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jníinehenben és Becsben áttörtéh a horáont, 
s viharos jelenetek voltak a fogadtatásnál

Chamberlin és Levine vásár- 
naf) Berlinből Becsbe repültek. 
Htjukról ezek a hivatalos je
lentések számolnak be:

Berlin, junius 19.
Chambcrlin te Levine ma délelőtt 10 óra 

tájban a Columbián elrepültek a teiupelhof 
repülőtérről. Az elindulásnál többezernyi 
|ömeg jelent meg, amely lelkesen ünnepelte 
a repülőket. A Columbiát a német Luflltasa 
kél repülőgépe kisérle ,amelyben a két re
pülő felesége, továbbá német és amerikai 
újságírók ültek.

München, junius 19.
A Columbia 3 óra 9 perekor óriási ember

tömeg üdvrivalgása közben simán és bizto
san leszállóit Münchenben. Abban a pilla
natban a tömeg áttörte a kordont és a Co
lumbiát, amelyből a két repülő kiszállott, 
többezren vették körül. A tömeg újra meg 
újra ujjongó kiáltásokban tört ki és véget 
érni nem akaró üdvrivalgással ünnepelte a 
repülőket. Chamberlint és Levinct diadal
menetben kisérték a feldíszített autóhoz,

A Hétfői Napló munkatársa 
repülőgépen Bécsbe ment Chamberlínék elé

Bécs, junius 19. 
A Hétfői Napló kiküldött tu
dósítójának telefon jelentése.

Vasárnap reggel kilenc órára harangoz
tak a mátyásföldi leinplomtoronyban, ami
kor a Magyar Légiforgalmi Rt. 11. jelzésű 
gépe, amelyen n. Hétfői Napló munkatársa 
is helyet foglalt, elindult a repülőtérről 
Becsbe. Negyedóra múlva Tatabánya felelt 
repülünk, eltűnik a Duna, majd Komá
romnál újból elénk kerül kék csikja és en
nek mentén haladunk fel egészen a Csalló
közig és néhány perc múlva átrepülünk a 
határon. Az osztrák haláron szembetalál
kozunk a Becsből Budapest felé haladó 
repülőgéppel. Rövid üdvözlés, aztán foly
tatjuk utunkat és nemsokára feltűnik a 
Szent István templom tornya. Bécsben va
gyunk. Háromnegyed tizenegy órakor eresz
kedik le a gép az asperni repülőtéren, 
ahol az. osztrák légiforgalmi igazgatósága 
fogadja a Budapestről érkező újságírókat.

' A repülőtéren óriási előkészületek tör
téntek Chambcrlin és Lcvinc fogadta

tásúra.
'A hatalmas kiterjedésű, L alakú repülő
tér homorú részét teljesen elzárták a nyil
vánossúg elöl, északi és déli vonalon pedig 
frissen felállított korlátok várják a közön
séget, mert még a kora délelőtti órákban 
is hetven—nyolcvanezer főnyi közönségre 
számitollak. Aspern halárában elzárták az 
országutat, úgyhogy déli tizenkét órától 
már senki sem mehetett tovább a repülőtér 
felé autón, csak gyalog, vagy pedig az 
.Oslbahnhofról indított külön vonatokkal,

ahol a bajor kormány nevében Vclser báró 
rövid beszéddel üdvözölte őket. Chamberlin 
láthatólag meghatva válaszolt az üdvözlésre. 
Állandóan megújuló viharos tüntetés köz
ben mentek a repülők a városházára.

München, junius 19.
A Columbia Chambcrlin- és Levine-nel 

5 óra 35 perckor többezernyi tömeg dörgő 
üdvrivalgása mellett szállott fel az ober- 
wicsenfeldi repülőtérről. Vele együtt szállt 
fel a két kísérő-repülőgép és az osztrák légi
forgalmi társaság repülőgépe, amelyben a 
bécsi üdvözlőbizottság ült, valamint a repü
lőiskola két gépe, amely elkésve érkezett 
meg Berlinből. A repülők kört Írtak le a 
repülőtér felett, majd kedvező hátszél mel
lett eltűntek délkeleti irányban, hogy Bécsbc 
repüljenek.

Becs, junius 19.
A Columbia repülőgép a kíséretében levő 

többi repülőgéppel együtt este 7 óra 39 perc
kor az aspcrnl repülőtéren simán leszállóit. 
A közönség a repülőket viharosan éltette 
és ünnepelte.

amelyek lizpercenként közlekedtek. A kor
donon csak a kereskedelmi minisztérium 
állal kibocsátott jegyekkel lehetett átmenni. 
Délben tizenkét órakor valóságos hadsereg 
vonult fel Becsből Aspern felé. Több, mint 
kétezerötszáz főnyi rendőr csapat, nagyobb 
számit katonai karhatalom vonult ki a re
pülőtérre és elzárták az útvonalakat. Min
den előkészítést megtettek, hogy a fogadta
tás simán és rendben bonyolódjék le.

Az újságírók kényelméről és támogatá
sáról a legteljesebb mértékben gondoskod
tak. A repülőtér parancsnoka, dr. Kari 
Lubisch, rendőrségi fökomiszárius, Scho- 
bor rendőrfőnök utasítására a sajtó szá
mára pontosan azt a helyet tartotta fenn, 
ahová Chambcrlin és Levine leszállását 
várják, hogy az újságírók közvetlen szem
tanúi legyenek a megérkezésnek. Nagy lá- 
(lióállomásl, lelefón- és poslabarakot épí
tettek, hogy a külföldi tudósilók idejében 
értesíthessék lapjukul.

A repülőtéren két mega font állítottak 
fel, amellyel majd a közönség számára to
vábbit ják a repülőgépről Berlinből cs Mün
chenből érkező hirekcl. Egy óra tájban 
kiilönvonatokon kezd a közönség szállin
gózni Aspern felé. A mull héten elmaradt 
látogatás miatt azonban

megcsappant az érdeklődés

cs a közönség csak gyéren érkezik. A repü
lőtér környékén frissen mázolt dcszkapa- 
lánkhk voltak felállítva, amelyeket való
színűleg a közönség ijcszlése és rendfen- 
tartás céljából hatalmas vörösbetüs felira
tokkal látlak cl; „Hozzányúlni életveszé

lyes". A rendőrség szerint azért volt erre 
szükség, mert a palánkok mögött különféle 
lelefón- és villamosvezetékek voltak, a kö
zönség azonban nem hitte el és nevelve 
mondogatták, hogy ezeket csak az ijeszté- 
sükre áliilották ide. A repülőtérre tizper- 
conként étkezik a jelentés Chamberlinék 
útjáról. Már az első híradás kellemetlen 
eseményt közöli, mégpedig azt, hogy a ber
lini indulás késik és

a nemet fővárosból háromórai késéssel 
indultak el Chamberlin, Lcvinc, felesé

geik, a német hatóságok és a kormány 
kiküldöttei, akik összesen három re

pülőgépet foglaltak cl.
Chámberlin és Levine a Columbián ültek, 
a másik két gépen a hatóságok és mind
egyik gépen cgy-cgy asszony fqglall helyet. 
Az egyik gépen, amely a német Lufthansa 

■tulajdona, rádió volt felszerelve s innen

Zuhogó záporban várták a repülőket
Öt óra tájban újból megéred! a zápor, a 

tribünök közönségének nagyrésze szél fu
tott, a meghívott vendégek pedig a repülő
állomás irodahelyiségébe menekültek. Igy 
aztán a repülök érkezesére összegyűlt ezer
ötszáz főnyi tömeg valósággal elveszett az 
ötezer főnyi rendőr és katonaság egyen
ruhája közölt. A meghívott vendégek szá
mára fentartoll helyen körülbelül ezer em
ber foglalt helyet, azonkívül a bécsi, buda
pesti, berlini, müncheni, valamint az angol 
és az amerikai lapok bécsi tudósitói szá
mára fönt ártott helyen körülbelül száz új
ságíró.

A várakozás izgatott percei tellek, a kö
zönség köréből folyton kiállások hallat
szottak: mikor érkezik már meg Chambcr
lin? Mikor jönnek? A rendezőség a inega- 
fonokon nem győzte csillilani a közönsé
get, amellyel félóránként közölték az újabb 
cs újabb híreket. Hét óra előtt néhány 
perccel végre közölték a megaionon. hogy 
Chamberlinék Berlinből féltizenegy órakor 
elindultak, délután három órakor Mün
chenbe érlek, ahonnan kélórai ott tartózko
dás után félhat előtt öl perccel továbbindul
tak és félnyolc órakor érkeznek Bécsbc. A 

Repülőraj kíséretében érkeztek meg 
Chamberlínék

Pontosan nyolc óra tizenkét perckor 
északi irányból 'felhős, ködös, csőcsapkodta 
égen feltűnt egy kis gép, nyomában egész 
repülőgépMj következeit. Mikor Aspern fölé 
érlek, a kis gép kivált a többi közül, hirtelen 
egész magasra emplk'edett, négy öt óriá-i 
köri irt le és lassan leszállt a repülőtér felé. 
A repülőtéren szolgálatot teljesítő rendőrök 
és műszaki alkalmazottak hangos kiáltozá
sokban törlek ki:

— Megjött a Columbia! __

továbbították Aspern felé a jelentéseket. 
Délután három óra liz perckor érkezeti 
meg a rádiójelentés Aspcrbe, hogy

a három gép Münchenben földet ért.
Ebben az időben a közönségnek az asperni 
repülőtérre való vándorlása már majdnem 
teljesen befejeződön. Különös, hogy az. az 
óriási érdekiődés, amely az érkezést meg
előzte, annyira megcsappant, hogy a repü
lőtéren alig kétezer ember gyűlt össze. A 
közönség között frissítőket, savanyú ubor
kát. gyümölcsöt, ételeket árusítottak és 
feltűnt, hogy az árusok közölt igen sok 
volt a magyar. Délután négy órakor hirte
len zápor kerekedéit, épp akkor, amikor 
a meghívott notabilitások érkeztek a repü
lőtérre. A zápornak zavaró hatása volt, 
mindenki fedél alá meneküli, de szerencsére 
az eső liz perc múlva elállt és a közönség 
visszatéri helyére.

közönség számára fönlarloll tribünök ek
kor már üresek voltak, mert a folyton zu
hogó cső miatt a közönség nagy része védett 
helyeken tartózkodott és csak néhány új
ságíró maradt künn a zuhogó záporban, 
hogy figyelje az Occánrepülök érkezését.

A bécsi utcákon ezalatt nem mutatkozik 
lulságos nagy érdeklődés. Az útvonal, ame
lyen Chamberlinék az Imperiál szállóba 
hajtatnak, a Lassalle Sirassál), a Práler- 
slrasscn és a Ringeti ál sexét. Az útvonalai 
erős rendőrkordon szállta meg, inért azt 
hitték, hogy óriási tömeg lepi majd el az 
utcákat, de a zápor miatt alig néhány em
ber tartózkodott csak az útvonalon.

Amint megérkezett a jelentés Béctbe, 
hogy Chamberlinék Münchenből elindultak, 
a kormány küldöttei és a légiforgalmi hi
vatal vezetői kél repülőgépen eléjük men
tek. hogy a levegőben találkozzanak és igy 
kisérjék őkel Becsig. Az eredeti terv az volt, 
hogy Salzburgon keresztül repülnek Bécsbc, 
azonban Belső-.\uszlria tiltakozott ez ellen, 
magának követelte Chamberlinék útvonalát 
és így a repülők kínzón és Veiken keresztül 
érkeztek Bécsbc.

Erre a repülőtér közönsége előre rohant s 
a védett helyen tartózkodók is s a követa 
kező negyedórában '

olyan botrányos cs tumultuózus jelene
tek játszódtak le, amelyek méreteikben 
a megjelentek számához képest kicsi
nyek. de nagyságban még n párizsit Is 

fclülmulkik.
A rendőrök kordont vonlak a körül a hely 
körül, ahol a leszállást tervezték. Pontosan 
nyolc óra busz perc volt, Hiúikor a Columbia 
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földet ért. A leszállás helyén a rendőrök 
gyűrűt formáltak. A zöldkabátos rendőrök 
kart karba, láncot képezve állták körül a gé
pet s a kordonon belül csak néhány hivata
los kiküldőit állt, v repülőtéren megjelent 
bécsi és külföldi újságírók Schober rendőr
főnök Ígéretére hivatkozva, kérték a rend- 
őrtiszfviselöket, hogy bocsássa be őket a 
kordonon, hogy jChambcriinnel beszélhes
senek. A rendörtisztviselők azonban az új
ságírók kérésének nem tettek eleget. A kül
földi újságírók erre méltatlankodásuknak 
adlak kifejezést, de távolról sem rendezlek 
olyan jeleneteket, mint bécsi kollégáik. A 
bécsi napilapok tudósítói és szerkesztői kö
zül többen pfuj és obcufl-kiáltúsokban tör
lek ki és a leszállás pillanatában kórusban 
percekig kiáltozták Chamberlin felé, hogy 
észrevétessék magukat:

— Sajtó! Sajtó! Engedjék oda a sajtót!
Chamberlint és Lévine-t a leszállás pilla

natában szemmellálhatólag meglepték a 
kiáltozások, midőn azonban hallották, hogy 
miről van szó, azonnal tisztába jöttek azzal, 
hogy mi történt. A tumultuózus jelenetek 
alatt amely a megérkezés percétől kezdve 
sem szűnt meg - a meghívóit közönség 
szárai is odalódullak a kordon köré és iz
gatott ,szenvedélyes kifakadások hangzottak 
el most nemcsak az újságírók, de a közönség 
részéről is a rendőrség ellen, amely, noha 
óriási számban vonult ki, nem tudta fentar- 
tani a megfelelő rendet.
lábanhanem;. ncc azutcánátetze xakalör 

Az alatt a népgyürü közepén leszállt gép
ből a zuhogó záporban felemelkedett Cham
berlin. Pilótaruhában volt, társa Levinc sö
tét ruhában, kalap nélkül, egyszínű kék ing
ben, puha gallérban. A leszállás pillanatá
ban a nők virágcsővel árasztották cl a gé
pet.

A rendőrkordon vezetője a hangos jele
netek hatása alatt megnyitotta a kordont 
és az újságírók odaléphetlek a géphez. A 
megnyitott résen azonban többszázfőnyi tö
meg lódult be, amely a pilótákat valósággal 
mégőst rom ol la au tog ram mokér I.

A közönség a zuhogó záporban esernyők 
alatt kitartott és nézte Chamberlinék leszál
lását.

Chumberlin és Levinc szemmeliáthatóan 
f jókedvűen ugrottak ki a gépből.

Először Chamberlin lépett le, kalapját 
magasra emelte, hangos szavakkal üdvö
zölte a közönségei. Utána Levinc szállt ki a 
gépből. Az alacsony, aránylag fiatalos kiné
zésű repüdögépgyáros feltűnően vidám és 
jókedvű volt. Időközben a hivatalos kikijl, 
dőlteknek sikerült magukat áttörni aj. 
embergyürün, hogy üdvözöljék Chambcrli- 
néket. Először Schürff osztrák kereskedelmi 
miniszter beszélt, majd Washburn, az Egye
sült Államok bécsi nagykövete lépett eléjük 
és a következő szavakkal üdvözölte őket:

-- Az emberi elme önmagát múlja felül. 
A Bright-Űverek 1909-ben repültek fel elő
ször. Akkoriban alig voltak húsz percig a 
levegőben, azonban ezt ->em felejtjük el 
sohasem Kísérletüket páratlan lelkesedés 
követte. Boldog vagyok, hogy itt lehetek és 
üdvözölhetem kel honfitársamat, akik az 
egész világot lázbahozták dicső tettükkel. 
Eszembe jut egv angol költő prófétai verse, 
amelyben ezek a sorok vannak: Columbia, 
Columbia, emelkedj fel a dicsőségben, Co
lumbia, Columbia légy a világ királynője. 
Ennek a dalnak prófétai sejtelmei valóra 
váltak, mert a Columbia az Óceán király
nője lelt.

Ezután Slander tanár, bécsi városi tanács
nok Bécs városa nevében üdvözölte a pilótá
kat, majd lleinshcimcr, az osztrák Légifor
galmi vezérigazgatója a kővetkezőket mon
dotta:

— Van szerencsém üdvözölni önöket 
most, hogy eljöttek Bécsbe. Soha nem felejt
jük cl, hogy n Columbia ideéri az osztrák 
légiforgalmi hivatal repülőterére .amely hi
vatni céljául tűzte ki, hogy Ausztriában a 
légiforgalmat kiépítse és felállítsa az inter
kontinentális légiforgalmat. Önökben a tett 
propagandistáit látjuk. Önök Amerikából 
eljöttek Európába és ezáltal a népeket össze
kötő gondolat ügyének felbecsülhetetlen 
szolgálatokat tettek.

Az üdvözlések alatt tucatnyi filmfelvevő
gép irányult feléjük, nem is szólva a fény
képezőgépek százairól. Ezalatt néhány 
száz lépésnyivel odébb leszálltak a Mün
chenből érkező kisérögépek, számszerűit he
ten. Az egyik hárommotoros Junkcrs-gcpen 
ült Chamberlin és Levinc felesége. A leszál
lás után a két uszony Igyekezett közel jutni 
férjéhez . ami azonban csak néhány perc 
múlva sikerült, az. őket körülvevő ember-- 
gyűrű miatt. A tömegben egyszer csak el
kiáltotta magát valaki:

— Vegyük a váltunkra!
A következő pillanatban Chamberlin és 

Levinc emberi váltakon ültek, igy vitték 
őket a repülőgép szélén várakozó vörös 
automobilhoz, amely amerikai lobogóval 
volt betakarva, közben nagyon kedves és 
a várakozás minden bosszúságát kárpótoló 
jelenet játszódott le.

A silrün szitáló csőben fedetlen fővel 
emberi vállukon ülő Levinc hirtelen le
nyúlt, levette az egyik rendőr fejéről a 

csákót és ■ maga fejére tette.
A jókedvű bécsi közönséget ez a kis jelenet

nagyon mulattatta, hatalmas tapsviharban 
fejezték ki tetszésüket. Végül is elérték az. 
autót, beültek a kocsiba. Ekkor megint ked
ves jelenet történt, egy tipikus bécsi polgár 
korsó sört nyújtott fel először Chamberlai
nek, azután Levlnenek. Mindketten ittak be
lőle és angolul ráköszönlötték az italt a 
bécsi közönségre. Ez megint tapsvihart vál
tott ki. Az autó háromszor körbement a 
repülőtéren, hogy a fentartott helyen vára
kozó és künnrekedt közönség is láthassa

Chamberlainé és Chamberlin nyilatkozata 
a Hétfői Naplónak

A Hétfői Napló munkatársa elölt Cham
berlainé a következőket mondotta azokra 
a kérdésekre, amelyekkel a bécsi asszonyok 
faggatták, hogy cl merte-e engedni férjét 
erre a veszedelmes, kockázatos útra?

— Lawrantc -- mondotta Chambcrlinné 
nekem minden tervéről beszélt. Tudtam, 
hogy mire készül. Nem akarlram vissza
tartani, mert minden feleségnek kötelessége, 
hogy az ilyen nagyjelentőségű és az emberi
ség számára is nagyon fontos szolgálatok
ban ne kedvctlenilsc cl, hanem ellenkezőleg 
erősítse meg a férjét.

A repülőtéren történt háromszori körül- 
aulózás után Chamberlin a köréje gyűlt 
újságírók közül a „Hétfői Napló" munka
társa előtt a következőket mondotta pro- 
grammjáról:

— Vasárnap reggel kellett volna elindulni 
Berlinből, Indulásomat azonban megzavarta 
egy nem várt körülmény. Szombat este rá
dióba, illetve grammofónba mondottam be
szédeket és ez egész éjszakán ál tartott, 
úgyhogy hajnali négy órakor kerültem 
ágyba és igy lehetetlen volt a korai utazás. 
Tíz óra huszonhat perckor szálltam fel a

Mi lesz a budapesti utazással?
Az Impcrál-szállóba való megérkezés után 

a Becsben tartózkodó magyar hírlapírók, 
köztük a Hétfői Napló munkatársa kérdése
ket intéztek Levinehcz és Chamberlinhez 
arra vonatkozóan, hogy mikor jönnek Buda
pestre. A repülök szemmelláthatóan vona
kodva adtak választ. Fáradtnak és kimerült
nek mondották magukat. A Hétfői Napló 
munkatársának kérdésére Chamberlin a kö
vetkezőket mondotta:

— üdvözlöm Budapest népét és a ma
gyar fővárost, ahova valóban szeretnék 

elrepülni.

Óvadékvédőirodát nyitott 
egy álmérnök és aztán elszökött 

védettjei óvadékával
»Ne adjon óvadékot, míg nem tudja, kinek flzet«

Vasárnap este érdekes óvadéksikkasztási 
ügyben teltek tömegesen feljelentést a főkapi
tányságon. Ez esetben az óvadéksikkasztások 
említésével csalták ki nyomban a hiszékeny em
berektől a pénzt.

Benedek György „mérnök" április 15-én szo
bát bérelt a Garai-ulca 7. számú házban Kuné 
Istvánnénál. A negyedik emelet 18. számú la
kásban lakott egy udvari szobában és a kapu 
aljában egy táblát helyezett el: Óvadékvédö 
iroda, majd egyes lapokban apróhirdetést tett 
közzé, amelyben az óvadékosokat figyelmezteti, 
hogy „ne üljön fel hangzatos címeknek és 
győződjön meg róla, hogy a kért óvadékot ki
nek fizeti. Sok óvarléksikkasztás történt!" Kis 
hirdetéseket is elhelyezett az utcákon. Ezeknek 
hasonló szövege volt és a hirdetések mottója 
ez volt: Ne adjon óvadékot, mig nem tudja, 
kinek fizet!

A hirdetések alapján nagyon sokan keresték 
fel Benedek Lászlót, akik közölték vele, hogy 
óvadékos állást szeretnének elfoglalni, infor
mációt kértek, az alkalmaztatásról. Benedek
nek a beszerzendő információért előre kért liz 
pengői és a választ másnapra ígérte. Másnap 
aztán a jelentkezőt lebeszélte, rossz informá
ciót adott n szóban lévő alkalmaztatásról, ellen
ben azonnal ajánlott egy jó céget.

Chamberlin és Levine felesége ezalatt be
ment a repülőtér irodájába és ott az egy
szerű előszobában foglaltak helyet. Cham- 
berlinnén világoskék, Levincnén egyszerű 
drapp ruha volt. A két amerikai nő körül 
nagy tömeg gyűlt össze, virágokkal halmoz
ták el őket, a meghívott közönség hölgyei 
pedig német és angol nyelven beszélgettek 
velük. Az amerikai asszonyok meghatva fo
gadták a becsiek kedvességét.

lempelhofi repülőtéren. Délután három óra 
busz perckor érkeztem Münchenbe, ahol a 
Rathauskellerben negyven személyes ebeden 
vettem részt. Kétórai ottarlózkodás után öt 
óra húsz perckor indultunk el Münchenből 
és pontosan az előre kiszámított terv’ szerint 
kél óra alatt, hét óra húsz perckor érkeztem 
Bécsbe. Egyelőre ez a programunk.

Chamberlinék ezután autón a kijelölt út
vonalon Bécsbe vonultak. Az utcákon min
denütt rendőrkordon és többszáz főnyi tö
meg állt. Különösen a Praterslrassen és a 
Pratersternen volt nagy a tömeg. A város 
belseje felé azonban már lankadt az érdek
lődés. A Kürtner fíingen az Imperial Hotel 
kapujában ezután óriási tömeg varia az 
Oceánrepülöket. A szállóban Chamberlinék 
elfoglalták lakosztályukat. Ma este semmi
féle fogadtatás nincsen, csupán az amerikai 
követségen az amerikai kolónia vendégei 
voltak, majd lefeküdtek. Holnap délelőtt 
fél tiz órakor Seipel kancellár fogadja 
őket, tizenkét órakor Hainisch szövetségi 
elnök, fél kelőkor pedig a városházán vil
lásreggeli lesz tiszteletükre. A további pro
gram még nincs hivatalosan megállapítva.

Arra a kérdésünkre, hogy most már be
fejezettnek lekinthctő-c budapesti utazásuk, 
azt válaszolta, hogy e pillanatban nagyon fá
radt, ki van merülve és igy csak holnap tud 
végleges választ adni, hogy Bécsből elme- 
het-e Budapestre.

Az Imperiál-szállóban frissítőt veitek ma
gukhoz, megmosakodtak és átmentek a Rat- 
hausba, ahol a főváros hivatalos emberei fo
gadták őket és rendezlek vacsorái tisztele
tükre.

Sági Pál.

— Erről cn meggyőződtem, hogy itt biztos 
a pénze — mondotta — az állástkercsőknek és 
rábeszélte az uj, általa ajánlott cégre. A jelent
kezők majdnem kivétel nélkül elfogadták aján
latát és kérték, hogy az uj állásban helyezze 
el őket. Ez cselben azután állásközvetilési dij 
címén 40 pengőt számítolt fel nekik. Egyben 
pedig az óvadékot is elkérte azzal a kijelentés
sel, hogy eteket az összegeket ö tartozik előre 

kifizetni.
Az óvadékosok a pénz átadása után az állás 

elfoglalásáért gyakrabban jelentkeztek, mig vé
gül Benedek elküldte őket a külterületeken nem 
létező gyárakhoz. Emiatt súlyos szemrehányá
sokat kapott, de kibeszélte magát és újabb — 
szerinte — helyesbített címre küldte őket.

Amikor azután már nagy lett az óvadékok 
száma, eltűnt Budapestről. A becsapott úri
emberek feljelentették a főkapitányságon, amely 
a megindított nyomozás során érdekes dolgo
kat állapitolt meg Benedekről. A lakásán ház
kutatást tartottak és ekkor kiderült, hogy Be
nedek nem mérnök, hanem „segédmunkás". A 
megtalált munkakönyvé szerint évek óta nincs 
állasban. Az a gyanú, hogy érvényes útlevele 
volt és azzal Romániába szökött.

A főkapitányságon eddig tizenhat feljelentés 
van ellene, a bejelentett kárösszeg hozzávető
legesen 80 millió korona. A rendőrség keresi.

SZENT. ISTVÁN
clKÓma KAvfpirlfK j

S1EHT ISTVÁN1
CIKORU KtwtPÖTliK

Kereskedők véres 
verekedése 

a Garay-utcában
Véres verekedés játszódott le ma délbert 

a Garay uccu 13. számú fatelepen. A telep 
Friedrich Hermáim nagykereskedő tulaj
dona, akinek olt van az üzlete, mig a telep' 
másik részének Schwimmer Mihály fake
reskedő a bérlője. Néhány héttel ezelőtt 
Friedrich felmondott bérlőjének és ez idő-, 
töl kezdve állandóan ellenségeskedtéfz. 
Schwimmer nem fogadta el a felmondást 
és valahányszor Fricdrichhel találkozott, 
mindig szemrehányást telt neki, sőt több- 
izben durvahangu kifejezésekre és fenye
getésekre ragadtatta cl magát.

Az ellenségeskedés néhány nappal ez
előtt már verekedéssé fajult. Schwimmer, 
ismét Friedrich ellen fordult és a vita he
vében széket ragadott fel és a 67 éves ke
reskedőre támadt. Az irodában tartózkodott 
a nagykereskedő fia: Friedrich Géza mér
nök, aki kicsavarta a széket a bérlő kezé
ből és igy sikerült a komolyabb következ
ményeknek elejét venni.

Az incidens után néhány napig szélesen^ 
állt be, mig aztán ina uj erővel tört ki a 
vihar. Friedrich Hcrmann üzlete előtt dél
ben megállt Schwimmer Mihály és Erdős 
nevű sógora. Egy ideig nyugodtan szemléli 
lék az üzletet, majd berohanlak az üzletbe 
és mielőtt még az öreg nagykereskedő vé
dekezhetett volna, Erdős olyan erővel súj
tott az arcába, hogy Friedrich Hermáim 
orrán-szájári megindult a vér. Most aztán 
Schwimmer vette át a támadást. Bambusz
bottal a fejére sújtott, belerúgott és a két 
férfi a kereskedőt úgy összeverte, hogy az. 
vérző testtel eszméletlenül terűit el az űz- 
létben.

A verekedésre nagy riadalom támadt aZ 
üzletben és az uccán is. Eleinte senki sem 
mert a verekedők közé menni, de mikor 
látták, hogy a magával tehetetlen öreg 
nagykereskedőt miként ütlegelik, többen 
közbeléptek és a fakereskedöt, meg a sógo
rát az üzletből eltávolították.

A még mindig vérében fetrengő kereske
dőhöz ezután orvost hívtak, aki eszméletre 
téritette, sebeit bekötözte, majd Friedrich 
Hcrmann a főkapitányságra ment, ahol sé
rüléseiről orvosi látlelelctet vétetett fel és 
két" támadója dten magánlaksértés és sú
lyos tcsttsérlés cinífn feljelentést tett. ,

A Pénzintézeti Központ igazgató
sága mélyen megrendülve jelenti, 
hogy

méltóságos

HM Heraann »f
m. kir. kincstári főtanácsos, 

a Pénzintézeti Központ ügyvezető
igazgatója,

e hó 18-án hosszas, súlyos szenve
dés után elhunyt.

A megboldogult a Pénztári Köz
pont megalapítása óta kifejtett ne
héz úttörő munkásságával közgaz
dasági életünk terén el nem múló 
érdemeket vívott ki és szeretetre
méltó, jóságos egyéniségével min
denütt barátokat szerzett magának 
cs intézetének.

Emlékét igaz kegyelettel őrizzük 
meg.

A megboldogultat junius hó 
20-án, hétfőn délután 5 órakor a 
farkasréti temető halottasházából 
temetjük a római katolikus egyház 
szertartása szerint.

A Pénzintézeti Központ tisztviselői 
kara fájdalommal jelenti, hogy

méltóságos

ur
m. kir. kincstári főtanácsos, a Pénzlnté 

aetl Központ Ügyvezető-Igazgatója,
f. hó 18-án, hosszas, nehéz szenvedés után 
elhunyt.

A megboldogultban a legjobb, megértő, 
melegszívű elöljárót, vezetőállásában is 
velünk érző barátunkat veszítettük el, 
akinek emléke örökké élni fog közöl
tünk.
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Bethlen István miniszterelnök 
felveti a kérdést a Házban: érdemes-e 

benmaradni a Népszövetségben?
A miniszterelnök Lukács György interpellációjára 
azonnal válaszolni fog és bejelenti a külpolitikai 

aktivitást a békeszerződés revíziója érdekében
” rA politikai élet nyári vakációs hangu
latában élénk izgalmat keltett a Népszö
vetségnek az az elhatározása, hogy az 
erdélyi birtokpörökben a döntést őszre 
halasztja. Tekintettel arra, hogy ezzel az 
elhalasztással most már évek óta húzó
dik ennek a fontos és az erdélyi magyar
ság exisztenciális érdekeibe vágó kérdés
nek az elintézése, valamint arra való te
kintettel is, hogy az elszakított területek 
magyar nemzeti kisebbségének sérelmei 
ügyében a Népszövetség minimális jóin
dulatról sem tett tanúságot,

a magyar közvélemény minden réte
gében elementáris erővel tör ki az 
a követelés, hogy Magyarországnak 
ki kell lépnie a Nemzetek Szövetsé

géből, 
amely nem bizonyult feladata magasla
tán álló intézménynek. Innen magyaráz
ható, hogy szerdán a képviselőházban a 
kormánypárti padokból fog elhangzani 
egy erélyes interpelláció. Lukács György 
volt kultuszminiszter, aki a magyarságot 
a különböző nemzetközi fórumok előtt 
többször és igen eredményesen képvi
selte, interpellációt intéz szerdán Bethlen 

Strichnines sörrel meggyilkolták 
a budai hegyvidéken 
egy erdész feleségét

Fantasztikusan kieszelt bosszú áldozata lett 
szerencsétlen asszonya

Különösen kieszelt borzalmas gyilkosság 
történt a főváros közvetlen környékén: a 
budai hegyek között.. A gyilkosság, amelynek 
végrehajtási módja a fantasztikus angol de- 
tektivregényekre emlékeztet, nyilvánvalóan 
gálád bosszú müve.

A budai hegyek között a Dobogókő irá
nyában fekvő Szokolya községhez tartozó 
kismorgosi erdőben hosszú évek óta teljesít 
szolgálatot Baumann Péter erdész. Az er
dészlak kedves ,romantikus helyen kristály
tiszta hegyipatak mellett fekszik. A tegnap 
reggel, amikor Baumann fölkelt, közvetle
nül a patak medrében ledugaszolt sörösüve
get talált.

A különös leletnek az erdész megörült, s 
miután azt gondolta hogy azt arra járó 
pesti turisták felejtették olt, megvizsgálta a 
tartalmát, majd visszatette a jéghideg pa
takba azzal, hogy ebéd után felesége társa
ságában elfogyasztja.

Ebéd után az erdész, aki különös megle
petésnek tartogat’a felesége számára a pesti 
sört, örömmel állította üvegét az asztalra és 
mindkettőjüknek töltött egy-egy pohárral. 
*.4 z asszony emelte elsőnek ajkához a poha
rat és egy hajtásra kiürítette annak tartal
mát. Baumann Péternek feltűnt, hogy a sör 
különösen keserű, ezért mielőtt lenyelte 
volna, jobban megizlelte és kiköpte. Az asz- 
szony azonban néhány pillanat múlva elsá
padt, iriózatos görcsök lepték meg és még 
mielőtt csak felkelhetett volna az asztaltól,
} habzó ajakkal, nagy szenvedések között 

kiszenvedett.
ÍAmikor a férj látta az asszony szenvedését 
cs kínlódását, előbb vízért rohant, azután 
az elhagyatott erdőben segítségért kiáltozott, 
majd pedig visszarohanl az erdei lakba, 
ahol ekkor már felesége a görcstől össze
húzott testtel, élettelenül feküdt a földön.

'A szerencsétlen Baumann ezután rögtön 
a csendőrségre rohant, amely azonnal meg
indította a nyomozást és jelentést telt a pest
vidéki ügyészségnek, mire Szilágyi Sándor 
dr. vizsgálóbíró és Gyulay Elemér dr. tör
vényszéki orvosszakértő kiszálltak a hely
színre. ■ <

A helyszínen megindított vizsgálat csak- 
HamaT kiderítette, hogy,

István gróf miniszterelnökhöz, akinek 
azt a kérdést teszi fel, nem tartja-e szük
ségesnek, hogy Magyarország a Népszö
vetségből való kilépését jelentse be. A 
szerdai interpelláció iránt nagy érdeklő
dés nyilvánul meg minden oldalon, an
nál is inkább, mert hire jár, hogy Lu
kács György interpellációjára Bethlen 
István gróf miniszterelnök azonnal vála
szolni fog. Ezt a hirt vasárnap délelőtt 
a Hétfői Napló munkatársa elölt telje
sen beavatott kormánypárti körökben is 
megerősítették. Kormánypárti körökből 
szereztük azt az értesülésünket is, hogy 
a szerdai ülésen

Lukács György 
kapcsolatban éles 
szül a Nemzetek

A kormánypárt egyik vezető tagja, aki 
ebben a kérdésben Bethlen István gróf 
miniszterelnök felfogását ismeri, kije
lentette a Hétfői Napló munkatársának, 
hogy

a miniszterelnök válaszában aktív 
külpolitikai harc megindítását fogja 
bejelenteni a trianoni békeszerződés 

revíziója érdekében.

interpellációjával 
demonstráció ké- 
Szövetsége ellen.

A miniszterelnök egyébként Lukács 
György interpellációjára nem fog hatá
rozott választ adni a Népszövetségből 
való kilépés tekintetében, de a maga ré
széről is fölveti a kérdést, hogy

az eddigi tapasztalatok alapján ér- 
denies-e Magyarországnak a Nép

szövetségben maradni?
Magyarországnak a Népszövetséghez 

való viszonyáról megkérdeztük Ur- 
mánczy Nándor volt országgyűlési kép
viselőt, a magyar irredenta-mozgalom 
egyik vezérét is.

ürmánczy Nándor

a következőket jelentette 
Napló munkatársának:

Minthogy az erdélyi 
kérdésében személyesen
gyök, nem tartom ildomosnak, hogy a 
konkrét esetben nyilatkozzam. Legföl
jebb megismételhetem közismert állás
pontomat, amely szerint „a Népszövetség 
sóhivatal“.

A kérdés fejleményeit mindenfelé 
nagy érdeklődés előzi meg.

birtokpörök 
érdekelt va-

tervszerűen előkészített gyilkosság esete 
forog fenn, mert a sörösüvegben sör 
helyett erős strlchninoldatot találtak.

Ezen az alapon sikerült az eseményt rekon
struálni és megállapították, hogy előző éj
szaka ismeretlen tettes alkalmas pillanatban 
a patakban úgy helyezte el a sörösüveget, 
hogy az erdészlakból kilépő erdésznek ok
vetlenül fel kellett, hogy tűnjön. A helyszí
nen, a patak partján, több lábnyomot is ta
lált a bizottság, amelyről fénykép fel vétele
ket eszközöltek, noha ez nem szolgáltat 
kétségtelen bizonyítékot a gyilkos szemé
lyére vonatkozólag, mert feltételezhető, 
hogy az utóbbi napokban turisták is járlak 
arrafelé.
A múlt napok eseményei igazolják, hogy 

ezt a gyilkosságot az erdész egyik régi

Németországban most készült el az 
első öceánjárö utasszállító repülőgép
A thorni repülőgépgyárban már évek óta foglalkoztak a tervvel 

Berlinben kipattant a titok, hogy felépítették 
a kétszáz személyes, hétmotoros utasszállító oceánröpülőt

Berlin, junius 19.
— A Hétfői Napló berlini tudósítójának 

telefónjclcntésc. —
1 A berlini aviatikái körökben Lindbergh 

és Chamberlin bravúros teljesítménye után 
most már a legnyiltabban beszélnek arról,

’ amit cddigelé titkoltak Németországban: a 

német óceán]ár ó utasrepülőgép építésé-
, ről.

A német repülőgépgyárak hosszú ideig 
tudvalevőleg az entente ellenőrzése alatt 

r állottak s igy működésük meglehetősen kor- 
■ látozoll volt. A híres németországi, thorni 
‘ repülőgépgyárban már hosszabb idő óta fog

lalkoznak utasszállító repülőgépek konslruá- 
- lásának tervével s most kitűnt, hogy nem

csak pontos tervezetet készítettek errevonat-

dolgozik egy időben, a többi pihen.
Ig| felváltott motorhasználattal igyekszenek: 
ezzel a géppel megtenni a Németország— 
amerikai utat mintegy 48 óra alatt, tehát 
körülbelül annyi idő alatt, illetőleg olyan 
sebességgel, mint Lindbcrgh és Chamberlin.

A repülőgép minden egyes motorját km* 
lön gépész fogja kezelni, a repülőgép kor
mányosa pedig az óriásrcpülö hídja alatt 
közvetlenül a repülőgép kapitánya mellett 
teljesít szolgálatot. A repülőgép kormányzó
szerkezete elektromos utón való igazgatásra 
van berendezve s

a kormányzás elektromos kapcsolótáb
lán gombnyomások segítségével törté

nik,
a repülpgép kapitányának parancsjclzéseí 
után.

Mint itteni aviatikuskörök beszélik, a leg
nehezebben ment

a repülőgép propellerjének megoldása. 1 
Csak hosszas küzdelmek után sikerült á 
nagy gép számára olyan megfelelő propel
lert konstruálni, amelynek fordulatszáma 
nyolcszáz. Nyolcszázas fordulatszám mellett 
fogja ugyanis legjobban a levegőt a repülő
gép.

Mint megtudtuk, az első, teljes kényelem
mel berendezett német utasszállító repülő
gép felépítése meghaladta az

egymillió aranymárkát.
Hogy mikor kerül sor az első utasszállitásra 
ezzel a német repülögépcsodával, melyen 
az utolsó simításokat most végzik, tudni ter
mészetesen nem lehet.

haragosa követte el,

aki már hosszabb idő óta állt ellenséges vi
szonyban Baumann Péterrel és Szokolya 
községben mulatozás közben többizben han
goztatta, hogy elteszi az erdészt láb alól. A 
vizsgálóbíró most ebben az irányban foly
tatja a nyomozást és intézkedés történt, 
hogy a tanukat, akik előtt elhangzott ez a 
súlyos kijelentés, kihallgassák és ezen az 
alapon a tettest már a közeli napokban le
tartóztassák.

A szerencsétlen végeiért Baumann Pe
temé holttestét beszállították a szqkolyai 
halottasházba, ahol vasárnap délután Gyu- 
lay Slemér dr. törvényszéki orvosszakértő 
felboncolta. A boncolás kétségtelenül meg
állapította, hogy az asszony strichninmérgc- 
zés következtében holt meg.

Súlyos 
autószerencség* 

a Tiszántúli Autóclub 
turaversenyén

Miskolc, junius 19. 1 
Vasárnap rendezte a Tiszántúli Automobil

klub magyarországi turaversenyét. A tura- 
versenyen csaknem végzetessé váló súlyos 
szerencsétlenség történt, melynek két sú
lyos és két könnyebb sérültje van.

A turaut útvonalán Abauj vármegyében, 
a Garatna község melletti országúton haladt 
túrakocsiján József Ferenc főherceg. Köz
vetlenül a főherceg kocsija mögött haladt 
egy másik túraautó, amelyben Kapuczg 
Zoltán, a Nemzeti Újság munkatársa, Mun
kácsi Márton fotoriporter és két autóver
senyző foglalt helyet. Kapuczyék autójukkal 
teljes sebességgel haladtak az utón és akkor 
mentek el közvetlenül a főherceg túra
autója mellett, amidőn az országút a kanya
rodóhoz ért. A nagy sebességgel haladó 
túrakocsi ott nem tudott kellő fordulatot 
venni,

ráfutott az országút szélén magasra 
halmozott kőrakásra s felborult. A túra
autó négy utasa széles Ívben kiröpült a 
versenykocsiból s véresen terült el az 
országut kövezetén. József Ferenc fő
herceg turautójával ekkor már túlha
ladt az országidnak azon a pontján, 
ahol a szerencsétlenség történt s igy a 
főherceg, valamint a kocsijában helyet 
foglaló személyek nem is tudlak a sze

rencsétlenségről.
A szerencsétlenül járt versenyzők segítsé

gére Sípos Sándor, a Bükk és Má&avidéki 
Autóklub igazgatója sietett, aki néhány 
perccel a szerencsétlenség után érkezeit 
turautójával a helyszínre. A kél súlyos sé
rültet, Kapuczyt s Munkácsy t kocsijába 
emelte s autóján Sátoraljaújhelyre szállí
totta, ahol az Erzsébet-kórházban vették a 
sebesülteket ápolás alá. A másik két auto- 
mobilista-versenyző csupán könnyebb sérü
lést szenvedett s sebeiket a helyszínen ön
maguk kötözték be. Az orvosi vizsgálat meg
állapítása szerint Kapuczy súlyos belső sé- 
rülésckct, Munkácsy Márton pedig agyráz
kódást szenvedett.

Bonyodalmak Bulgáriában 
a katonai szolgálat körül

Szófia, junius 19.
(Magyar Távirati Iroda.) A szövetséges

közi katonai ellenőrzés megszüntetésével 
kapcsolatban Liapcseff miniszterelnök kije
lentette, hogy a bolgár királyi kormány kö
telezettséget vállalt a bolgár alkotmánynak 
a kötelező katonai szolgálatról szóló 71. sza
kaszának megváltoztatására. A nagy bolgár 
nemzetgyűlés összehívásának azonban, 
amely egyedül hivatott az alkotmány módo
sítására, pénzügyi és politikai nehézségek' 
állanak útjában. A kormány nem hívhatja 
össze ezt a testületet az alkotmánytörvény, 
egyetlen szakaszának megváltoztatására. 
Ennek rendelkezései a gyakorlatban külön
ben sincsenek érvényben, mert helyükbe a 
békeszerződésnek az önkéntes katonai rend
szerről szóló rendelkezései léplek. Majd ha 
a nagy nemzetgyűlést összehívják, akkor, 
fogják csak a törvényszakaszt módoJlanl. <

kozólag a német avialikusok, hanem 

már fel Ls építették az első utasszállító 
repülőgépet,

amelyen az első utat Németországból Ame
rikába vállalkozó szellemű avialikusok, köz
életi férfiak és újságírók fogják megtenni.

A német utasszállító repülőgép valóságos 
gépnionslrum, amelyen

kétszáz utas szállítható.
A tizenöt méter magasságú gép két oldalán 
25—25 kényelmes, négy személyre berende
zett kabin van az utasok számára. A repülő
gép molorszcrkczclét ugv konstruálták meg, 
hogy minden egyes motor egymástól füg
getlenül működhetik.

A gép hét motorja közül csak három
BÚTOR részletre
legolcsóbban Nemzeti Butorház, Dohány u 66
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Hat nő kereste a halált
' Vasárnap hat nő kereste a halált és kö
vetett cl öngyilkossági kísérletet Budapesten. 
Hat önkéntese a halálnak...

Ziffer Teréz háztartási alkalmazott dél 
ben » Dunába akart ugrani. A Lánchidról 
akarta magát a folyamba dobni, a járóke
lők azonban észrevették és a korlátról vissza- 
rántották. Nem akarja megmondani, miért 
kívánta a halált.

Zuckermann Irma magántisztviselőnö la
kásán, Király-utca 30. aspirinnel mérgezte 
meg magát. Á mentők a Rókusba vitték.

Szabó Mária 10 éves szobalány Tükör
utca 8. számú házban lévő szolgálati helyén 
nyílon hagyta a gázcsapot. ,

Milován Lenke 20 éves gyári munkásnö a 
Komócsi utón lugköoldattal .

Szogáli Ilona 17 éves munkásnö a rákos
keresztúri uj köztemetőben ismeretlen mé
reggel megmérgezte magát.

Kovát s Jánosné 27 éves háztartásbeli 
asszony a Sip-utcai 27-ik számú házban 
levő lakásán codeinnal megmérgexte magát. A 
mentők az öngyilkos-jelöltet a Róókus-kór- 
házba szállították.

Útközben fosztogatják 
a belgiumi szeretetadományokat 
' Az utóbbi időben több panasz érkezett a 
Gyermekvédő Ligához és a főkapitányság
hoz, amelyekben a panaszosok elmondják, 
hogy Belgiumban tartózkodó gyermekeik
től, vagy ott nyaraló gyermekeik gondozói
tól csomagokat kapnak, amikor azonban a 
csomakogat otthon kibontják, megdöbbenve 
tapasztalják, hogy azoknak tartalmát meg- 
(lézsmáHák. Ez igen súlyosan érinti ezeket 
a kivétel nélkül szegénysorsu embereket, 
hiszen legtöbbjüknek pótolhatatlan veszte- 
ség a csomagok megdézsinálúsa, mert az 
oly szükséges ruhaneműktől fosztja meg 
gyermekeiket, amelyeket ők beszerezni, a 
mai viszonyok között nem tudnak. .1 Gycr- 
megoédö Ligánál a panaszokról jegyző
könyvet vetlek fel és ezzel párhuzamosan a 
■főkapitányságon bizalmas nyomozást indí
tottak meg, hogy a csomagokat hol és kik 
dézsmálják meg.

A nyomozás megállapította, hogy a cso
magokat Belgiumban egy helyen összegyűj
tik és vatgónokban irányítják Magyarország 
felé. Aminí a vagonok a határra érkeznek, 
azokat ott a Gyermekvédő Liga küldötte 
veszi át. Az" átvételnél megjelenik a fővám
hivatal kiküldöttje is és a határról Buda
pestig a pénzügyőrök kisérik a vagónokat, 
amelyek leóhnozottan érkeznek. Amint a 
vagónok a fővárosba érkeznek, rendőrörsze- 
meket állítanak melléjük és igy, kétszeres 
őrizet mellett szállítják a csomagokat a 
Wesselényi-utca 4. szám alatti raktárba. így 
lehál kétségen kiviil megállapították, hogy 
Magyarországon a legnagyobb gondossággal 
kezelik a csomagokat és olg szigorú őrizet 
alatt vannak, hogy ahhoz senki hozzá nem 
'férhet.

Nyilvánvaló lett, hogy a vagónokat vala
hol szállítás közben dézsmálják meg, és 
most n főkapitányság megkeresésére a kül
földi halóságok indítanak vizsgálatot, hogy 
a szeretctadománycsoiuagok tolvajait elfog
hassák.

Két esztendős át tartó tengerentúli szerelem 
végződött mostanában különös csattanóval. 
Náday Aladár ötvenöt éves mérnök még egé
szen fiatal korában kivándorolt Amerikába. A 
kivándorlók tipikus útját futotta be. Esztendők 
nehéz munkájával és szorgalmával felvitte 
annyira, hogy

ma Pittsburgban hatalmas kefegyára van 
és dollármiiiiomos.

Náday tavaly tavasszal fontos üzleti ügyek
ben Budapestre, jött. Harminc esztendeje nem 
látta Budapestet és igy érthető, hogy sorra 
látogatta cs megnézte a főváros régen nem lá
tott nevezetességeit. Egyik este a Király Szín
ház előadását nézte meg. Dollármillomos, tehát 
természetesen egész páholyt bérelt. A nézőtéren 
sokan figyelték a szálas, elegáns urat, akin első 
szempillantásra is felismerhető volt a külföl
diek jellegzetes vonása. Az amerikai gyáros 
azonban egész idő alatt nem annyira az elő
adást figyelte, mint inkább a nézőtér egyik 
zsöllye sorára irányitotta a látcsövét. Ebben a 
sorban egy budapesti mérnök családja foglalt 
helyet, köztük

• mérnök húsz éves leánya, J. K.
Náday figyelmét nagyon lekötötte a feltűnően 

szép fiatal leány, úgyhogy előadás után lisztes 
távolból nyomon követte Őket egészen a há
zukig, ahol azután a házmestertől megtudta, 
hogy kicsodák és milyen körülmény között él
nek. A Jőzsef-köruti bérpalota házmestere 
megadta a felvilágosításokat.

Náday, akit elbűvölt a leány szépsége, 

vérbeli amerikaihoz illő gyorsasággal már más
nap megfelelő összeköttetést talált a mérnök 
családjához. Meghivatta magát és mikor igy a 
társadalmi formáknak' már eleget tett, az első 
látogatásnál kereken

megkérte a leány kezét.
A családot és a leányt is váratlanul érte ez a

Csökken a munkanélküliség 
Javult a munkapiac

Az állami munkaközvetítő hivatal vasár
napra sok érdekes adattal szolgált A hiva
tal jelentése szerint

a munkapiac helyréié egyes iparágak
ban állandóim Javul.

Eszérint szövök, szövőnők, űveg~festők, 
házicselfdek, napszámosok és tanoncok 
'könnyebben kapnak elhelyezést, n többi fog
lalkozási ágban viszont az elhelyezés még 
mindig kedvezőtlen. Jó a helyzet Győrött, a 
többi helyen azonban még mindig kedvezőt
len.

A munkaközvetítő hivatni részéről a mos
tani helyzetről a következőket mondják:

— A budapesti és hét vidéki hatósági munka
közvetítő májusban együttesen 8051 munkahe
lyet és 13.822 munkakeresöt tartott nyilván. 
Az előző hónap adataival szemben n munJra- 
helyek száma 16V2-vcl (2(1.0 százalékkal), a 
mtinkakeresöké ellenben 1183-mal (9.4 százalék
kal) emelkedett. Száz munkahelyre májusban 
172, áprilisban viszont 1W» munkakereső esett. 
1 munkapiac tehát az előző állapothoz képest 

ismét javult.
A kcresstényszociallsta szakszervezeti köz- 

hont adatni szerint május 30-án 1301 egyén, a 
taglétszámnak 12.9 százaléka volt munkanélkül. 
Ez nz nróny az előző hónap arányához képest 
1.3 százalékai javult. (Az adatok csak Budapest
re vonatkoznak.' A Szakszervezett Tanács kö
telékébe tartozó szakszervezeteknél április 
30-án (a május havi adatok csak julius hóban 
allanak rendelkezésre) 7E.12O, a taglétszámnak 
It t százaléka volt munkanélkül. A munkanél
külieknek a taglétszámhoz viszonyított aránya 
a márciusi aránnyal szemben 0.7 százalékkal 
javult.

' Magyar Munkaadók Központjába tömörült 
vállalatok májusban 162 216 munkást foglalkoz
tatlak.

A foglalkoztatott munkások száma az előző 
állapothoz képest 719-tal, 0.4 százalékkal emtl- Iredett

Nagy uszoda:
Röggel 6—9-ig urak 

» 9—2-ig hölgyek
Délután 2—8-ig urak
Vasárnap egész nap urak

Albrecht királyi herceg repülőgépen 
a kormányzó családjának látogatására utazott

Albrecht királyi herceg vasárnap délután 
öt órakor repülőgépen Mátyásföldről Ken
deresre utazott Horthy Miklós kormányzó 
családjának látogatására. A királyi herceg 
ezúttal is repülőgépen tette meg útját, mint 
már annyi más alkalommal.

A királyi herceg vasárnap délután autón a 
mátyásföldi repülőtérre hajttatott, ahol öt 
órakor a Magyar Légiforgalmi Rt. egyik re

pülőgépébe szállott, amelyen Kenderesre 
utazóit.

Á repülőgép, melyet vitéz Molnár János 
pilóta vezetett, a délutáni órákban ért Ken
deresre. A királyi herceget Horthy Miklós 
kormányzó családjával kenderesi kastélyá
ban látja vendégül. Albrecht királyi herceg 
Kenderesről rövid ottartózkodás után to
vább utazik.

József Ferenc királyi herceg 
ma felszólal a felsőházban
A felsőház junius végén, sőt, ha kell, julius 
elején Is ülésezni fog, hogy mielőbb törvény
erőre emelkedjék a munkásbiztosítási ja

vaslat és a cseh-magyar szerződés
Az országgyűlés felsöháza hétfőn délelőtt 

tiz órakor kezdi meg az 1927—28. évi költ
ségvetés tárgyalását. Minthogy a vitában so
kan óhajtanak felszólalni, a költségvetés 
tárgyalása előreláthatóan két-három ülés
napot is igénybevesz. A költségvetés vitájá
ban újra Hadik felszólalását élezi meg a 
legnagyobb érdeklődés. Hadik János ugyan
is a kormányzat minden ágára kiterjedő 
nagy beszédet készül mondani. A mai ülés
nek érdekessége lesz dr. József Ferenc ki
rályi főherceg felszólalása. A királyi főher
ceg főként kulturkérdésekkcl s az idegenfor
galom problémáival óhajt beszédében fog
lalkozni.

A költségvetés letárgyalása után a felső
ház még nem kezdi meg nyári vakációját, 
amennyiben junius vegén újra összeül azok
nak a javaslatoknak a letárgyalására, ame
lyek most még a képviselőház előtt feksze
nek. A képviselőház által most tárgyalt ja
vaslatokat ugyanis sürgősen tető alá kell 
hozni, köztük főként a munkásbiztositási 
törvény javaslatnak és a cseh-magyar keres
kedelmi egyezmény becikkelyezéséről szóló 
törvényjavaslatnak a törvényre emelkedését 
sürgeti erősen a kormány. Ilyen körülmé
nyek között nem lehetetlen, hogy a felsőhöz 
még julius elején is ülésezni fog.

Náday Aladár pittsburgi magyar mérnök álszakállal, 
magándetektívekkel szerezte vissza 8000 dolláros 

jegyajándékát budapesti menyasszonyától
lépés, azonban igent mondtak' és rövidesen 
megtartották az eljegyzést. Az eljegyzés után 
Náday kábclsürgönyt kapott a Pannónia szál
lóbeli lakására, hogy sürgős üzleti ügyben haza 
kell utaznia. Elbúcsúzott fiatal menyasszonyá
tól és

visszautazott Amerikába
azzal, hogy nemsokára visszatér az újvilágba 
és akkor megtartják az esküvőt. Elutazása után 
valóságos legendák keltek szárnyra az ismerő
sök között, arról a valóban

dollánnilllomoshoz Illő bőkezűségről,
amely különféle ajándékok formájában nyil
vánult meg Náday részéről menyasszonyával 
szemben. Finomművű drága ékszereket és más 
értéktárgyakat küldött, köztük egy csodálato
san szép,

remekbe készült aranyclpőf,
amelyen drágakőből voltak a gombok, azonkí
vül jegyajándék formájában összesen nyolcezer 
dollárt.

A jegyespár boldogságát azonban csakhamar 
megzavarta valamely, nem várt esemény. Náday 
Pittsburgban

névtelen levelet kapott,
amelynek írója felhívta a figyelmét arra, hogy 
mig ö a gyárában dolgozik, addig tengerentúli 
menyasszonya nem olyan formában tölti el 
napjait, amelyek arra mulatnának, hogy nem 
túlságosan nélkülözi vőlegénye jelenlétét. A 
névtelen levél vádaskodása szerint a Jőzsef- 
köruti lakásban családi mulatságokat rendez
nek és

a menyasszony gyakran jár bálba.
A mérnök hiti a névtelen levélnek és levelet 
küldött dr. Altorjay Sándor budapesti ügyvéd
nek .amelyben megbízta, hogy járjon utána a 
dolgoknak s amennyiben a névtelen levél ada
tai valóságnak bizonyulnának, bontsa fel az 
eljegyzést és a jegyajándékot magánúton, vagy

Megnyílt a Császárfürdő 
nyitott uszodája!

A Császártürdö újonnan épült strand- és versenyuszodáját 
junius hó 16-án a n. é. közönség használatára hivatalosan meg
nyitottuk. B

Fedett uszoda:
Reggel 6—9-ig hölgyek 

„ 9-2-ig urak
Délután 2—8-ig hölgyek 

Vasárnap egész nap hölgyek 

Uszodaárszabás:

Uszoda, kabinhasználattal 
» szekrényhasználatt&l ._
„ gyermekek részére ~

Sportjegy szekrényhasználuttal 
uszőleckejegy ______ ... ri.
Trénlogjegy (30 db) ... _ _ 
Uszoda 4 szem, kablnhaszn. —

Köznapokon Vasárnap
Pengő Pengő
1.— 1.20

-.70 -.80
-.60 -.60
-.60 -.60

12.- _ , _
2.80 2.80

perrel szerezze vissza. Az ügyvéd meg sem tei 
hette a kezdő lépéseket, mert a levél vétető 
után néhány nappal gyors hajón

visszatért az újvilágba a nyugtalan vő- ] 
legény.

Budapestre jött azzal az elhatározással, hogy 
saját maga fog meggyőződni a névtelen lévé) 
állításairól. Az amerikai gyáros megbízott egy 
magánnyomozó irodát, sőt annyira nyugtalan 
volt, hogy maga is részt vett a nyomozásban. 
Hogy fel ne ismerjék, álszakáit és parókát ra", 
gasztott magára és igy elváltozott alakban na
pokon át

lesben állt a JózsefköruH húz előtt
és figyelte J. K. szüleinek az uccára nyíló |.lM 
kását. A napokig tartó nyomozás során azt 
tapasztalta, hogy a mérnökék lakásában 
gyakran gyűl össze nagyobb társaság és kedé
lyes házimulatsággal töltik az időt, amelyen a 
menyasszonya is résztvesz. Az volt a felfogása, 
hogy a menyasszonynak a vőlegényre való vá
rakozás ideje alatt sokkal visszavonullabb 
életet kellene élni és ezért elhatározta, hogy 
felbontja az eljegyzést. Egyik napon beállított 
a lakásba — ahol nagy meglepetéssel fogad
ták a hirtelen megérkezett vőlegényt — és kö
zölte a leány szüleivel kifogásait. A monyasz- 
szony szülei igyekeztek neki megmagyarázni, 
hogy

egyszerű házimulatságokról volt szó

és mindössze az történt, hogy a leány, akt 
gimnáziumot végzett, különféle névnapi cs 
születésnapi alkalmakból látta vendégül egy
kori iskolatársnőit és ezek ismerőseit. Náday 
azonban hajthatatlan maradt. Kijelentette, 
hogy felbontja az eljegyzést és ezzel eltávozott. 
Útja egyenesen újra Altorjay Sándor dr. ügy
védhez vezetett, aki azután megbízás alapján 
érintkezésbe lépett a szülőkkel a jegyajándé
kok' visszatérítése céljából.

A tárgyalásokat magánúton folytatták és ed
dig nem került a sor pereskedésre. A szülök 
kötelezték magukat, hogy

a nyolcezer dollárt kisebb részletekben 
visszatérítik a vőlegénynek.

Néhány ajándéktárgyal is vissza tudnak adni, 
az arnnycipö körül azonban bonyodalmak 

vannak,
mert az megrongálódott és nincsen meg. Az 
amerikai mérnök azonban ragaszkodik az ösz- 
szes holmikhoz és igy vasárnap egész nap foly
tatták a tárgyalásokat a családdal.

Nők csődülete a törvény
széken, ahol hiába várták 

Valentinó Il-t
A budapesti központi járásbíróság Markó- 

utcai épületének egyik harmadik emeleti folyo
sóján, ahol a büntetőtörvényszéki egyes bírák 
tárgyalótermei vannak, jól és rosszul öltözött 
nők egész tömege zsibongott szombaton. Dr. 
Csiky birő szobája előtt nyüzsöglek a hölgyek, 
akikről első pillanatban senki sem tudta, hogy 
mit keresnek a törvényszéken. Később derült 
ki, hogy Csiky biró idézettjei között szerepel 
Mindszcnthy Tibor, a második Valentinó is. A 
hölgyek valamelyike meglátta Mindszcnthy Ti
bor nevét a tárgyalási jegyzéken és elfelejtve, 
hogy Mindszenlhy jelenleg Hollywoodban fil
mezik, abban a hitben, hogy annyi pletyka 
után látható lesz, összecsőditelte az épületben 
levő nőket.

Mindszentiig Tibort a törvényszék Holstein 
József magántisztviselő elleni sikkasztási ügy
ben .mint a bűnügy koronatanúját idézte meg 
és csak a tárgyalás után derült ki, hogy a ki-t 
váncsiskodók hiába várlak, mert Valentinó //., 
minthogy Amerikában tartózkodik', nem jelen
hetett meg. Különben a vádlott sem jelent nieg 
a tárgyaláson, melyet a Horváth Nájidor-cég 
feljelentése alapján tűzlek ki ellene. Holstein 
a Horváth-cég alkalmazottja volt, nagyobb 
összeget inkasszált, mellyel nem számolt cl. 
Nem mert bemenni az üzletbe, hanem telefónou 
hívta fel főnökét, hogy adjon haladékot a kár 
megtéri lésére. Az összeget azonban később sem 
fizette vissza s igy tettek ellene feljelentést.

A biró megállapította, hogy Holstein ismeret
len helyen tartózkodik', Mindszenlhy pedig, aki 
mint az üzlet akkori alkalmazottja, az ügyről 
legközvetlenebb tudomása volt, nem jelenhetett 
meg. Csiky biró ezért megkereste a rendőrsé
get, hogy puhatolja ki Holstein tartózkodási 
helyét és a tárgyalási elnapolta.

— Nem azonos. Balázs Ferenc kispesti do-< 
hánytőzsdés annak közlésére kért föl bcnuüiH 
kot, hogy nem azonos Balázs Ferenccel, akit H 
kincstár megkárosításáért letartóztatásba he
lyeztek.
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Lukács Ödön dr. - alpolgármester;
Gordon Róbert - a Beszkárt vezérigazgatója
A fővárosi hiteltullépések következménye: nagy személyi válto
zások a városházán — Scitovszky belügyminiszter kijelenti, hogy 
erélyes kézzel akar rendet teremteni a fővárosi gazdálkodásban

’A fővárosi sorozatos htellullépések ügye 
élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Ma 
ipár kétségtelen, hogy ezek fölött a szokat
lanul gyakori és minden eddigi esetet meg
haladó méretű hiteltullépések fölött utóla
gos jóváhagyásokkal nem lehet napirendre 
térni. Politikai és várospolitikai körökben 
mindenfelé és pedig úgy a kormánypárti ol
dalon, mint ellenzéki részről is a konzek
venciák teljes levonását követelik. Ilyen kö
rülmények között bizonyosra vehető, hogy 
azok a jelenetek, amelyek során a főváros 
legutóbbi pénzügyi bizoltsági ülésén a ta
nács lemondását követelték, legközelebb 
megismétlődnek.

A történtek után általános érdeklődés 
előzi meg a kormány állásfoglalását a fő
városi bonyodalmak elintézését illetően. 
Scitovszky Béla belügyminiszter, akit a 
hiteltullépések konzekvenciái tekintetében 
vasárnap megkérdeztünk, a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

—■ Mihelyt az egyes fővárosi hitel- 
túllépésekről értesültem, azonnal meg
indítottam a vizsgálatot. Nemcsak a 
Széchenyi fürdő hiteltullépésc ügyé
ben indult meg a legerélyesebb vizsgá
lat, hanem az összes hiteltullépések 
ügyében, sőt

a hivatalos vizsgálatot kiterjesztettem 
elenörzési jogomnál fogva a fővá
rosi gazdálkodás egész területére.

Ezeknek a vizsgálatoknak az a céljuk, 
hogy megállapítsák: milyen okok 
idézték elő a híteltullépéseket és ki- 

• két terhel e hiteltullépések bekövetke-
■ zése miatt a felelősség. A vizsgálatok 
I nagyrészt még folyamatban vannak.
■ Ezeket « vizsgálatokat én elsősorban 

a magam tájékoztatása számára indí
tottam meg, mert elvégre jpgom és

4 kötelességem betekintést nyerni mind
ezekbe a kérdésekbe. Már akkoriban, 
amidőn az első híteltullépés ügye 

». szőnyegre került, hangsúlyoztam, hogy

tiszta helyzetet kell teremtenem az 
** egész vonalon,
mert véget kell vetni egyszer smin- 
denkorra annak a gyakorlatnak, hogy 
százpengős ügyekben belügyminisz
teri jóváhagyást kérnek, milliárdos 
hiteltullépéscket pedig minden meg
kérdezés nélkül, a saját elhatározá
suk alapján vesznek igénybe. Arról a 
kérdésről, hogy milyen konzekven- 

' fiákkal jár a folyamatban levő vizs- 
gálatok eredménye, ez idő szerint még 
a teljes anyag ismeretének hiányában, 
érdemlegesen nem nyilatkozhatom, 
annyit azonban már most kijelenthe
tek, hogy erélyes kézzel fogok rendet 
teremteni a fővárosi gazdálkodás egész 
területén.
Olyan helyen, ahol a belügyminiszter ál

tal megindítóit hivatalos vizsgálatok,,anyagát 
ismerik, úgy informálták a Hétfői Napló 
munkatársát, hogy Scitovszky Béla belügy
miniszter egyelőre nem óhajtja a hivatalos

Palackozott 
tejünket 

a magyar kir. állatorvosi főiskola tej- 
hygieníai laboratóriumának 1

bakteriológiai ellenőrzése 
mellett, az egyes időszakok szerint csak
úgy, mint eddig 

3’5-3-6°/o zsírtartalommal, 
a vitaminokat kímélő, az esetleges káros 
baktériumokat megsemmisítő 

megbízható pasztőrözés! 
eljárás szerint kezelve hozzuk forgalomba 
és fiókjaink útján 

díjmentesen házhoz szállítjuk 
Budapesti Központi Általános Tejcsarnok 

Részvénytársaság

vizsgálatok anyagának részleteit nyilvános
ságra hozni. A vizsgálatok lefolytatása — 
tekintettel arra, hogy egyre újabb és újabb 
hiteltullépések derülnek ki — még hosszabb 
időt vehet igénybe. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a belügyminiszter minden oldalról egy
aránt helyeselt eréllyel látott hozzá a hely-

Bizalmas tárgyalások 
a városházi vezetés átalakításáról

A várospolitikai élet legutóbbi jelensé
geiből, valamint abból a tényből is, hogy a 
községi polgári párt olyan élesen szállott 
szembe a főváros vezetőségével, arra lehet 
következtetni, hogy

a közgyűlés pártjainak többsége erős 
személyi változásokkal akar segíteni a 

mai állapotokon.

Annyi bizonyos, hogy még XVol ff ék is vilá
gosan látják: a tisztujításnak az az eredmé
nye, amelynek alapján a régi tanács tagjai 
kivétel nélkül a helyükön maradtak, azzal 
a következménnyel járt, hogy a főváros 
közigazgatása kátydba került.

A közgyűlés pártjainak egyértelműen az 
az álláspontjuk, hogy az önkormányzatot 
meg kell védelmezni és meg kell akadá
lyozni azt a lehetőséget, hogy a kormány 
a fővárost a maga hatáskörében reorgani
zálja. A fővárosi pártok úgy látják, hogy a 
törvényhatóság feloszlatásának térvét csak 
mumusként állítják be arra az eshetőségre, 
ha a közgyűlés maga nem tudná erélyesen 
megvédeni a polgárság érdekeit. Éppen 
ezért a legkülönbözőbb tárgyalások indultak 
meg arravonatkozóan, hogy a személyi kér
déseket miként lehetne úgy megoldani, hogy 
ez a megoldás egyúttal a főváros közigaz
gatásának reformját is jelentse. Ebben a 
tekintetben a községi polgári párt legutóbb 
bizalmas értekezletet tartott, amelyen a kö
vetkezőkben állapodtak meg:

1. Követelik a harmadik alpolgármesteri 
állás visszaállítását, hogy ez az uj alpolgár
mester intézze a főváros összes pénzügyi és 
gazdasági problémáit. Ez azt jelenti, hogy 
ez a harmadik alpolgármester lenne a fő
város tulajdonképeni pénzügyminisztere.

2. Sürgősen be kell tölteni a Beszkárt ve
zérigazgatói állását.

3. Az üzemeket az év végéig le kell épí
teni.

Cziráky György gróf Bűvésze tomboló 
ujjongás közben nyerte meg a Derbyt

Borongós hangulatban, rossz sejtelmekkel 
eltelve készült a magyar sportsmanvitág a leg
klasszikusabb versenyre, a Derhyre. Papírfor
ma, professzionátusok, szaklapok és napila
pok, rajongók és alkalmi turflátogatók egy
aránt azon bizonykodtak, hogy a hetedik Ma
gyar Derby a magyar tenyésztés gyászos vere
ségével végződik s az ideális kékszalag a reális 
ötszázmillióval együtt Csehországba vándorol.

A pesszimistákra újabban sűrűn rácáfolnak 
az események'. így történt vasárnap délután a 
versenypályán is. A beharangozott gyásznapból 
a túrion még soha nem látott lelkes, ujjongó 
örömünnep lett.

Nyolc lovat nyergeitek fel a nagy versenyre. 
Ötöt három nagymtillu magyar főúri istálló 
küldött a küzdelembe, a hatodik az igen szim
patikus, magyarbarát angol követ, Sir Barclay 
paripája, keltő a nogycseh egykori futballbiró, 
későbbi légionárius, ma dúsgazdag vállalkozó, 
Stegskál Ferenc sárga-fehér dresszét vitte a 
starthoz. E két utóbbi közt volt Vysehrad, a 
reás favorit, melynek nevéhez már elkönyvel
ték az áhított trófeát az clőrcsirók mellett a 
reális papirszámitók is.

Néhány sikertelen kísérlet után Kardos ve
zetésével széditően gyors iramban indul útnak 
a mezőny. A vezető mögött a nagy favorit, a 
cseh mumus helyezkedik cl. Cziráky György 
gróf remek Bűvésze hosszakkal leghátul. A 
sorrend az egyenesig nem változik. 500 méter
rel a cél előtt a favorit ostort kap, de hiába, 
újítani nem tud, előbb Brutus, majd a háttér
ből nyilsebesen előretörő Bűvész megelőzik, 
sőt Bűvész Brutus mellett is elsuhan és 14.000 
ember ujjongó őrömriadala kőit megnyeri a 
hetedik Magyar Derbyt. A publikum, mint egy 
ember fordul a lovarcgylcti páholyok felé, ka
lapot, zsebkendőt lengetve perceken át önfeled
ten, boldogom éljenzi a ragyogó arcú CrirdAjj 
György grófot, akit a mágnások ölelnek, csó
kolnak, kezeit szorongatják, vállát veregetik.

zet tisztázásához és ebben a munkában párt- 
kiilönbség nélkül minden oldalról hathatós 
támogatásban fog részesülni. A vizsgálatok 
eredményétől épen

kormánypárti oldalon nagy változások 
bekövetkezését remélik a városházán.

A kormánynak a különböző állásokra 
nyilvánvalóan már személyi jelöltjei is van
nak, a községi polgári pártnak pedig most 
az a törekvése, hogy e jelölteket a többi 
párttal is elfogadtassa.

Az uj alpolgármesteri állásra a kor
mánynak Lukács Ödön dr. pénzügy
minisztériumi miniszteri tanácsos a je
löltje, aki Nagyvárad helyettes polgár
mestere volt és akit a kormány a fő
városi kérdésekben a legnagyobb szak

értőnek tart.
Lukács Ödönnek az volna a feladata, hogy 
a főváros gazdálkodását és pénzügyeit 
rendbehozza.

A Beszkárt vezérigazgatói állásának be
töltésénél a kormány jelöltje Gordon 

Róbert,
a Déllvasut vezérigazgatója, aki tudvalevőén 
a Délivasut államosítása folytán ettől a: ál
lásától megválik. Ennek ellenében a kor
mány hajlandó lesz arra, hogy a Beszkárt- 
nak és a Vásárpénztárnak a részvénytársa
sági formában való fenmaradását meg
engedje.

Ezek azok a személyi kérdések, amelyek 
most előtérbe kerültek, amelyekbe azonban 
a közgyűlés többi pártjainak is lesz bele
szólásuk. Ezekben a kérdésekben csak o 
legbizalmasabb formában folynak még a 
tárgyalások. A pártok mindeneseire kivétel 
nélkül megegyeznek abban, hogy a főváros 
gazdálkodását valakinek rendbe kell hoznia 
és hogy ugyanakkor a Beszkárt élére is fe
lelős vezető személyt kell állítani. Annyi 
már most bizonyos, hogy bármilyen intéz
kedés történik is, Eolkusházy Lajos alpol
gármester kezéből kikerülnek a legfonto
sabb városgazdasági ügyek és a Beszkárt 
vezérigazgatói állását okvetlenül közleke
dési, nem pedig közigazgatási szakemberrel 

töltik be.

úgyhogy a szoros embergyüríiben alig tud az 
udvari páholy felé fordulni, hogy megköszönje 
mély meghajlással Horthy Miklós kormányzó 
szerencsekivánialait, aki állva, mosolygó arccal 
tapsol, Integet a litlboldog Dcrby-mjcrő gróf
nak.

A tomboló ünneplés folytatódik' a mázsáié
nál, érdem szerint bőven jut belőle a nagy
szerű urtrénernek, Horthy Jenőnek és a kitűnő 
magyar lovasnak, Gutái Jánosnak is.
. A nagy ováció elcsendesedik, a nagyszáma 
cseh vendégsereg lehajtott fejjel üldögél a 
biiflTé egyik sarkában s a negyedik futamot 
stílszerűen nyeri meg az erdélyi Mélik Andor 
Kolozsvár nevű lova.

VAS-, GÉP- ÉS 
HÁZTARTÁSI IPARI 
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I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

én
Olcsó Polgári Butorbemutató

A Szent István hét kiállításai
Városligeti Iparcsarnok

Fővárosi Csarnok 
augusztus hó 18-tól szeptember hó 15-ig

Kertlbutort
fából, vauból, teljes garnitúrát, színes, applikált ernyővet
Ismét adunk 4 p heti részletre előleg nél'ktll.

Nyugágyat 
csíkos vászon huzattal, lapos karral és láb- 
lioMzabbltóval 2 P hotlrészletre szállítunk 
Hermann Gyalu Magyar Kosárfonó 
Rt. Főtirluf: Upót-köriit 1.1 (Vígszínházán! 
szemben.) Telefon: Teréz 202 -06 Fióküzlet 
Horthy Miklós-m w-ll Tét: Jőtwf VQ-T1

A mohai Ágnes-forrás vizét 
hosszú evek sortín át rendelem 
s jó szolgálatot tesz a gyomor
hurut, a vékonybelek hurutos 
állapota, hugybólyughurut és 
torokhurut eseteiben. Dr. Kétly. 
Károly egy, tanár, Budapest.

Stirbey megy—’ 
Braíianii jön

Bukarest, junius 19. 1
Az uj román kormány válsága még 

mindig tart. Stirbey helyzetét tarthatat
lannak látják és a miniszterelnök hét
tőre összehívta a minisztertanácsot. 
Előreláthatólag kedden már döntés lesz. 
Stirbey megy és Bralianu jön.

Részegen belefulladt 
a Rákos-patakba
Vasárnap délután a Váci-ut mellett, a Rá

kos-patak vizében egy munkásruhába öltö
zött férfi holttestére bukkanlak a járókelők. 
Értesítették az V. kerületi rendőrkapitány
ságot, ahonnan rendőri bizottság ment ki a! 
helyszínre. Az első feltevés az volt, hogy a 
vízben talált hulla gyilkosság áldozata. A 
vizsgálat során azonban megállapitották* 
hogy a halott Babai Lajos hatvanéves ci- 
pészmester, aki a Váci-ul 170. szám alatt ia« 
köti. Szombaton este az egyik váci-uti kocs
mában sokat ivott s részegen tartott haza
felé. Megbotlott a Váci-utón a Rákos-patak 
mellett, beesett a patak vizébe, ahonnan 
kitápászkodni nem tudott. Halálát fulladás 
okozta. A holttestet a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

Kosztka István ellen 
rágalmazást pőrében elejtette a 

vádat a koronaügyész
A Kosztka—Vo/éríán-gyilkosságnak egj7, 

merész epizódja játszódott le a Kúrián. 
Koszlka István nyugalmazott pénzügyi fő-, 
számtanácsost, akit az elsőfokú bíróság sza
badságvesztésre ítélt s aki időközben megbe
tegedett, súlyos álapotára való tekintettel 
beszállították a .S'/es/o-szanatóriumba, ahol 
többek előtt, igy volt felesége, jelenleg 
Thomka Zoltán nyugalmazott ezredes neje 
elölt azt a kijelentést tette volna, hogy Lan- 
ger Jenő dr. nyugalmazott törvényszéki eh 
nököt és első ügyvédjét, Dési Géza dr. or
szággyűlési képviselői megvesztegették ősi 
azért kapott ő első fokon olyan súlyos bün
tetést.

Thomka Zoltán ezredes a kijelentés után 
nyomban érintkezésbe lépett a törvényszéki 
elnökkel és Dési Gézával, akikkel levélben 
közölte az elhangzott rágalmat, mire Lán
yé r Jenő az igazság ügy minis: tértől kapott 
felhatalmazás után felhatalmazásra üldö
zendő rágalmazás címén eljárást Indított 
Koszlka István ellen. Ugyancsak rágalmazás 
címén feljelentette öt Dési Géza dr. is.

A fötárgyalás előtt

Kosztka István elfogultsági kifogást j 
emelt a budapesti biintefőtörvényszék ' 

ellen j

és kérte, hogy rágalmazás! perét a pest
vidéki törvényszék tárgyalja. A bíróság 
ennek a kérésnek helyt adott és a pestvidéki 
törvényszéken megtartott főtárgyalás után 
Kosztka István pénzügyi főtanácsost három
hónapi fogházbüntetésre ítélték. A Tábla 
ezt az ítéletet helybenhagyta és a bejelentett 
semmiségi panaszok folytán most foglalko
zott az üggyel a Kúria.

A periratok ismertetése után, melynek 
során felolvasták Thomka Zoltánná, Rad- 
ványi Bertalan dr. földmivelési miniszteri 
titkár és Polónyi Dezső dr. ügyvéd tanúval
lomását, a koronaügyész elejtette Kosztka 
ellen a rágalmazást vádat, azzal az indoko
lással, hogy az inkriminált kijelentést meg- 
történésére nem sikerült kétségtelen bizo
nyítékokat szerezni. Ezzel azután a por vé- 
get is ért.

Opera-zongoraterem
Hajós ucca 10. (Operánál). Zongorák, pianíaók 
80 pengő havi részfetro Is. Állandó raktár.
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HÍREK
Közelharc a csillag
hegyi vasútállomáson

Botrányos ós szinte páratlanul álló jele
netek játszódnak le vasárnap délután a he
lyiérdekű vasul csillaghcRvi állomásánál. A 
rckkenö forrósán miatt mindenki igyekezett 
lehetőleg fürdőbe menni s a strandfürdők 
ellen valóságos ostromot indítottak. így a 
csillaghegvi strandfürdőre tizenhatezer em
ber ment /•/. természetes, hogy a kabinokért 
óriási harc folyt. Ez azonban még egyszerű 
dolog lelt volna, mert a nagykiterejdésü 
strandfürdőn úgy ahogy eloszlottak a für- 
dőzök.

A haj akkor kezdődött, ai. kor délután 
hirtelen elborult az ég, esőfelhők közeledlek, 
mindenki megijedt, gyorsan fclöltözködlek 
s igyekeztek mielőbb a helyiérdekiihöz 
jutni, hogy visszatérhessenek. Percek alatt 
ezrekre menő tömeg gyűlt össze a csillag
hegyi helyiérdekű vasútállomásnál és az ér
kező vonalokat valósággal megoslromollák. 
A legelképzclhetellenebb tumultuózus jelene
tek játszódlak le.

Öklökkel Igyekeztek helyet szorítani, 
lelépték egymás ruháját, íühhen elájul
tuk, kisebb zuzódúsi sérüléseket szen

vedtek.

Legjobb dolguk a zsebtolvajoknak volt, mert 
ritkán történik egyszerre annyi zsebtolvaj
lás, mir.l a vonalok ostromlásánál. A hely
zet már olyan tűrhetetlen volt, hogy nz állo
másfőnökség a csendőrségtől megerösitésl 
kért, de ez sem volt elegendő és kél ízben 
érkezett újabb megerősítés. Már

harminc szuronyos csendőr igyekezett 
fcntartanl u rendéi, de még ez is kevés

nek bizonyult.
Végül is hosszas harc ulán tizenegy órára 

bőrig elázva, lerongyolódva sikerült az em
bereknek visszajutni a fővárosba.

— Herezeg Ferenc és a vásárhelyi képvi
selő. llerczeg Ferenc, a nagy magyar re
gényíró, ma Cgv cikkben nyilatkozik‘a Tőf- 

ügyéről és cikkében az irói szabadság 
melleit foglal állást, llerczeg cikkének azon- 
bán \an egy pikantériája. A kitűnő iró azok 
közül a politikusok közül, akik a képviselő
házban szóvátctlék a '/’ótfigos ügyét, legin
kább A un Belát támad ja meg, a hódmező
vásárhelyi ellenzéki képviselőt. llerczeg-cik
keben úgy nyilatkozik Kun Béláról, mint 
kinek irodalmi lájékozódollsúgűt vonja két
ségbe. t gy latszik, llerczeg Ferenc viszont 
Kun Bélával szemben tájékozatlan. Kun 
Bt la elsősorban is már a régi parlamentben 
is 'Cp\iselőlársa volt llerczeg Ferencnek, 
egyibkénl pedig a legnagyobb vidéki lapok 
egvikének főszerkesztője, mindenckfölöll 
pedig o nyerte meg negyedszázaddal ezelőtt 
<i: akadémiai pályadijat Deák Ferencről 
iro!t odújával. llerczeg azt mondja, hogy a 
lótáyas ügyében az irók nyilatkozzanak, ne 
pedig a politikusok. libben igaza is van, 
csakhogy ezúttal kiderüli, hogv Kun Béla is 
)ro. Mindebből pedig az a tanulság .hogy « 

érlil' mc° i°bba" egymást, mint 
a politikusok.

Maycr János Hódmezővásárhelyen.
O< me/'ivas1 beit 1(,| jelentik: Maycr János 

luldmivelesiigyi miniszter ma délelőtt Hód
mezővásárhelyre érkezett. Délben a városhá- 
rmi Mok<-say Zoltán elnöklésével diszköz- 
gvul- s volt, amelynek keretében Soós István 
polgármester alnyujlolta Maycr Jánosnak 
Hódmezővásárhely díszpolgári oklevelét. Ami

1 •' szaggyül-.-si képviselő a függetlenségi 
part névében üdvözölte a minisztert, akit 
arra kért, hogy Nagyatádi áldott, demokra
tikus szellemében működjék. Maycr János 
f-'ldmivelésugyi miniszter az üdvözlésekre 
válaszolva, a többek közöli kijelentette, 
liogy f.teh.s állásában, hová a közbizalom 
• s felsőbb parancs állította, mindig józan 
rsszel <s tiszta kézzel igyekezett a gondjaira 
H.olt nemzeti javak felelt őrködni. Aki 

nem ezt teszi, a hűn utján halad. Délben a 
Kaszinóban a város diszebédel adott, dél
után pedig a miniszter megjelent a gazdasági 
egyesület áltál rendezett lóversenyen.

— M indlsch Hermann temetése. A Pénz
intézeti Központ népszerű ügyvezető igaz
gatójának. Windiseli llermannak halála szé
les körökben mély részvétet keltett. A gyá
szoló családhoz vasárnap özönével érkez
tek a kondoleálé- levelek és részvéltávira- 
tol. Számos politikus, pártok vezérei, igy 
llmássy László, az cgységcspárt elnöke, to

vábbá a bankok és nagyvállalatok igazgató
ságai küldöttek részv éttáv iratot az özvegy
hez, akihez Itákosi Jenő meleghangú vigasz- 
I dó sorokat intézett. A temetés, melyet a 
Pénzintézeti Központ nagy pumpával ren
dez. hétfőn délután öt órakor lesz a farkas- 
réti temetőben. A temetésen a budapesti 
pénzintézetek vezetőin kívül a vidéki pénz
intézetek is bankok küldöttségei is megje
lennek.

— I.rzuhr.nt n másoilik emeletről és meghalt. 
Lukács Ferenc gyűri munkás munkakörben 
vasárnap <lvl|>cn a második emeletről n föld
szintre esett te Meghalt. Holttestét a honi t uni 
jntéxctbc sjalfitották,

Horthy Miklós kormányzó beszéde 
a hősök özvegyeinek és árváinak gondozásáról

Ma délelőtt leplezték le nagybányai vitéz 
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója 
jelenlétében Dunaföldvár 400 hősi halott
jának emlékére emelt szobrot. Az ünnepség
re Dunaföldvárra érkeztek a Szeged cs 
Kecskemét örhajók s ezek legénysége al
kotta a tisztelgő katonai diszszázadot. Ami
kor a kormányzó automobilon megérkezett, 
l'csthy Pál igazságügyminiszler üdvözölte 
a kormányzót s bemutatta a szobor készítő
jét, Orbán szobrászművészt s Rátkay László 
volt országgyűlési képviselőt, az ismert 
iról. aki az emlékműbe vésett költeményt 
irta.

A szobor előtt Zlinszky István, a paksi 
kerület képviselője mondott beszédet, majd 
Erdélyi Aladár felkérte a kormányzót, hogy 
adjon engedélyt a szobor leleplezésére, 
mire a kormányzó a következő beszédet 
mondotta:

— Már évek óta a tavaszi és nyári va
sárnapok legszebb ünnepségei azok, ame
lyeken egyik vidék a másik után emlékszo
bor felavatásával rój ja le a kegyelet adóját 
a hősökkel szemben, örvendetes jele ez an
nak, hogy erősen él a mai nemzedék lelké
ben a vitézség kultuszának és a hősök 
iránti hálának nemes érzése. A hálának 
azonban nemcsak emlékszobrok emelésé
ben kell megnyilvánulnia.

Viharok és botrányok 
a bolgár király trónbeszéde alatt

Szófia, junius 19.
A király ma reggel nyitotta meg az uj 

kamara első ülésszakát s felolvasta trónbe
szédjét. Midőn e szavakat mondotta: „.4 vá
lasztók tömeges részvétele a múlt héten le
folyt szavazásnál tanúskodik a rendről és 
szabadságról...“, Szagajloff szocialista kép
viselő a királyra mutatva közbeszólt:

— Ez nem felel meg a valóságnak.
A közbeszólást a baloldal tüntető tapsvi

hara kisérte. A jobboldali képviselők viszont

—Zivatar jön. A Meteorológiai Intézet fiz 
időjárásról a következő prognózist adta ki: 
Zivatarra, csőre hajló idő, később hősülyc- 
dés várható.

Éjszakai szurkátások. Szombatról vasár
napra virradó hajnalon a Városligetben 
ismeretlen tettesek megtámadták Agárdi 
József 40 éves kőművest, akit vasbotokkal úgy 
fejbevertek, hogy összeesett és eszméletét el
vesztene. A hajnali órákban az őrszeme; ren
dőr talált rá. —■ Hasonló éjszakai támadás tör
tént a Damjanich -és Bethlcn-utca sarkán, 
amikor is észrevétlen megtámadták és hátba- 
szúrták Konc. János napszámost, akit a men
tők életveszélyes állapotban a Rókus-kórházba 
szállítottak.

— Kártyaklub és politika. A fővárosi 
klubi iszonyok ismerői elölt nem titok, hogy 
a rendőrség által lerazziázolt és beszünte
tett kítrlynklubok tovább folytatják műkö
désüket, mint politikai klubok. Egyes poli
tikai pártok jóhiszemű vezetőembereit meg
nyerték „kerületi klubok" alapításához 
ezek a prononszirozott kártyakei erők is a 
megváltoztatott, hatósági üldözéstől mentes
nek látszó uj cégér alatt folytatják a játé
kot. mint azelőtt. Ez. a játék azonban nem 
tarthat sokáig, akármilyen jól megszerve
zett fclhajtógazdával is dolgoznak a pinka
bérlők. A hatóság tisztán látja dolgaikat és 
kisded üzclmeiknck hamarosan véget vet. 
■4 hivatásos kárlyajátéküzemeknek lejárt a 
kora, nem is szabad kisded játékaikat ko
molyan venni.

— Fncscmetcklosztás. A földmivelésügyi mi
niszter nz államerdészeti facscnictekerlekből ez 
óv őszén és n jövő év tavaszán is nagyobb 
mennyiségű erdei facsemetét és husángot oszt 
ki. Az erről szóló hirdetmény a Budapesti Köz
lönyben, nz Erdészeti Lapokban és a Köztelek
ben jelenik meg. Az érdeklődőknek egyébként 
a tervezett erdősítések és fásítások helyére ille
tékes tnagy. kir. erdöigazgatóság adja meg a 
szükséges felvilágosítást. Az erdöigazgatóságok 
székhelye: Gödöllő, Miskolc, Debrecen, Kecs
kemét, Kaposvár, Győr.

— Kerékpár verseny kél súlyos sebesülés
sel. Peslszentlőrinccn vasárnap délelőtt ke
rékpárversenyt rendezlek, mely alkalommal 
Kreibig Béla 20 éves vasmunkás leesett a 
gépéről és súlyos fejsérülést és belső vér
zést kapott. Ugyancsak ez alkalommal a 
kerékpárosok elgázolták Nagy Sándor kő
bányai munkást, aki súlyos belső vérzést 
kapott, mert több kerékpár keresztülment 
a testén. A pestszentlőrinci mentők a ver 
seny kél áldozatát a Szent István kórházba 
száílilotlák. Állapotuk életveszélyes.

— Magyar milkiállHús Krakkóban. Vasár
nap nyitották meg Krakkóban a íragyar mű
vészeti kiállítást. Az ünnepélyes megnyitás 
nagy ünnepségek közöli, előkelő közönség 
jelenlétében történt meg. A kiállításról meg
állapították, hogy egyike az utóbbi évek 
legnagyobb művészi ctcdq\énycinck<

Ez a hála arra is kötelez bennünket, 
hogy a hősök özvegyeiről és árváiról 

gondoskodjunk.

— Nem engedhetjük, hogy nyomorúság 
legyen annak az osztályrésze .akinek férje 
vagy apja a haza oltárára éleiét áldozta és 
hogy a fényes emlékművek mellett pusztu
lás várjon azokra, akik támaszukat vesztet
ték el. Ennek a kötelességnek átérzése szé
pen nyilvánult meg egyik virágzó alföldi 
városunkban ma egy hete, amidőn ott a 
hősök emlékét ünnepeltük. Nagykőrös vá
ros polgármestere a szobor mellett tett ün
nepélyes fogadalmat arra, hogy hőseiknek 
özvegyeiről és árváiról nem fognak megfe
ledkezni. Erre az Ígéretre érezze kötelezve 
magát az ország minden városa, minden 
falva, az egész magyar társadalom, s ezt az 
Ígéretet váltsuk is valóra és mutassuk 
meg, hogy a hősök emlékét nemcsak ünne
pelni tudjuk, de értük minden áldozatra is 
készek vagyunk. Szívesen veszek részt ma 
Dunaföldvár ünnepén s az ő hősi halottai
nak kijáró mélységes kegyelettel adom meg 
a szobor leleplezésére az engedélyt.

Az ünnepély után a kormányzó autóval 
visszautazott Budapestre.

némán néztek a tüntető baloldali képvise
lőkre,

a király elsápadt s csak pillanatok múl
tán folytatta a beszédét.

A trónbeszéd befejezése után a jobboldali 
képviselők zajos tapssal adtak tetszésüknek 
kifejezési, a baloldali képviselők tartózkodtak 
a tetszésnyilvánítástól. Szagajloff képviselő 
közbeszólása a parlamentben mély benyo
mást keltett, SzagajlofTot mérsékeld szocia
lista politikusnak ismerték, aki eddig ellene 
volt minden erőszakosságnak.

— összeroncsolta a gép a kezét. Rózsa 
Károly 16 éves gj'ári munkás kezet elkapta 
a kclenvölgyi posztógyárban egy gép és 
összeroncsolta. A mentők súlyos állapotban 
szállították a Rókus-kórházba.

— Kiesett az autóból. Benjámin Vilmos har
mincegyeves ékszerész a vecsési országúton a 
robogó autóból egy fordulónál kiröpült. A 
mentők súlyos sérüléssel a Szent Isvtán-kőr- 
házba száílilotlák.

— Csökken a munkanélküliség Olaszor
szágban. Rómából jelentik: A munkanél
küliek száma Olaszországban állandóan 
csökken és jelenleg csaknem normálisnak 
mondható. Az utóbbi időben a munkanél
küliek száma tényleg havonta kereken öt
venezerrel csökkent. Ez a tény lehetővé te
szi, hogy a munkanélküliségnek a líra fel
értékelésének ingadozásaival kapcsolatos 
ingadozását a kellő határok közé szorítsák.

— öngyilkos lett a Kamara-erdőben. Va
sárnap délelőtt a Kamara erdőben oszlás
nak induló holttestre bukkantak. A holttest 
mellett Frommer-piszloly és elhasznált töl
tény hevert. A rendőri bizottság megállapí
totta, hogy Thaxhammer János földműves, 
i. ki néhány nappal ezelőtt eltűnt, öngyilkos
ságot követett el.

— Szivszélhüdésbcn összeesett és meghalt 
egy ügyvéd. A nyugati pályaudvar éltermé
ben, a Démusz-vendéglöbcn tragikus ese
mény történt vasárnap este. Az étteremben 
egy ur az asztal mellett hirtelen rosszul lett 
és összeesett. Mire a mentők megérkeztek, 
ki is szenvedett. Megállapították, hogy a 
halott Weiss S. Vilmos dr. budapesti ügy
véd, aki a DesscwíTy-utca 21. számú házban 
lakolt. Halála mély és nagy részvétet keltett.

— Eltűntek. A főkapitányság eltűnési oszló-.' 
lyán bejelentették, hogy Révész József 53 éves 
asztalosmester a Nagyfuvaros-utca 8. — Hús- 
pár Mária. 22 éves háztartásbeli alkalmazott 
Izabclla-ulcai 18. szóm alatti szolgálati helyé
ről eltűnt. A rendőrség az eltűntek felkutatása 
érdekében megindította a nyomozást.

— Kcrékpárlolvajlások. Harangozó József 
fémöntő bejelentette a főkapitányságon, hogy 
a Leszámítoló Bank kapuja alól ismeretlen let
tes ellopta négy millió koronát érő kerékpár
ját. -- Ugyancsak hasonló természetű bejelen
tést lett a rendőrségen Knopper Károly 16 éves 
tanuló, aki elmondotta, hogy a Páritsi-ulca 5. 
számú ház kapuja alól ismeretlen tettes ellopta 
a kerékpárját.

— Jép ső. Békéscsabán vasárnap délután 
3 és 4 óra között olyan erős jégeső vonult 
el a város környékén, hogy a vetést teljesen 
elpusztította. Az. orosházi vonal tizenkét ab
lakát a jég betörte.

— A hajóállomáson ellopták nz óráját. 
Ilackcr M. Károly gyógyszerésznek az 

Eötvös-téri bécsi hajóállomáson egy zseb
tolvaj ellopta zsebéből az aranyláncon függő 
qranyórájál,

Gázzal öngyilkos lett 
egy mérnök

Sokodi Dezső 43 éves oklevles mérnök! 
vasárnap éjjel a Király-utca 82 számú ház
ban levő lakásán a gázcsapot nyitvahagyta., 
Mire észrevették,. már eszméletlen volt. A! 
mentők a Rókus-kórházba szállították, de 
eszméletét gyomormosás után sem nyertó 
vissza. Hogy a mérnök miért akart meg-, 
halni, az éj folyamán nem sikerűit megálla- 
pitahi.

— Viharos gyűlés a nyugdíjasoknál. A’ 
Nyugdíjasok Országos Szövetsége vasárnap, 
délután a pestvidéki törvényszék épületé
ben dr. Filippi Ödön ny. táblabiró elnökié* 
tével közgyűlést tartott. A közgyűlés nem 
vette tudomásul ama bejelentést, hogy, 
Witt László elnök tisztségéről lemondott és; 
egyhangúlag lemondásának visszavonására; 
kérték fel. Ezután Mattavovszky István dr. 
a vezetőség iránt bizalmatlanságot jelentett 
be, nagy zaj és lárma tört ki, különösen 
mikor Rákosi István ny. főispán Kavacsay 
ügyvezető alelnök ellen tett bizalmatlansági 
indítványt, akit viszont Wendl Aladár vett 
védelmébe. Kavacsay tiltakozott a vád el
len, különösen, hogy illetéktelenül segélye
ket utalványozott volna ki. Végül a lárma 
és tumultus akkora lett, hogy az elnök .az 
ülést határozathozatal nélkül feloszlatta.

— Harangszentelés a Belvárosban. A!' 
Nagyboldogasszonyról elnevezett belvárosi; 
plébánia egyházközsége a hívők áldozatkész
ségéből beszerzett uj harangokat vasárnap 
szentelte fel. A harang széni elő beszédet 
Glattfcldcr Gyula dr. Csanádi püspök mon
dotta. Harang-anya Klebelsberg KuivS 
grófné, a kultuszminiszter neje volt.

— Elütötte az utolsó konflis. Vasárnap, 
délelőtt az Apáti-utca 12. számú ház előtt 
néhány fiúcska játszadozott, amikor arra 
hajtott egy konflis. A kocsis belehajtott a 
játszadozó gyerekek közé és elgázolta Grófi 
János nyolc éves tanulót, akit a mentők sú
lyos sérülésével az Uj Szent János kórházba 
szállították. A kocsis a szerencsétlenség 
után elrobogott.

— A Társadalomtudományi Társaság köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta a Magyat 
Társadalomtudományi Társaság második ren« 
dcs évi közgyűlését nagyszámú hallgatóság je
lenlétében. A közgyűlésen ott voltak többek- 
közt-. Hegedűs Lóránt, báró Kornfeld Móric és 
Szinyei József is. Hornyánszky Gyula egyete 
mi tanár elnöki megnyitó beszéde után Concha 
Győző egyetemi tanár tartott előadást Tudo
mánypolitikánk feltételei címmel. A főtitkári 
jelentés utáh a közgyűlés végétért.

— Fürdés közben a Dunába fulladt. Fá
bián József tizenötéves kifutófiu vasárnap 
délelőtt Újpestnél a Dunába fürdőit. Úszás 
közben görcsöt kapott és segélykiáltás köz
ben elmerült. Többen mentésére siettek, de 
a szerencsétlen fiú elmerült. Holttestét nem 
sikerült kifogni.
— Elmebeteg az utcán. Weiland József 28 

éves gyári munkás Kispesten, az Árpád-utcában
dűhöngéni kezdett. Letépte magáról a ruhát 
és inzultálla a járókelőket. A rendőr előállított* 

a főkapitányságra, ahol a rendörorvos megálla
pította, hogy ön- és közveszélyes elmebeteg. Kx 
angyalföldi ■ elmegyógyintézetbe szállították.

— Szerencsétlenség — főzés közben. Az 
egyik városligeti étterem konyhájában Pléhes 
Gusztáváé,' 24 éves konyhai alkalmazott főzés
közbon leöntötte magát egy nagy fazék forró- 
vizzej. A szerencsétlen nőt a Szent István-kór- 

llázban ápolják.
— Az „Óta" Holzinduslrie A.-G. Gcnfben megtartott 

rendkívüli -közgyűlésén. tekintettel a válalat nagyará
nyú fejlődésére, elhatározta, hogy alaptőkéjét 80.000 
datab .50 sv. -ír. névértékű részvény kibocsátásával .K- 
millióról. 12 millió sv. fr.-ra emeli fel. Az uj részvények

2-1 arányban 70 sv. fr. árfolyamon ajánltatnak fel a 
régi részvényeseknek. Az elővételi jog julius 2-ig be

zárólag n következő intézeteknél gyakorolható és pedig: 
‘Budapesten- Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár, Géniben: Comptoir d'Escomptc de Geneve, Wien- 
ben-bep: üsterrelclüschc Creditanstalt és Niedcröster- 
reichisthe Escomptc Gesellschaft. Zürichben. Comptoir 
(l’Esconipteule Geneve fiókja és a Blankart & Co. bank
háza. Az uj részvények nz 1927 —28. évre oszlalékjogosul- 
lák Az alaptőke felemelésének sikerét a vállalatnál ér

dekelt csoportokból alakult szindikátus garantálja, amely 
a régi részvényesek által esetleg át nem vett darabokat 
kibocsátási árfólyamon Átveszi. Az igazgatóságba uj ta
gokul beválasztattak: báró Kornfeld Pál, a Magyar Ál
talános Hitelbank h. vezérigazgat jói. Ehrenfest Frigyes, 
az Osztrák Creditanstalt igazgatója (Wien), Polli Ri- 
chard, a Hardy A Co. bankcég vezérigazgatója (Ber
lin). Bingler A.' William, lovag Anhauch Miksa. Pilzer 
l.ipót és Pauer Leó,

t
öiv. Windiseh Hermnnné szül. Gcrslenberger 
Emma, a maga és Fekete Dezsőné szül. Win- 
disch Paula és Windlsch Hilda, alulirt család
tanok és rokonság ne ében mélységes bánattal 
eltelve • <s az Ur akaratában való fájdalmas 
megnyugvással jelenti, hogy forrón szeretett 
férje, a hűséges hitvestárs, az ör.lcládozó jósá
gos apa

Wíndisch Hermann
m. klr. kincstári főtanácsos,

■ Pénzintézett Központ ügyvezető igazgatója
64 éves korában, boldog házasságának 22-ik 
évében, hosszas, súlyos szenvedés után 1927 jú
nius 18-án. reggel 8 órakor az Úrban csende
sen elhunyt.

Déága halottunk földi maradványait 1927 ju
nius 20-án, délután 5 órakor kísérjük utolsó 
útjára a róm. kath. anyaszentegyház szer
tartása szerűit a farkasréti temető halottas
házából.

Lelkének üdvéért az engesztelő szentmisét 
1927 junius 24-én, pénteken d. e. 9 órakor mu
tatjuk be n krisztinavárosi plébánia templom
ban a Mindenhatónak.

Dudapest. 1927 junius 18-án.
Áldás és béke hamvaira!

Wl.dl.rh A.|.|, Wta- 
dlseh Hilda testvérei. Fekete Dezső vejc. sógor- 
női és sógorai. Gerstenbergcr Emi! éa neje 

apósa és anyósa.
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r 'Á színházak világában, a rekkenö hőség 
'ellenére, szinházdircktorokra s színészekre 
nézve egyaránt jelentős színházi események 
folynak: szerződtetési tárgyalások és szer
ződések megkötése. Xr. Operaháznál, Nemze
tinél és Vígszínháznál c tekintetben njabb 
meglepetések már nem várhatók, de a többi 
színház még mindig hosszasan tárgya), hogy 
minél kedvezőbben készítse elő az uj sze- 
zónt. A Fővárosi Operett Színház igazgató
sága megbeszéléseket folytat Somogyi Erzsi
vel, aki tudvalevőleg elhagyta a Nemzeti 
Színházat s száz fellépésre a Vígszínházhoz 
szerződött. Tekintettel arra, hogy az a sze-, 
repkör, amely a Fővárosi Operett Színház
nál még betöltetlen, Somogyi Erzsi számára 
a legalkalmasabb, bizonyára sikerrel végző
dik a tárgyalás.

*
A színházi világ egyik legérdekesebbnek Ígér

kező eseményéről még csak a legbeavatoltabbnk 
tudnak. Ezek szerint a benfentesek szerint tár
gyalások indultak meg

a Radius-niozi igazgatósága és Bárdos Ár- 
túr között.

Bárdos ugyanis hajlandónak mutatkozik a Ra- 
dius-moziból — amelynek jövedelmezőségével 
a mozi igazgatósága elégedetlen — újból szín
házat csinálni és pedig kifejezetten drámai 
színházat, ahol klasszikus darabokat, igy Sha- 
kespearct is játszanának — olcsó helyárak mel
lett. Hogy ebből a tervből valóság lesz-c, ter
mészetesen kétséges.

•
A színházak egyébként nagyban válogat

ják már a jövő évad miisordarabjait. A Ma
gyar Színház, úgy látszik, különösen

angol szerzőkkel 
rokonszenvez: három angol iró darabját kö
tötte már le. Az egyik J. Flagand „Graeter 
Love“ (A nagyobb szerelőm) c. négyfelvo- 
násos drámája. A darab, mely egy év óta 
megy Londonban, a régi cári milliöben ját
szódik le s izgalmasan érdekes harmadik 
felvonásával vált népszerűvé. Londonban a 
darab főszerepét Sybill Thorn Dilié, a nagy 
angol tragika játszotta, hogy nálunk ki 
fogja játszani, azt egyelőre a Magyar Szín
ház sem tudja. A másik angol szerzőnek ■ 
neve ismert a magyar színházi közönség 
előtt: Somerset Moughan, az „Eső” szer
zője, akinek „The Lettcr** (A levél) c. drá
máját kötötte le előadásra a Magyar Szín
ház, amely Lonsdale „An Approval" (Pró
bára)' c. darabját s a „The Fanatist“ („Á 
fanatikusokkal is-•szinrehozza.i -o?.'
\ * '
, A Városligetben FeW Matyi szórakoztatja1 
a közönséget uj 'darabjával, melynek címé: 
A Lefkovtts-flu csele a Schlesinger-leánnyal. 
A szerző annyira bizik a sikerben, hogy az 
első tizenöt előadásra már — letétbe is he
lyezte a színészek fellépti dijait.

Szombaton este Újpesten, az ott vendég- 
Szereplő fővárosi színészek, de a néző kö
zönség egyrésze is, olyan botrányos jelenet
nek volt szemtanúja, amely a színházi világ
ban még alig fordult elő. Radó Sándor ké
mikus ugyanis nyárias vacsorát költött el. 
körözöttet evett uj hagymával s úgy lépett 
a színpadra. Szokolay Oly, Radó partnere, 
nem tudta türtőztetni magát a színpadon s 
félrcmagyarázhatatlan gesztussal adta tud- 
ára Radónak, hogy elviselhetetlen bűzt 
áraszt az idei hagyma illata. Radó ezt sér
tőnek találta magára nézve, Szokolay Oly 
védelmében viszont Harmatit Imre tiltako
zott Radó eljárása ellen, amire a kémikus 
rátámadt Harmathra. Botrányos tumultus 
keletkezett, alig tudták szétszedni a hevesen 
vitatkozó feleket s különösen Radó eljárását 
perhorreszkálták erélyes szavakkal a jelen
levők. Azt lehetett várni, hogy a botrányos, 
csúnya jelenetek után az ügynek vasárnap 
lovagias utón lesz a folytatása. Harmath 
azonban ezt mondotta előttünk: Lehet en
nek az ügynek folytatása? Hát lehet egy Ra- 
dóval szemben egy ügyet egyáltalán foly
tatni?

TABARI A
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Kellemes, hűvös 
helyiség

SZÍNHÁZ _ lW O 7 ■ I Piccaver ajánlatára szerződtették
Bécsbe Kovács Dezsőt

Titkos nem szerződik 
a Magyar Színházhoz

„Csak" hárommilliós fölléptídi/at a/ánlottak, s ezt nem fogadta el

A színházak leszállítják a helyárakat
A sztárrendszer és a tulinagas sztárgázsik 

bukásával együtt megbukott Budapesten az 
a színházi politika is, amely a tartott hely
árakkal akarta fentartani az utóbbi évek 
szinházvezetési módszerét. Jóformán egyes 
nagyhirnevü, nagytehetségii női vagy férfi
primadonnára alapították a színházak di
rektorai egész színházi üzemüket, verse
nyeztek abban, hogy ki tudja nagyobb fize
téssel elhódítani a másik színház nagynevű 
színészét és ebben a versengésben oly 
gázsiköltekezésre ragadtatták el magukat, 
amit csak a magasra szabott színházi hely
árak jövedelmeiből vélték teljesíthetni. Ez 
a nem olcsó helyárpolitika azonban csődöt 
mondott, a direktorok észrevették, hogy 
mérsékeltebb helyárak mellett sokkal jöve
delmezőbbé válnának színházaik.

Most — a színházi szezón végén — 
egyik-másik színház már jelenti is, hogy 
egészen olcsó helyárak mellett tartja elő
adásait s úgy tudjuk, hogy

néhány színház olcsóbb helyárakkal 
fogja megkezdeni az őszi szezónt

s az uj szezonban lehetőleg a mainál mér
sékeltebb helyárak mellett fog játszani.

Tíz és húsz, sőt

huszonöt—harmincszázalékos jegyár
csökkentést terveznek

az egyes fővárosi szinházdirektorok, ami 
természetszerűleg elsősorban a szinészgá- 
zsik csökkentését is jelenti.

Uj színházi helyárak életbeléptetését ter
vezi a jövő szenónra a Magyar Színház is, 
amelynek igazgatósága ilyen körülmények 
között tagjai fizetését is kénytelen redu- 

rkálni. A színház régi, neves művészei és 
.művésznői a szerződtetési tárgyalások, so
ráig . hajlandóknak mutatkoztak bizonyos 
hosszabb, időre szóló szerződtetéssel járó 
gázsiredukciókba belemenni, csupán

A Nemzeti Színház régi tagjai azt kívánják, 
hogy ők is felléphessenek magánszínházakban

A Nemzeti Színház régi tagjai nagy öröm
mel hallották Csortos Gyula szerződését és 
különösen azért örvendeznek ennek, mert 
Csortos szerződése áttörte a Nemzeti Szín
házban azt a frontot, hogy a színház tagjai 
nem léphetnek föl magánszínházakban. Ed
dig ugyan az elsőrendű tagok valamennyije 
kapott engedélyt egy-egy föllépésre, illetőleg 
egyes szerep elvállalására más színházban —• 
csak Várady Aranka nem élt sohasem ezzel 
a kéréssel — a jövőben azonban azt szerel
nék, ha szerződésileg nekik is hasonló jo
got biztosítanának. Miután azonban a Nem
zeti Színház tagjai jövőévi szerződésüket 
már aláírták, ennélfogva ez a kérdés csak 
jövőre lesz aktuális. Ekkor azonban a Nem
zeti Színház vezető tagjai Csortos példájára 
maguk is kérni fogják az ötéves szerződést 
és a jogot ahhoz, hogy magánszínházakban 
felléphessenek.

Csortos Gyula szerződtetését a Nemzeti 
Színházhoz a Hétfői Napló jelentette be el
sőnek és állapította meg, hogy Csortos 
Gyulával a Nemzeti Színház nagy érték
hez jutott. Ma már pontosan meg lehel ál
lapítani annak a szerződésnek feltételeit is, 
amelyet Csortos Gyula a Nemzeti Színházzal 
kötött. Eszerint Csortos ugyanazt a fizetést 
kapja, mint a Nemzeti Színház többi első
rendű tagjai, vagyis /’ Márkus Emilia, Vá- 
rady Aranka, Bajjr Gizi, Ődry Árpád, Gál 
Gyula és Rózsahegyi Kálmán. Ez a fizetés 
a különböző levonások után pontosan havi 
1500 pengő. Csortos Gyulának szerződése 
értelmében az első évben harminchatszor 
kell föllépni ezért a fizetésért, egyébként pe
dig a Belvárosi Színházban játszhat. A má
sodik évtől kezdve Csortos évenként száz
szor tartozik föllépni, azonban joga lesz 
neki arra, hogy más színházban is vállalhas
son évenként szerepet.

Csütörtöktől
v A szerelem bolondjai v

BÁSKY VII,MA — MAX LINDER

MIVDI'Y ESTE

OROSZORSZÁG
CSORTOS-TÖRZS—ORRY - SIMON YI MÁRIA 
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A FloCTállítác • 1 Pen8ö 20 fillér és 2 pengő a
-C*-* • küd. és NzalóntUrdö a

Hungária-iür dobén
Naponta reggel e-töl este 8-ig. — GOzftlrdO egész nap nyitva

Titkos Ilona nem irta még alá szerző
dését.

Titkos, aki az elmúlt szezónban csaknem 
megszakítás nélkül minden este fellépett, 
csténkint négymillió koronás felléptidijat 
kapott. A színház igazgatósága a jövő sze
zonra

hárommillió korona felléptidijat aján
lott fel •• művésznőnek,

azzal a kikötéssel, hogy Titkos más szín
házban nem léphet fel. Titkos ezt a szer- 
ződtetési ajánlatot nem fogadta el, a szer
ződést a Magyar Színházzal nem irta alá, 
hanem — mint ezt már megírtuk — kül
földre utazott, nyaralásra. Ilyen körülmé
nyek között a Magyar Színház most

primadonna nélkül
kezdte meg a következő szezonra színházi 
műsorának összeállítását s programját úgy 
osztotta be, hogy az uj évad első két hó
napjában Titkos nélkül fog játszani. A 
színház Oroszország-gal nyit,

még pedig úgy, hogy Csortos szerepét, 
a cárt, Kiss Ferenc játssza

s első újdonsága Lakatos László, Bródy 
István és Márkus Alfréd operettje lesz, 
Biller Irénnel, Honthy Hannával és Fejes 
Terivel a főszerepekben.

A jövő szezónban ugyancsak olcsóbb 
helyárak mellett fog játszani a Király Szín
ház is, ahol a most folyó szerződtetések 
során több-kevesebb

gázsiredukció
történt. Olyan hirek is keringtek, mintha 
— ilyen körülmények között — a színház 
naivája, Vaály Ilona megválna a Királytól. 
Ez a hír a valóságnak annál inkább sem 
felel.meg, mert Vaály szerződése a Király 
Színház bérletével egyidejű: tiz esztendőre 
szól.

Nagy feltűnést kelteit, hogy Schalk Fc-< 
renc, a bécsi állami operaház igazgatóba há
rom esztendőre szerződtette Kovács Dezsőt, 
a Városi Színház tagját. Kovács Dezsőt két 
esztendővel ezelőtt Titta Ruffo fedezte föl, 
feltűnt neki a fiatal baritonista hatalmas or
gánuma és ajánlatára Milánóban képezték 
tovább. Amikor néhány héttel ezelőtt Picca- 
ver a Városi Színházban a Bajazzókban fel
lépett, Kovács Dezső énekelte a prológust s 
Piccaver akkor elragadtatással hallgatta a 
magyar baritonistát. A világhírű tenorista 
figyelmeztette fölfedezésére Schalkot, aki 
rögtön szerződtette is Kovács Dezsőt. UgyJ 
látszik, Titta RuíTo és Piccaver közelebb áll
nak a Városi Színházhoz, mint az Operaház 
tagjai, mert különben lett volna valaki, aki 
Radnay Miklóst figyelmeztesse Kovács Dezső
re, mig igy Németh Mária, Anday Piroska 
és Pataiig Kálmán után most Kovács Dezső 
Becsben fog énekelni. Szeptemberben már 
föl is lép a bécsi operában, a Rigoletto cím
szerepében.

Titkos Ilona nevében 
szélhámoskodott egy 
volt szininövendék

Egy éjszakai meghívás bonyodalmai, 
amelyek a rendőrségen kerültek 

kibogozásra
Szombaton este több, a fővárosban tartóz

kodó bankelőkelőséget tclcfónon felhívott egy 
női hang.

— Itt Titkos Ilona beszél — mondotta a hivő 
fél — kedves igazgató ur. ma a városligeti 
kioszkban egy kis murit rendezek, amelyre önt 
ezennel meghívom. Azonban mindenki tartozik 
megfelelő italról előre gondoskodni, mert aztán 
felmegyünk a Svábhegyre, az én villámba, ott 
pedig még nincs elég a raktáron. Még nem va
gyok teljesen berendezkedve.

Ezután még egy rövid, de kedélyes diskurzus 
folyt le, amelynek során a hang célzást tett 
arra is, hogy egy kis ajándékot sem vetne meg. 
Az italokat a ligeti Gerbeaud hátsó bejáratá
hoz tessék küldeni, olt már várni fogják — vé
gezte a beszélgetést.

A felhívottak örömmel fogadták a meghívást 
és néhányon, a kitűnő francia pezsgőn és snap* 
szón kívül valami kis ajándékot is küldtek a 
primadonnának a kedves meghívásért.

A csomagokkal egymásután jelentkeztek n 
küldöncök éjfél után a Gerbeaud hátsó kis ka
pujánál. Olt már egy taxival várta őket egy 
nő, aki mint Titkos komornája mutatkozott bc< 
A csomagokat elvette, hogy ő majd beviszi azo
kat a Gerbcaudba és clkésziti a tálaláshoz.

Éjfélután két órakor aztán egymás után 
jöttek autóikon a meghívottak. A Gerbeaud-ot 
zárva találták és csak hosszas utánajárással 
tudták meg sürü telefonálgatások után, hogy 
Titkos Ilona nincs is Pesten és igy ők szélhá
mosságnak estek áldozatul.

Vasárnap délelőtt két meghívott bankelőkelő
ség feljelentést is lelt a főkapitányságon. Kér
ték, hogy diszkréten kezelje a rendőrség az 
ügyet, mert röstcllik a dolgot, de családi okok 
is indokolják ezt a kérésüket.

A rendőrség gyanúja Bakos Klári volt szini- 
növendékre terelődött, mert hasonló természetű 
szélhámosságokat követett el évekkel ezelőtt 
Honthy Hanna nevében. A bejclentőhivatalban 
megállapították, hogy Vörösmarthy-ulca 19. 
számú házban lakik. Kimentek hozzá a detektí
vek és éppen nagy dáridózás közben találták, 
A volt szininövendék a sok üres pezsgös pa
lack mellett már részeg is volt. Egy barátnőjé
vel és két soffőrrel mulatozott. Noha a barátnő 
és a két meghívott vendég nem akart tudni 
semmit Bakos Klári szélhámosságáról, őket is 
bevitték a rendőrségre, mert az a gyanú, hogy 
a sofförök egyike volt autójával a Gerbeaud 
előtt és segédkezett a volt szininövendéknek a 
szélhámosság elkövetésében.

KHJDHCSYDr szahoruoi,
VII., József körút 2

Rendel: 10—4 és 7—8-ig férfi- és nőlbetegeknok
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N V O RT
Az FTC, az UTE és a 111. kerület vizipólócsapatai 
voltak az első pontszerzők az uj Császártürdőben

Háromezer nczö adott díszes keretet a vízi- 
pólóbajnokság nagyszerűen sikerült startjának 
nz uj Császór-uszodúbnn. Az eredmények tel
jesen fedik nz erőviszonyokat. Csapataink já
tékán .nár nz első mérkőzéseken is észlelhető 
volt az, Rogy nz elmúlt telet válogatott kere
tünk non. töltötte tétlenül.

FTC—MAC 6:2 (2:1).
\ győztes zöld-fehérek csak a második fél- 

időben feküdlek bele, a játékba. A gólokat Vér- 
tessy és Wenk, illetve a Halász-fivérek dob
ták Az FTC részéről Vérlessy és Keserű 1L, a 
MAC részéröl Csorba játszottak jól.

1IL kér. TVE—MTK 3:1 (1:0).
Az MTK kemény ellenállási fejtett ki a mér

kőzésen, amelynek góljait Cselle, Keserű I., il
letve Homonnay dobták.

UTE—NSC 7:3 (4 : :0).
Az UTE könnyű győzelmet aratott formán 

kívül levő ellenfelén.
II. osztályú bajnokság.

OTE—BSzKRT 4.1 (0:1). h BSzKRT csa
pata, bár játékán határozott javulás észlelhető, 
még nem volt méltó ellenfele rutinirozottabb 
ellenfelének.

x Sípos Manci megjavította ■ 200 méteres hö!#juszá» 
rrkordját. Nagyszámú közönség xlótt rendezte meg a 
Tatabányai Sport Club a MUE-val karöltve ország... 
uszóversenyét. A verseny egyik kimagasló eredménye 
T.-.pokzay Jenőnek, egy ottani kömüvcslegénynek szen
zációs úszása, aki a jövő Sipossának Ígérkezik. A 
nagyszerű testalkatú ifjú a nehéz 100 méteiJs egyenes 
pályán kitűnő időt úszott ki úgy 100 méteren, mint 
200 méteren. A verseny második kimagasló eseménye 
Siposs Manóinak, a kiváló hölgyrekorder bajnokunknak 
200 méteren felállított uj 3 perc 198 másodperces re
kordja.

V fuhim: 1. Albert (12) Síelni z. 2- Ujkut (25), S. 
Alabaster Cl) F. in. Kritikus, Hitt schön. Vince, Fala Morcán" L’oumanrcusc. 10.68. 28, 55, 21. Olasz: 10.150.

VI. futam: 1 Vihar-Wenidurf (2 és fél) Stur.n 
Marcit. 2. t iu Árion (2 és fél) Zech Rózsika, $. Ba. 
bús—Patvolat (8) Dr. Szász J.-né. F. ni. Dráma—Neu. 
miiiktcrin. Pityke-Vidor. Csilt-Idyl. 10:28, 14, 20. 
Olasz 10;"0.

A KAOE nyerte meg Budapest 4/400 méteres 
stafétabajnokságát

Gyönge eredmények a BBTE hétnapos versenyének vasárnapi 
részén — A vidéki diákailéiák sikeres rohama a tőváros ellen — 

Jól sikerült a MTE női atlétikai viadala
' Az elmúlt vasárnap három atlétikai esemény 
volt a fővárosban. Mig a Hungária-v.i pályán 
a BBTE versenyén Budapest 4X<00 méteres 
slafétabajnoksága dőlt el, addig nz üllői-uton 
nz ország középiskolai diákntlétúi mérték össze 
erejüket pompás bajnoki miiing keretében.

Budapest 4X400-ns stafétabajnokságát a 
KAOE-nek Ruzleska— Dauber—Gerő—Sugár 
összeállítású csapata nyerte 3 p. 27.4 mp-cs 

idősei.
Főbb eredmények 100 méter: 1. Gerő Mór (KAOE)

11 mp. 3. Odrv (BBTE). 3. Vida (KAOE). — Magas
ugrás: 1. Késmárky 178 cm. 2. Vidóczy. 100e méteres 
henc'ikep- 1 1‘osrh (Székesfehérvár) 2 p. 32.8 mp. 70 
rm. előny, 2. Belloni (MAC) 2 p. 35.6 mp. előny nél
kül. -- Diszkoszdobás junior. 1, Odry (BBTE) 3418 <m. 
II. osztályú: 1. Késmárky 3621 cm. 110 méteres gát
futás- 1 Bartók tl’ostós) 17.0 mp. 2. Jánosi (Postás). — 
Rúdugrás hendikep: 1. Andor 345 cm., i> un. előny. 2. 
Btíinkay (BBTE) 315 cm.. 30 cm, előny. — 600 méter- 
1. Fúlóp .BF.AO 1 p. 21.4 mp. 2. Kertész (FTC). - 
Gerelyvetés hendikep: 1. Juhos (BBTE) .'415 rm.. 8 in. 
előny. 2 Gvurkó (FTC). — Budapest 4x400 méteres sta
féta bajnoksága- Bajnok a KAOE rsap.tta 3 p. 27.4 mp. 
Elejétől végig vezetve, 20 méterrel nyerve. 2. BBTE 
3 p 30 mp.

A vidéki dlákntléták tönkreverték a pesti
|< középiskolai atlétagárdát.

A vidéki diákailéiák szombaton és vasárnap 
folytatták előrenyomulásukat a bajnoki fron
ton. A vidéki dákok közül különösen a pápai 
református kollégium, a szentesi állami és a 
miskolci katholikus gimnázium ifjai jelesked
tek. A vasárnapi versenynapon azután mégis si

került a fővárosiaknak valamit behozniok. A 
középiskolás bajnokok a kővetkezők:

Egyéni számokban:
100 méter: Steincr (Thököly-uti fk) 11.6 mp. — 4f») 

méter. Éledd (Érseki rg.) 53.2 mp. — 110-es gát: Arany 
(Pápai ref. kollégium) 16.4 mp. Mcgasugiús- Siumpf 
(Szegedi rg) 175 cm. — Távolugrás: Dankó (ThŐköly-uti 
fk) tí.30 cm. — Diszkosz: Balázs (Eötvös fi-) 3746 cm. — 
Gcielydobás- Jamnilzky (Pápai ref. koll.) 5107 cm. — 
1000 méter- Horváth (Veszprém róm. kath. gimn.) 2:13 
mp. (KISOSz-rekord). — Rúdugrás: Herédy (Szentesi 
áll. rg.) 300 cm. — Pentatlon- Ncmky (Miskolci kath. g.)

Csapatversenyek:
10x100 méteres staféta: Verbőczy rg. 1 p. 58.6 mp. 

(KISOSz-rekord). - Sulylókés két kézzel- tizen csapat
verseny. Pápai ref. koll. 1796 cm.-cs átlag. — Magas- 
vgiás tizes csapatverseny: Szolnoki felső kereskedelmi 
1.1.5 átlag. — Olimpiai staféta. Mcster-u. fk. 3:56 mp. 
(KISOSz-rekord).
A Vasas hölgyatlétál domináltak az MTE női 

atlétikai versenyén.
A BBTE sporttelepén rendezett női versenyről távol- 

nuiadtak a Testnevelési Főiskola vizsgázó hölgyatlétái 
és így nz MTE ős a Vasas versenyzőgárdájához a hód- 
mezövc^rhelyi Bercsényi SE csatlakozott harmadiknak. 
Eredmények •

100 méter: 1. Qrönhut Erzsébet (MTE) 11.4 mp. 2. 
Adler (Vasas). 3. Takács (Vasas). - Sulylókés: 1. 
5zabo Eszter (Hódmezővásárhely) 668 cm. 2. Garai Ró- 
7«JJí8*”’• '**■ Sáska CMTF.). — 800 méter. 1. Geiger 
(MTE) 2 p 55.2 mp. 2. Garai Rózsi (MTE). 3. Ro-.iier 
Rfffi ^,.5.
(MTE). — lávolugrás: 1. Adler (Vasas). - Ixinn mé- 
•eres staféta: 1. Vasas a) 60.8 mp. 2. MTE. 3. Vasas. 
JKÍVI,’'"?6"'' ,7' 2- MTUre. 3. Hóiénaj.
vásárhely 7 ponttal.

Hölgyek és urak lovasmérkőzése 
a Margitszigeten

Díszes, előkelő közönség jelenlétében folyt 
le a Nemzeti Lovarda Egylet állal rendezett 
országos lavasmérközés és kocsiverseny 
utolsó napja a margitszigeti MAC pályán. A 
rekkenő hőségben is nagy közönség gyűlt 
össze S a tribünök tarkállollak a nők könnyű 
selyemruháitól. A közönség soraiban meg
jelent a magyar arisztokrácia számos tagja 
és különösen sok hölgy gyönyörködött a 
lövasmulatványokban. A közönség sorában 
többek között ott voltak: gróf Andrássy 
Géza, nagybányai Horthy István, gróf I-.sz- 
terházy László, Ujfalussy Gábor, gr. Sylva- 
Tarouca Frigyes, herceg Odescalchi Miklós, 
báró Podmaniczky Péter, gr. Almássy Pál, 
gróf Vay Miklós, gróf Apponyi Györgyné, 
gróf Gyürky Aladárné, Éber Amália, Szé
chenyi'Irma grófnő, gróf Almássy Pálné, 
Fáy-Haldsz Ida és mások.

Fél három órakor a katonazenekar rázen
dített a Himnuszra, ekkor érkezett meg 
Horthy Miklós kormányzó feleségével együtt. 
A kormányzói párt gróf Andrássy Géza üd
vözölte. Ezután megkezdődtek a mérkőzé
sek, amelyeknek eredménye a következő:

Hölgyek díjlovaglása (D. kategória). Első: 
Éber Amália, második: Lichtenccker A., 
harmadik: Ruzicska Pálné.

Díjlovaglás (A. kategória): Első: Schollz 
Dezső, második: Kempner n’’ ’ J‘' ’
Németh Dezső.

Dijugrás (II. kategória): 
Lajos, második: Binder 
Imre Dénes.

Hölgyek nehéz díjugratása (T. kategória, 
bandicap): Elsö.Pauly Hartmanné, második: 
^rófGyürky Aladárné, harmadik: gróf Al
mássy Pálné.

A lovasmérkőzések hét órakor fejeződlek 
he, amikor kiosztották a díszes nyeremény
tárgyakat..

Pilisszentiván ünnepe 
a leventék zászlóavatásán

Vasárnap délelölt Pilisszentlván községben 
lelkes ünnepség keretében szentelték fel a Le
vente Egyesület zászlaját. A községben közel 
2500, túlnyomórészt sváb földmives lakik. A 
derék svábok Karácsonyi Jenő grófné nemes 
áldozatkészségétől támogatva Levente Egyesit- 
letet szervezlek, amelynek közel 500 tagja van. 
A zászlószentelési ünnepélyen jelen volt a töb
bek között .4/ma föhercegasszony, gróf Kará
csonyi Jenő, gróf Csáky Zsigmond tábornok, 
Kőnek Emil, az OTT elnöke, báró Vojnich Són- ■ 
dómé, Nemes Antal püspök 'és Weicher Miklós 
országgyűlési képviselő.

Az ünnepség a község határában virágokkal 
diszilctt hegyoldal alján zajlott le. A hegyoldal- 
ról Magyarország térképe tárult a közönség 
ólé, mellette Csonka-Magyarország térképe és 
hatalmas betűkkel: „Trianon". Magyarország 
térképe fölött ez a felírás: — „Nem osztozunk". 
Lovasbandérium sorfala között vonult be a 
fehérruhás leventék csapata. Az ünnepi besze
det Unger Máté főjegyző mondotta, Várady 
Géza pápai prelátus áldotta meg ezután a zász
lói, majd Kőnek Emil nyugalmazott cllenten-i 
gernagy mondott lelkesítő beszédet.

Weiclier Miklós ,a kerület képviselője beszé
dében a levenlemozgalom szükségességét hang
súlyozta és azt az óhajtását fejezte ki, hogy 
mielőbb hazajöhessen a távolból hü alattvalói 
közé Magyarország első leventéje, aki ezidő- 
szerint Spanyolországban tartózkodik.

Az ünnepség során gróf Karácsonyi Jenóné 
a leventeverseny győzteseinek nagyérlékü di
jakat oszlott ki. A lelkes ünnepség a Hinjnus? 
clcneklésével ért véget.

Pál, harmadik:

Első: Malanotli 
Ottó, harmadik:

a kési 
a lakók 
amikor 
Gusztáv

Válogatott keiékpárosgárdánk hősies küzdelem után fölényesen 
győzte le az osztrákokat a Bécs-Budapest távversenyen 

Vida László (BSE) az egyéni győztes
A Magyar Kerékpáros Szövetség emberfeletti 

feladat elé állitotta a hosszútáv menő kerékpú- 
rósgárdát, amikor egy gyöngébb előtréning 
ulán megrendezte a Rács—Budapest közötti 
250 kilométeres távon a magyar-osztrák hosszú- 
távú országuli versenyt.

Érthető tehát, hogv a magyar sportközvéle
mény pesszimizmussal tekinlctt a nagyszabású 
nemzetközi verseny elé. Súlyos magyar vereség 
ijesztő hírei hallatszottak mindenfelől. Kerék
párosaink clilgárdájn azonban fényes magyar 
győzelemmel lepte meg a kishitiieket. öröm
ujjongás serle fel a budai hegyek csöndjét, 
amikor

Vida László (BSE), az egyéni győztes pom
pás segspurtlal álsuhant a célvonalon, 
8 óra 30 perc és 6.4 másodperc szenzációs 
Idő alatt téve meg a két főváros közötti 

utat.
I'e n kislnliwk é, a, oulnikok Rvözehnárs 

eskudoiök mcR csak akkor kimúllak igakán, 
amikor 4 idát nyomban követte a célban, Ro-

>a. majd Huszka, azután ismét és isméi'ma- 
gyár és

csak tizediknek érkezett a célba az első 
osztrák versenyző, Koslclecky, a Wiener

Zugvogel tagja.
A 25 magyarból és ugyanannyi osztrákból 

?inriAi(CZÖny ',asár?nI’ rtW ö Óra 20 perckor 
iHrALA "sc],wcchn,i <’rszúgut 9 kilométeres 
je zökö>etől. Az osztzrákok öldöklő tempót dik
tálnák abban a reményben, hogy n magyarokat 
Jlkeriil esetleg kifullnszlnni. A mngvár ver-

teljesítményt végzett. Egv óra átlagteljesítménye 
33 és cgyharmad kilométer és ez mindennél 
többet mond.

Kellemes meglepetést keltett három fiatal 
kezdő-versenyzőnek, Housz József, Frühwirth 
Ferenc (TTC) cs Jaksc József (KAC) pompás 
teljesítménye. De dicséret illeti a MKSz három 
kitűnő régi vezetőjét, Steincr Rezsőt, Hauser 

■Simont és Boldog Nándort, akik a versenyző
ket autón kisérték a két főváros között. A ver
seny első 12 befutója a kővetkező:

1. Vida László (BSE) 8 óra 30 perc 6.4 mp. 
2. Bouska Rezső (Jóbarát), 3. Huszka (Világos
ság). 4. Jakse (KAC). 5. Ilölczl (Világosság). 6. 
Hugyccz (Postás). 7. Velvárt (MTK). 8. Bálint 
(Postás). 9. Timán (NTC). 10. Koslclecky (Wie- 

ner Zugvogeliy. 11. Cytil (Eidlcnger). 12. Simala 
(UTE).
Bordoni győzelme nz újpesti motorstadion 

nemzetközi versenyén.
Az újpesti motorstadion vasárnapi nemzetközi verse

nyének eredményei-
3x10# méteres főverseny. 1. Grimm (BSE) 11 p. 2. 

Eigner (FTC) 10 p. 3.Tólh (l’TE) 7 p.
1# ktn.-es párosverseny. 1. Grimm—Eigner 15 pont. 

2. Maiák-I.ovas (MTK).
5 igasi pontverseny. 1. Mazák (MTK) 24 pont. 2. Vit- 

tori (UTE) 15 pont.
?« kilométeres rnotorveieléses verseny. I. futam: 1. 

Bordoni 15:52.6 mp. 2. Rartos. — II. futam. 1. Bor
doni 15.17.4 mp. 2. Sehott. — III. futam: 1. Bordoni 
15-30.2 mp. 2. Sehott.

Vasárnapi sporthírek
X Szukováthy Imre dr. ma számol be ameri

kai tanulmányutjáról. Az Országos Testnevelési 
Tanács elnöke, Karafiáth Jenő dr. ma délután 
6 órára a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 
Rcúltunoda-uleai előadótermébe invitálta meg 
a magyar sporlküzélet vezéreit és a sajtó kép
viselőit, hogy meghallgassák Szukováthy Imre 
dr.-nak, nz OTT főtitkárának amerikai lanul- 
inúnyuljáról szóló beszámolóját. Az egész 
sportkör cleniény érdeklődése előzi meg a 
nagyérdekü beszámolót, mert az OTT főtitkárá- 

____ , ______ .v,, ...vb nnk n tengeren túl szerzett tapasztalatai nz 
ekkor már a mezőny. A 31 tagból álló élcsoport- ! cgyegtcmcs magyar sport javára fognak gyű- l-.l IQ__________ i. an_____ ... .. . .... I „t/UncZ -ni'

Mrghlvásos boxolóversrn;! rendez ms nz IgazUf- 
L«>l Sport Club este 7 órakor, amelyen a renderöeaye- 
sűlct versenylóin klvOl résitvesinck a MAC, a BSzKRT, 
at NTE és ni FTC boxolói.

X Sparta—Rapid 1 :0. A Plnniekával és még 
több válogatott játékossal megerősített Sparta 
csak halnlmus erőfeszítés után győzött a kiváló 
bécsi csapat fölölt.

X A BEAC most már 5 ponttal vezet az FTC 
előtt; miután n TTC.-t vasárnap 2:1-re legyőzte. 
Meglepetés a Postások 2:1 arányú veresége a 
111. kerületiektől, valamint a MAFC-nak az 
UTSE fölött aratott 3:0 arányú győzelme.

Családi pörpatvar
a Csalogány-utcában

A Csalogány-utca 18. számú házban 
esti órákban nagy riadalom keletkezeit 
közt. Éppen pihenőre tértek a lakók, 
arra lellek figyelmesek,, hogy Gripán
szobafestő lakásából előbb hangos civakodás, 
majd verekedés lármája hallatszik ki, A lakóig 
annyit láttak, hogy

Gripán hozzátartozói székekkel, baltával 
és hasonló szerszámmal fölfegyverkezve a 

szobafestőre támadnak,
aki szorongatott helyzetében a lakás egyik sar< 
kából a másikba menekülve igyekezett, hogy d 
támadás ellen védekezzék. A lakók közül tö.b< 
ben Gripán István segítségére siettek és igy 
került is mcgmenleniök. I

Időközben megérkezett a közeli rendőrszem' 
is, majd pedig a mentők, akik' a verekedésben 
súlyos sérüléseket szenvedett Gripán Gusztávot 
az Uj Szent János-kórházba szállították. fi, 
kórházban megállapították, hogy a szerencsét-, 
len ember több apró zuzódáson és sérülésen 
kívül koponyatörést is szenvedett. A rendőr a 
főkapitányságon bejelentette az esetet, ahol a 
családi háború ügyében megindították a nyo< 
mozást.

LÓSPORT
* ;.».■• —> ■ ■

Lovaregylet! versenyek
A Magyar Derbyt a Hétfői Napló más helyén 

kommentáljuk. A nagy esemény mellett is ér
dekes, nagymezőnyü versenyek gyönyörködtet
ték a szépszámú közönséget. Gutái négy győz
test lovagolt, köztük három a Pejacscvich gróf 
páratlan trénermüvészetc mellett lett újabb 
tanúbizonyságot. — Az utolsó futamban a leg
kisebb lovas, a parányi Klimscha lesodródott 
lováról, de szerencsére apróbb horzsolásokkal 
úszta meg az igen kritikusnak látszó bukást. 
Részletes eredmény a következő:

I. futam. 1. Koppány (116) Gutái, 2. Cömör (3) 
Schejbal, 3. Debizony (7/10) Szabó. F. in.: Irina, Víg- 
legény, Gödöllő, Várlak. 1 h. y3 h. 10-55, 13, 12. 12.

II. futam. 1. Fa dől (5) Gutái, 2. Ráróni f3) Gulyás, 
3. Elöljáró (16) Szabó. F. ni.- Horacc, Cserhát, Hona 
Dea, Pörgettyű, Transalpina, Pcter Pan, Vacogó, Mon- 
sooii, Hanna. 3 h., 1 h. 10:58, 24. 21, 51.

III. Ritám. 1. Bűvész (4) Gutái, 2. Brutus (216) Schej
bal 3. Vyschrad (5/10) Steckea. F. m.: Sodamint, Kar
dos, I’agát, Kariin, Schönbrunn. 2% b., másfél h. 10-55, 
fi. 11. 11.

IV. futam. 1. Kolozsvár (3) Szűcs, 2. Trevira (5) Bla- 
zsek. 3. Anna (4) Ivaszián. F. m.- Clarapacla, Carlo, 
Cinkos, Mimóza, Cipóit, SoKcrino, I’andora, Klárika. 
Outegved h., 1)6 h. 10:66, 20, 21, 22.

V. futam. 1. Sólyom (4) Gutái, 2. Mieltc (2) S> hí jba), 
3. Marika II. (3) Csuta. F. ni.. Tatrang, Cnmpidoglio, 
Derengő, Mandoliné. Maroc, Orsóvá, L’adorée. Revízió. 
3 h., l’/i. 10:63, 18, 16, IS.

VI. fulani. 1. Rántás (216) Schejbal, 2. Flcna (5) Sze
keres, 3. Tonnán! (2) Takács. F. ni : Csőré, Beatrice, 
Pclcas, Repülj galamb, Szeles, Schwecdcnklec. 2 h., 
ötnegyed h. 10 . 32, 1.3, 21, 16.

Budapesti ügetőversenyek
A vasárnapi ügetőversenyek főszáma, az 

urhötgyek kettesfogatu hajtása volt. Az érdekes 
versenyben hat fogat indult. A Fül—Orion-fogat 
vezetett az ul legnagyobb részén, de közvetlenül 
a cél előtt a vezetők cllankadtak és a pompás 
beosztással nagyszerűen vezényelt Vihar—Wern- 
<for/-fogat, hajtotta Sturm Margit, győzött. A 
részletes eredmény a következő:

I. futam. 1. Bnttnrádio egy és egynegyed) Novák, 2. 
Cclio (egy és egynegyed), 3. Codcro (8). F. ni. Jazmina, 
Jerilza, Kotnyeles, Cukros, Mályvácska. 10:33, 12, 12, 
15. Olasz 10:33.

II. futam. 1. Ircsi (pari) Maszár, 2. Guszti (2 és fél), 
3. Avunli (4). F. in. Balaton, Gundula, Geshara. 10:19, 
20. 24. Olasz 10:11.

III. lutam. 1. Imuna (1 és fél) Scager, 2. Véletlen 
(4), 3. Inciter (4). F. ni. Bandi, Zrínyi. G. Endre bácsi 
Horpács. 19:20,. 18, 20, 21. Olasz: 10;61.

IV. futam: 1. 1! “ ’
3. Sokol (1 és egy
18. Olasz: 10:43.

Vasárnap az ügyészségre szál- 
liloíták Tóth Kálmánt, 

akit kémkedéssel vádolnak
A rendőrség, mint ismeretes, néhány nap-, 

pnl ezelőtt őrizetbe helyezte Tóth Kálmán 
volt magyar polgári rendőrt, aki a román 
megszálláskor átpártolt az erdélyi siguran- 
cához, ahol kémszolgálatot teljesített. Műkö
dése közben több mint négyszáz Erdélyben 
szorult előkelő magyar embert juttatott ár
tatlanul börtönbe. Tóth Kálmánt dicstelen 
szereplése után eltávolitották a román szigu- 
rancáról és kiutasították Csehszlovákiába, 
ahonnan nemrégiben tért vissza a fővá
rosba.

Budapesten Tóth Kálmánt egy sokat szén- 
védett magyar ur ismerte fel, aki nyomban 
rendőrkézre adta a román kémet. \ főka
pitányság politikai osztályán minden taga
dásával szemben csakhamar megállapították 
viselt dolgait és ezért Tóth Kálmánt őrizetbe 
helyezték. A vizsgálat lefolytatása után Tóth 
Kálmánt átadták a bűnügyi osztálynak, 
ahol dr. Wetzl Viktor rendőrkapitány, íes 
jezle be a nyomozást és

vasárnap hirdette ki Tóth előtt az elő
zetes letartóztat ősről szóló végzést,

A végzés szerint Tóth Kálmánt 
kémkedéssel és hazaárulással vádolták | 

meg
és a délelőtti órákban szállították át aá 
ügyészség Markó-utcai fogházába.

ver- 
Eztf-nyzögárda azonban 

legjobban jellemzi
nz első 190 kilométer 3 órás Ideje.

Az oszt rákok igy beleestek a saját kelepcé
inkbe. Bámulatosan birltík tíz iramot a magyar 
Mrsenyiök és a fáradság jelei először éppen az 
osztrákokon mutatkoztak.

Győrnél n mezőny egyik része teljesen lesza
kadt nz élcsoporttól. 121 kilométert tett meg 
ekkor már a mezőny. A 31 tagból álló élcsoport- I ■ ■
tál 18 magyar és 13 osztrák solt. A második j nu?k\s,C"1L 
< söpört 155 kilométer után Ars tájékán felzúr-1 
kórod. 165Jí kiloinélor ultin Komáromnál már 
11:6 volt az arány a magyarok javára. 202 
kilométernél, Nyergcsujftilunál két magyar sza
kadt le. (9:6), majd Piliscsabán (231 km.) 4:2 
nz arány. A solymári hegyekben az osztrákok 
teljesen visszaestek.

Egy óm után futod be n mezőny, élén Vida 
Lászlóval n fogaskerekű végállomásnál levő 
célba, majd a BBTE szénalóri pályájára vonul
tak be. ahol clköllödék ebédjüket.'

A niagvor versenyzógárda felbecsülhetetlen

átvette az iramot.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MOlNTfiZET 1L-T, K<

1. HeÜer (4) Kovács. 2. Arvalcgény (4),
i egynegyed). F. m. Alom, Jnlc. 10:53, 17,

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
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