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Dánér Béla dr. volt királyi ügyészi o 
tolllegESEn inzultálfa egy szerelfimeiler 

meri a lajvédévezér lezsidúzta és 
keresztülISvéssel lenyegelle meg.

Dánér Béla, báró Collas Tibor és Bieber József utján provokáltatta 
a szerelőmestert — Meitner Mór dolgozik és nincs ideje párbajozni

Saját tudósítónktól.

Kínos és kellemetlen botrány 
központjába került egy ismcrtpevű. 
fajvédővezér. Dr. Dánér Béla 
ugyanis a szereplő személy, 
aki kényelmetlen lovagias af
férba keveredett egy szerelő mes
terrel és volt kénytelen a zajos 
ügyet egyoldalú jegyzőkönyvi flas- 
trommal egyenlőre befejezni.

Miután Dánér Béla nyug. kir. 
ügyészről, az ébredők ismert vezé
réről van szó, felesleges egy pilla
natig is azon tűnődni, hogy mi in
díthatta el a vihart.

Zsidózás. Súlyos többszörös zsi
dózás.

Előbb zsidózás.
Aztán pofonok.
A zsidózást nem a szerelőmester 

kezdte ós a pofonokat sem a szerelő 
kapta. A szerelő csak a zsidósást 
kapta.

Á történet a József körúton éjféli 
félhárQmkor kezdődött négy nappal 
ezelőtt. Csendesen és szolid polgári 
szórakozás után, hazafelé tartott 
Meitner Mór. 55 esztendős szerelő
mester, akinek a József körút 21. 
számú háában mozigép szerelő és 
hűtőkészítő műhelye van. Meitner. 
hatalmas, erős ember, akit az éjsza
kai órákban viharos kiáltás állított 
meg:

— Zsidó! Le az uccáról!
Hárman jöttek szembe Meitner- 

rel, akik közül az egyik ismerős 
volt Meitner előtt. Dr. Dánér Béla 
nyug. kir. ügyész, ügyvéd, ébredő 
alelnök, akit onnan ismer Meitner, 
hogy a József körúton közvetlenül 
a műhelye fölött lakik és miután 
nem akart affért" Dánér Bélával, 
szerényen kifért az útból és a ihásik 
két urat figyelmeztette, hogy ne 
kössenek éjszaka így az uccán. belé, 
mert kénytelen lenne egy affér vi
harába belevonni, az általa oly jól 
ismert ós becsült közszereplő urat.

A Vihar el is simult, de egy vélet
len tegnapelőtt ismét egymásfelé 
kergette a két férfit. Meitnernek a 
Mária ucca. 20. sz. ház pincehelyisé
gében van műhelye, ahol a napok
ban az éjjeli órákig javították az 
Oumla mezi vetítőgépét. A ház

földszintjén, közvetlenül a. műhely 
fölött lakik Dánér Béla, akit éjjeli 
pihenésében zavart a műhelyben 
dolgozó motor zúgása, kinyitotta, 
tehát uccára nyíló ablakát és e£y 
korsó vizet öntött be a műhelybe. 
Meitner, kijött a műhelyből és fel
szólt az ablakban levő Dánérhoz:

— De micsoda dolog ez! Példát
lan ez a viselkedés!

— Hallgasson Ott odalenn! — kia
bált le egy hang.

— Én hallgassak Paraszt dolog 
ilyet csinálni! — kiabált vissza 
Meitner.

— Zsidó, fogja be a száját, mert 
ha lemegyek én fogom be! — 
kiáltott egy hang és a k; ' tón át
hajolt dr. Dánér Béla.

— Maga fogja be!
— Hé zsidó! Tartsa a száját vagy 

lejövök és keresztül lövöm, mint 
egy kutyát!

— No gyüjjön le! Itt ugráljon. 
Idelenn.

Dánéi’ nem az az ember, aki meg
ijed a saját árnyékától, rohant le 
a lakásból. A vihar már kicsábí
totta az uccára a ház lakóit, akik 
csodálkozva nézték Meitner szerelő 
mestert, és a felé rohanó:Dánér Bé
lát.

Dühösen és kivörösödve állt egy
mással szemben a két ember egy 
pillanatig, amikor, megkérdezte 
Dánér:

— Mit' mondott piszökság! Maga 
zsidó! Lelövöm!

' — Piszökság! — kiáltotta Meitner 
Piszökság érti!

Dánér dühösen ugrott Meitner
nek, aki elkapta Dánér karját és a 
hatalmas karjával átfogta Dánér 
derekát. A vihar tettlegességig fa
jult. Hatalmas lárma, majd

két dübörgő csattanás hangzott 
az egymásba kapaszkodott két 

ember harcából.
— Szétválasztani! Szétválasztani! 

— kiáltott? a ház.
— Agyonverik egymást! — kiál

tott valaki ijedten és most a házban 
lakók rohantak lé, hogy szétválása- 
szák a küzdőket.

Dánér és a hatalmas termetű 
Meitner valahogy szétkerültek, de 
a ház lakói egész éjjel ugyanis a í 
szokatlan jelenet izgalmának ha-|

tusa alatt állottak. Felkavart és 
nyugtalan volt az egész ház, viha
ros a hangulat és a közhangulat 
Moitner szerelőmester hatalmas tér 
metét és., kora dacára is súlyos fel
lépését emlegette és bírálta, de 
senki sem tudta az Igazsághoz hí
ven elmondani vagy leszögezni a 
két pofon el csattanójának tiszta 
részleteit.

Szombaton délután mikör. már 
nyugodtabb volt a hangulat — a 
szerelő műhelyben megjelent dr. 
Bieber, József és báró Collas Tibor 
és

Dánér nevében provokálták 
Meitner Mórt.

Meitner a provokálásra nem ne
vezte meg segédeit. Kijelentette,

Almásy íjászló beszámolójában 
keresette a kisgazdaképviselők számát és 

kijelentette, hogy aggodalmai vannak 
a mandátiimhosszabbitás ügyében

Vasárnapi kormánypárti hajókirándulás Tahitőtfaluba
Vasárnap reggel 8 órakor különhajó 

vitte az egységespárt több mint harminc 
tagját Tahitófaluba, Almásy László be
számolójára, amelyet délután 3 órakor 
mondott cl Almásy László.

— Ha a népképviseleti reudszor alap
ján akarunk állni — mondotta a többi 
között — akkor igyekeznünk kell arra, 
hogy

a kisgazdák, akik az ország lakos
ságúnak 75 százalékát teszik, meg
felelő számban kerüljenek be a tör

vényhozásba.
Bethlen István gróf miniszterelnök 

nagy érdemeit sorolta fel ezután, majd 
rámutatott arra a harmóniára, amely
ben az egységespárl a keresztény gazda
sági párttal együtt működik.

A két párt közölt nincsenek na
gyobb differenciák, amit legjobban 
a legközelebbi jövő eseményei: az 
új választások fognak bizonyítani.

Örül, hogy az ellenzéki pártok egye
sülnek abból a célból, hogy a parlament 
nívóját emeljék. Éhez azonban szüksé
ges. hogy az ellenzék objektív kritikát 
gyakoroljon.

Szembefordul azonban a szociálde
mokrata párttal, amely viselkedésé

hogy a történtekért szívesen felel 
Dánérnak — a járásbíróság előtt — 
de neki nem szokása kiállanl a vívó 
teremben.

—■ Egyszerű azerelőmester va
gyok! — mondotta ■— magam ve
szek elégtételt' magamnak, ha meg
sértenek. Most lezsidóztak az elég
tételt megszereztem. Nekem nincs 
időm vívótermekbe járni. Nekem 
kenyeret kell keresni a .családom
nak.

Ezzel egyelőre lezárult a József 
körúti vihar. A segédek egyoldalú 
jegyzőkönyvet írtak.

Meitner Móu változatlanul javítja 
a mozigépeket, hűtőszenkezeteket és 
vetítő berendezéseket. Elfoglalja a 
munka. Rincs ideje párbajozni.

vel elárulta, hogy képtelen az állam 
vezetésére.

— A kormány gazdasági politikáját 
ismertette ezután. Sürgette a közigazga
tás és a jogszolgáltatás gyorsítását. A 
mandátumok meghosszabbításáról is be
szólt Almásy László és kijelentette, hogy

a parlament törvényes határidejé
nek meghosszabbítása közjogi aggo

dalmakra ad okot,
ezért tollút nézete szerint ezt a kérdést 
mérlegelni kell.

Utána Mayer János? földmivelósiigyi 
minisztor szólalt fel és azt a feltűnést 
kellő kijelentést telte, hogy

Magyarországon a konszolidáció na
gyobb, mint a külföldön,

süt pénzügyi és gazdasági helyzetünk 
sem rosszabb a külföldi államokénál.

A mezőgazdaság továbbá, hogy további 
megterhelését nem fogja engedni,

A parlamenti pártokat az integritás 
gondolata alapján egységgé kell kova- 

! osolnl.
, Pékár Gyula. Nagy Emil és Tankovich 
János kisgazda beszéde után délután fi 
órakor hajón tétek vissza a képviselők

I Budapestre.
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A népligeti cirkusz porondján játék 
közben öngyilkos lett az egyik bohóc 

A közönség kacagva nézte végig öngyilkosságát.
sem tudott a kölcsönről,

1 és ezért a Budapesten időző Nemes 
Zoltán ügyész útján magyarázatát 
kért. Másnap megérkezett Nemes 
válasza, hogy eljárt a Kohncr. bank 
háznál és kiderült, hogy

tévedés történt,
meri a 'Nagykátai Szőlő gazdaságot 
terhelték meg a Nagykuntól Szőlő
gazdaság helyett. A következő na
pon peedig a Molnár Adolf és Fiai 
bankház levélpapírján írt és a cég
bélyegzővel ellátott levelet kaptak

1 amelyben a bankház is igazolta, 
hogy tévedés történt.

Most azután kiderült, hogy Ne
mes Zoltán hamisította a Koh- 

ner cég levelét
a nagykátai tehát joggal hihette, 
hogy tévedés történt. Éppen így ki
derült az is, hogy a kölcsönösszeg 
felvételénél Nemes Zoltán hamis 
cégjegyzési lappal igazolta magéit. 
A cégjegyzési lap ügye különben 
egyik legérdesebb része a nyomo
zásnak. A 'rendőrség Ugyanis meg
állapította^ hogy

a cégjegyzési lapot meghamisí
totta Nemes.

A tréghivatal könyvéhez azonban 
nem tudott hozzáférkőzni, úgyhogy 

a cégkönyvben nem is szerepel 
a neve.

Amennyiben tehát a kölcsön kiadá
sánál megtekintették volna a bíró
sági könyveket, dkkő£ kiderült vol
na a csalás.

Ncrfles Zoltán, a Pénzintézeti 
Központ szélhámos ügyésze, aki, 
mint ismeretes, néhány hónappal 
ezelőtt rokonainak vállalata, a 
Nugykáldl Szőlőgazdaság nevében 
különféle kölcsönöket vett fel és 
hamis részvényskripszeket helye
zett el, szökésével sok bonyodalmat 
okozott. A megkárosított vállalatok 
ugyanis sorra pert indítottak a 
Nagykátai Szőlőgazdaság Rt. ellen, 
azzal az indokolással, hogy Nemes 
Zoltán a vállalatnak nemcsak 
ügyésze, hanem igazgatója volt. A 
perek egy részét később visszavon-' 
iák, más részük még tárgyalás alatt 
áll, most azonban a károsult felek 
nagyrésze, így többek között a 
Kohner Adolf és Fiai cég, a Ma
gyar-Olasz Bank és a Hermes 

bűnvádi útra terelték az ügyet.
A feljelentéssel szemben igen ér

dekes adatokkal védekezik a Nagy
halai Rt.. Ügyésze, dr. Csu/ő Ferenc 
ulján felajánlotta a teljes bizonyí
tást, hogy Nemes Zoltán

hamis okmányokkal operált.
'A bizonyítékok közül a. legfontosabb 
egy Jevélsorozab amely a Kohner- 
cégtöl kicsalt összegre vonatkozik. 
Osató ügyvédnek ugyanis birtoká
ban van egy levél, amelyet a Koh- 
ner-cég intézett a Nagykátai Rt. 
igazgatóságához és ebben közölte, 
hogy a vállalat számláját hatezer, 
'dolláros köjcsönööszeggel megter
helte.

A Nagykátai Igazgatósága mlt«

Kilenc zseblotvaU lógtak el a detektívek 
a Hyugatl pályaudvar várótermiben

Az utóbbi idők töipfges öngyil
kossági esetei közül is kirívó mó
don, teljesen eredeti keretek között 
lett ma délután öngyilkos egy nép
ligeti Morvay-cirkusz Morvay Já
nos nevű bohóca.

Morvay János, mint utánzó 
bohóc, igen jó névre tett szert 

artistavilágban is. Külföldi 
és nagy magyar cirkuszokban lé
pett Jel, ahol kitűnő maszkirozása, 
páratlan egyéni humora révén 
igen nagy sikereket ért el. Leg
utoljára egy népligeti cirkuszban 
játszott. Több nagy számban, lépett 
fel és szép fizetése is yolt.

A cirkusz szezónját befejezni ké
szült és ezért Morvay más szerző
dés után nézett. Mint ismert bolic, 
azt hitte, hogy könnyen elhelyez- 
kedhetik, de csalódás érte, mert he
teken át tartó próbálkozás után 
sem sikerült szerződéshez jutnia. 
Morvaynak nagy család eltartá
sáról kellett gondoskodnia, és ez a 
kilátástalanság igen elkeserítette. 
Állandóan buskomor volt, a bohóc
kodás sem sikerült úgy, mint qz- 
eixt, és Akárcsak egy modern Ba- 
jazzó, vérző szívvel, teli elkesere
dettséggel ugrált a porondon és Jyt- 
cagtatta meg a közönséget. Kolle
gáinak azonban többször panasz
kodott:

— Hiába, magyar artista nem 
tud elhelyezkedni, mindenütt kül
földit keresnek. Meglátjátok, lia 
nem kapok állást, még öngyilkos

leszek.
Morvay 'János sötét szándékút' 

Vasárnap végre is hajtotta.
Délutáni előadás folyt a cirkusz

ban. Egy légtórnász-számi fejező
dött be, mikori Morvay Jánosnak 
és még két másik bohócnak jele
nete következett. A két bohóc látta, 
hogy Morvay. még a szokottnál is 
szomorúbb és vontatottan játszik.

Éppen az egyik mulatságos for
dulatra került volna a sor, mikor 
Bogdányi hirtelen megállt és rá-' 
kiáltott társaira: x

— Ne mozduljatok! i
Majd egy kis papírzacskót húzott 

elő a zsebéből és annak tartalmát 
a szájába rázta.

A közönség nevetett, azt hitte, 
újabb trükkről van szó. A három 
bohóc néhány percig még tovább 
játszott, mikor Bogdányi hirtelen 
megtántorodott és elvágódott a 
porondon. A. két bohóc, akiknek már, 
az előbbi jelenet is gyanús volt, 
odarohant Morvayhoz, aki elhaló 
hangon suttogta:

— Hagyjatok meghalni. \
A bohócok ekkor tudták’ meg,' 

hogy társuk öngyilkos lett. Feltű
nés nélkül — mintha ez is a játék-- 
hoz tartozna — kivitték a porond-' 
ról. Hívták a mentőket, akik meg
állapították, hogy Morvay János 
ismeretlen méreggel megmérgezte 
magát. Gyorsan gypmormosáM 
alkalmaztak és az öngyilkos 
bohócot élszállitották a kórházba.

Vasárnap délelőtt a Nyugati pálya
udvar érkezési oldnlan, a váróteremben 
detektívek látván, hogy nagyobb zseb- 
tolvajtdrsasdg dolgozót a tömegben, él
állták a kijáratokat és megfigyelték a 
várakozók tömegét. Rövldosea

egy közismert zsebtolvajt sikerült
tetten érniük

és a további nyomozás során csakha
mar

még két zsebtolvajt fogtak eh
'Amikor a tömeg kifelé tódult, az ajtó
nál igazolásra szólítottak fel egy gyanús

Kifogtak egg veszedelmes szélhámost, aki 
orvosnak adta ki magát és a Diák-nyo- 
morenyhitő Akciónak gyűjtött, de a pénzt 

— elsikkasztotta

fiatalembert is, azután valamennyit elő- 
álították a főkapitányságra, ahol inegál 
lapították, hogy az előállítottak Kerekes 
István, Zsombor János, Juhász János 

A zsebnietszők beismerték, hogy
hat társukkal,

akiket szintéu elfogtak a detektívek, 
együtt dolgoztak a pályaudvar váró
csarnokában és ezeknek csupán az volt 
a feladatuk, hogy a lopott holmival el
siessenek.

A kileno zsebtolvajt beismerő vallo
másuk után a rendőrségen, letartóztatták

Hajnali botrány a Bécsi utón 
zsidózással, nőkkel, pofonnal, 

revolverrel, rendőri beavatkozással
Amikor kiderül, hogy a xsidőeó maga is — xsidó.

Néhány héttel ezelőtt a Dk*fcnj/o»ior- 
tenjiiííő Akció Vezetősége feljelentést 
tett a rendőrségen, hogy ismeretlen tet
tesek lunnls igaílvánnyal gyűjtenek az 
akció javára és a befolyt összeget elsik
kasztják.

A feljelentés folytán n rendőrségen 
széleskörű nyomoráét indítottak n tettes 
kézrekorítése érdekében és ezZól Mun
kácsy AtUiui’ detektívfőfelügyelő cso
portját bízták

Szigeti és Kanzlcr dotektívfelügyolők 
szombatról vasárnuprn virradó éjszaka 
.betértek a llagynr Színház mellett levő 
kis pinoevondéglŐbr, ahol feltűnt tickijc 
cm) fiatalember. aki hangosan mulatott 
és költekezett. Igázolásra szólították fel, 
iniro a fiatalember elővette dr. Diák Jó
zsef orvos nővére kiállított fényképei 
Igazolványát, moly szerint nevozett n 
DiáknyoinorvnyhítŐ Akció megbízottja 
és pénzgyűjtőre is fel van hatalmazva. 
A detektívek erre előállították a flnlal- 
embert a főkapitányságra, ahol csakha
mar megállapították, hogy

llátor Zoltán állásnélküli, többszörö
sen rovottnniltú ügynökkel azonos, 
aki már többízhen szerepelt a rendőr

ség előtt

Bátor Zoltán kihallgatása alkalmával 
beismerte, hogy

barátjától ellopta fényképes Igazol
ványát, azonban a saját fényképét 
ragasztotta be és így mint dr. Diák 
József hetek óta gyűjtött a Dlák-nyo- 
moreríyhítő Akció javára és a befolyt 
huszonötmillió koronát megtartotta 

magának.
A detektívek házkutatást tartottak 

Bátor Zoltán szállóbeli lakásán is, ahol 
néhány hivatalős gyüjtő-ívon kívül 
azonban nem találtak semmit.

Bátor Zoltánt beismerő vallomása után 
a főkapitányságon vasárnap délelőtt le
tartóztatták

Vasárnap hajnalban a bécsiúti „öreg 
hordó" vendéglőből kissé ittas állapot 
bán indult hazafelé Szuly József me
chanikus és Havas Ferenc szíjgyártó. 
Társaságukba volt az utóbhi menyasz- 
szonya is. Havasék az uccán összetalál
koztak egy négy tagból álló társasággal, 
Békési Jenő volt főhadnaggyal, dr. 
Mészáros Géza vállalati titkárral, 
Schwarz Bertalan tisztviselővel, valn- 
mint a Móniin Rouge egyik csillagával, 
M. LucyveL Mikor a két társaság el
haladt egymás mellett, mint.később ki
derült

Békési társasága közül valaki le- 
zsldózta a két Iparost.

Szulg és Havas szóváltásba keveredtek, 
aminek az lett vége, hogy a két társa
ság férfi tagjai egymásra támadtak.

Pillanatok alatt pofonok csattanása 
verte fel a Bécsi út hajnali csendjét.

A küzdelem hevében a két hölgy is a 
verekedők közé sodródott és míg a fér
fiak ököllel döngették ellenfeleiket, ad
dig

a nők egymás hajának estek.
A verekedés anyira elfajult, hogy a két 
tábor tagjai teljesen összegabalyodva 
ütötték-vorték egymást és így történt, 
hogy

Sehwartz a saját fegyvertársit, dr, 
Mészárost verte agybe-főbe.

Később azután fegyver is került a kézbe 
és Havas egy hatlövetű forgópisztoly; ra-

vas zajt többször elcset.téutette. Szeren
csére azonban nem volt töltény a fór- 
ff ódobban, a verekedés és a lárma már 
tetőfokára hágott, mikor a közelben 
szolgálatot teljesítő rendörörézem, aki 
látta, hogy egyedül nem boldogul a ve
rekedőkkel, sípjába fújt és

a vészjelzésre elősiető kerékpáros 
őrjárattal együtt széjjel választotta 

a civakodókat,
A verekedőket előállították a kapitány- 
ságr.a ahol kihalgatták őket. I^t az
után kiderült, hogy a botrányt előidéző 
zsidózást Schwarz Bertalan kozdto. An-< 
nál nagyobb volt a meglepetés, mikor

Schwarz pirulva bevallotta, hogy 
maga Is zsidó és hóm volt sértő szán
déka, sőt kedvességből, barátsága 

jeléül mondotta a félreértett szót

a szembejövő, jóhangnlatban levő fiatal-* 
embereknek. A rendőrség azonban nem 
fogta fel ilyen tréfásan a dolgot, hanoin 
megindította az eljárást a verekedők 
ellen. '

■ M ■<£ Különlegességek a leggyönyörűbb
■ ■ ■ ■ í'sMcállitósokbaa állandóan rak-„iaeai

Pehely paplan Sándor M. Ferenc
valódi „llderdaunen** töltéssel 1

ROTJ^BAgK
Budapest, V., Vilmos rataír út 45. sz.

Alapítva :19O6. évben.

Készpénzét kihelyezzük 
él«ö helyi jelzálogbiztosíték mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyanezeken 
kockázatmentesen s legjövedelmezőbben gvü- 

mölcsöztetjUk. Törlesztésea és kamatozó 
jelzálogkölcsönöket folyósítunk me- ' 

zögazdaságl földbirtokokra, bér
éé családi hazakra,
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Ripka Ferenc visszalép, 
Wolff Károly a polgármester

kérdésben nem hajlandó 
deferálni a kormánynak

Miért maradt el Vass József és Wolff Károly párád) 
találkozója I

ha rciA1 polgármesterválasztás 
frifntján

vasárnap kezdődött meg az elő
őrsi csatározás.
Ferenc főpolgármester 
aki pénteken érkezett 
fővárosba Fon.vód-Bélate- 
szombaton vette át újra

irányul- 
visszalé-

hívei 
abban 

ha a keresztény
sikerül rábírnia

Ripka 
ugyanis, 
vissza a 
lepről és 
hivatala .vezetését, a vasárnapi nap 
folyamán megkezdte tanácskozá
sait a polgármesterválosztás kérdé
sének megoldása céljából. Ezek a 
tanácskozások egyelőre nem egye
bek, minden irányban való puhato
lózásoknál. Ezidőszerint ugyanis 
még eldöntetlen az a kérdés is, kik 
lesznek a küzdő felek, akik a vá
lasztási harcban egymással szembe 
kerülnek.

Vasárnap délelőtt
a Ripka-párt egyik v^setö tagja 

aki a főpolgármester bizalmas hí
vei közé tartozik Ripka Ferenc pu- 
hatolódzó tárgyalásainak célját a 
következőkben ismertette a Hétfői 
Napló munkatársával:

— Ripka Ferenc főpolgármester 
tanácskozásai főként arra 
nak. hogy Sipöcz Jenőt 
pésre bírja.

Ripka Ferenc ugyanis 
előtt kijelentette, hogy 
az esetben, 
pártot nem __
arra, hogy Sipőez Jenő jelölését 
elejtse visszalép a polgármester
választásban megvívandó küz

delem elől.
Nyilvánvaló, hogy abban az eset
ben, ha Ripka, Sipőez és Bárczy 
vagyis hárman állanának egymás
sal szemben a polgárnmsterválasz- 
táson: Ripka Ferenc súlyos kudar
cot vallana. Ezt a vereséget a kor
mány exponense nem kockáztat
hatja meg. Éppen ezért egészen 
bizonyos, hogy

Ripka Ferenc a Wolff-párt em
bereit sorra kapacitálni fogja

Sipőez elejtése érdekében. !• 
Ha ez nem sikerül, Ripka Ferenc 
kénytelen lesz a jelöléstől elállani. 
A választás pedig nyílt kérdés, hi
szen mindenki titkosan szavaz és 
nincsenek kizárva meglepetések.

A polgármesterválasztás hulla
nia! egyébként átcsapnak az orszá-

Leányt 

köpeny 
újdonságok óriási választékban 

GRQNBAUM 
nagykoreskedésóben

egyes darabonként is kiszolgáltatnak

Leányintézetek 
és iskolák felruházását 

a legelőnyösebben 

Király uccal3.szám
Gozsdu nagy átjáróház 

gos politika vizeire is. Ebből a 
szempontból jól informált helyen 
utaltak a Hétfői Napló /tnunka- 
társa előtt arra a tényre, hogy

Vass József népjóléti miniszter 
és Wolff Károly a kormányt 
támogató keresztény párt vezére 
között kimélyültek az ellentétek.

Vass József ugyanis azt a megbí
zást kapta, Bethlen István minisz
terelnöktől, hogy Wolff Károlyon 
keresztül gyakoroljon hatást a kor-

szÉlhömosnövel azonos
óta fosztogatta a cselédlányokat 

mar jelentette,
Hetek

A Hétfői Napló 
hogy egy különféle néven szereplő 
szélhánmsnő állandóan fosztogatja 
a hiszékeny cselédlányokat, akiktől 
azzal csalt ki különböző nagyságú 
összegeket, hogy a lány vidéki 
szülei bízták őt meg a pénz átvéte
lével és elküldésével. A hiszékeny 
lányok minden esetben átadták a 
kért pénzt az asszonynak és csak 
később jöttek rá, hogy szélhámos 
áldozatai lettek.

A tömeges feljelentésre a rend
őrségen megindították a nyomo
zási, amelyet, sikerült mára ered
ményesen befejezni.

Az ügyben nyomozó detektívek a 
Teleki téren igazolásra szólítottak 
fel egy nőt, aki Kántor Erzsébet
nek mondotta magát és egy beje
lentő lappal igazolta, hogy a Baj
nok ucca 21. szám alatt lakik. Iga
zolás után a detektívek előállították 
az aszónyt a VII. kerületi kapi
tányságra, ahol egy

Nem törődöm az ellenem megindult 
mondja Ádám professzor

Az egyetemek történetében telje
sen páratlanul áll az a háborúság, 
mely Ádám Lajos egyetemi tanár
nak, az európai hírű sebésznek ren
des tanárrá való kinevezése miatt 
támadt. A budapesti egyetem or
vosi tanácsa az autonómia sérelmé
nek tartja, liogy a visszaállított se
bészeti tanszéket a kultuszminiszter 
a tanács megkérdezése nélkül Ádám

Dr. Toub 
gyermekkanSc, 

é> hintőpor

T5kélet3«sxarfel- 

pálás, bőrrepedés 

ver- és különféle 

kiütések ellen 

FOGKRÉM 
FOGPOR

Fehéríti és
konzerválja
a fogakat

Fertőtleníti
a 8%ájwreget V

Tölti: Dr. Budai Emi! R.Í.
Kapható minden gyógyszertárban, drogé .-iában us

má nyt támogató kereszténypárt iak ra 
Sipöcz Jenő elejtése és így köz
vetve Ripka Ferenc polgámester
ségének biztosítása érdekében.

Vass József népjóléti miniszter 
erre előbb legközvetlenebb híveinél 
érdeklődött: rá lehet-e venni Wolff 
Károlyt Sipöcz Jenő elejtésére. A 
bizalmas puhatolódzás során nyil
vánvalóvá vált, hogy

Wolff Károly a polgármester
kérdésben nem deferál a 

mánynak.
lumen magyarázható, liogy Vass 
József népjóléti miniszter, aki gyön 
gyösi útjáról hazatérőben Párádon 
ment keresztiig bár tudomása volt 
arról, hogy Wolff Károly Párá
don tartózkodik, találkozni sem 
óhajtott Wolff Károllyal. Ilyen kö
rülmények között, egészen bizo
nyosra vehető, hogy Ripka Ferenc 
visszalép a jelöltségtől.

kor

őrizet len pillanatban a második 
emeletről vetetteaz udvarra 

magát,
sérülésekkel terült el a 
Az előhívott mentők 

a Rókus- 
vasárnap 

ahol súlyos 
kövezeten, 
eszméletlenül szállították 
kórházba. A detektívek 
megállapították, hogy

Kántor Erzsébet azonos 
szélhámosnővel, aki

azzal a 
körülbelül 

húsz cselédet fosztott ki

az utóbbi időben, és akit a rendőr
ség hetek óta keresett.

Kántor Erzsébetet kihallgatták a 
Rókusbán, ahol beismerte az elkö
vetett csalásokat és azzal védeke
zett, hogy nem tudott • munkát 
kapni és nagy nyomorban volt. Be
ismerő vallomása után intézkedés 
történt, hogy a súlyos sérüléseket 
szenvedett asszonyt a rabkórházba 
szállítsák és felgyógyulása után 
tartóztassák le.

Lajossal töltötte be és ezért az uj 
professzort valóságos bojkott alá 
vette, aki igy szinte naponta újabb 
és újabb támadásnak van kitéve. 
Ez a példátlanul álló harc termé
szetesen nemcsak az orvosok, ha
nem a nagyközönség körében is 
méltó feltűnést keltett, miért is ez 
ügyben magához Ádám professzor
hoz fordultunk, aki a következőket

Gyomorégős ellen 
és étkezés után

.ihip
angol

Sodablkarbonát
Napleégés és 

szélkifúvás ellen 

,Ship‘ 
Vaselint 

használjon 

Budapest 

illat búikul'au 

I
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mondotta munkatársunknak:
— Mindenekelőtt ki kell jelente-1 

nem. hogy
valótlan az egyik cstilapnak az 
a híradása, mintha eskütételem
nél az egyetem valamennyi dé
kánja és prodékánja tüntetőén 

kivonult volna a teremből.
Ez a hir annál kevésbé lehet igaz, 
mivel az eskületételnél csupán 
Szentmiklóssy prodékán, Margittal/ 
tanácsjegyző és a pedellus vett 
részt, tehát nem is volt kinek kivo
nulni. Én tehát az esküt minden 
zavaró incidens nélkül tettem le 
Szentmiklóssy professzor kezébe.

— Minek tulajdonítja méltóságod 
a támadásokat? — kérdeztük 'Ádám 
tanárt.

—‘ Én sem ezzel, sem az ellenein 
megindult hajszával nem tö

rődöm.
Engem kineveztek és ezzel a ma
gam részéről el intézettnek tekin
tem az ügyet. A többi az egyetemi 
tanácsra és a kultuszminiszter 
urra tartozik.

Ezutáu kérdést intéztünk az or
vosi fakultás több tanárához, igy 
Bókay János, Tóth István. Schaffer 
Károly professzorokhoz, akik azon
ban a felvilágosítás adása alól ki
tértek azzal, liogy ezzel a kérdéssel 
előbb az rovosi kar tanácsülésének 
kell foglalkoznia.

Végül kérdéssel fordultunk a 
Mefhosz elnökéhez: vitéz dr. Nagy 
Ivánhoz, mivel az orvosi fakultás 
szócsőne: Az Orvosi Hetilap Adám 
elleni cikkében azt állította, hogy 
a kérdésbe az ifjúság is bele fog 
avatkozni. Vitéz dr. Nagy Iván a 
következőket mnodotta:

— A Mefhosz elnöksége ezzel a 
kérdéssel még egyáltalán nem fog
lalkozott. Valószínűnek tartom, 
hogy

a kinevezés ügyében az ifjúság 
hangot fog adni,

de, hogy az milyen lesz, majd az 
elnöki ülésen fog eldőlni.

A harc tehát áll tovább és bizo
nyára még érdekes fordulatai 
lesznek.

Három embert 
sújtott le a villám 

őszi zivatar villámcsapással 
Rákoscsabán.

Szombaton este, alkonyat táján 
negyedóráig tartó borzalmas vihar 
dühöngött Rákoscsabán. A község 
Dühöngőnek csúfolt fíolza-telepén 
közel száz új vertfalű házikó épült 
s ezek egyikében lakik Nagy Gábo-A 
munkás, aki éppen nem volt otthon 
a szerencsétlenség idején.

Nagy Gáborné, a fivére és kis 
lánykája hárman tartózkodtak a 
lakásban, amikor eget-földetrázó 
csattanással beütött a villám az 
épületbe.

Bcdöntötte hatalmas ütéssel az 
uj ház tűzfalát,

s az ablakon át bevágott a szobába, 
majd a konyhába zúzott össze min
dent. A lakásban tartózkodó

három embert földre sújtotta 
a villám hatalmas ereje.

Nagy Gábornénak a fejét érte és a 
szerencsétlen asszony félszemére 
megvakult. A fivérét baloldalán 
égette össze. A kislánykának,

akit anyja ölében tartott,
a mellén és lábán ejtett fájdalmas 
égési sebeket. A szerencsétleneket 
eszméletlen állapotban találták a 
padlón heverve.

A borzalmas vihar után Nagy 
Gábor házán egyetlen ajtó, ablak 
sem maradott éppen, mindet össze
tört-zúzott az őszi zivatat villám
csapása.

A községben általános a részvét a 
szerencsétlen villámsujtotta család 
iránt.
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„Hozzászoktunk már, 
hogy hetenként temessünk"

A* épitőmunkások viharos tiltakozó gyűlése az építési 
balesetek ellen

v rA 'magyarországi Építőipari Mun
kások Egyesülete vaHáruap dél
előtt Aréna úti székhazában mint
egy kétezer főnyi tömeg előtt gyű
lést tartott, hogy a mindgyakrab- 
ban ismétlődő építési balesetek 
ügyében állást foglaljon. A gyűlés 
mindvégig feszült hangulatban, 
állandó rendőri figyelmeztetések 
közben folyt le

A gyűlést fíicsz József fővárosi 
törvény hatósági bizottsági tag nyi
totta meg. Hangsúlyozta, hogy

nz Spítőmiinkások, lia reggel elmen
nek hazulról, sohase tudják, hogy 

viszontlátják-e családjukat.
Ez tarthatatlan állapot, a munkások 
életével igy nem szabad játszani. 
Sürgősen

törvényt kell hozni, mely a munkás 
életbiztonságáról valamiképpen gon

doskodik,
nehogy a kispesti esethez hasonló 
tragédiák fordulhassanak elő. ami
kor egy vállalkozó cég profitéhsége 
miatt nyolc emberélet elpusztult.

Ezután Csornák Pál, az egyesület 
főtitkára beszéli:

— Már a mull évben is — mon
dotta Csornák — tiltakoztunk az 
ijesztően szaporodó építési szeren
csétlenségek ellen, de

seinmitéie intézkedés nem történi, 
az áldozatok száma pedig egyre nő.

Hozászoktunk már ahoz. hogy min
den héten temessünk.

Ami a kispesti szövőgyár építésé
nél történt, az valóságos gyilkos
ság. (Közbekiáltások: Akasszák fel 
az építőket!) Magyarországon el
pusztulnak az emberek, mert min
den re van pénz, csak a munkások 
életének megmentésére nincs. Mert 
hol voltak az ellenőrző mérnökök, 
akik látták volna, hogy mi törté
nik 1 (Ennél a szavaknál szűnni

Pofonokkal, verekedéssel, bün
tetőfeljelentéssel „rendezte" 

kártyaadósságát Hirsch István 
egy Andrássy úti klubban 

Csata egy látcső körül
Tegnapra virradó ój^zaku különös bal

lány támadt az. Andrássy úti Dreohsler- 
palutában lévő kárl.vaklubbaii. A bot- 
rány kél hatalmas pofonnal kezdődött, 
vorokedéssol folytatódott és 1 nini,elő fel- 
jcleij léssel végződött, az. előzmények pe
dig röviden a következők:

Hirsch István, egy budapesti tsniert- 
hevfl nagyvállalkozó Ilit heteken keresz
tül szorgalmas látogatója volt a Divehs- 
ler-prtlota karlyiiklubjának, A íiatalcm- 
ber kiirtyacsalái igen jelentős differen
ciákkal végződtek az elmúlt hét végén, 
olyan jelentős differenciákkal, hogy 
Hirsch Istvánnak neai maradt cg.v fil
lérje sem. Néhány nappal ezelőtt, hogy 
pénzhez, jusson, elzálogosította a klub 
zsetonosánál értékes látcsövét.

J zsetonos adott is a lobbhiillió ko
rona értékű látcsőre .100.OW koro

nái.
A félmilliót percek alatt elnyelte a játék 
8 Hirsch István ismét pénz, nélkül távo
zott a klubból. .Másnap Hirsch valahogy 
péuzbez .intól l s tovább játszott, hogy 
vissza szerezze, amit legutóbb elvesztett. 
Ezúttal a szerencse kedvezett neki: va-

GOODRICHPNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 
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nem akaró lárma, közbekiáltások 
áradata hangzik.) És mikor emiatt 
tiltakozni akarunk, népi kapunk 
gyűlésre engedélyt. (A rendőrtiszt
viselő figyelmezteti Csernákot. hogy 
ha igy folytatja, megvonja tőle a 
szót.)

Csornák újból a gyűlések betil
tásáról beszél, mire a rendőrtiszt
viselő ismét fi gye ímeeteti. A tömeg 
köréből szenvedélyes közbekiáltások 
hangzanak fel, úgyhogy

minden pillanatban a gyűlés {el
oszlásától lehet tartani.

Csornák ezután megemlékezik a 
kispesti szerencsétlenség áldozatai
ról, mire

a közönség felállással tüntet.
Majd a rendőrtisztviselő folyto

nos figjielmeztetése közben, a kül
földi munkásviszonyokkal és a bér 
kérdésével foglalkozott.

Jászai Samu nemzetgyűlési kép
viselő kijelentette, hogy a munkás
védelem ügyének rendezése érde
kében

erős parlamenti akciót Indítanak.
Utána Farkas István hang

súlyozta, hogy nálunk egymásután 
történnek a szerencsétlenségek, 
mert

az ilyen ügyekéi nem torolják meg 
eléggé.

Az iparfel ügyeleti törvény sincs 
végiehajtva. Csak céltudatos harc
cal lehet a helyzeten változtatni.

Farkas Istvánt is két ízben 
figyelmezteti a rendőrtisztviselő, 
hogy eltér a tárgytól, és ha igy 
folytatja, megvonja a szót. A rend- 
őrtisztvijelő intézkedését a hallga
tóság élénk felindulással kíséri.

Végül Csornák Pál határózati ja
vaslatot terjesztett elő a munkás
védelem kérdéséről, mire a gyűlés 
rendben feloszlott.

hunit nyert s nyereségét azonnal át 
akarta, váltani milliósokra.

De már az első milliós átváltásánál 
fuvarok voltak, amiből azután pofo
nokkai és feljelentéssel tarkított bot

rány tű mailt.
A zsetonos ugyanis Hirsch egy millió' 
korona értékű zsetonjáért csak ötszáz
ezer koronát adott át neki és amikor 
ugyanis Hirsch István érdeklődött, hogy 
uiért kapott félmilliót a milliójáért, a 

zsetonos közölte vele, hogy levonta a 
látcsőre adott. 500.000 koronát. Hirsch 
erélyesen tiltakozott ez ellen:

Akkor vonja le, ha én akarom s ne 
diszponáljon maga az én pénzem felett!

A sz.iyúltás egyre élesehb, .egyre, he
vesebb lett, mirQ a klub egyik vezetője 
V. F. beleavtko/.o.tt a félmilliós afférba 
s a zsetonosnak adott igazat: V. és Hirsch 
kozott keletkezett most már izgatott szó
csata s a veszekedés hevében

I . alaposan arcidiilötte Hirsch Ist
vánt, aki eire. rátámadt V.-re s csak 
a klubtagok cs alkalmazottak közbe
lépésére szánt meg a verekedés, kia

bálás.
Hirsch István halálsápadl arccal, íz- 

f/almában remegve, .ceruzát, papírt veit 
ki .sebéből, sorra járta a tablónál illő 
játékosokat s mindegyiknek felírta a ne- 

| vét. hogy tanul legyenek majd a bíróság 
előli az a ff érnek.

Hirsch ugyanis az affért biin tetőiéi Jo- 
leüléssel és nem ,.a lovagiasság szabá
lyai szerint" kívánja elintézni.

A zajos, botrányos jelenetek elcsönde- 
öedeaévcl pedig tovább folyt a játék...

Másfélmilllárd korona kártérí
tést ítélt meg a bíróság a Garay 

ucoal robbanásnál meghalt 
Gutstein Salamon, özvegyének 
Az alperes gyár képviselője nem jelent meg a tárgyaláson

A múlt év junius 10-én borzal
mas roHbanás történt Gutstein Sa
lamon Garay ucca 18. szám alatti 
játékáru üzletében.

Az üzlethelyiségben a Cári Lip- 
pold G. m. b. H. ronsdorfi tűzi- 
játékárugyár budapesti képviselője 
beraktározott 3 láda riasztódugót, 
amely — ezideig még meg nem ál
lapított körülménynél fogva — fel
robbant és

a robbanás ereje megölte Gut
stein Salamon kereskedőt,

mig felesége súlyos sérüléseket 
szenvedett, úgyhogy hónapokig fe
küdt élet és halál között a Rókus*- 
kórházban. Az özvegy életét sike
rült megmenteni, aki úgy a maga, 
mint 3 árvája nevében kár térítési 
pert indított a Llppold-féle gyár 
ellen. A gyár elzárkózott minden
nemű kártérítés megfizetése elöl.

Másfélinilliárd koronát kö
vetelt Gutstein Salamonná azért, 
mert a gyár által készített.

A rendőrség utján akarják megtiltani a 
hölgy fodrászok, hogy urifodrászok vágják 
„bubira“ a hölgyek fejét, mert szerintük 

ez erkölcstelenség.
A bubi ég az etonflzura, amely aunyi 

vitára és tréfára adott alkalmat, Buda
pesten túlnőtt a divat kérdésén és elke
seredett „osztályharc." okozója lett.

Budapesten összesen körülbelül cser- 
húromszáz borbély és fodrász üzlet van, j 
a speciális hölgyfodrászokkal együtt. 
Esztondőkön át közös ipartestületbe tö
mörültek a borbélyok. Az összetartást 
azonban megzavarta

a bubi és az etoy
divatjának beköszöntése. A hölgy fodrá
szokat ugyanis súlyosan érintette, hogy 
a hajkoszorújuktól megfosztott hölgyek
nek nincs szükségük a fodrászspeciális 
fésülésére és így a bubi térhódítása

anől fodrászok pusztulását jelentette.
Ez azután arra vezetett, 

hogy e hölgy fodrászok érdekük megvé
dése céljából tömörültek és arra hivat
kozva, hogy

a hölgy fodrászat tudománya külön 
képesítés.

Vágó Viktor vezetése alatt önálló ipar
testületet alakítottak a népjóléti mi
niszter engedélyével. A különválással azt 
akarták elérni, hogy csak az új ipartcs- 
tület tagjai végezhessenek női hajmun
kát. Számításuk azonban néni minden
ben vált be, mert a minisztériumnak az 
volt a felfogása, hogy h szerzett jogok 
nem veszthetik érvényüket, tehát az ösz- 
szes fodrászok, akik az új ipartestület 
megalakítása előtt már "végeztek női 
hajmunkát, tovább is dolgozhatnak. 
Kénytelenek voltak beleegyezni ebbe is, 
hogy a borbélymesterek egyszerű vizsga 
után hozzá jussának a női fodrászt ké
pesítéshez. A borbélymesterék pedig 
egymásután teszik le a női hajmunka 
vizsgát A zsüyl előtt sokszor

őszbecsavarodott borbélywester-diá- 
kok „drukkolnak"

azonban dicséretükre legyen mondva, 
valamennyien átjutnak ezen az érett
ségin és így egyre szaporodik a száma 
azoknak a borbélyoknak, akiknek női 
munkát is szabad végezni. Most tehát, 
mivel számításuk nem mindenben vált 
be, a női fodrászok ipur les ittlété min- 
deut megkísérel, hogy más belátásra 
bírja az illotókes hatóságokat, A depu- 
I áriák egész sorát menesztették a nép
jóléti ós a kereskedelmi 'mjiiyterhez, 
valamint az iparkamarához, hogy Igaz
ságot szerezzenek magukuak. Azt sze
retnék ugyauis elérni, hogy ha már nem 
is lehet megakadályozni a bubifrizurn 
tér jász lését legalább a velejáró (n.ú’ki 
nekik jusson és

riasztódugók megölték a férjét 
és mintegy másfélmilllárd ér- ’ 
tékü áruraktárát tönkretették, j

A budapesti törvényszéken szom
baton tárgyalták a szerencsétlenül 
járt Gutstein Salamon özvegyének 
kártérítési perét dr. Lissauer Lajos 
táblabiró elnöklete alatt.

Dr. Gábor Miklós, az özvegy és 
az árvák ügyvédje, bemutatta a bí
róságnak a riasztódugókról szóló 
szakértői véleményt, amelyet a 
robbanás után a belügyminiszter 

■223.215!1925. sz. rendeletére készített 
el dr. Kontz Endre belügyminisz
teri osztálytanácsos.

A bíróság, mérlegelve a szak
értői véleményt, feltételesen meg
ítélt az özvegy számára másfélmil- 
liárd korona kártérítést. A Lippold- 
féle gyár ugyanis, annak ellenére, 
hogy a bíróság két hónappal ez
előtt. az igazságügyminisztérium és 
külügyminisztérium utján diplo- 
máciailag megidézte, nem jelent 
meg a tárgyaláson.

az úri fodrászok elégedjenek meg a 
férfiak borotválásával.

Eddigi küzdelmük eredménytelensége 
arra késztette a hölgy fodrászokat, hogy 
az ipari hatóságoknál történt kisérlete- 

I zés után most inár közigazgatási úton kí
séreljék meg tervük keresztülvitelét és 
beadványt akarnak intézni a belügymi
niszterhez és a rendőrséghez. A bead
ványban ki akarják fejteni, hogy

erkölcsi szempontokból is kifogás 
alá esik, hogy férfiak és nők közös 

fodrászterembe járjanak,
többek között azért is, mert a hajiuun- 

»?kák elvégzésénél bizonyos öltözködésbeit 
Sieglizsé van szokásban. A helyzet tehát 
ebben a pillanatban* az, hogy ezerhá
romszáz pesti Figáró elkeseredett harc
ban áll. Közben pedig, nem annyira 
harciasán, mint inkább vígan csattognak 
az ollók és a „bubi1 pedig nyugodtan 
folytatja tovább hódítói diadalútját.

Sági Pál.

Minden este 10 órakor 
szenzációs műsor 

PAPAGÁJ
•bán, Vllg Érzői bit körút 33
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SZÍNHÁZI 
FÉimv

AZ OLASZ STAGG1ONE 
vasárnap este a Városi 

Színházban Rossini operáját
A sevillai borbélyt mu
tatta be. Ez az előadás si

került talán legjobban az ólasz 
ypera-ciklusban. A zsúfolt nézőtér 
melegén ünnepelte Arturó Vignát 
az olaszok világhíres karmesterét 
Aki valóban suggesztív lendülettel 
állt a zenekar és az előadás élén. 
Rosiuát a rendkívül bájos és szép 
megjelenésű Margherita SaM éne
kelte. Tisztán Csengő ko.Ioraturája 
betöltötte az egész színházat, Figa
rót, Giovanni Inghillevl énekelte 
biztos fölénnyel. A két főszereplőt, 
a karmestert valamint Attilió 
Ginlianit, Albínó Maronet és Enró 
de Miiró. Egmontot. igen sokszor 
szólította p. közönség zajos tapsai
val a függöny elé.

A HÉT A KÉSZÜLÖDÉ- 
sek jegyében zajlott le. 
mintha a legforróbb sze
zon közepén lennénk. Két 
színház készül Mikszáth 

darabra. A Vígszínház és a Városi 
próbái már nagyon előrehaladtak. 
A Magyar Színház magyar szerzőt 
hoz újra. Földi Mihály: Bubi című 
vígjátékát Titkos Ilonával, amit 
egy héttel a tervezett dátum előtt 
mutatnak be; a Belvárosi. Színház 
a francia Savoir új vígjátékára 
készül. ..Amit a nő akar" egy lob
banékony könnyen bővülő ifjú éle
tének egy dacos epizódját tárgyalja 
A fiú mindenkibe szerelmes lesz és 
mindenkit feleségül kér. A megké
rés és az esküvő közötti három nap
ban azouban, még eddig mindig le
lohadt, a kedve, míg nem kerül út
jába aza nő, aki végül csapdájába 
ejti. A darab Tnray Idának, a fiatal 
naivánnk ad alkalmat, hogy eddigi 
szerepkörével homlok egyenest el
lenkező szerepben: egy veszett ko- 
kott, figurájában is bemutassa te
hetségét. A Király Színházban már 
majdnem befejeződtek a Cirkusz 
princessiri próbái. Csak Lábass és 
Nádor tanulnak még szorgalmasan 
charlestonozni. A Cirkuszprincesz- 
szin bemutatója után Somogyi 
Nuöí Párizsba és Vaaly Ilona pe
dig tengeri útra .indul.

A MEGSZÖKŐ ET FITOS, kis 
művésznőnek, aki most régi 
rezidenciájából a Royal Or
feumba szerződött, négy hete 
már kitartással és hevesen 
udvarol egy újságíró. A ri

porter majdnem mindig kabaré-költő ba
rátjával együtt tette tiszteletét, az édes, 
kis fitos margitszigeti szállásán. A ka
baré-költőnek, akinek a múlt időkben 
igen fantasztikus botrányai voltak, 
ugyancsak egy szőke színésznő mialt, 
sok oka volt arra, hogy éppen a szi
getre járjon ki felejteni. így szépen 
megférlek hármasban addig, inig az új
ságírónak eszébe nem jutott nagy italos 
vacsorát rendezni a nagyszálló halijá
ban, okol az egyetlen terített asztal mel
leit helyet foglalt, a társaság. A mű
vésznő, aki középen ült (lehet, hogy a 
pezsgő hatása alall), egyre erősebben 
kezdett orientálódni a szomorú kabar ór 
költő felé, sőt amint a reggelbe nyúlt az 
éjszaka, a. művésznőt és a kabaré-költőt, 
igen bizalmas helyzetben találta a fel
kelő nap. Az újságíró egy ideig tűrte a 
furcsa irány változást, de reggel felé dü
hösen vette a kabátját és kalapját és el
rohant. A barátnak is megmozdult a 
szíve. Az újságíró után sietett. A mű
vésznőt a pincérek támogatták fel szo
bájába. . í napsütéses reggel a két ba 
tálat ölelkezve és alva találta az egyik 
szigeti".pádon. A kis fitos azóta egyik 
urat sem látta. •
s, .hí A MŰVÉSZNŐ. akinek 

vét néni írom ki, vita 
vében nagyön firtatta 

w varlójának múltját. Az 
varló ezzel fejezte be a 

tékenységl scénát.
— Kérlek ne beszélj, mert ha én

ne- 
he- 
ud- 
ud- 
fól-

beszélnék angyalom, akkor legalább

SZÍNHÁZ MOZI
Relle Gabi is otthagyja 

az Operát!
Pestre érkezett Norbert Salter, aki a berlini és a bécsi 
operák nevében tettszerzödési ajánlatot. Relle Gabi beszélCerák nevében tett szerződési ajánlatot. Relle Gabi beszél 

baziai hangversenyéről és a négyhetes nyaralásáról, 
amelyet egy felléptidíja kifizetett.

Radnay. az Operaház igazgatója ki
nyilvánította ozévi expozéját. A műsor
tervben feltűnő keveset fordult ölő Relle 
Gabriella, az Opera egyetlen drámai 
szopránjának a neve. Radnay óvatosan, 
diplomatikusan igyekezett kikerülni ezt 
a nevet, holott a fiatal énekesnőnek a 
Bajitzzók, Faust, Mignon, Tanhauser, 
Thais, Zsidónő, valamiül két újdonság: 
a Fgnny és a Karenin 4)1110 főszerepeit 
kézbesítették ki. Az Operában nagy szó
beszédre adott alkalmat Radnay expo
zéja és egyesek tudni vélték ennek az 
okát is. A fáma ez alkalommal nem ta
lálta ki teljesen az igazat. Ellenben va
sárnap délben Pi sire érkezeit Norbert 
Saller, Jcritza Mária menedzsere és fé
nyes ajánlatot telt Relle (tahinak a. 
bécsi, illetve a berlini Opera megbízásá
ból. Radnay már Svájcban értesült, hogy 
ez meg fog történni.

Relle Gabi, aki szombaton érkezett 
meg olaszországi nyaralásából, a Bris- 
tol-szállóbeli lakásán fogad, 
nyodva, lebarnulva, kisportolva, ragyogó 
jelenség. A nyaralásáról beszél először:

— Képzelje, hangversenyeztem Abbá
ziában, pedig abszolút pihenőro utaztam 
el. Alig hogy 'megérkeztem és megszáll
tam a Kezidenzbe, máris jelentkezett a 
Pignatelli herceg, az oltani kurdirektor.

— Abbázia tele vau magyarokkal és 
az ön tisztelőivel, kérem lépjen fel! — 
szólt.

— Eleinte hallani sem akartam a do
logról, hiszen annyit dolgoztam a sze- 
zónban. végre igen sokak kérésére rá
álltam. Csakhogy nem volt' kottám. Ha 
zasürgönyöztem kottáért, persze nem 
jött meg. Bátran mondhatom,

egész Abbázia két napig csak a kot
táimért izgult és szaladgált.

Végre valamilyen kottát és néhány ma
gyar dalt sikerült szerezni. Mit uioud- 
juklf Olaszul, magyarul és németül éne
keltem. Olyan hallatlan nagy siker volt, 
hogy azt cl sem mondhatom.

Olyan fellépti dijat kaptam, hogy 
egy lírába sem került a nyaralásom.

Lesová-

PHL71CE
Miért van olyan nagy sikere az

OMNIA és a PALACE

Zoro-Huru—Várkonyi
műsorának ?

Mert a műsor végig pompás, ötletes és mulatságos!

Ma Bazsarózsa
szeptember 11-én

Titkos Hona—Magyar Színház

OMNIJl

Szeptember 9 én először 
Pola Negrl új nagy filmje

A fekete markéza
* ö felvonásban

n

i
Hercegnő és bohóc Melyikei szeressem?
ügy csodálj fos szerelem regénye, 9 fejezetben Ham legjobb burleszkje 6 felvonásban

Royal Apollo

—- Háromhetes autótúrára indultam 
anyámmal és társaságommal egész 
Olaszországon keresztül. 12 órát ültem 
naponta autóban. Mikor nem autóban 
ültem, akkor úsztam, eveztem és tán
coltam. Szóval pihentem.

— Mi igaz abból, hogy 
Operával való szerződését 
szerződik? — kérdeztem.

— Ennek ez a története:

felbontja az 
és külföldre

Mikor haza
jöttem, két levél várt. Augusztus elején 
való keltezéssel. Salter írta ezeket, aki 
Aretia-Tangot, 
Heinpel Erid át, 
menedzseli. Itt 
velek.

Megmutatja a

Jeritzát. Kurz Zel.nát, 
Bőiméül, Titta Huffót 

vaunak különben a Le-

leveleket, amelyek

a wieni MtaaUoncr igazgatója, pro
fesszor Sebőik és a berlini Stíid- 
tlschos Oper igazgatója Brúnó A5 al

tér meghívását tartalmazzák.
A levélnek igen érdekes záradéka az, 

amelyben 
hogy 

Kelle Gabit felkéri Saller,

nevezze 
amelyek

meg azokat a feltételeket, 
mellett hajlandó lenne tár

gyalni a szerződésről.
A levelek az ügy sürgősségét hangsú
lyozzák — folytatta Relle — és mivel 
ón csak most érkeztem haza a nyara
lásból. nem is válaszolhattam ezekre. 
Ma értesítést kaptam, hogy

Salter Pestro érkezett és személyesen 
fog velem tárgyalni.

— Csak hétfőn találkozunk, így még 
nem tudok véglegesen nyilatkozui. Any- 
nyi bizonyos,- hogy nem szívesen ha
gyom itt az Operát, amelyhez szinte 
gyermeki ragaszkodás fűz. Lehet, hogy 
csak hosszabb vendégszereplésre utazom 
külföldre. Végleg akkor megyek, ha 
muszáj...

Csak ha muszáj! — mondta Relle 
Gabi. — Most Radnay igazgató úron 
múlik, hogy ne legyou muszáj!

Stób Zoltán.

Csütörtökig .1 páratlan sikerű

MISS AMERICA
7 felvonásban

Corsa

Cecil B. de Mille fil
met. készített a Bal
zac híres regényéről 

a Goriot apó-ról, 
amely

„Páris éjjel“ 
címen kerül bemutatásra 

az Ufa filmszínházban 
és az Urániában

„Goriof apó" tragikus figurájának, >Io- 
noré Balzac adott polgárjogot a világ
irodalomban. Balzac mester frómü vé
szét e örökké élő szobrot állított a részi 
kötő kezű öregúrnak, akinek nagy tra
gédiája — az apai szeretet. Az apai sze
retetnek ez az őrülésbe fúló himnusza, 
az apák és szülök minduntalan vissza
térő és ismétlődő történeteinek szomorú 
jajszava élénk visszhangot talált a nagy
közönség lelkében, amit a. sok száz kia
dás és fordítás teljesen igazolt. A nagy 
francia regényíró „Goriot apó" alakjá
ból tragikus hőst csinált: a szeretet Don 
Quijote lovagjának figuráját.

Cecil B. de Mille, az amerikaiaknak ez 
a verhetetlen rendezője már régen ke
resi a klasszikus irodalmi témákat, ig-y 
nem csoda, ha éppen Balzac regénye 
keltette fel a ügyeiméi. Irodalmi szenzá
cióból könnyű filmet csinálni, de klasz- 
szihns magaslatra emelkedett, lelket ana
lizáló és lélek!ragédiál festő regény ed
dig nem igen felelt meg a. film esemé
nyeket kívánó természetének. Cecil B do 
M ille megoldat la a kérdést és a

„Párizs éjjel“
című filmben, amely a, „Goriot apó1* 
filmváltozata, Balzac mik valóban, méltó 
társává szegődött. A filmbe, átmentette 
a regény minden, szépségét és a lélek 
tragédiáját, megható hűséggel a fősze
replő arcjátékán láttuk leperegni. A 
Balzac regény filmváltozata egyben iga
zolja azt a lényt, hogy a film merész 
kanyarulattal mindinkább fiz irodalom 
felé hajlik. A „Paris éjjel", amely a

Ufa filmszínház és az Uránia
legközelebbi újdonsága, egy új Jack 
Pickford képpel, az „Orgyilkossal 
együtt kerül bemutatóra.

Látta Ön már a

c. Valentino filmet

Látta Ön már az

Autón szerzett 
menyasszonyt 

már csak szerdáig láthatja

Bécsi Mozi
Teréz körút 28. Telefön 982—82

MÁRKUS EMÍLIA

ne negyzelj Kitíyl...
Egy szerelmes kislány szélhámoskodásai

6 felvonásban. Pöszerepben Oladys Watton.

Előadások kezdete: 7 és 9 órakor
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Három kabaré 
premier

Royal Orfem
A Royal Orfeum bzezónnyitó műsorá

val a főváros egyetlen kabaré-varieté 
jének uj érája kezdődik. Úgyis lehet 
mondani, hogy a Royal Orfeum a béke- 
nivóra fejlődött viasza: asztalos, doha 
uyos, soltihermines Iloyalra. A béke pre
mierje jól sikerűit és igazolta Tarján 
ig.'Vgatótó, aki már jónéhány éve eskü 
szik fel a kabaré és varieté furcsán, de 
okosan kevert műfajára. A színészek 
gárdája a régi Royalt reprezentoló Solti 
Herminnal az élén attakot intézett a kö
zönség nevetőidegei ellen, még pedig si
kerrel. Néhány különösen kitűnő kaba
részám és darab „A hindu zsiremlék", 
„Nincs egy jó ötlete", ..Az első segély", 
..Szereti a sajtót!" keretében a prima
donnává avanzsált Szokolay Olly, Turay 
Ida, majd ebben a zsánerűén ulólérhe- 
tellen Dénes Oszkár, a jóhumorú Kővári 
Gyula exccllált. Mátray Jenő boszorká
nyosán táncol. A jól pergő előadáson 
meglátszik Fritz Ödön főrendező keze, 
akinek ötleteivel vau teli líizdelvo a 
műsor. Az artistaszúmok közül különö
sen említése méltó u kutyaszán) és vi
szont gyöngék a Goode nővérek. Frisco 
debüje is sikerült, akit acharleston ördö
gének tisztelt meg a plakát, — és amint 
kisült, — teljes joggal.

NVm egészen idevaló, de megemlítjük, 
hogy nagy visszatetszést, szült az, hogy a 
földszintnek csak egyik felében, az asz
taloknál engedte mog a rendőrség u do
hányzást.

TerézhlMitt Színpad
Az Idei első premiéren feltűnést kel

tett Noti Károlynak, a fiatal kabaréíró
nak két larabja, aki talán ezen jogon 
egyszerre a kis színház rendezőjének 
avanzsált. Nagy Endre, nem íulságösnu 
élénk konferansza köti össze a műsor kis 
darabjait, amelyben az obiigát Salamon- 
darabok árulták különösebb sikert. Az 
új mflsor egészen új színészgalériával 
indult. Komlót Vilmos, az Operctfszín- 
ház volt komikusa kapott fó talajt. Gő
zön Gyulát, Dercéiig Magdát és Sas Illyt 
tapsolták.

Rndnássy úti Színház
A műsort csak többszöri ing- és gal- 

liérváltásfial lehet megnézni. A szűk és 
egyáltalában nem szellőztetett pincehely- 
ség csak úgy izzik a szeptemberi hőség
ben. Az egyetlen oázis Bársony, Dajbu- 
kát és Fekete Pál remekül játszott pa- 
rasz tkom ód iája.

(s. z )

— Glsela Wcrbczlrk legraulatságosabb bó- 
hózatal töltik be a Fővárosi OpercttazlnhAz 
Jövő heti műsorát. A nagy művésznő leg- 
Jjnbb és leghiresebb alakítását mutatja be. 

átékrend:
Hétfő, szeptember 0. Hu Ida Pessl in Vé

nedig.
Kedd, szeptember 7. Frau Lohengrin.
Szerda és csütörtök, szptomeber 8 és 9. 

Frau Pici; in Andién?..
Péntek, szeptember 10. Frau Lohengrin.
Szombat, szeptember 11. Frau Plck in 

Audlonz.
Vasárnap, szeptember 12. llulda Pessl in 

Vénedig.
Roodcs helyárak.

Párisi Kalitka 
W! » .W. BB<- 

fényesen Átalakított 
helyiségeiben fellépnél!

Goode Slsters
a Theatro des cliamps Elysoe Paris 

csillaga

Frisco
a charloston király

Ellynor & 
Eugen Kőváry 

Budapest kedvencei

Paridén Bánd

Thompson
a nógor énekes dobossal

Telefón i S3-74

A női Lón Chaney: Müry Philbin
a Stella Maris címszerepében Amerika komlkuskirálya: 

GEORG SIDNEY 
„28“ ADALBERT-ben 

Grandiózus műsort mutat be kizárólagos Joggal 
csütörtöktől a Corvin Színház. kápi szeptemberi műsora

A Corvin Színház csütörtöktől kezdve 
az évad egyik legfényesebb műsorát 
mutatja be. Szenzációi vígjátékot és egy 
színművet, amelyben a nagyszerű Mary 
Philbin olyan megdöbbentő karakter
szerepet kreál, amely sokáig nem mo
sódhat el az emberek emlékezetében.

A Stella Maris idegfeszítően izgalmas 
cselekményének fonalát a fenomenális 
Müry Philbin tartja a kezében: Kettős 
szerepet játszik, egy ragyogó szépségű 
arisztokratalányt és egy durva, ijesz
tően csúnya cselédet. A történeten vörös 
fonálként vonul ót a szerelmi féltékeny
ség. Mary Philbin csodálatos drámai já
téka, testi és lelki metamorfózisa feled
hetetlen élmény marad.

A „28“ Adalbert a vígjátékok vígjá-

A világsajtó együtt gu véleménye
RUDOLF SCHILDKRAUT

A Jákob fial
(Mis People) főszerepében 

a drámai fllmjátszás logklasszikusabb 
értékének bizonyult!

JÁKOB FIAI Bernstein grandiózus szín
müve.

SZÍNHELYE a newyórki gettó.
A DRÁMA MAGVA a megrendítő apai 

szelletet.
Rudolf Schildkraut, a német színját

szásnak immár klasszicitásig emelke
dett, kimagasló alakja. Megrázó erejű 
Shylockja külön lapot foglal el a s.sín- 
müvészet történetében. Schildkraut óvok 
előtt megalapította Nowyorkban zsar
gon-színházát, amelyben a világirodalom 
remekei kerülnek előadásra. Ncwyork 
egész társadalmának, különbség nélkül, 
magasreiídü művészi gyönyörűsége 
Schildkraut színháza. Büszkesége, ünne
pelt színpadi nagysága Rudolf Schild
kraut.

A Jákob fiai, Bernstein világhírt drá
mája, lognagyobbsikerü müsordarabja 
Schildkraut színházának!

Mindenki látta, százezrek nézték mog 
négyszer-ötször is!

Schildkraut most Óimén is eljátssza a 
Jákob fiai. Ennek a filmnek sikere fö
lébe kerekedett a legnépszerűbb filmsztá
rok legnagyobb filmsikereinek!

Schildkraut játéka és a darab cselek
ménye megdöbbentő. Lázasan dobogó 
szívvel, könnyekben úszó szemmel fi
gyeljük a dráma megragadó, csupaszív 
menetét.

A Jákob fiait, 
ezt a csodálatos, soha nem látott szín
padi élményt, az
Filmgyár ezldei 
su per-attrakcióját, 
töktől, szeptember

amerikai L’nlvérsal 
legmonumentállsabb 
Budapesten csütör- 
9-töI négy színház 

tűzte egyszerre műsorra, a
KAMARA, OMNIA, CAPITOL és a 

TIVOLI.

• Harc a színházak vigalmi adója kö
rül. A Budapesti Színigazgatók Szövet
sége rég harcot folytat a súlyosan ter
helő vigalmiadó ellon. Ebben h harcban 
most oly segítséget kapott, amelyet az 
érdekeltek rég előreláttak, amely azon
ban mégis váratlanul érkezik. A bécsi 
szociáldemokrata községi tanácsosok 
klubjában ugyanis Brcitnor városi taná
csos, akinek adópolitikájában látják a 
színházak hanyatlásuknak okát, bejelen
tette, hogy a tartománygyülésbeu indít
ványt akar tenni nyári kedvezmények 
fentartása iránt az év végéig. A klub 
tagjai hozzájárultak az indítványhoz. 
Nyilvánvaló, hogy Breitnerre nagy ha
tással volt az a körülmény, hogy Berlin 
városa egészben megszüntette a színhá
zak megadóztatását A Budapesti Szín
igazgatók Szövetsége u hét elején fog 
ebben az ügyben ülésezni, 
műsoráról beszét*Oláh 
gató nagy áldozatokkal igazán világvárosi 
műsort állított össze. Van is oly zajos BÍker. 
minden este e kqdves ós hangulatos szóra
kozó helyen, amilyen még nem volt.

téka és Georg Sidney a komikusok ki
rálya.

A film, Amely mindvégig ellenállha
tatlanul mulatságos, egy Európából Cin
cinnatiba szakadt pocakos kereskedő vi
dám viszontagságait örökíti meg.

A pocakos kereskedőből amerik.ai .mil
liárdos lesz és egy titokzatos szektának 
vezére. Kacagtató ceremóniák közt 
tartja a szekta üléseit és Georg Sidney 
groteszk módon uralkodik a hívők serege 
fölött

Pilsenbe visszatérve összetévesztik a 
trónörökössel. Leleplezik és halálra íté
lik. Az igazi herceg menti meg.

A Corvin új műsora — mint ebből is 
látható — a jövő hét legkiemelkedőbb 
színházi eseménye lesz.

Óriási siker
flniMssyutíszinliflzbaii!
Fedáh Sári vendégjátéka!

Három zsúfolt ház harsogó kacagása 
és tomboló tapsvihara pecsételte meg 
azt a példátlan, frenetikus alkort, me
lyet az Andrússy úti Színház ragyogó1 
megnyitó műsora aratott

Különös díszt és fényt kölcsönöz a 
nagyszorű műsornak Fedák Sári fellé
pése, aki a „Madame Riza" vígjátékban 
felejthetetlen játékot produkál.

Jegyekről előre kell gondoskodni. 
lefón 9J—98.

Tc-

Ssvoir:
fimií a nő akar

Makay Marglí és Kertész Dezső 
a Belvárosi Színházban

Jövő pénteken tartja a Belvárosi’ Szín
ház első nagy bemutatóját. A ..Kókszokáll 
nyolcadik foloségn" és a ..Nagyhercegnő és 
a pincér" szerzőjének páratlanul flnorn és 
elmés uj vígjátékra. ..Amit a nő akar".

A Belvárosi Színház kiváló uj tagjának 
Makay Margitnak első fellépése. Partnere: 
Kertész Dezső, akivel már sok közös siker
ben volt részük. A többi főszerepben: Turay 
Tda. Harsány!, Sugár. Szilágyi Anno, Ma- 
tány.

Heltai .Tenő remek fordítása. — Rendező: 
Hegedűs Tibor. Díszlettervező: Páu József.

::

— A Vígszínház jövő hetének eseményei. 
A jövő hét szombatján adják ebbe na sze
zonban először az ..Alvó férjet". Szenes Béla 
nagyszerű vigjátékát. Ezúttal lép fel először 
Gombnazögi Frido (Vilma). Gótbné Kertész 
Ella (Miéi), ús Rajnai Gábor a címszerep 
kroálójn. Kedden az Antónia, Lengyel Meny
hért világhírű vigjátéka. a 130-ik előadás 
ritka Jubileumához, érkezik. Csütörtökön a 
,.Seyhold“-ot ismétlik, n többi este pedig a 
Szókimondó asszonyságot játsszák Fedák 
Sárival a címszerepben.

Nem tudjuK egyszerre 
Kielégíteni az érdeKISdfist! 

Oslmalják i Kamarai'

Kezdete 10 órakor

COBRÁT
Rudolf Valentino 
monumentális filmlét már az ebé napon 

tizezien akarták látniI

Azonkívül mi Jitszuk 
Kizárólagosan 

A KéKszaKáll 
utolsó feleségét is! 

Türelmet kérünk! 
Biztosítsa mindenki a Jegyit 

elővételben 1

Végig érdekes és mulatságos
a

Szerdán, 
e hó 8>án 

két előadás 
délután fél 4 és 

esti 8 órai kezdettel

A délutáni előadás helyárai:

5-töl 4S koronáig

Ismét lehet dohányozni ! ! /

••J1. . ’’.. . """
Király Színház

Előkészületben

Kálmán Imre
világhírű operettje:

::

::
:: :: ::::

:: ::

:: 
:: 
::
I

cirkusz
hercegnő

TABARIN
Vili, Rákőd út

4

Tabarin 
kabaré" 
varieté- 

és táncműsora 
vezet

Mikszáth Kálmán 
és Fráter Leránt 

hiromfelvonásos dalosjMékn, sz 

Akácfavirág 
Színpadra Írták: Moslak Barna és 
Hubay Ktlmtn — Bomutató olóadás 
szombaton, szeptember 11-lkón 

Városi Színház
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HÍREK

kom mi tözsdebizo- 
mnnvos egy Arattál 
tiűz sötét lépcsűiiűzűbűl 

légárait o pincébe és 
súlyoson megsérült 

BUnvádl feljelentés 
a háztulajdonos ellen

Könnyen végzetessé, válható baleset 
történt vasárnap a kora esti órákban a 
Nádor ucca 28. számú házban 'tt ház
felügyelő gondatlansága folytán. Kotá- 
nyi Pál tőzsdebizományos a szabóját 
nkurta meglátogatni a nádoruccai ház
ban. A lépcsőhöz nem volt megvilágítva 
s amint az öreg úr ott botorkált a sö
tétségben .Icgurnlt a lépcsőháziról nyíló 
pincelejárat lépcsőin mintegy húsz lép
csőfokon. Félóráig eszméletlenül feküdt, 
amíg a húz egyik lakója rátalált, aki 
vérző fején több helyen megsérült, 
mozdulatlanul fekvő öreg úrról azt hitte, 
hogy meghalt. Az előhívott mentők a 
súlyosan sérült tőzsdebjzoinányost esz
méletre térítették, első segélyben részesí
tették s hazaszállították városmajoruc- 
cai lakására. A késő esti c'rúkban Ko- 
tányi ügyvédje kíséretében megjelent a 
főkapitányságon, ahol a Nádor ucca 28. 
számú húz tulajdonosa ellen gondatlan'’ 
Ságból eredő súlyos testi sértés óimén 
bűnvádi feljelentést tett.

— Leleplezték a szikszói hősi 
halottak emlékművét. Vasárnap 
délelőtt leplezték le Szikszó község 
hősi halottainak emlékművét A fé
nyes ünnepségen Horthy Miklós 
kormányzó is megjelent. Putnoky 
Sándor nemzetgyűlési képviselő be
széd kíséretében leplezte le az em
lékszobrot, amit aztán a község 
papja megáldott. Az ünenpség után 
a. leventécík patok díszül enetben vo
nultak el á kormányzó előtt.

Tatabánya, szeptember 5. Tata
bányán szép ünnepség keretében 
leplezték le vasárnap a helység 64 
hősi halottjának állított emlékmű
vet Az önnepélyen József királyi 
herceg megjelent.

—• Búd pénzügyminiszter vasár
nap hazaérkezett. Búd János pénz
ügyminiszter Balatonalmádiból, hol 
szabadságidejét töltötte, vasárnap 
jött vissza Budapestre. A pénzügy
miniszter líétfőn délelőtt már meg 
jelenik a pénzügyminisztériumban 
és átveszi hivatala vezetését sőt 
írésztvesz azon az értekezleten’ is, 
amelyet hétfőn délelőttre hívtak 
össze a városoknak nyújtandó 
újabb kölcsönakció tárgyában.

—■ Walko külügyminiszter vasárnap 
reggel elutazott Genfbe. Walkó Lajos 
külügyminsztor, e hónap 5-én, vasár
nap reggel 7 órakor utazott el Genfbo 
a keleti pályaudvarról a bécsi gyorsvo
nattal. A külügyminiszter a pályaudva
ron minden kíséret nélkül jelent meg, 
mert a magyar delegáció többi tagjai 
Barcsa György kövotségl tanácsos és 
Tánczos Gábor altábornagy már Genf- 
ben tartózkodnak. 7

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet jelentése szerint továbbra is 
derült, száraz idő várható.

— Tizennyolc német képviselő 
érkezett vasárnap este Budapestre. 
Vasárnap, este Becsből tizennyolc 
német parlamenti képviselő érke
zett Budapestre. A képviselőket a 
hajóállomáson fogadóbizottság fo
gadta és á Bristol szállodába ka
lauzolta, ahal a német vendégek 
tiszteletébe bankettet rendeztek. .

— Bádogos és Szerelőmesterek kon
gresszus^. A régi képviselőházban va
sárnap délelőtt folyt' 10 a Bádogos- és 
Szerolőiiíestorek Országos Kongresszusa. 
A kongresszus, határozati javaslatában 
kimondotta, hogy követeli az egyfázisú 
forgalmiadé bevezetését, kívánja szépít
kezések megindítása céljából a hlttlvé 
delem kibővítését, a közszAllítási sza 
bífyzat korszerű reformját, az iparossá
got versenyképtelenné tevő városi ós 
Állami üzemek megszüntetését és az ön
álló betegsegélyző és balesetbiztosító- 
pánztár létesítését.

— Rakovszky belügyminiszter ál
lapota lényegesen javult Kolozs
várról jelentik: Rakovszky Iván 
belügyminiszter állapotáról szom
baton este a következő b'rvosi jelen
tést adták ki: Reggeli hőmérséklet 
37.1; déli hőmérséklet 37.2. Érverés 
76. A bal lábszár és a comb erőtel’ 
jes duzzanata megszűnt. Jő közér
zet. Steiner tanár, dr. Czakó.

— Pusztító tájfun Japánban. 
Tokióból jelentik. Ma reggel Közép 
Japán fölött tájfun vonult el, amely 
számos emberéletet követelt áldo
zatul és tetemes anyagi károkat 
okozott. Tójoliasiban egy iskola
épület beomlott; 12 gyermek meg
halt, 90 súlyosan megsebesült. A 
városban 300 ház víz alatt áll. Ha- 
mamacuban egy gyárépület romba 
dőlt; 8 munkás meghalt. 25 megsé
rült. Hamamacn. közelében a tokió- 
nagöi szakaszon a tájfun felfordí
tott egy vonatot; itt is sokan meg
sebesültek. A Tosigl tartományban 
fekvő Judsidábatí 40 épület — köz
tük a rendőrség háza — elpusztult.

— Kútba akarta dobni az unokáját 
Hangi Jánosnó csepeli asszony, aki a 
József ucca 9. sz. alatt lakik, hosszabb 
idő óta gondozta leányának Zsuzsika 
nevű 2 éves gyermekét. Vasárnap dél
után Hausiné hisztérikus jelenteket rög
tönzött, felkapta a kis gyennoket és 
bo akarta dobni a ház udvarán levő 
nagy kútba. A gyermek sírására a ház
beliek kirohantak és kikapták a kislányt 
az asszony kezűből. Hausiné a nagy tu
multusban elmenekült

Elsőrendű fekeié box gyermekcipők!
1 Mup* A © 3

egyes párok még olcsóbb árakban.! 
Nagy választék gyermek-harisnyákban,.

va-j^^i KQRúi2& vu- UiQCUál6

— összeesett egy egyetemi tanár. 
Dr. Farkas Gyula 79 éves nyug, 
egyet, tanár a Podmaniczky ucca 
87. számú házban lévő lakásán hir
telen rosszul lett és összeesett, A 
mentők eszméletlen állapotban vit
ték a Rókus-kórházba.

— A Budai Ingatlantulajdonosok 
Egyesületének memoranduma az új pol
gármesterhez. A Budai Ingatlantulajdo
nosok Egyesülete vasárnap tartott gyű
lésén dr. Bárdos György aleluök, a bu
dai közmüvek és a közlekedés kiépítése 
Szél Jenő vezérigazgató pedig az épít
kezési hitel ügyében szólalt fel. fíarthu 
Artúr, Kármán Béla, dr. Füredi Leó és 
mások felszólalása után az Egyesület 
kívánságait, memorandumban szövegezto 
meg és elhatározta, hogy a memorandu
mot, amelyben a városfejlesztés hatáso
sabb támogatását kérik, a megválasz
tandó uj polgármesterhez fogja benyúj
tani.

— A Budapesti Bérautóftfvarozók Ipar
társulata vasárnap tartotta rendes évi 
közgyűlését. Elnökké Halász Gyulát, az 
egyesület megalapítóját választották 
meg.

— Első napon elfogyott A Hét szen- 
záoiós második száma. A csütörtökön 
megjelenő harmadik szám tolvo tan pél
dátlan érdekeségekkel. Rengeteg aktuá
lis illusztráció! Potom kétezer koronáért 
soha sehol ne niadtak még ilyen brilián
sán szerkesztett, nagyszerű újságot!

— Betörtek egy fogorvos lakásába. Dr. 
Kőszegi Ferenc fogorvos feljelentést tett 
a főkapitányságon, hogy lakásából is
meretlen tettes egyik festményét ellopta. 
A kár hárommillió korona. A rendőrség 
az. ismeretlen tettes elfogatása érdeké
ben a nyomozást megindította.

— Lúgköoldatot Ivott egy négyéves 
fiúcska. Tóth János 4 éves kisfiú szülei
nek Pesterzsébet, Erzsébet ucca 44. ez. 
házban levő lakásán véletlenül lúgkö- 
oldatott ivott. A montők a szerencsétlen 
gyermeket súlyos állapotban vitték a 
Szent István kórházba. A gondatlan 
szülők ellen a rendőrség megindította 
az eljárást.

— Szombaton éjszaka betörtek egy textil- 
kereskedésbe. Weinstrin Dávid kézműáre- 
nagykereskedő, Vilmos császár út 8 szám 
alatti lakos bojoleutelto a főkapitányságon, 
hogy üzlethelyiségébe ismeretlen tettesek 
betörtek és onnan több mint 2 millió korona 
értékű értéktárgyat elvittek. A rendőrség a 
tettesek kézrekerttéso érdekében a nyomo
zást megindította.

A Bank, Radnóthy József lapjának 
legújabb száma szenzációs tartalommal 
megjelent.

— Eltűntek. A főkapitányság eltűnési 
osztályán bejelentették. hogy Orosz Erzsébet 
25 ées varrónő. Ferenc körút 4. szánni laká
sáról eltűnt. Levelet hagyott hátra, melyben 
öngyilkossági szándékát közli. — Molnár 
Ferencné 29 éves háztartásbeli asszony Ste
fánia út 24. száma lakásáról eltűnt. A rend
őrség az eltűnteket keresi.

— Életuntak. Budai Viktor éves kocsi
fényező Rózsa ucca 54 szánni házban levő 
lakásán zsebkéssel felvágta ereit. — Holcz 
Keresztéiy 66 éves asztalossegéd, óriás ucca 
34. szánni ház második emeletéről leugrott. 
Nyomban meghalt. — Nagy Lajosné 28 éves 
háztartásbeli asszony, a Mária Valérül telei 
pen levő lakásán, — Csernik Lajosné Ho, 
ránszky ucca 3. szám alatti lakásán lugkő- 
oldattal megmérgozte magát. A mentők az 
öngyilkosjelöltoket a Rókus kórházba szállí
tották. — Ifj. Saly Mihály 21 éves műsze
rész Kispesten. Bercsényi ucca 26. szám 
alatti lakásán jobb karján az ereket fel
vágta. A Szent István kórházban ápolják. -- 
Pesterzsébeten, a Rákóc.zy téreu lévő rendőr
őrszobában Gerló György 28 éves rendőr 

I szolgálati fegyverével mollbelőtte magát. 
Haldokolva a Mosonyi uccai rendőr kórházba 

| szállították.
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Pdfftod István rekord alatt 
győzte te Halatsf Olivért 

SOO méteren
Az OTE-BBTE—M AFO közösen ren

dezett- vasárnapi .ns^óvcijppnye bővelke
dett kellemes szenzációkban. A miting 
legnagyobb escméiiyc n< József főhereog 
vándordíjáért Lebonyolított 800 méteres 
úszás, amelyet

a fiatal Páhok István (MTK) 1! p.
21.4 mp.-es ú.| országos rekord alatt 
nyert meg. legyűrvén llalassy Oli
vért (UTE) és a jászapátii Fehér II. 

Istvánt.
I’áhok 20 mp-el javította meg a régi 

rekordot és h verseny nívóját misem bi
zonyítja. jobban, mint, az, hogy

mindhárom versenyző a 20 mp.-es
új rekordon belül úszott be.

A '100 niélt'i'cti gj/orsú szánban Guborfl 
1 p. 04.8 mp. alatt győzte le Turnovszkyt.

./ 4-«?rr 50 méteres gyorsúszóstafétá
ban az NSC csapata 1 p. 59.6 mp. alatt 
győzte l,o a 11L kér. TVE-t (2 p.) és az 
MTK t (2 p. 00.4 mp.).

A. 3 szór 100 '.néteres vcgycsstaféta az 
MTK, a. növekvő staféta az NSC zsák
mánya lett.

Vlzlpoló-bajnokság.
I. osztály.

III. kér. TVE—MAC 5:1 (2:0). A III. 
kerületiek könnyén győztek. A győztes 
csapat góljait Cselló (2) Keserű I. (2) és 
Róbert dobták, míg a MAC egyetlen gól
ját Halász L lőtte.

FTC- NSC 5:0 (3:0) A zöld-fehérek
szép játékkal érdemelték ki a győzelmet 
Góllövők: Keserű II. (2), Farkas. Wenk 
és Szubota.

71 magyar
fennlszbafnoksdgok 

'küzdelmeit vasárnap egész napon át 
folytatták. A nemzetközi mitlng szen
zációs eseménye, hogy

a dr. Jacoby—Arató-pár 6:3, 6:2, 6:2 
arányban győzte le a bécsi gr. Salni— 

dr. Albrecht-kettőst.
A prágai Amende asszony 6:3, G:2-re győ
zött Rlmóczyné (BBTE) ellen. — A De- 
inasitis—Amende-pár könnyen 6:0, 6:l-re 
verto a Zsoldos—Marcoviciné-párt.

Albrecht dr. (Bécs)—Kitscher (FTC) 
6:2, 6:1. — Amende (Prága)—Pickertné 
(BBTE) 6:4, 9:7. - Artens (Bécs)-Bánó 
(BBTE) 5:7, 18:16, 6:4. — Gr. Bálin (Bécs) 
—Arat* (BBTE) 6:1, 6:4. — Takáts (MAC) 
—Luppu dr. (Árud) 6:3, 6:0.

X A magyar válogatott hölgy úszó- 
gárda veresége Becsben. A magyar és 
osztrák válogatott hölgyuszók bécsi 
mérkőzése, mint az előrelátható volt, 
az osztrákok győzelmével végződött. 
Ausztria hölgyuszói' a mérkőzést 23 :13 
pont arányban nyerték meg. Magyar 
győzelem csak egy volt Bcnkö Margit, 
u 100 méteres mellúszásban győzött 1 
perc 36.4 másodperc alatt. A 100 méteres 
háiuszásban Hilda Konecsy nyerte. A 
100 méteres gyorsuszást Frici Löwy 
nyerte. A vegyes stafétában Ausztria 
győzött.

Testvériség SE országúti kerékpárverse
nyét Vida László (BTC) nyerte 1 óra 13 p. 
25 mp alatt, Welwérl (MTK) előtt.

Újpest nehéz küzdelme a Vasasokkal.
Újpest—Vasasok' 2:1 (9:1), Bíró: Boronkay 

Gábor. — Hatalmas küzdelmet vívott egy
mással n két kitűnő csapat, s Újpestnek csak 
a lég nehezebb harc után sikerült a két pon
tot n maga javára elkönyvelnie. Változatos 
lefolyású nz első félidő, amikor is Szcntmik- 
lóss.vnnk sikerül a Vasasokat vezetéshez jut
tatnia. De jön all. félidőt Az ismert új
pesti heios támadások súlya alatt- a Vasa
sok mind inkább összeroppannak ép Schajler, 
majd Szidon gólja Újpest győzelmét jelenti. 
A Hungáriának „könnyű" napja volt.

Hungária—Budai narmlnchármasok 4:1 
(2:0). B író: Kann Ferenc. —' A Hungária 
csapatát nem késztette crsőebb küzdelemro 
a budaiaknak váratlanul gyengén működő 
tizenegye. A Játék a Hungária fölényének a 
jegyében lelt el, de meg kell állapítanunk, 
hogy a győztes csapat a még rúgott gól elle
nére som elégített ki. A Hungária góljait 
Opata (2), Fritz és Molnár rúgták, nz ellen- 
fél gólja Pápay 11-eséből esett. A Hungária

I. Welwórt (MTK) előtt.

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára 

fnOw/ag. pokróc, Oggtfny. ágy. és 
Mzulterítók, gyermekkocsik, nvugszékek, 
lUnyczobs-, Műszóba- és kortlbutuíok. ernyők 
4a aktiak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPE8T, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20. 
Nkgy kttalúguat <000K ellenében postán küldök

SPORT
Nagy meglepetések 

a profi fronton
n Bástya kikapott a JJJ. keretül — H Nemzetlek döntetlenül 
mérkőztek a Ferencvárossal - Kispest kudarca a Sabáriá- 
val szemben líjpest nehezen, a Hungária könnyen győzött

A tegnap megindult professzionista 
ligamérkőzésekről szintén megállapít
hatjuk — mint az elmúlt évek bainokj 
meccseiről -. hogy meglepetésekben bő
velkedtek. Legelsősorban a 111. kor.VÁC 
gondoskodott szenzációról, gmely saját 
otthonába^ vendégül látva a szegedi 
Bástya Jenövekből rekrutálódott csapa
tát, súlyos vereséget mért rá. A másik 
nagy meglepetést a Sabaria szolgáltatta, 
Kispest ellen aratott imponáló győzelmé
vel. És hogy teljes legyen a meglepeté
sek 6ora, az FTC-ből kivált Ferencváros 
hű maradt önmagához: nem tudta le
győzni a Nemzetieket. Újpest nehéz küz
delem után bár, de megérdemelten győ
zött a Vasasok ellen, míg a Hungáriá
nak nem volt nehéz dolga a tartalékos 
Budai Harminchármasokkal szemben.

Egyebekben a ligameccsek nívó tekin
tetében kielégítőik voltak, bár

még egyik profi-csapat sem találta 
meg legkoinplettcbb együttesét.

A meccsek részletes eredményeit az 
alábbiakban adjuk.

Óbudán meglcckéztették a Bástyát,
III. kér. VÁC—Bástya 3:1 (1:1). Bíró:

Égner Kálmán. Félelmetes hírnév előzte 
meg a Bástya első szereplését, bemutntko- 

_ zása azonban kudarcéul végződött, bár já
téka tetszetős volt. A játék elején változatos 
küzdelem folyik, majd lassanként felnyo
md a hazai csapat, s n 8-lk percben Horváth 
révén vezetéshez jut. Nem sokáig örülhet 
azonban nz eredménynek, mert a 25. percben 
Palkó kiegyenlít. Szünet után azonban kissé 
felülkerekedik az óbudai együttes és Skva- 
rek, majd Kenyeres góljával a maga javára 
döuti el a meccset.

Kispest gyenge csapatát a Sabárla le
lépte.

Sabárla—Kispest 4:1 (2:0). Bíró: Kiéin Ár
pád. — A Sabárla csapata igen tetszetős já
tékot produkált, s biztosan nyerte meg első 
profi-bajnoki meccsét. Győzelmének értékét 
nem csökkenti az a körülmény sem, hogy 
Kispest csapata gyenge játékot produkált. 
Az első félidő góljait Erhardt és Holczbauer 
rúgták. A II. félidőben a Sabaria részéről 
szintén Erhardt és Holczbauer a gólszerzők, 
mig Kispest egyetlen gólját Csendes fejelte. 
A Sabaria javára megítélt 11-est Pósza ka
pus kornerre védte.

Ferencvárosnak könnyelmű játéka egy 
pontjába került.

Ferencváros—Nemzetlek .1:3 (0:1). Bíró:
Orova Henrik. — Annak ellenére, hogy a 
félidőben a Nemzetiek csapata vezetett, hely
csere után — amint az előrelátható volt — 
a Ferencváros a maga javára fordította a 
meccs eredményét. De azután könnyelműn- 
ködni kezdett a védelem, s így történt meg, 
hogy ellenfele a játék vége feló két gólt 
érve el. kiegyenlített. Az első féldiő egyet 
len gólja bankó III. fejeséből esik a 39. 
percben. Szünet után a Ferencváros nagy 
fölénybe kerül és Strcovlts, Schlosser, majd 
Kohut góljával már biztos nyertesnek lát
szik. De ekkor könnyclmüsködik a védelem 
és a Hunglcr faultja miatt megítélt 11-est 
bankó III. behelyezi, majd Spltz beállítja a 
végeredményt.

Valódi angol szövetből készítünk méret után

l,5oo.ooo..Z,loo.ooo
sacco-öltönyi vagy átmeneti kabátot kedvezi részletfizetés mellett
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két 11-est nőm értékesített. Braun labdája 
a kapu melló ment, inig Fritz lövése az ol 
dallécről pattaut vissza.

A második liga
eredményei közül említést érdemel^ a 
Miskolci Attila 3:1 arányú győzelme a 
Városi AC (VÁC) fölött. A Húsos—Tu
rul találkozása 1:1 arányú döntetlent ho
zott, míg Pesterzsébet proíicsapata 3:1 
arányban győzedelmeskedett az Éksze
részek proflalakulata fölött.

Az amatőr-liga
ugyancsak vasárnap startolt. A főbb 
eredmények a következők:

MAC—FövTKör 8:0. 33FC—BRSC 1:0. 
KAÖE^ETC 2:1. Postás—MÁV 1:0. 
NSC—URAK 5:1. RAC-IIITVE 8:1. Tö
rekvés-Kelenföld 3:1. BSE—KAC 7:0. 
UTSE—Vasas 2:1. UÍ^TE—BAK 5:2.

n BBTE- nyerte Budapest 
székesfőváros vándordíját
Az MTK vasárnapi atlétikai versenye 

minden különösebb esemény nélkül zaj
lott le. A verseny keretében került el
döntésre Budapest székesfőváros ván
dordíja amleyct u BBTE csapata nyert 
meg 22 ponttal, a KAOE 11 pontja ellen.

Részletes eredmény:
Vándordíjas versenyek.

400 m síkfutás: 1. Steinmetz (KAOE) 50 
mp, 2. Stelner B. (MTK) 52.8 mp, 3. Magdics 
(MAFC) 54.2 mp. Steinmetz végig vezetve, 
úgyszólván ellenfél nélkül érte el kiváló 
eredményét. Kurunczy, Gerő M.. és Barsi 
nőm Indult.

110 m gátfutás: 1. Muskát (MTK) 17.2 mp.
2. Dénes (MAFC) 18.3 mp, 3. Hahn (MTK) 
Muskát végig vezetve 8 méterrel győzött. A 
gyenge eredményt a vizes pálya magyarázza

100 m síkfutás: 1. Fluch (BBTE) 11.2 mn. 
2. Hajdú (FTC) 11.3 mp. 3. Vlda (KAOE)
11.4  mp. Fluck nagyszerűen startolva 00 iné- 
teraél már 2 méterrel vezetett s Hajdúnak 
e finisben csak % méterre sikerült csökken
teni hátrányát.

Magasugrás: 1. Késmárky (BBTE) 185 cm, 
2. Udvardy (BBTE) 175 cm,- 3. Gross (MTK) 
170-cih. Késmárky 170 cm-től kezdve minden 
magasságot másodszorra ugrott: tovább nem 
ugrott.

Dlszkoszvefés: 1. Marvalits (BTC) 43.75 ni, 
2. Nonn (BBTE) 40 m, 3/Bertalan (BBTE) 
37.80 m. Marvalitsnak volt egy 44.75 méteres 
kilépett dobása.

800 ni síkfutás: 1. Barsi (BBTE) 2 n.. 2.
Rózsa (MTE) 2 p 2.1 mp, 3. Kern (FTC) 2 p, 
5 mp. Gyenge — 61 másodperces — első kör 
után Barsi szökni próbál), de Rózsa a nyo
mában. maradt, s csak a célegyenesben sike
rült Borsinak lerázni Rózsiit.

5000 in síkfutás: 5-ös csapatverseny: 1. 
MTK 26 pont, 2. MTE 47 pont, 3. ESC 49 p. 
Egyénileg: 1. Gross (MTK) 16 p 27.4 mp. 2. 
Majzik (ESC) 16 p 46 mp, 3. Horváth (BTC).

4X100 ni stafétafutás: 1. KAOE (Magyar 
II., Steinmetz, Vlda, Balázs) 43.4 mp, 2. 
BBTE’ (Juhos, Várkonyi, Barsi, Fluck) 44 3 
mp, «. MTK 45.1 mp. A KAOE végig vezetve 
7 méterrel győzött.

Budapest székesfőváros vándordljas pont
versenyben 1. BBTE 32 ponttal, 2. KAOE 
11 ponttal.

Egyéb versenyek.
Súlydobás előny verseny: 1. Marvalits 

(BTC) 12.75 m 120 cm előny. 2. Bertalan 
(BBTE) 12.71 ni 140 cm előny, 8. dr. Doutsch 
(MTKfc-

4xiH m stafétafutás B) csapat részére:
1. MAFC (Balog, Koldus. Dénes, Magdics) 
45.2 mp, 2. KAOE C) csapata.

Az ÚTÉ amatőrje) győztek Sopronban. 
Az alig öt éves múltra visszatekintő Soproni 
Vasutat Snortegyepiilét ma avatta fel szép 
tiuenpély kpretébeu modern sportpályáját, 
amelynek megvalósítása főkép Holl .Tenő dr. 
győr—sopron—óberfurtl vasul igazgató fára
dozásénak eredménye. A pályaavatási ünne
pélyen a kereskedelemügyi minisztert De- 
mény Károly államtitkár, postavezérlgaz- 
gató képviselte. A Soproni Vasutas SC va
sárnapi pályaavató ünnepélyén az UTE ama- 
tőresapnta 5:3 (2:0) arányban győzte lo a 
soproniak csapatát. A mérkőzés előtt a va
sutas egyesület tornászai mutatták be sike
rült gyakorlataikat.

LÓSPORT
Dunai díj

1. Andorás, 2. Nádor, 3. Mandór.
A vasárnapi kánikulai időjárás ig.en nagy 

számú közönséget vonzott ki a versenypá
lyára. A nap főszámát a Dunai díjat, An. 
dorás nyerte nagy fölénnyel Nádor és Mon- 
dér ellen. Inditás után Mondér vezet, kívül 
Andorás, már a félúton Audorús fölénye 
nyilvánvaló és szinte feltartva négy hosszal 
nyer. A mén most kezd' visszanyerni azt a 
formáját, amelyet istállója mindig várt tőle. 
A megnyitó versenyt, a Muglódt-iíijat, a 
báró Rotschild istálló nyerte, Lonfoquc ré
vén. A kétévesek eladó handicapjén, nem 
kevesebb, mint öt isf állófogadás volt, Midas, 
Svivi, Apor, Masa és Szorgalmas. Ezek kö
zül Midas és Apor a Hitch-istállpban álla
nak, de ezek közül egyik seiu nyert, hanem 
az istálló harmadik lova, Ágosta, amelynek 
győzelmére huszonkllcucszeres pénzt fizetett 
a totalitazőr. Igen nagy favorit szenvedett 
vereséget a kétévesek versenyében, a f/i<> 
reúval startolt szinte verhetetlennek hitt 
Irina., mély helyre sem futott, igaz, hogy 
lovasa sem nagyon igyekezett vele, így a 
futamot, a már legutóbb jól futott állotté 
nyerte. A handicapban, majdnem újra a ke
véssé fogadott Hlteli ló iiye.rt, de a kis 
Csuta, gyönyörű lovaglásával megnyerte az 
istállófogadással támogatott*. Sebpóntinncl a. 
versenyt Rival és Felperes ellen.

A részletes eredmény ,a kövtkeező:
I. futam: 1. Lonfoque (Janek 116), 2. Vir

radat (Mihalovics 2), 3. Kustos (Szabó 1%). 
F. ni.: Hniffy. % li. 10:29.

II. futam: 1. Agosta (Singcr 16), 2. Svivi 
(Schcjbal 2), 3. Észrevétlen. (Mihalovics ,8). 
F. ni.: Orient, Sárvíz,, Midas, Apor, Masa, 
Profi, Szorgalmus. % h., l'ejli. 10:288, 47, 18, 
19.

III. futam: 1. Andorás (Scliejbal Ili), 2. 
Nádor (Szokolai 216), 3. Momlér (Eseti 3). 
F. m.: Rám várj. Bosszantó, Koppány, Monté 
Gcnnaro. 4 h., 3 h. 10:35, 13, 13. 14.

IV. utam: 1. Miette (Szenté 3), 2. Beat
rice (Kovács .3), 3. Deliogyisneiu (Gulyás 5). 
F. ni.: Csóré, Irina, Palóc. Nyakh., 16 h. 
10:49, 25, 24.

I V. futnia: 1. Scrpentln (Csuta 2’6), 2. Rí- 
val (Singor 16), 3. Felperes (Gulyás 20). F. 
in.: Xanthos, Cpr.touche. Varkert, Lainpasse, 
Modor, Parádés, Sylvana, Blondelli. Nyakh., 
fejh. 10:40. 18. 55. 58.

VI. futam: 1. Rcvlsio (Kovács 5), 2. Juci 
(Schejbal 3), 3. Derengő (Gutái 116). F. ni.: 
Ecartó II.. Andronieda, Sanvignon. L'ermi- 
tage, Tatrang, Maladroit, Nephtisz. % h., 
16 h. 10:59, 17, 16. 14.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
.Hétfő! Lapok" Ujságvállalat.

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.

Meinl Gyula

Magyar Légiforgalmi 
Részvénytársaság 

Budapest VII, Erxsibet körút 9 
(New-York palota) 

TBLBFÓN: JÓZSEF 88—87 SZÁM

Szeptember hó 1-től

ŐSZI MENETREND:
ind. 7.00 14.001 Budapest f ind. 10.4516.45 
érk. 8.4515.45▼ Wien | érk. 9.0015.00
Az autó a Now-York palotától 6.20 és

13.20 órakor indul
Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál és az összes nionetjogy- 

irodákban

Fogadni lehet
és felvilágosítást kaphat a bookmnkerak 

fogadd Irodaiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23-38.
VI- Andrássy ui 45. T. 63-35.
VI. Váci ut 1. T. 80—68.
VIL 1 höWII-ut 28 (Oaral bazár) T. |. 93-98 
Vili Rákóczi ut 51. T. f. 55—01.
Vili. Baröss ucfia 52. T. ]. 139—12.

UJSAGt'ZEM Bt. Budapest. VIII,, Kökk Szilárd ucca 9.
Üzemvezető: Puskás IstváiL


