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HÉTFŐI NAPLÓ

A vizsgálat megállapította, hogy 
már napokkal előbb is merányletel 
kíséreltek meg a lőporraktár ellen 
A sikertelen merénylet helyén történt a robbanás
A őrszem rálőtt a merénylőre — A rendőrség kihallgatta Bakos Józsefet a robbanás 

koronatanúját — A vasárnapi nyomozás újabb szenzációs részletei
A csepeli robbanás titkának fel

derítésére indított nyomozás meg
szakítás nélkül tart a robbanás es
téjétől kezdve. A csepeli kapitány
ság és a főkapitányság tisztviselői 
és detektivjei egész nap kihallga
tást eszközöltek és a nyomozás ed
digi adatai szerint egyre inkább az 
a vélemény alakul ki, hogy a ka
tasztrófát nem öngyulladás és nem 
az esetleges gondatlanság okozta, 
hanem valószínűleg bfyiös kezek 
munkája idézte elő a szerencsétlen
séget. Ebben a pillanatban az a 
helyzet, hogy a százfelé ágazó nyo
mozás még nem terelődött minden 
kétséget kizáróan biztos irányba, 
bán minden óra különös meglepe
tést hozhat.

A három gyanúsított 
munkás Igazolta magát

A robbanást követő reggelen, mikor a 
vizsgálat elsősorban is azt igyekezett 
tisztázni, hogy a robbanást megelőző 
percekben ki tartózkodott a lőporraktá
rak közelében, szóba került három.mun
kás neve: Destolo Péter, Macsuga János 
és örv.eng Jenő, a csepeli szocláldemo- 
kratapárt. helyi csoportjának vezetőjo, 
akik mindhárman a lőporraktárak mel
lett levő halászcsárdában tartózkodtak 
és a robbanás előtt félórával távoztak 
el. A három munkást előállították a 
csepeli kapitányságra, majd dtbitték 
őket Budafokra. Két napi szigorú vizs
gálat után végre sikerült alibit igazolni 
a munkásoknak és mivel minden kétsé
get kizárólag megállapították, hogy a 
robbanáshoz semmi közük sincs, meg
szüntették ügyükben a vizsgálatot és

elbocsájtották Őket.
örvény és két társán kívül még. egész 

sereg ember neve került a rendőrség 
elé.

Vasárnap délelőtt kihallgatták a Ha- 
dlanyagyár közelében levő Mauth- 
ner-féle magraktár összes munká

sait,
hogy adatokat szerezzenek tőlük a rob
banásra vonatkozólag. Éppen így sorra 
kihallgatják a hadianyagosztály alkal
mazottjait. is, tekintet nélkül arra, hogy 
dolgoztak-c a robbanás napján vagy nem 
és felvilágosítást kérnek azoktól, akik a 
robbanást megelőző percekben a halász

csárdában tartózkodtak.
A csárdában ugyanis ürveng és par

sain kívül Szelter József íré,'a csárda tu
lajdonosa, Bokor, a csepeli kórház gond

Gazdik szerepe a rendőrség előtt
A nyomozás során egyébként a 

hatóságok figyelme egy Gazdik Mi
hály nevű halászra terelődött, aki 
a robbanás előtt uéhány perccel a 
Dunán halászott. Gazdikkal szem
ben bizonyos természetű gyanú
okok merültek fel és ezért tisztázni 
akarják a szerepét. Gazdikot a de
tektívek előállították a csepeli ka
pitányságra. ahol kihallgatták, ki
hallgatása alatt pedig

házkutatást tartottak a lakásán 
és főként olyan iratokat keres
tek nála, amelyekről arra le
hetne következtetni, hogy szélső
baloldali csoportokkal áll ősz- 

szeköttetésbeu.

Gazdik régebben a JTeiss Manfréd- 
telep zománcedénygyárában dolgo
zott. és a konimün alatt vörösőr 
szolgálatot teljesített a telepen. Ké
sőbb elbocsátották és azóta halá

Vasárnap reggel úiabb nyomra 
akadt az átvételi-bizottság 

egyik tisztviselője
A rendőrségre különben egymás

után érkeznek bejelentések, melyek 
különféle útmutatást igyekeznek 
nyújtani a nyomozás számára. A 
rendőrség bejárja a bejelentett nyo
mokat, melyek nagyrésze azonban 
alaptalannak bizonyult és csak a 
közönség izgatott hangulatában 
látszott jlentékenyuek.

Vasárnap délelőtt azonban olyan 
nyomra akadtak, amely úgy látszik 
komolyabb természetű. A Hadi
anyaggyár mellett működő lőszer
átvételi bizottság egyik tisztvise
lője Zahradnicek József vegyész, 
aki u robbanás Idején elsőnek kö
zelítette meg a tűz fészkét, a tele
pen dolgozó tüzérségi bizottság

noka, Bakos József né, Hajnássy József, 
piaci kereskedő, Hqrváth Ferenc, révész, 
és még néhányan voltak, akiket szintén 
kihallgattak. • 

szattal foglalkozik. A rendőrségen 
elmondotta, hogy csütörtököu dél
után is halászni ment a Diinára és 
csak akkor ment ki a partra mikor 
egy Bakos János nevő halász fi
gyelmeztette, hogy tűz van/ a lő- 
pomaktáraknál. Gazdik ekkori a 
partra sietett és még ő volt az, aki

a halászcsárdából kirohanó em
bereket figyelmeztette, hogy fe
küdjenek a földre, mert rob

banás lesz
és ezzel elérte, hogy a csárda tizen
öt vendége kisebb légnyomás árán 
megmenekült. Gazdik előadását a 
rendőrség nem találta mindenben 
elfogadhatónak. Szerepének tisztá
zására még

tovább folytatják a vizsgálatot 
és így jelenleg Gazdik az egyetlen 
személy szerint ismert gyanúsította 
a robbanásnak.

előtt igen fontosnak látszó bejelen
tést lett.

Zachradnicck tudomást szerzett 
egy vendéglőben folytatott gya
nús beszélgetésről, amely két 

férfi között folyt le.

A tüzérségi bizottság nyomban 
értesítette a csepeli kapitányságot, 
ahonnan detektívek mentek ki a 
gyártelepre, meghallgatták Zehrad- 
nicek bejelentését és azonnal meg
indították a nyomozást. Zachradni- 
cek pedig vasárnap délben bejött 
Budapestre, hogy jelentést tegyen 
az ügyről a katonai hatóságoknak 
is.

A í’obbanás ügyében folytatott 

vizsgálatban egyformán résztvesZ* 
nek a polgári és katonai hatóságok.

A főkapitányság és a csepeli 
kapitányság tisztviselői és do- 
tektivjei együtt dolgoznak a 
belügyi nyomozókkal és a

honvédügyészség’ embereivel.
A vizsgálat során szükségessé vált 
egyes olyan személyek kihallgatása 
akik a katonai hatóságok illetékes
sége ‘alá tartoznak cs ezért a pol
gári és katonai hatóságok között 
tárgyalást kellett folytatni. A tár
gyalások ma fejeződtek be.

A katonai hatóságok hozzájárul
tak ahoz, hogy a rendőrség ki
hallgathassa a katonai szemé

lyeket li,
ami lényegesen megkönnyíti a 
munkát.

A főkaplt&nység politikai osiU« 
lyán bejelen ették, hogy a Vúgl- 

pArt emberei követték el 
a merényletet

A csepeli robbanással kapcsolatban 
egész sereg különféle természetű bejelen
tés futott be a. rendőrségre.

A főkapitányság politikai osztályára 
több névtelen levél érkezett, 

melynek írói gyanús körülményekre hív
ják fel a rendőrség figyelmét. Ezekben, 
a levelekben, nevek is szerepelnek és a 
rendőrség, kötelességéhez híven, minden 
esetben megindítja a nyomozást, amely 
azonban kevés eredménnyel biztat. Az 
utóbbi események során ugyanis azt ta
pasztalta a rendőrség, hogy

egyesek bosszúból alaptalanul vá
daskodnak,

liog.v ezzel kellemetlenséget okozzanak 
valakinek.

A politikai osztályra különben érke
zett olyan Jelentés is, hogy

a Vági-párt szélsőséges tagjainak 
része van a katasztrófa felidézésé- 
beu erre vonatkozólag adatokat is

közöl.
Hetényi Imre főkapitányholyettes. a 

politikai osztály főnöke ezeket a jelen
téseket átteszi a sérülési osztályra, ahol 
a robbanás ügyében a nyomozást foly
tatják.
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Gyanús alakok a löporos sáncok körül
' A nyomozó lm lóságokat a robba
nás ügyében Jólylátott vizsgálat 
során élénken foglalkoztatja egy 
eset, amely lehet, hpgy

összefiiggésben fan a csütörtöki 
katasztrófával.

A robbanást megelőző napok 
fegyikón éppen őrségváltás volt, mi
kor az uj őrszem észrevette, hogy 
u lőporraktárak környékén két 
alak a bokrok közölt bujkálva, a 
pjost felrobbant raktár felé kúszik.

Az őr gyufát látott fellángolni 
az egyik alak kezében 

fcs minden jel arra mutatott', Hogy 
bsóvát akarnak dobni a lőporraktár 
tetejére.

Az őrszem erre rájuk lőtt, 
a két alak azonban hasravágódott 
a gáton. Az őrségváltásról az őr
ház felé indult rendőrtartalékbeli 
legények a lövés zajára yisszaro-

A rendőrség vasárnap kihallgatta Bakos 
Józsefet a csepeli robbanás koronatanúját

A nyomozás elsősorban is tisz
tázni akarja, hogy tulajdonképpen 
ini is történt a robbanást megelőző 
percekben. Az őrszem vészjelzése 
és «. robbanás időpontja között 
ugyanis hat perc telt el és ennek 
'telt el és ennek a történetét akar
ják rekonstrálni. Többféle formá
ban került a nyilvánosság elé, hogy 
ki vette először észre a tüzet, ezek 
a hírek .azonban nem fedték a való
ságot. A Hétfői Napló megúllapi- 
jtotta, hogy

A lőporraktárak között lap
pangó tüzet elsőnek Bakos Já
nos halász vette észre, aki any
jával együtt a Dunánál tartóz
kodott és akit a rendőrség már 

ki is hallgatott.
•f Bakóin ’Józsefné a nyomozás 
iszempontjából annyira fontos per
cek történetét így mondotta el 
a, Hétfői Naplónak:

— Csütörtökön délután hat órakor 
vacsorát vittem a fiamnak a Duna- 
partra. Fiam a Duna szélén ült a 
csónakban. Mikor meglátott, a 
kijött a partra, átvette tőlem a kézi
táskát, amiben az ételt hoztam, és 
bevitte a csónakba. Én bementem a 
halászcsárdába, hogy megvárjam, 
mig fiam megeszi a vacsorái és 
visszahozza az edényt. A csárdá
ban beszélgettem, mikor egyszerre 
csak hallom, hogy a fiam kiabál:

— Anyám!
— Ijedten rohantam ki az ajtón 

és rémülten láttam, hogy a fiam fel
dúlt arccal szalad a part felől és a 
lőporraktárak feló mutatva rám
kiáltott:

— Szerelmes Isten, liát nem 
látják, ml történt? Ég a puska

porraktár teteje!
— Erre mindnyájan futni kezd

tünk és Horváth Ferenc révész, 
aki legközelebb állt a gáthoz, inte
getni kezdett az őrszem felé. Egy 
darabig szaladjunk még, azután 
óriási robbanást hallottunk. A kö
vetkező pillanatban a földre vágott

A vegyes-blzottság hétfőn délelőtt a 
robbanás helyén kihallgatja 

a megsebesült őröket
A; szerencsétlenség pillanatában 

n felrobbant lőportorony mellett 
teljesített szolgálatot Andor Vince, 
Püchlkr István és Király György 
rendőrtartalékbeli újoncok, akik a 
detonáció következtében a sánc
árokba repültek. A három embert a 
helyőrségi kórházban ápolják, ahol 
megállapították, hogy könnyebb 
természetű zúzódúsökon ki vili ko
moly sérülést nem szenvedtek. 
Ugyanakkor az a hír terjedt el, 
hogy a három szerencsétlen ember 
légnyomás következtében idegsokot 
kapott és megrémült. Ex a hit nem 

bantuk, és mikor megtudták, mi 
történt, nyomban a gyanús alakok 
kutatásához fogluk. Keflektorral át
világították a terepet, azonban

már nem találták meg őket.
Reggel azonnal bizottság érkezett 
a lőporraktárakhoz és mikor a 
nappali világosságban átvizsgálták 
a terepet,

a gát puha földjébe benyomódva 
meglátták a két titokzatos ide

gen testének körvonalát.
Ebből minden kétséget kizáró mó
don kiderült, hogy

a két ember merényletet akart 
elkövetni a lőporraktár ellen,

és mikor az őrszem lövése eldör
dült, a földre vetették magukat, 
majd észrevétlen elmenekültek.

A vizsgálat annakidején meg
indult, most pedig keresik az össze
függést az éjszakai esemény és a 
merénylet között.

n robbanás ereje. Nekem nem tör
tént különösebb bajom, csak azóta 
roszul hallok.

Bakos Józscfné előadásából tehát 
minden kétséget kizáróan kiderül, 
hogy nem azonnal történt a rob
banás, hanem

először a lőporraktár faépülete 
gyulladt ki

és az épület favázáról Csaplak át a 
lángok a raktár belsejében felhal
mozott robbonóanyaggal telt tar
tályokra.

Nem találják a titokzatos 
vörös autót

zmbatról vasárnapra virradó éjszaka 
olyan bejelentés érkezett a rendőrségre, 
hogy a Városligetben három szerbül 
beszélő fiatalember tervrajzokat mutoga
tott egymásnak, majd beszélgetésük so
rán többször említették Csepelt. Mikor 
a bejelentő fiatalember nyomonkövetto 
őket, a földalatti villamosból kiszállva 
egy automobilon tovarobogtak.

A detektívek fáradsága hiábavalónak 
bizonyult mert sem az autót, sem pedig 
u soffőr útbaigazításával a húrom gya
nús fiatalembert nem sikerült megta
lálni. A rendőrségen szigorú intézkedés 
történt, hogy a legrövidebb idő alatt 
állítsák elő a soffört, akinek vallomása 
értékes terv a további nyomozás szem
pontjából.

Fontos tárgyalások 
a főkapitányságon

Vasárnap délben a főkapitányság sé
rülési osztályának tisztviselői, akik már 
harmadik napja dolgoznak a csepeli 
robbanási ügyben, nem vettek részt a 
helyszínen működő vegyfebi?oltságban, 
hanem az eddigi eredmény felett tar
tottak megbeszélést.

A megbeszélésen részt vett dr. Hor
váth Antal főtanácsos, a főkapitányság 
sérülési osztályának vezetője, dr. Szru- 
bián Dezső tanácsos .dv.Gy örffy Aladár 
tanácsos, dr. Vogl József és dr. Vigh 
Béla kapitányok, akik pontosan átta
nulmányozták a jegyzőkönyveket, a ke
rületi kapitányságok jelentését, továbbá 
boch Pótor szakértő jegyzőkönyvét, az
után részletesen megbeszélték a nyomo
zás további folytatását.

felel 'meg a valóságnak,
A három őr vasárnap a kertjé
ben sétált, soha egy pillanatra 
sem vesztetek el beszélő- és 

hallóképességüket.
A kórház vezetősége jelentést lett 

u felettes hatóságának, melyben kö
zölte, hogy a húrom szemtanú ki
hallgatható állapotban vau.

A vegyesldzottság vezetőség© az 
értesítés után úgy intézkedett-, hogy 
Büchlert, Királyt és Andort hétfőn 
reggel a helyszínen hallgassák ki 
és próbálják tte'QWtrúiálíiL azalattj 

az öt per.c alatt lejátszódott esemé
nyeket, amely a jelzés és a robba
nás között történt.

Hétfőn délelőtt úgy a katonai 
mint a rendőrbizottság valamennyi 
tagja megjelenik ezen a helyiszini 
kihallgatáson, amely előrelátható
lag értékes eredménnyel fog vég
ződni.

Kitüntetik a rendőrtartalék 
bátor embereit

A robbanás alkalmával, mikor a lő- 
porossáncok között szolgálatot teljesítő 
őrszemek vészjelzést adtak, az őrség 
emberei a jelzés irányába rohantak,, 
azonban még mielőtt a raktárakhoz ér
keztek volna, bekövetkezett a robbanás. 
Az őrök a földre vetették magukat és 
így várták be az .egymásután következő 
robbanásokat. A negyedik robbanás 
után az őrség emberei közül Mező Sán-

Ángyán sajtófőnök vasárnap Inkepusztán Jelentést tett 
a miniszterelnöknek a csepeli nyomozásról

rAngyán Béla a miniszterelnökség 
sajtóosztályának vezetője szomba
ton esté Inkepusztára utazott Beth
len István gróf miniszterelnökhöz. 
Tekintettel arra, hogy a sajtófőnök 
elutazása előtt hosszasan tárgyalt 
Vass József miniszterelnökhelyet
tessel, valamint Álgya Papp Sán
dor, altábornaggyal, a honvédelmi 
minisztérium vezetőjével politikai 

A csepeli katasztrófa előtt két nappal 
bejelentette egy asztalom hogy földrengés 

és robbanás lesz
Á csepeli katasztrófa csütörtök óta Iá-

zus izgalomban tartja u közönséget, 
arról azonban senki sem tud, hogy egy 
asztaloslegény két nappal előtte beje
lentette Budapesten a Földtani intézet
ben, a VII. kerületi plébánián és a 
zsidó hitközségi hivatalban, hogy rövi
desen robbanás és földrengés lesz.

A robbanás előtt két nappal kedden 
délelőtt tizenegy órakor a pesti izrae
lita hitközség hollóuccai községi hiva
tal helyiségébe beállított egy kopottan 
öltözött fiatalember, aki Hagy Imre 
<1 uhu földvári asztalossegédnek mondotta 
magát. A fiatalember Groszmann Zsig- 
ínojid dr. rabbi elé került. Izgatott han
gon, zavaros tónusban vallási kérdések
ről kezdett beszélni a rabbinak, mujd 
hirtelen rátért arra, hogy viziót látott és

tudja, hogy rövidesen földrengés és 
nagy robbanás fog pusztítani Buda

pest mellett.
A rabbi térmészotesen nem vetto ko

molyan az előadást, a vallási kérdésre 
vonatkozólag pedig azt a tanácsot adta, 
hogy forduljon a katolikus paphoz.

Nagy Imre erre fölkereste a szegény
háztéri katolikus plébánost, majd 
a Stefánl úti Földtani intézetben is 

megjelent.
és mindenütt elmondotta a földrengéssel 
és robbanással kapcsolatos vízióját. Az 
egyszerű asztalos legény bejelentését 
mindenütt a kellő értékére szállítva

Rendőrt karhatalommal 
szedik össze i Pálffy- 
M elzálogosított 

holmijait
Ötvenhat helyen zálogosította el 

Pálffy a* értékeket

A Pálffy-bankház bukásával kapcso
latban felmerült anyagi természetű kér
dések közül leginkább az foglalkoztatta 
az érdekelteket, hogy mi történik azok
kal a holmikkal, amiket Pálffy fedezet
ként átvett, azután a saját kölcsönére 
fedezetül tovább adott. Azok az értékek, 
amelyeket Pálffy Sándor szökése előtt el
rejtett, nagyrészt megkerültek, sőt még 
valószíuüleg néhány házkutatást fognak 
eszközöliih melynek során újabb értétek 
kerülnek majd elő. 

Paplanvásár 1

dór, Bellák Miklós és Cero Dániel első
nek siették a lángban álló lőporraktárak 
felé. A három emhor a sáncok közé 
■mászva, puszta kézzel igyekezett a lő- 
Jioros tonúák és ládák tetejéről ledobálni 
az égő zsarátnokot. Csakhamar eegítsé- 
gíikre érkezett a lőszerátvételi bizott
ság egyik tisztviselője, Zahradnicsek 
József és
a négy ember mitaem törődve a ha* 

lálos veszedelemmel, órákhosszat 
dolgozott a pokollá vált lőporraktá* 

rak között,
ahová a tűzoltóság csak később tudott 
behatolni.

Zahradnicekct, Mezőt, Bellákot ŐS 
Cerét most előterjesztik kitüntetésre,

mert bátorságukkal elejét vették a to
vábbi katasztrófának és életük koekáz- 
tatásával talán egész sereg emberéletet 
mentettek meg.

Sági Pál

körökben bizonyosra veszik’, hogy 
Ángyán Béla váratlan leutazása a 
miniszterelnökhöz — a csepeli rob* 
bánás ügyének legújabb fejlemé* 
nyeivel van összefüggésben. A 
sajtófőnök Inkepusztán — mint tel* 
jesen beavatott helyről értesülünk 
— jelentést tett a miniszterelnök
nek a robbanás ügyében megindít 
tolt nyomozásról.

fogadták el, most azonban különös szín-* 
beu tűnik fel Nagy Imro szerepe, mely* 
nek tisztázása valószínűleg a rendőrség 
elé kerül,

R bizottság vasárnapi 
szemléje Budafokon

Lenffyel Zsolt, népjóléti miniszteri 
államtitkár, Záborszky. Budafok 
polgármestere, Gallina, székesfővú* 
rosi főjegyző cs Budafok város fő* 
tisztviselői vasárnap délelőtt meg* 
tekintették a rombolás színhelyét, 
A helyszíni szemlén resztvettek a 
szociáldemokratapárt megbízottai, 
is: Proppcr Sándor és Esztergályos 
János nemzetgyűlési képviselők, 
valamint Mónus Illés párttitkár. zf 
rombolás területén

a bizottság hárommilüárd ko* 
rónára becsülte a kárt,

amelynek megtérítéséről hétfőn déli 
előtt tárgyal Budafok törvényhatói 
sági bizottságának közgyűlése. Aí 
város a szociáldemokrata képvise] 
lök indítványára előreláthatóad 
arra fogja kérni a népjóléti miniszi 
tért, hogy a hajléktalanokká váll 
szegénysorai! lakosoknak juttasson 
ingyen építőanyagot.

A felkutatás Mimikája még javában 
folyt, mikor Dobozy Mihály dr. csődtö
meggondnok a rendőrség segítségével 
összeállította a hiányzó értékek közül 
azoknak a listáját, amelyeket Pálffy 
nem rejtott el, hanem elzálogosított,

ötvenhat helyen volt elzálogosított
érték,

amelyet a rendőrség bűnügyi zárlat alá 
vett, a csődtömeggondnok azonban fel
folyamodással élt és kérte, hogy a lefog
lalt értékeket adják ki a csődtömegnek. 
A vizsgálóbíró helyt adott a kérésnek és 
elrendelte, hogy a lefoglalt tárgyakat 
adják ki.

A végzés ma érkezeit a rendőrségre

és hétfőn reggel a csődtömeggondnok 
rendőri segítséggel megkezdi az érték
tárgyak összeszedésót, ami no n fog örö
met kelteni a zálogosok között.

Szent István hetében a raktáron levő hibás 
és selejtes paplanokat féláron kiárusítjuk 

IDEÁL paplangyár 
Központi vároahta- Ksaunumaytt KAroly.ui 1



Budapest. 1926 augusztus 16. HÉTFŐI NAPLÓ 3

Nádossy, Gömbös és Wolft 
protegáltjait forgalmiadé 

ellenőrökké nevezte ki a főváros
Több mint 30 foglalkozásnélkiili ébredőt alkalmaztak 

a városnál
A városháza hivatali szobáinak 

ajtaján lépten-nyomon hatalmas, 
nyomtatott táblák hirdetik, hogy 
a fővárosnál semmiféle üres állás 
nincs, uj tisztviselőket nem alkal
maznak, s a kérvényezők kíméljék 
meg magukat minden felesleges 
fáradságtól. Az adószámviteli osz
tály bejáratán meg éppen egy 
dupla nagyságú plakát hivatott 
visszarettenteni az álláskeresőket 
s nyers hangon hirdeti, hogy

ifj forgalmiadó-eiicuőrökre nincs 
szüksége a városnak,

és senki ilyen kéréssel ne zaklassa 
a tisztviselőket munkájukban.

Ugylátszik azonban, az a plakát 
csak 8 protekció nélkül kilincselni 
merészkedő állástkeresőknek szól, 
mert a napokban a főváros az aj
tókra szögezett plakátok ellenére

több mint 30 uj forgalmiudó- 
ellenőrt vett fel.

Az alkalmazás persze nem ment 
egyszerűen és simán. Kizárólag 
magas és előkelő protektorokkal 
rendelkező egyéneket vettek fel, 
akiket előbb listába soroztak s 
mindegyik neve mellé pontosan fel
jegyezték az ajánlók neveit.

A pályázókat Gömbös Gyula, 
Wolff Károly, Eckhardt Tibor, 
Csilléry András és Nádossy 
Imre volt országos főkapitány 

ajánlották,
aki ajánló kérelmének elküldése 
óta bizonyos ügyek miatt rabkosz
ton él a markóuecai ügyészség fog
házában. Ez a körülmény, úgy lát
szik azonban egyáltalán nem vont 
le semmit Nádossy támogatásának 
értékéből s a kurzusvezérek aján
lásai mellett

elsősorban Nádosy protezsáltjait 
alkalmazta forgalmiadó-ellen- 

őröknek a főváros.
Az uj forgaluiiadó-ellenőrök nagy 
része

a hazafias felbuzdulásokból is
mert fiatalemberek közit*

került ki, mig másrészük 
letört kurzus-uagyság, 

akik nem mint forgálmiadó-ellenőr, 
hanem mint valami magas méltó
ság álmodták meg karrierjük vég
állomását.

Demokratikus körökben nagy fel
háborodással fogadták az uj for- 
galmiadó-ellenőrök kinevezésének 
hírét. Most, amikor a forgalmi adó 
egyszerűsítéséről folynak tárgyalá
sok, nem uj alkalmazásra, hanem 
leépítésre van szükség, mert hi
szen az eddigi 400 ellenőr sem vég
zett emberfeletti munkát. Máshol 
már mindenütt lealkonyult a kur
zus uralmának, egyedül a forgalmi 
adó ellenőrzést tartja még görcsö

kibővítése miattFeketeosztályunk 

méteráruosztályunk
megszűnik!
Selyem-, szövet- és mosóáruinkat 

beszerzési áron alul árusítjuk! 

Horváth és Halász
Váci ucca 26„ Párisi ucca sarok

élénk szerepet játszanak a fel-fel
lángoló ébredő-akciókban. Lehetet
len, hogy aktiv városi tisztviselők 
vagy alkalmazottak, akik a köz fil
léreiből élnek, akik a polgárság 
százaival érintkeznek hivatalosan, 
állandóan ébredő-vezérekként sze
repeljenek s napról-napra alkalmat 
adjanak a közvélemények, hogy 
„ügyeikkor foglalkozzon. A demo
kratikus blokk rövidesen ezen a 
területen is megkezdi tisztító mun
káját.

Húszmillióért elárverezték 
a ALankovics*fivérek gyárát

Havas Aladár csendestárs vette meg ax egésx berendezést

sen kezében az elárvult rendszer. A 
fővárost forgalmiadó-ellcnőrök kö
zött sok a fiatal ébredő-vezér, akik

A frankügyben szerepelt Mankovics 
György ég Béla, amikor néhány évvel 
ezelőtt Székesfehérvárról feljöttek Buda
pestre, itt megismerkedtek Havas Ala
dár. többszörös háztulajdonos textilügy
nökkel, akivel csakhamar társultak és 
megalapították a „Mankovics fivérei; 
harlsnyagyárdt('. Havas Aladárnak a 
Havas ucca 7. szám alatti házában.

Egy ideig jó üzletnek bizonyult a vál
lalkozás, mikor azonban az általános de- 
konjuntura beütött, a Mankovicsék is 
súlyos anyagi helyzetbe jutottak. Köz
ben Mankovics György belekerült a

Apponyi Aliért írót inMnyt Jegyez he n Házban 
a titlios vílaszttjog MnpheilitntMl

Apponyi Albert gróf az elmúlt 
hét folyamán néhány napig Buda
pesten tartózkodott és

több politikussal beható esz
mecserét folytatott.

A bizalmas beszélgetések során 
Apponyi Albert gróf élénken érdek
lődött n nála látogatást tett képvi
selőknél a kormány, legközelebbi 
tervei iránt. Sok szó esett azokról a 
hírekről is, amelyek a kormány 
választási terveiről szálának.

Apponyi Albert gróf az egyes 
képviselőkkel és politikusokkal 
folytatott beszéléretéseken kifejtette 
álláspontját az összes aktuális kér

Abonyi Ernő világhírű magyar festő, 
aki a holland királynőt is lefestette, * 
családjával együtt az éhhaíál előtt áll

őt ( iil előttem n kis, rosszlevegőjű. 
sötét földszinti udvari szoba asztala 
mellett és beszól. Arcán, ltonilokán fáj
dalmasan mély barázdák húzódnak, sze
meit fekete karikák árnyékolják, száj
szöglete keserű vonalba fut. Szabadko
zik:

— Bocsásson meg, de elromlott a vil
lanyom, szórt van ilyen sötét itt.

Kis kormos petróleumlámpát gyújt 
meg. Micsoda anuchroriizmus: az orczy- 
úti nagy bérpalotában petróleumlámpa. 
.Mintha ő is őzt érezne, mondja:

— E’p.y festőművész szobájában petró
leum! Mórt nézze, megvallom, nem rom
lott, el a villany, hanem kikapcsolták. 
Nem tudtam fizetni a számlát.

Most már ömlik belőle a keserűség: 

itrank-botrányba és Tlágábau letartóz
tatták. Ezalatt idehaza Mankovics Béla 
igyekezett menteni a vállalatot, amely 
a bekövetkezett események hatása alatt 
alapjában megingott.

Húrom héttel ezelőtt áthidalhatatlan 
üzleti rifferenciák merültek fel Mau- 
kovics és Havas között, minek követ
keztében a csendes társ peresítette igé
nyeit. majd végrehajtást vezetett a ha
risnyagyár ellen és a tegnap megtartott 
árverésen húsz millióért megvásárolta 
a gyár egész berendezését.

désekről. E bizalmas tanácskozások 
anyagából Apponyi Albert grófnak 
az a kijelentése kívánkozik a nyil
vánosság elé, amely szerint

Apponyi Albert gróf a nemzet
gyűlés első ülésén indítványt 
fog bejegyezni a titkos válasz
tójog törvénybeiktatása tár

gyában.
Az ellenzéki pártok vezetői Appo

nyi Albert gróf indítványával kap
csolatban erős harcra készülnek a 
titkos választójogért és sorozatos 
napirendi felszólalásokban fogják 
követelni. Apponyi Albert gróf in
dítványának napirendre tűzését.

— A butoruim le vannak foglalva, 
nincs egy ágytakaróm, tele vagyok zá
logcédulával. A kórházban megállapí
tották, hogy hiányos táplálkozás okozta 
gyomorbajom van. A feleségemet és két 
gyermekemet elküldtem vidéki rokonok
hoz, mert nem. tudtam egy liter tejet 
venni nekik.

40Saa"Á^R|O^
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Fehéríti cs 
konzerválja 
a fogakat

Fertőtleníti 
a szájüreget

Töltii Dr. Budát Emil Rt.
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában

Látszik, önmagát marcangolja a beszéd
dől. A szoba derengő fénye még fájdal
masabb árnyékot ültet az arcára.

— Harmincnyolc. éves koromban, húsz 
éves múlt után ide jutottam. Pedig mi
lyen stációim voltak! Ferenczi, Szinnyei 
mellett kezdtem. Nyáron Nagybányán, 
dolgoztam. Aztán Münchenbe mentem, 
Iiollósy mellé. Párizsban Jean Paul Lau- 
rcns, majd Meinléin. Matiss voltak a 
mestereim. Jöttek az olisiuerések. Hogy 
csak a nagyobbakat említsem: Kolozsvár 
városa három, évig szubvencionált, 1008- 
ban a Julién Akadémia első díját nyer
tem Adám és Éva című festményemmel 
és végül a kiállítási sikerek. Műiden na
gyobb magyar és európai városban ki
állítottam. Nem mondom, sok, nagyon 
Eok küzdelmem volt, do a nevem jó ve
retű lett és a kontinensen mindenütt is- 
mernek.

Cikkeket, francia, dán, norvég, angol, 
holland, német, magyar lapokat vészelő, 
melyek hangosan magasztalják Abonyi 
Ernőt, a világhírű magyar festőt. A 
Wore Herrer, Dér Moderné Kvinde, ál
landó munkatársai közé számítja, ké
peinek színes illusztrációit mellékeli.

— Mindenütt méltányoltak, elismertek. 
A legfelsőbb körökbe befogadtak. Azon 
nagyon kevesek közé tartoztam, akik 
Vilma, holland királynőt lefesthették. 
Képeimért hatalmas összegeket adtak 
mindenütt.

Szomorúan legyint.
— Két évvel ezelőtt hazajöttem. Va

lami húzott, vonzott ide, ahonnan elsza
kadtam. Azt hittem, hogy külföldi nagy 
sikereim után itt is úgy fogadnak, mint 
odakint. Keservesen csalódtam. Itt nem 
kell művészet, üt nem vásárol senki ké
peket. Bámulatos dolgokat tudnék mon
dani a festőnyomorról. Világhírű ma
gyar festő társaim képek helyeit búto
raikat adogatják el — akárcsak én. Pró
bálkoztam, hiába. Lassaukint elfogyott 
a pénzem. Nem tudok a családomnak 
betevő falatot adni, do nem tudok dől 
gozni sem. Nincs pénzem vászonra, fes
tékre, modellre.

Hirtelen felkapja a pislogó petróleum
lámpát és körülvezet u szobában. A fa
lakon eduj, akvarell, pasztell, grafikus 
dolgok. Festményeinek alakjai meg
rázó szimbólumok és mély emberi tra
gikumok: maga a festő.

— Tudja mit próbáltam* Csináltattam 
néhány ezer lltokarcot és szétküldtem 
gazdag ismerőseimnek: küldjön min
denki, amennyit jónak lát érte. És mi 
történt? Ha minden huszadik küldött 
20—50 ezer koronát! A legtöbb nem is 
válaszolt, de a képet sem küldte vissza!

A szemében könny ül.
— Most már nincs barát, jóakaró, 

aenki. Az uccára nem tudok kimenni a 
rossz ruhám miatti Nem tudok kiállí
tani. piert egy keret másfél millió. 
Visszamennék külföldre, de nincs pén
zem az utazáshoz. Teljesen elpusztul a 
művészetem. Az éhhalál előtt állok a 
családommal.

Hangja megcsukllk. Karja lelianyat- 
lik, arcát tenyerébe fekteti. A derengő 
lámpafény halványan megvilágítja az 
összetört emberarcot: a nagy magyar 
művészt, aki királynőt festett Hollandiá
ban. de elpusztul, ínért itthon nem kell 
a művészet.

Hajdú Endre

gyomorégés ellen 
és étkeiéi útin 

,Shíp‘ 
angol 

Sodablkarboitói
Hapleégés és 

siélkllüvás ellen 

,Ship‘ 
Vasellnt 

használjon 
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Tihanyban vasárnap leleplezték 
Károly király emléktábláját 
Fénye* ünnepségek Tihanyban és Balatonfüreden

Balatonfüred, aug. 15.
i'fA Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

iclefonjclcntése.)
Vasárnap reggel lélekemelő ünnepség 

keretében szentelték f-l Tihanyban az 
npátság temploma előtt, néhai IV. Ká
roly király emlék-harangját. Az Ünnep- 
Bégen megható módon áldoztak a ma
gyar legitimisták a megboldogult király 
emlékének.

A sok száz főnyi előkelőség soraiban 
jelen volt József föheroog, Auguszta fő- 
hércegasszony, Gabriella óh Magdolna 
főhercegnők, Apponyi"Albert gróf, Szé
chenyi Emil gróf, Károlyi József gróf, 
Zichy Aladár «rót,Andrássy Géza gróf. 
Ugrón Gábor, Hantos Elemér, Púikért 
Alajos, a tábornoki kar élén Sipnyovskry 
György lovag altábornaggyal. Ott volt 
Mikes János gróf szombathelyi megyés
püspök is.

Az ünnepség reggel 9 órakor a harang 
felszentelésével kezdődött. Gyönyörűen 
feldíszített szekéren, négy ló vontatta a 
kápolnáig a hatalmas harangot. A ká
polna előtt már felsorakoztak az elő
kelőségek és a díszéé közönség.

Rótt Nándor veszprémi megyés
püspök

fényes segédlettel fogadta az emlék
harangot, imát mondott, majd beszen- 
TXJlte a harangot, melyet aztán a falu
beli lakosság segítségével húztak fel a 
kápolna tornyába. A beszontclési cere
mónia után a tihanyi dombra vonultak 
az ünnepség résztvevői, ahol fényes papi 
díszsátor volt felállítva.

Holt Nándor megyéspüspök. Falud l 
Marcell dr. tihanyi plébános részvételé
vel tábori misét celebrált, majd nagy 
beszédet mondott:

— Ez a harang az élőket fogja az Is
ten házába hívni — mondotta — s meg
tanítja őket, hogy kell a kezeket imára 
kulcsolni. A borzalmas háború nemcsak 
az ország, do a lelkek integritását is 
ezéttépte. Ez a harang lesz hivatott, 
hogy

megtanítson bennünket olyan 
megnyugvással és türelemmel 
tűrni a szenvedéseket, amint 
azt megboldogult királyunktól, 

IV. Károlytól láttuk.
Ez a harang szavával azét fogja osz
latni a viharfelhőket, szét fogja oszlatni 
a testvórhúború fenyegető fergeteget s 
hirdetni fogja azt, amit néhai IV. Ká
roly királyunk hirdetett nemes életében 

az egyetértést.
Gróf Széchenyi Emil mondott ezután 

beszédet. Beszédo elején jellemezte azt a 
lelki állapotot, amely Károly király be
vonulásakor 1916 december 29-én az or
szágban uralkodott. Akkor — úgymond 
—- remény költözött a szívekbe, min
denki várta, hogy a király a béke ki
rálya lesz. Károly valóban igyekezett 
békét teremteni, de a sors meggátolta 
abbau. Háborút forradalom, kommuniz
must román megszállás követett, ez fel
forgatta Magyarországot. Károly igazi 
keresztény türelem mól viselte a legna
gyobb megpróbáltatásokat, míg latén 
megváltotta kálváriájától. De Magyar
ország kálváriája még nem ért véget. 
Nem tudjuk, hogy a szörnyű Trianon 
után mit hoz a jövő, ml azonban to
vábbra is törhetetlcniil ragaszkodunk a 
szent magyar koronához. A Károly ki
rály emlékbizottság céljául tűzto ki, 
hogy emléktáblával jelölje mng itt Ti
hanyban, a kolostorban, azt a helyet,

Márton

ahol a Szent István koronáját viselő 
utolsó király magyar földön utoljára 
tartózkodott és búcsúzott el az országtól.

Széchenyi gróf beszéde után abban a 
szobában, ahol anuukidcjén Károly ki
rály tartózkodott, leleplezték azt a piros 
mórványtúblát, amelynek szövege a kö
vetkező:

A sikkasztó Gunst Félix 
megtéríti a kárt, de a feljelentést 

nem vonják vissza 
Egyezkedő tárgyalások Gunst családfa és a Kőbányai 

Szövőgyár között
Nagy feltűnést 'keltett néhány 

nappal ezelőtt, hogy a Kőbányai 
Szövőgyár és annak egyik tulajdo
nosa: Bárány Oszkár nagykorona- 
uccai tcxtilkereskedő feljelentésére 
a rendőrség letartóztatta a gyár 
Gunst Félix nevű mérnökigazgató
ját. A vizsgálóbírónak hét
főn kell döntenie a letartóztatás 
dérdésében, melyre azonban előre
láthatólag nem kerül sor, mert köz
ben

váratlan fordulat történt, 
amelynek következményekéi) 

a Kőbányai Szövőgyár a Gunst 
elleni feljelentést ax elterjedt 
hírek szerint valószínűleg visz- 

sza vonja.
A Kőbányai Szövőgyár ugyanis 
utána nézett, hogy kára miképpen 
térülhetne meg. Grun&tna# Rákos
szentmihály határában jól felsze
relt hetvenholdas birtokbérlete van, 
melyre a rendőrség bűnügyi zárla
tot rendelt el. Szombat délután a 
gyár három vezető tisztviselője 
kiment Rákósszentmihályra, meg
tekintette a birtokot, átvizsgálta a 
számadásokat és ekkor konstatálták 
hogy a bérlet egyévi jövedelme fel
tétlenül meghozza a félmilliárd ko-

A budapesti német követség 
előtt felismertek a detektívek 
esv eltűnt berlini fiatalembert 
Konstantlnápolyon át Perzsiába akart menni 

ahol ingyen földet kapott
A berlini rendőrség néhány nap

pal ezelőtt értesítést küldött a bu
dapesti főkapitányságnak, melyben 
bejelenti, hogy rejtélyes körűimé' 
nyék kötött eltűnt Hoffmann 
Alfréd 22 éves gazdasági gyakor
nok és kéri a főkapitányságot, 
hogy az eltűnés ügyében indítson 
nyomozást.

Hoffmann Alfréd egy dúsgazdag 
és közismert német nagykereskedő 
fia, akinek érthetetlen eltűnése na
pokon dt foglalkoztatta Németor
szágot.

A német rendőrhatóságok nagy 
aparátussal indították meg a nyo
mozást, hogy világosságot derítse-

Értesítjük s milyen tisztelt 
vevSkSzönsigUnket, hogy olcsó 
éledésünk augusztus 31-élg tart

Szent István halának legnagyobb szenzációin lesz 

nól divatházánakGERO Király uc|ca 22 saroküzlet

olcsó árusítása:

MITTERDGRFER ÉS T^A CÉG
Kígyó ucca 4

Télikabátok szőrmésve
• • a

k . a 
unciák .

ITT TÖLTÖTTE
A HAZA SZENT FÖLDJÉN UTOLSÓ 

NAPJAIT
IV. KÁROLY

KORONÁS KIRÁLYUNK, HŰSÉGES 
HITVESÉVEL

ZITA
KIRÁLYNÉVAL 1921 OKTÓBER 2G-TÓL 

OKTÓBER 31-IG.
A tihanyi apátság új harangját szen

telték fel ezután, majd az előkelő, díszes 
közönség Balatoníiiredro hajózott, ahol 
3U0 személyes bankett volt.

nem 
kárt.

rontít Tehát

a gyár. Icára egy éven belül 
megtérülne

Ugyanakkor Gunst családja egyez
kedni próbált a károsult gyárral és 
épen kapóra jött az a megoldás, 
hogy a rákosszentmihályi földbér
let jövedelmét a gyár részére lekös
sék, sőt

garanciára is hajlandóknak nyi
latkoztak.

ha a bérlet egy éven belül 
hozná meg az ötszázmilliós 
Természetesen ennek fejében

kikötötték, hogy a Kőbányai 
Szövőgyár vonja vissza Gunst 

Félix ellen tett feljelentést.

A tárgyalásokról és a Gunst el
leni feljelentés esetleges visszavo
násáról elterjedt hírekre vonatko
zólag kérdést intéztünk Bárány 
Oszkárhoz, aki kijelentette, hogy 
ha Gunst földbérletéből a Kőbányai 
Szövőgyár kára meg is térül, vagy 
a család kifizeti az elsikkasztott 
összeget, ő a Gunst ellen tett felje
lentést nem. vonja vissza, hanem 
ragaszkodik hűtlen tisztviselőjének 
a megbüntetéséhez.

nek az ügyre.
A berlini rendőrség bejelentése 

alapján a budapesti főkapitányság 
eltűnési osztályának vezetője: Risz- 
tics Lázár rendőrtanácsos megin
dította a nyomozást. A detektívek, 
tudva azt, hogy Hoffmann Alfréd 
német alattvaló,

a német követség épületének 
környékét vették megfigyelés 

alá,
mert feltételezték, hogy amennyi
ben a fiatalember Budapesten át
utazik, akármennyire titokban 
tartja ie személyét, a követségen 
okvetlenül megfordul, hogy hamis 

útlevelét láttamoztassa.
A feltevés helyesnek is bizonyult, 

mert megfigyelés közben a követ
ség épülete előtt észrevették egy 
fiatalembert, akinek a személyle- 
irása egyezett a berlini rendőrség
nek Hoffmannról adott személy
leírással. A detektívek a fiatal
embert

igazolásra szólították fel, majd 
előállították a főkapitányságra, 

ahol Risztics Lázár kihallgatta. Ek
kor kiderült, hogy a fiatalember 
tényleg a keresett Hoffmann Alfréd, 
Kiderült az is, hogy

Hoffmann a bécsi perzsa követ
ségen ingyenes földbérletet és 
letelepedési engedélyt kapott 

és ezért AonsíGttfínápofi/on át 
Perzsiába akar utazni. Elmondotta, 
hogy szüleivel azért nem közölte 
szándékát, mert tartott tőle, hogy 
kalandos tervéhez azok nem járul
tak volna hozzá. Hoffmann Német
országból két társával indult el, de 
azok Becsben megbetegedtek és 
igy ő egyedül folytatta útját.

A kihallgatásról a főkapitányság 
értesítette a német követséget, vala
mint a berlini követséget is.

A válasz megérkezéséig Hoff« 
mannt utazásában feltartóz

tatták
és a Simor ucca 23. szám alatti 
iskolában utaltak ki részére ideig
lenes sziikséglukást.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

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

Szőnyeg, pokróc, Cggony, így- és 
-asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 

.leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaph.tók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000K elleaében'postánkáldök

Budapes'en előszűr Budapesten előuör

Harry Piai
legbravurosabb alakítása

A fekete bohóc
10 felvonásos attrakció címszerepében

A kék barlang titka
vadnyugati ülni hat felvonásban. — Főszereplő:

Pete Morrlson

KERT
8, 10

600.000 K-tól
000,000 K-tól
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Hegedűs Lóránt nevében 
sorozatos csalásokat követett 

el két szélhámos
Közel 1OO millió koronát harácsoltak össze

A főkapitányság detektivjei vak
merő csalótársaságot tettek ma 
ártalmatlanná. Az utóbbi napokban 
egymásután szólt a telefon az elő
kelő vállalatok vezérigazgatói szo
báiban s egy bizalmas hang jelent
kezett, amely

Hegedűs Lóránt volt p'nzügy* 
Miniszternek mutatkozott be s a 
„régi barátságra*1 való hivatko
zással letegezte a telefonnál je
lentkező közéleti és társadalmi 

nagyságokat.
Az állítólagos „Hegedűs Lóránt** 
felhívta az előkelőségek figyelmét 
egy minden előbbit felülmúló, nagy
szerű penffőátszámitási táblázatokat 
tartalmazó könyv megvásárlására. 
A vezérigazgatók készségüket fe
jezték ki „Hegedűs Lóránt nak“ a 
könyv megvásárlása iránt s

bban állapodtak meg, hogy 
lásnap a nagyszerű, aktuális 

könyvet átveszik.
Csakugyan megjelent másnap az 

Illető urak lakásán egy hordár, de a 
könyv helyett csak egy levelet ho
zott, melyben ,.Hegedűs volt pénz
ügyminiszter" arra kérte az urakat, 
hogy a mellékelt 800.000 koronáról 
szóló nyugtát fizessék ki a hordár
nak s

következő napon megkapják a, 
várva-várt müvet.

A „kegyelmes ur" levelében foglalt 
kérésnek mindenki eleget tett, ki
fizették a 800 000 koronát a hordár
nak, s várták ■ a pengőátszámiiáit 
magyarázó könyvet, ami azonban 
napok múlva sem érkezett.meg.

Végül is -az egyik nagy/ vállalat

Revolveros rablótámadások fényes nappal
aki retiküljéböl Browningot rán
tott elő s

A budapesti főkapitányságon s az I 
egyes kerületi rendőrkapitányságokon 
az utóbbi időben mindsürűbben érkéz-1 
nek feljelentések ismeretlon tettesek el
len, akik a főváros környékén a kirán
dulóhelyeken, Hűvösvölgyben, Zugli
getben és a Svábhegyen

az esti órákban, de többizben fényes 
nappal is megtámadják a gyanút
lan járókelőket s életveszélyes fe

nyegetések közt kifosztják őket.
Papp Irén fővárosi tisztviselőnő azért 

tett feljelentést, mert két ismeretlen 
támadó alkonyatidőben, a hűvösvölgyi 
erdei sétányon

nagy konyhakéssel reátámadt 
s a halálra! jedt uő kezéből a rctikült 
kitépte. Pqpp Irénen Olyan félelem 
vett erőt a támadás alkalmával, hogy 
kétségbeesésébon segítségért som mert 
kiáltani s az útonálló fiatalemberek, — 
akikről pontos szeméi yleírást tudott 
adni — könnyűszerrel elmenekülhettek.

Ugyancsak
fényes nappal támadták meg Nádai 
István ís Veres László 

tanulókat
a hűvösvölgyi nagyréten, 
diák kirándulásról tért _ _
útonálló az egyik diák ezüstórájáf. és a 
másik megtámadott diák látcsövét ra
bolta el, s* ml előtt még azok ijedtségük
ből felocsúdtak volna, elmenekült,

Ügy hűvösvölgyi villatulajdonosuőt 
a Hidegkúti úton, Hűvösvölgy lei- 
orgalmaeabb helyén revolverrel ti* 
madtak meg Ismeretlen tettesek, 

s hogy a rablótámadás nem sikerült, az 
csak • megtámadott nő lélekjelenlétéuek 
volt köszönhető.

gimnáziumi

kél
Az

amidőn a 
hazafelé.

vezérigazgatója gyanít fogott s 
tudomására adta az esetet a rend
őrségnek, ahol meglepetéssel érte
sült arról, 
ügyben már 
feljelentést, 
látta, hogy

furfangos

hogy ugyanebben az 
több kollégája is tett 
A rendőrség azonnal

Bethlen István gróf miniszterelnök a 
jövő hét folyamán fejezi be azt a so- 
mogymegyei körutat, amelynek során 
végiglátogatta ismerőseit 
miniszterelnök, mint a 
munkatársának

a legllletékesebb

és barátait. A 
Hétfői Napló

helyen
helyen kijelentették, szeptember első he
tében befejezi inkepusztai nyaralását és

legkésőbb szeptember 10-e körül át
veszi hivatala vezetését.

A miniszterelnök egyébként előrelát
hatóan cstüörtökön érkezik Fonyódból a- 
telepxc, ahol Ripka Ferenc főpolgár
mester vendége lesz. Tekihtottel arra, 
hogy ugyancsak a jövő hétre hívta meg 
Kipka főpolgármester Bélatelepre Vass 
József népjóléti minisztert is, politikai 
körökben bizonyosra veszik, hogy

a bélatelepl találkozáson 
kormányzati kérdések is 

tásra kerülnek.
Az elterjedt hírek szerint 

vagyis
Szent István napján lesz
pen ez a politikai tanácskozás, ame
lyen résztvesz több miniszter is.

Vasárnap délelőtt politikai körökben 
híre járt, hogy

Pesthy Pál Igazságügyminiszter csü
törtökön Balatonföldváron felkereste 
Bethlen István .gróf miniszterelnö

köt.
A beavatottak tudni vélik, hogy 
az Igazságügyminiszter a felsőházi 
törvényjavaslat egyes rendelkezései
ről tárgyalt Bethlen István gróffal

aktuális 
megvita-

pénteken,

Bélatelc-

£95

szélhámossággal áll 
szemben.

A gyors nyomozás megállapítótta, 
hogy mindenkinél egy és ugyan
azon hordár fordult meg. Most már 
nem volt nehéz a hordár felkuta
tása, aki kihallgatása során azt 
adta elő, hogy egy fiatalembertől 
kapta az uccán a leveleket s annak 
adta át a bekasszirozott 800.000 ko
ronákat is.

A rendőrség a csalók leleplezése 
érdekében elbocsátotta a hordárt, 
de figyelni kezdte.

Vasárnap azután a nyomozást 
teljes siker, koronázta.

A hordárnál ismét megjelent egy 
csomó levéllel a fiatalember, hogy 
újabb előkelőségekhez küldje a 
nyugtákkal. A lesbenálló detektívek 
azonnal

lefülelték s előállították a főka
pitányságon.

Itt kiderült, hogy lVeicherdt Bélá
nak hívják, foglalkozás nélküli 
egyén, aki ötletes csalásait Szilágyi 
Géza nevű könyvügynök-társa se
gítségével követte el. Szilágyit is 
előállították. Weicherdt és ” 
bevallották, hogy a nagy 
gal véghezvitt csalásokkal

80—100 milliót szereztek
Mindkettőjüket letartóztatták.

Szilágyi 
furfang-

eddig.

33
a támadók egyikére sze 

gezte,
fordulatra mindkét támadó

támadások történtek az

Oj EGYSÉGÁRAINK
335
350

A nem várt 
elmenekült.

Hasonló „
utóbbi Időben a Svábhegyen és a zug
ligeti erdei sétautakon i«. Két kiránduló 
nőt, N eltér Olga B. listás hivatalnoknőt 
és Komáromi Júlia fővárosi tanitóuőt 
támadták meg a Zugligetben alkonyat 
időben

Ismeretlen revolveres útonállók s 
minden ékszert, pénzt, retlkült el
szedtek a két halálrarémült leánytól 
még a kabátjukat Is lehúzták róluk.

Hasonló panaszok m ed ül tok fel a Bu 
dakeszi község körüli kirándulóhelye
ken elkövetett rablótámadások miatt is 
A panaszosok, akiket esto támadtak meg 
az útonállók, rámutattak arra a körül
ményre, hogy Hűvösvölgy és Zugliget 
legtöbb forgalmas útvonalán — amely 
közigazgatásilag Budapesthez tartozik, 
•— lámpák alig vannak, az utakat nem 
világítják meg kellőképpen: egy út ki
vételével. Ez az út, amely a Jánoshegyi 
vendéglőhöz vez^t.

Idejárt 
gyakran

A többi . _ ....
itt-ett erdöörökct, rendőrőrszemeket, ke
rékpáros rendőröket pedig egyáltalán 
nincsenek errefelé. így történhetik meg 
az, hogy nap-nap után megismétlődnek 
a rablótámadások, amelyekot az ed
digi megállapítások szerint,— a fővd- 
rosftörnyékl erdőkben rejtőzködő, na
gyobb ciöpörtból álló szervezett rabló
bandák tagjai követnek el.

PesthyPál igazságugymimszter 
a mandátum meghosszabbításáról 

tárgyalt Bethlennel Balatonföldoárott?
Bethlen miniszterelnök szeptemberben 

progagandakörútra indul
tekintettel a maudátummeghosszabbítás 
kérdéséinek rendezetlenségére.

Illetékes helyen
vasárnap délben kijelentették a Hétfői 
Napló munkatársa előtt, hogy Pestiig 
Pál igazságügyminiszter az elmúlt hé
ten megszakítás nélkül Budapesten tar
tózkodott, ahonnan múrcsak azért sem 
lehetett távol, mert ezidŐszorlnt a bel
ügyminisztériumot is vezeti. Politika! 
körökben a cáfolat ellenére is bizo
nyosra veszik, hogy a találkozás meg
történt.

Kormánypárti körökben egyébként úgy 
tudják, hogy a nemzetgyűlés őszi meg
nyitása előtt

szeptember havában országszerte 
nagy politikai agitáció indul meg
A miniszterelnök ugyanis az egységes

pártban még a nyári szünet előtt azt a 
kijelentést tette, hogy szeptemberben 
meglátogatja mindazokat a városokat, 
és községeket, amelyek őt díszpolgárrá 
választották. Ezek a látogatások

országos propagandakörűt
keretében fognak lezajlani, amennyiben 
a miniszterelnököt az egységespárt veze
tősége és törzskara végig fogja kisérni 
mindenüvé. Az első állomás Szeged lesz, 
azután Debrecen és Nyíregyháza, majd 
egyes hevesmegyei községek következ
nek.

De országos agitáció moginditásúja 
készül az ellenzék is. liussay Károly 
szeptember második hetében érkezik 
haza külföldi útjáról és attól kezdve az 
őszi ülésezésig az egyesült bajpárt veze
tői is erélyes vidéki propagandát szán
dékoznak folytatni.

Csak elsőrencni női, férfi és auermsk 
J cipők. es harisn yák!

ugyanis annakidején igen 
vacsorázni N'ádosy orszá
gos főkapitány.

Utak elhagyottak, alig látni

kirakataink beszélnék!
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SZÍNHÁZ
Békeffy konferansza Békeffyrőí

aki Mikszáth Kálmán keresztfia, menekül a 
színészettől, utálja a kabarét, lírai verseket ír 

és Hofmannsthalt fordít

F—,vrc, ne vjgyük én 
I I -MINDENKI" mondta az 
I A&s I Amerikába utazó Rózsa
id *77^ hegyi Kálmán, akinek 

három havi, fizetéses sza
badságát azzal a kifogás

sal tagadta meg Hevesi Sándor 
igazgató, hogy nem akar precedenst 
inért akkor mindenki fizetéses sza
badságot kérne a Nemzetitől. In
kább egy egész éves szabadságot 
ajánlott fel Rózsahegyinek termé
szetesen. — fizetés nélkül. Nem szó
lunk bele a Nemzeti Színház és az 
ezzel kapcsolatos kultusz kormány 
üzleti politikájába, de csak azt je
gyezzük meg szerényen, hogy a kér
déses huszonkét és fél millió koro
nánál egy kicsit több kárt jelent 
majd a Nemzeti kasszájának. Rózsa
hegyi egész évi távolléte. És ha ezt 
a kassza csodálatos módon még 
sem erezné meg. — a közönség és a 
Nemzeti, jálékrendje — egészen bi
zonyosan.

GOMBAkZfjGl FR1D.4 aug.
26-úh érkezik haza Vichyböl, 
és 27-én, megkezdik a próbá
kat a Szókimondó asszonyság 
sikerére vagy sikertelensé
gére'való tekintet nélkül a

„Dana sa couder nmve*’-ból, Dévai pom
pás víg Játékából. Gomba asszony direkt 
a. Dévai darab miatt utazott ki. Parisba, 
ahova már a színházi szezón végére ér
kézéit és ifty zárra találta az Odeont. 
Bosszúsan utazott Vivhybe. ahol az első
napon öles stinlidzi platóitok öltöttek a 
szemébe, amelyen az Udeon társulatá
nak vendégszereplését olvasta. Gomba 
asszony szerencsés colt mert az első 
napon Dévai vigjátékót játszották a
sAnházban.

—”1 SZÍNHÁZI KÖRÖKBEN 
1 mindinkább korpöltálják 

azt a hírt, hogy Titkos 
Ilona < Iswződik eddigi 
sikereinek színhelyétől u 
Magyar Színháztól és a 

Vígszínház tagja. Khz, ahol a kitűnő 
fiatal művésznőnek bárom pompás 
szerepéről már. gondoskodtak is. 
Vele szerződik H állítólag Törzs 
Jenő is. aki a Szókimondó asszony
ság-bon már inog is kezdi a víg
színházt vendégszereplését, És ha 
igaznak bizonyul az a befejezett; 
formába közölt, bír. hogy Csorlos 
Gyula. Hegedűk Gyula külföldre 
induló társulatának tagja lett-, ak
kor ezzel a Magyar Színház harma
dik oszlopa is kidőlne, amely oszlo
poknak köszönhette a színház a ta
valyi nagy ás kivételes sikereit. 
Amikor semmi sem lehetetlen a
színházi világban, mégis fonta elás
sál kell regisztrálnunk ezeket a hí
reket, mert lehetetlennek tartjuk, 
hogy a Magyar Színház igazgató
sága ne találná meg a módot arra, 
hogy kiváló és reprezentatív erőit 
egybetartsa.

A TABAR1N C1HKUSZ KA
BARÉI szóm b utón mutatko
zott a bo közöuségnek. Az új 
színházi vállalkozás rendkí
vül ötletes számaiban Vidor
Ferike, Kővúry Gyula, Ha

lász Kató, Rozsnyai Hona. Kondor Ili, 
Gyarmathy Marian. KrajnLk Mária, 
Láazió Jenő, J’oti. Székely arattak si
kert.

f%OYAL
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ünnepélyes megnyitás
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Buster Keaton 
Elmegyek a uadnyusntrn 
Zlgoto szárazon és vízen 
Eleanor Boardman 
Az asszony oerwe jú

EltaUi útin ROYAL étterem

Ki ne ismerné őt, ahogy a füg
göny előtt áll. Kezének e-gy’beideg- 
ződött mozdulatával előreugró ál
lát nyúló háromszögűvé formálja 
és sajátos orrháijgján megszólal: .

— Kéreniszépen... tetszik tudni... 
Békeffy László konferencier és 

kabarészinészről van szó, aki 99 
kabaré-egyfelvonásos után megírta 
századiknak az első háromfejvoná- 
sosál, a Bazsarózsát, amit most erő
sen próbál a Magyar Színház.

Vasárnap délelőtt a Magyar 
Színházban a darab próbája közben 
beszélgetek Békeffyvei. Éppen Z. 
Molnárt szeretné megtanítani egy 
magyar nótára, amit Z. Molnár 
mindig másképpen énekl, mint 
ahogy azt a szerző szeretné. így 
vau ez azóta, amióla szerző és szí
nész van. akik a premierig titkos, 
de a legnagyobb ellenségei egy
másnak.

Békeffy karon fog és kimegyünk 
a színház elé. Fel és alá sétálva, 
még most is idegesen, egyik kezé
vel hevesen gesztikulálva, igy kon
ferál saját magúról. Tessék hall
gatni :

— Kérem szépen, ezt szeretném, ha 
megírná, hogy éu sohasem voltam szí
nész, én elsősorban iró vagyok. Kéreni
szépen ... mert azt mondja a közönség. 
Ez egy. színész, kémnszépon... ez egy 
konferencier... mit akar ez darabot 
írni, ez a Békeffy, kéremszépen . . . hát 
közlöm a t. c. közönséggel, hogy én 
már nagyon régen iró vagyok és csak 
a véletlen folytán lettem színész. (Aml- 

[ nek ugyan most sem túr tóm magam.) 
j — Azt szeretném előrebocsátani, hogy 

eddig 99 egyfel vonásost bátorkodtam 
] megírni. Ezek közül háromnak, a 
Szerzők iskolájának, A iordai liasadék- 
nak és A negyven .és felesnek 'világ
sikere volt. Kilenc, nyelveli játszották, 
köztük Fául Horgom vagy kétszázszor, 
Fritz. Grünbaum (akt életében még más 
darabban, mini sajátjában, még nem 
játszott, az enyéimen kívül) és Palién- 
berg pár-százszor.

— Ezeket megelőzve, kéremszépen 
újságíró és versfaragó voltam u Nyu
gatinál, Uj Időknél és a Budapesti Hír
lapnál. Tizenkétóves koromban líra ver
seket írtam a Nyugatba és az Uj Időkbe, 
Hugó Hofinnnnstahlt fordítottam ko
moly szlnikritikákat alkottam a B. H.- 
ba. Akkor írtam még első húromfelvouá- 
sosomat az „Aranyborjút", Azt is eláru
lom, hogy az újságírássá! még most sem 
hagytam fel és „Zöld Béka" néven, kro
kikat írok egyik napilapba,

—■ Ezek után talán el méltóztatnak 
liini, hogy író vagyok, különösen, ha 
elmondanám, hogy Herceg Ferenc, aki 
szerkesztőm volt az Uj Időknél a, 
„Köny" című versem után így szólt 
hozzám: „Na gyón szép munka volt 
fiatalember, ha így halad, korunk leg
nagyobb lírikusa lesz." Tessék most el
képzelni. hogy ilyen vállveregctés után, 
hogy ízlik nekem a kabarédeszkáD bo
hóckodni ... Egymás között megvallom 
rclttoifőcn utálom.,, egy kicsit.,,

Fé® északi toltam,
—JKedveg Békeffy, hál nem muszáj? 
—■Mi az., hogy nem muszáj 1 Karinthy 

is ifjchjérc írt egy viccet, tetszett, a 
szerkesztőjének és azóta humorista akár, 
akarja akár uem. Próbáljak éu egy ka
barénak például egy drámát írni, vagy 
a függöny előtt lírai veröet szavalni. 
Nőt úgy-o látja!

Én véletlenül vagyok humorkta ée 
és színész, engem félre ismernek ké

Városi Színház Az ember tragédiája
új művészi rendezésben, új kísérőzenével

Szenzációs 
repriz’müsor

•j
Főszereplők:

Dőrgty Jolán, Harmath Hilda. 
Táray Ferenc, Sebestyén Gé*a

Kezdete W Telefon; 65-54

rem szépei) ... de milyen véletle
nül!...

— '/A.z újságkiadók matinéján konfe
ráltam 1912-ben. Ferenczy Károly oda
jött hozzám és azt mondta: „Minek 
vagy te újságíró, a kabarémban havi 
lát) kroncsit kapsz", Elszédültem. Akkor 
GO koronát kerestem verseimmel, kroki
jaimmal összesen. Élelem első drukko
lását a kabaré megnyitóján szenvedtem 
át. Mi az, hogy átszenvedtem, egyene
sen meghaltam. Az első sorban csak 
ezek azura k ültek: Helial, Molnár Fe
renc, lvánffy Jenő, Herczeg Ferenc, 
.Bródy Sánd,or. Halálosan megbuktam 
az első két konferan6zommal, a harma
dikkal azonban „sajnos" fhegnyertem a 
csatát.

-.-Konferansziéi lettem és belesodród
tam a kabafészinészetbe, pedig lelkem 
mélyén, titokban

komoly gondolkodó és lírai termé
szet vagyok, aki irtózik minden vá

sári vicctől.
A „Bazsarózsa" is komoly darab. Az 

uj Magyarország szatirikus fotográfiá
ja akar lenni. Itt kell megemlíteni tár
samat. Raggambl Andrást,'n'kitűnő no- 
veüstát, akinek tisztes polgári neve dr. 
Fluck András és a szegedi Teleki kor
ma uj’ alatt államtitkár volt Szegeden.

— Méltóztatnak érdeklődni talán csa
ládi körülményeim felöl. Tehát 34 éves 
vagyok. Apám neves író volt Szegeden: 
Békeffy Antal. Szerkesztője Mikszáth 
Kálmánnak (aki keresztapám) Gár
donyi. Gézának, Pósa, Lajosnak, Gelleri 
Móricnak és más ilyen íróknak a Sze
gedi Naplónál. Anyám színésznő volt 
Kűfceme^ei Vilma, aki szegény, szüle
tésem pillanatában meghalt...

Ezzel a szomorú akkorddal vé
gezi be Békeffy ínondókáját.

Bizonyos, hogy akármilyen siker
rel folyik le. a Békeffy-premier, 
Békeffy kiáll a kabaré függönye 
elé és kezdi a konferanszot:

— Valahol a Magyar Színházban 
játszanak egy darabot, kérem- 
szépen, valami Bazsarózsa (a kö
zönség nevet) — azt mondja, kéreni
szépen, Bazsarózsa... umberufen ... 
abban van egy női!... (nevetés.)

Mert Békeffy még magának sem 
kegyelmez. Stób Zoltán

Csütörtökön:
>

Csortos 
Berky Lili 
Somlay 
a főszerepekben

SEBESTYÉN GÉZA' a 
Városi Színház igazgat 
tója, ugyancsak elhanya-* 
gólja az jitóbbi időben a 
színigazgatói működését, 
mert minden idejét szere

pének tanulmányozására fordítja. 
Géza direktor játssza ugyanis a 
megnyitó előadásnak az Ember tra
gédiájának Lucifer szerepét. Hozzá
fűződik ez a kedves történet. Az 
egyik képben a süllyesztőből ki
emelkedik Adóm és Lucifer. Ádá- 
mot Táray Ferenc alakítja, aki egy 
fejjel nagyobb mint Sebestyén 
Géza és így természetesen előbb .je
lenik meg- a nézőtéren. Mikpr lepró
bálták a jelenetet Sebestyén Géza 
odaszól Zerkovitznak.

— Még jó, hogy ezeket a szerepeket 
nem Hoíithy és Biller játszók. Mert 
képzeld mi lenne abból, hq oz egyi
ket egy félpercccl előbb látná a kö
zönség.

Szombaton két színház nyi
totta meg a kapuit, mind
kettő a tavaszi nagy sikeré
vel. A Magyar Színház a 
Dr. Szabó Juci-xa], a Víg
színház az Autóniá-va}. Mind

két színházat majdnem teljesen megtöl
tötte a közönség, amely különösen ün- 
nelte az újra nagyon •'•megfiatalodott 
Fedők Sárit, aki. csokoiádébarnára sülve 
játszotta a Tóni néni híres szerepét.

A VÁROSI SZÍNHÁZ az 
Ember tragédiájával kezdi 
szezonját, amely úgy lát
szik sehogyau se tud meg
öregedni, mért amióta a 
Városi Színház fennáll 

eg.v darabra sem volt olyan nagy 
elővétel az első napon, mint éppen 
Madách örökbecsű drámai költemé
nyére. Szorgalmasan próbálják és 
a darabot, ami szintén régen for
dult elő: ezt a számtalanszor már. 
játszott költeményt két hétig egy
folytában akarja műsoron tartani 
Sebestyén igazgató. Mondták is 
neki:

— Te ^amihez nyúlsz az arany, 
lesz. niég“ más ember, tragédiájából 

hasznot húzol:

Király Színház
Mindennap

PESTI :•>

J{ 
:: 
::

Endja Mogoul a világ
hírű táncosnő min

den este fellép

Belvárosi Színház aüg. 19
A szezón slágere ;

Darázsfészek 
Gaál Franciska 

és az egész eredőt! együttes

TeMrútlJzInjjií
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_ HÍREK 
öwfflos lett egy 

itiarhntaesWö, mert 
elvesztette o vagyonát
Vasárnap este értesítették a mentőket, 

fcogy a Rákóczi tér 3. ‘számú házban 
lakó Pfeiffer Dóri 57 éves íuurliukeres- 
kedő öngyilkos lett. A kivonult mentők 
megállapították, hogy Pfeiffer nagy
mennyiségű luminúllal mérgezte meg 
magát, mire beszállították a Rókus kór
házba.

Pfeiffer Dóri néhány évvol ezelőtt 
még

leggazdagabb márkakereskedők közé 
tartozott.

Több értékes háza és villája volt és 
ezenkívül is nagy vagyonnal bírt. A vál
tozott gazdasági viszonyok azonban 
Pfeifí érnél is érezhették hatásukat. Az 
•üzletmenet rossz volt. Lassankint felélte 
pénzét, ingatlanaik közül csak a római- 
íilrdő maradt meg, sőt háromszobás la
kásából két szobát albérletbe kellett ad
nia. Míg ő családjával a lakásnak csu
pán egyik szobáját lakták.

Az öreg Pfeiffer
nem bírt belenyugodni vagyona el

vesztésébe
és emiatt állandóan búskomor volt. Az 
utóbbi időben pedig többször hangoz
tatta hozzátartozói előtt, hogy öngyil
kos lesz, mert nem tudja elviselni a sze
génységet.

Vasárnap aztán végre is hajtotta a 
szándékát. A délelőttöt feleségével 
együtt rómaifürdői villájában töltötte, 
majd elbúcsúzott feleségétől és elment 
hazulról azzal hogy fontos üzleti dolgát 
kell elintéznie a fővárosban. Visszaér- 
keztekor felment lakásába és itt követte 
cl végzetes tette. A hazatérő cselédleány 
vette észro az öngyilkosságot és értesí
tette erről a mentőket

A késő éjszakai órákban a Rókus kór
házból nyert információnk szerint Pfeif
fer a halállal vívódik.

— Rakovszky belügyminiszter álla-, 
Üota Javul. Kolozsvárról jelentik va- ; 
Bárnap este: Rakovszky Iván belügy-! 
miniszter állapotáról ma a következő: 
jelentést adták ki: A beteg állapota jó. 
A drainugecsö rövidesen megszünte
tendő. A seb élénk sarjadzásban. Gyó
gyulás előreláthat. húsz napon belül.

— Baross képviselő állapota kissé 
javult. Baross János nemzetgyűlési 
képviselő, aki már hónapok óta 
fekszik betegen a Szent István 
kórházban, az utóbbi napokban job
ban érzi magát. Kezelő orvosának 
véleménye szerint Baross János ál
lapota általánosságban változatlan 
ugyan, a legutóbbi időben azonban 
némi javulás észlelhető.

— A Prágai Nemzetközi Vásár au ff. 
hó 29-én nyílik meg. Látogatni vizűm 
nélkül utazhatnak és 33 százalékos vas
úti díjkedvezményben részesülnek. Fel
világosítást ad: Taiizor Miksa, VII., 
Akácfa ucca 5Ó. Telofón.

— Elhagyta a szülői házat, mert 
a mamája megverte. Ma bejelen
tették a rendőrségen, hogy Sz. 
Lídia 13 éves iskolásleány szüleinek 
Király ucca 43. sz. alatti lakásáról 
eltűnt. A kislány az utóbbi napok
ban este későn jött haza, sőt az is 
megtörtént, hogy nem töltötte ott
hon az éjszakát. Édesanyja ezért 
szigorúan megdorgálta és megverte. 
Lídia a verés miatt nagyon elkese
redett a péntek óta nem tért vissza 
a szülői házba. A rendőség keresi.

Augusztus 22-én
este zárul az

Embervédelmi Kiállítás!
Belépődíj: 6000 Korona

Balépég csakis a Hermina úti kapunál. Villamos
közlekedés : 25, 83, 35 és -Mos számú kocsikon

,, Anemzet cselédje akarok lenni** 
— mondotta Vass Zalaszentgróton

Zalaszentgrót, aug. 15.
Bensőséges ünnep keretében nyújtották 

át vasárnap délben Vass József népjó
léti és munkaügyi miniszternek Zala
szentgróton a község díszpolgári, okleve
lét. A népjóléti minisztert, aki képvise
lők társaságában érkezett Zalaszent- 
grótra, a község egész lakossága ün
neplő díszben várta. Vasárnap délelőtt 
tábori misével kezdődött a leventék 
sportversenye, amelyet a miniszter a 
legnagyobb érdeklődéssel nézett végig. 
Fél tizenkét órakor Németh Eaiil köz
ségi főbíró lovasbandérium élén nyúj
totta at a miniszternek a díszpolgári ok-

— A nemzetközi jogászkongresz- 
szus tagjai Budapesten. A nemzet
közi jogászköngresszuB Budapesten 
időző tagjai vasárnap délelőtt meg
tekintették a kurfá épületét, a par
lamentet ós a Margitszigetet. Dél
ben a külügyminisztérium vendégei 
voltak ebédre. Este a Gellert-szálló
ban vacsora volt, melyen Nagy 
Emil igazságügyminiszter búcsúz
tatta a vendégeket.

— Ünnepélyes keretek közt felavatták 
vasárnap a két újonnan választott fő
rabbit. ünnepélyes keretok között folyt 
lo vasárnap délután u Rombocli uccui 
zsidó templom uj főrabbijának beikta
tása és szik foglalása. A pesti izr. hit
község dísztermében díszközgyűlés ke
retében — amelyen a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium, a főváros és az 
egyes folekezetek képvisolői is megjelen
tek Léderer Sándor dr. hitközségi elnök 
intézett üdvözlő és iktató beszédet az 
újonnan választott zsidó főpaphoz, Fi
scher Benjámin dr.-hoz. Ezután Hajdú 
Marcell dr. elöljáró, a rabbisági hivatal 
a zsidó intézmények képviselői és Sza
bolcsi Lajos dr. az Egyenlőség szerkesz
tője mondottak üdvözlő beszédet. Az 
újonnan választott főrabbi ezután kísé
retével kúlezer főnyi közönség sorfala 
között a sipuccai izr. hitközség székhá
zától templomi baldachin alatt a Ilom- 
bach uccai templomba vonult, ahol az 
üdvözlő beszédek után héberül avatták 
fel. Fischer Benjámin dr. főrabbi ima 
után megtartotta székfoglaló beszédét. 
Ugyancsak vasárnap délután folyt le 
ünnepélyes keretek között az újonnan 
választott Neumann József dr. óbudai 
főrabbi beiktatása és székfoglalása az 
óbudai izr. templomban.

— Gázol az autó. Horváth István 74 
éves napszámost Erdélyi József gép
kocsivezető a Váci út 102. számú ház 
előtt autójával elütötte. — Ungár Szi
lárd 70 évos nyugalmazott villumosvas- 
úti ellenőrt a. Szent László téren el
ütötte egy autó. A mentők mindkettőt a 
llókus-kórházba szállították. 

Netropole Szálloda Éttermei I
VII., Rákóczi út 58

A mai naptól kezdve estónkint :

Sovánka Nándor
hírneves zenokars muzsikál -Ofc ,

■laőrandU magyar éa francia konyha. Polgári Arak 
Kitűnd palackborok randklvűl olcao árban

levelet. Az üdvözlő beszédre Vass Jó
zsef helyettes miniszterelnök így vá
laszolt:

— Mindig az volt a törekvésem, hogy 
a nemzet cselédje, hűséges és szorgal
mas csolélljo legyek. Hogy hat óv után 
nem beszámolót kérnek tőlem, hanem 
kitüntetnek, ez annak u jele, hogy vá
lasztóim helyeslik azt a politikát, ame
lyet a kormány kövét.

Délben nagy díszlakomu volt, ame
lyen több felszólalás hangzott el. Vass 
József helyettes miniszterelnök kísére
tével a délutáni órákban autón Sümegre 
utazott.

— Borzalmas vihar. Madridból ér
kezett lapjelentések szerint Barce
lona környékén heves vihar dúlt. 
Barcelona s környékének nagy 
része víz alá került. Barcelonában 
helyenként egy méter magas a viz. 
A felhőszakadás okozta áradásnak 
számos emberélet esett áldozatul. 
Több hullát már kifogtak.

— Betörés a FIAT Autógyárba. Ma 
délelőt nyolc órakor ismeretlen tettesek | 
bteörtek a fehérváriúti Magyar FIAT 
Automobilgyárba és onnan körülbelül 
hatmillió korona értékű anyagot lop
tak el. A nyomozás a tettesek kézreke- 
rítése érdekében megindult.

— Egy rendőrőrmester élete koc
káztatásával megfékezett egy meg
vadult lovat. Vasárnap délelőtt a 
Kövis ucca 27. számú házból, ahol 
Erényi Károly szódavízgyára van, 
egy teherkocsi elé fogott ló megva
dult. és az uccára rohant. A kocsi 
előtt állt Kovács Ferenc autótaxija 
amelyet a ló legázolt, azután pedig 
a járdán tovább futott. A nehéz te
herkocsi tört-zúzott és a járókelők 
rémülten menekültek a veszedelem 
elől, amikor az arra haladó Góc 
Gyárfás r‘ndőrőrmester élete koc
káztatásával a ló elé ugrott és hosz- 
szA küzdelem után sikerült neki a 
megvadult állatot megfékeznie és 
elejét venni a további szerencsét
lenségnek. A ló tulajdonosa ellen 
megindult az eljárás.

— Egy héten belül a Duna ren
des medrébe tér vissza. A vasár
napi jelentések szerint a Duna ára
dása. befejezettnek tekinthető. Ha 
az időjárás nem lesz kedvezőtlen s 
a Duna felsői szakasza körüli vidé
ken néhány napon át esőzések nem 
lesznek, úgy az áradás Budapest 
körül hat-hét napon belül megszű
nik s a Duna rendes medrébe tér, 
vissza.

Mozi, 
ahol tapsol 
a közönség 
Az Ufa filmszínház 

megnyitó műsorán a német és 
az amerikai filmgyártás 

remekei találkoznak

Néhány boti nyári szünet után meg
kezdte új szozónját az UFA Filmszínház 
Itt kell megállapítani, hogy a szezóu- 
ny-itó műsorra is főszezónbeli formát 
mutatott. A hűvös, nyitott tetejű néző
teret előadásról, előadásra megtölti a 
közönség, amely filmszínházakban nem 
is szokásos

tapssal jutalmazza
a műsor első képét, az új UFA expedí- 
ciós filmet, amelynek címe:

Utazás Mexikóba
Ez az expedíeiós film, amely folytatja a 
tavaly megkezdett nagyszerű UFA-soro- 
zatát, annál érdekesebb, mert a most 
igen aktuális Mexikóba viszi a nézőt és 
bravúros fölvételeivel nemcsak szórakoz
tatja, de tanítja is a közönséget, A mű-< 
sor másik nagy képe amerikai

A bumeráng ,
a címe és főszereplője Eod La Rogue, <1 
legelegánsabb és legszimpatikusabb 
filmbonviván.

A. „Tízparancsolat" főszerepében világ
hírűvé lett Rod La Iloque egy ausztrá- 
liai fiatalembert játszik, aki polinéziaiak 
nagyszerű fegyverével, a bumeráng* 
gal verckszi ki magának a szerelmesét, 
akit a végtelenül bájos

Jetta Goudal 
finom művészettel alakít. Az ötletes fel* 
iratok Pásztor Béla dicsérendő munkája 
Az izgalmasan érdekes filmtörténeten 
kívül UFA híradók és a Tinta Matyi 
burlcszk egészítik ki az UFA megnyitó 
műsorát, amelyet stílusosan simuló kí
sérettel Stephanidcsz Károly zeneigaz-, 
gató által vezényelt zenekar lát el. AzJ 
UFA új műsora valóban reprezontánsan 
nyitja mog eljövendő nagy UFA-filmek 
sorát.

— Jó időre van kilátás. A multi 
heti rossz időjárás után mint a M<x 
orológiai Intézet jelenti, most márj 
jobb időre vari kilátás. Túlnyom 
m&an derült idő várható, a hőméfy 
séklet emelkedésével.

Eltűntek. A főkapitányság eltűnési osztá-i 
lyán bejelentették, hogy Udvnrdy Károly 14 
éves niűszerésztanono mostohuszüleinek Ár
púd út 12. szám alatti lakásáról. — Rótlí 
Aranka 20 éves háztartásbeli szüleinek BaJ« 
nők ucca 7. szánt alatti lakásáról. — Fanit 
fold Ferenc 28 évos napszámos nővérének 
Pestújhelyen Molnár Viktor ucca 5. szám 
alatti lakásáról eltávozott és azóta nem adott; 
életjclt magáról. A rendőrség az eltűnteket 
keresi.

Életuntak. Torlelli Hona 2G éves kenyeres 
leány öngyilkossági szándékból lugkőoldat- 
tal megmérgeztc magút. A mentők súlyos 
állapotban a Rókus kórházba vitték, ahol 
sérüléseibe'belehalt. Holttestét a bonctani 
int őzet be vitték. — Ugyancsak lugkőoldattal 
mérgezte meg magát Méder Géza 20 éves 
szövetfestő Csepelen, akit n montők a Rókus 
kórházba vittek. — Nagy Anna 38 éves szo- 
balcányt a mentők veronálmérgezéssel szél* 
ütöttük a Rókus kórházba, ahol, anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerte volna, meg
halt. Holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították. — Kossovszky József 23 
éves zenész í'llői út 23. számú házban levő 
lakásán szublimát-oldnttai mogmérgezte ma
gút. A mentők a Rókus kórházba vitték.

(A Vígszínház Jövő lietét) Antónia és 
Seybold. u tavalyi szozón két nagy sikere, 
a következő sorrendben tölti be:

Vasárnap, kedd, csütörtök, szombat:
Seybold.

Hét Tő, szerda, péntek, vasárnap:
Antónia.

Az előadások nyolc órakor kezdődnek-
— (A régi Apolló kabaré gárdája a FŐ* 

városi Operettszinházban.) A jövő héten is 
minden este a nagyszerű előadást tart. A 
legmiilntságosabb műsor. Olcsó helyárak.

Ne vegyen mf*
falSIMt, ragunt, férfi--uhSl, gyarmelursbat 18118 Scbnur Henrik kirakatát

Budapest,
MW-ttl IS

JMosr na,,
KaiOn md.Moi.tdl, I 

Kirakataim vaadrnap fa nyírva/
Teleién: Kinél 120—86
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JRgftoref alatt győzte la az 
MTE 4 x 1OOO méteres ifjúsági 

stafétája a favorit MTK-t •
A budapesti kerület Ifjúsági bajnok

ságai ?Í09 méter: l’altz (BEAC). — Dísz
koszi elés: Kiss (ÖTÉ). — Gerelyvetés: 
Szekrényessy (MTK). 4XHM10 méteres 
staféta: MTE.

Ifjúsági versenyeink érdekességét hét- 
Tői hétre emelik a szövetség által pro
gramba iktatott budapesti kerületi ifjú
sági luijnokPágok küzdelmei. amelyek 
tt'0Uk teljes kifejtésére ösztönzik ifjú
sági. iitlélagárdúukat.

A • legnagyobb teljesítményt kéts-igle- 
leinil nz MTE négyszer HMM) méter‘S 
stafétája v gez.tv, amelj versenyét 11 
perc- 12 mp alatt abszolválva, lü percre! 
javította meg n foimiilló országos ifju- 
aági rekordot. A lmjnokstaféta tagjai: 
Clciger.' Almást, ■ Krammrr Huszár. 
Másodiknak az MTK Kiss--Juhász—Su
gár— Marton stafétája futott be, míg 
harmadik a KAOE lelt.

A 200 méteres bajnokság nagy mező
nyéből Valii (BEA(’) szakította ál acél
szalagot. 22.9 mp-cs .idejűv;el beállította 
ei fennálló ifjúsági- rekordot. Paitz a 
flnisboii legyőzte -a 28.1 mp alatt befutó 
Németh Józsefet (FTC) és Niudermann 
I’ált. (ESC).

A dísikoszve-tés bajnokságát Kiss 
(OTH) nyerte meg 3537-es dobásával. A 
vert mezőnyben voltak Pfeifíer (FTC) 
3400 cin-rcl és Lcchncr (MAC) 3095 
cm-es dobásául.

A gerelyvelés bajnoksága az MTK te
hetséges tiniül sulyatlétájának, Szekré- 
nyessy zsákmánya lett 1555 cm-es dobás
sal. Mögötte végeztek Katona (BBTE) 
és Papp (MAC).

A programon wirclHt vn-sonyszámo
kon kívül kiemelkedik a 4X200 méteres 
staféta eredménye. A versenyt az FTC 
lehetséges csapata (Zsivora-Ungúi’ 
Pfeiffer -Németh) nyerte még 1 perc 35.7 
mp alatt, amely idő országos ifjúsági 
rekord.

A triutlont az FTC ifjú albroimd-atlé 
tája Pfeiffer György nyerte meg 3 pont
tal, (ío’.hovUs 4 és Antos 9 pontja ellen. 
Mindhárman. az FTC tagjai.

A többi eredmények: 100 méteres sík
futás, olőnyverscny: 1. Greiner (BBTE) 
3 m. előny, 11.4 mp. — 500 méter: 1. Nic- 
ilermnnn (ESC) 1 pere 11 mp., 2. Nylry 
(Cegléd). — Tdvolugrás: 1. Pfeiffer (FTC) 
641 cin. — 3000 méter: 1. Takács (MTK) 
9 pere, 41 mp., 2. Macii (Vasas) 9 perc 
54 mp. — 1000 méter: 1. Au ka (FTC)2 p. 
55.4 mp., 2. Mészáros (MAC) 2 pere 55,8 
mp., 3. Kiss (MTE.

JTz FTC csapata 
nyerte a vizipóló- 

derbyt
FTe-IH. TVE 3,2 (O: 2)

Az újjáépített Császár-uszodában a ma
gyar úszóbaInokságok küzdelmeinek kereté
ben znjloM le n magyar vjzlpolódcrby. Az 
FTC- III. TVE mérkőzés. A két világvi
szonylatban .is hirnovos csapat, amely a vá
logatott játékrokordot szolgáltatja, hatalmon 
küzdelmei vivőtl a bajnoki pontokért. A 
Belcsnny László dr. által vezetett mérkőzést 
az FTC nyerte meg 3:2 (0:2) arányban. A 
gólokat az FTC részéről Wenk (2) és Ko- 
serii ÍY. a Hí. TVE részéről pedig Keserű I. 
és Hibevt lőtték.

Szent István ünnepi 
Játékok Budapesten

Az FTC iillő-iifi pólyáján o hó 19.. 20., 
21. cs 22-én es|i 8 órakor színre kerül: 

Szent István 
Ünnepi Játék két részben.

Prológust irta: 
RÁKOSI JENŐ.

Irta:
báró NYAKY ALBERT

Rendező: Hegedű* Tibor. - Kísérő
zenéjét szerzetté óm összeállította: 
Szabados Béla. Előadó művészek: 
Hegedűs Gyula a Vigszinház. Bát
hory Ulzelln a Magyar Sz.iuhúz. Pcthö 
Attila n Nemzeti Színház művészei, 
ti többi főbb szerepeket is a főváros 

legkitűnőbb művészei Játsszák.
1IH közreműködő! 1M tagu zenekar! 

308 énekes!
Helyárak: 89,75. 69. 59. 4«. 31, 12 és 19 
ezer korona, .legyek > ú)(htilók n sxin- 
huzjegyirmlúlmn. ' donány-tőzsdékben, 
a szállodák jiortiisninál és u verseiiy- 

pálya pénztárainál.

Fosadni lehet 
t és felvilágosítást kaphat a hookmakarak 
** fogadé Irodaiban i

IV. Kossuth Lajos u. 14-15. T. 23-38. 
Vi. Andrássy ut 45. T. <3-35.
VI. Váci ut I. i. 80—92.
VII | hököll-ut 28 (Gsr^i bazád T. I. 92-83 
v i ut #>• U 55—01.
Vili. BarÖJS ucca 52. T. J. 139-12.

Berlin—Budapest 
4:2 (0:2)

Bíró: Van Zuiytam (Hollandia) 
Elvesztettük Berlin ellent mérkőzésünket, annak 

ellenére, hogy félidőben 2:0-va vezettünk
BiHlujiest futbalfóportjának reprezen

tánsai vasárnap állottak ki Berlin ellen 
hetedszer. A magyar futballsport pro
feszi onts tu formációjának ez a berlini 
mérkőzés lett volna a debiije. Ez és csak
is ez a körülmény kölcsönzött különös 
jelentőséget a mérkőzésnek. Mert egyéb
ként, nem sok reménnyel indítottuk 
útnak azt a gyönge turtalékfotballis- 
lákkal bőven spékelt együttest, 
a magyar színeket volt hivatva 
selni a braudenbudgi szövetség 
összeszokott tizenegye ellen.

Amint, az u szűkszavú távirati tud/.L 
sitásbó! kitetszik, ez a gyönge csapat, is 
várakozáson felüli játékot produkált. 
Megerősíti feltevcsiiuköt az, hogy

Budapest válogatott csapata az első 
félidőben 2:0-ra vezetett és csak szü
net után egyenlítettek ki a berliniek 
majd két újabb góllal javukra dön

tötték el a meccset.
A két csapat a következő összeállí- 

tásbun vette fel a küzdelmet:
Budapest: Nyerges (Vasas) 

(Vasas), Dudás (Kispest)

amely 
ké pv í- 
intnkt

Király 
Weber

H 1OO méteres 
hátuszóbajnokság sorsa az 

Európa-bajnokságofton dől el 
Hatalmas közönség az üsző bajnokságok második 
napján — Egén 2, az NSC, MTK, 111. TVE, Baja, 

Jászapáti 1-1 bajnokságot nyertek
Impozáns külsőségek közepette, hatal

mas közönség jelenlétében zajlott lo 
Magyarország uszóbajnokságainak má
sodik napja. A Császárfürdő újonnan 
épített hatnlmas tribünjei szorongásig 
megtelt közönséggel. Magasrangú ka
tonatisztek, közéletünk kiválóságai je
lentek meg fiz uj Császáruszodában és a 
közönség soraiban ott láttuk a fürdő 
tulajdonosait, az Irgalmas-rend tagjait.

A bajnoki uszóverseny második nap
ján lebonyolítót tűk az összes bajnoki 
versenyeket, a 100 métere? hátuszásban 
azonban ezidőszerint nincs bajnok, mi
után fíartha Károly és Rilskey Aladár 
holtversenyt úsztak. A zsűri úgy dön
tött, hogy </.?/ tekinti bajnoknak, aki az 
fíiirópa-bdjnökságoii kettőjük közül 
győzni fog.

A nap legszebb versenye a 4X200 mé
teres sfai’étabajnokság volt, amelyet 
gyönyörű és ideg feszítő küzdelem után 
az egriek nyertek meg.

A bajnoki versenyek második napjá-

Darányi országos rekordot 
Javított a HOsök emlék

versenyén
A MAC vasárnap rendezte margitszigeti 

-sporttelepén háborúban elesett atlétái emlé
kének szentelt „Hősök. emlékversenyét".

Ez a verseny minden évben nagy esemé
nye volt a magyar sportnak és azon most is 
a magyar útiét lka elitgárdája vett részt.

A verseny kiemelkedő eseménye, hogy 
Darányi (MAC) sulydobásbau 1462 
cui-rel uj országos rekordot állított 

fel.
A régi rekordot 1445 cin-rel Forbálh 

(nrtotta. Rekordot, futott a Névtelen hősök 
emlékére programba iktatott 15 X 400 méteres 
stafétában a győztes MAC csapata Is.

Részletes eredmények:
Magnsugrás: 1. Késinárky (BBTE) 186 em.

2. Magyar (MTK) 183 cm. 3. Farkas Gy. 
(MSE) 180 em. Magyar és Farkas jó ugrása 
meglepetés. Késmárky u 190-et háromszor 
ütötte.

163 m síkfutás: 1. Flnck (BBTE) 11 mp..
2. Steinmetz (KAOE) 11-1 mp.. 3. Nagy (FTC) 
11.3 mp. 60 méterig Steinmetz vezetett, s 
Fiunk csak a finisben nyer.

15H m slkrutás: 1. Villányi (BBTE) 4 p 
13 mp.. 2. Bejczy (MAC) 4 p 13.4 mp.. 3. Bel- 
loni (MAC) 4 p 13.6 mp. Fonyó, Beiloni innjji 
Bcjczy vezetik a. mezőnyt. Villányi a eső- 
mában fut. Az ntuisó' 100 mélereiv nz.iitdiv 
nagyszerű finissel másfél méterrel megveri 
Bejezyl.

Tóvolngrás: 1. Piispöky (MAC) 705 em.
2. Mölnúr (MAC) 663 cm,. 3. Spmfiiy (MAI) 
663 cin. l’üspöky ismét jó formában vnn. 
győztes uugrúsáa kívül még kétszer ugrott 
7 métert.

Sulydobás: 1. Darányi (MAt » 14.62 m, or
szágos rekord!. 2. Eördögh (BEAC) 13.95 m.
3. Halni (MTK) 12.49 m. Darányi harmadik 
dobásával érte cl szenzációs eredményét, 
mellyel Fovbótli (FT< i 1924-ben felállított 
14.4.> métérea rekordját javította inog. Eör- 
<lögh is jó formában van. Daráinál dőbúsat: 
14.02. ki. 14.62. 13-97. új 14-20.

4M m síkfutás: 1. Gdrő M. (KAOE) 50.1 
mp, 2. Kurunczy (MTK) 50.4 mp. 3. Pallaghy 
(BBTE) 53.1 mp. Gerő M. hatalmas iramot 
diktál, melyet Knrunczy nem vesz át és a

(Bástya), Hajós (!), Borsónyi (Újpest) 
Künsztler (Újpest, Takács (Vasas), Jesz- 
ínús (Újpest), Schlosser, Kohut (Ferenc
város).

Restin: Götzc — Brunkc, Sellönherr 
— Eschenloljr, Sviiulz, Völker — Huh, 
Habeck, Greusel, Klrsey, Gülile.

A mérkőzés első félideje a magyar 
csupat abszolút fölényéuek jegyében ját
szódott le. A budapesti csapat fölénye 
Jcszmás két góljában jut kifejezésre.

Sziiuct ytán a mugí'ur s«npat által 
az elős félidőben diktált heves iram 
megbosszulja magát. A berliniek egy
másután jutnak keresztül a magyar fe
dezetsoron és gyakvap kerül sor közel
harcokra. A II. félidő közepén Rnh 
szerzi meg a németek első gólját, majd 
félpero múlva Gphle juttatja a máso
dik gólt a magyar kapuba. A következő 
fél perc múlva Gülile újabb lövése jut 
kcrosztiil a magyar kapuvonalon. (8:2). 
A magyar fiúk erősen küzdenek most 
már a kiegyenlítésért, azonban minden 
kísérletük hiábavaló'. Az utolsó percben 
Kirsey gólja végleg megpecsételi csa
patunk sorsát.

ról fiz, alábbiakban számolunk be:
109 méteres gyorsuszás. Bujnok: Búrúuy 

István (MESE) 1 p. 01.6 mp. 2. Gábort! Antal, 
(NSC) 1 p. 04.2 mp. 3. Bitskey Zoltán (MESE) 
1 p. 07.4 mp. ,4

100 méteres hölgy-inelluszóbajnokság: Baj
nok: Molnár Ella (Bajai SE) 1 p. 35.6 mp.,
2. Benkő Margit (Soproni Pannónia Úszó- 
Egylet) 1 p. 35.8 mp., 8. Kabdebó Ilus (Bajai 
SE) 1 p. 36.6 mp.

100 méteres melluszóbajnokság. Bajnok: 
Barin István (III. TVE) 1 p. 23 mp-. 2. Stei- 
ncr László (MTK) 1 p. 23.2 mp., 3. Hegedűs 
István (BEA(') 1 p. 24.6 mp.

100 méteres hátuszóbajnokság. Bajnok 
egyelőre nincs, mert Bnrthn és Bitskey Aln- 
dár holtversenyben győztek l p. 16.2 mp., 3. 
Ullrlch .János (Csabai AK) 1 p. 18.4 mp.

Mű ugróba jnokság. Bajnok: Nagy Károly 
(MTK) 148.20 pon(, 2. Vajda László (VAC> 
135.44’ pont, 3. Szálai Lajos (Sz.cgedi UE) 
78.62- pont-

4x200 méteres stafétábaJnokság. Bajnok: 
a MESE csapata 10 p. 27.6 mp. (Szflsztay, 
BflSkey.- Sfcigricz, Bárány) 2. az. MTK csa
pata 10 p. 36.4 mp., 3. A Szegedi Úszó 
let csupata.

A bajnoki verse».v mérlege:
Bajnokságot nyertek: Eger 2. Az .........

MTK. III. TVE, Bajn. .Jászapáti l-l baj
nokságot- 

célegyenesbe 6 méter előnnyel fordul be. A 
finisben ezután ICurunezy felnyomul, de 
mústélmétcrrel verve marad.

Gerolyvctés: 1. Szenes (MAC) 59.15 pi,
2. Ghillúny (MAC) 57.74 in. 3. Gyurkó (FTC!) 
57.71 ni. Szepes első dobástól kezdve vezet és 
biztosan nyer. Dobásai: 55.63, 59.15, új, 58.79, 
53.02. 58.29.’ StW in ‘síkfutás! 1. Gross (MTK) 9 p 03.0 
mp. 2. Piros (Cegléd) 9 p 18.7 mp. 3. Kulc
sár (MAC?) 9 p 27 mp. Gross vezetésénél in
dul cl a mezőny. Eleinte Pnpp halad a nyo
mában. de féltávuál leszakad, s midőn Pi
ros felfogja, feladja n versenyt.

110 ni gátfutás: 1. Püspöky (MAC) 15.8 
mp, Piispöky egyedül futva érte el kiváló 
eredményét, mivel Mnakátot a startev há
rom kiugrás mlglt kiállította és Somfay és 
Magyar pedig már az első gátnál feladták.

15x411 ín staféta: Hősök • emlékversenye.
1. MAC' 13 p 26.2 mp. Országos rekord! 2. 
MTK 13 p 33 mp. 3. KAOE 13 p 46 2 mp. A 
várt nagy küzdelem elmaradt. A MAC ele
jétől kezdve vezetett s előnyét fokozatosan 
növelve 50 méterrel nyert-

Egyéb versenyek:
408 méteres gátfutás junior: 1. Székelj* 

(DGASF.) 61.4 mp.
Dlszkoszvetés hep: 1. Tóth (MTK) 9 m.e. 

45.02 in Marvnlits, Dorogén és Hegős nem 
ind ultak.

Magyarország kerékpárbaJnokságai' va
sárnap kerültek eldöntésre az. újpesti sta
dionban. A 100 kilométeres motorvezetéses 
bajnokságot Martos (UTE) nyerte meg Tóth 
jlyulu (Edlsou), Piut.v (FTC), és Bánóczky- 
ellen. — Az 1000 méteres sprititbajnokság 
győztese Grimm (Edison), aki Eignert (FTC) 
és Tóthot hagyta maga mögött. — Az 1000 
méteres szenior sprint bajnokságot Barálh 
(Víndorkefiv) nyerte Pórász (MTK) Kau- 
pert (MTK) és Tandasy (Budai KE) ellen.

Az Európa birkozóbajnokságaira kikül
dendő magyar versenyzőket szombaton és 
vusái'na)) próbálta ki a Blrkozóazövet ség. A 
viisárnup! pj-óbaversenyeu a pehelysúlyban 
Fekete Koirrád (MTK) pontozással vesztett 
Magyar Armaud (BAK) ellen. — Kllnger 
(ÚTÉ) sérülés miatt visszalépett Kellner 
(UTE) ellen. — Ambrus (MAC) pontozással 

győzött Németh ÍMTE) clleilk-- A .Matúra- 
Keresztes mérkőzés döntet lejkil végződött. 
Fereuczy Rudolf (MÁV) pontozással győz 
Prívak-sek (Kaposvár) ellen, fcizalai Imre 
(MTE) sérülés miatt visz.alópett Nagy La
jossal (MAC) sz.embeu. — A Maliira—Ke
resztes mérkőzést ma megismétlik. Jmpuiik 
zártáig csak a lógsulybaa és a uagyközóp- 
sulybun történt döntés. Lógsulyban 1- Ma
gyar (BAK). 2. Janlesek (MTK), 3. Fekete 
(MTK). — Nagyközépaulyban: I- Fereuczy 
(MÁV), 2. Privulcsek (Kaposvár).

LOSPORT
Budal-dtt

1. Bcdoulne, 2. Gömör. 3. Szándékos.
Nagyszámú közönség előtt folytak le a 

vasárnapi I,ovaregj let! verseuyek. Sajnos, a 
sport nagyon közepes nívón mozgott ar. 
*'M5es .versenyekben, kis inezőpyök indultak 
es Hedoulnen kívül, amely igen Jiönnveu 
nyerle a nap főversenyét, a BudM-dijat, 
Gomor c£ Szándékos ellen, u többi verse
nyekben gyenge es rossz kínsszisti lovak in
dultak. Csupa eladó és weller handicapok 
szerepellek a nap listáján. A Lovaregylek 
igazán szebb programot’iilJíthatna össze va- 
sarnapoiikint, mert így n publikum, •melyr 
Jassun-lnssau kiszokott az.iij lóverseny tőrre, 
el fog maradni. A megnyitó versenyt Sniffy 
nyerte. I< elkelő és Bánát ölen, de győzelmét 
2S<). ,sc 1 nagyszerű lovaglásának köszön
heti. Hívni, végre száintalnii helyezetten fu
tás után mint favorit nyerte a 24(’O méterein 
liandleapot. A. kétévesek . eladó liandieapjút 
Bombay nyerte, amely limitkor hasonló íiie- 
zonyben rossz utolsó vő]., persze szintén 
fogadva. A kétévesek veereenyót Nanghty 
Daisy nyerte, a nagy favorit Bedley ellen, 
igen könnyen. Az utolsó versenyt, u welter- 
hundieapot, a népszerű Lajtos-istálló nyerte. 
Marika 11. réven. A részletes eredmény a. 
követ kező:

I. Snlff.v (Esel) 1.), 2. Felkelő (Csuta 6).
3; Bánát (Gulyás Pa). F. in.‘ * “ " ’
Assir. ’i h.. a( h. 10:47, 24.

II. 1. Rlval (Csilla pó)..........
5). 3. Serpeiktiu (Szoknia! t). I 
Várkört. Kontár. J,i h.. 1'j-h..

III. 1. Hedoulne (Gutái 2 r 
(Csuta 3), 3. Szándékos (Gulya 
10:13.

IV. 1. Bombay (Gutái 3). 2. Lizi (Esch 5).
3. Rapid ....' - ■ •”
Snobby.
% h.. V

V. 1. ixangaty uaisy (özaoo zj, s. Hediey 
(Gutái «/I0 r.). 3. Petúnia (Esch 1%). F. m.: 
O. M. 2h.. -Vi h. 10:28.

VI. 1. Marika II. (Bilisek 1%). 2. Mala-
droit (Szűcs 12L 3. Daniokles (Csuta 4>. F. in.: 
Lblice, Facér. Derengő.-L'cruiitage, Torcello. 
2Uh.. 2h., 10:32, 14, 24, 16.

Altér Drahrer, 
2I.
hámorul (Blasek 

F. in.
.. 10:37, 
reá).

■ás 3).

: Bikflc, 
19. 20.

?. Gömör 
211. fejh.

(Stenzi 6.j. F. m.: Formás, Lorarno. 
. Ciné. Merész. Hárviz, Masa, Apor- 

.... búh. 10:42, 18. 19. 21.
V. 1. Nanghty Daisy (Szabó 2). 2. Bedley

O. M. 2

Szerkesztésért felel: 
ír. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
A „Hétfői Lapok“ Ujságvállalat.

káüúbehozatala

Postacsomagot 5kg*t6l kezdve frízt 
és cukor kivételével) vidékre bér* 

mentve szállítunk, férjen 
árjegyzéket f
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