÍBÓroto szentelése, majd az Echo dombon tábori
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
a főhorcogékkol együtt autón Tihanyba szentmise lesz. Utána loleplezik a király Schnetzer Ferenc tábornokot, nyu
galmazott honvédelmi minisztert
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök
szobák emléktábláját.
utazott. . ‘
kellemetlen
meglepetés
érte
nemré

— A Magyar Országos Központi Taka — A Köztisztviselők kenyérgyárának
rékpénztár igazgatósága f. hó 2-iki ülé ügye. Az utóbbi napokban téves és alap giben. A tábornok magánügyben
sében áldozott nugyérdemű clnökholyct- talan híradások jelentek meg u Köztiszt Budapestről Székesfehérvárra uta
viselők Fogyasztási Szövetkezetének ke zott. Székesfehérvárott a Gyümölcs
tcso Hauszmann Alajos emlékének.
— Nem azonos. Dr. Farkas Gyulu nyérgyárépítkezési tervével kapcsolatban ucca 13. számú házban volt dolga
ügyvéd annak közlésére kórt fel bennün A tényállás az, hogy a Szövetkezet egy Schnetzer Fcr.enc.nek csr míg bent
ket, hogy nem azonos a.multhoti cik általán nem kért, tehát nem is kaphu- járt a házban, az autó őrizetlenül az
tot a kormánytól kölcsönt, vagy bármi uccáu. maradt. Az őrizetlen’ autó
künkben említett ügyvéddel ,
K*toi
inás című anyagi támogatást. Ilyen irá
nyú tárgyalást a Szövotkezet érdekében ról azután míg Schnetzer. Ferenc a
a népjóléti minisztériummal senki nem házban tartózkodott, Ismerétjén tet
folytatott, tehát a dr. • Zsilinszky Endre tes ellopta a tábornoknak tjz autó
mdllimétepesj
nemzetgyűlési képviselő személyéhez fű ülésére helyezett 7
zött öszcs kombinációk is teljesen alap automatapisztolyát, egy pár aittónélküliek, amennyiben a' képviselő úr a kesztyűt, egy aptólámpát, és más
Szövetkezettel semmiféle vonatkozásban, apróságokat. A lopás felfedése után
vugy Összeköttetésben nem 'állott és Schnetzer feljelentést, tett a rendőr
f»*n‘ áú. j
• — Eltűntek. A főkapitányság eltűnési osz ségen, ahol znegindítetták a pypkedvező részletfizetés mellett
tályán bejelentették, hogy Pető Eleúiér, Fo- moróst
trenc körút 31. 'ezáinu .házban levő lakásáról,
— Elveszett XraUáska. Július 31-én
— Klemeut Adolfné Murányi ucca öl. szá szombaton
reggel elvesvett. egy • barna
mú házban levő lakásáról" eltávozott és az
óta nem adott óletjeit magáról. A rendőrség irattáska építészeti szerződésekkel, iro
uz eitiintekot keresi.
mányokkal és számlákkal.. Aki. beszol Budapest, Gerlóczy ucca 1
összeesett « Keleti pálya udvar várótér*
Városház ucca sarok. (Ezelőtt a Kossuth Lajos
gáltatja fényes jutalmat kap Kossá Ma- uccában.)
Telelőn: lerés 124-39. Alapítva 1875
méhen. Neuiényi Gabriella a Keleti pálhnudvaron hirtelen rosszul léit ós' összecseth gyary Géza mugánkut siónál, Rákóczi
A möntők a Rókus kórházba' SMillitotiák. " át 75.

Harry Barnes
angol történettudós könyvet ír
Magyarországról

PflP„B PflP^ PAP™
Kárpitosáru, vas-,
és rézbutorgyára

GICHNER JÁNOS

Valódi angol szövetből
Készitiinh méret után

1,500.000
2,400.000 «.ig

sacco-ölfönyf vagy
átmeneti kabátot

Wolf ruhaáruház
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SZÍNHÁZ
Magyar szezón tesz,

HA OLVASSUK a lapok
jelftjitéseit, amelyek most
talán
másról sem szá
molnak be, mint arról,
hogy melyik színésznő és
. .
sziiiész kapott horribilis
gázsival külföldre
szerződést —
ijedten kellene rohannunk a szín
hazak igazgatóihoz: — Direktor Kóril.ísf intéztünk a megnyíló stin- valószínűség szerint BékeffyVlagjurám, hál kivel akar, ön játszani? házak direktoraihoz és az új szezón gumbi: Bazsarózsa című darabja
Hegedűs megy, Rózsahegyi megy, kezdetekor programot kértünk tő- lesz az első újdonságunk. Földi
című érdekes víg
Csorlos megy,
megy. Fedők lük. A hiányos válaszokból is az az Mihály
. „Bubi"
. “.............................
l.s
1.__ ....
jíi__ ..............
/'.....,..it..
__ 1
megy, Jfohiár Vera megy, és ú ita örvendetes tény tűnik ki, hogy az játéka és egy Karinthy-ánrnb is ná
lában mindenki megy, aki —- épkéz igazgatók belátták azt, amit a kö lunk kerül színre. Ezután jön az
új Molnár darab, amelynek a címe:
láb ember vagy épkézláb monda zönség már régen tud, hogy
„Játék a kastélyban", Két francia,
tok és hangok jönnek ki a száján.
sekélyes külföldi daraboknál
egy angol és nyolc magyar szerző
A sorhoz most, amint teljesen meg
sokkal jobb üzlet a magyar
munkájával akarjuk megúszni a
bízható forrásból értesülünk B'iller
szerzők müveit előadni.
szezónt.
Irén és Halmay Tibor is csatlako
zik. Berkó az Amerikai Magyar Hiszen erre a múlt szezon nagy
SEBESTYÉN GÉZA:
Népszava szerkesztője csinált ré magyar sikerei a legjobb bizonyí
Városi Szinház
szükre Amerikában szerződést. Bil- tékok. A színigazgatók program
ler-Hadmay-pár a tervek szerint válaszai a következők:
— Mi lehet nálunk más? Egy kihárem hónapig marad kint az új
tűnő Zerkovitz-Bus-operett a főLÁZÁR ÖDÖN:
világban.
szezonban. Ezt megelőzi Huszka
Király Szinház
Jenő: Hajtővadászat című ope
SZOMBAT ÉJJEL autón hoz
Sajnos részletes programot rettje, amelyhez már leszerződtet
ták haza Badonből a legöre
gebb színigazgató FeM Zsig- nem adhatok, de annyit mondok, tem primadonnának Péchy Erzsit.
ínoiid feleségének holttestét. A hogy a Király Szinház múlt évi A „Chopin* című operett is, amely
halottas autót fia Féld Aurél tapasztalatai alapján is magyar hez Faragó Jenő írt szövegköny
és leányai Olga és Irén kísér szezont csinál.
A Pesti lánnyal vet, minden ellenkező híreszteléssel
ték. A. Feld-dinasztia gyászában nagy ■ nyitunk, ami után Kálmán Imre: szemben a Városiban kerül színre.
részvéttel osztozik a főváros művészié r- Cirkuszhcrcegnő-jét
mu la tj uk
basága. Fejd Zsigmondié temetése hét be. Sor kerül Martos-Szirmai je Sajnos több operettem még nincs,
főn délután fél 3-kor lesz a rákoskercsz lenleg még címnélküli operettjére, de remélem, hogy nem is lesz többre
nagy
szükség,
tekintve
hogy
túri izraelita temetőből.
amelyet
Farkas Imre
magyar opera-szezont akarok.
MOST HOGY megnyílnak tárgyú daljátéka követ.
l’vítÍQ ■ a sz*nházak és dgy ahogy
BÁRDOS ARTÚR.
ROBOZ IMRE:
megkezdik a direktorok a
Belvárosi Szinház
fas—±3N szerződtetést tárgyalásai
Vígszínház
kat, a legképtelcnebb és a
— Mi
nyitunk n legkésőbben:
A szezón előtti programok 18-án, a Darázsfészekkel. A követ
leglehetetlenebb protektió
,
____ adják a teljes kező újdonságunk
keretét
róttam indult a színigazgatók ellen, csak nyers
Földes Imre:
De talán egy helyen sem protezsál- és tényleges műsornál:, mert a „BéZcá“-ja. A magyarok közül Vajda
___ ____________
lehet előre Ernő „Hol voltál" című vigjátéka,
nak annyian és annyit, mint a fő színháznál soha sem
város ellenőrzése mellett működő látni semmit. Tény az, hogy túl Lakatos László és Zágon István
Városi Színháznál,
Úgyszólván nyomórészben magyar szezonunk jelenleg meg cimnélktili darabjai
minden polgármester, tanácsnok, al lesz. A szókimondó asszonyság rep- ós egy Színi Gyula darab' kerülnek
rize után az első magyar újdonság színre. Természetesen a magyar
és főjegyző, képviselő, városatya
Lengyel Menyhért Diktátorja lesz. szerzők hangsúlyozása mellett nem
protezsáló leveleket küld Sebestyén
Szenes most fejezte be a részünkre
Gézának és ezt vagy azt szeretnék írt új vígjátékát Füreden, nekünk hanyagoljuk el az, idei párizsi és
'rátukmálni a. Városihoz. A napok készül az új Fodor László és Zágon londoni nagysikerű darabokat sem.
ban Sebestyén a. Városházán járt István vígjáték is. Szép Ernőn, Savoir pompás új vigjátéka még
a
az egyik folyósón véletlenül össze Ruttk.ay Györgyön, (.Taszz) Lakatos októberben bemutatóra kerül
találkozott Ripka főpolgármester Lászlón kívül még egy sereg ma- Belvárosiban.
rel. A főpolgármester, jóakaratúan és külföldi szerző jut nálunk szóA Nemzeti Szinház és az, Opera.
érdeklődik.
igazgatói még távol vannak min
hoz.
— Na Géza, megvárt már a társu
den
szezón gond tói.
A Fővárosi
FALUD! JENŐ:
latod?
0 perei tszinház, mint
ahogy
a
Magyar
Szinház
Sebestyén rosszat sejtve hirtelen
Hétfői Napló elsőnek jelentette,
felelt.
konzorcium
kezébe
-r Dr. Szabó Jucival, nyitunk, de színigazgató
— Megvan már, hála az Istennek. hogy mi lesz ezután, azt még most került. Darabjaik, színészeik még
Minden politikai párt már. képvi se tudjuk biztosan. Legnagyobb nincsenek.
selve van. Csak most még egy pár,
színész is kellene.

— mondják a színigazgatók, akik
a szezón elején még nem tudnak
ppogpammot adni

Ma
és a Következő napokon

rövid vendégjátéka a

Fővárosi
Operettszínház
bán

Kitűnő műsor!
Olcsó helyáraK!
Az előadás kezdete 8‘/« órakor

• A VUuliihix kapunyitása. Jövh bioin*
batou. auguaetus Í4-én kezdi meg a Vigsiinház ut szelánját. Fedik Sári vendégweraplécével az Antónia kerül színre., amelyet
hátfnö mágUmétalnek. Vasárnap és kedden
a Sehboldot játaesák UfytncMk Fedik Sá
rival a címszerepben,

UJ KABARÉ NYÍLIK MEG
14-én a Táborin helyén. Neve:
„Tabar in-kabaré", igazgatója
Schuller Imre, az Andráwyuti
Színház volt titkára. A kabaré,
teljesen uj alapokon dolgozik,
Színpada n cirkuszporondhoz lesz ha
sonló, amelynek megfelelően alakul ki a
műsora is. Ez a cirkusz-kabaré minta
nálunk teljesen ismeretlen még. Figurái:
stilizált elownok. kötéltáncosok, légtornúszok, műlovarnők, akik természetesen;
kacagtató darabocskákat játszanak. Az
uj kabaré a legjobb erőket szerződtette.
Tagjai: Solti Hermin, Vidor Ferike,
Rozsnyal Ilona, Turay Ida, Gyarmatba
Marlanne, Kondor Ibi, Radó, Dcnes Osz
kár, PcM, Latabár Kálmán, Krajnik Má
ria, Székely Lajos. Zenei vezető: Kom
játhy Károly zeneszerző.

A BALATONFÜREDI FÜR.
DöIGAZGATÓSÁG vasárnap
délután nagyszabású újságíró
magot rendezett Balalonfüreden az Újságírók Kórház- és
r
Szanatórium-Egyesülete javá
ra. Az előadást a Kur-salonban tar
tották, melyet zsúfolásig megtöltött á
nyaralóközönség. A kitünően sikerült
müvészdélutánt a Balatonfüredi Iparos
dalárda ‘nagy tetszéssel fogadott éne*
számai vezették be. Ezután Somlay Ar
túr, Tassy Mária, Sümegit Maca és Békássy Jessy léptek fel. Este a Grand ét
termében szépségverseny és tombola fe
jezte be az újság író-napot.

BONVlVÁN-kérdós van a
színház események középI pontjában. Nincs bonvrván í>esíen« Egy-kettő, aki
eddig akadt, azok is el
szerződtek megszállt terü
letre. így Tolnay Andort
mesés gázsival szerződtette Janó
vics a kolozsvári direktor, László
Bandi Kassára megy. Nádor, viszont külföldre szerződik.
____ __
A Király Színház, amely ebben' a pilla
natban1 bonviván színész nélkül áll
leszerződtette erre a szerepkörre
Rübinyi Tibort, a Magyar] Szinház
volt tagját, aki drámai színpadról
avanzsált az operetthez.
|
L

Yígjáték-esték
a

TerézKörúti
Színpadon!
A szezon legnagyobb
sikerű darabjai!

T-rrn a régi apollo kabaré ján a következő levelet kapta a bőn[flgg 21 színész-konzorcium együttese vi vánttól.

szombat este otthagyta sikert
'• nck színhelyét :i Royal Orfeu
mot és a Fővárosi Opercttszlnházba költözött. Az uj premier
estélyéu is megtelt ez alkalomból az
Operettszínház nagy nézőtere, amelynek
közönsége sokat tapsolt a szellemes da
rabokban szereplő Harasztit y Micinek,
Sólyom .Jankának, Faragó Sárinak. Vi
dor Forikénok. Kondor Ibinek, Békefíynek, Borosénak, Kővárinak, Radónak és
Sarkadénak. A második repriz-műsornak
is teljes volt a sikere.

— Ezennel lemondok — művész
nőről; úgyis mint privátról... szer
kesztő javára. Cserébe... színi nö
vendéket hálás köszönettel átvet
tem.
A csere állítólag még u Tátrában
í -egtörtént, de az affér szereplői
Pesten újra a régi rendet léptették
érvénybe.

A POMPÁS TÖRTÉNET
IK négy
főszereplője
1. A bonviván színész,
kitűnő
és magyarul
-rosszul beszélő táncosnő,
aki tavaly a Városi Szín
házban is fellépett ós akit már
hosszú óvok szerolme köt a bonvivánthoz. A fiatal, szőke, mugas
mozi szerkesztő és önnek, ütos kis
szininövendék szerelme. Történt pedik, hogy a. két illusztris pár együtt
nyaralt valahol a, Tátrában. Meg
ismerkedtek és megszerették egy
mást Úgy keresztbe. A® ujságjró a
táncosnőt, a honvivánt a. szldüiövendéket. Egy ideig titkolták egy
más előtt a dolgokat, de — de to
vább mái* nem fejhetett. Az újságíró
súlyos fenyegetések árán, később
pedig kölcsönös megbocsátás alap-

Kamara,, Kerlmoz&fi

*—

Kimagasló fllmeseményeK

Viharok Mse
Egy hajótöréi története 8 felvonásban

A főszerepekben:

Buth Clifford, House Pétért
ét Lionel Barrymore

Pusziik fial
Texasi történet 6 felvonásban
A főszerepben:

Art Acord
Emu, 6, ő, 10

Kortmozgó 3/<8, */,10

Kezdete */e9.

Telefon 65-54

ü

Királ^SzinházI
Szerdán először

PESTI
LÁNY

Endja Mogoul a világ
hírű táncosnő min.
den este fellép

::

::

::

!1JL>

HÉTFŐI NAPLÓ

to-u'^ílrt-r

|; VJ CSILLAG
VAN
VEflKELOBEN.
:'Az
í; új
rcfiillugut — nem vagyok
, J tfdsúgosan
iudiszkrét,
.méri sokan Iádnak róla, Baranyui Gizinek hí éjük. Gizi niu'iséspnö egészen Halai még és ad ir
ta nemrégiben e sorok írójának.
hogy Öngyilkos lesz, ha nem tud
érvénjicsiilni. Tudni kell azt is, hogy
Barjanyai. kisasszonynak egy haUallan nagy előnye van, összctévcszlésig hasőnlU egy vagy színpadi
slar.rti, akii hosszú barátság fűzött
egy szinigazgalóhozt aki ntöbbit visztínt halálos szeretem kötött a starhoz. Nos. Baranyai kisasszony éppen
olyan szepfogú, fölényes mosolyéi,
egészséges tcmpcramcnttimú lére in
tés, mint a, star és ezzel a megnyerő
egtoriöf,rel bipoglatölt szerződésért
pontosan a kérdéses direktor ajta
ján. A kérdéses direktor, aki hónapok
óta egyebei sem tesz, mint narkófciáltott örömében.
— Kisasszonyt nem kérdezem,
'Küffil ki, de szei'zödtctem a színház
köz!
Baranyai kisasszony sem kérdezte,
hogy miért. Belenyugodott, hőgy
jött, látták és győzött. Dixi: új csiltag van felkelőben!
NÉHÁNY HETI nyári pi
henő után a filmszínházak is
megnyílnak. Kettő játszik: az
Uránia és a Kamara. Az UFA
augusztus 12-én, a Corvin,
Bogai Ápolté, Cap'dot. Corsó,
'JtbPffőkép-Utl/ion 19 én, a Tivoli .14-én,
Onuiia 28-án. Palacc. 15-én nyit. Két
nj filmszínháza is lesz Testnek. A Hádius selnliá::, a Kenaissanco Színház he
lyen és ;i Fórum színház n Kossuth'La
ntul uccuba. Ezeknek nyitási ideje még

0

bizonytalan.

SZOMBATON ESTE nyílt
meg a Terézkörufi Kabaró régi
és népszerű helyiségében. A
megnyitó repriz.-müsór során
amelyet Nagy Endre szellemes
konforansza vezetett be, rendtfvül sokat mulatott a közönség Sala
mon Béla kitűnő alakításán. Gárdonyi
Lajos frappáns kablnetflgurűl megle
pőek, Berczely Magda, Zahfcr Erzsi,
Bafna Alioo, Kcgl&vicli Marietta, Herpop, Pcthes ós Sdroísy elsőrangú munkát
végeztek.
x Corry, Erxlelien és Bordoni m újpesti
stadionban.
újpesti tdadioii
vasáiniipi
molorvozotéHC.s nemzetközi attrakciói, ismét
szépszámú közönséget vonzót Jak. A 35 klloméleres versenyben Corry 27 p 30.2 mp ulutl
Eftaött Bartos, Bániozky és Pirity előtt,
rdoni feladtu u versenyt, mig Erxlebent
• zaíiri diszkvnlitlkúlln. 45 kilométeren vi
szont Erxlcben győzött, nkit Corry, Bordoni,
Bartos, Bániozky és l’lrlty
követtek
soryaudbcn a cólbu. — VJpost város nugydíját
Tóth Púi (UTE) nyerte Lovas, Vittorl és
Kozdony cltőt.
X Aa FTC tennhzesapata 8:3-ra győzte le
.M BLKE*t. A Kerlász-csapatvándordij elő
döntő küzdelmei az FTC 8:3 lírányit győzői
mét hozták. Vasárnapra mipdösszc két mér
kőzés maradt. A férfi egyesben Krepuska
ÍFTC) 6:1. 6:2 arányban győzte lo Schrcder
dr.-t (BLKJS). — A férfi párosban a Krepuska—Ritschori (FTC) pár 6:3, 62:2 arány.ban győzedelmeskedett a Kiss dr.—Schréder
(BIKE)-pár fölöll. Az FTC még <• hót folyamán
megkezdi
«
döniőnicrkőzéseket,
amelyeken a BBTE csapnia lesz az ellen
fele.
X Kaszaié Károly M méterrel verte az
olasz Cocehtt. Az újpesti moíorstadiou fápadozatiin viisúrnnp Kaszala
Károly
590-as
Mfljláth -Trlumph-gónén az
5
kilométeres
versenyben 80 méterrel
győzte lo a 350-cs
Haxlcy-DavidbOn-gópén a kupcBolómfi defektiVa miatt rosszul startoló torinói Glovanni
CpíTbl-t. Kaszaié 104 kin cs Atlngot futott, ki.
A leggyorsabb kiirt f'occbi abszolválta 109.6
km-es átlaggal.
F Kijelölték Budapest válogatott csapaté*
nak kísérőit. Budapest válogatott csapata —
mint ismeretes — a jövő héten Berlin és
Lelnzlg válogatott csapatával játszik.
A
MLSz elnöksége -n vúlogatqtt csapat kísérő
iére Fiseher Mór elnököt, Kiss Tivadar alclnökUt és Klsa Gyula szövetségi kapitányt
delegálta.
X Ma sorsolják ki n második profiliga baj
noki mérkőzéseit. A proftlign végrehajtó-bl7Xjtt«ága ina esti ülésén fogja kisorsolni a
második profiliga bajnoki mérkőzéseit.

Az

GODDRICHPNEU-

i AZ UTAK KIHALVA.

SZILÁRD BÉLA; 1

SPORT
ff magyar válogatott atléta
gárda 53:49 arányban győzte
le az olasz atlétákat
Példátlanul Izgalmas és épdehfeszitö volt az
ovszágok Mz&ttt viadal — H magyar válogatott
olimpiai staféta vekovdtelfesttménye
Atlétikai versenyen, szokatlanul nagy
számú. mintegy 13—14.000 főnyi közön
ség töltötte meg vasárnap az Üllői úti
arénát. Jipgy tanúja legyen Magyaror
szág és ..Itália válogatott atlétái első
rciidszereíjtdU találkozásának. A két
nemzet fiainak küzdelme izzó hangulatot,
teremtett a körbefutó tribünökön. I’ercről-percre változott az eredmény és mind
végig bizonytalanságban tartotta a kö
zönséget. •
Az érdeklődés óriási volt. A viadal
előro meghatározott kérdésének időpont
hit 10 perccel kellett meghosszabbítani,
hogy a kívül bebocsátásra váró közön
ség, amelyet a szorongásig megtelt vil
lamosok és a percenként érkező autón
csaknem úgyidőben szállítottak a feldí
szített pálya elé — jegyét megválthassa
•és a szűknek bizonyult bejáratokon be
tódulva, elfoglalhassa helyét.
Az első magyar-olasz találkozás a vá
rakozásnak megfelelően végződött. Nem
becsültük le Itália atlétikai sportját, de
b hatunk fiúinkban, akik súlyos körülmé
nyek közötí. de mégis megvédelmezték
a magyar színek becsületét.

já. A J90 centiméterrel kétszer próbálkozik,
de sikertelenül-A második hely 181 • cm-nél
dőlt, cl Orbán ,ia\áia.
1M méteres síkfutás. 1. Carlini (Olaszor
szág) 50.1 mj>. 2. Garginllu (Olaszország)
50.4 mp. 3/ Gerő M. (Magyarország) 50.4 inp.
4. Kurunczy (Magyarországi IiO.5 r *
Carlini vezet, s biztosan győz. A
rom között az utolsó 50 méteren •'
delem, mely centiméterekkel dől
gíullo javára.
15M métres slkfuás. 1. BcealH (Olaszor,............
szag) 4 p ()8.fi mp. 2. Ganeverda (Olaszor
szág) 4 p 08:8 mp. 3. Bclfoni (Magyarország)
4 p 14.6 mp. 3. Willánj'í (Magyarország) 4 p
17.4 mp. 650 méterig Wiilányi^ vezet, , <»('
Genevfenta incgy előro, nyomában Beeallinél
és Bellonivel. mig Willán.vi leszakad. 1300
méternél Bclloni is leszakad és a két olasz
az utolsó 100-ou elkeseredett küzdelmet vív,
melyből Bcealli kerül ki győztesen 1 mé
terrel.
Dlszkoszvctés. 1. Marveliís (Magyarország)
4l.?6 méter. 2. I’ighi (OíasZÓrszág) 42.53 ui.
Acélszalaggal utánaméwo .42.54!j ni. Olasz
rekord! 3. Donogán (Magyarország) 40.11 in.
4. Paggioli (Olaszország) 38.39 in. Marvalits
harmadik dobásánál érte el kitűnő eredménhét. Mpralits dobásai: 36.85, 42.51, 4-4.26, 48.
100 méteres síkfutás. 1. Hajdú (Magyaror
szág) 10.7 mp. 2. Maregatti (Olaszország)
10.7 mp. 3. Fluck (Magyarország) 10.8 mp.
4. TIcyser (Olaszország) 11 mp. Maregatti,
FlUck és- Hajdú kiugrásul miatt csak a k.iJcucodik start sikerül. Maregatti kerül el a
legjobban és végig vezet. Hajdú csak jobb
A küzdelem 53:49 pontaránnyal a ja
beugrással nyer.
vunkra végződött.
Távolugrás. 1. Tőrre (Olaszország) 708 cm.
Részletes eredményeket alább adunk, 2. Püspöky (Magyarország) 689 cm. 3.
Bocchcse' (Olaszország) 672 cm. 4. Molnár
ki kell azonban einolujink, hogy
(Magyarország) 658 cm. Püspöky és Molnár
formáján alul 'ugrott. Tőrre negyedik ug
a magyar olimpiai staféta 3 perc 33.8
rása kitünően sikerült, a többi jóval gyen
mp*es rekordtelje&itménnyel zárta be
gébb volt.
a kitűnően sikerült országok közötti
5IM méteres síkfutás. 1. Davoli (Olaszor15 p 45.4 mp. 3. Bocro (Olaszország) 16 p 08
találkozást.
mp. 4. Pnpp (Magyorszúg) 16 p 24.2 mp. Da
Az olaszok is csináltak egy rekordot, voli és Bocro fölváltva vezetik a mezőnyt.
méternél Papp leszakad és 3500 méterPiff/ii 42.54*4 méteres diszkoszdobása uj 2200
Végeredményben Davoli biztosan 20 méter
olasz rekordot jelent. Részletes ered rel nyer, Bocro 110 méterrel harmadik.
mény:
Gerelyvetés.
1. Szopes
(Magyarország)
8W méteres síkfutás. 1. Bnrsi (Magyaror 59.91 m. 2. Gyurkó (Magyarország) 57-26 m.
szág) 1 p 57.6 mp. 2. J'acelli (Olaszország) 3. Doniinotti (Olaszország) 50.92 ni. 4. Ga1 p 58,4 mp. 3. Cominetto (Olaszország) 1 p pecclii (Olaszország) 48.72 m. Szpes jó for
58.6 mp. 4. Rózsa (Magyarország) 2 p 01.6 mában van. Két dobása 57-18 és 59.91 m-ee,
mp. Facelli ugrik cl a startnál, do már 50 többi is 57 körül volt. Az loaszok gyengék.
Olimpiai staféta. 1. Magyarország (Fluck,
méternél Bnrsi van elől és könnyen 6 méter
rel győz. A két olasz küzdelméből Facelli Hajdú. Kurunczy, Bnrsi) 3 p 33.8 mp. Or
1 méterről korit ki győztesen.
szágos rekord! 2. Olaszország (Iieyser, MaMagasugrás. 1. Késmárky (Magyaroszűg) fegattl, Carlini, Facelli), 3 p 41.8 mp. Fölé
186 cm. 2. Orbán (Magyarország) 183 cm. 3. nyes győzelem!
Országok közötti pontversenyben:
Talmiért (Olaszország) 183 cm. 4. Barbieri
1. Magyarország 53 pont.
(Olaszország) 180 em. Késmárky a 183 cm-t
2. Olaszország 49 pont.
kivéve nu iisszos magasságokat elsőre ugor-
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fes Bitskey Zoltán feladták a versenyt.
Két távon; 1500 és 400 méteren tollút
ki vaunak jelölve a magyar uszóspors
reprezentánsul. 1500 métoren Halassy
Olivér és Páliak István‘indulnak a ma
gyar címeres dresszben. A-többi távokra
a szombat-vasárnapi országos uszóbajnvkságok alapján jelölik ki Magyar
ország képviselőit.

LOSPORT
llonavölgyi-díf
1. Alfa. 2. Miette. 3. O. .M. .Szcnl Lőrincet.
amely könnyen fél hosszal nyerte a ver
senyt,
keresztezés
cfnién
-diszkiallfl*
kállaik.
A vasárnapi versenyek föszámu az TtonalöJgyi díj volt, amelyben sötét kétévesek
futottuk. Szent Lőrhivz nyerte a szép dijat,
de mivel többször keresztező a táv előtt Al
fát, hivatalból diszkvalillkállak cs így Alfa
első, Miette második és O. M. lett harma
dik. A versenyben re,'/.Ivett teli,érek
nagjou gyenge klasszist, képviselnek. I tolsó
nyerte .a nap má: ik főszámát, az Augusztusi
handicapol, de győzelmét csak jó startjának
köszönheti, mert egyedül jött el az iuditúsiiiU. Borgía, a nagy favorit, a start pillaimtábím háttal állt a gépnek. így természétcsen ott maradt. A nap különben n fejhoszszak jegyében. folyt le. mert a három utolsó
versenyt a legrövidebb fej hosszal
merték
1 túlsó. Masa és J’alyőlat. Az lstvánlelki di
jat, Guzrnan, a Szent István díj favoritja
'gép kynnyon nyerte Rajna és Csavargó H.
ellen. Aligha hisszük, hogy a nagy díjban
leverőre találna. A részletes eredmény a kö
vetkező:
T. futam. 1. Giizman (Esch 2 reá). 2. Rajna
(Sajdik 3). Csavargó II. (Szabó 16).
Fm:
Szándékos, ‘ Monhilto:. Ötnegyed b., fejhossr.
10:14, 11, 14. - - 1J. itiíam. I. L’onderei o (Gu
tái 3 reá) 2. Dehogyisnuni (Stenezl 1t>). 3.
Tudós (Esch
Nyék h.. nhak h. 10:12.
1JI. futam. 1. Aha (Gutái tylO reá).
Mietlo
(GnHuis 2'í*). 3. O. M. (Sz.ukolai 12). Fm:
Szent Löri'uez (l'í hiv. diskvalilikáha első).
2 hossz. 10:18. Q IV. futam. 1. Utolsó (Szoko
Iái 10) 2. Patt (,Szücs 5). 3. Koppány (Giitai
8). Fm: Kikérik), Suba, Borgie. K. Tusba,
Lázadó. Bocskay, Andronieda. Fcjh., fejb.
10:111. 36, 26. 30. — V. futnni. 1. Masa (l<a
sión 8). 2. Belzebub {Slngcr 8), 3. AH‘.s wlel
(Esdi 3).
Fm: Optiinist,
Talán, Varella,
Fralcin Martba. Cellista,
Sárvíz.
Agosta.
Fojh., fejh. 10:1.12, 30, 26,. 19. — VT. futam.
1 Patyolat (Csata 2|j). 2. Cartoucho (Szabó
3). 3. Szerpentin (Siökolai' 5). Fm: Adonh.
Malborough, Rosfielino, Cheri, Mucsai. Fojh.
2 h. 10:35, 11. 16. 21.

ágyberendozósek legolcsóbb árakon az
összes vidéki és pásti zárdák,
intézetek megbízott szállítója
Sándor „!deál“ paplangyár IV, Karnmermayer Károly ucca 1, Közp. városház.

Megjelent a

Budapest flórom
ifjúságibajnoksága
dőlt el vasárnap

(MTK) 4. Macii József (Vasas).
. 4X100 méteres staféta. Bajnok az FTC csa(pata (Antos, (Tngár, Pfciffer, Németh), 45.2
inp. 2. MTK A) 45.4 mp. 3. MTK B) 456 mp.

800 métgp t Szabó Miklós
fKMOF) 9 p 0'99 mp, Ifjúsági
rákopd — 300 méter*: Sugár
József (MTKJ — 4x100 méteres
staféta t FTC

100 méter: 1. Liedemauu (MAC) 12 mp. 2.
Kiss Ferenc (MTK) 12.4 mp. — Magasugrás:
I. o. 1. Sehopp (KISOz-MTK) 165 cm. 2.
Tömpe (MTK) 160 cm — Sul.vlökés: 1. Dudar (MTK-KISOSz) H48 cm. 2. Szekrényest
(MTK) 1124 cm. 3. Tömpe (MTK) 1031 cm. —
400 gát: 1. Dúrdah (BBTE) G2.3 mp. 2. Bajor
(MTK) 63 mp. — 400 méteres síkfutás handicap. 1. Hollós! (FTC) 56.3 mp. 2. Ehrcnthal
(MTK) 57.4 mp. — Hármasugrás 1. Gerő
(MTK) 1245 cm. — Gcrolyvetés. 1. Szekré
nyest (MTK) 3963 cni. - 100 méter. 1. Al
máéi (MTE) *2 p 51 mp. — Diszkoszvetés. 1.
.s/.ekrónhesi (MTK) 3278 cm.
2. Tömpe
(MTK) 3050 cm. — Tavolugrás. 1. Wciszkopf
(MTK) 555 cm.
Helyből maga-ugrás. 1.
Tömpe (MTK) 130 cm.

»
Az MTK vasárnapi ifjúsági versenyé
nek keretében ismét három ifjúsági baj
nokság került eldöntésre. A 800 méteres
síkfutást a favorit tfjtnbó Miklós (KAÖE)
nyerte, aki versenyét 2 p 0.22 mp-cs ífjufiágl zekordidö alatt abszolválta. A
bajnoki versenyt az MTK megóvta,
mert a második helyen futó versenyző
jét. Marton Józsefet az utó n a következő
Zsivora (FTC) akadályozta. Az óvást a
szövetségi képviselő elutasította.

A 3000 tnéteres síkfutás ifjúsági baj
nokságát Hugár József (MTK) nagy fö
lénnyel nyerte iiifcrióris ellenfelei ollcn.
A 4:,'tl00 méteres staféíafutás uj bajnoka az FTC csapata lett.
Kellemetlen incidens aivarta meg a
távolugrás versenyót, amelyen a szüvetségi képviselő inszcenúlt fölösleges
botrányt, Csalással vádolván meg a ren
dező-egyesülőt által delegált térmérnököl. A dologból csaknem lovagias affér
keletkojott, a verseny végén azonban
kölcsönös kimagyarúzkodús után békés
utón intéződött el a felmerült viszály.
A versenyt 17 éven aluli ifjúsági ver
senyzőknek szánta n rendező-egyesület,
amely csaknem az összes vcrsenysZiuüokát learatta.
Bajnoki versenyek.

800 méteres síkfutás. Bajnok: Szabó Mik-’
VK Uaár ucca td iI lós (KAOE) 2 p 02.2>mp. 2. Marton József
' e.. - ---------j (MTK) 2 p 0.2.5 mp. 3. Anka László (FJO)
2 p 07.8 JPP" , ÍIQM 'méteres síkfutás. Bajnok: Sugár- JóIzscf (MTK) 9 p 37.4 mp. 9. -Takács Imre

CiSASÜZEM Rt. Budapest, VIII, llökk Sillárd ucca S,

Egyéb versenyek 17 éven aluliak részére.

Wannie András és
Fehér 77. István
képviselik a
magyar színeket
400 méteren
Európa úszó
bafnokságain
‘ A Magyar üsző Egyesület, lágymflnyögi uszodájában vasárnap délután bo
nyolították. lo a 400' méteres próbavorsenyt, amelynek alapján

Európa úszóbajnokságaln a magyar
színeket, kót vidéki úszót Wannie II.
András (Szegőd) és Fehér II. látván
(«^jpipáti) fogják képviselni e távon.
A 400 méteres válogató-verseny ered
ménye d következő: 1. Wannie András
(Szegedi; Úszó Egyesület) 5 p. 42.8 mp.
2. Halassy Olivér (UTE). 3. Fehér li.
István (Júszupúti).
4. Páhok István
(MTK). A két egri úszó: Szigrilz -látván I
■*T7

GAZDASÁGI,
PÉNZÜGYI
ÉS TŐZSDEI
KOMPASZ
■A Pesti Tőzsde kiadásában
I. kötet
(bankok, takarékpinetárak, nö.
vetkezetek, föuáro.J stb.
.Ára :
a* eUkisettis alatt Itoö
ll. kötettel együtt
600.000 K

MegroZlolhotö
a Pesti Tőzsde kiadókivatalában ;

Vili., RSkk Szilárd u. 9. sz.

Fogadni lehet
hookmokcrtk
fogadó Irodáiban i

és felvilágosítást kaphat a

IV. Kossuth Lajos u. 14-16.
T. 23—38.
Vi. Andrássv ut 45.
T. 63-35.
Vi. Váci ut 1.
’i- 80—02.
víír ’mvAöl,*ut 23 ÍGafai bazíir) T* b 92-03
V
Rákócz! ut 51.
T. |. 55-01,
Vili. Baröss ucca 52.
T. J. 139-12.

Szerkesztésért felel:

Dr. ÉLEK HUGÓ.
Kiadja:
Á ,féltől Lapok" fjságvdllalat.

í)?emvezetö: Puskás István.

