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Lovasrendőrattak az uszőversenyről klnrekedt 
háromezer főnyi közönség ellen

A Népszövetség vándordíját Németország nyerte Magyarország előtt — Válogatott 
vízipoló csapatunk legyőzte Svédországot - A vizipoló tornát Magyarország csapata 

veretlenül nyerte
/

A tikkasztó hőségben gyalogosok 
aűrű csoportja és zsúfolt villamo
sok haladnak a Császárfürdő felé. 
Három órakor kezdődik az európai 
úszóbajnokság döntő mérkőzése. A 
Császárfürdő óriási parkja két óra 
körül telve a verseny uszodához 
igyekvő közönséggel. Egymásután 
érkeznek az autótaxik, elegáns 
hölgyekkel, akik .izgatottan si(rf?n’,ek 
a bejárat felé. Az uszodát és á tri
bünt körülvevő kerítésnél többezer 
főnyi ember szorong, ukik megvál
tották jegyüket, de nem tudnak be
jutni az uszodába. Mindenki az 
uszodának egyetlen nyitva lévő 
kapuja felé tart, mert

a többit a kerületi mérnöki hi
vatal ovóintézkedésére a rend

őrség lezáratta.
így a kerítések körül ezren és ez
ren, akik jegyeiket már megvál
tották, kénytelenek várakozni. A 
helyzet mind feszültebb lesz, sokan 
hangosan kiáltoznak, kárhoztatják 
a rendezőséget. Az ügyeletes

rendőrtisztek kiadják a paran
csot a térség megtisztítására.

Gyalogos és lovasrendőrök igye
keznek kordont vonni a kerítés 
köré, de ez nem megy könnyen, 
mert azok, akiknek jegyük van, de 
az uszodába még nem juthattak be. 
nem akarnak helyükről eltávozni 
és mind erélyesebben követelik be
bocsátásukat A rendőrség látván 
többszöri felszólításának sikertelen
ségét,

lovasrendőrökkel valóságos at
takot intéz a közönség ellen.

Ijedt kiáltással szalad szét a lovak 
elől a megrohamozott tömeg, amc- 
lyot ltpósről-lépésro szorít vissza a 
rendőrség a pálya kerítése mellől.

Bont a pályán a tribünök már 
roskndúslg megleltek, szó sem le
het arról, hogy bárki is bejusson. 
Mintegy

háromezer ember kezében je
gyével kénytelen eltávozni, 
anélkül, liogy bebocsátást nyert 

volna.
Többen abcugolják a rendezőséget, 
hungos botrányt okoznak s így né
hány

előállításra is kerül a sor.
Botrány okozás címén előállították 

Földes Pál m. tisztviselőt, Fi- 
scher Géza mérnököt, Lukács 
György és Lukács Miklós egyet, 
hallgatókat, Glóth. Pál keres

kedőt és feleségét, Schönberg 
Jenő kereskedősegédet, Faragó 
István péksegédet, Horváth 
károly pincért és Fiilöp Imre 

droguista segédet.
a harmadik kerületi kapitánysá
gon, ahol jegyzőkönyvet vettek ve
lük fel és megindították ellenük 
a rendőri eljárást.

A versenyuszoda karzatán a ka
tonazenekar pontban három órakor 
rázendített a Hymnuszra, ékkor ér
kezett meg Horthy Miklós kor
mányzó feleségével és fiával és el
foglalta azt a díszpáholyt, amely
ben József Ferenc főherceg és neje, 
valamint Klebelsberg Kunó gróf 
közoktatásügyi miniszter is tartóz
kodott.

Zsibongás és izgalom fut végig 
a nézőközönség soraiban, amikor 
eldördül a százméteres úszás start
ját jelző pisztolylövés.

— Bárány, Bárány, tempó Bá
rány! — kiáltja ezer és ezer torok. 
A tribünök első és utolsó padsorai
ból egyaránt, biztatják, buzdítják 
Európa százméteres úszóbajnok
jelöltjét. A hangos kiáltásba bele
vegyül a svéd csoport erőteljes: 
héja! héja! héja! kiáltása, amely- 
lyel a svédek reménységét, Arne. 
Horgot biztatják. w

Egy perc, egy másodperc és egy- 
ti^ed másodperc múlik el tomboló 
izgalom közepette. A közönség a 

A versenyek lefolyása
Ünnepi külsőségek közepette, a ma

gyar közélet jeleseinek jelenlétében fe
jezték be vasárnap Európa úszóbajnok
ságainak küzdelmeit. 8000 főnyi közön 
ség töltötte meg az átépített Császár
uszoda Potemkin-tribünjeit és ünne
pelte a világhírű egri úszót, Bárány 
Istvánt, aki Magyarország és Anglia 
bajnoki címéhez, továbbá a francia 
Grand Prlx-hoz megszerezte Európa 
sprint-bajnoki címét is.

Csak sajnálni lehet azt, hogy a nagy, 
lnternacionális mitinget megzavarták 
azok a tumultuózus jelenetek, amelyek 
a Magyar üs/.ó Szövetség rutinirozatlau 
rendezőgárdájának hibájából csaknem 
súlyos katasztrófának lehettek volna az 
előidézői. Azok a boldog nézők, akik 
már belül voltak, nem Is sejtették, liogy 
az uszoda előtti térségen nyír rendőr
lovak’ patái tisztogatták meg a bejára
tokat.

Pont három órakor érkezett meg a 
kormányzó, miután József és József 
Ferenc főhercegek családtagjaikkal 
egyetemben elfoglalták helyeiket. Az ál
lamfőt a Himnusz akkordjaival fogadta 

>a katonazenekar, amelynek elhangzása

fékevesztett izgalom extázisával kí
séri figyelemmel kedvencének mind 
egyes karmozdulatát. Pillanatok: 
hosszú múlni nem akaró idők nyo
masztó fájdalmával nehezednek az 
emberek lelkére. Folyik a küzdelem 
Egy perc, egy másodperc, egy ti
zed másodperc... Sikoly, kiabálás: 
Bárány... Bárány... Arne Borg ...

És Bárány István, a magyar, baj
nok győztesen ér. a célhoz.

A százméterps’ verseny bajnokát 
zúgó éljonzésSel ’ Ünnepli a verseny 
közönsége s köszöntik versenytár
sai. A katonazenekar rázendít a 
Himnuszra, Bárányt, felkísérik a 
kormányzó páholyába. Horthy 
Miklós kormányzó melegen gratu
lál Európa úszóbajnokának.

Bárány országos rekordja után a 
százméteres hátúszás döntője kö
vetkezik. A tribünökön újabb izga
lom fut végig, újabb magyar győ
zelmet vár mindenki. Minden szem 
a startnál álló versenyzőkre szege- 
ződik. Ebben a pillanatban egy fe
hérruhás panamakalapös, fekete 
nyakkendős, napbarnította arcú 
asszony lép be a versenyuszodába. 
Fedőik Sári. Megáll egy helyben s 
onnan állva figyeli a startot. És 
tapsol a magyar győzelemnek, úgy 
ahogy talán egy forró premier es
tén neki tapsol a közönség.

Román Kálmán

után nyomban starthoz állt a 101) méte
res gyorsúszás döntőjének internacioná
lis mezőnye.

Lélegzetvisszafojtva figyelte a közön
ség a szenzációs verseny minden egyes 
mozzanatát.

Az előfutumok eredményei alapján : 
Arne Borg (Svédország), Bárány István 
(Magyarország). Gáborfl Antal (Ma
gyarország), Helnrich és Hoitmann 
(Németország), Wcmer (Svédország) és 
Polli (Olaszország) kvalifikálták magu
kat a döntőre. Pisztolylövésre egyszerre 
indul a mezőny. Arne Borg nyomban 
start után előretör, nyomában Bárány. 
50 méternél Borg lordul elsőnek, hatvan 
méternél azonban már együtt vannak 
és Bárány a cél előtt egy méterrel min- 
don erejét összeszedve,

karcsapással előzi meg a világhírű 
svédet.

Rövid pár percnyi szünet után
Az árbocra felkuszlk a három
színű lobogó, amelyet a svéd kék

sárga trikolór követ.
Aj? .eredményhirdető a hatlmas közön

ség üdvrivalgása közepette hirdeti ki 
megafonon az eredményt, amelynek alap
ján

Európa bajnoka: Bárány István 
(Magyarország) 1 pere 01 mp-es 
országos rekord alatt, második 
Arne Borg (Svédország) 1 p. 01.2 

mp.
A mega fon monoton hangját elnyom* 

ja azután a közönség tapsvihara.
A 100 méteres hátúszás döntőjében ha

talmas küzdelmet vívtuk Bartha Károly 
és a német Fröhlich. A küzdelem holt
versennyel végződött és a zsűri új mér
kőzést rendelt el, amelyet a vorseny vé
gen úsztak le. A megismételt verseny 
Bartha győzelmét eredményezte. A né
metek azonban előbbindulás miatt 
megóvták a versenyt.

A versenybíróság még az est folyw 
mná összeült a Brlstol-szállóban, hogj 
a németeknek Bartha Károly győzelmi 
ollen benyújtott óvását letárgyalja.

A késő éjjeli órákig tartott tárgya/ 
lás után

a versenybíróság megállapította, 
hogy Bartha Károly a pisztolylövés 
elhangzása előtt indult és disz
kvalifikálta a magyar bajnokot, 
Fröhlichet pedig győztesnek nyíl' 
vánltotta. Tekintettel azonban a 
holtversenyre, Bartliát a zsűri 

másodiknak helyezte.
A műugrásban Magyarország nem 

volt érdekelve, miután versenyzői még 
az előfutamokban kiestek.

A 4-szer ZW méteres staféta Európa- 
bajnokságában Magyarország a máso
dik helyre szorult a német válogatott 
staféta mögött.

Vizipolóban Magyarország 3:1 arány
ban győzte le Svédország csapatát.
A magyar válogatott vízlpoló-csapat, 

így veretlenül győzött 6 ponttal u vizi- 
poló-bajnokságbuu.

A részletes eredmény a következő:
100 méteres gyorsuszás, döntő.

Európa 'bajnoka: Bárány István (Ma
gyarország) 1 p. 01 mp. Magyar rekord!

2. Arne Brog (Svédország) 1 p. 01.2 mp.
3. Wernor (Svédország) 1 p. 03.8 mp.
4. Helnrich (Németország) 1 p. 04.4.
5. Gáborfl Antal (Magyarország) 1 p. 

05.2 mp.
G. Hoitmann (Németország) 1 p. 06.2.

100 méteres hátuszás, döntő.
Bariba Károly és Fröhlich holtvor- 

sonyben végeztek 1 pere 16 mp. alatt. 
A megismételt versenyt Bartha Károly 
négy méterrel nyerte meg.

3. Lundahl (Svédország) 1 p. 16.4 mp.
4. Bitskey Aladár (Magyarország) l p.

18 W* « M 15. Trenschel (Németország) 1 p. 15M.
6. DvoTcak (Ausztria).
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Műugrás. —
z Jterópa bajnoka: Mund (Németország) 
(186.43 pont.
r X, Lechnir dr. (Németoiwsúg) 178.52 p.

X Balázs (Csehszlovákia) 164.76 pont.
4. Standinger (Ausztria) 161.24 pont.
5. öberg (Svédország) 159.11 pont. 

,6. Araold (Ausztria) 146 pont.
f*” 4X280 méteres staféta,

BttrZpr bajnoka: Németország (Helt- 
ínann, Rademacher II., Bergoe, lloin- 
fcich) 9 p. 57.2 mp.

2. Magyarország (Bitskey II.. Wnnnio 
fi., Szglrilz, Bárány) 10 p. 0X4 íny.

X Svédország 10 p. 06.8 mp.
4. Csehszlovákia 10 p. 36.8 mp.
5. Olaszország 10 P. 49 mp.
6. Spanyolország 11 P. 50 mp. -El’

Vlzlpoló
V Magyarország—Svédország 3:2 (3:0).

' Hiró: Hodgson (Anglia).
'Magyarország: Bartha István—Ho-

monnay II., Fazekas—Kescrii I—Wenk, 
(Vértesi, Keserű II.

Svédország- Nanmann—C. Anderson, 
Parson—Borgwall—E. ^Lndersson, Nor- 
berg, Arno Borg.

Az első félidő nagy magyar fölényo 
három magyar gólban jut kifejezésre. A 
két KeBcrü-testvór és Vértesi lőtték a 
gólokat A svédek csak a második fél
időbon jutnak igazán szóhoz, mikor is 
Bergwallnak sikerült két gólt vissza
adnia.

Az első Euröpa úszóbajnokság vlzl- 
poló-tornáját <gy Magyarország 

/ veretlenül nyerte 6 ponttal, 
<6:3 gólaránnyal. Második Svédország 3 
pontiul, 10:10 gólaránnyal, harmadik 
Németország 2 ponttal, negyedik Bol- 
gium 1 ponttal.

’A Smlth Jeremiah által az Európa* 
bajnokságra alapított népszövetségi 
vándordíját Németország nyerte 
85 ponttal, Magyarország 56 pontja 

í ellen.
/ 8. Svédország 48 pont. 4. Ausztria 14 
g>ont. 5. Csehszlovákia 9 pont. 6. Belgium 
6 pont. 7. Anglia 4 pont. 8. Olaszország 
1 pont.

Nagy kormánypárti tüntetést 
terveztek Szent Istvánra

A tervet az utolsó pillanatokban lefújták
A tömegek egy része, amely Szent 

István ünnepére , érkezett Buda
pestre, vasárnap Utég itt hömpöly
gőt! a főváros uccuin. Egyébként 
azonban u Szent István-hót anél
kül múlt el, hogy jelentősebb poli
tikai esemény történt volna. Még 

az a találkozó is elmaradt, ame
lyet a Balaton partján tervez
tek, hogy azon Bethlen István 
gróf miniszterelnök a főváros 
polgármesterválasztása kérdésé
ben tárgyalásokat folytasson.

Ennek a halogatásnak egyik oka 
az, hogy Rakovszky Iván belügy
miniszter betegen fekszik Kolozs
várott és a miniszter elnök meg 
akarja várni azt az időt, amíg a 
belügyminiszterrel ebben a kérdés
ben érintkezhetek. Amennyiben 
Rakovszky Ivánnak még hosszúbb 
időt kell Kolozsvárott töltenie, a 
miniszterelnök valamelyik meg
bízottja fog Kolozsvárra utazni, 
hogy ott Rakovszkyval a szükséges 
tárgyalásokat lefolytassa. Ebben 
a kérdésben különben az elmúlt 
napokban az az esemény történt, 
hogy

Ilipka Ferenc főpolgármestert 
Fonyód-Bélatelepen megláto
gatta Bárczy István és ugyan
csak találkozója volt úgy Ripka 
Ferencnek, mint Bárczy István

nak Ugrón Gáborral.
Szent István napján így nem volt 
semmiféle politikai akció, pedig 
egy

igen nagyarányú politikai fel
vonulást terveztek éppen Szent 

István estéjére.

Arról volt szó, hogy pénteken este 
nyolc órakor fáklyás felvonulást 
rendeznek, amelyen Vass József 
miniszterelnök-helyettest és Ripka 
Ferenc főpolgármestert üdvözölték 
volna. A felvonulást a Kállay-párt 
akarta megszervezni, még pedig 
úgy, hogy elsősorban a hadirok
kantak vonultak volna fel és azt 
remélték, hogy ezekhez csatlakozik 
majd az egyébként is uccán hul
lámzó tömeg. Amikor erről a terv
ről tudomást vettek, a szocialisták 
is. akcióba léptek és Szent István 
napjára a szociáldemokratapárt R. 
csoportja, vagyis a rokkant szoci
alisták csoportja népünnepet ren
dezett a hűvösvölgyi tisztáson. A 
Kállay-párt akcióját azonban to
vább tervezték, mígnem

az utolsó pillanatban éppen a 
miniszterelnökség részéről azt 
a kívánságot fejezték ki, hogy 
a tüntető felvonulás maradjon 
el, még pedig azért, mert a 
Szent István napjától távol 
akartak tartani minden politi

kát. i

Noha már a felvonulásra a/. összes 
előkészületeket megtették és már 
az üdvözlő szónokokat is kijelöl
ték, az ekként az utolsó pillanatban 
elmaradt.

A Kállay-párt akcióját különben, 
hogy erősebben szervezkedjék, ősz
szel akarja kiépíteni. Az a tervük, 
hogy egyelőre Szegeden, Debrecen
ben, Miskolcon, Győrött, Kaposvá
rott és Sopronban tartanak gyűlé
seket és mindezeken a helyeken 
megalakítják a helyi pártot.

A helyzet tudvalévőén az, hogy azok az 
elüldözött tanerők, akiknek ártatlan
sága bel gazol ást nyer, nemcsak vissza
helyezésüket követelhetik, hanem elül- 
előzésük óta elmaradt járandóságaikat 
is, ami egyeseknél 600—700 milliót is 
kitesz. Már néhány héttel ezelőtt tár
gyalás folyt erről a kérdésről a tanács 
és a tiszti ügyészség között, mert

nyilvánvalóvá vált, hogy számos 
ártatlan embert kell majd teljesen 

rehabilitálni.
Úgy látszik ezeken a tárgyalásokon ha
tározták cl a főváros illetékes faktorai; 
hogy felajánlják a tanerőknek az er 
köles! elégtételt, de kötelezvényt irat
nak alá velük, hogy nem reflektálnak 
az anyagi jóvátételre.

A beidézett tanerők egyike, másika, 
aki örült, hogy visszaszerzi meghurcolt 
becsületét,

alá is irta
az ügyészségen eléje tett nyilatkozatot 
s ezeknek aktáit

az ügyészség azonnal vissza is 
küldte

a közoktatási ügyosztályhoz, azzal a 
véleménnyel, hogy az illetők ártatlansá
gát teljesen bebizonyítottunk látja és 
javasolja teljes rehabilitálásukat. A 
tanerők nagyrésze azonban ügyvédeik 
tanácsaira

nem volt hajlandó a különös nyilat* 
kozat aláírására

s ezeknek aktái még ma is ’ '
elintézetlenül fekszenek az ügyész

ségen.

A demokratikus blokk, most értesült 
ezekről az esetekről s intézkedett, hogy 
az eddig aláírt nkilatkozatokat a fővá
ros semmisítse meg s a visszatartóit 
aktákat az ügyészség azonnal intézze cl. 
A blokknak az az álláspontja, hogy az 
ártatlanul elüldözött tanerők nemcsak 
teljes erkölcsi, hanem teljes anyagi jó
vátételt igényelhetnek az őket megalázó 
fővárostól.

Kifosztották Bányai pénz
ügy miniszteri tanácsos fasort 

ulllalakását
Á főkapitányságra az utóbbi időben 

egész sereg feljelentés érkezett ismoret- 
lon tettesek ellen, okik álkulccsal vagy 
az ablakon keresztül behatolnak uri- 
lakásokba és minden megmozgatható 
holmit összeszednek. A vakmerő lakás
fosztogatók tegnap újra látogatást tettek 
a főváros legelőkelőbb negyedében, a 
városligeti fasorban, egy miniszteri ta
nácsos lakásán.

Dr. /lányai Aladár pénzügyminiszteri 
tanácsos tegnap rövid időn át távol 
volt a Vilma királyné út 31. számú vil
lában lévő lakásától. Mikor hazaérke
zett, megdöbenve látta, hogy betörők 
jártak a lakásban és

kifosztották a ruhatárát.
A miniszteri tanácsos nyomban a főka- 
jiitiínyságra sietett, ahonnan detektivok 
mentek ki a villába. A detektívek meg
állapították, hogy u tettes

a villa kertre nyíló ablakán út 
jutott bo n lakásba. A villában Bányai 
Aladáron k i<l még liárom lakó van. 
A lakók közül valaki, úgy látszik, meg
zavarhatta a betörői, aki megelégedett 
az összeszedett. ruhával és ismét az 
ublakon át elmenekült.

Beteg vagyohjój minden tagom, 
De meggyógyulok mert Plohaif 

(iszom.

Az Artista Klub legújabb áldozatai: 
a sikkasztó Schreiber Ferenc és a 

Bristol szálló főpincére
A Hétfői Napló múlt heti számában 

megírtuk, hogy a Polgári Ser főző Rl- 
igazgatósága sikkasztás címen bűnvádi 
feljelentést tett Schreiber Ferenc pénz- 
beszedőjo ellen, aki 50 millió koronát 
szedett be az ügyfelektől, de a befolyt 
összeget elsikkasztotta.

Schreiber Ferenc jó családból szárma
zik. Édesapja dúsgazdag fővárosi vál
lalkozó volt, aki csak néhány évvel 
ezelőtt vált meg a Fark-szálló bérletétől. 

I Állandó; vendége volt az Andrússy úti 
Artista Klubnak is, ahol napokon ke
resztül egyfolytában kártyázott és 
mindig — vesztett. Legutóbb — amikor 
minden pénzo elfogyott — elsikkasztotta 

I a vállalat pénzét és az elsikkasztott 
I jaSuzzel is tovább kártyázott, mindaddig, 

amíg egy detektív felismerte és előál
lítói la a főkapitányságra.

A főváros „alkuja^ az elűzött 
tanárokkal

A tiszti ügyészségen nyilatkozatot iratnak alá velük, hogy 
lemondanak ax anyagi kártérítésről

A városházán toljeaen befejezték az 
elüldözött tanerők fegyelmi ügyeinek 
revízióját ós a felülvizsgálattal meg
bízott húsz tisztviselő a revízió eredmé
nyéről, az akták csatolásával jelentést 
tett a tanácsnak. Most, hogy ezeknek a 
kényes ügyeknek első periódusa lezá
ródott, a tanács a közoktatásügyi ügy
osztály utján a tiszti ügyészséghez lőtte 
ál a revíziós tárgyalások jegyzőköny
veit. Az ügyészség már gyorsabb tem
póban végzett az aktákkal, mert min
den kihallgatás nélkül, egyszerűen 
csak a jegyzőkönyvekben foglalt tényál
lásokból kellett azigazságot leszűrnie és

Ugyancsak az Artista Klubban tört 
ketté ehez hasonlóan egy másik karrier 
is. A Bristol-szüWó éttermében volt már 
hosszabb idő óta alkalmazásban Tischler 
József főpincér, akit egy alkalommal 
felcsábitottak az Artista Klubba. Azóta 
nap-nap után reggelig játszott és ter
mészetesen mindig — vesztett. Amikor 
elfogyott több mint 200 millió korona 
készpénze, elzálogosította a Klubban 
ékszereit is, csakhogy játékszenvedélyé
nek hódolhasson. Így csakhamar telje
sen tönkrement: elfogyott a váltópénze, 
ékszerei elúsztak s lassanként különféle 
ürüggyel óvadékát is kiszedte a szálló 
vezetőségétől, mig azután szombaton 
nem tudott elszámolni az üzlet napi be
vételeivel sem. Az igazgatóság természe
tesen azonnali hatállyal elbocsátotta 
Tischlert állásúból.

véleményét megalkotnia. A vélemény el 
is készült, de azt az ügyészség nem to
vábbította mindaddig, amíg az érdekelt 
tanerőkkel személyesen is nem tárgyalt 
meg bizonyos kérdéseket.

Ügy értesülünk ugyanis, hogy a 
tiszti ügyészség az elmúlt héten beren
del le a városházára n. revízió alá ke
rült, fegyelmi utón olbousájtott tanerő
ket és fclszóiilottu őket,

írjanak alá nyilatkozatot, mely 
szerint rehabilitálásuk esetén nem 
kívánnák anyag! kártérítést a 

fővárostól.

MAI NAPON

SAJÁT HAZUNKBA
KÖLTÖZKÖDTÜNK

UJ CÍMÜNK:
RUDOLF MCSSE R. T.

HIRDETÉSI IRODÁJA ÉS 
CÍMTÁR OSZTÁLYA 

BUDAPEST IV, 
VÁCI UCCA 18

TELEFÓN: 8-39 ÉS 80-40

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP. PÁL, PAP,..
Kárpitosáru, vas*, 
es rézbutorgyára

Szfinyeg, pokróc, llggóny. Agy- ós 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyngszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók

Nagy katalógust 4000K ellenében postán küldök

2 világ attrakció a

TIVOLIBAN
(Nagymező ucca 8.)

A szanszuszi malom
Vígjáték 2 részben, 10 fc|czetben.

Azonkívül

Az ördögzuhatag
Tóm Mlx attrokciós bravúr filmje 6 felv.
Magyar <■ amerikai híradók

Előadások kezd.: ’/aG, V28 és VilO órakor 
Helyárak 6—20.000 koronáig

- Kicsalt egy kerékpárt. Kuvasz Gábor 
30 éves műszerész munkaadójától egy ko. 
rékpárt kölcsönzött, amolyet, elzálogosított. 
A rendőrség feljelentés folytán nz eljárást 
megindította.

BANÁN-BEHOZATAL ÉRETT NVUCATINDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK BP. TELEFON: 982-85
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A szabómesterek
országos kongresszusán 
a szabókbziizemek meg
szüntetését hövetelíék
A Szabómesterek Országos Szövet

sége vasárnap délelőtt tartotta meg a 
régi képviselőjiáz helyiségében orszá
gos kongresszusát, amelyen 35 város 
képviseltette magát. A kongresszuson 
megjelentek Afeasifc Vilmos kereskedel
mi államtitkár, Zsigmondy Kálmán 
pénzügyminiszteri tanácsos, Szávay 
Gyula iparkamarai főtitkár és dr. Lob- 
mayer Jenő fővárosi tanácsnok is

Horváth György elnök felolvasta Ha
dik Jáaos gróf üdvözlő táviratát. Utána 
Krausz József, a SzOSz alelnöko tilta
kozott a szabóiparba képesítés nélkül 
beözönlött kőtárok káros működése el
len. Szél Jenő, a Kisipari Hitolintéziet 
vezérigazgatója a kisipari hitei orszá
gos kiterjesztését és az ingójelzáloghitel 
beszerzését sürgette. Farkas Elek a be
tegsegélyezés, balesetbiztosítás és a 
munkanélküliség esetére szóló biztosí
tásról tartott előadást. Dr. Na menyi 
Ernő a forgalmi és fény űzési adó kér
dését ismertette, Fricdmctnn Jenő fel
szólalása után Vágó Jenő, a SzOSz 
igazgatója, határozati javaslatot ter
jesztett elő, melyben az állami és egyéb 
hatósági szabóüzemek nicgszüutctcsét, kö
vetelte, mert ezek az okai a szabóipar
ban tapasztalható nagy munkaliiúny- 
nak.

Több felszólalás után a kongorsszns 
első napja lezárult. A küldöttek hétfőn 
tanulmányi kirándulást tesznek.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint 
változékony, szeles idő várható, hő
süllyedéssel és sokhelyütt esőzés
sel s zivatarral.

:: 
« 
:: 
::Király Színház

PESTI
LÁNY

::

ii 
ii 
•i
::

SQsedtler

Új, szenzációs 
tánc •attrakciókkal:: 

:: 
::

Dr. Taub
gyermekkenőcs

Tökftlfttersaarfaa.

,Shlp‘
angol

Sodablharijonát

palát, bfirrapaitéo 
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FOGKRÉM 
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Fehéríti és 
konzerválja, 
a fogakat

Fertőtleníti 
a száj üreget

Töltii Dr. Budai Emil Rt
Kapható minden gyógyszertárban, drogértólian és Ulatszortórban

Kitört a forradalom Görögországban 
Pangalosz! és híveit letartóztatták 
Konduriotisz admirális az új elnök

'Athén, aug. 22.
Görögországban ma forradalom tört 
ki. Pangalosz köztársasági elnököt 
legközelebbi barátaival együtt le
tartóztatták. A köztársaság elnökévé 
Konduriotisz admirálist kiáltották 
ki, aki Pangalosz előtt a köztársa

ság ideiglenes elnöke volt.
A forradalmi mozgalom élén Kondilisz 

tábornok, az ismert forradalmár áll, 
aki már hónapok óta készíti elő titok
ban a puccsot a diktátor ellen cs sike
rült is a lázadást a flottára és a had
seregre is kiterjesztenie. Az ottani gar- 
nizon megszállta a középületeket. A 
flotta Athén előtt, Pireusznál és Phal- 
lorosznál készenlétben áll. Athén uccáin 
a köztársasági gárda osztagai cirkálnak. 
Pangalcsszal egyidejűleg letartóztatták 
Cerulisz tábornok, hadügyminisztert is.

Wasámap esté összeomlott 
az FTC páhra Szent István- 

színpada
Nagy pánik támadt a közönség soraiban

Vasárnap súlyos katasztrófa 
színhelye volt az FTC pálya, ahol 
mint ismeretes, néhány nap óta 
Szent István emlékére ünnepi já
tékok folynak. A pályán hatalmas 
gerendákból gigantikus méretű 300 
főnyi szereplőszemélyzet befogadá
sára alkalmas színpadot építettek. 
A színpaddal szemben ugyancsak 
hatalmas méretű tribünnöket emel
tek.

Vasárnap e$te előadás közben 
hirtelen orkánszerü zivatar kelet
kezeit, és ennek nyomán a színpa
dot tartó feszítőkötelek és a geren
dák meglazultak. Fél tíz órakor, a 
mjkor éppen Szent Istvánnak kel
lett volna kétszáz katonájával be
vonulnia abban a pillanatban a 
feszítőkötelek elszakadtak és a szín
pad ndgy robajjal összeomlott.

Hatalmas pánik keletkezett.* A 
mintegy négyezer főnyi közönség 
első ijedtségében, de félve, hogy a 
tribünt is hasonló veszedelem fe
nyegeti fejvesztve menekült a pá
lyáról. A nagy tumultusban egy
mást taposták az emberek úgyhogy 
erős zúzódást szenvedtek. Néhány 
jjerc alatt csataszerü kiáltásoktól 
és sikongatástól volt hangos az 
FTC pálya.

A helyszínen tartózkodó ügyele
tes detektívek azonnal értesítették 
a történtekről a tűzoltókat és men
tőket, akik nagy aparátussal vo
nultak ki. A tűzoltók csáklyákkal

Gyomorégés ellen 
és étkezés útin

Vazelint 
hasin Al|on 

Budapest

Athénben a forradalmárok teljes mér
tékben urai a helyzotnok, akikhez a 
többi garnizonok is csatlakoztak.

Később érkezett athéni táviratok 
megerősítik ezeket a jelentéseket és a 
következőket közük:

A puecsot vasárnap hajnalban 3 óra
kor hajtották végro és letörték Panga
losz uralmát. Az államcsínyt Kondilisz 
tábornok készítette elő a Pangalosz ural
mával elégedetlen tisztekkel. A for
radalom kitörésére az adta meg a jelt, 
hogy Kondilisz tábornok vasárnap haj
nalban a/köztársasági gárda laktanyá
jába ment, ahol éppen Cerulisz tábornok 
hadügyminiszter inspekciót tartott. 
Bertilisz gárda parancsnok hirtelen a 
hadügyminiszter elé lépett és közölte 
vele, hogy a hadsereg és flotta teljes 
bizalommal visetetetl Pangalosz iránt, 
abban a hitben, hogy lelkiismeretesen 

ésszedték szét a színpad romjait 
szabaddá tették az utat a színpad 
alá épített öltözőkben tartózkodó 
színészek számára, akik közül sze
rencsére senki sem, sérült meg. Csak 
egy statisztanő futkosott fel-alá és 
Őrjöngve kiabálta:

— Meghalt a gyerekem!
A szerencsétlen asszony ugyanis 

magával hozta kéthónapos csecse
mőjét is, aki a romok között el-

Beíhl&n miniszterelnök 
szeptember 3-án Genfbe utazik 
Magyar kérdést ezúttal nem tárgyal a Nép
szövetség, de Jelen akar lenni Bethlen Német

ország felvételénél
Genf, a nemzetek szövetsége tanácsá

nak székhelye, szeptember havábun 
nagyjelentőségű tanácskozások színhelye 
lesz. Az idei teljes ülésen ugyanis, 
amely szeptember 6-án kezdődik,

a tárgysorozat legfontosabb pontja: 
Németország felvétele a Népszövet

ségbe.
A Népszövetség szeptemberi ülésezésé

nek magyar vonatkozásairól vasárnap 
délelőtt

teljesen beavatott helyen
ugy informáltak a Hétfői Napló munka
társát, hogy

a nemzetek szövetségének szeptem
beri 
sem

közgyűlésén magyar kérdés 
közvetve, sem közvetlenül nem 

került napirendre.
ezért a kormány tagjai ugy h-i- 

hogy személyesen nem is 
a tanácskozásokban. A 

ez «z elhatározása azon-

Éppen 
távoztak, 
vesznek részt 
kormánynak 
bán — mint jól informált helyről érte
sülünk — előreláthatóan változni fog. 
A kormánypárt vezető tagjai nem tart
ják lehetetlennek, hogy

Bethlen minls7,terelnök, Németor
szág felvételére való tekintettel, 

mégis Genfbe utazik.
Erre enged következtetni egyik bizal
masának tett kijelentése, amely szerint

csak szeptember utolsó hetében tér 
vissza a fővárosba, mert, a hó ele
jén néhány napig külföldön fog 

tartózkodni.
és onnan még visszatér íukepusztára. 
Eszerint

a miniszterelnök szeptember 3-án 
Indul Genfbe,

szeptember 10-lgahol előreláthatóan 
marad.

A politika teljes 
a hír hozott némi 

szélcsendjébe az 
élénkséget, hogy

fog uralkodni és kormányozni. Pangalosa. 
azonban elhanyagolta nemzetét, megölte 
a nép szabadságát és súlyosan megsér
tette az ország érdekeit

Kondilisz tábornok azonnal elrendelte 
a hadügyminiszter letartóztatását, ami 
meg is történt. Kondilisz ezután a 
hadügyminisztériumba ment, ahol át
vette az ügyek vezetését. A forradalmi 
csapatok megszállták a posta és távírda 
minisztériumot.

Pangalosz köztársasági elnököt nya
ralóhelyéről a „Bcrgamo“ hajón szállí
tották fegyveres katonák Athénbe. 
Pangalosszal egyidejűleg

a Pangalosz-kormány összes tagjait 
letartóztatták.

Egyidejűleg szabadlábra helyezték 
mindazokat a politikusokat, akiket, a 
diktátor a közelmúltban letartóztatott.

tűnt. De a tűzoltók nemsokára meg
találták a gyermeket, aki mintha 
semmi sem, történt volna, aludt és 
csodálatosképpen baja sem esett. 
Kétórai kemény munka után a 
tűzoltók szétszedték a színpad rom
jait.

A katasztrófa színhelyén tartóz
kodott Sipőcz Jenő polgármester 
is, aki azonnal jelentést tétetett 
magának. Egyben megindult a 
nyomozás, hogy a katasztrófát mi 
okozta. Egyes vallomások szerint 
bűnös kezek vágták el a feszítőkö
teleket, de erre egyelőre nincs bi
zonyíték. Valószínűbb, hogy a szél 
ereje okozta a rombolást. A késő 
esti órákban még Szcszlér Hugó fő' 
kapitányhelyettes érdeklődött a 
történtek felől.

a tihanyi élettani intézet alapkő
letétele alkalmából, ahol Bethlen 
István gróf miniszterelnök mond 
ünnepi beszédet, miniszterközi ta
nácskozás lesz.

— A tihanyi, illetve balatonfü
redi aktust Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter rendezi, aki a ti
hanyi élettani intézet alapkőletételt 
ünepségére természetesen meghívta 
a közélet minden számottevő ténye
zőjét Ez a tudományos jellegű ün
nepség nélkülözi a politikumnak 
még a látszatát is, éppen ezért

az ott megjelenő miniszterek 
találkozásának nincs semmiféle 

konkrét célzata.

Teljesen beavatott körökben min
den ellenkező beállítással szemben 
is bizonyosra ^veszik, hogy

Tihanyban, vagy Balatonfüre- 
den feltétlenül sor kerül ko
moly kérdések megvitatására.

Politikai körökben a balatonfüredi' 
miniszterközi tanácskozás eredmé
nyét fokozott érdeklődés előzi meg, 
tekintettel azokra 
ségekre, amelyek 
hogy

a kormány sorra
ispánokat.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
vezető kormánypárti körökben úgy; 
Informálták a Hétfői Napló munka
társát, hogy

a legközelebbi napokban újabb 
főispánt kicserélések várhatók.

A kicserélés egyetlen szempontja! 
mennyi szolgálatot tud tenni a kor
mányzatnak az elkövetkezendő, vá- 
laszlásQkon?.

a komoly jelen- 
azt bizonyítják^

kicseréli a fő-
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Az ipar és kéreskeaelem tiltakozó 
nagygyűlése a szövetkezetek ellen

Az iparosok és kereskedők vasárnapi nagygyűlésükön követelték 
a szövetkezeti törvény revízióját

/ Magyarország iparos- és keres- 
ikedötársadalma vasárnapra az 
OMKE kezdeményezésére nagygyű
lést hívott egybe, hogy tiltakozzék 
az országban mindjobban elszapo- 
(ródó szövetkezetek ellen. A nagy
gyűlés közönsége zsúfolásig meg
töltötte a Kereskedelmi Csarnok 
ihelyiségét. A Kereskedelemügyi 
minisztérium képviseletében Vincze 
Tibor dr. miniszteri osztálytaná
csos jelent meg a gyűlésen* Bittner 
Uános elnöki megnyitójában kije
lentette, hogy az ipar és kereskede
lem nem küzd a szövetkezeti eszme 
felien, hanem a mammut-vállalatok 
ellen.

1 — Sérelmes a szövetkezetek mai 
Inűködése azért is, mert

a szövetkezetek nem viselik a köz
terheket olyan mértékben, mint az 

ország iparosai és kereskedői.
íA szövetkezetek túltengésével kap
csolatba hozható a rengeteg csőd, 
kényszeregyesség és öngyilkosság. 
‘ Az állam mentőcsónakokról gondos

kodik, ahelyett, hogy az embereknek 
hóna alá nyúlna és elejét venné 
az ipar és kereskedelem válságának.

f — Az állam szanálásában — úgy- 
imond — kitett magáért a magyar 
Hpar és kereskedelem s most, mikor 
tez n társadalmi réteg bajban van, 
nz államhatalomnak kell segítsé
gére sietnie. Mi a mai helyzetünk
ében a szövetkezetékkel képtelenek 
'vagyunk versenyezni. A magyar 
ipart, és kereskedelmet csak hatha
tós kölcsönnel lehet fentartani. Az 
adót nem tagadjuk meg, de köve
teljük az igazságos köztehervise
lést s

tiltakozunk az ellen, hogy állami 
támogatásban részesüljenek az ál- 

sziivetkezetek,
Aminthogy tiltakozunk az ellen is, 
fliogy *bárki kijelenthesse ebben az 
Országban, hogy

szállítja az Iparosság és a keres
kedők voksolt ide, vagy oda.

— Szomorúan kell megállapítani 
’— fejezte be beszédét a szónok —, 
hogy

az Ipar és a kereskedelem a nemzet
gyűlésben nincsen kellőképpen kép- 

r viselve.
•A kormánypárti képviselők közül 
az ipar és a kereskedelem dolgai 
iránt senki, sem érdeklődik.

A következő szónok Varannai 
'Aurél, az OMKE titkára volt, aki 
beszédében kritizálta a kormány 
■beruházási programját és határo
zati javaslatot terjesztett elő. 
amelyben követeli, hogy

1 a kormány hozza nyilvánosságra 
az utolsó hat évben a szövetkezetek 
támogatására vonatkozó számadá

sokat,
Dr. Tonelli Sándor a szegedi ipari 

és kereskedelmi csarnok titkára 
felszólalása után Farkas Vilmos, a 
Fűszerkereskedők Országos Egye
sülőiének titkára javaslatára ki
mondották, hogy a nagygyűlés a 
kereskedelmi törvényben a szövet
kezetekre vonatkozó rendelkezések

nek revízióját követeli s intézke
dést kér arra, hogy

a szövetkezetekben csak tagok vá
sárolhassanak. Egyben kéri a szö
vetkezetek részére nyújtott adóked

vezmények megszüntetését, 
valamint azt, hogy a szövetkezetek

Még e héten aláírják 
a magyar* cseh vámszerzödést?
Ellenőrizhetetlen prágai hírek szerint a cseh kormány szállt* 
tásl kedvezményt ad amagyar lisztnek, bornak és szaláminak

Prága, augusztus 22.
(A Hétfői Napló külön tudósítójának 

távirata.
A magyar-cseh kereskedőim! tárgya

lások gyors lépésekkel haladnak előre. 
A két delegáció naponként ülésezik és a 
fölmerülő nehézségeket gyorsabb tem
póban küszöböli ki, mjnt az kezdetben 
várható volt. Teljesen beavatott helyen 
remélik, hogy a tárgyalások még o lié- 
ton befejeződnek és a végleges tarifáiig 
szerződés megköthető lesz.

•
Tekintettel azokra a hírekre, amelyek 

legutóbb arról szóltak, hogy a magyar
oséi! tárgyalásokat a felmerült ellenté
tek miatt félbo kell szakítani, a Hétfői 
Napló munkatársa szükségesnek tar
totta, hogy ezekről az egymásnak ellent
mondó hírekről

teljesen beavatott helyre 
forduljon felvilágosításért. A következő 
választ kaptuk:

— A dolog természeténél fogva ért
hető, hogy ilyen egymást kizáró, ellen
tétes hírok kerülnek forgalomba. Min
den egyes vámtétel alku tárgya.' Az 
„adok*veszek“ olv alapján valóságos

Titokzatos módon nyoma veszett 
a határon egy párizsi diáknak

Szőke József a Sorbonne hallgatója, aki motorkerékpáron 
Igyekezett hazafelé, Hegyeshalomnál eltűnt

Szőke Ferenc, a Pestszentlőrinci 
Téglagyár üzemvezetője megjelent 
a főkapitányságon és bejelentette, 
hogy fia titokzatos körülmények 
között eltűnt.

Az üzemvezető huszonkét eszten
dős fia,

Szőke József Párizsban tanul, a 
Sorbonne-on. 

unni

::

::
::

:: 
::

vezetőségében helyet foglaló állami 
tisztviselők fizetést, illetőleg tantié- 
met ne kaphassanak.

Bálkdnyi Kálmán bejelentette 
hogy a szeptember 4-én tartandó 
kongresszuson fogják letárgyalni 
az iparosság és kereskedelem sé
relmeit.

A nagygyűlés végül' határozati 
javaslatban mondta ki, hogy köve
teli a beruházási program revízió 
áld vételét és módosítását 'olykép
pen, hogy a kiskereskedők és kis
iparosok hiteligényeit abból kielé
gíthessék.

közelharc folyik, amely hol győzelem
mel, hol időleges vereséggel, vagy 
kompromisszummal végződik. Természe
tes tehát, hogy egy-egy csata után kü
lönböző ellentmondó hírek terjednek el.

— Ami a tárgyalások általános ered
ményét illeti, errovoatkozóan még nem 
lehet végleges ítéletet alkotni. Ezidő- 
szerint a helyzet az, hogy

remény van a tárgyalásoknak az 
augusztus 31-lki terminus előtt való 

befejezésére,
vagyis előreláthatóan nem lesz szükség 
a tárgyalások időtartamának megliosz- 
szabbítására.

Vasárnap délelőtt egyébként beszél
tünk az egyes érdekeltségekkel is. Az 
egyik érdekeltség magánértesülése sze
rint a tárgyalások azért kecsegtetnek 
eredménnyel, mert hír szerint

a csehek azt a súlyosbító körül
ményt, hogy a minimális tételekből 
nem engedhetnek, szállítási tarifa
kedvezménnyel próbálják enyhíteni 
a három legfontosabb magyar 
exportcikknél: a lisztnél, a bornál 

és a szaláminál.
Ez az értesülés még megerősítésre szo
rul.

A fiatalember az utóbbi időben rit
kábban írt levelet szüleinek, akik 
a legnagyobb meglepetésükre au
gusztus 17-én táviratot kaptak 
fiuktól. A Hegyeshalomról érkezett 
táviratban közölte Szőke József, 
hogy

motorkerékpáron jön haza Pá
rizsból,

Hegyeshalomnál azonban meg* 
akadt és addig nem jöhet, míg hat
millió koronát nem küldenek neki. 
A táviratban megemlítette azt is, 
hogy most

nem közölheti az okot, 
amely miatt a pénzre szüksége van 
és csak akkor mondhatja el, ha 
már hazaérkezett. Szőke Ferenc 
különösnek tartotta a hirtelen 
megérkezést, nem tudta mire vélni, 
hogy miért van fiának oly sürgősen 
szüksége a pénzre és rosszat sej
tett, a pénzt azonban mindenesetre 

azonnal elküldte,
a fiú kérése szerint a hegyeshalomi 
postahivatal címére. A pénz elkül
dése óta három nap telt el, Szőke 
József azonban eddig még

nem adott életjelt magáról. 
Édesapja erre bejelentést tett a 
főkapitányságon.

A rendőrség vasárnap távirat
ban kért felvilágosítást Hegyes

halomról
Szőke József titokzatos eltűnése 
ügyében, a megkeresésre azonban, 
lapunk zártáig nem érkezett sem
miféle válasz.
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Plagizált rajzzal nyerte el 
az állatkerti plakátpályázat díját 

Tary Lajos festőművész 
20 év előtti német folyóiratban közölt képpel 

kétszázhetvennégy pályázó közzül vitte el a „pálmát"
Nagyon kellemetlen ügy foglal

koztatja néhány nap óta a város
háza két ügyosztályát. Mint isme
retes, a főváros tanácsú nem régen 
pályázatot hirdetőt az Állat- és Nö
vénykert részére művészi plakátok 
készítésére. Három pályadíj volt ki
tűzve ■ a legmegfelelőbb művészi 
rajzok díjazása egy 7, egy 5 és egy 
2 millió koronás díj.

Június .7-cb döntött a bíráló bi
zottság a beérkezett pályaművek 
felett. A pályázat sikerét jellemzi, 
hogy nem kevesebb, mnt

274 művészi rajz érkezett be a 
kitűzött határidőig.

b ezek közül válogatta ki a bizott
ság a díjazásra érdemesnek tartott 
három legjobb művet. A bíráló bi
zottság elnöke Btízdth János alpol
gármester volt, tagjai Liber Endre 
tanácsnok, liánóczi László; Glück 
Frigyes, PeWovácz Gyula, Náclíer 
Róbert festőművész, Petrovics Elek 
a Szépművészeti Múzeum igazgató
ja, mint a képzőművészeti bizott
ság tagjai, továbbá az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat 
két szakértője és Jauernik Nándor, 
a Fővárosi Házinyomda igazgatója 
A bizottság a titkos pályázat el
döntésénél az első díjra a „Jónás,, 
a másodikra a „Kréta,, a harma
dikra a „Háromszög,, jeligével el
látott pályamüveket tartotta leg
méltóbbnak s

egyhangúan ezeknek ítélte oda 
a kitűzött díjakat.

A jeligés levelek felbontásánál ki
tűnt, hogy a művek szerzői sorrend 
ben: AoZosztír Jenő, Jentschl Béla 
és Tary Lajos festőművészek. A bi
zottság döntéséről a főváros hiva
talos jelentést adott ki.

A pályadíjnyertes művek és a 
többi 271 rajz ezután hosszabb idő
re az Iparművészeti Múzeumba ke
rültek nyilvános kiállításra. A ki
állítást nem régen zárták be s a 
főváros intézkedett, - hogy a három

3ófáié-jó egészség

Naponta több csésze hamisítatlan babká
véból készült .fekete* erősíti a testet. A tu
domány már rég elismerte a kávé jótékony 
hatását és fontos gyógyszernek tekinti. 

x Meinl Gyula

pályadíjjal koszorúzott rajzot a 
házinyomda sokszorosítsa. A tátott 
szájú Jónás vízilovat és az úszó
fókákat ábrázoló első ás második 
díjnyertes plakátok el is készültek 
s a Szent István hétre való tekin
tettel már ki is ragasztották város
szerte a hirdető oszlopokon. Most 
akarta a főváros megkezdeni a 
harmadik díjnyertes rajz, a három 
egymásra néző marabú madarat 
ábrázoló plakát ki nyomat osát, 
azonban egy véletlen felfedezés 
megakadályozta a szándék keresz
tül vitelét

A rendőrségen bejelentették, hogy egy 
Münchenből eltűnt milliárdos kereskedő 

Pincehelyen tartózkodik
Titokzatos bűntény helyett gáláns kaland

A főkapitányság központi ügye
letén ma este .szenzációs bejelentést 
tettek egy Münchenből titokzatos 
módon eltűnt fiatal kereskedő 
ügyében.
Néhány nappal ezelőtt a müncheni 
rendőrigazgatóság átiratban értesí
tette a budapesti rendőrséget, hogy 
onnan eltűnt Prokopetz József dús 
gazdag kereskedő 19 éves József 
fia. A milliárdos fiatalembernél el
tűnésekor nagy összeg volt és így 
az a gyanú merült fel, hogy

bűntény áldozata lett.
A müncheni rendőrség átiratában 
közölte azt is, hogy a fiatalember 
szülei

ezer aranymárka jutalmat tűz
tek ki a nyomravezetőnek,

végül pedig közölték Prokopetz Jó
zsef pontos személyleírását. Risz-

Kétszázfőnyi tömeg előtt 
meghalt a Váci utón egy 
villanyáramsujtotta kisfiú 

Meg lehetett volna menteni, de senki sem segített rajta
Vasárnap délelőtt megdöbbentő 

szerencsétlenség történt a Váci 
úton. A Váci út 131. számú házat 
most renoválják. A házban lakó 
Vendrik Kálmán esztergályos hat 
esztendős Kálmán nevű kisfia dél
előtt fél tiz órákor a ház előtt ját
szadozott. A ház renoválás alatt 
álló lfbmlokzatárói lelóg a föld
szintig egy villanydrót, amelynek 
a szigetelőburkolata le van kopva. 
Vendrik Kálmán játszás közben 
gyanútlanul megfogta a villany
drótot, mire a következő pillanat
ban

a 120 volt feszültségű villany-’ 
áram földresujtotta a szeren
csétlen kisgyermeket, aki han

Cerva Frigyes, az Állatkert. ki
tűnő főfelügyelője ugyanis a sok
szorosítás előtt megtekintette a raj
zot s legnagyobb meglepetésére azt 

nagyon ismerősnek találta.
Rövid gondolkodás után rájött, 
hogy a pályadíjnyertes rajz erede
tije egy régebbi illusztrált német 
folyóiratban jelent meg, még pedig 
az lllustrierte Zeitschrift egyik 20 
óv előtti számában, amely véletle
nül épp ott volt az Állatkert igaz
gatóságának könyvtárában. Felfe
dezéséről azonnal jelentést tett 
Bérezel Jenő tanácsnoknak, aki 
sürgősen magához kérette a rajzot 
és a német folyóirat példányát s a 

legnagyobb megdöbbenéssel 
látta, hogy az illusztráció és a 
harmadik díjat nyert rajz nem
csak hasonlít egymásra, hanem 
a madarak elhelyezése, beállí
tása, a környezet minden rész
lete hajszál pontossággal még a 
színezésben is teljes hű kópiája 
a 20 év előtti színes illusztrá

ciónak.
A felfedezés nyomán természetesen 
azonnal lerendelték a plakát kinyo- 
matását s értesítették az esetről a 
közművelődési osztályt. Az egész 
ügyet a városházán a legnagyobb 
titokban kezelik s a szörnyű bla- 
mdzsról még a, bíráló bizottság tag 
jait sem értesítették. A tanács Tary 
Lajostól most a két milliós 
pályadíjat igyekszik visszakövetelni 
s hír szerint büntető lépéseket is 
tesz ellene, amiért vakmerő plágiu
mával kompromitálta a fővárost.

tics Lázár tanácsos, az eltűnési osz
tály vezetője megindította, a nyo
mozást, amely azonban nem járt 
eredménnyel.

Ma este azután váratlan fordulat 
történt. A főkapitányság központi 
ügyeletén megjelent Szekulesz Ká
roly kereskedő és elmondotta, hogy

az eltűnt Prokopetz Tolnaine
gyében, Pincehelyen tartózko

dik.

Bejelentette Szekulesz azt is, hogy 
jómegjelenésű, dúsgazdag tizenki
lenc éves bajor fiatalember, akit 
bűntény áldozatának véltek, álné
ven lakik Pincehelyen és

gyakran találkozott egy köz
ségbeli uraságnál alkalmazás
ban álló elegáns német nevelő

nővel.

gos sikoltással zuhant a köve
zetre.

A kisfiú sikoltására kirohantak az 
uccára a házbeliek, a szülei és a 
járókelők is odasiettek. Pár perc 
alatt kétszáz főnyi tömeg verődött 
össze a földön fekvő kis Vendrik 
Kálmán körül. Előkerült a rendőr 
is, aki értesítette a mentőket. Köz- 
bne azonban míg a mentők meg
érkeztek,

a tömeg teljesen tehetetlenül 
állt a földön fetrengő kisfiú 
körül és a kétszázfőnyi tömeg
ben nem akadt egy ember, aki 
a szerencsétlen gyermek segít

ségére sietett volna.

holott a gyermek élt és rövid 
ideig tartó mesterséges lélekzéssel 
eszméletre téríthették volna, öt 
percig tartott a kisfiú halálos ver
gődése a kövezeten, míg megérke
zett a mentőautó, amelyen maga 
Körmöczy Emil igazgató-főorvos 
jött ki Adlcr ellenőrző főorvossal 
együtt. Körmöczy igazgató ugyan
is állandóan foglalkozik a villany
áram okozta balesetek problémá
jával és ő állapította meg, hogy az 
áramsujtotta embert azonnal alkal
mazott mesterséges lélekzéssel meg 
lehet menteni. Erről a lapokban 
bőven tájékoztatták a közönséget 
és a rendőrlegénység részére tar
tott elsősegély tanfolyamon is elő
adták.

Mikor a mentőkhöz érkezett a 
jelentés, hogy kisgyermekkel tör
tént a baleset, Körmöczy igazgató 
maga sietett ki a Váci útra. A 
mentők azonban már nem tudták 
jóvátenni a megérkezésükig tör
tént mulasztást. Hiába kísérletez
tek egy órán át az élcsztéssel,

a szerencsétlen gyermek, akit 
a kíváncsiskodó tömeg meg
menthetett volna kiszenvedett.

A vasárnapi tragikus eset arra 
készteti a mentőket, hogy széles, 
körben terjesszék azt a megállapí
tást, hogy a villanyáramsujtotta 
embereknél azonal mesterséges lé- 
lekzést kell alkalmazni.

Különösen a rendőTlegénység 
kioktatását tervezik,

hogy a jövőben elkerülhető legyen 
a hasonló szerencsétlenség azzal, 
hogy az intézkedő rendőr nyomban, 
segítséget nyújthasson a szeren
csétlenül járt embereknek.
♦ AA AAA A AAAAAA AAAAA/ A AAAAA* AAAAAAAAAAAA♦

Divatház
IV., Kossuth Lajos ucca 9. sz.

•. Elveimhez képest úgy 
« minőségben, mint kidol

gozásban és divatban a

LEGTÖKÉLETESEBBET
■ nyújtom

ELŐNYÖS OLCSO ÁRAKON
• Legújabb divatai

l ŐSZI-ÉS 

TÉLIKABÁTOK
i eoo, 300
i 1000,1200
; ezer koronától

SAJÁT MŰHELYEMBEN 
í KÉSZÜLT DIVATOS 
í SZORMEKÖPENYEK 
: garantált jő minőségben 

rendkívül olcső árakon.

Külön osztály: 
Ruhák—K ötöttáruk 

l'ehérneniüek
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Bonyodalmak hat olasz autó körül Turinon

— Ne ng.v, mint a répát... 'A héten
egy esztendőt, pénzbüntetéssel egyetem
ben kerek másfél ével róttak ki bünte
tésül rágalmazásért egy közismert vád
lottra. Elölte és utána a késő nyári ká
nikula. dacára mások is részesültek ab
ban a gyönyörűségben, hogy becsület
sértésért, avagy rágalmazásért két hét
ről kezdödöleg — másfél évig terjedő 
büntetéssel, sújtott le reájuk az igazság
szolgáltatás nehéz pallosa. Nem kíván
juk az egyes ítéleteket bírálat tárgyává 
tenni. Sokkal nagyobb tisztelettel visel
tetünk a bírói palásttal szemben. És 
mégis... Valami furcsa kesernyés ér
zés fut össze torkunkban e büntetések
ről szóló tudósítások olvasásakor. Va
lami furcsa keserít érzés, amely a sorok 
rovása közben kérdőjellé varázsolva 
cikkázik szemeink előtt. Ml ez! Hogy le
het ezt Hát olyan olcsó az emberi élet! 
Olyan ócska portéka a rövidre szabott 
léinek egy-egy hete, hónapja, éve, hogy 
cselekményért, amellyel valakinek 
vagy valakiknek csupán erkölcsi ér
téke szenvedett csorbát, könnyedén el 
lehet azt tulajdonítani a fogház zárt 
falai, számára. Oly sok talán a munka
alkalom. oly sok a tényleg dolgozó kéz, 
hogy minden aggály nélkül munkátlan- 
iágra. lehet, azt. kényszeríteni pusztán 
azért, mert a „bűntevő" embertársának 
becsületén ejtett, csorbát helytelen — 
még azt ts megengedjük — tudatosan 
gonosz cselekedetével. Emlékezünk ré
giekről, amikor az emberi becsület leg- 
aldbb oly féltett kincs volt, mint mos
tanában, emlékezünk a jó, drága béke
időkre, amikor ennek a becsületnek meg- 
támadójára szintén lesújtott az igazság
szolgáltatás megtorló keze, de ebben az 
időben — erre is jól emlékezünk — ar- 
culülésért — öt pengő járta, nagyon- 
nagy rangú emberek tisztességének be- 
tnocskoldsáért. három vagy négy nap 
elzárás. És ennek hallatára is felhördült 
az egész világ. Hát az emberi élet any
agira elveszítette az értékét mostaná
ban! Vagy talán a büntetések mérvét 
„valorizálták" éppen úgy, miként a cu
kor, a hús vagy a répa árát! Nem, 
uraim, az emberi életet még sem lehet 
répa módjára lekas zab nini. És pedig annál 
kevésbé vem, mert mielőtt ezt megtehet
nénk előbb fel kellett volna találni azt az 
clixirt, mellyel ezt a nagyon rövidre sza
bott élctccskél arünylagOsan valorizálni 
lehet... Addig azonban Hl volna már az _ .
ideje, hogy kissé, takarékosabban bán-: szolgáltattak. A régebbi bejelenté- 
junlc azzal az életted.

— A ' rendőrség kiadja a Pálffy* 
gyerekek holmiját. A megszökött 
Pálffy Sándor bankár vagyonára, 
mint már jelentettük, bűnügyi zár
latot rendeltek el. Pálffyné letar- 
tóztása után két gyermeke a roko
nok gondozására maradt. A rend
őrség a bűnügyi zárlat foganatosí
tásakor lepecsételte az Üllői úti 
lakást, ahol a gyermekek holmija 
volt és így azok úgyszólván a leg
szükségesebb ruhaneműek nélkül 
maradtuk. Pőlffyné ügyvédje, Hel- 
lenbcrg Árpád dr. néhány nappal 
ezelőtt beadvánnyal fordult a 
vizsgálóbíróhoz és kérte, hogy a 
gyermekek holmijairól oldják fel a 
zárlatot. Tegnap megérkezett a 
rendőrségre a vizsgálóbíró .vég
zése, melyben utasítja a rendőrsé
get, hogy szálljon ki Pálffy Sándor
nak Üllői út 16. szánni házban lévő 
lakására és oldja fel a zárlat alól 
a Pálffy- gyerekek ruhaneműit. A 
vizsgálóbíró rendelkezése alapján 
a rendőrség Jiolnap kiszáll a la
kásba és a csődgondnok jelenlété
ben kiadja a holmikul Pálffy né 
képviselőjének.

— Orvosi hir. Dr. Görög fogorvos 
nyári szabadságáról hazoftkezott és 
rendeléseit újból megkezdte VII., Er
zsébet körút 9—11. sz. alatt. (New-York 
palota.)

és Becsen át a főkapitányságig
A Fata autógyár bécsi és pesti képviselőjének harca 

, a rendőrség előtt

főkapitányság intellektuális osztó
vizsgálatot folytatnák ogy rendkí- 
bonyolult ügyben, molynxsk íisztá-vül

zásához valószjnüleg három ország ható
ságának közbelépésére lesz szükség.

A bonyolult ügy lavináját a
Hirsch Hugó fővárosi autókereskedő

cég főnökének feljelentése indította meg. 
Hirsch Hugó néhány héttel ezelőtt meg
állapodott a Fabrlca Anonyma Torlnesc 
Automobilé olasz autógyár,

a Fata bécsi képviselőjével,
Spitz Ottóval, hogy átveszi a Fata gyái’ 
magyarországi képviseletét. ‘ 
podással egyidőben Spitz 
Aurea-gépkocsit Hirschnek, 
készpénzben, részben pedig 
dezte a kocsik árát, 66.00C 
gépkocsit útnak indították Budapest felé

«gy Árpád utcai szállító cég 
címer?, Hirsch pedig levelet kapott a 
szállítótól, melyben Spitz Ottó útján 
közölte, hogy a vám lefizetése ellenében 
adja ki az autókat. A két gépkocsi meg
érkezett Budapestre, a szállító átvette, 
Hirsch Hugó pedig, hogy a vám és il
leték lefizetését csak a későbbi vevőnek 
kelljen fizetni, a szállítócég vám sza
bad raktárában hagyta. Közben azután 
még négy gépkocsi érkezett Turinból 
Hirsch részére a szállítóhoz és ezeket 
szintén beraktároatók.

Néhány nappal ezelőtt vevő akadt az 
egyik gépkocsira, mire a Hirsch Hugó 
cég elküldött a szállítóhoz azzal, hogy

A megálla- 
eladott két 
aki részben 
váltókkal fe
lirat, A két

ki aza vám kiegyenlítése után'adják 
általa már Spitz Ottónak kifizetett egyik 
gépkocsit. A szállítócég azonban kijelen
tette, hogy az autók kiadására nem ka
pott utasítást Spitztől, sőt később kö
zölte azt is, hogy Spitz Ottó négy gép
kocsira, köztük arra is, amelyeket 
Hirsch kifizetett neki, kétszázmillió köl
csönt vett fel. A kölcsönt

a szabadságtéri Weisz D, bankház 
folyósította, a bankház a zálogtartó és 
csak úgy hajlandó lemondani a zálog
jogról'. ha a

kétszázmilliós követelését kiegyen
lítik.

erre érintkezésbe lépett 
mi

A Hirsch cég
Spitz Ottóval, közölték vele, hogy 
történt az autókkal, eddig azonban 
még

nem jött válasz Bécsből.
A cég ügyvédje Almás i Gusztáv dr. erre 
a főkapitánysághoz fordult, feljelentést 
tett és kérte a bűnügyi zárlat elrende
lését. A főkapitányságon Antal Géza 
kapitány megkezdte az ügyben a vizs
gálatot. A feljelentéssel egyidőben Al
máéi dr.

táviratot küldött Turinba
a gyárnak és most Budapestre várják 
az olasz gyár képviselőjét, akinek meg
érkezése után eldől majd, hogy kié a 
hat autó és ezzel a bonyolult bűnügy7 
előreláthatólag egyszerű üzleti elszámo
lássá változik.

— Gyanús kocsmai vendégeket 
keresnek a csepeli robbanás ügyé
ben. A csepeli löporraktárak robba
nása ügyében folytatott nyomozás 
ma estig semmi olyan eredményt 
nem hozott, amelyből pontosan le
hetne következtetni a tettesek ki
létére. A rendőrség egyelőre azokat 
az adatokat igyekszik kivizsgálni, 
amelyeket, a különféle, bejelentések

most néhány 
a

Bekhez különben 
újabb is érkezett. Ezek közül 
legfeltűnőbb egy budafoki gyári 
tisztviselő bejelentése. A tisztviselő 
szertnt a robbanás előtti napokban 
egy budafoki kocsmában néhány 
munkás elkeseredett hangon szidta 
a Weisz Maiifréd-gyár vezetőjét és 
egyikük halk hangon olyan kije
lentést tett, hogy fel kellene rob
bantani a gyárat és nemsokára a 
levegőbe is fog repülni. A bejelen
tés alapján most igyekeznek meg
találni azt a munkást, aki előre 
megjósolta a robbanást, de lehet, 
hogy ez az adat , sem lesz értéke
sebb a nyomozás szempontjából, 
mint az eddigiek.

— Leszakadt a rlnglispiel. Pest
erzsébeten vasárnap délután súlyos sze- 
reesétlenség történt. A városka szerény 
..vurstlijában** gyerekekkel és jókedvű 
fiatalemberekkel telve forgott a riugli- 
spiel s a legsebesebb forgás közben el
szakadt a körhinta egyik lánca. Sallai 
Ilona 10 éves iskolásleány óriási ívben 
kizuhant a hintáról s véres tagokkal te
rült el a földön. A mulatozásnak azon
nal végeszakadt s a szerncsétlen kis
lányt a mentők súlyos állapotban szál
lították a kórházba.

— Elhalasztották a befog Félix 
főherceg uiegoperálását. Lctpieiíio, 
augusztus 21. A 
bán megbetegedett Félix 
operációját néhány 
lasztották. Bár a beteg állupota 
változatlan 
ad okot, Zita királyné elhatározta, 
hogy meghívja dr. Dclug Hugó 
ismert bécsi belgyógyászt, 
megérkezését 
és aki még Bécsben az 
család kezelőorvosa volt.

— Pereskednek az Üdvhadsereg ka
tonái. Az Üdvhadsereg kebelében dúló 
harcnak újabb fejleményeként Csapják 
Gábor, a szervezetből kivált kapitány 
n munkaügyi bírósághoz keresetet adott 
be, molybeu az Üdvhadsereget egyévi 
fizetésért beperelte. Érdekesen tűnik ki 
ebből a keresetből, hogy Csopjáknak 
heti 800.00Q korona fizetése volt. Vasár
nap azonban az üdvkatonák elhatároz
ták, hogy ők is perelni fogják egyévi 
fizetésüket. Tekintettel arra, hogy a ka
tonák és tisztek havonta 1—3 millió ko
rona fizetést kaptak és mintegy ötven 
érdekeltről vau szó, az üdvhadsereg el
len beadott keresetek összege megköze
líti az egymilliárd koronát.

— Cukorkagyárosok az Adóügyi Ut- 
nintató ellen. A Cukorkagyárosok és 
Csokoládégyártók Országos Egyesülőié 
Ledcrer Samu, a Duuakekszgyár Rt. 
vezérigazgutójunak elnöklete alatt va
sárnap délután az Adóügyi Útmutató 
ós Ellenőrző Hivatal által a múlt hetek
ben tartott kíméletlen adórazziúk ellen 
tiltakozó nagygyűlést tartott és elhatá
rozta, hogy sérelmei ügyében előterjesz
tést intéz a pénzügyminiszterhez, s 
küldöttségileg is eljár az illetékes he
lyeken.

vakbélgyulladás- 
főherceg 

nappal elha-

és aggodalomra nem

akinek
vasárnapra várják 

uralkodó-

RENÉ MONTREUIL, PARIS

MAIGROLAX 
soványitó teája 

Kényelmes! Ártalmatlan! Blatoe! 
Kapható mlmton gyógyszertárban I 

Ara 17.000 korona
Magyarországi főraktár: TÖRÖK-PATIKA 
Budapest, VL, Király ucca IX szám alatt 

Ne fogadjunk cl utánzatot l
Ogyoliank • .NAIOROLAX* nóvro

Szent István hetének legnagyobb szenzációja lesz

GERÖ női divatházának

Márton olcsó árusítása:
Télikabátok szőrmézve . 
Tavaszi kabátok . . . . 
uszi dívatkabátok . . . 
Elegáns szormebundák .

— Gróf Széchenyi Józsefné autó
balesete. Vasárnap este tizenegy 
órakor Széchenyi József gróf és 
felesége a Bp.- 18—178. számú jutó
taxin haladtak a Deák Feretac té
rén át. A villamossín ktfnyarodójá- 
nél az ” autó összeütközött egy 
61-es jelzésű villamoskocsival. Az 
összeütközés következtében az 
autótáxi megrongálódott Széchenyi 
József grófné pedig a jobblábáu 
könnyebben megsérült. A baleset 
után Széchenyi gróf és felesége 
bérkocsin folytatták útjukat ^.z 
összeütközés ügyében a rendőrség 
megindította-a vizsgálatot.

— Hétfőn vívják meg a Collas— Pap* 
párbajt. A nagy port felvert báró 
Collas Tibor—Pap László affér, mely
nek során Coling báró a Váci nccában 
tottleg iuzultálta Pap Lászlót, hosszas 
bonyodalmak után ma délben fegyveres 
döntésre kerül. Collas báró segédei, 
Thomka és Jászay alezredesek három
szori golyó váltást ajánlottuk fel, míg 
Pap segédei, Jtóa? Vilmos és Kánitz 
Géza kardra akarták kiállítani az ellen
feleket. Az ügyben végül is fegyverbí
róság ült össze és a felek előtt isme
retlen pisztolyból kétszeri golyóváltás 
mellett döntött. Szombaton délben már 
fel is álltak a felek a Ferenc József lak
tanya lovardájában, mikor Pap László 
kijelentette, hogy a Collas báró által 
hozott fegyvereket ismeri el és nem haj
landó olyan pisztolyokkal kiállni, amely 
a kezében volt. Pap segédei azt az aján
latot tették, hogy használják azokat a 
pisztolyokat és pedig kétszeri golyóvál
tásra, amelyet Pap hozott magával. 
Ebbe viszont Coltag báró segédei nem 
egyeztek bele, azzal az indokolással, 
hogy ha egy pár pisztolyt haszuálnak a 
felek, kétszeri golyóváltásra, akkor csak 
az első lövésnél lesz ismeretlen a fegy
ver. A párbajt ezért fel kellett függesz
teni. Másnap vasárnap pedig nem tud
tak megfelelő pisztolyokról gondoskodni 
és így a párbajt hétfőn délben vívják 
meg.

— Bécsi footballeredmények: 
Amatör—Rapid 4:1, Admira—Vi
enna 5:2, Hakoah—DFC Prága 2:1, 
Zidenice Brünn—WSC 3:1.
’b+r A Hét — kétezerkoronás képcsujság. 
•Uj kepea hetilap indul csütörtökön A Hét 
ennen Várnai István kollégánk szerkeszté
sében és kiadásában. Irodalom, aktualitás, 
színház, mozi, sok-sok illusztráció lesz a 
minden érdekességet felölelő képes újság
ban, amely már az ára miatt' is rendkívüli 
elterjedtségre tarthat számot. Békebeli' ti
zenöt ílllérért, inai kétezer koronáért kom-, 
picit hetilapot kap az olvasó, amelyet or
szágszerte mindenütt árusítanak, de ez lesz 
egyúttal hivatalos műsorlapja az ország va
lamennyi előkelő mozgóképszínháznak is.

— Verekedés egy vendéglőben. Fe
kete Rózsi 26 éves kenyeresleányt a 
Klauzál tér 13. sz, alatt a Grogorits- 
féle vedéglő pincére úgy megverte, 
hogy agyrázkódást szenvedett. A men
tők súlyos állapotban a Rókus kórházba 
vitték. A brutális pincér ellen az eljá
rás megindult.

— Útjavítás közben elperladt emberi 
csontokat találtak. A Bécsi ut 9. számú 
házelőtt járdajavítás közben a munká
sok egy méter mélyen elásott emberi 
csontvázra akadtak, amelyet az antro
pológiai intézetbe szállítottak, A nyo
mozás megindult.

— Nyugalomba vonulás — 39 évi 
munkásság után. Scliulz János, aki 

1887 óta állt a Horánszky nyomda szol
gálatában, mint főgépmester, szeptember 
30-án 39 éves munkásság után nyuga
lomba vonul. A nyomda személyzete 
ünnepélyes vacsora keretében búcsúz
tatja régi munkatársát augusztus 38-áu 
esto a Kéményseprő vendéglőben. A 
nyugalomba vonuló Schülz János fia 
szintén miüt főgépmestei’, már hosszú 
esztendők óta áll az Ujpágüzem nyomda 
szolgálatában.

— Az Angol-Magyar Bank félévi üzlet* 
eredménye. Az Angpl-Mhgyar Bank Igaz
gatósága. e hó 14-én tartott ülésének egyik 
tárgya az első félévi üzletmenet általános 
ismertetése volt. Az intézet botétálomúnya 
a december 81-iki 265 milliárd koronával 
szemben junius 30-úvul 874 milliárd koro
nára emelkedett. E betétállománnyal szem
ben az intézetnek azonnal rendelkezésem 
álló mobil vagyonágai a következők: pénz« 
tárkészlet és bankári követelések 38.8 mil
liárd, váltótárca 162 miljiárd. állampapírok 
és egyéb flxkamatozású értékpapírok 11.8 
milliárd, előlegek órtékpapírakra 16.9 mil
liárd, rövid lejáratú kihelyezések 66.3 mil
liárd. azonnal realizálható árukészletek 11.7 
milliárd, összesen 807M> milliárd korona. A 
vezetőség reméli, hogy ha a második félév 
normális üzleti viszonyok között, fog le
folyni. lehetséges lesz a tavalyinál nagyobb 
osztalék kifizetését a közgyűlésnek java* 
solni.

— Éjszaka! azurkáláa Pécolén. Dobos Já
nos 39 éves MÁV nyugdíjast Pécsien Isme
retlen tettesek n torkába^wnrtajc. Állapota 
súlyos, a mentők a Rókus Ttórházba vitték.
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ENDJA MOGOUL a 
rály Színház meztelen tán
cosnője nem igen bírja 
magán az itt rákényszerí- 
tett ruhát. Párizsban. Ber

linben csak egy kis övszallagot' 
tűrt meg magán itt pedig ebben a 
rettenetes melegben derékon túl is 
fel kell öltöznie. Slágertáncában 
fátyol ruhájának vállszalagjait le
rázza magáról ós hosszú pillanatra 
boldogan szisszenhetnek fel a néző
tér szalma férjei. Egyik nap azon
ban elfelejtette visszatólni a váll
szalagját és deréktól felfelé semmi 
sem takarta a szám végéig Endja 
habfehér testét. Mikor dübörgő 
tapsviharban elhagyta a színpadot 
a temperamentumos táncosnő elé- 
állt az ügyeletes rendőr tisztviselő 
aki most először látta Endja att
rakcióját. Erélyes hangon kérdőre 
vontp a művésznőt.

— De művésznő, hiszen mind a 
ktt... izé... látszott...! !

— No és? Nem tetszett maflának? 
kérdezte kacéran a pompás Endja,t 
aki ezzel el is intézte a „hatósági 
beavatkozást.

KÜLSŐLEG CSENDBEN, de 
belül annál nagyobb lelkese
déssel készül a „békéből 1“ 
Royal Orfeum szeptemberi 
szezónuyltó műsora, amelyet 
már asztalok mellől nézhet a 

közönség. Fritz Ödön, a Royal kitűnő 
főrendezőjo reggeltől estig tartja n pró
bákat, amelyen az új gárda minden 

-<agja, élén a régi békebeli Royattól el- 
válhatatlan Solti Horminnel vesz részt. 
Szofcolay Olly, Tnray Ida, Kőváry 
Gyula, Földényl László, Rótt Ferenc ké
pezik a kabaré műsor gerincét, de -min- 
uen bizonnyul meglepetést fog kelteni 
Mátray Jenő szereplése is. Mátray vidé
ken volt táncoskomikus, majd külföldre 
vándorolt és ott az első revüszínházak 
táncos-sztárja lett. 12 pompás görlt ta
nít a legvadabb charlcstonra. A műsor 
variette számait a Sister Goode, akik 
tna Pária loginkább fashionablé táncos
női, Frisco, akit a párisi lapok a ehar- 
leston ördögének neveztek el és Steiner 
Emanuel. a világhírű számolómüvész 
mutatványai teszik. Frisco Párisból 
már elindult autóján és így hétfőn dél
ben már próbálni fog Márkus Alfréd 
jazz-zenekarával.

A MAGYAR SZÍNHÁZ 
adta a szezonban az első 
bemutatót. Békcffy László, 
a kitűnő konferancier-író és 
Roggamby András közösen 
írt színműve a Bazsa* 

'rózsa került a Szent István-napi 
közönség elé. A sok helyen poétikus 
szépségű, fordulatos elmés darab
nak és főszereplőinek Berky Lili- 

'íiek, Somlaynak, Csortosnak nagy
sikere volt. Külön kell megemlí
teni Tassy Máriát, aki egyetlenegy 
jelenetében nyíltszíni tapsot kapoti 
— A Belvárosi Színház is megnyi
tott a héten. Tavalyi slágerja a 
Darázsfészek tölti be egyelőre a 
Belvárosi Színház műsorát.

A r.'fi

Apolló Kabaré
vendégjátéka a

a Icgnngyob) sikerű darabok

Liptai Imre kegyelmes áram 
Nádas Sándor Istenoeío, Hunyadi 

Békefty Láseló, Kő vár y Gyula 
és Zágon István tréfái

t t OLCSÓ HELYÁRAH I !
Kezdete 8 és félórakor

A Vlgszinháa jövő hetének eseménye a 
Szókimondó asszonyság szerdai bemutatója 
lesz. iParúdés szerposztás. Fedúk Sári, Góth 
8ándor, Törzs Jenő, Lukács Pál. Kürti Jó
zsef Péchy Blanka. Komjáthy Máriu. Sze
réin? Zoltán vezetik a nagyszerű együttest. 
Csütörtökön, pénteken és vasárnap megis
métlik a Szókimondó asszonyaág-ot. Másik 
eseménye a hétnek a Seyböld szombati jubi
leuma. amikor ötvenedszer adják Lengyel 
Menyhért pompás vlgjátékát. Ai Antónia 
most vasárnap és kedden szerepel a mű
soron,

SZÍNHÁZ
Krecsányi Flóra koldulási 

engedélyt akar kérni, 
mórt nyomorognak és éheznek a nyugdíjas öreg színészek

Krocsányi! Mit jelentett valamikor ez 
a név a magyar színészetben! A log- 
kitiÜHbb és legtehetségesebb magyar 
színigazgatóét, aki megteremtette az 
igazi magyar szinészotet Budán, aki 
bcVitto a magyar szót Pozsouyba és 
Temesvárra, aki uj szinésznemzedékot 
nevolt és aki majdnom félezdzadon ét 
büszkeségo volt a magyar kultúrának. 
Két esztendővel ezelőtt azután, amikor 
Krecsányi Ignác, a nyugdíjas, örog 
színigazgató meghalt, már B-listás 
tisztviselője volt a Haditormónynok, sze
génységben feküdt kórházi ágyon és 
nyomorban hagyta az özvegyét.

Krocsányi Ignác nővére, Krecsáiiyi 
Fiira, valamikor a legismertebb ma
gyar színésznők egyike, híres szubroít, 
majd híres komika, most négymillió 
korona évi nyugdíjból nyomorog é$ 
szomorúan, kisírt szemekkel jelentke
zett egy másik öreg színésznél:

— Szeretném, ha valahogy pro
tekciót kapnék a rendőrséghez. Kol
dulási engedélyt akarok kérni. 
Nem bírom öregségemre az éhezést.
Régi színházi albumokba^ látható 

Krocsányi Flóra képe; Sorpolettet ját
szotta A korncvillcl harangbk-ban, 
Boccacio-t Suppó operettjében ég ra
gyogó fiatalsága betöltötte a színpadot, 
amikor Postás Milkát énekelte. Most 
koldulási engedélyt akar kérni.

Ditrói Mór, aki megteremtette a Víg
színházát, aki a modern magyar szín
játszásnak egyik legelső mestere volt, 
kis traflkos a Nagymező uccában és 
sorsjegyeket árul a Nyugati pályaudvar 
előtt. Rossz számot húzott ki a sorst'i: 
uccán kinúlgatja a jó sorsot másoknak.

Csiky László, valamikor a leghíresebb 
hősszerolmesek egyike, feleségével 
együtt, aki vidéken volt hannino esz
tendeig hősnő, szintén

évi négymillió korona nyugdíjból 
tengődik.

Amikor nyugdíjba ment, dijnok lett a 
földmlvelésügyi minisztériumban, de ott 
B-listára helyezték, mert hiszen nyug

Somlay Artúr 
vígszínházi programjáról 

művészt céljairól és a közönségről, amelynek nincs rossz 
ízlése, hiszen neki is tapsol

Az új vígszínházi rezsimnek, il- 
j lelve Koboz Imre igazgatónak első 
komoly ténykedése Somlay Artúr 
leszorződtetése vol.t. A szerződés, a 
legbenfentesebb körökben is nagy 
meglepetést keltett Bobot Igazgató 
a legnagyobb titokban és diszkré
ció mellett tárgyalt Somlayval, aki 
tárgyalások során egyszer sem ke
reste fel Robozt a Vígszínház iro
dájában, és a szerződését is, amely 
egy évre köti a Vígszínházhoz Bo- 
poz magánlakásán irta alá.
s Somlayval a Magyar Színházban 
a Bazsarózsa első és harmadik 
felvonása között beszélgettem. 
Mintha kicserélték volna. Friss és 
jókedvű. Semmi idegesség, semmi 
túlhajszoltság — ami ezelőtt any- 
nyira jellegzetessé tette.

— Milyen programmal szerződött 
a Vígszínházhoz? kérdeztem. Hosz- 
szasan gondolkodik. Nehezen felel.

-— Nem szívesen mondok szerző
ket és darabokat.

Nem szeretném ottani kollé
gáim érzékenységét sérteni.

A Mikszáth darabban lépek föl elő-' 
szőr hosszú idő után a Vígszínház 
színpadán. Kemény, nyakas figurát 
játszom. Szeretnék olyan darabok
ban is játszani, amelyek nemcsak 
a közönség szájaízének felelnek 
meg, hanem művészi feladatokat Is 
megoldanak. Olyan darabokat, 
amiket ha nem is azonnal, de rövi- 
debb -hosszabb idő múlva feltétlen 
acoeptál a közönség. Mert nagy té- 
v.ed& agt hlnjii, hogy a közönség a

dija van: van miből megélnie.
Oregon, elhagyottan, szegényen, rossz 

ruhákban járnak és tipegnek a ma
gyar színészet egykori kitűnőségei a 
Szinészegyesülothez, hogy segítsenek 
valamiképpen nyomorukon és enyhítsék 
ezer bajukat és fájdalmukat. öreg 
emberek mind: betegesek, elhagyottak, 
s nincsen rajtuk segítség.

A Szinészegyesület vagyonát hadiköl- 
csönbe fektette és ilyenformán nem tud 
nyugdijat fizetni. Ezeket a négymillió 
koronákat is abból fizetik, amit most 
fizetnek be a színészek nyugdijat, még 
pedig ugy, hogy azok, akik 1922 élőit 
mentek nyugdíjba, csak évi négymilliót 
kapnak, akik 1922 után, azok 6.600.000 
koronát évente.

Az öregek kevesebbet kapnak, 
mint a fiatalabbak.

Ezt a Szinészegyesület matematikai 
számítások alapján csinálta, arra hivat
kozván, hogy nz államnál is kevesebbet 
kapnak a régi nyugdíjasok, mint az 
újak.

A nyugdijvalorizúció kérdésében most 
történt döntő lépés azok számára, akik 
valamely vállalatnak nyugdíjasai. Am 
az öreg színészeknek éppen ugy, ^int 
az öreg íróknak, festőknek és zenészek
nek, csak nyomor és éhezés a részük. A 
Szinészegyesület, ahová annyi nyugdíj
illetéket fizettek be, nem tudja valori
zálni a hadikölcsönt és

havonként 338.080 koronából kell 
megélniük a nyugdíjasoknak.

830.000 korona egy hónapra: lakásra, 
tejre, kenyérre, néha egy-egy kis főzo- 
lókre. Az egyik régi, híres énekesnő 
jegyszedőnő egy moziban, egy másik 
ruhntárcsnő egy kávéhúzban, Krccsányi 
Flóra koldulási engedélyt akar kérni ét 
ogy-némelyik már engedély nélkül is 
koldul...

Vas Gereben ma már nem Írna re
gényt a nemzet napszámosairól, a nem- 
zel koldusairól Írna nekrológot.

Balassa József

selejtesnek egy kellemes válzaját 
fogadja csak el a színésztől. A kö
zönség csak a tótágasra és a miivé- 
érdeklődést le tudja kötni. Az ón 
pályám sikerének ós annak, hogy 
hogy most Somlay Artúr vagyok 
az a titka, hogy

sohasem becsültem le a közön
séget.

Nem voltam hajlandó elhinni, amit 
egyes színigazgatók még most is 
tele torokkal kiabálnak, hogy a kö
zönség csa/t! a főfájásra ás a művé
szileg selejtes dologra kívánást. Én 
nem tartom magam hasznavehetet
len, rossz és selejtes színésznek és 
mégis szeret, tapsol nekem a kö
zönség.

Az, hogy az én produkcióim tet
szenek és tapsolnak nekem, ez 
élő bizonyítéka annak, hogy a 
közönségnek igen is van ízlése.
— Hn találkoztam is kisebb Igé

nyű feladatokkal, ezekben mindig 
az emberileg értékes elemeket ke
restem ki és megállapítottam, hogy 
a siker mindig ezekből pattant ki. 
Szeretnék mindenesetre az elkövet
kező évben, olyan feladatok elé 
állni és azokat keményen dolgozva 
keresztülvinni, ami azt jelenti, 
hogy egy lépéssel előbbre megyek.

_______ S. Z.
* Prolongálták a Régi Apolló kabaré gár

dájának vendégjátékát. A jövő héten la a 
linllotlanul mulatságos knbnréelőadáAok töl
tik be a Fővárosi Operctt»zínhá» műsorát. 
Olcsó hely árak.

„A mozik nagy ver
senyében első helye
zettként fut a teljesen 
átalakítóit Omnia“

Új vezetőség vette át az 
Omnia filmszínházat 

Pénteken díszbemutatóval 
nyit az új rezsim

-4* 1926-27-ikl szezon művészi súly
pontja minden bizonnyal a filmszínhá
zakra helyeződött át, így nem lehet 
csodálni, hogy a nagymozik hatalmas 
versenybe kényszerítik egymást.

A nagymozik versenyébe e héten kap
csolódik be és máris első helyezeti jeliént 
fut a fényesen átalakított Omnia.

Két hónapja állandóan dolgoznak a 
\munkások az Omnia filmszínház átala- 

hdrom hónapot töltött kül
földi utján az Omnia uj igazgatója:Déry 
ddnos, hogy a műsort az átalakított 
mozi fényének és pompa iánk megfele
lően válogassa össze, Déry János uj 
ember a mozivezetés tudományában és 
máris meglepő rutinnal állt élére ennek 
az előkelő filmszínháznak. Érdekesnek 
találtuk beszé’gctnl a legújabb mozidl- 
rektorral,

déry Jánossal
aki a következőkben mondta cl az Om
nia, illetve saját programját:

— Programom rövid: a legjobbat 
nyújtani. Bécs, Berlin, Párizs legjobb 
filmjeit játszuk az újonnan átalakított 
Omniában. Irodalmi, nívón tartott, elő
kelő műsort állítottam össze, amely tel
jesen szakított a múlttal és a világvá
rosok igényét tartja szem előtt. Az Om- 
nidt is tökéletesen átépítettük és mond
hatom, hogy

ez Budapest legszebb filmszínháza. 
Minden kényelmi lehetőséget, újdonsá
got és tapasztalatot, amit külföldi 
utániról magammal hozhattam, mind 
az Omnia uj épületébe invesztáltam. El
sőrangúan fontos, hogy a közönség ne 
csak jó képet lásson, hanem jól is érezte 
magát a moziban, ezért utasította a sze
mélyzetet, hogy minden kérésnek a leg
nagyobb örömmel, azonnal tegyen ele
get.

VÁRÓ ANDOR
az Omnia, új dramaturgja a legismer
tebb filmírók közé tartozik. Váró An
dor az Omnia műsortervét mondta el:

— 27-én péntek este ti órakor díszbe
mutatóval nyitunk, amelyen csak mű
vészi és írói előkelőségek vesznek részt, 
szombaton fél 6 órakor nyitjuk meg a 
színházat a nagyközönség számára 
Zoro és Huru pompás monstre vigjáté- 
kával, a lláxtüznézők-kol. Megnyitó
műsorunkon még Iréné Hich és Vár- 
konyi Mihály grandiózus filmje Is sze
repel, aminek az a pikantériája, hogy 
Pesten játszódik. A közönség minden 
bizonnyal ráismer a filmszcrcplőkben 
a híres bárónőre és még híresebb ci
gányprímásra.

— A megnyitó-műsort hétröl-hétre a 
legjobb filmek követik. Az Omnia mu
tatja be a következő nagy attrakciókat: 
Jákob fiai (A főszerepben Iludolf Schild- 
kraut.) A fekete sas (Bánky Vilma és 
Valentina hatalmas filmje. Csákó és 
kalap (Napy Horry Liedtkc-vigjáték.) 
Hzlrogoff Mihály (Verne regénye. Mos- 
joukinnal a főszerepben). Syd Chaplin 
új filmje, amelyet a „Charley nénjé"- 
nél is jobbnak ismer el az amerikai kri
tika. A hér tigris (John Barrymore 
felejthetetlen fllmalakitása). Rin-tin-tln 
új filmje, amelyben a híres farkas
kutya a legjobb színészekkel játszik 
együtt .És végül Cecil B. de Millc új 
világattrakcióját is az Omnia mutatja 
be.

Ezek után kiváncsion várjuk az 
Omnia új rezsim jénck munkáját.

(s.)

Buster Reálon, Zlgoto, E. Boardmonn
Csütörtöktől

A HÁROM ISTENTELEN
Főszereplő: LÓN CHANBY

LUXEMBURG URÚFIA
a világhírű Lehár operett film változata 7 f.
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CHARLESTON 
mellett kacag 

az Ufa vígjáték mú' 
során a közönség 
PRISC ILLA DEAN pompás 

ulgjátékszerepe az 
Agglegények é/szaká/ában. 
,,Chartey néni” testuérfitm/e 

a „Menyasszony urfi” az Ufa 
ú/ műsorában

Az UFA Filmszínház ns augusz
tusi kánikulához btilusosan vá-lasz 
tóttá meg c hoíj műsorát is. \ ígjá- 
ték műsort ad. de ezt is azon a ní
vón, amit már megszoktunk az, 
UFA-iíü. Cecil 13. de Mille, gyárá
nak két, pomi'.ís produktiója pereg 
e héten az UFA vásznán. Az egyik
nek címe:

Agglegények éjszakája, 
kalandos vígjáték, főszereplője 
Priscilla Dean, az amerikai star- 
gárda egyik legreprezentánsabb 
csillaga. Priscilla Dcant már régen 
láttuk ilyen testre és egyéniségre 
szabott szerepben, mint most. A 
mozgékony, sportoló csupa ideg, 
százszázalékos női seggel és mégis 
féríHempókkul teszi elfogadhatóvá 
az 1926-os nőtípust, a vígjáték a fe
kete, csillogószemü Dean körül bo
nyolódik természetesen, aki az agg
legények közé pottyant. Az UFA 
másik slágere hatfelvonáson bohó
zat, amely már végigkacagtatta 
csaknem az egész világot. A

Mennyasszony nrfl 
testvérül mje a Charlcy nénje,
amely a múlt szezón legnagyobb 
vígjáték sikerei közé számítódik. 
A vígjáték műsor kiegészítő 
a Tinta Matyin kívül

Pilotti befutott
című rendkívül mulatságos 
leszk. Stcphnnldesz Károly 
igazgató a legújabb bluesokat char 
lesztonokaí játssza. Ezekután köny- 
nyü megállapítani, hogy két óra 
alatt csak kacagott és mulatott a 
közönség.

része

bur- 
zene-

NApsiarU oporadklus 
s Budai Színkörben 
rendkívül mérsékelt, 8- 48 ezer K-ás 

holyárakkal
Szorda:

MUZSIKUS FERKÓ
Zerkovitz—Szilágyi diadalmas operettje Kezdete a megnyitón ’/.7 és 9 órakor.

Kamara 0 Kert

indenütt

Kamara
8. 8, 10

Csortos

WJSAGÜZEM Bt Budapest VIII., Rökk Szilárd ucca I. Üzemvezető: Puskán István.

RlgolaHA 

ZaldlnA
Hétfő:
Kedd:
Szerda: Plllangőklnannony

Csütörtök: Trubadúr

Péntek: Travlatla

[
I

a Szent István heti monstreprogram 
Hoot Gibson

A két szimuláns
grandiózus amorikal vígjáték

8 felvonásban

II szaraiéin 
banditája

Egy izgalmas fötárgyaUs történet 
8 felvonásban 
Főszereplők:

■aula Lova, Háry Carr, Law 
lady In Frank Mayo

Kéri

SPORT
Temesvár csapatát 

nem tudtuk legyőzni
A budapesti csapat Igen gyenge volt 

A csatársor csődöt mondott 
Temesvár csapata Igen jó benyomást keltett

Budapest—Temesvár 1:1 (1:1).
Hungária úti pálya. — 15.000 néző. 

Bíró: Stepanovaky (Prága).
Annyi sok kudarc után végre magyar 

győzelemért áhítozott a közönség. Eb
béli vágya kis részben teljesült is Szent 
István apján, amikor is sikerült a len
gyelek fölött 4:1 arányban győzedel
meskednie a meggypirosdresszes fiúk
nak. Az újabb sikert tegnap ismét várta 
a magyar publikum, de, sajnos, hiába. 
A temesvári válogatott csapatot nem 
sikerült maga alá gyűrnie Budapest 
rcpreenztativ tizenegyének, s ebből, fo- 

a rcvűns is tcrmészotcscu elina-Jyóan 
radt.

Az 1:1 arányú eredmény Temesvár 
dicsőségét jelenti.

ismerjük el, a temesvári eyyüt-Mert,
tes, sokkal nivósabb és tervszerűbb já
tékot produkált, mint, a helyenként, szá
nalmasan gyenge budapesti csapat. 
Tény, hogyha a pesti csatárok lövéseit 
nem kíséri balszerencse, úgy győzel
mükről számolhatnánk be, do ez uiit- 
som von lo az idegen környezetben, is
meretlen pályán játszó tomesvári együt
tes nagyszerű teljesítményének az érté
kéből. Egyébként a játék csak a lenies-

x Az ESC atlétikai versenyének főbb 
eredménye!. I. osztályú versenyek. 300 mé
ter: 1. Lelchtug (MTK) 39.3 mp. W. o. - 
1500 méter. 1. Somogyi (MTK) 4.22.2 mp. - 
600 méter: 1. Magdics (MAFC) 1 p 25.9 mp. 
— Diszkosz: 1. Mawnlits (BTC) 4418 cm. — 
Svódstafétn: 1. KAOE 2 p 06 mp. — Triat- 
lon: 1. Cséfni (MTE) 6 pont. — 1 órás páros
verseny. 1. Király—Majzlk (ESC) 33.100 mó- 
tor.

xNégy kerületi Ifjuságl atlétikai bajnok
ság sorsa dőlt el vasárnap n BBTfj ifjúsági 
ntlétikni versenyének keretében. 400 méteres 
gátfutás. Bajnok: Dúrday (BBTE) 61 mp. 
Országos ifjusági rekord! 2. Bajor (MTK) 
62.6 mp. 3. Oláh (OTE) 63.1 mp. 400 méteres 
síkfutás. Bajnok: Niedermann (ESC) 53.6 
mp. 2. Zsivora (FTC) 54.2 mp. 3. Löwy

VÁROSI SZÍNHÁZ
(Cosmos hím)

Hétfő : 
Csütörtök: 
Szombat: 

Az ember tragédiája
uj művészi rendezésben és klasszikus kísérőzenével

A NÓTA VÉGE
Zerkoziíz—Bus-Fekefe operettle

Péntek: 
Vasárnap:

VARIVMI ISTVÁN
zenzációs képeslapj

M H-E-T
Bütörtökön indul meg 

ma 2000 korona
kapható

Bazsarózsa
MAGYAR SZÍNHÁZ

Berky Lilly Somlay 
Hallatlanul mulatnígon I

váriak részéről nyújtott élvezetet, a 
pesti csapat blazirt, színtelen játéká
val szemben.

A crnpafok a már ismert összeállítások
ban állanak a starthoz. Rövid pesti fölény 
illán a temesváriak nyomainak fel, s nehéz 
dolgot, adnak a budgpcsl védelmének. A 17. 
percben Fogl II. hatalmas szabadrúgását 
Steiner II. kézzel iiti le. Tizenegyes! Braun 
szép góllá értékesíti. (1:0). A gól után Te
mesvár nyomul fel. A 23. percben Wctzer 
passzából Holz közelről kiegyenlít (1:1). 
Közben összeütközött. Fogl 111-nl és a si)>- 
csontját törte. A mentők szállították cl; be. 
lyére Matek (Kinizsi) áll be. Tritz fejesét 
Zoínbory elvetéssel védi, míg Molnár klasz- 
szikus szép lövése a léc mellett süvit el. 
A 43. percben ugyanerre a sorsra jut Jcny 
lövése is.

Szünet után Braun mellé lő, majd Tünzer 
szép labdája vágódik vissza a kapufától. 
Opafa és Tritz helyet cserélnek, de ez sem 
segít. Temesvár jobb! Zoínbory jól védi 
(Ipáin fejesét, inig Wctzer lövése Remete 
lábát éri. A 35. percben Sagliy megsérül és 
kiáll. Gyenge játék a meccs végéig.

A budapesti csapat kapujában Remein 
megfelelt. A Fogl-pár jó volt, de nem oly 
imponáló, mint a lengyelek ellen. A Rebró— 
Sághy Nádler lialfsorban Rebró volt u leg
jobb. Nádlcr gyenge, Sághy állójútckos, aki 
csak az. első félidőben nyújtott nagy tel
jesítményt. A csatársor rossz volt. Molnár 
csak cgy-két lövésével, Tritz szöktctésével 
crt valamit. A többiek gyatrák.

A temesvári csapat csatársora szenzációs, 
különösen Wetz.er és Tiinzer. A kitűnő half- 
sor legjobbja Vogl, míg a közvetlen véde
lem is igen megbízható. -- Stepanovsky jó 
biró. A meccset dr. József Ferenc föUcr- 
ccg is végignézte.

(MTK) 54.3 mp. — Rúdugrás: Bajnok: Hé
vízi (MAC) .330 cm. Ifjúsági rekord! Lech- 
ner (MAC) 280 cm. 3. Buzinkay (BBTE) 280 
cm. — Sulydobás. Bajnok: Balázs László 
(FTC) 1132 cm. 2. Kiss (OTE) 1132 cm. 3. Ke
mény (MTK) 1103 cm.

X Elmaradt a vasárnapi nemzetközi nio- 
torvezeléscs verseny, mert a Stadion pályá
ját f elűzi a t ta az cső. A páros versenyt azon
ban mégis megtartották és bírói tévedés 
folytán a német Krollmann—Skupinsky-pórt 
nyilvánítottak győztesnek a Grimm—Eigner- 
pár előtt. A németek ideje 1 óra 15 perc 
volt.

X Középmagyar lfj.—MLSz-ILSz váloga
tott 3;0 (3:0). A pesti ifjak veresége nagy 
meglepetés. A gólokát Glück center rúgta.

Dttrgay Jolán 
Harmathy Hilda 
Táray F. 
_SebastgénjB*ia_
Hanlhy Hanna, Vlgh 
Manci, Csiltny I, Szlklay
Harmath Hilda, 
Mlklönsy Aranka, 
Sxlklay, Kaboa, 
Kompdthy

LÓSPORT
Sodamint nyerte 

a Bárczy Károíy-dijat 
Szépszámú közönség élőit futották a va

sárnapi lovuregyleti versenyeket. A kétéve
sek részére kiirt Bérczy Károly-dijat az 
angol követnek eddig veretlen ménje, So
damint könnyen nyerte Brutus és Insépa- 
rable ellen, míg a favorit és betegen start
hoz. állott Parolit rossz utolsóként végzett. 
Sir Bnrclay a délután folyamán még egy 
szer látja színeit győztesen elhaladni a bí
rói páholy előtt: Kadarka ugyanis megnyertn 
a Kétévesek eladóversenyél. Szép verseny 
volt a 2400 méteres ászári handicap, mely
ben a Romániába eladott Vorwitz még Szi
geti Nándor sziliéiben hosszakkal előzte meg 
6 ellenfelét. Hatalmas meglepetéssel végző 
dóit a napol záró handicnp, melyet a 10:1 
hoz startoló Picikém nyert meg a favorit 
Bosszantó elén. Szokatlanul élénk volt a for
galom tegnap a könyvesek elkülönített he
lyén. aminek oka valószínűleg abban kere
sendő, hogy a lovnrcgylct igazgatósága a 
két legnagyobb forgalmú közvetítőt a ring- 
ből. kitiltotta. — Részletes eredmény a kö
vetkező:

1. 1. Mileva (('suta 1’4). 2. Bocskay (Esch
3) . 3. Csavargó II. (Szabó pari). Fm: Sniffy.
!j li., nyak h. 10:20. -- 11. 1. Optimist (Szó- 
kölni 4). 2. Száladon (Szenté 25). 3. Apar
(('suta 4). Fm: Silcncé, Repülj galamb, Az a 
híred, Margatc, Orlent, Blondella, Sérvig.

h., 2 b. 10:69, 24, 78, 21. — III. 1. Soda
mint (Hofbauer *j). 2. Brutus (Sejbal 3). .3. 
Inséparnble (Szabó 214). Fin: Parola (Esch 
pari). % h., fej h. 10:32. -- IV. 1. Vorwitz. 
(Szabó 4). 2. Rivnl (Csuta 8). 3. Várkört. (Ko
vács 2!6). Fm: Lampasse, Sylvnna, Kérdő
jel. Hajrá. 3 h., nynkh. 10:57, 18. 17. 16. —
V. I. Kadarka (Sajdik 2 reá). 2. holtverseny
ben Formás (Kasziiiu 6) és Bombay (Sejbal
4) . Fin: Violetp.ra, Rapid, Mandoliné, Lizl, 
Hetes. 2. h., holtverseny. 10:19, 13, 18, 15. —
VI. 1. Picikém (Valentin 10). 2. Bosszantó 
(Sajdik 2). 3. Dombé (Péter 6). Fm: Djahid, 
Felkelő, Marcipán. Dainoclcs. Nopthisz, Pe- 
Icas. Sunyi. 1 h., 1’3 h. 19:181. 31. 17. 27.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok44 Ujságvállalat.

Éva

Feleségem 
frakk'a

sicowboycKközt
Vígjáték 6 felvonásban

Burleszkek és 
híradók

Halálos csők
(A feketcszomú kéinnő) 

Filmdráma II rószban, 12 felv.

Főszerepben: 

Maria Dalbaicin 
és a fényes kísérő műsor

GOODRICHPNEU
AZ UTAK KIRÁLYA

SZILÁRD BÉLA
VL, Lázár ucca 14.
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