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— Részletes tudósítás a 8-ik oldalon. —

Rögfinzfitt minisztertanács volt a Várban 
vasárnap reggel Bethlen elniiklísÉvel

A minisztertanácson résztvett Ripka főpolgármester is, aki hirszerint, 
visszalép a polgármesterjelöltségtől — Bethlen éjiéi tízkor érkezett 
és reggel kilenckor már újra elutazott, Bograpusztára, onnan szerdán 
folytatja útját Inkére — A kormánypárti palotaforradalom, az Adám- 

ügy, a polgármesterválasztás és Genff a minisztertanács előtt
Bethlen István gróf miniszter

elnök Radványból, ahol Károlyi 
László gróf vendége veit és hétfő 
óta szabad idejét vadászattal töl
tötte, szombaton éjjel tíz óra után 
visszaérkezett a fővárosba. A mi
niszterelnök a Keleti pályaudvar
ról, ahol csak személyi titkára, 
Kassay-Farkas Béla várta, a mi
niszterelnökségre hajtatott és tit
kára útján

sorra felhivatta a kormány Bu
dapesten tartózkodó összes tag

jait.
Rassay titkár közölte, hogy Bethlen 
István gróf miniszterelnök

vasárnap reggel fél nyolc óra
kor tárgyalni óhajt velük.

Vasárnap reggel ‘/28-tól ’/19-ig a 
miniszterelnökségi palotában Beth
len István gróf elnöklésével

rögtönzött minisztertanács volt, 

amelyen a kormány következő tag
jai vettek részt: Foss József helyet
tes miniszterelnök és népjóléti mi
niszter. Búd János pénzügyminisz
ter, Walko Lajos ideiglenes kül
ügyminiszter, Mayer János föld- 
mívelésügyi miniszter és Klcbcls- 
berg Kunó gróf kultuszminiszter.

Feltűnést keltett, hogy
8 óra tájban a miniszterelnök
ségi palotába érkezett Ripka 
Ferenc, Budapest főpolgármes
tere, aki szintén bement Beth- 

• len gróf dolgozószobájába és 
résztvett a rögtönzött miniszter

tanácson is.
A minisztertanács egy óra hosszat 
tartott. .

Bethlen István • gróf %9 órakor 
autóöltözetben a hasonlóképpen öl
tözött Klebelsberg Kunó gróf kul- 

tus7jniniszterrel együtt autóba 
szállt és minisztertársaitól elbú- 
csuzva, elhajtatott a miniszterelnök
ségi palotából.

Teljesen beavatott helyen, 
ahova a minisztertanács anyagáról 
kérdést intéztünk, kijelentették a 
Hétfői Napló munkatársának, hogy 
a minisztertanács folyó ügyekkel 
foglalkozott. A folyó ügyek között 
a következő kérdések szerepelnek:

a polgármesterválasztás, az 
egységespárti elégedetlenkedők 
mozgalma az adózási és kis
lakásépítési panaszok miatt, az 
egyetemi tanácsnak Ádám La
jos kinevezése miatt indított 
akciója, Walko Lajos jelentése 

genfi tárgyalásairól,
Vűüaminí más aktuális kérdések.

Illetékes helyen
arra a kérdésre, hogy Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök hova uta
zott és mikor érkezik vissza a fő
városba a következőket mondották: 

— Bethlen István gróf ezt a Fetet 
még Inkepusztán tölti, ahonnan 

szombaton érkezik vissza Buda
pestre és hétfőn, vagyis szep
tember 27-én veszi át végleg 

hivatalát.
Magánértcsülésünk szerint a mi

niszterelnök vasárnap este nem 
egyenesen utazott Inkére, hanem 
autón Klebelsberg Kunó gróffal

Szekszárd mellé Bogra-puBztára 
ment ahol vadászattal fogja el

tölteni idejét,

majd két nap után, szerdán tovább
utazik Inkcpusztúra.

rolnikat körökben a vasárnap 
reggel megtartott rögtönzött mi

nisztertanácsról olyan hírek terjed
tek el, amelyek szerint a tanács
kozás eredményeként

Ripka Ferenc főpolgármester 
visszalép a polgármesterjelölt

ségtől.
A hír valódiságát nem sikerült el
lenőriznünk, mert az arra illetéke- 

Botrányba fulladt Újpesten 
Gömbös és Ulain ébredő 

szervezkedése
A szociáldemokrata munkásság vitája Gömbös Gyulával 

a titkos választójogról
Vasárnap délelőtt Újpesten szer-1 

vezkedési nagygyűlést tartottak a I 
fajvédők.

Az első szónok Anka János volt, 
majd Gömbös Gyula, mint a nagy
gyűlés vezérszónoka, a kormányzó 
mohácsi beszédével kapcsolatban ki
jelentette, hogy nekünk nem sza
bad nyugat felé orientálódnunk, 
egyenes irányúnk a Balkán felé 
mutat

A zsidókérdéssel foglalkozott ez
után és megállapította, hogy

a kormány a választások előtt 
koncessziókat tesz a zsidóság
nak, amit ő meg tud érteni . . .
A zsidókérdés megoldásához erős 

kézre van szükség és ő mindent 
meg fog tenni ebben az irányban 
még akkor, is, ha a nyugat demo
kráciája ezt nem fogja jó szemmel 
nézni. Amidőn Gömbös a munkás 
kérdéssel kezdett foglalkozni és fel
szól i tóttá az
hogy lépjenek a

ujpesti munkásokat, 
fajvédők táborába, 

seb elzárkóznak az erre vonatkozó 
nyilatkozattétel, elől.

Ripka Ferenc főpolgármester 
egyébként vasárnap reggel a ml- 
uisztertanács után a miniszterelnö
köt helyettesítő Vass József népjó
léti miniszterrel autón Kalocsára 
utazott, ahonnan hétfőn reggel tér
nek vissza a fővárosba.

kitört a vilíar.
Jobbról is, balról is
egymást érték a gúnyos fel
kiáltások: — Mi lesz a zsidók

kal?
ULAIN FERENC

is állandó zajban mondhatta csak 
el a beszédét.

Amidőn megkérdezte a jelenlevő 
szociáldemokratákat, hogy miben 
csúcsosodik ki az irányelvük:

százan kiáltották egyszerre teli 
torokkal: Éljen az általános

titkos választójog!
Perceken át tart a fülsiketítő zaj. 

Ulain Ferencet
mindenfelől kérdésekkel ostro
molják: „Mi lesz a titkos vá

lasztójoggal?"
Lökdösés, lárma, néhány ol- 

dalbarúgás itt is. ott is.
Ulain nagynehozen folytatja a be

szédét, Hangsúlyozza, hogy céljukf
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a munkásság megnyerése a fajvé
dőiéin! számára.

A beszéd végeztével a hallgatóság 
éppen tódulni akar kifelé, amidőn a 
pódiumon megjelenik

Bakó László színész
ós stentori hangon patótikusankez
dett kiáltozni, majd elszavalta a 
Himnuszt, amit a munkások is 
pseudbeu hallgattak végig. Amikor 
azonban kifelé indultak

néhány ébredő fiatalember zsi
dózni kezdett.

A munkások erre hangosan 
vissza felel gettek, sőt a nagy 
tolongásban néhány pofon is 

csattant.
A rendőrség a nagy tumultus lát

tára erélyesen közbelépett és dicsé- 
retreméltó tapintattal szétoszlatta a 
tömeget, anélkül, hogy a botrányba 
fulladt fajvédő-gyűlés komolyabb 
zavarokat eredményezhetett volna.

Rassay Károíy Veszprémben 
megindította a balpárt vidéki 

szervezkedését
Impozáns ellenzéki nagygyűlés Rainprecht Antal beszámolóján

A kormánypárti palota
forradalmárok október 7-éig 

adtak terminust sérelmeik 
orvoslására

Vasárnap délelőtt Intern értekezlet volt a pénzügy* 
minisztériumban az adózási sérelmek orvoslása 
céljából foganatosítandó sürgős intézkedésekről

■ Bud János pénzügyminiszter 
n reggeli minisztertanács utón 
átment hivatalába, ahol beható tár
gyalásokat folytatott Szabóky Ala
jos és Vargha Imre államtitkárok
kal. a pénzügyminisztérium adó
osztályának vezetőivel. A bolső 
tanácskozásokba bevonták az adó
osztályok több fő tisztviselő jót is.

A vasárnap délelőtti tanácskozá
son

teljesen beavatott helyről
szerzett értesülésünk szerint meg
beszélték mindazokat az intézkedé
seket, amelyeknek sürgős fogana
tosítására Bud János pénzügymi
niszter az egységespárt értekezle
tén, az adókivetés és adóvégrehaj
tások tekintetében felmerült sérel
mek orvoslása céljából ígéretet tett.

■ Az értekezlet után alkalmunk 
volt beszélni

BUD JÁNOS 
pénzügyminiszterrel, áld' a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló

munkatársának:
— A legsürgsebben megteszem 

mindazokat az intézkedéseket, ame
lyektől az adózás terén felmerült 
panaszok megszűnése várható. Sok 
a hiba magában az adóztatási rend
szerben is, éppen ezért elhatároz
tam, hogy

az adózási rendszer reformjával 
kapcsolatban több törvényja
vaslatot készítek és azokat még 
az ősz folyamán a nemzetgyűlés 

elé terjesztem.

'Azokról a panaszokról, amelyek 
szerint az idei adókivetések na
gyobbak a tavalyiaknál, holott a 
parlamentben ígéretet tett arra, 
hogy az idei adók semmiesetre sem 
lesznek nagyobbak a tavalyiaknál, 
Búd pénzügyminiszter a következő
ket jelentette ki:

— Ilyesmit én sohasem mondot
tam. Ez félreértés. Csak egyes adó
nemek kulcsának leszállításáról 
volt szó, ami egészen más .. ,

Hadik Jánossal is tárgyalni fognak 
az elégedetlenkedők

Egyébként most már az cgységespárt 
Esztorhézy uccai klubhelyiségében meg
élénkült az élet. Vasárnap esto is töb
ben tartózkodtak a klubban ég ternié- 
i-zotesen pénzíigyroinlszteD adúhc-
Hzé(léről vitatkoztak.

ERÖDY-HARRACH TIHAMÉR,
nkl az értekezlet egyik összehívója volt, 
trésen méltatlankodott, a különböző tu
dósítások miatt, amelyek szerint ők min
den komoly Ígéret nélkül nyugtatták 
volna meg magukat az adíteérelmek ós 
a khlokáaépitéa kérdésében.

— A pénzügyminiszter valóban mér
sékelte az adóikulcsot, — magyarázta 
munkatársunknak — az ügy buzgó pénz
ügyigazgatók azonban félreértették azt 
a rendelkezést, amoly szerint a jövőben

Jobban ki kell „munkálni** az adót*
—- Ahelyett, hogy az aránytalanságot 

szüntették volna meg, kivétel nélkül
mindenütt felemelték az adóalapot, 

így aztán természetesen hiába szállí
totta la a miniszter adókulcsot. A pénz-

ügyuiiniszter ur egyébként azt tervezi, 
hogy az első évnegyed adatai alapján 

az adóügyi Javaslatok egész sorát 
terjeszti a nemzetgyűlés elé.

A szót itt átveszi
SZABÓ ZOLTÁN,

aki a. kislakúsépltés kérdésében tiltako
zik a „megnyugvás" vádja ellen:

— Ragaszkodunk a beígért terminu
sok megtartásúhoz, A miniszterelnök, ur 
szeptember 27-én veszi át hivatalát, te
hát pénteken, vagyis

október elsején a minisztertanács
nak, a rákövetkező csütörtökön, 
október 7-én pártérlekezlétnek kell 
végleges formában letárgyalnia a 

kislakásépités kérdését.
Az egységespárti palotaforrudalmárok

tehát október 7-éig adtak terminust sé
relmeik orvoslására.

Az elégedetlenkedők különben még o 
héten Hadik Jánossal is összeülnek meg
tárgyalni a kislakúsépités^órelmeit.

pcui&i ej &itorcfijc/maMÍJáfa
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Vasárnap tartotta Rainprecht Antal 
nemzetgyűlési ..........................................
Veszprémben, 
egyébként

az egyesült 
gauda útjának első állomása.

A gyűlés a Petőfi Színház helyiségé
ben fulyt le, amelyet zsúfolásig megtöl
tött a mintegy háromezer főnyi tömeg. 
A beszámolón résztvettek Rassay Ká
roly, a, párt vezére, továbbá Sándor 
Pál, Létay Ernő, Fábián Béla és Huska 
Vilmos nemzetgyűlési képviselők is.

Az elnöki megnyitó után nagy taps
vihar között Rainprechf Antal emelke
dett szólásra.

— örömmel tölt el — mondotta Rain
precht —, hogy az eddig elszórt ellen
zék egymásra talált A szétszórt ellen
zéki harcnak semmi ereje nincs, de mi 
hisszük, hogy azok az ellenzéki erők, 
amelyék most összefogtak, győzelemre 
viszik a szabadelvűség és a demokrácia 
zászlaját.

Ezután részletoson foglalkozik a pán
európai mozgalom kérdésével, amoly 
elsősorban magyar érdek. Hangoztatja, 
hogy ma is

pacifista és köztársasági, ami azon
ban nem zárja ki, hogy a balpárt 
tagja legyen, amelyben legitimisták 

is vannak.

képviselő beszámolóját 
Ez a beszámoló volt

balpárt vidéki propa-

Foglalkozik a kormányzó nevezetes mo
hácsi beszédével, amely szerinte azért 
nem járt teljes sikerrel, mert egyelőre 
izolált jelenség.

Hatalmas éljenzés közbon.
Rassay Károly

emelkedett ezután szólásra.
— Ennek a gyűlésnek a közönsége — 

mondotta — élénk cáfolat, hogy a nép 
nem érett meg a politikai jogok gya- 
krolására. Foglalkozott a díszpolgári ki
nevezésekkel is. Ezt az országos jelen
séget országos ráknak nevezi. Ezután 
áttér a szabadelvüség és a demokrácia 
kérdésére, amely egyedüli megteremtője 
az országnak. A gyülekezési- és sajtó
szabadságot a kormányzati rendszer el
nyomja. Az esküdtszéket mielőbb fel 
kell állítani. A titkos választójogról 
szólva, kijelenti, hogy a polgári szabad
ság megtagadása erkölcstelenség. A 
lelkes ovációval fogadott beszéd után 
Sándor Pál a kereskedelem, Huska Vil
mos podig az ipar súlyos válságával 
foglalkozott. Létay Ernő a földmivesok 
és kisgazdák helyzetét ismerteti. Végül 
Fábián Béla hangsúlyozta, hogy senki 
sem ül fel az egységespárt. ál-liborajlz- 
must hangoztató szónokának. A nagy
gyűlés mindvégig impozáns keretek 
között folyt le.

Elfogtak egy betörőt, aki Stróbl 
Hálós szobrászművésztől több 
milliárd értékű szobrokat rabolt

Öt bronz és egy fekete márvány szobor tűnt el 
a műteremből

Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka a főkapitányság detektiv- 
jeinek sikerült elfogniok András 
József foglalkozásnélküli csavar
gót, aki néhány nappal ezelőtt be
hatolt liptóújvári Stróbl Alajos vi
lághírű szobrászművész, a Képző
művészeti Akadémia nyugalmazott 
tanárának Bajza ucca 23. szám 
alatt, az úgynevezett Epres kertben 
lévő műtermébe, ahonnan hat da
rab felbecsülhetetlen művészi ér
tékű szobrot lopott el.

Kedden délben a Stróbl Alajos 
műtermével szomszédos helyiségben

Visnyovszky Lajos, a Szépmű
vészeti Akadémia tanársegéde 
gyanús zörgésre lett figyelmes.

Visnyovszky magához vette Kakas 
Sándor altisztet, aki a kert fel
ügyeletével van megbízva és be
hatolt a műterembe, ahol a leg
nagyobb rendetlenség fogadta a 
belépőket, akik lementek a sötét 
pincébe és ott a szobrok és agyag
minták halmaza mögé bújva egy 
fiatalembert találtak, aki mikor 
észrevette őket felugrott és el akart 
menekülni előlük.

Kakas Sándor azonban egy jól 
elhelyezett ökölcsapással meg
akadályozta a betörőt a szö

késben.

Valödl angol szövatböl készítünk méret után

1,500.000..2,400.000
sncco-öltönyt vagy átmeneti kabűtot kedvező részletfizetés mellett

(űolfniliDíniliíz’ss*|i
Kig

Miután tüzetesen átvizsgálták a 
helyiséget megállapították, hogy 
több szobor hiányzik.

Kifelé jövet a műterem ajtajánál 
mielőtt a tanársegéd vagy 

Kakas megakadályozhatta volna — 
a betörőnek mégis sikerült el

menekülnie.
Egy óvatlan pillanatban 

átugrott a kert kerítésén és
nyomtalanul eltűnt.

Nyomban jelentést tettek a rend
őrségnek a betörésről, ahonnan 
detektívek mentek ki a helyszínre 
és megkezdték a nyomozást. A 
családdal egyetemben megállapítot
ták, hogy

a betörők napokon keresztül 
dolgoztak

s így egy hármas, bronzból készült 
gyermekcsoportot, továbbá két 
bronz női fejet, egy bronz élet
nagyságú rókas7X)brot és egy bronz 
férfifejet, azonkívül egy fekete 
márványból faragott nagy szár
nyas angyalt vittek el, amelynek 

értéke egyedül megközelíti az 
egy milliárd koronát.

A megindított nyomozás csak
hamar eredménnyel járt, a tettest 
András személyében sikerült Lassú 
József detektivfelügyelőnek elfog
nia és a rendőrségre beszállítania. 
András

tagadta, hogy ő vitte volna el 
a szobrokat

és elmondotta, hogy csupán aludni 
járt le a pincébe, mert hetek óta 
még napszámos! munkát sem ka
pott s nem volr lakásra pénze. Ezt 
a valószínűtlen védekezését termé
szetesen nem hitték el a rendőrsé
gen, hanem letartóztatták és társai 
elfogatása, továbbá a szobrok rej
tekhelyének felkutatása végett 
tovább folytatják a nyomozást.

ÁTTETT NYUGATÍNDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
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Bűnvádi fsIjslBnfésí sdíaK lie a msdőrségen 
Stsasl ezredes ellen

a leljeEantő az ezredesnek eSőzetes íe’artózíaíásét és 
vágyonara bűnügyi zárlatnak elrendelését kérte

Sokat foglalkoztatta a magyar közvé
leményt néhány esztendővel «Belőtt an
nak az angol előkelő urnák a neve, 
aki ellen
i szombaton délben bűnvádi feljelen- 
[ test tettek a, főkapitányságon.
' Mindenki emlékezni fog mág erre a 
névre, hiszen egy időben összeköttetései 
teljhatalmat jelentettek és váratlan 
pesti megjelenése egy gyönyörűen fej 
lödö ipart, a moziipart, valósággal le
gyilkolta. Stead angol ezredes uz az ur, 
aki most egy bűnvádi feljelentés kap
csán ismét az érdeklődés előterébe ke
rült és fogja az elkövetkező napokban, 
múltjának szellőztetésével, ismételten' 
foglalkoztatni a magyar nyilvánosságot.1 
A bűnvádi feljelentés részleteiről és j 
előzményeiről a Bét,fői Napló munka
társának a következőket sikerült meg
állapítania:

A. D. Stead ezredes regényes úton 
távozott Budapestről.

Hat évvel ezelőtt rengeteg esemény 
középpontjában szerepelt. Ki ne emlé
keznék arra, hogy az úgynevezett 
„Grcsham-bár“-uak ő volt a koronázat
lan királya, ahol angol tisztek kíséreté
ben egy ismert és a nyilvánosság előtt 
sokat szereplő hölgy társaságában min
den este, hajnalig tartó pezsgői vacso
rák mecénása volt. Egyik nap palotát 
vett a hölgynek a Nagy János uccábau, 
másnap autóval lepte meg, — hiszen 
korlátlan ura volt, állítólag, hihetetlen 
tömegű fontoknak és britt földbirtokok
nak. Ki no emlékeznék arra, amikor 
minden

megbízhatatlantól Viczián államtit
kár sorra elkobozta az összes mozi
engedélyeket — a bizonytalan szár
mazású és exlsztenciáju Stead ezre
des egész sereg mozgóképengedélyt 

kapott a belügyminisztériumtól.
• Megalakította itt Budapesten ezzel a 
rengeteg moziengedéllyel az Angol-.Ma- 
gyár Mozgóképipari Bt.-ot, és egy ezóp 
napon aztán csöndes botrány tört ki a 
mozi engedélyek kulisszái mögött, mert 
kiderült, hogy

az angol-magyar flliurészvénytársa- 
ság jóhiszemű tagjait Stead ezredes 
heugratta, egy fillér angol pénzt 
nem hozott, — hlöffre épült az 

egész vállalkozás —
Ós Stead A. P. ugjis mint ezredes, 
úgyis mint fezór — rxpresszcl utazott 
el a magyar fővárosból.

Évekig beszéltek még Steadről sürgős 
eltávozása után és nevével kapcsolat
ban sok embernek a. romlását is han
goztatták, neves és számitó keresztény 
kurzus-kapacitásokét, akiket anyagi 
romlásba döntött az angol-magyar film
vállalkozás. Voltak, akik a rendőrség
hez fordultak, de minden különösebb 
vihar nélkül, vagy legalább is nyilvá
nos botrány nélkül kivonult. A. I>. Stead 
angol ezredes a magyar közgazdasági 
plet színpadjáról.

Egy kisebb színpadról, az Apolló Ka
baré, színteréről vele együtt utazott el 
Haásdy Alice sanzon-énekesnő, ski ha 
kevesebb zajjal is, de sok szeretettel, 
kitartott A. D. Stead ezredes mellett és 
elkísérte újabb hadműveleti területére, 
Prágába, abol színes és érdekes élet 
kezdődött ismét ‘Stead ezredes számára. 
Itt, Budapesten csak kifizetetlen számlái, 
néhány milliárd értékű váltója és gya
nús üzletcinok emléke —- vagy ha tet
szik — rendőrségi aktaszámai maradtak.

Dszfálysorsjegy tulajdonosak 
figyelmébe!

A jelenlegi XVII. sorsjátéktól kezdő
dően a Pénzintézeti Központ több műit | 
felét azon borsjegyeknek, melyek eddig 
a Gacdlcke-nél. K<»íUíh Lajos ucca 11. 
voltuk kaphatók, cJ|3®nek engedélyezte.

Felkérik azon igeu ’ t. üzletfeleinket, 
kik sorsjegyeiket erfŐig személyesen 
Gaedlckónél vették át és clmkot nem ad
tuk meg, liogv velünk haladéktalanul 
lépjenek összeköttetésbe, hogy amenj- 
nyire lehetséges az évek ótu játszott cs 
kedvelt számaikat, amennyiben azok a 
nekünk engedélyezettek között yannnk. 
részükre biztositbasmik-_________ ..
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a rendőrségen fek-

bukaresti üzletei, 
terjedt itt Budapes-

Közben titokban ellátogatott egyszer- 
kétszer Budapestre és igy került 
össze egy székesfővárosi mérnökkel, 
— akinek a kezében most olyan 
nyugtát vannak, amelyek súlyos 
rendőri kellemetlenséget kivannak 

szerezni Stead ezredes számára.
Vagy legalább is egy bűnvádi efljolen- 
téssel együtt már 
szenek.

Stead prágai és
Nem régen hire 

ten, hogy a Prágában nagyszerű üzle
tekkel rendolkező A. D. Stead angol 
ezredesnek Prágát is oda kell hagynia, 
mert

Gajda tábornok bukásával neki Is 
kellemetlenségei támadtak.

Pesten mindenkiről mindent tudnak és 
így került a társaságban forgalomba az 
a hír, hogy Stead —- Gajda tábornok 
megbízásából — az összes cseh vasutak 
katonai szakértő-ellenőre volt cs most, 
hogy Gajdét menesztették, neki is vég
leges szabadságleVele.f. adtak. Hogy mi 
igaz prágai nagy üzletéből, azt nehéz 
volna ellenőrizni, csak az biztos, hogy 
Gajda menesztésével egyidőben, hu kí
sérőjével, Saásdy Aliceval, váratlanul 
megjelent itt Budapesten és ismerőseik
nek csak annyit mondtak, hogy Prágába 
aligha költöznek vissza, ellenben most 
Bukarestbe mennek, Bukarestben, a hí
rek szerint, száznegyvenezer font köve
telése van Steadnak a kormányon, mert 
egy petróleum forrása volt, amely 
tönkrement és ezért állítólag a román 
kormány a felelős.

A mérnök, akinek sok milliós be
váltatlan nyugtái vannak Steadtől, 
megtudta, hogy az angol ezredes

Játékbankot akar 
feSáBhani Magyarországon 
egy yjabb amerikai belga

német pénzcsoport
A Konszern C. J. Kohen ajánlata a magyar kormányhoz

A Hétfői Napló megemlékezett 
annakidején azokról a külföldi 
ajánlatokról. — igy a Luczenbachcr 
'teleky bankház s a zopoti játék
kaszinó pénzcsopoytjának ajánlatá
ról — amelyeket a magyar kor
mányhoz nyújtottak he s amelyben 
magyarországi jcitékbank felállítá
sára kértek engedélyt. A kormány 
— l öszben a közvélemény cs a sajtó 
nyomására. — az ajánlatokat vvsz- 
szautásitotta. Most, — mint a Hétfői 
Napló illetékes helyről értesül —,

újabb ajánlat érkezett a ma
gyar kormányhoz játékbank en

gedélyezésére.
Az ajánlatot amerikai, belga cs 

német bankárok és pénzemberek 
csoportja nyújtotta be s azok nevé
ben

C. J. Kőben amerikai bankház
tulajdonos írta azt alá.

Az ismert nevű amerikai bankár 
és társai terjedelmes ajánlatukban 
azt kérik a. magyar kormánytól, 
hogy adjon engedélyt

két magyarországi játékkaszinó 
felépítésére.

A pénzcsoport ugyanis
egy budapesti és egy halaton- 
inenti játékbankot akar létesí

teni,
az egyiket téli, a. másikat pedig 
nyári üzembcrendezéssel. Ha az1 
engedélyezést megkapják — úgy
mond az ajánlat — úgy nyomban 
megkezdik Budapesten

a Lipótváros megjelölt helyén 
az építkezést, amelyet amerikai 
gyorsasággal

decemberre tető alá hoznának.

Budapesten tartózkodik
és sürgősen folkoreate, hogy az elinté
zetlen nyugta-ügy rendezésére fölszólitao. 
Ez két-három nappal ezelőtt történt. 
Figyelmeztette az ezredest, hogy a 
nyugtukkal bajok vannak, és ha. az 
ügy nem nyer rendezést, kénytelen a 
rendőrséghez fordulni, ahol a gyanús 
nyugta ügyében nem ismernek tréfát.

Ígéretet is kapott az ügy azonnal! 
rendezésére, és Stead másnap délelőtt, 
amikor az ügy rendezése dátumszerűen 
meg volt állapítva, elutazott. Buda
pestről'. A mérnök Ígéretének azonnal 
eleget tett. Felkereste ügyvédjét, dr. Gál 
Józsefet és rögtön

szökés-

bűnvádi feljelentést tett csalás 
miatt Stead ezredes ellen.

A bűnvádi feljelentést dr. Kiss Ist
ván rendőrfőtanácsosnak adták át, aki 
még aznap kiosztotta dr. Pintér rendőr
kapitánynak, hogy a múlhatatlanul 
szükséges rendőri lépéseket tegye meg, 
igy elsősorban az ügyészségi véleményt 
sürgősen szerezze meg az ügy további 
folytatásához.

Ilr. Gál József ügyvéd részletes felje
lentésében nemcsak a nyugta-ügy külö
nös hátterét és bizalmas, érdekes törté
netét adja elő, hanem azt kéri, hogy

azonnal adjanak ki elfogatási pa
rancsot Stead ezredes ellen, mert — 
az ügy érdekeltlei szerint — 

ben van.
Hogy az anyagi biztosítók 

legyen, a mai nap folyamán 
rendőrségtől, hogy a Stead ezredes tár
saságában utazó Saásdy Alice minden 
budapesti vagyonára, Váci ucca 16. sz. 
alatti lakására, egy Budapest környéki 
ingatlanára, ékszereire és értékeire ren
deljenek el bűnügyi zárlatot, mert a fel
jelentő anyagi kövotelését csak igy látja 
biztosítottnak.

Eddig még az elfogatási és a bűnügyi 
zárlatra, szóló parancs nem jutott el a 
rendőrséghez. Mind a két kérdésben az 
ügyészség dönt ahová az iratokat áttet
ték a mai napon a rendőrségről.

is meg 
kérték n

Kora tavasszal pedig megkezde
nék az egyik balatónparti nyaraló
helyen a nyári kaszinó építkezését, 
amelyet a jövő év nyarán helyez
nének üzembe. Az ajánlattevők hi
vatkoznak arra is, hogy a két nagy
szabású terv, mintegy

százhúsz milliárdba kerülő 
építkezésnél kizárólag a magyar 
építőipart és a magyar iparos

ságot foglalkoztatnák.
Érdekes az ajánlatnak az a ré

sze, líogy mit hajlandó a pénzcsp- 
port garantálni, illetőleg nyújtani 
r ma gyárországi közcélokra'1 abban 
az esetben, ha a kormányzat a já
tékbankot engedélyezi.

Az amerikai, belga és német tő
kecsoport tagjai, akik

Jtúsz évre kérnek engedélyt 
az összk ormány hoz intézett memo
randumukban részletes ajánlatfel- 
téteíeket jelölnek meg, amelyek be
tartására teljes üzleti és magán
vagy antik erejéig felelősséget vá)- 
latnak. Eszerint a játékbank-enge- 
délyt kérő „Konszern-C. J. Kohen" 
tagjai, számszerint tizenegyen, nagy 
tökével vennének részt

a budapesti és vidéki kislakás- 
épííő-akcióban.

A konszern részéről a lakásépí
tési akció vezetőségébe két tagot 
óhajtanának delegálni. A financiá
lis részvételt olymódon oldanák 
meg, hogy a magyarországi téglá
dé cementgyárosoknál dollárösszeg
ben és készpénzben kifizetnék, lile-( 
tölog lekötnék

ötszáz, kislakáson vidéki ház és 
egy ötemeletes kétszoba-kony- 

hás lakásos tíérház építésére 
szolgáló építkezési anyagot, \ 

amely felett az engedély megadása
kor a magyar kormány szabadon 
rendelkezhetne.

A pénzügx i szempontból érdeke
sen megszerkesztett ajánlat rámn- 
tat arra is, hogy az ajánlattevők 
garantálják, hogy

többezer dollár erejéig reszt
vesznek a Tabán szabályozási 

munkálataiban is,
de •csak a .iátékhank megindulásá
tól számított egy év múlva járul
nának hozzá pénzzel a munkához.

Hogy ennek az ajánlatnak mi 
le.bz a sorsa, még nem tudni. Olyan 
beavatott helyen, ahol ismerik az 
ajánlat részletes tartalmát, arra, a 
kérdésre, hogy a kormány egyálta
lán tárgyalni fogja-e az uj játék
bank létesítésére irányuló kérel
met, a következőket jelentették ki 
előttünk:

— Műiden olyan memorandum, 
amelyet az összk ormány hoz intéz
nek, kell, hogy foglalkoztassa a 
kormány tagjait. így a Konzern C. 
J. Kőben’ ajánlata is, minden bi
zonnyal a kormány, illetőleg a mi
nisztertanács elé kerül. Az ajánlat, 
sorsa azonban, valószínűség szerint 
az Jesz, ami volt az előbbi ajánla
toké: a miniszter.tanács azt vissza 
fogja iitasitani.

Mától fogva
a

összes

éttermei
rendelkezésre állanak!

Meaiiárak: 30.000-45.900 éi 80.000 K

Egy utazás 
amely mindig 

hasznot hoz

Frankfurti 
Nemzetközi Vásár 

meglátogatás 

1926 szeptember 26-29 
Eelvilágosnást nyújt a tiszteletbeli 

megbízott 
Acél Gyula, Budapest, 
Bákócl ut 82.. Tölefön : József 118—10 
Ingyen vizűm*! Utazási kedvezmények;
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Pols Gusztus
o Gnnz$yúr fötlsztvlselöje 
$yó2yltha!otlan betegsége 
miatt felakasztotta mngút

A Jómódú hivatalnok fájdalmai 
alól monekUlt ■ halálba

Vasárnap hajnalban a Kopár 
."Orcában az őrszcincs rendőr í/z 
egyik üresen álló bódéban egg ele
gánsan öltözött idősebb férfi holt
testére bukkant. A férfi holtteste a 
bódé falába vert szögbe erősített 
kötélhurokban függött, tehát nyil
vánvaló volt, hogy

az illető felakasztotta magát.
’A rendőr a holttestet leemelte, 

majd kikutatta a zsebeit. Az elősze
dett iratokból kiderült, hogy az il
lető Pois Gusztáv, a Ganz villa- 
massági vállalat főtisztviselője, aki 
a Batthyány ucca 46. számú házban 
lakik.

Az öngyilkosságról értesítették 
pofa Gusztáv hozzátartozóit, akik
nek előadásából kiderült hogy Pols 
miért követte el az Öngyijkosságót.

Pols Gusztáv előkelő családból 
származott. A Ganz villamossági 
részvénytársaság titkárságának volt 
egyik vezetője. Puritán egyénisége 
és nagy tudása miatt a vállalatnál 
nagy szeretetnek és közmegbecsü
lésnek örvendett.

Körülbelül félévvel ezelőtt Pois 
Gusztáv

súlyos fejidegbajt kapott,

a m i h e rés f őf á jósokba n nyíl vánult 
meg. Pois kezeltette magát, de a 
betegség egyre jobban úrrá lett 
rajta. Kínzó gyötrelmei miatt nxár

néhány hónap óla hivatalába 
són jár.t.

Szombat este Pqís Gusztáv eltá
vozott lakásáról. Családjának azt 
ipondotta, hogy sétálni megy, mert 
a friss levegő jó hatással van az 
idegeire.

Ezen sétáján követte el végzetes 
tettét, ami csak súlyos betegségé
vel magyarázható, mivel Pois Gusz
táv kedvező apyagi körülmények 
között élt.

UűRáné-jóegészség

Naponta főbb csésze hamisítatlan babká
véból készült „fekete" erősíti a testet. A tu
domány már reg elismerte a kávé jótékony 
hatását és fontos gyógyszernek tekinti.

Meinl Gyula

RÖTHBANK
Budapest, V., Vilmos császár út 45. sz.

Alapítva: 1906. évben.

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzáiogbiztositék mellett 

(Óvárosi és környékbeli házukra, ugyanezeken 
kockázatmentesen s leglöved Imczöbben gvü« 

mfiica^itetliiK. Törlesitéses és kamatozó 
JelzálogkUlcsönökct íolyóttítunk me

zőgazdasági 10 dlxrlokoKra, bér- 
éa családi hazakra.

PénxtArl érák: 9-tól S-lg

Petricsevich-Horváth Emil báró 
sajtópereit megszakítás nélkül 
tárgyalja le a Töreky‘tanács

A még mindig ,,szabadságolt" népjóléti államtitkár addig 
nem foglalja el hivatalát, amíg saitópöreiben nem lesz Ítélet

Már hosszú hónapok tőitek cl azóta 
hogy I’etrichcvich ZZorvdM Emil báró 
népjóléti államtitkár ellen a nagy nyil
vánosság előtt súlyos vádak hangzottak 
el és ez az ominózus ügy még mindig 
elintézetlen. Fása József népjóléti mi
niszter tudvalevőén megindította a sza
badságolt Potrichovich-Horvá/Jn Emil 
ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizs
gálatot, amely a megvádolt államtitkár
ról hivatalosan megállapította, hogy

semmiféle szabálytalanságot nem 
követett el, és Így a fegyelmi el

járás niegl mii fására ok nincsen.
Minthogy a vizsgálat eredményének 
közlése óta újra hónapok teltek el és

Petrlcsevlch-Horváth Emil még min
dig szabadságon van,

a Hétfői Napló szükségesnek tartotta
a legllletékesebb helyen

érdeklődni: a kormány a felmentő vizs
gálati eredmény ellenére miért tartja 
még mindig „szabadságon" a népjóléti 
minisztérium államtitkárát1! A kövel-

Véres botrány
a dunakeszi vasútállomáson

Adósságfizetés helyett doronggal leütötte sógornőjét
Vasárnap délután véres verekedés 

folyt le. a dunakeszi vasútállomá
son, ahol egy asztalosmester vas
doronggal leütötte sógornőjét, akit 
eszméletlen állapotban szállítottak 
Újpestre.

Vastag Jánosné vasárnap reggel 
elutazott Dunakeszire, hogy az ott 
lakó sógorától — aki már hosszabb 
idő óta tartozik neki — megkérje a 
nyolcszázezer koronáját. Amikor a 
férfi megtudta, hogy a sógornője 
pénzért jött, felháborodásának adott 
kifejezést és hangosan szidalmazni 
kezdte őt. Szó-szót követett: a ro
konok összevesztek és Vastag Já
nosné hangos szitkozódás közepette 
hagyta el sógorát.

Alig, hogy megérkezett Vastag 
Jánosné az állomásra, néhány pilla
nattal később utánajött a sógora 
és látszólag lecsillapodva megkér
dezte tőle, hogy mennyivel tartozik?

Az asszony azt gondolta, hogy a 
sógora mégis fizetni akar, örömmel 
válaszolta:

— Nyolcszázezer korbnával.
A férfi ebben a pillanatban
felemelte a kezében levő vastag 

A Bezerédy uccai 
leánykereskedelmi környékén 
detektívek razziáznak a diák-

leányok lovagjaira twiMim 
iwuimtni 

Gyanús fiatalemberek ólálkodnak a leányiskolák környékén
Talán még nem volt iskolaév, amely

nek kezdetén a lányiskolák igazgatói 
oly körültekintő gonddal és szigorúság
gal rendszabályozták volna meg tanít
ványaik erkölcseit mint éppen az idén. 
Minden fővárosi lányiskolában kihirdet
ték hogy

tilos a rúzs, púder és egyéb más 
szépitőszer használata

és hu a bubifrizurát, meg az etontmeg 
is engedték, viszont elrendelték, hogy 
tilos a karnélküli ruha.

a szoknyának pedig térden alul 
legalább tenyérnyi hosszúnak kell

lennie. JUTftlOffl: I
Ezek az intézkedések minden iskolában I
általánosak voltak. Akadt azonban egy^iBEIIltH1 
lányiskola, melynek igazgatója oly szi
gorú és mindeddig páratluuul álló in
tézkedést lép totett életbe, mely még a 
tanulók szülei között is méltán feltűnést 
keltett.

A Bezerédy uccai leány felsőkeres
kedelmi iskolában csütörtök délelőtt

„Ideál"
Pehely paplan Sándor M. Ferenc

valódi „■Idordaunan" töltéssel

kező érdekes választ kaptuk:
— Petrichcvich-Horváth Emil báró 

6aját hangsúlyozott kérésére van még 
mindig szabadságon, mert

mindaddig nem óhajtja elfoglalni 
hivatalát, auiig sajtópörel legalább 
az elsőfokú bírói ítéletig el nem 

jutnak.
Petrlchevich ugyanis egyik reggeli lap 
ellen lő közlemény matt indított sajtó- 
pört, amelyeknek tárgyalását

a Töreky-tanács október 8-án kezdi 
meg.

A Töreky-tanács október 8-ától kezdve
megszakítás nélkül fogja letárgyalni 

mind a 1G sajtópört, 
úgyhogy Petrlchevich összes ügyoi 
előreláthatóan október végéig teljea el
intézést nyernek.

Beszéltünk magával Petrlchevich ál
lamtitkárral is, aki kjelentette, hogy 
sajtópör,cinek elsőfokú elintézéséig tá
voltartja magút a közélettől, későbbi 
terveiről pedig nem óhajt nyilatkozni.

vasbotot és azzal hatalmas 
ütést mért az asszony fejére, 
aki vértől elborítva eszméletle

nül esett össze.

A földre zuhanó nőre még két ha
talmas ütést mért rá vasbotjával 
a férfi, majd utána sietve el akart 
távozni a pályaudvarról. A közön
ség azonban, amely rémülten nézte 
a pillanatok alatt lezajlott véres 
eseményt lefogta és átadta az állo
máson tartózkodó csendőröknek, 
akik

a dühöngő asztalosmestert le
tartóztatták.

Időközbeu megérkezett a vonat, 
amelyen az asszonyt eszméletlen 
állapotban Újpestre szállították, de 
mivel útközben állapota súlyosra 
fordult, a pályaudvarról a mentők 
nem a József ucca 4. szám alatti 
lakására, hanem az újpesti gróf 
Károlyi kórházba szállították, ahol 
nyomban megoperálták és meg
állapították, hogy Vastag Jánosné 
koponyaalapi törést szenvedett. A 
nyomozás folyik.

Különlegességek a lényönyörMi 
összeállításokban állandóan rak
táron

IV., Kammermayer Károly uooa I 
(Központi Városháza épület) 

folytak lo a megnyitó ünnepségek. A 
szokásos buzdító’ beszédek után Komá
romi László, az intézet igazgatója ki
hirdette a növendékek előtt a fent már 
ismertotott orkölcsszabályozó rendeleteb- 
majd a következőket mondotta:

— Szigorúan
megtiltom a növendékeknek, hogy 
színházba, moziba, vagy kávéházba 
járjanak és a tánciskolákat láto

gassák.
De szigorúan

megtiltom azt Is, hogy a növendő- 
keket fiatalemberek kísérjék az 
iskolába, vagy várják meg az iskola 

előtt
Ennek a rendeleteinnek a betartását a 
legszigorúbban fogom ellenőrizni. Ép 
ezért hétfőtől kezdve rendőrök fognak 
cirkálni az iskola környékén, akik ellen
őrzik, hogy kik jönnek vagy távoznak 
fiatalemberek társaságában.

Akiket Ilyesmin rajtaériink, azt 
azonnal kizárjuk, a fiatalembert 

pedig a rendőrségre vitetjük.
Az ünnopség után felkerestük Ko- 

máromy igazgató urat, hogy a szokat
lan intézkedés okát megtudjuk. Korná- 
romy igazgató a következő érdekes in
dokolást fejtette ki előttünk:

— Az utóbbi időben nagyon meg
lazultak az erkölcsök, amelyek a fiatal 
lányoknál is éreztetik hatásukat. A szü
lők sokszor nem tudják megrendszabá- 
lyoznl gyermeküket és bizony nagyon 
sok esetben a- szülői ház helyett nekünk 
kell elvégezni a nevelés munkájút.

— A mai erkölcsi viszonyok késztet
tek arra hogy megtiltsam a színházuk, 
mozik, kúvéházak és tánciskolák látoga
tását, amely helyek sokszor helytelen 
irányba terelik a serdülő lányok erkölcsi 
felfogását. Természetesén indokolt eset
ben és szülői felügyelet igazolásával 
mindenkor felmentést fogok adni a ti
lalom alól.

— Tényleg megtiltottam, hogy az 
iskola környékén a lányok fiatalembe
rek társaságában tartózkodjanak. E 
rondeletem kiadására többek között az 
is okul szolgált, hogy az utóbbi idők
ben az iskola körül állandóan gyanús 
fiatalemberek, leselkedtek, akik a lányo
kat gyakran molesztálták. Ép ennek 
meggútlására átírtam a főkapitányság
hoz és karhatalmat kértem az iskola 
környéke rendjének fentartására. A 
főkapitányság kérelmemet indokoltnak 
találta és hétfőtől kezdve egyenruhás 
rendőrök és detektívek fognak ügyelni 
arra, hogy a lányok ne fiatalemberek 
társaságában érkezzenek és távozzanak 
és idegen férfiak molesztálásának se 
legyenek kitéve. Aki pedig rendelctem 
megszegi, azt azonnal kicsapatom, a 
fiatalembert igazoltatjuk és szükség 
esetén a rendőrségre is előállítjuk.

— Különben — folytatta Komárom? 
igazgató — 02 utóbbi intézkedésemet 
több iskola igazgatója is követni fogja.

H. E.

Nem kell Steinach
Sem Woronow majom, 
Mióta
Mohai Ágnes vizet iszom
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— Korteskedés a pilisvörösvári 
kerületben. A pilisvörösvári kerü
letben vasárnap délelőtt és délután 
egymást érték a kortesbeszédek. A 
kormánypárt jelöltje Weichert Mik
lós plébános érdekében a sváb vá
lasztók megnyerésére a németajkú 
Pintér László nemzetgyűlési képvi
selőt vonultatta fel, inig a szociál
demokrata jelölt Rády Illés támo
gatására Esztergályos János, Ma- 
lasics Géza és Farkas István jelen
tek meg a kerület községeiben, ame
lyek közül csak négy községben 
tarthattak programbeszédeket, mert 
a többi községben nem kaptak en
gedélyt. Mindkét jelölt már gyűjti 
az aláírásokat. Rendzavarás nem 
történt.

— A Józsefvárosi Belső Demokrata 
Kör felavatása. A Józsefvárosi Belső 
Demokrata Kör József körút 16. szám 
alatti uj helyiségeit kedden este ünnepi 
yacsora keretében avatja lel.

— Nitzky grófnő melltűjét ellop
ták az autóbuszon. Nitzky Sava

grófnő bejelentette a rendőrségen, 
hogy a Vörös kórház felé közlekedő 
autóbuszon ismeretlen tettes el
lopta két és félmillió koronát érő 
melltűjét. A rendőrség a nyomo
zást megindította.

— Mozgalom a belső erzsébetvárosi fozás nem várható, továbbra is de-

Ma folytatták Prágában 
a magyar-eseti kereskedelmi 

tárgyalásokat
Walko miniszter vasárnap délelőtt adott utasításokat 

a delegáció új vezetőjének

Divatos jutányos

Női felöltők
A külügyminisztérium ideiglenes ve

zetésével megbízott Walkó Lajos keres
kedőim! miniszter vasárnap déíolőtt 
mogjelent hivatalában, ahol Pétery 
Ödön helyettes államtitkárral, a keres
kedelempolitikai ügyosztály vezetőjével, 
Ferenczy Izsó miniszteri tanácsossal és 
több referenssel tanácskozott.

A tanácskozás után, amely a délután! 
órákban ért vógot,

Walkó Lajos, kereskedelmi miniszter 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

—• A tanácskozás azért vált szüksé
gessé, mert

hétfőn folytatódnak Prágában a 
magyar«cseh kereskedelmi tárgya* 

lások,
amelyeknek célja végleges tarifaszerző
dés megkötése. A tárgyalások most lég-

utóbb tíz napig — kizárólag személyi 
és nem tárgyi okokból — szüneteltek. A 
tárgyalásokat, minthogy Nlckl Alajob, 
követség! tanácsos, a magyar delegáció 
vpzetöje még Genfben tartózkodik, almi 
— mint a magyar kormány referense — 
az Arad—Csanád i vasutak ügyében tár
gyal, Prágába való visszaérkezéséig 
Pétery Ödön miniszteri tanácsos fogja 
vezetni.

Walkó miniszter érdeklődésünkre ki
jelentette, hogy genfi tárgyalásainak 
eredményéről a legközelebbi miniszí ér
tanácson fog beszámolni. Ezt a mi
nisztertanácsot a kormány tagjai — ér* 
fésülésünk szerint — kedden fogják meg
tartani.

Pétery Ödön helyettes államtitkár 
egyébként a referensekkel vasárnap este 
tíz órakor utazott el a keleti pálya
udvarról Prágába.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet, vasárúapi jelentése szerint az 
időjárásban egyelőre lényeges vál-

autobuszközlekedésért. Vasárnap dél
előtt a VII. kerületi Belső Demokrata 
Kör dr. (7a7 Jenő elnökletével gyűlést 
tartott. A gyűlés elhatározta, hogy moz
galmat indít a belső Erzsébetváros autó- 
busziközlekedésénok megindítása és vilá
gításának feljavítása érdekében.

— Kivetette a Duna Wohland 
János francia követség! titkár holt
testét. A főváros 
ben néhány nap 
döbbenést keltett 
Wohland János, 
sóg másod titkára 
alkalmával Szigetmonostoron 
Dunába fulladt. Az esetet be is je
lentették a rendőrségnek, aipely 
megtette az intézkedést a holttest 
előkerítése érdekében. Vasárnap 
délután az újpesti Zsilip ucca kö
zelében azután egy fehér-fekete 
csikós trikót viselő fiatalember 
holttestét vetette partra a Duna. 
A holttestben felismerték a pár nap 
előtt szerencsétlenül járt Wohland 
János követség! titkárt. Holttestét 
a halottasházba szállították.

— Csecsemőholttest helyett nyúzott 
macskát találtak a kutban. Az Amerikai 1 
út és a környék lakói között nagy ria
dalmat keltett tegnap az a hír, hogy 

Csillag Ignác bérlő veteményes kertjé
nek tizenkét méter mélységű nyitott 
kútjában egy hat hónaposnak látszó 
csec&emőholftest fekszik, amely való
színűleg bűntény útján korült oda. Ér
tesítették a rendőrőrszemet, akinek az j 
intézkedésére csakhamar megérkeztek a 
tűzoltók, akik több száz főnyi tömeg 
érdeklődése közben ereszkedtek le a 
kútba, haonnan csakhamar visszatértek, 
do nem a várt csecscmöhullával, hanem 
egy nyúzott, macska tetemével. Megál
lapították, hogy a kút nincs körülke
rítve és ez okozta a macska különös 
végzetét és eszerint Csillag Ignác, az 
Amerikai út 24. szám alatt lévő telek
bérlő ellen közegészségügyi elleni vét
ség és gondatlanság miatt megindítot
ták az eljárást, •

— Dühöngő elmebeteg a villa
moson. Az Atilla körúton az arra- 
haladó villamosra felugrott Pialv- 
csik István 39 éves hadirokkant és 
ott hangosan szidalmazta az uta
sokat, majd leugrott a Palota té
ren, ahol kabátját levetve dilhön- 
genl kezdett. A rendőr előállította 
a főkapitányságra, ahol a rendőr
orvos megállapította, hogy ön- és 
közveszélyes elmebeteg. Intézkedé
sére a mentők beszállították az an

gyalföldi elmegyógyintézetbe.
— Árokba fulladt egy részeg ember. 

Vasárnap hajnalban a Soroksári ut 23. 
számú házzal szemben, a MÁV vasút
vonal mentán húzódó árokba belezuhant 
Hagymást József 60 éves napszámos. 
Mlro rátaláltak az árok fenekén levő 
sokóly vízbe belefulladt Megállapítot
ták, hogy Hagymásl ittas állapotba esett 
oda az árokba és ezért történt a végze
tes szoroncsótlenség. Holttestét a pest- 
•rzsébeti hullaházba szállították.

társadalmi körei
éi őtt mély meg- 
az a hír, hogy 

a francia követ- 
egy kirándulás 

a

fűlt, száraz időre van kilátás, éj
szakánként jelentékeny hősüllye
déssel.

— Stern Samu dr. főorvos temetése. 
A részvét impozáns megnyilatkozása mel
lett temették el vasárnap délben Stern 
Samu dr. egyetemi m. tanárt, az 
Apponyi Poliklinika főorvosát. Hevesi 
Simon dr. főrabbi gyászbeszéde után 
Lobmayer Géza dr., a Poliklinika igaz
gató-főorvosa, Lichtenberg Kornél és 
Rothniann Annin egyet, m. tanárok, 
valamint Wcisz Géza dr. mondottak 
búcsúbeszédet.

— Leleplezték Becs volt polgár
mesterének szobrát. Vasárnap dél
előtt többezer főnyi tömeg előtt 
leplezték le Becsben a város egy
kori polgármesterének: dr. Lueger 
Károlynak a szobrát, amit a Rin- 
gen állítottak fel. A fényes ünnep
ségen a kormány tagjai és igen 
sok előkelőség vett részt.

— Weltkurier. A magyarországi ide
genforgalom és Budapest propagandá
jának célját szolgálja a Weltkurier, 
melynek most jelent meg az első száma 
gazdag tartalommal, Halász Zsigmoud 
régi érdemes hírlapíró társunk szerkesz
tésében.

— Térdre, emberiség! Budapestre 
jön — ? Ez a szenzációja Várnai István 
gyors népszerűségre szert tett, kétezer
koronás képes hetilapja, A Hét szerdán 
este megjelenő legközelebbi számának. 
Ez a szám is telve lesz mindenkit 

. érdeklő, nagyszerű képekkel, riportokkal 
és egyéb írásokkal.

— Érdekes újítás látható az uj m. klr. 
osztálysorsjáték hivatalos játéktervezetében. 
A kisorsolásra kerülő nyeremények összege 
nemcsak pengőben, hanem koronában is fel 
van tüntetve, ami az áttekintést lényegesen 
megkönnyíti.

— Meszlényi Adrién fivére pro
vokálta Krúdy Gyulát. A késő éj
jeli órákban értesülünk, hogy 
Meiszlinger Rudolf alezredes, 
Mcszlényi Adrién, a napokban el
hunyt művésznő fivére provokál- 
tatta Krúdy Gyula irót. Az affér 
oka állítólag az a cikk, melyet 
Krúdy Gyula Meszlényi Adrién 
halála alkalmából az egyik reggeli 
napilapban irt s amelyet Meiszlin- 
ger alezredes kegyeletsértőnek tart.

— Ma utaznak cl a berlini nemzetközi 
rondőrkongresszusra a magyar részt
vevők. Vay Kázmér belügyminiszteri 
tanácsos vezetésével hétfőn utazik Ber
linbe, a nemzetközi rendőrkongresszusra 
éb kiállításra egy rendőrtlsztvisclőkből, 
csendőr- és folyamőrségi tisztekből álló 
társaság. A budapesti rendőrfőkapitány
ság képviseletében dr. Dorning Henrik 
főkapitányhelyettes, dr. Török János fő
parancsnok, dr. Schiffler Fereno és dr. 
Puskás György reudőrfötanácsosok 
utaznak ki Berlinbe.

— A főváros legújabb nevezetessége 
a Palace-terem, mely gyönyörűen át
alakítva újból megnyílt. Bár a Palaco 
Szálloda terme a legszebb étkező-, uzson
názó- és tánchelyiség, árai mégis éppen 
olyan olcsók, mint bármely polgári ét
teremé vagy kávéházé.

— Filmművészeti tan folyamot nyit októ- 
' bér 1-én Lenkei Zsigmoud. az Uj Mozivilág 
szerkesztője és Ferenczy Frigyes, a ni. kir. 
Operaház rendezője, aki a színpadi játékot, 
tanítja. Mellettük Fehér Gyula, Nemzeti 
Színház ismert művésze is helyet foglal a 
tantestületben. A beiratkozások e hó 20-án, 
d. u. órakor veszik kezdetüket Rökk Szi
lárd ucca 11, I. em. alatt.

— Letartóztatott körözöttek. A rendőrsé
gen vasárnap letartóztatták Griinwald Félix 
31 éves kereskedőt, akik a budapesti bün
tetőtörvényszék sikkasztás miatt, — Vilcsek 
Sándor István 27 éves bérkocsissegédet lo
pás miatt. — Rigó Erzsébet 29 éves szakács
nőt családi állás elleni bűntett miatt köröz
tetett.

— Eltűnt. A főkapitányság eltűnési osztá
lyán bejelentették, hogy Seress Lajos 24 
éves pincér Kőfaragó ucca 12 számú házban 
levő lakásáról eltűnt.

cLotenáíL 
anuaabél, oéala, 
bélelj ‘

Divatárúház
Sz literért osztály 

Kossuth Lajos ucca 9 sz.

— Megnyílt Egerben a jegyzők 
árvaházának internátusa. Egerből 
jelentik: Vasárnap délelőtt avat
ták itt díszes ünnepség keretében 
a Jegyzők Árvaház Egyesülete ál
tal létesített internátust, melyben 
a jegyzők árváit fogják nevelni. 
Az ünnepségen a kormányzó kép
viseletében Rády Károly tábornok, 
a kormány részéről pedig Koszó 
István belügyi államtitkár jelent 
meg. Az avatóbeszédet Szmrecsányi 
Lajos egri érsek, az ünnepi beszé
det pedig Dobos Gábor és Brogli 
József mondották.

—- Megkerült Mészáros Mátyás, 
az eltűnt kávés. Mészáros Mátyás, 
a Rémi kávéház tulajdonosa né
hány nappal ezelőtt eltűnt lakásá
ról. Feleségének levelet hagyott 
hátra, melyben bejelentette, hogy 
a rossz gazdasági viszonyok miatt 
öngyilkos lesz. Vasárnap délelőtt 
Mészáros Mátyás váratlanul meg
jelent a lakásában. Hozzátartozói
nak elmondotta, hogy Nyíregy
házán volt az édesanyjánál. Ott 
olvasta a róla szóló újságcikkeket, 
melyeknek hatása alatt meggon
dolta a dolgot, nem lett öngyilkos,

Dr. Taub
gyermekkenőcs

T8kM»>««»i»rfal-
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Budapest 
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uona a uoiffoi, nem lett öngyilkos, 
| hanem visszatért családjához, hogy 
új életet kezdjen.

— A tattcrsall ebkiállitás. A Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete va
sárnap tartotta mog a Tattorsaiban 
idei ebkiállítását. A kiállítást, melynek 
keretében műkotorék és rendőrkutya- 
vorsenyt is tartottak, nagyszámú közön
ség nézte végig. A nyílt kotorék ver
senyben, melyben a kutyáknak rókát 
kellett elfogniok, az első díjat Korrek
tor Boy tfoxtorrior kan) nyerte* tulaj
donosa: Idolig Ede. A rókára rendezett 
külön verseny győztese Kutyavár ÍJut- 
kaüa, foxterrier kann )lett Tulajdonosa: 
ifjú gróf Wenckheim Dénes. A rendőr- 
kutya-versenyben ogy oaeudőrőnuester 
Lord nevű kutyája nyerte el az első 
díjat.

—Koznia Ferenc emlékünnep Kisbéren. A 
magyar gazdatársadnlmn. országos ünnep 

I köretében rótta le vasárnap délőlóU Kisbé
ren háláját lcveldi Koz ina Ferencnek. a 
magyar lótenyésztés szervezőjének és verő- 
tőjónek emlélieolőlt. A fényes ünnepségen, 
molyon számos előkelőség volt reszt, 
Schnndl földművelésügyi államtitkár mén- 
Jelt Onilékbcszédut.

| — Behatoltak eg-y dohány tőzsdébe. 
| /híMn .Tózscfnó feljolont&it tott a rend-
I őrségen, hogy a Damjanich ucca 2. saúiu 
alatt lövő dohánylűzsdójébo szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka ismorotlen 
tettesek álkulccsal behatoltok és onnan 
hatmillió korona értékű árut loptak el.

! A nyomozást a rendőrség megindította.
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Dr. SzöJáríó 
Egyetemi tanársegéd kis
pesti lakásán ElíagíaH 

egy veszedelmes 
szélhámosnőt

Nyolcvanezer koronával kicsalt 
15 millió korona értékű 

fehérneműi

Vasárnap sikerült a rendőrségnek ár
talmatlanná tenni egy régen kőröíött 
veszedelmes szélhámosáét, aki már hó 
napok óta. fosztogatta a hiszékeny áldo
zatait a legutoljára a kórházban fekvő 
barátnőjét fosztotta ki.

Szlanyó Mária, aki ellen egész töme
gével érkeztek a rendőrségre különböző 
csalásai és tolvajlásai miatt, a feljelen
tések. aki egy főherceg Sáadoruccai 
penzió összes lakóinak holmijait kifoez 
tóttá ós onnan azután nyomtalanul el- 
eltüut, majd, visszaülve egy orvos jóhi 
szemúsógóvol annak pénztárcáját meg 
dézsmálta, két héttel ezelőtt megismer
kedett .Tevica Ilonával, akivel elhatá
rozták, hogy együtt mennek lakni. A 
Teréz körút 38. szám alatt Horváth 
József aegédházfelügyelőnéi béreltek 
egy-egy ágyat. Jevica Ilonát néhány 
nappal később súlyos betegen a Szent 
István kórházba szállították és ezt az 
ajkaimat fíztanyó Mária arra has/málía 
fel. hogy barátnőjét kifossza.

■ Pénteken délután, amikor állítólag 
barátnőjének látogatásáról tért haza, azt 
az. üzenetet adta át szállásadójának, 
hogy a kórházban fekvő .Tevica Ilona 
kéri a fehérneműjét s őt bízta meg az
zal, h<?gy szállítsa el azt a kórházba. 
Horváth kijelentette, hogy csak akkor 
adja ki a ruhát és a fehérneműt, ha 
jevica legalább a házbér tartozásának 
a leiét, nyolcvanezer koronát megküldi.

Sztanyó Mária másnap egy levelet 
adott át Horváthnak, amelyben Jevica 
azt írta, hogy adja ki a ruháját és mel
lékelte hozzá a kút pénzt is. Horváth 
erre kiadta Sztunyónák Jevica összes 
holmiját, aki azután a ruhaneműikkel 
eltávozott és azóta nem jelentkezett. 
Horváth gyanúsnak találta az esetet, 
érdeklődni kezdett és ekkor megállapí
totta, hogy csalásnak esett áldozatul.

A megkárosított beteg leány ée Hor
váth feljelentésére a főkapitányságon 
■Jfogarassy detektívcsoport kezdte meg 
a nyomozást. Sáska dotektívfelügyolőnek 
elkerült, a leányt Kispesten, dr. Szíj- 
jártó egyetemi tanársegéd lakásában 
felfedezni, ahol házvezetőnői alkalma- 
Tást vállalat. Előállították a főkapitány
tágra, ahol beismerő vallomást tett és 
elmondotta, hogy a 15 millió korona ér
tékű fehérneműt orgazdájánál értékesí
tette. Kihallgatása után a veszedelmes 
azélhámosnőt letartóztatták és vasárnap 
délben átszállították az ügyészség Markó 
uccai fogházába.

MAGYAR LÉGIFORGALMI RT
Badwif III. 6r»il>,l klrul I (Unt-lóri ualala) 

'lel dón József 88—87
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Közvetlen csatlakozások:
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Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál és az összes monot jegy

irodákban

MOZI
A fügefalevélből születtek 
II orth káprázatos toalettjei

Amerikában ellcésxitettéli axt , 
divatot a fügefalevéltől, a

— 4 fügefalevél az a mag, amelyből 
Madame Pompadour káprázatos, király- 
bolondíió selymei kinőttek — mondta 
egy XIX. századbeli francia író. Mi to
vább fejleszthetjük a nagyszerű és ta
láló hasonlatot: a fügefalevél az. a mag. 
amelyből a női szmokingok és Worth- 
toalettjei születtek.

Talán éppen ez ar aforizma adta az 
(illetet az amerikai Fax-filmgyár dra
maturgjának, aki elég mérést volt a 
minden idők legszebb női viseletétől, a 
fügefalevéltől, a legmodernebb divat sze
szélyes extravaganciájáig a női szmo
kingig minden kor és nemzet női divat
ját filmre vinni.

Ez a film, amely nem nyers divatrevii. 
hanem jól megkonstruált, pcrsziflázs- 
szüzsé keretében ad módot a női divat 
bemutatására, Éva asszonytól, Semi- 
ramison, Magdolnákon, T kaitokon, 
Lukretiakon, Pompadourokon, Stuarto
kon keresztül egészen a. korzó nádpálcás, 
ciános görljéig, különös és talán, tanul
ságos összehasonlításra nyújt alkalmat. 
A divat folyton változó és folyton rc-

♦A Vígszínház e heti műsorát természete
sen a legújabb szenzációs siker, a Noszti-flú 
esete Tóth Marival dominálja. Kedden és 
pénteken a Szókimondó asszonyság kor ül 
színre, a többi este pedig a Mikszáth—Har
kányi vígjátékot játsszák,. Vasárnap dél
után az Aivó férjnek lesz első mérsékelt 
helyáru előadása.

Pola Nagrl csodalatos kre&clófa | Baba Danlels és Rod la Rocoque 

fiz Éj virága|FergetegZsuzsi 
o. 8 felv. Fanamet világfllmattrakcióban | című 7 felvonásos vígjáték .főszeregében

BUBI
TITKOS ILONA
A RADIUS FILMSZÍNHÁZ 
ragyogó megnyitóműsorának

3
fénypontja:

i. Lily Damita, a legszebb 12. 
filmvénusz tündöklő alakítása Kertész 
Mihály „BranypiUangftJábQn" 
(Világátfrakció, 9 fiilvásbau).

8. Lazarus Walter
zeneigazgató világvárosi, klasszikában 
szép kísérőzenéje.

A sjinháBavátómxlsor többi uag*/ hatású programszáma (Samuba házasodik, Ai 
é.n Pio o-*ff Btb.) is mindennap minden előadásban bomola á ra kerül.
Az előadások hétköznap 3, 1 28, 1/1IO. vasárnap 8, 5, 1/48, Ví20 órakor kezdődnek.

Jegyelőyétel. délelőtt 11 órától délután, \s2-ig

i monstre filmet, amely a női 
női szmokingig bemutatja 
generálódó törekvései, mindig fedték a 
kor szellemét, így minden toalett, a 
korra elhatározó és meg nem. másítható 
bélyegét üti.

A modern persziflázs, a könnyű, vi
dám nwe csak élénkíti és keretbe fog
lalja ezt a. kortörténelmi tanulmányt, 
amely mindig frissen és rendkívül ér
dekfeszítően pompás színes felvételekben 
pereg a néző szeme előtt. Annyi bizo
nyos. hogy azt a. filmet, amely több ki
tűnő Fox-filnMnel együtt kerül e héten 
az Ufa filmszínház és az Omnia mozgó
képpalota vásznára — minden nő meg
nézi.

Az Ufa és az Omnia. ezúttal is pom
pásan kiválasztotta filmjeit, amelyek 
minden bizonnyal uralni fogják a hét 
mozieseménycit. A „Fügefalevél* mellett, 
amelyben

Sólyom Janka
a kitűnő dizöz énekelt sccnirozott dalo
kat egy Betty Compson kép, a „Gyö- 
vyörpalota*' is bemutatásra kerül. A 
szokatlanul gazdag műsort burleszk 
filmek tarkítják.

| • A Belvárosi Színház heti műsora: Hétfő:
Amit a nő akar. Kedd: Darázsfészek. Szer
da. csütörtök: Amit a nő akar. Péntek: A 
Darászfészok. Szombat: Amit a nő akar- 
Kezdetük este F órakor. Vasárnap d. n. 
órakor: Darászfészek. Este 8 órakor: Amit 

a nő akar.

Tavasz ébredése 
Fantasztikus szerelmi játék táncképek
ben. Lejti: R. Szenlpftl Olga tánc 
csoportja.

• Hugó von Hoffmanstha! „Jodermana“-|a 
a Budai Színkörben. Nevezetes irodalmi ei 
művészi eseményre készül a Budai Szánkói
ban vendégszereplő kitűnő miskolci színtár
sulat lelkes igazgatójával. Sebestyén Mi
hályival ar élén. Szinrehozza minden inas 
magyar színházat megelőzve Hugó von. 
Hoffmansthal világhírű misztériumát, n ,„le 
<lerniann“-t, melyet Akárki címmel Kállay 
Miklós fordított Je magyarra. A nagyszerű 
költemény Reinhardt grandiózus rendezésé
ben n. salzburgi ünnepi játékok keretében 
Tagadta csodálatra az embereket és onnan 
indult világkörutjára. A Budai Színkörben 
a nagyszerű müvet megillető keretekben és' 
kiállítassál e hét péntekjén, szeptoniber 
21-én. kerül először színre a Jedermann, a 
címszerepben Béliért Lajossal r. az egyik női 
főszerepben Molnár Arankával, a Vígszín
ház tagjával. Jegyek a Jedermann öt első 
előadására a színkör jegypénztáránál és az 
összes jegyirodákban már előre válthatók. 
Helyarak: 8-83 ezerig.

• Werbezir k G lsei a búcsú-premierje. Wer- 
bezirk Gisela. a legjobb német kómlka, hét
főn tartja utolsó premierjét a Fővárosi 
Opereftszínházbau. A Pepi die Perle című 
nagyszerű bohózat kerül bemutatóra. Ezt 
az előadást kedden, szerdán és csütörtökön 
megismétlik.

• Dr. Gutlű Sománé énekiskolá.iában a 
beiratások megkezdődtek. Rákóczi tér 6. Te- 
l-fón: József líU-69.

Még 
egy hétre 

prot&ngáttuh
páratlan sikerű műsorunkat!

Főszerepben:

Rudolf SefóHeSliraul

Kamara Tivoli
‘.'sí, W, 8 és 10 1/26, V28, V2IO
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SZÍNHÁZI 
rám:

OPE-

AKÁRMILYEN nagy és 
osztatlan sikere van a 
Noszty fiú esete Tóth 
Marival*  című életképnek 
a Vígszínház ezúttal nem 

bízza el magát, mert már kedden 
próbálni kezdik a legközelebbi új
donságát, a Galswprtliy „Szenzáció" 
oimü színmüvét. — A Belvárosi 
Színház is készül a szezonja legér
dekesebbnek Ígérkező premierjére, 
amit majd Gombaszögi asszony fel
lépése tesz ünnepélyessé. A Belvá
rosi Színház darabjának címe Ca- 
lais-Dover. Arról van ebben a da
rabban szó, hogy Gombaszögi ri
porterkisasszony sehogy se tudja 
megközelíteni a világtól légmente
sen elzárkózott titokzatos milliár
dost, aki a jachtját már húsz éve 
nem hagyta el. Gomba asszony, a 
horgonyzó jacht mellett vízbefulást 
szceniroz, ami meg is hozza a kellő 
eredményt Reméljük, hogy a Bel
városinak is, — Még Bzibi-hetet 
rendez a Magyar Színház, de ex
presszvonat tempóban közeledik a 
másik bemutató Fodor László autó
tulajdonos és színműíró tehetséges 
uj vigjátóka, a Szeretek egy színész
nőt. A Dl*.  Szabó Juci szerzője ez 
alkalommal is (az előjelek Jután 
ítélve) „sikert,14 irt a Magyarnak.

NAGY BAJBAN VOLT nó- 
hány napig a Royal Orfeum, 
mert októberi varieté-sláge
rüknek az orosz The four 
Piano Kiddieg" tagjainak túl
zott óvatosságból a belügy- 

jninisztóriuin nem akarta megadni a 
beutazási engedélyt. Kázméri főtitkár 
végre jobb belátásra bírta az illetéke
seket és igy Pestre jöhetnek a világ 
legbravurosabb zongora virtuózai. „The 
four Piano Kiddies“-ck négy zongorán 
játszanak a színpadon. Ez a csodás zOn-, 
gorakvartett végigjárta már nyugat
európai metropolisokat.

TÁLÁN ECtY
RETT sem készült Pesten 
annyi gonddal és olyan 
sokáig, mint Kálmán 
Imre „Cirkuszhercegnöjef*  

a Király Színházban. Úgyszólván 
jninden nap kapott Lázár direktor 
újabb és újabb táviratot és telefon
tudósítást Kálmántól. Egyszer uj 
számot, másszor, rendezői ötletet 
küldött a Királynak. A sürgönyök 
egymást érték, úgyhogy Lázár di- 
írektor már félt a Bécsből jövő sürj 
gönyöket felbontani. Vasárnap dél
ben újra sürgönyt kapott Lázár. 
Izgalmas bosszúsággal nyitja fel, 
mert újabb változástól fél, mikor 
egyszerre mosolygásra derült az 
arca. A sürgöny ezúttal kellemes 
hírt hozott Ez állt benne:

— A főpróbát és premiért én ve-, 
tény elem. Tízzel erősíteni a zene
kart. Kálmán.

AZ ARRIVALTSAG első 
jp’o hogy a következő darab 
szerzőjo ragaszkodik az új 
UH..VHCZ- így történt ez a 
Városi Színház Varga Imré
jével, nki az Akácfavirág óta 

Tvérbeli pesti színésznek számit és akit 
a Martos—Husz/ka társaság feltétlenül 
magáénak kíván a Hajtóvadászathoz. 
Ez a Varga Imre, aki egyszerre buk
kant fel az ismeretlenség homályából, 
összesen 25 éves, hét éve vidéki színész 
és öt éve nős. A megélhetés gondjai vi
dékre kergették a góbé-gyereket. Tavaly 
jelentkezett a Városi Színháznál mint 
népszinmüénokes. Nem kellett Az idén 
azonban a Fráter-darab kiosztásánál ki
keresték a tavaly otthagyott elmét. Be- 
eltálták az irodába, ahol Zerkovitz és 
Sebestyén előtt a fuszulyka szdr-betétet 
énekelte.

—• Gyorsan a színpadra — mondta 
Zerkó. Ott a tátongó nézőtér előtt újra 
János vitéz betétet ón pkelt, az Egy ró
zsaszál ... Három perc múlva már 
négy kézzel kapott utána a két direk
tor. Karonfogva vitték az irodába ée 
hároméves szerződést Írattak vele alá.

• Uj műsor a Tabarinban hétfőn, 28-án 
este 10 órakor. A dr. Bánóczi Dezső rende
zésében bemutatásra kerülő zenés, tanoos
mókákban Bókeflí, Kondor, Oallai. 2 Lala- 
bAr. ftrozkövi, Dénes, Rozsnyal, Sárvni etb. 
lépnek fel.

SZÍNHÁZ
EGy SZERELMI REGÉNy, 
AMELy KÉT KÜLÖNÖS 

CSATTANÓVAL VÉGZŐDIK
Kiss Ferenc elmondja, hogyan tévedt 

el a keze — inzultusra
Az affér előzményeit tout-Budapcst 

ismeri. A szőke kedves szíuésznő, akit 
egyszerűen Papp Jollynak fogunk ne
vezni, boldogan cs lehet mondani, mege
légedetten éldegélt a báró imádója ol
dalún, akivel minden este a körúti inü- 
vészrestiben költötte el szerény, pezsgős 
vacsoráját. Ki tudja meddig éldegélt 
volna a kedves Papp művésznő ilyen 
csendben, ha meg nem jelenik életében, 
illetve életükben a nagy sztár színész: 
Kiss Ferenc. Erről a háromszögről an
nak Idején megírtam a következő anek- 
dotát.“ A báró elkeseredetten meséli ba
rátainak: Nem bírom a versenyt ílúk. 
Ha ez a színész ígér egy gyűrűt őnagy- 
ságának, én egy gyöngysort veszek, ha 
hatszobás lakással akarja meglepni, én 
egy villát ajánlok fel, ha ez Párizsba 
akarja vinni, én földkörüli utazást pro
ponálok, de képzeljétek, ez a színész 
házasságot ígért. Hát én tisztességtelen 
fegyverekkel nem küzdők. Ezt mondta 
akkor a nobilis báró és egyedül hagyta 
a szerelmeseket. Még áldását is rájuk 
adta’.’.*.

Hogy mennyire igaza volt a bárónak 
és minden ilyen bárónak, ezt az ese
mények igazolják. Kiss Ferenc és Papp 
Joly elválhatatlanok lettek. Együtt lát
ták őket az ötórai teán, a Ritzbcn, a 
korzón, a művész klubban, sőt még a 
színházakban is. Mert orro az időre 
esik, hogy Papp művésznő fokozottabb 
mértékben kezdte ambcionálni a szín
játszást. Ezt a gyakori együttlétet azon
ban Kiss Ferenc felesége megunta és 
válópört indított a kiváló művész ellen. 
Ezek után már nyíltan mesélték, sőt 
cgy-két intimpistúban napvilágra is ke
rült a hír:' Kiss Ferenc és Papp Joly 
jegyesek és alig várják a válóper vé
gét, hogy egybekelhessenek. A szép 
idillt, amely téltől most őszig virult és 
terebélyesedett, valami megzavarta. Tör
tént ugyanis, hogy Kiss Ferenc talál
kozott gyönyörű, szép úriasszony fele
ségével és istenem — kibékültek. A mű
vésznő, aki egyre idegesebben nézte 
szerelmese pálforduhísát, illetve megté
rését, állandó hisztérikus kitörésekkel 
zavarta a művóost, aki természetesen 
most már igyekezett kitérni a szép, szőke 
művésznő megható ragaszkodása elől.

Stób Zoltán

A VÁROSI S INHÁZ SIKER MŰSORA
Hétfő 20 Akácfavirág Mikszá h—Fráter daljátéka 

Köss ohy TersixésV. rghalmre

Kedd 21 TEIKO KIVA A nagyszerű japán opera énekesnő:
PH anc«lűs(WaO y

Szórd. 22 Akácfa virág Mikszáth-Fráter dal|á«ék
Kffsxagh / Terin és . urgH Imre

Csüt. 23 Akácfavirág Mikszáth—Fráter daljáték
KQsxegtt Teréaés Vargha Imre

Pánt. 24 TEIKO KIVA A nagyszerű lapán operaénekesnö: 
P,fleng! ’k’SMSSOlW

Szomb21 AIDA A bemutató előadást 
Wel- gartner F5 vezényli

Vas. <*•  u- Ax ember tragédiája DÓrgel Jotftrt, Toréi Ferenc 
és Sebestyén íiénra lel'óptével

“ «<• Akácfavlrág Mikszáth—Frá'er daljáték
Kffsaeptiy Var ás és Vcirgba ’mre

Jókedv, humor és derű jellemzi a

ROYAL ORFEUM
szeptemberi változatos és gördülékeny műsorát

Minden vasár- és ünnepnap két előadás, d. u. fél 4 és érti
8 órai kezdettel. — A délutáni helyárak mérsékeltek

MT*  Előadás alatt iámét lehat dohányozni! Ta®

Ez egyideig ment is valahogy. A mű
vésznő, aki így pénz és házasság nélkül 
maradt, hiába keroste itt, vagy ott a 
művészt, aki azóta már újra boldog férj 
lett. Csütörtök délelőtt azonban véletle
nül találkozott vele a Sándor uccában. 
Hangos szóval sietett Kiss Ferenc felé.

— Most legalább megtaláltalak!
Kiss Ferenc csltítgatni próbálta a mű

vésznőt.
— Kérlek, ne csinálj botrányt!
— Nem csinálok botrányt — de ezen

túl nem eresztelek el. Mindenhová veled 
megyek!!!

— Megörültél? Haza megyek a felesé
gemhez!

— Oda is veled megyek?
— Majd meg mondom hová! — mér- 

geskedett Kiss Feri, aki kezdte kényel
metlenül érezni magát a hangos beszél
getésre odasereglő emborgytirüben. Csak- 
hamai*  rendőr is akadt, aki igazoltatta 
a vitatkozókat. Kiss Ferenc, hogy a bot
rány középpontjából meneküljön, beszállt 
autójába, ahová az imént hangoztatott 
elve szerint a művésznő is követte.

•
Hogy mi játszódott. le az autóban, azt 

hosszas kapacitás után Kiss Ferenc mc- 
séli el:

— Hát beszállt utánam. Nőm tudtam 
tehetetlen dühömben mit csinálni. Ret
tenetes, hisztérikus jeleneteket rögtön
zött a kocsiban. Nekiengedteiu a kocsit 
és teljes sebességgel rohantunk az érdi 
országúira. Hogy miért éppen oda? Hát 
nem néztem hová hajtok. Egyszerre fel
áll a kocsiban és azt mondja:

—„Én most kivetem magam az ország
úira." Lefogtam. Csitítgattam. Semmi 
sem használt. Össze-vissza harapott és 
rugdalt. Elöntött a düh és eltévedt a 
kezem. Azt hiszem, hogy kétszer egy
más után.

Azután boldogan felsóhajt.
— Hála Istennek már letettem vég

leg a „lantot"! •

Hogy került haza a művésznő, az örök 
titok marad. De tény az, hogy Papp 
Jolly művésznő a rendőrségen könnyű 
testi sértés miatt feljelentette Kiss Fe
rencet és vasárnap délelőtt bizonytalan 
időre Párizsba utazott. Fordult a világ. 
Most a hölgyek utaznak el felejteni,

I ■ \
Premier

a Vígszínházban
A Vígszínház szombati premierje 

iskola példa volt arra; milyen darabot 
kell játszani és hogyan kell játszani. A 
Miksz'ith—Harsányi életkép, a Noszty 
flu esete arra is megtanította a pesti 
direktorokat, hogy nem kellőnek, sőt 
károsak a sztárok. Éppen a legkisebb 
szerepeknek volt a legnagyobb sikerük 
és éppen ezért volt felojthetotleu a 
szombati premier nyolcszavas Gárdonyi 
Lajos-félo főpincére. A regények drama- 
tizálásának helyességéről a két túlsó 
part közti hidverésről, lehet vitatkozni, 
de arról nem, hogy a dramatizált regé
nyek, jó szerepek. Az nagy alakok 
érdeme Harsnnyinak, hogy az önként 
kínálkozó, jó szeropeket nem sikkasz
totta cl. Éppen ezért Mály Gerő, Mak
iári, Góth, Góthné, Somlay, Lukács Pál, 
Gaál Franci, Simon Gizi, Gaál Annin 
őszinte nagy sikert könyvelhetnek el 
színészi múltúk nyereség-számláján.

(8.)

• Promler a Tabarlnhan hétfőn, 20-án este 
este 10 órakor.
** VI .,uű,sort «d ‘ Tabarln hétfőn, 2Mu 
este 10 órakor. A dr. Bánéczi Dezső rendezé
sében bemutatásra kerülő uj műsor egyik 
főattrakciója: Operett a Tabnrin-ban oímű 
zenés, táncos móka. Kondor-Sárray-Oallnl 
—Erckővi-Dénes—Szontiványival a fősze
repekben.

• A Tabarln szeptember 20-lkl uj műsoré
nak kiemelkedő száma Békeffi Láseló tréfál 
személyes fellépésével.

• Parkett-oporott dr. Bánóét! Dezső ren
dezésében a szeptember 20-iki uj kabaré-mű, 
sor szenzációja a Nemzetközi Orfcum-Taba« 
nuban.

Nyilttér.**
Tettemnek oka, egy ke

gyetlen és szívtelen ho
zományvadász, Noszty Fe
renc, akit ezennel átadok 
a tisztességes társada
lom megvetésének.

Tisztelettel
Tóth Mari

Budapest, Lipót körút 14.
•) Az o rovatban közéltekért a fele

lősség a Vlgxzinhizat terhelt.

Pénteken eíősiör

A
cirkusz

hercegnő
Kálmán Imre

világhírű operettje

Király Színház
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SPORT
Magyar győzelem 
a Mohé Martén

B magyar profifutball győzelmes startja 
Busztria ellen 

Magyarország-Busztria 3:2 (1:0) 
Bíró: Stepanovszky (Prága)

Hosszú évek után vasárnap este ismét 
ujjongó ombertömegekot láttunk az új
ságpaloták előtt. Ugyanazt a tömeget, 
amely éveken koresztiil szitkozódva és 
fájdalmas sóhajjal állt tovább arról a 
helyről, amely a távíró szomorú híreit 
továbbította részére, a pesti sportra
jongónak. Vasárnap este ismét öröm- 
tiizek gyullak a szomekbe az örömteljes 
hírek hallatára.

örömünnopet ült tegnap az egyetemes 
magyar sport. A szombaton győzelme
sen startolt magyar amatőr-futball után 
az újdonsült magyar profl-fu thall vert 
rá Becsben az osztrákokra. Eh meg a 
szemekben ott csillogott a magyar atlé
tikának, Berlin fölött aratott győzelmes ; 
hadjáratának hím, mikor újabb hírnö
kök jöttek a budapesti profigyőzolem 
örvendetes eseményét tolmácsolni.

A magyar futball reneszánszát sejt
jük a tegnapi örömiinnep után. A llote 
Warto hatalmas tribünjein szorongó ki
csiny magyar sziget extázisbán tombolt 
a győzelmes magyar gól nyomában. 
Mily hosszú idő telt el azóta, hogy győ
zelmi hírekkel kedveskedhettünk közön
ségünknek! Bízunk a magyar futball 
önerejében és reménykedő szemekkel te
kintünk a jövőbe. A jég megtört és a 
magyar futball sivár, szomorú éjszaká
jára jobb napok fognak virradni.

, koző volt: Cárt (Siiumerins) — Tundler 
(Amáteuro), Musil (Sitii merlng) — 
Scfineider (Amatcure), Kurz, Dumser 
(Slnimerlng) — Hierlander (Amateure), 
üridil (Rapid), Gwchweidl (Vlenna), 
Höss (W8C), Wesscly (Rapid).

Magyar támadás. nyitja meg 
közőst. A bíró szabadrúgást 
vunkra és

Fogl labdája a 3. percben
Dauerhoz kerül, aki azt védhetet- 
lenül góllá értékesíti. Vezetünk l:0-ra.

a mór
itól ja-

Holz-

A .finn futógépnek, Nurminak drágán 
mogfizetőtt produkciója után, 50.000 
főnyi hatalmas közönség tapsvihara 
köszöntötte a pályára lépő magyar cí
merrel díszített piros dresszbe öltözött 
mágj'ai’ eiwipatöt, amely Stepanovsky 
prágai biró sípjelére a következő össze
áll itásban vette fel a küzdelmet: Wein- 
hnrdt (Sabaria) — Fogl II., Fogl III. 
(Újpest) -- Borsánvi (Újpest), Wébor 
(Bástya), Rebró (Hungária) — Braun 
(Hungária), Mészáros, Holzhauer (Sa- 
buria), Tritz. (Hungária), Kohut (Fe
rencváros).

Az osztrák csapat felállítása a követ-

A magyar csapat tovább is frontban 
van, több gólhelyzet is adódik, ezek 
azonban kiaknázatlanul maradnak. A 
félidő hátralevő része mezőnyjátékkal 
telik el.

A második félidő
osztrák támadásokkal indul. Tritz he
lyére Jcszmús áll be és inár a 2 percben 
a magyar hálóban a labda. Wosssely 
lövése sikerült. Néhány perc és már 
Hőss labdája talál utat a magyar ka
puba. Az osztrákok váratlan sikere 
erőt kölcsönöz a magyar együttesnek 
és nyomasztó fölénybe kerülünk. A 18. 
percben Braun kamerát Holzbauer be
fejeli. (2:1). A magyar csatárok ezután 
egyik rohamot a másik után intézők az 
osztrák kapu ellen. Az eredmény nem 
is marad el, mert

a 30. percben Kohut a Wébertől 
kapott labdával áttöri a védelmet és 
16 méteres védhotetlen lövésével 

megszerzi a győztes gólt.
A magyar támadások tovább ie vál

tozatlan erővel folynak és a mérkőzés 
a magyar csapat fölényével ér véget

Alsóausztria legyőzte Sopront

A bécsi magyar—osztrák mérkőzés 
előjátéka gyanánt Alsóausztria—Sopron 
mérkőzés volt, amely Alsóausztria 2:1 
(1:0) arányú győzelmével végződött

62:35 arányban győztek 
atlétáink Berlin ellen

Darányi 1470 cm.-re Javította a sutydobás 
rekordját — B 4x100 méteres magyar staféta 

42’1 mp.-es rekordidővel győzőit
Minden okunk megvan arra, hogy 

örüljünk a magyar atlétikának Boriin 
fölött aratott hatalma® győzelmén. Az 
ÜUŐiúti pályát mintegy 3Ő.000 főnyi kö
zönség övezte, hogy a -.uugyur sport 
vasárnapi nagy ünnepnapjának méltó 
keretet adjon. Mert nemcsak győzelmi 
ünnepet ült a magyar sport ezen a ve- 
röfényos őszi vasárnapon, de évekig 
tartó vjszálykodás utáu ismét egy fron
ton küzdöttek a futball és az atlétika a 
magyar sport dicsőségéért

Rátérve a nagy sportesemény mélta
tására. örömmel regisztráljuk, hogy a 
magyar rekordlista bs gyarapodott két 
rekorddal.

Darányi 1470 em-re javította a 
sulydobás rekordját. — A 4X100 
méteres magyar staféta 42.1 íup-cs 

rekordidővel győzött.
Darányi a salydobásban állított fel 
1470 cm-rel uj országos rekordot 
míg a magyar 4X100 méteres sta
féta 42.1 mp-es rekordidővel győzött
A két főváros atlétikai mérkőzéséről 

az alábbi tudósításunk számol bo.
1500 méteres síkfutás.

Némol rekord: 3 p 58.6 mp Peltzcr dr. 
1826. Magvnr rekord: 4 p 05.6 mp Némethy 
Jenő 1921. „ ,

1. Böcher (Berlin) 4 p 07.4 mp. 2. Szerb 
(Budnpest) 4 u OS mp. 3. Bejczy (Budupcst) 
4 p 10.4 nip. Lövésro Bejczy ugrik cl. nyo
mában Szerb ós Böcher. 850 ni-nél Szerb 
megy az élre, umjd ll'M) iu-iiél 11 két berlini 
futó vckzí út a vezetést. A cólogypuoaben 
azután Böcher könnyűszerrel megugrik, s 
feltartva 2 méterről győz. Bejczi 8 m-el har- 
wudik-

Távolugrás.
Német rekord: 783 cm ITornbírger 1921. 

Mng’-nr rekord: 7J« c:i>. rú«.p(.i1; i Tibor T'2«.
1 l*ii»pbky (Buda név) ; e$ ,-Ui. 2. toumúiy

(Budapest) 700 cm. 8. Scppke (Berlin) 674 
cm. Füspöky is. Somfay is utolsóra érte el. 
legjobb eredményét. A másik német, Kltthn, 
6 méteren alul ugrott.

100 méteres síkfutás.
Német rekord: 10.5 mp Rau 1911. Magyar 

ekord: 10.6 mp Raggambi István 1925.
1. Iinjdu (Budapest) 10.9 mp. 2. Raggambi 

mp. (Budapest) lt mp. 3. Thumm (Berlin) 
11.1 mp. Csak a harmadik start sikerül, s a 
két magyar nagyszerűen indul- 50 métőrnél 
Hajdúnak fél méter előnye van Rnggembi- 
val szemben, amit a célig 1 méterre hővel.

Súly dobás.
Német rekord: 1433 cm Söllinger 1<*25. Ma

gvar rekord: 1145 cm Forbát Sándor 1024-
1. Darányi (Budapest) 1470 cm. Országos 

rekord! 2. Eördögh (Budapest) 1361 em. 3. 
Hünchen (Berlin 1342 cm. Darányi kiváló 
formában van. Eredménye csak 2 cm-rel 
rosszabb az idei legjobb európai eredmény
nél.

400 méteres síkfutás.
Német rekord: 48.8 mp Braun H. 1912. Ma

gyar rekord: 49.1 mp Borsi László 1925.
1. Schmidt (Boriin) 49.4 mp. 2. 3teinmetz 

(Budnpest) 50.1 mp. 3. Gerö M. (Budapest) 
50.4 mp. Stelnmetz nagyon ersően kezd, s az 
»|»6 2(<0 méteren 6 méteren elfut a többiek
től. A fordulóban azután Schmidt sokat hoz 
rnjla, s a finisben könnyen győz 4 méterről.

Magasugrás.
Német rekord: 192.3 cm Pasemann 1911. 

Mngynr rekord: 193 cm Gáspár Jenő 1925.
1. Késmárky és l’dvardy (Budapest) 184 

cm lioUvcrscrsonyben. 2. Beetz és Sko- 
czynskl (Berlin) 176 cm. A magyarok az 
összes magasságokat elsőre ugorjúk, míg a 
két német már a 181 centimétert sem viszi 
át.

110 méteres gátfutás.
Német rekord: Frassbaoh 14.p raP., 

Mngynr rekord: 15-6 mp. Muskál László 192.»-
1. Trossbkah (Berlin) 15.6 mp. 2. Kasten 

(Berlin) 16 inp. 3. Püspöki (Budapest) 16 
mp. Trossbach végig vezetkönnyen győ
zött. bár a hatodik gátban alaposan mát- 
iilÖH" n lóhát, l’iisvliky nz utolsó gátat litote 
különben lUánHllk lelt volna.

UJS1GÍZEM Itt. Budapest, Vili., Röjtk Szilárd ucca 9. f

Dlszkoszvetés.
Német rekord: 4666 etn Steinbrenner 1822. 

Magyar rekord: 4584 cm. Toldi Sándor 1914.
1. Marvallts (Budapest) 45.85 ni. 2. Toldi 

(Budapest) 43.60 rh. 3. Hünchen (Berlin) 43.52 
uiúter- Marvallts első dobásától kezdve ve
zet, míg Toldi csak az ufojsó dobásánál biz
tosítja a második helyet. Marvalits dobásai: 
43.35, 45.17, 45.35.

888 méteres síkfutás.
Német rekord: 1 p 52.3 mp H._ Braun 1912. 

Magyar rekord: 1 p 54.4 mp Burai László 
,1925.

1. Böcher (Berlin) 1 p 54 mp. 2. Barát (Bu
dapest) 1 p 55.4 mp. 8. Merkel (Berlin) 1 p 
57.8 mp. Barsi vezet 500-lg, majd 550-nel Bü- 
oher megy Borsi elé szabálytalanul, de. 
Borsi ismét élre megy, a finisben azonban 
Böcher győz.

5888 méteres síkfutás
Német rekord: 15 p 11.2 mp. Bedarff (Ber

lin) 1923. Magyar rekord: 15 p 27.8 mp 
Gross 1925.

1. Gross (Budapest) 15 n 48.6 mp. 2. Ratze 
(Berlin) 15 p 50.2 mp. 8. Mierdei (Berlin) 16 
p 04 mp. Végig Rütze vezet, Gross és Micr-

dél rövid vezetésétől eltekintve. Az utolsó 
800 méteren óriási línisbo kezd, amit Gross 
átvesz és az utolsó 6zázon 8 méterrel veri 
Iliit zet.

4x188 méteres staféta.
Német rekord: 42.2 mp DSC 1925. Magyar 

rekord: 42.7 mp KOAE 1925. ***
1. Budapest. (T..........................  • -

Raggíunbi) 42.1 ...... a.
(Thuinni—Kiülin- Krüger—Aseeyer) 42.1 "mp*

(Rózsahegyi—Hajdú—Vida— 
mp. Rekord! 2. Berlin

1 Az MTE Ifjúsági versenye.
Az MTE a szénatéri pályán rendezte or- 

szagos ifjúsági atlétikai versenyét. A ver 
sony eseménye, hogy .lanosik (MÁV) a 3üoo 
méteres gyaloglásban 14:57 mp-es idővel re- 

1 kordot javított. rt
1 A verseny győztesei a következők: 2000 m 

síkfutás. 1. Huszár (MTE) 6 p 05 mp. Magas
ugrás: 1. Schapp (KISOSz) 176 cm. KlSOSz 
rekord! 10»0 111-es sikfutás: 1. Anka (FTC) 

--000 ^yaJoK^s. 1. .Tanosik 
(MA\ ) 14 p ,i( mp. Ifjúsági rekord! 300 m-cs 
1< éven aluli: 1. Sugár (KISOSz) 39.5 
15X400 in es staféta: 1. MTK 14 p 16 

1 Legjobb ifjúsági eredjuétiy. 2. FTC 14 n 
mp. mp. 3. BBTE 14 p 35.4 mp.

♦ I — ■

Bz első Budapest-Bécs mérkőzés 
a mi győzelmünket hozta 

Budapest-Béc* 4i2 (lil) - ÜllOt utl pdlya - 30.000 niii 
Bíró : Cejnav (Prága)

Bécs és Budapest csapatainak első ta
lálkozása a magyar színek diadalát 
hozta. Bár mindkét fél második garni
túráját küldte harcba, a játék mégis 
feledtetni tudta ezt a tényt, inért he
lyenként' olyan küzdelemben volt ré
szünk, amilyenben —- sajnos —- ország
közti mérkőzéseken az utóbbi időben 
csak ritka alkalomkor.

A végig változatos, izgalmas meccset 
a fiatal budapesti ’ együttes megérde

melten nyerte meg,
bár az objektív kritika végett meg kell 
állapítanunk, hogy a mutatott formák 
alapján egy 3:2*ős eredmény igazságo
sabb lett volna. Nem akarjuk azonban 
ezzel a magyar csapat győzelmének az 
értékét kisebbíteni.

A csapatok egyébként a követkéz összeál- 
li(ásbau állanak starthoz: Budapest: Nyer
ges — Oláh, Dudás — Hossó, Kiéber, jílch- 
baum — Haár, Takács, Skvarek, Szentmik- 
lóssy, Opata. — Bécs: Edi Kannhüuser — 
Beer, Grüner — Richtcr, Bgar, Barbak —, 
Klrbess, Hanoi, Zdarsky, Stopon, Buresch.

Az első .félidőben Budapest csapata nap
pal hátban játszik, s már a 2. perben Opata 
felsőkapufa lövése után Szentmiklóssy fault

miatt érvénytelen gólt rúg. A játék ezután0

váltakozva folyik tovább. A 12. perében 
Opata pusziból Skvarek. éles, magos labdája 
yédhetetleii gólhoz juttatja Budapest csapu- 
i V A, után tovább is heves kiiz-

.Zdarszky szabadrúgása a léc 
•föle megy, míg Opatúó emberbe. Skvarek 
erős lövését Kanhüuser elvetéssel menti. A 
40. percben Hauek éles lövését Nverges ki- 
őklozi és a résen levő Stephau hat lépésről 
kiegyenlít. (1:1).

A II. félidő magyar fölénnyel indul. Ta
kács eredményielen lövése után a 8. perc
ben Haár beadását Kannhauser nagy meg 
lepetesro kiejti és a szemfüles Tuk’ács az, 
üres halóba gólt lő. (2:1). Hosszabb, de ered- 
menytclep osztrák offeriziva után n 17. perc
bon ‘-riiner súlyos hibáját Haár ldhaszuúlja 
es -Iről a harmadik magyar gólt szerzi 
meg. / ikacs jó helyzetben hibáz, majd so
rozatos, de eredménytelen kornerek a bé
csiek ellen. A 36. perchcn a bécsi csapat 
szép jobboldali akciójából Buresch tizen
négy méterről gólt rúg. (8:2). Most az oszt- 
rakok igen voszélyesor. támadnak, ennek ol- 
lenére mi érünk el gólt a 44 percben. Opata 
elöl Beer rosszul ad „haza". Kannhüuser 
kifut, de ő is hibáz, s a szemfüles Haár az 
üres gólba gurítja a labdát. (4:2). Az utolsó 
percben Hanel bonbalövése a felsőlécről vá
gódik vissza.

A budapesti csapatban Dudás. Kiéber, 
Eiohbanm, Haár és Skvarek voltak a leg
jobbak, az osztrákoknál Beer, Hanel ós Bu- 
resch.

Cejnar bíró nagy nyugalommal, jó vezette 
mérkőzést,

mérkőzésüket 
elvesztették a bolgár 

tenntszezbk
margitszigeti pályán folyó magyat-bol- 
a tenniszmérközéa vasárnap estig 10:0 _u— xn _ »»*.-. x__ A bolgárok

sem tudták 
geseíc. gyorsak, iitőtcchniíójuk azonban mi- 

kezők: "* * ’
-Takáts—rToszhoff 6:0, 6:8.
Báittrock Ica—Pernlmoff Helén 6:2. 6:3.

Maria—Toscheft 7:
Söndoroff 6:0, 6?3. 

Kólöuwu éa Göncz— tohcusu uverea b:u, s:a. 
A mérkőzést ma fejezik be a Margitszi-

A 
gár - ----------- -------- —w
arányban áll a MAC javára, 
eddig egyetlen mérkőzésüket ___
megnyerni. A bolgárok _ rendkívül tchetsé- 
nimális. Á Vasárnapi eredmények a követ
kezők:

-Takáts—rToszheff 6:0, 6:8.
Báittrook Ica—Pernlmoff Helén 6:2, 6:3.
Kirchmayer és De Chatel Mária—Ivanoff 

Maria—Toscheft 7:5, 6:4.
Takáts és Kirchmayer—Gchendowitsch és 

Söndoroff 6:0, 6:3.
Kelemen és Göncz—Tosóhaff fivérek 6:0, 6:3. 
A mérkőzést ma fejezik be a Margitszi

geten.

Tbbb mint 200 Mlgyustó 
•tilt startba* a* NSC 

varsányin
Az NSC vasárnapi uszóVersenyén kerül

tek kiírásra a Kclar és Krászner-vándordí- 
jak, amelyek a hölgyuszósport. fejlesztését 
vannak hivatva szolgálni. A Főbb eredmé
nyek: 300 méter: Sípos Manci (NSC) 5 p 17.4 
mp. 2. Szőke Kató 5 p 48 mp- 3. Reichl Nóra 
(MAC). — Hölgyműugrás: 1. Freund Klári 
(NSC) 28.9 pont. 2. Déqes , Irén (NSC) 26 
pont. — 100 méteres hölgy mellúszás. 1. 
Vass Dusi (NSC) j p 44.6 mp. 2. Gombos 
Magda (ÚTÉ) 1 p 45 mp. 8. Binder Magda 
(III. TVE)<— 3x100-méteres I. osztályú ve
gyes staféta: 1. MAC (Halász-Avar—Hű
tek) 5 p 10 mp.

Bajnoki vlzlpolómérkőzések.
I. osztály. III. kér. TVE-NSC 6:5. Bíró:

Kann Ferenc. Izgalmas küzdőiéin után a 
III. kerületiek nagyobb rutinjukkal 
tek. .
II. osztály. MUE-BEAC 8:0 (4:0). Bíró: 

Schlenker.

2.

győz-

X Nurmi 8 p. 27.6 mp. alatt futotta 
Bécsben a 3000 métert. Nagy érdeklődés 
olőzte meg Nurmi bécsi startját, ame
lyet az osztrák-magyar mérkőzés előtt 
bonyolítottak le. Nurmi a 3000 méteres 
síkfutásban indult. Egyenletes tempóban 
kezdett és egymásután hagyta el oszt
rák ellenfeleit A távot Nurmi 8 p. 27.(5 
mp. alatt futotta le.

X Mérkőzések az amatőr-bajnokságért. 
Vasas—MTK 8:1. - Testvériség NSc 3:2. - 
Hl. TVE--Zugló 8:0. - UTE MV 2:1.

X Barátságos profintérközések. Hungária 
—Vasas 1:1. — Ferencváros—Nemzeti 2:1.

X Király Pál nyerte a marston-fatóbaj- 
nokságot. Szegeden került oldöntésre vasár
nap Magyarország mnraton-futóbajuokspga. 
amelyet Király Pál (ESC) nyert meg 8 órai 
4 perces idővel. I

1 LÓSPORT
Budapesti versenyek

Az idén még veretlen Poéta kikapott An
doréitól.

Nagy érdeklődés kísérte a vasárnapi ese
ményeket. A nap főversenyében négy lovat 
nyergeitek fel. A favorizált Poétával szem
ben Andorás, Ingram és Koppány vették fel 
a küzdelmet. A Festetich ló nem tudott 3 
kilót leadni a feljavult Andorúsnak és rö
vid fejhosszal vereséget szenvedett. A ver
seny eredménye egyébként fej-fej hoszat 
állapit meg a három helyezett közt. Belül 

Poéta, kívül Andorás ós Ingram olyan egy- 
vonalban érték el a célt, hogy a közönség 
egy része Poétát vélte nyerőnek. Ebből az
tán kisebb botrány is kerekedett. Többen 
követelték a célbírótól, hogy Poéta számát 
tegyék ki. Poéta veresége egyébként rossz 
ómen volt a fogadókra, mert az előzetes ikét 
favorit Küzdő (H6), Komódié (114 reá) vere
ségét még Inipair (3) Rondluo (2) Katáng 
(1v») veresége követte. A könyvesek ugv 
odakünt, mint az irodában, ahol egyetlen ép 
halmozás nem maradt - rengeteget nyer
tek. A nap meglepetéseinek koronája az 
utolsó futamban Szabadság (25:1) győzelme, 
melynek hátán egy parányi istállógyerek, 
Dózsái aratta első győzelmét. A versenyek 
realitását néhány rossz start befolyásolta.

A nap részletes ^eredménye:
I. futam. 1. Virradat (Szabó 2). 2. Doli- 

lány (Szekeres 8). 3. Kzdő (Blazsck 1)4).
Fm: Bonheur. 1% h., h. 10:29. — II. fu
tam. 1. Az a híred (Schejbal 4). 2. Palóo 
(Sajdik 5). 8. O. M. (Szokolai 10). Fm: Ka
darka, Albatro II., Formás, Repülj galamb. 
Komödie, Margate. 1)6 h., 1)4 h. 10:42, 17, 
19. 89. — Ili. futom. 1. Andorás (Schejbal 2) 
2. I’oóta (Esch 7/10 reá). 3. Ingram tSzabó 
4). Fm: Koppány. Fejh., fejh. 10:36. — IV. 
futam. 1. Megmondtam (Kovács 4). 2. Reví
zió (Blazsck 12). 3. Marika Stenzl 16). Fm: 
Krikri I’csha, Ravigote. Srrpentin, Szentes, 
Doraiuc, Innnlr, Eszmény, Viglegén.v, Moh- 
rcukönig, Freudenau. Ecnrté TI., Androme- 
dn. Tatrang. Fcih., 1 h. 10:86. 30, 36, 107. — 
V. futam. 1. Bedíoy ((Kovács 2)6). 2. Per
gola (Gulyás 2). 3. Add ide (4) Schejbal. 
Fin: Cnmpidoglio, Rondino, Hírmondó. Nyh.
2 h. 10:42. 20, 23. — VI. futam. 1. Szabadság
(Dózsái 25). 2. Dclila (BÍnzsek 2). Katáng 
(Gub'ús Ili). Fni: duci, Bloiidr-IJi. Labda. 
Nurmi, Blmbula. % h.. 1)6 h. 10:268, 31, 14 
és 15. __________

— A bécsi Jubileumi dl.| eredménye:
1. Laufoquc, 2. Priel, 3. Jf'alcik. — Pang 
lielyezctlcu.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ 

Kladjat
A „Hétfői Lapok" Újságválla lat.
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