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Részeg katonák és civilek 
karca vasárnap éjszaka 
a Podmaniczky uccában
Két garázda katona botrányt rendezett és egyikük 
megtámadta az intézkedő rendőrt — Mindketten el
menekültek és izgalmas üldözés után fogták el őket

Az Oktogon-téri csatához hasonló eset 
játszódott le a szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka a Podmaniczky-utcában.

Éjszaka felkettőkor nagyobb társaság 
mulatozott a Podmaniczky-utca 67. számú 
házban levő vendéglőben, mikor két utász
katona lépett a helyiségbe : Vajda János és 
Kriztán Sándor. Szemmelláthatóan mind
héttő alaposan italos volt, de azért leültek 
az egyik asztalhoz, szemben a vendéglőben 
mulatozó társasággal és bort rendeltek. Fel
hajtottak egy-két pohár bort, aztán körül
néztek és íixirozni kezdték a szcmbcnülő- 
ket, majd hangos megjegyzést tettek a tár
saság tagjaira. A mulatozók látva a kato
nák részegségéi, nem hederilcttek a meg
jegyzésekre. Az utászok azonban később 
oly botrányos viselkedést tanúsítottak, hogy 
a társaság tagjai végül mégis kénytelenek 
voltak visszautasítani a sértegetéseket. A 
részeg utászok ettől még nagyobb indulatba 
jöttek.

Előrántották bajonettjelket
és fenyegető hangon kijelentették :

— Megálljotok, rongyos civilek, majd 
megtanítunk benneteket I

A vendéglő közönsége. látva, hogv veszé
lyes lesz a helyzet, székeket, botokat ragad
lak és úgy védekeztek a bajonellel hada
kozó utászok ellen. Néhány perc alatt való
ságos csatatér színhelye lett a kis kocsma
helyiség.

Székek, poharak, üvegek, botok röp
ködtek a levegőben és u kézitusában 
többen alapos ütéseket és kisebb sérü

léseket szenvedtek.
'A harc természetesen nagy lármával járt. A 
nagy zajra figyelmes lelt a közeli rendőr
őrszem és futólépésben a vendéglőbe siclelt, 
hogy a verekedőket szétválassza.

Éppen idejében jött, mert a vendéglő kö
zönsége már-már győzedelmeskedett n ré
szeg katonák felett.

Lcleperték őket és tele dühhel zúdítot
ták rájuk az ütéseket.

'A rendőrőrszem közbelépése tudta csak 
megmenteni a szorult helyzetben levő kél 
utászt, akiket

az elkeseredett társaság valósággal meg 
akart lincselni.

Karonragadta a két katonát, hogy előállítsa 
őket az őrszobára.

Miközben felfele haladtak a lépcsőn, az 
egyik utász

szuronyhüvclyével hirtelen fejbevágta 
a rendőrt,

aki az ütéstől megtánlorodott és eleresz
tette támadója kaiját. A kálóim felhasz
nálta az alkalmat és futásnak eredt. Ezt 
látva,

társa is kitépte magát a rendőr karjá

éi ellenkező irányba futni kezdett.
Vad hajsza kezdődőit ezután. A vendéglő 

közönsége az első szökevény után vetette

magát és csakhamar hangos kiabálás verte 
fel az utcák éjszakai csendjét.

Percekig tartott az üldözés,
mig végre a Csengeri-utca 43. számú ház 
előtt sikerült elfogni a menekülő Vajda Já
nost, akit egy közben előkerült rendőr
őrszem segítségével előállították a főkapi
tányságra.

Éz alatt
izgalmas hajsza folyt a másik mene

Grosavescuné vasárnap reggel kiszabadult 
és első férje társaságában elhagyta a fogházat

A bécsi nők tüntetése Grosavescuné ellen — Vasárnap délután 
szanatóriumba szállították

Grosavescuné büntetőügye és az esküdt
szék felmentő ítélete általános konsterná- 
ciót váltott ki Bécs közönségéből. A tárgya
lás menetéből, amelyen számos terhelő tanú | 
vonult fel Grosavescuné ellen . és súlyos 
vallomásaikkal látszólag megpecsételték a 
gyilkos asszony sorsát, ncmcsají a jelenlevő 
hallgatóság, hanem a város egész lakossága 
a leghatározottabban meg volt győződve ; 
arról, hogy az esküdtszék minden hosszabb 
vita nélkül igennel fog válaszolni a férj
gyilkosságra vonatkozóan fellelt r kérdésre. 
És mert mindenki, határozottan meg volt 
győződve arról, hogy a büntető eljárás 
csakis. Grosavescuné clitéltelésével végződ
het, okozta azután azt, hogy szinte tüntető
leg robbantotta ki a hallgatóság ellenvéle
ményét a felmentő Ítélet váratlan kihirde
tése.

S csodálalosképen elsősorban a női hall
gatóság sorúban váltott ki óriási recenzusl 
az esküdlek verdiktje, különösen a nők nem 
tudtak megbarátkozni a gondolattal. hogy 
egy asszony, aki meggyilkolta a férjét, bün
tetlenül meneküljön a gyilkosság vádja alól.

Ezen érzésüktől vezéreltetve nagy tünte
tésre is készüllek a felmentett asszony ellen, 
nagy csődületben várták őt a törvényszék 
fogházának kapujában és kiszabadulása pil
lanatában formális támadást akarta’ ellene 
intézni. Tervük azonban nem sikerült, mert 
a fogház vezetője, látván a tüntetők, felvo
nulását. nyomban intézkedett, hogy Grósa- 
vcscunét még erre az éjszakára vigyék 
vissza u cellájába és csuk másnap bocsássák 
szabadon. így történt azután, hogy a tün
tetés elmaradt és amikor másnap délelőtt 
Grosavescuné elhagyta a fogházát, ‘stiiítc

külő katona után.
A rendőr az üléstől magáhoztérve, Krizsán 
Sándor után iramodott, aki a zeg-zugos ut
cákon próbált egérulat nyerni. A rendőr 
mindenütt nyomában volt, közben sípolt s 
igy sikerült felkeltenie a közeli rendőr
őrszemek ügyeimét és most már négy öt 
Rendőr -hajszolta a menekülő utászt.

Közben találkoztak egy kerékpáros 
rcndőrosztaggal, amely szintén űzőbe

észrevétlenül távozott el abból az épületből, 
ahol életének legsúlyosabb hónapjait töl
tötte.

Grosavescuné szabadulása után első fér
jének lakására ment, ahová atyja elkísérte. 
A felmentett asszonynak ez a lépése szinte 
szimbolizálni óhajtja a meggyötört nőnék 
azt a vágyódását, hogy mindannak emlé
két, ami öt még szerencsétlen második há
zasságához köti, végleg kitörölje emlékeze
téből. Az asszony, aki megölte második fér
jét, abban a pillanatban, amidőn az esküd
tek verdiktje ártatlannak nyilvánította, 
első férjéhez menekült, aki --- ugylátszik 
— szintén elfelejtette mindazt, mit vele 
szemben ez az asszony egykoron elkövetett.

A felmentő Ítéletet kővető eseményekről 
bécsi tudósítónk a következőkben számol be:

Becs., junius 26.
f.l Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A vasárnapra virradó épszakán 
éjfélkor hirdették ki a liilvesgyilkos Grosa- 
vcscu Trajúnné felmentő Ítéletét, amely 
azonban még egész vasárnapon ál izga
lomban tartotta Bécset. Az ítélet kihirdetése 
után, mikor már az esküdtszék tagjai, a bí
rák, és a hallgatóság eltávozott a tárgyaló
teremből, az országos törvényszék épületé
nek kapujában nagyobb tömeg verődött 
össze és úgyszólván teljesen két pártra sza
kadva. különböző felfogással tárgyalták az 
ítéletet. A közönség egyrésze helyeselte az 
esküdtek verdiktjét, nnagyobhrész azonban 
amellett kardoskodott, hogy az asszonyt el 
kellett ’ volna ilclni és

főként a nők voltuk azok, akik erősen 
kifakadtak Grosavescuné ellen.

«■ A közönség soraiban álldogáló nők éles 
kifiikadTisokat használtak Grosavescuné cl 

•len, egymásután többször hangzott el a fel 
kiállás;

vette Krlzsánt
és igy tízperces hajsza után az Izabella- 
uteában sikerült öt is elfogni s előállítani 
a főkapitányságra.

A főkapitányságon az esetről értesítették 
a Margit-körüli katonai fogházat, ahonnan 
rövidesen rabszálliló autó érkezett a ren
dőrségre és a két utászt a Margit körúti ka
tonai fogházba szállították, ahol nyomban 
letartóztatták őket.

— Jöjjön ki Grosavescuné, álljon ide. 
hogy az arcúba vágjuk véleményünket?
A parázs tüntetésnek ígérkező csoporlo- 

salásnak csak az veteti véget* mikor a tör
vényszék portása kijött a kapuba és hango
san kihirdette, Imgy Grosavescuné a: éjsza
kát még a törvényszék épületében tölti. 
Erre azután néhány perc alatt eiszéledt a 
csoport, a hangulat azonban olyan izgatott 
volt, hogy valóban csak

Grosavescuné további ben tartózkodásá
nak volt köszönhető, hogy a botrányos
nak induló jelenetek nem fajultak cl.

A tömeg eltávozása után Sleger dr. kor
mánytanácsos, Grosavescuné ügyvédje is el
búcsúzott védencétől, aki most már egyedül 
maradt az épületben. .

Grosavcscu Trajúnné a felmentő ítélet 
után is meglehetősen nyugtalanul töltötte el 
az éjszakái. Délelőtt megjelent a törvény
szék épületében éilesalyja, Kövcsdy .Tivax 
dar. valamint első férje, ('.(dilin Demeter őr
nagy, akik Sleger dr. kormánytanácsossal 
együtt az. iránt érdeklődtek, mikor helyezik 
szabadlábra. A soros ügyész a védővel foly
tatott megbeszélés után délelőtt féltizenegy
kor maga elé vezettette az asszonyt és kö
zölte vele, hogy szabadlábra helyezték. 
Grosavcscu Trajúnné azután édesatvja és 
első férje társaságában elhagyta a törvény
szék épületét és iiutólaxin

egyenesen első férje lakására mentek.

Itt megpihent, később azonban arról pás 
naszkudott. hogv rosszul érzi magút és .le
feküdt. Édesatvja orvost hivatott, aki meg
vizsgálta és megállapította. hogy a szomorít 
eseménnyel együtt járéi izgalmak annyira 
megviselték idegeit és aláásták égés.:léget, 
hogy

szanatóriumi ápolásra szorul.
Az orvosi’ vizsgálat . alapján azután hozzá
tartozói a délutáni órákban beszállították 
^gy szanatóriumba.
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Klebelsberg kultuszminiszter 
vasárnap végigjárta a szegedi 
nép-, olvasó- és gazdaköröket
1200 terítékes bankett

Szeged, Junius 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése i Klebelsberg Kunó gróf kultusz- 
miniszter (asárnnp délelőtt Rösz.kérc hajta
tott, ahol 117 hősi halott emlékművét lep
lezték le. Az ünnepség után bankett volt, 
amelyen a kultuszminiszter csak igen rövid 
ideig vehetett részt, mert Glattfclder Gyula 
püspökhöz volt hivatalos ebédre. A püspöki 
palotában délután ’/24 órakor a szegedi kül- 
sárosrészek rendezésére alakult bizottság 
huszlagu küldöttségét fogadta a kultusz
miniszter, aki átvette a bizottság memoran
dumát és ígéretet telt az idevonatkozó kéré
sek teljesítésére. Négy órakor

Klebelsberg Kunó gróf kiiliusaministter 
Algncr Károly főispán társaságában hin
tóba szállt és véglghajtatott a külvárosi 

utcákon,

keresztülment ú"v az alsóvároson, mint a

Holtponton a nyomozás 
Kiss Mártonná 

gyilkossága ügyében
Négy névtelen levél 

gyanúsítja a
Debrecen, junius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Debrecen 
városát és egész Hajdumegyél nagy izga
lomban tartja az n borzalmas kegyetlenség
gel Ictolvl gyilkosság, amelynek áldozata 
A7í.s .Mártonná dúsgazdag parasztasszony, 
akit lakásán meggyilkoltak. A gyilkosság 
tettese a telt elkövetése utón bezárta az aj
tót, magával vitte a kulcsol a gyilkosság 
színhelyéről, ahonnan gondosan minden 
nyomot eltűnteiéit A nyomozás során gya
núba került tiz ember, részben a meggyil
kolt haragosai, részben pedig az örökségei 
váró rokonok, azonban valamennyi gya
núba fogott személy alibit igazolt, úgyhogy 
szombaton este

a nyomozás holtpontra jutott.

Egy miskolci tanfelügyelő fia pesti könyvkiadó
vállalatokat százmillióval megkárosított

Pesti könyvkereskedők, mint orgazdák
Egy jó családból való fiatalember ellen adott 

ki vasárnap a hatóság körözőlcvelet különböző 
szélhámosságok olkövolésc miatt. Ebcrgényi 
Endrének hívják a incglévedt flalalembert, aki 
n miskolci tanfelügyelőnek a fia és néhány hó
nappal ezelőtt Budapestre jött, hagy itt elhe
lyezkedjék.

Különféle állásokkal próbálkozott, végül is 
könyvügvnököskötlésscl dolgozott lmhnlóblMin. 
Több könyvkiadó és könyvterjesztő vállalattal 
állott összeköttetésben és

ezeket sorra becsapta,

do boc.snpolt sok vidéki intézetet is, amelyek
nek nagyobb könyvtáraik várniuk.

.Miskolcon. Debrecenben és .Székesfehérvá
rott városi könyvtáruk, tanintézetek ás más 
kultúrintézmények könyvtárai részére nagyobb 
arányit könyvrendeléseket vett föl részlolllzetés 
mailéit. A meghízó könyvvállahltokkal iiz volt 
" megállapodása, hogy ar. első részletei a ren
delés aláírásakor fölveszi és azt jutalék elmén 
meglartja magának, n fentit ara dó jutalékát 
pedig n Ürctósteljesités arányában kftpjn meg.

Ebergénvl h vidéki rendeléseket pontosan 
fölvette. az első rósrlcltörlesxtéseket megtar
totta magának és azután a rendelésekkel a 
budapesti könyv kiadóvá Italai oknál Jelentkezeti 
és kérte

■ több Már. könyvnek, résiére való kia
dását

azzal, hogv a megbeszélés szerint ö sajúlmaga 
fogja azokat a rendelőknek leszállítani és át
adni. A könyvkladóvállulat n jó csilládból való 
tiatalcmlHirc minden további nélkül rábízta a 
többszázk ölelés szállítmányokat, aki azokat 
aztán el h vitte megával. A könyveket azonban 
»cin adta át a rendelőknek, hanem

a Bruckner-kertben
felsővároson és

betért minden egyes gazdakörbe és 
olvasókörbe,

ahol a gazdákkal, iparosokkal és kisembe
rekkel elbeszélgetett. Mindenikhez volt mon
danivalója, mindenkinek meghallgatta a 
panaszát. /-

Ezek a látogatások a késő esti órákba 
nyúltak, amikor Klebelsberg kultUMminisz- 
tur előbb a püspöki palotába tért vissza, 
majd rövid pihenő után uz úgynevezett 
Hruckncr-kcrlbe ment. Itt tiszteletére 120(1 
terítékes bankett volt, amelyen a város tár
sadalmának minden rétege képviselve volt. 
Különösen nagy számmal veitek részt a ban
ketten a külvárosrészek vezetői, n népkörök, 
gazdakörök és olvasókörök elnökei. A ban
ketten néhány kisebbjelentőségü felszólalás 
hangzott el. A kultuszminiszter válaszában 
kizárólag helyi kérdések megvitatására szo
rítkozott.

ugyanazt a személyt 
gyilkossággal
A nyomozás vezetője, dr. Mayer Endre deb
receni rendőrfogalmazó vasárnap délelőtt

négy névtelen levelet kapott.
Mind a négy levél • • ...............    .

egy személyt gyanúsít
,fl gyilkosság elkövetésével. A névtelen .leve
lek alapján a debreceni rendőrkapitányság

vasárnap újabb nyomozást indított
I a bűnügyben, de ez a nyomozás az esti órá
kig eredményre nem vezetett.

Érdekes, hogy a Debrecenben most tör
tént bűntény már n negyedik gyilkosság, 
amelynek tetteseit elfogni nem sikerült. 
Debrecenben és a környéken. Éppen ezért 
Debrecenből, mint a rejtélyes gyilkosságok 
városáról kezdenek beszélni.

megtartotta magúnak,
illetve jóhiszemű budapesti könyvkereskedők
nek árónaiul továbbadta és

a péuzt clköltűttc.
.Meglette azonban azt is, hogy Budapesten 

több kultúrintézmény és könyvtár nevében
hamis rendelölevclckcf állított ki, 

ezeknek az alapján a könyveket szintón átvette 
és azokat ugyancsak eladta.

Amikor a könyvkindóvállalalok rájöttek 
Ebcrgényi szélhámosságaira, már nyomát sem 
találták, ezért följelentést tettek a budapesti 
főkapitányságon ellene.

Datki Lajos rendőrkapitány folytatta le n 
nyomozást Ebcrgényi ügyében. — Megállapi- 
tollu, hogy Ebcrgényi mór előzőén is körözés 
alatt (illőit és megállapította azt is, hogy a ká
rosult könyvkiudóvdllnlatok bizonyosfoku 
könnyelműséggel járlak cl, amikor a fiatal
ember jócsaládból való származását biztosíték
képpen elfogadták, anélkül, hogy érdeklődlek 
volna személye utón.

A rendőrség megállapítása szórtat Iiber- 
gényi

közel százmillió korona kárt okozott.

\ detektívek nemcsak Ebcrgényi! keresik, ha
nem utánajárnak nnnak is, hogy kik voltak 
azok a könyvkereskedők, akik tőle könyveket 
vásároltak. mert

cark ellen Is meg kell Indítani M eljárást 
és meg kell állapítani, hogy orgazdaság miatt 
nem tcrhcli-c őket felelősség.

A rle szállít ás: ■
Hungária-f iirdőben
Naponta raggal e-tól este 8-ig. — GOzfürdö egész nap nyitva

Mayer János a Faksz bajairól
A földmi vei esi miniszter érdekes nyilatkozata 
a Faksz-akcíó nehézségeiről — Eddig 12 millió 
pengő áruhitelt kértek az igénylők, de a pénzt 

nem lehet még folyósítani
A falusi kislakásépltkczésl ak'ció körül tá

madt bonyodalmak még mindig élénken fog
lalkoztatják az érdokeltokct. Az akció lebo
nyolítására alakult szövetkezet,

a Faksz mar hónapok óta működik a 
Nádor-utcában, hitelt azonban mlndez- 

idclg még nem folyósított.
De más bajok Is vannak a Faksz körül. Az a 
hír járja, hogy gyéren jelentkeznek az igény
lők, a Faksz Nádor-utcai tizenhat szobájában 
csak hivatalnokok ülnek — látogató, érdek
lődő, hitelkereső csupán elvétve téved be.

A Faksz sokat emlegetett bajairól vasárnap 
délelőtt alkalmunk volt beszélni

Mayer János
fölöm ívelés! miniszterrel, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Valóban sok nehézséget kell a Faksz- 
nak leküzdenie. Kezdetben gyéren jelent
keztek uz Igénylők, aminek okát a nép ál

Tíz évig ült ártatlanul a fegyházban 
egy apagyilkossággal gyanúsított gazdálkodó

A miskolci ügyvédi kamara elnöke elmondja 
a szerencsétlen-ember kálváriáját, akinek ártat
lansága húsz évvel a gyilkosság után, most kiderült

Miskolc, junius 26.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Egy mis- 

kolckörnyéki gazdálkodó életének súlyos 
tragédiája bontakozik ki abból a inegdöben- 
töen érdekes adatokból, amelyeket a mis
kolci ügyvédi kamara elnökének, dr. Glós 
Károlyija kszivcsségéböl volt alkalma meg
tudni vasárnap a Hétfői Napló munkatár
sának. Rendkívül ritka és tragikusvégü 
bűnügy részleteiről van szó. Az idő pati
nája már átlúihalalan szürkeséggel vonta 
be a régi bűnügyet, szereplői,, ipiijt dolgos, 
tisztes emberek élnek, a régi bűnügy meg
sárgult aktái valahol felkutalhatallan mély
ségben hevernek valamelyik irattárban és 
ezért kötelességünknek tartjuk, hogy a ne
vek mellőzésével foglalkozzunk ezzel a sze
rencsétlen esettel, amely sok évtizedre visz- 
szamenőcn párját ritkítja.

IIusz évvel ezelőtt, 1906 márciusában a 
Miskolc melletti mczőcsáli járás egyik köz
ségében háza kertjében baltával szétvert 
fejjel holtan találtak egy vagyonos gazdál
kodót.

A gyanú az akkor tizenkllencévcs fia 
ellen irányult.

A hatóságok az örökség utáni lázas vágy
ban keresték a bűntény indító okát. Rend
kívül sok terhelő körülmény vallott a fitt 
bűnössége mellett. Tudták, hogy nősülni 
akart s a házassághoz az örökségre szük
sége lett volna, azonkívül a gyilkosság fel
fedezése előtt többen hallották, hogy vesze
kedett az édesapjával. A csendőrök letar
tóztatták és néhány hónap múlva megtar
tották ügyében n fötárgyalást. A bíróság 
előtt állhatatosan hangoztatta, hogy ártat
lan, majd mikor Soós Kálmán, akkori ki
rályi ügyész elébe tárta, hogy a csendőrsé
gen beismerte a gyilkosságot,

azzal védekezett, hogy a csendőrök 
veréssel csikarták ki belőle u beismerő 

vallomást.
Valóban rendkívül sok terhelő adat merült 
fel ellene, védője, Glós Károly dr. azonban 
az érvek egész légióját sorakoztatta fel, 
hogy a vádlott igazát bizonyítsa. Az esküdt
szék hosszas tanácskozás után fel is men
tette, az ügyész azonban fellebbezett. A fel
lebbezési bíróság azonban a vádlott taga 
dúsát megcáfolva látta azzal, hogy a csen
dőrségen beismerő vallomást tett és hiába 
védekezett, hogy veréssel csikarták ki a 
vallomást, bűnösnek mondották ki és az 
ítélőtábla, majd a Kúria

Jogerősen tíz évi fegyházra Ítélte és 
csak fiatal korára való tekintettel nem 

szabtak ki rá halálos ítéletet.
A flalalctnborl az ítélet után fegyházba szál
lították. Az egyszerű, alig iskolázott fegyenc 
a fogy ház búi védőjéhez íróit leveleiben föl
tűnő érlehnességgel irta le lelki szenvedő- 

_seit, amelyet nz okoz, hogy ártatlanul ilyen 

talános bizalmatlanságában kell keresni, 
amivel minden ilyen természetű akcióval 
szemben viseltetik. így volt ez a házhely
kérdés megoldásúnál is. Az érdekeltek csali 
akkor kezdtek jelentkezni, amikor már lát
ták, hogy komoly a dolog. Most is ez a 
helyzet. Eleinte nehezen indult az akció, 
most pedig olt tartunk, hogy

már tizenkétmillió pengő áruhitel iránt 
érkeztek be megkeresések az ország 

legkülönbözőbb részeiből.

Ezeket az összegeket azonban csak' akkor 
folyósíthatjuk, ha a Faksz-javaslatból, ame
lyet a képviselőház már letárgyalt, tör
vény lesz. Amikor pedig a Faksz-akció 
eredményeként tető alá kerül az első ház, 
olyan megrohanásban lesz része a Faksz- 
nak, hogy csak győzze a munkát és legyeit 
pénze valamennyi kérés teljesítésére...

szörnyű váddal terhelten kell n fegyházbani 
ülnie. Az esztendők tellek-multak, a jó ma- 
gaviseletü fegyenc büntetésének utolsó ne« 
gyedét elengedték és feltételesen szabadon 
bocst'ij Lottók. Szabadulása után visszatért a 
falujába. Háza és földje kívül cselt a falun, 
senkivel sem érintkezett, csöndes, dolgos 
életet élt és

feleségül vette azt a leányt, akinek a 
gyilkosság előtt udvarolt és aki a bírói 
Ítélet ellenére sem tartotta bűnösnek u 

fiutQicuibcrt.

így mull egyik esztendő a másik után. Az 
egykori fegyenc szorgalmasan dolgozott és 
megkétszerezte a vagyonát. A falujából csak 
nagyritkán mozdult ki s ilyenkor mindig 
egykori védőjéhez vezetett az utaj, akinek 
esztendőkön át újra és újra hangoztatta, 
hogy ártatlanul ítélték el.

Az elmúlt napokban azután megdöbben
tően érdekes fordulat következett be.

A gyilkosság után pontosan húsz évvel 
olyan adatok kerültek Glós Kálmán dr. 
birtokába, amelyekből beigazolódott, 
hogy a szerencsétlen ember ártatlanul 
ült tíz esztendeig a fegyházban, mert a 
gyilkosságot nem ő, hanem édesanyjá

nak Méretűje követte el.
Az ügyvéd természetesen azonnal tudornál 

sóra hozta az ártatlanul szenvedett ember
nek a dolgokat, mert most már meg lehetne 
indítani a perújítást, amelynek során ha
tálytalanítanák az ártatlanul elszenvedett 
büntetést. A sokat szenvedett ember azon
ban nem kívánja a perújítást, mert mint az 
egyszerű ember mondotta, ezzel az eljárási 
sál régi sebeket fakasztana fel és

akaratlanul Is mcghurcolásnnk tenné k! 
sz Illőn ujját.

Ettől függetlenül azonban értesülésünk' 
szerint a miskolci ügyészség maga kívánja 
a húsz év előtti ítéletet hatályon kívül he
lyezni a felmerült uj bizonyítékok alapján. 
Az igazi lettesre nézve azonban már nem 
lesz következménye a perújításnak, mert a 
h húsz évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság, 
amelynek szereplője tiz évet töltött ártatla
nul a fegyházbun, már elévült.

A mohai Agncs-forrás tiszta, földes savanyú
víz az igazgatásom alatt lévő Rókus-kórhóz kü
lönböző osztályúin nagy kiterjedésben alkal
maztatván és gyakorlatomban is nyert meg
győződés alapján állíthatóin, miszerint kitűnő 
hatásúnak bizonyult a légző-, emésztési- és hó
lyagszervek hurutos bánfáiméinál. Dr. Gcbhardt 
Lajos egyetemi tanár, a Rókus-kórhúz v. Igaz
gatója, Budapest.



7 Ifaílapeat, 1927 junius 27. HÉTFŐI NAPLÓ 8

JuklFerencaFészekkluhkonyhaf«nöke 
tragikus módon meghalt és fiatal 

felesége öngyilkos lett utána
'Párját ritkító, kettős halálos tragédia ját

szódott le a minap a fővárosban. A halálos 
tragédia két áldozata : fcrj és feleség, már 
egymás mellett pihennek a rákoskeresztúri 
temetőben. A férj : Jukl Ferenc, a Fészek
klub főszakácsa, felesége pedig a Posta
takarékpénztár * nyug, vezérigazgatójának, 
ifj. Baross Gábornak volt házvezetőnője.

Jukl Ferenc, aki régebben a Dunapalotá- 
ban volt szakács, a Fészek-klubba került, 
amelynek főszakácsa lett. A fiatal konyha
főnököt a művészek klubja éttermének 
konyhahelyiségében a minap jelentéktelen- 
pék látszó baleset érte: Jukl Ferenc

balkezét munkaközben véletlenül meg- 
szurta a husspékelővel.

A kétágú, hosszú villa felkarcolta a balkéz 
fejét. A föszakács nem sokat törődve a kis 
sérüléssel, a vérzést elállilolta, kezét be
kötözte s konyhai munkáját tovább foly
tatta. Nem is gondolt a jelentéktelennek 
látszó karcolásra, másnap azonban heves 
fájdalmat érzett kezefején. A karcolás he
lyén csúnya seb keletkezett, az orvos

vérmérgezést állapított meg.

'Juklt a munkásbiztositópénztár kórházába 
szállították, ahol azonban a gondos kezelés 
ellenére sem lehetett őt az életnek megmen
teni. Az egész testen elhatalmasodott a hus- 
spékelő szúrása alkalmával keletkezett vér
fertőzés, s

a 32 éves főszakács négynapi szenvedés 
után a vérmérgezésbe belehalt.

Jukl temetésén a rákoskeresztúri temető
ben szivszaggató jelenetek folytak le. Fiatal, 
31 esztendős özvegye

a temetésen háromszor elájult,
majd a nyitott sir mellett egymásután több

Veszedelmes falbontó betörők 
jártak az újpesti Háztartási és 

Fogyasztási Szövetkezet raktárában
Nem sikerült kiiurniok a kasszát, mert megzavarták őket
Szombatról vasárnapra virradó hajnalon 

az újpesti Háztartási és Fogyasztási Szövet
kezett István-léri áruraktárában falbontó 
betörök jártak és nagyértékü árut loptak 
el. A betörést vasárnap reggel vették észre 
az alkalmazottak, akik nyomban jelentési 
teltek a közeli rendörörszemnek és igy rö
vid idő múlva már megjelentek a főkapi
tányság detektivjei a Háztartási és Fogyasz
tási Szövetkezet helyiségében, ahol sikerült 
nekik rövidesen megállapítani a betörés 
körülményeit.

A jelek szerint — a rendőrség előli már 
ismert — veszedelmes betörőbanda követ
hette el ezt a legújabb falbontást, amelyet 
ugy hajlottak végre, hogy kapuzárás előtt 
bctörőszerszámokkal fölszerelve

besurranlak a házba és elrejtőztek.
Kj szaka, amikor elcsendesedett minden, 
felnyitották a házban levő fodrászmühely 
hátsó vasredőnyét, majd a fodrászüzlet

válaszfalát kibontották
’és igy behatoltak a szomszédos fogyasztási 
szövetkezetbe. Itt elsősorban

Letartóztattak három kokalnmámoros 
nőtegynefeleltsutcal^szakaiszeánszon 

Vasárnap elfogták a Rokainszállitűjukat is
X főkapitányságon Stéhly Lajos kapi

tány vezetésével a kábítószer ellenőrzésével 
foglalkozó detektivesoport emberei betekig 
tarló megíigyel<^^ulán egy veszedelmes ko
kainista társaságot leplezlek le. Bizalmas 
hton arról értesültek, hogy a Csikágóban 
lakik egy Nagy Erzsébet nevű rendőri fel
ügyelet alatt álló fiatal nő, aki állandóan 
kábítószerrel él és híveket szerez ennek a 
szenvedélynek. Megtudták azt is, hogy a 
leány, aki egy orvostanhallgató ismerősével 
együtt többször szerepelt ilyen kokain ügyek- 
ben,

k N Nefelejts-utca 31, számú házban levő 

ször elkiáltotta magát:

— Utánad jövök, esküszöm !
A fiatal özvegy, aki férjével több éven át 

a legboldogabb házaséletet élte, sehogysem 
tudott belenyugodni férje halálába.

A nemrég még jókedélyü, csinos asszony 
teljesen leverlté, buskomorrá vált s olyan 
magaviseletét tanúsított, hogy attól lehetett 
tartani, hogy fogadalmát beváltja, öngyilkos 
lesz.

Juklné Baross Gábornak, a Postatakarék
pénztár nyug, vezérigazgatójának volt ház
vezetőnője és ugyanitt lakott elhalt férjével 
együtt a Postatakarék palotájában. Barossék 
szerették a háztartásukat hosszabb idő óta 
példásan vezető, fiatalasszonyt s minden 
igyekezetükéi azon voltak, hogy őt szándé
káról lebeszéljék. Juklné azonban a férje 
halála miatti elkeseredésében tettét még is 
elkövette. A temetést követő negyedik na
pon — miután a legnagyobb gondossággal 
elkészítette Barossék részére az ebédet, szo
bájába vonult s ott

férje katonai szolgálati revolverével 
főbelőtte magát. Mire az ajtót feltörték 
s a szobába hatoltak, Juklnét már hol
tan találták a szoba padlóján. Jobbjá
ban görcsösen szorongatta a pisztolyt, 
balkezében pedig elhunyt férje fény

képét.
A megejtett törvényszéki boncolás után 

az özvegyet — Írásban hátrahagyott kíván
ságára —

férje mellé temették
a rákoskeresztúri temetőben. Közjegyző 
előtt felbontották az öngyilkos asszony vég
rendeletét, melyet közvetlenül öngyilkossága 
előtt irt s amelyből kitűnt, hogy a gyermek
telen asszony megtakarított pénzének leg
nagyobb részét a római katolikus egyház jó
léti céljaira hagyományozta.

Román Kálmán.

a hatalmas Werthcim-szekrényt igye
keztek megfúrni,

de — mint a detektívek megállapították — 
nem tudták munkájukat befejezni, mert 
valaki időközben megzavarhatta őket. A 
Werthtim-szekrényen fúrás és feszitések 
nyomai láthatók és körülötte ott találták a 
betöréshez szükséges szerszámokat is, ami
ket a betörők gyors távozásuk közben 
hagytak el. Annyi idejük azonban mégis 
volt, hogy

nagyértékü élelmiszert és textilárut 
szedjenek össze

és ugyancsak azon az utón, amelyen jöttek, 
el is távozzanak.

A detektívek megindították a nyomozást 
és a helyszínen több tanul hallgattak ki, 
akik elmondották, hogy már napokkal ez
előtt figyelmesek lettek egy fiatalemberre, 
aki feltűnően sokat tartózkodott a környé
ken és állandóan szemmeltartotta a házat. 
Ugylátszik, ez a fiatalember volt megbízva 
azzal, hogy pontos információt szerezzen, 
mikor és milyen körülmények között lehet 
zavartalanul végrehajtani a kasszafurást.

lakásán barátnői és férfi vendégel rész
vételével kokain szeánszokat rendez.

Napokon át megfigyelés alatt tartották a 
Nefelcjls-utca környékét és szombaton éj
jelre, mikor megtudták .hogy Nagy Erzsé
betnél többen összegyűltek, elérkezettnek 
látták az időt, hogy rajtaüssenek. Bemen
tek a házba és felsiettek a harmadik eme
letre, ahol a 19. számú lakásban lakik 
Nagy Erzsébet. Az. ajtót zárva találták. Ko
pogtattak, dörömböllek, azonban nem kap
tak választ, végül is sikerült*behatolniok a 
lakásba, ahol éppen kokain szeánszon lep
tek meg húrom nőt. Retten közülük 

teljeyen bódultán, mámorban, önkívü
leti állapotban feküdtek,

Nagy Erzsébet azonban felriadt a kopogta
tásra és ugylátszik, azonnal megtudta mi 
ről van szó, mert a házbeliek szerint a 
szeánszon használt kokain tubusait elégette, 
hogy igy a bizonyítékot eltüntesse. A detek
tívek fölrázták a két alvó nőt, akik közül 
az egyiknek Balta Andrásné, a másiknak 
pedig Pangó Erzsébet a neve. Igazoltatták 
majd bekísérték a három nőt, akik még 
mindig a kokain hatása alatt álltak és 
szinte

félálomban követték a detektlvckct.

Az erkölcsrendészeti osztályon azonnal 
megindították ellenük az eljárást. Kihallga
tásuk során kiderült, hogy más vendégeket 
is csábítottak kokain szeánszokra és csak a 
véletlenen múlt, hogy a rajtuk ütő detektí
vek idegeneket nem találtak a lakásban, 
azt azonban

nem vallották be, hogy kik átok a fér
fiak, akik állandóan résztvettek a sze

ánszokon.

Édesapja szemeláttára 
a villamos elé akarta magát 

vetni egy fiatalember
Rokoni differenciák miatt öngyilkossági kísérlet 

Közcsendháboritás és őrizetbevétel
A vasárnapra virradó éjszakán a Károly- 

körulon zajos jelenet játszódott le, amelynek 
hőse egy fővárosi nagykereskedő fia. Berger 
János szűcsárunagykercskedő észrevette, hogy 
Gusztáv nevű fia az utóbbi időben feltűnő módon 
költekezik. Érdeklődni kezdett a jövedelem
forrásai felől és ekkor megtudta, hogy a fiatal
ember egyik nagybátyjával üzleti összekötte
tésben áll, akinek azonban nagyobb összeggel 
még nem számolt el és ebből a pénzből fedezi 
kiadásait. A nagybácsi mostanában mind eré
lyesebben követelte az elszámolást, amit a 
fiatalember egyre halogatott. A nagybácsi erre 
a fiú édesapjához fordult és elmondotta neki 
az esetet, amikor megtudta a dolgot. Az apa

erélyesen követelte a fiútól, hogy rendezze 
dolgait,

mire Berger János néhány nappal ezelőtt el
távozott szülei lakásáról azzal, hogy öngyilkos 
lesz.

A nagykereskedő szombaton éjszaka egy óra 
tájban a Károly-köruton haladt, mikor várat
lanul

szembetalálta magát fiával.
Beszélgetni kezdtek, az apa kérlelte a fiút, aki 
azonban kijelentette, hogy nem megy vissza

Három napi játék után szélütést 
kapott egy játékos

A Rókusbán ápolják a kártya legújabb áldozatát
játék után Novak Béla játékos, akinek polgáriA belügyminisztérium már hosszabb idő óta 

erélyes rendszabályokat léptetett életbe a kár
tyaklubok ellen és a rendőrség által tartott 
razziázásokkal is igyekezett odahatni, hogy a 
konjunkturális időkben felszínre vetődött nagy
mérvű kárlynszenvedélyt kellő korlátok közé 
szorítsa és letörje. A hatósági küzdelem segít
ségére vált az általános dekonjunktúra is, mert 
a pénzhiány a kártyaklubokban is éreztette ha
tását és emiatt egyesek meg is szűntek, a többi 
pedig, amelyikben volt játék, megváltoztatott 
cím alatt, amely lehetőleg most már politikai 
jelleget tüntetett föl, folytatta tovább műkö
dését. Ugy látszik azonban a hatósági eljárá
soknak nincs meg a megfelelő foganatjuk, 
mert a kárlyaszenvedély állandóan újabb áldo
zatokat követel.

A Szegfű-utca 5. szám alatt évek óla műkö
dik egy kártyaklub. Ennek a klubnak legutóbb 
az lett a pinkabérlője, aki ezelőtt az artista
egyesület Andrássy-uti otthonában rendezte a 
játékot. Az artista klubban a bérlőnek a játék
rendezés körüli tevékenysége miatt súlyos belső 
harc is keletkezett, amelynek a folyománya
képpen a régi klubhelyiséget otthagyták és más 
otthont kerestek maguknak Az igy hajlékta
lanná vált játékrendező a Szegfű-utca 5. szám 
alatti klubba szegődött és a már ismeretes ren
dezői tehetségével a játékot oly nagyarányúvá 
fejlesztette, hogy az

napokon keresztül megszakítás nélkül folyt.
A pesti éjszakai világban, különösen a klubok 
körében, sokat beszélnek arról, hogy egészen 
kis játéktélek mellett milyen nagy izgalommal 
és milyen elkeseredéssel folyik itt napokon 
keresztül a játék és eközben milyen tragédiák 
játszódnak le a csöndes Szegfű-utca viharos 
klubjában.

Legutóbb egy többnapos játék után, amely
ben egy Novak Béla nevű játékos

három napon keresztül 
számbavcliclÖ szünet nélkül

szakadatlanul résztvett, 
szomorú esemény történt. Harmadnapi izgalmas

A kihallgatás befejezése után Batizy Guszm 
táv tanácsos szigorú Ítéletet hozott. i

Nagy Erzsébetet, Pangó Erzsébetet és 
Bállá Andrásnál 30—30 napi elzárásra 
Ítélték és Budapestről örökre kitiltot

ták őket.

Az Ítélet kihirdetése után mindhármukat 
azonnal letartóztatták és átszállították a 
rendőrfogházba és büntetésük kitöltése 
után kitoloncolják Őket a fővárosból. Va
sárnap történt a letartóztatás és még ezen 
a napon elterjedt a hire a kokainisták kö
zött, hogy Nagy Erzsébetek kokainszálliló- 
ját,

ELsIer Ferencnél is elfogta és őrizetbe 
vette a rendőrség.

A mai szigorú intézkedésnek már meg is 
mutatkozott a haszna, mert a Nagymező- és 
O-utca környékén, ahol a kokainügynökök 
,,dolgoznak", a következményektől félve, 
vasárnap egyetlen árusiló sem mutatkozott, 
noha máskor éppen vasárnap csinálták a 
legnagyobb forgalmat.

szüleihez. Ebből azután hangos vita keletke
zett, ugy hogy a közelben szolgálatot teljesítő 
rendőrőrszem is melléjük lépett és felszólította 
a fiatalembert, hogy viselkedjék csendesebben.

Berger János ebben a pillanatban elugrott 
az apja és a rendőr mellől és egy éppen 
arra robogó villamos elé akartu vetni 

magát.
A villamos vezetője azonban még idejekorán 
fékezett és sikerült megállítania a villamost. 
A különös éjszakai incidens azonban elég han
gosan zajlott le, ugy hogy közel százfőnyi tö
meg verődött össze. Berger János ezután édes
apjával együtt bement a rendőrrel a főkapi
tányságra, ahol jegyzőkönyvet vettek fel az 
esetről és kőzesendháboritás miatt eljárást in
dítottak a fiatalember ellen. Berger János a 
főkapitányságon tovább is azt hangoztatta, 
hogy öngyilkos lesz, mire

saját érdekében őrizetbe vették.
Az éjszakát a főkapitányságon töltötte, vasár
napra azonban apja kijelentette, hogy rendezi 
az ügyeit, a fiú pedig megfogadta, hogy lemond 
öngyilkossági tervéről, mire nyomban elbocsáj- 
tották a rendőrségről.

foglalkozását nem lehetett megállapítani, 

a játékasztal mellett székéről hirtelen le
esett és eszméletét elveszítve, ájultan terült 

el n jálékszoba parkettjén.
Éleszteni próbálták, de nem birlák eszméletre 
téríteni.

A mentőket nem merték hívni, 
nehogy az eset nyilvánosságra kerüljön, ezért 
egy autótaxit hozatlak és a klub két alkalma
zottja kiscrlc cl a Rókus-kárházba az elájult és 
eszméletlen játékost. Az orvosnak azt mond
ták, hogy a lakásáról hozzák. A Rókusbán 
megállapították, hogy

szélütést kapott.
Kovák azóta súlyos állapotban fekszik a kór
teremben, de remélik, hogy fölgyógyulhat.

A játékosok körében nagy izgalmat kellett 
ez az esemény és a pesti éjszakában sugdolózva 
adják tovább ezt a hirt, mert tétnek, hogy ha 
a rendőrség tudomást szerez róla, újabb harc 
indul meg a néhány hónap óta nyugtonhagyott 
kártyaklubok ellen.

VAS-, »ÉI»- ÉS 
HÁZTARTÁSI IPARI 

KIÁLLÍTÁS 
kapcsolatban

1. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

és
Olcsó Polgári Butorbcmutató

A Szent István hét kiállításai
Városligeti Iparcsarnok 

Fővárosi Csarnok 
augusztus hó 18-tól szeptember hó 15-ig
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Egy százszázalékos hadi 
rokkant bejelentette ön

gyilkosságát, 
mert a népjóléti minisztérium 

nem intézte el kérését
A főkapitányság öngyilkossági csoportjának 

Vezetője, dr. Risztlcs Lázár rendörtnnácsos 
vasárnap délelőtt egy oly szomorú tartalmú le
velet vett kézhez, amely a nagy tragédiákhoz 
hozzászokott rendőrség előtt is szokatlan em
beri nyomorúságra világított rá. A reszkető kéz
zel írott levélben négy oldalon keresztül sírja 
cl bánatát Holzer András százszázalékos hadi
rokkant, aki elmondja, hogy súlyos tüdő- és 
idegbajban szenved és szomorú életét

napi hetvenöt fillér jövedelméből kény
telen tengetni.

- Hónapokkal ezelőtt — írja a levélben — 
'kérvényt adtam be a népjóléti minisztériumba 
41740 1927. szám alatt, amelyben oltalmat és 
segítséget kértem. Beadványomra válasz sem 
érkezett. Erre újabb kérvénnyel fordultam a 
népjóléti minisztériumhoz és kértem, hogy se
gítsenek egv emberen, aki egészségét áldozta 
fel a világháborúban és nyújtsanak neki vala
milyen megélhetést. Ezt a kérvényemet 53158 
-1927. szám alatt iktatták, de erre sem kap
tam a mai napig sem választ. Nem bírok tovább 
várni,

nem bírom tovább a küzdelmet.
Holzer András bejelenti öngyilkosságát és 

levele végén arra kéri a ' rcndőrtanác.sosl 
hogy ha megtalálják holttestét, arról kímélete
sen értesítsék hozzátartozóit.

A rendőrség megtette a szükséges intézke
déseket. hogy az elkeseredett emberi megment
sék az életnek és megakadályozzák öngyil
kosságát.

Betiltották
aFidibusz utcai terjesztését

Erkőlcsrendészetí szempontból 
kifogásolta a belügyminiszter
A főkapitányságra most érkezeit meg a bel

ügyminiszter rendelkezése, amely a legrégibb 
magyar pikáns vicclap, a Fidibusz ügyében 
intézkedik. A közönség jól ismeri a Fidibuszt, 
mely hosszú időn ál kedvelt élclapja volt a 
pubiikumnnk. Az Idők változása azonban las
san lassan kiszorította a Fidibuszt. Egyre gyé
rebben olvasták a közel negyedszázados múlt
tal biró lapot, amelynek hasábjain nem egv 
fiatal magyar humorista bontogatta szárnyait 
és amely valaha

A Foücs Caprkcs mellett egyedül képvi
selte Budupchten a pikáns irodalmat.

Most azután, hogy az erkölcsvédelmi rendelet
tel kapcsolatban az ilyen természetű kérdéseket 
szigorúan bírálják el, kénytelen lesz még sziik- 
kebb korlátok közé szorulni a lap. A kiadó
tulajdonos a lap utcai terjesztésének időnként 
szokásos cngedélymeghossznbbitását kérte a 
napokban, a belügyminisztérium azonban el
utasította a kérést. Az indokolás szerint a bel
ügyminiszter megtiltja a Fidibusz utcai terjesz
tését, mert

a lap erotikus képeivel és közleményeivel 
crkölc.srendészetl szempontból kifogóit aló 
esik és Igy szélesebb nyilvánosságú ter

jesztése nem kívánatos.
A végzésről értesítették a lap kiadóját, a pol
gármesteri hivatalt és tudomására hozták a fő
kapitányságunk is, ugv. hogy mától kezdve

a rendőrök szigorúan ellenőrzik, hogy nem 
árulják-e az utcán a Fidibuszt.

A Fidibusz olvasói tehát tudomásul vehetik, 
hogy az utcán többé nem vásárolhatják meg 
kedvenc lapjukat, amely azonban a közönség 
széles rétegeinek valószínűleg nem nagyon fog 
hiányozni a pesti utcáról.

RFJNHARDT
20 NAPOS 

OLCSÓ 
CIPŐ VÁSÁRT

RENDEZ

Női fehér vászon pántos cipő ... P
Női fonott szandálcipök divafszln-

ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   P
Női orap, szürke, barna d'vafpántos 

cipők ..._ _ _  ... p
Női lakk, divatpántos cipők 
Férfi I. sevró bergsteigarP 17.00

Egyes pár clpOk lélAron

VII, István ul 26. IV, Muzeum-körut 31

•l

terjesztik
Érdekes aktus, folyt le vasárnap azzal a 

mozgalommal kapcsolatban, amelyet a 
szociáldemokratapárt a lakások felszabadí
tása ellen indítóit. A Magyarországi Szociál
demokrata Párt ugyanis a lakásfclszabadi
tás ellen erős harcot kezdeményezett s he
tekkel ezelőtt elhatározta, hogy ezen ügyben 
tiltakozó feliratot intéz a kormányhoz. A 
szociáldemokratapárt a feliratban kiakarja 
fejteni, hogy a lakásfelszabaditás Magyar- 
••rszágen milyen súlyos következnie' yckkei 
járna, a k’scgziszlenciák s a dolgozók töme
gét otthontalanná lenné.

A Magyarországi Szociáldemokratapárt, 
hogy súlyt és nyomatékül adjon feliratának, 
elhatározta, hogy országos agitációt indít a 
lakásfelszabaditás ellen s ennek az agitáció- 
nak a során országszerte aláírásokat gyűjt 
a tiltakozó felirat számára. A szociáldeiuo. 
kratapúrl titkársága nemrégen kezdte meg az 
aláírások gyűjtését s mint mára kitűnt,

eddig kerek félmillió ember irtu alá

Keresik a 38-as honvédek 
ezredgyermekét,

aki tiz évvel ezelőtt jött el Lengyelországból 
a magyar honvédekkel

A nagy háború szörnyű világégésének egyik 
apró és csöndes tragédiája bontakozik ki egy 
egyszerű körözőlevélből, amely tegnap érkezett 
a főkapitányságra. 1916-ban a lengyelországi 
nagy előnyomulás idején a 38-as honvédhad
osztály véres harcok után elfoglalta az oroszok 
által megerősített Kozowo községei.

A rommá lőtt falu lakossága elmenekült 
az ógyutüz elöl és a bevonuló honvédeket 
pusztulás képe fogadta. Az egyik rommá 
ház falának tövébe kuporodva

egy síró, rongyos gyereket találtak.
Kozowo valamennyi lakója elmenekült, a 
vesztett zavarban azonban ezt a 10 éves i 
ott felejtették.

A honvedek szive megesett a szepegő, éhes 
gyereken

és enni adtak neki. A 
hogy Klim Márton a 
gazdálkodó.

A h.;.rcona katonák 
meleg szív rejtőzött. ____ o___
magukkal vitték az elhagyott fiút,

a 
lölt

fej. 
fiút

gyerek megmondotta, 
neve, az apja jómódú

durva zubbonya alatt 
Pártfogásba vették ' 

s
az ezred gyermekének fogadták.

Kllm Márton később a katonákkal Magyar
országra került és az összeomlás után végleg

és

Pignatelli herceg, a soproni népszavazási entente- 
bizottság volt elnöke beszél az Abbáziában fel
állítandó nemzetközi játékkaszinóról, ötezer ágyról 

és arról, hogy miért magyar város Abbázia
Abbázla, 1027 junius hó 24.

A Lido d‘Abbázia verőfényben úszik. A nap, 
ez a kiszámíthatatlan istennő már egy hete 
olyan bőven pazarolja mosolyát, hogy a néger
feketére égett fürdöző asszony- és férfi had 
óriási tömegével kijebb szorítja az Adriát.

A capanák szürkecsikos uniformisai tövében 
napernyő-bokrok színesednek. Az elegáns asz- 
szony kitalálta a legújabb divatot. Selyem
pizsamák anyagából csináltat magának nap
ernyőket. K hétkilóméteres strandsétányon a 
pizsamák, keppek és nyári ruhák színes, tarka 

8.50

13.00

10.50 
P 20.00
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a fővárosban cs a vidéken a lakásfelszabc.- 
dilás elleni tiltakozást és

az ötszázezredik aláírást vasárnap ve
zették reá a memorandumra.

Az aláírók között nemcsak a szociáldemo- 
kratapárt tagjai, a munkások, hanem a kis
polgárok, kisiparosok, kereskedők, tiszt
viselők, közalkalmazottak, kenyérkereső fér. 
fiák és nők egész serege szerepel.

Mint értesülünk, a Magyarországi Szociál
demokrata Párt titkársága az aláírások gyűj
tését továbbfolytatja s a szociáldemokrata
pártnak a terve az, hogy

egymillió aláírást gyűjt egybe

s az egymillió aláírással ellátott tiltakozó fel
iratot — a lakásfclszabaditás elleni hatal
mas demonstráció jeléül — ősszel, az or
szággyűlés össze ülése után a képviselőház 
és a kormány elé terjeszti.

itt rekedt. A hadosztály felbomlott, a „foga
dott apák" elszélcdtek és

elhagyták az ezred gyermekét.
A kis Klim Márton egy ideig vidéken kóborolt, 
majd egy falusi gazda pártfogásába vette és a 
lengyel kisfiú, aki már jól beszélt magyarul, 

gulyásbojtár lett.
Később más helyre került és mindig tovább és 
tovább vándorolt. Most azután szülei, akik a 
békekötés után visszatértek falujukba, meg
tudták, hogy elveszettnek hitt fiuk magyar 
katonákkal ment el Kozowóból.

Kutatni kezdtek utána
és igy került Magyarországra a megkeresésük. 
Itt megállapították, hogy az egykori ezred- 
gyerek, aki azóta már felnőtt, 20 esztendős 
legény lelt, legutóbb Hódmezővásárhelyen dol
gozott egy tanyán, onnan azonban már elment 
és azóta

nem tudják, hol tartózkodik.
Valószínűnek tartják, hogy Budapestre jött 
állást keresni és ezért most itt is kutatnak 
utána, hogy tiz év után visszaküldhessék szülei
hez, akiktől a világháború szakította el az 
akkor még gyerekkorban lévő s ma már való
színűleg legénnyé cseperedett gyermeket.

tömege versenyez a tenger és az ég egyforma 
nyugodt kékségével. A verseny eredménye 
előrelátható: a tenger győz. Délelőtt 11 óra 
felé a pizsamák feladják a versenyt és fekete 
fürdőtrikővá vedlenek. Ilyenkor mégis jobb 
viselet a nedves fürdőtrikó ..,

♦
A hölgyek találgatják, hány . éves ez az 

oszbevegyülő hajú, délceg, csillogóan kékszemü 
ur, akit itt mindenki ismer. Vájjon benszülött, 
vagy fürdővendég, aki mindenütt meg jelen ik.

S1EH1 ISTVÁN
CHCOQA& V AVtVÖTLlU.

ahol szórakoznak. Ez az ur, akivel bármikori 
találkozhatni a strandon, a korzón, a bárók
ban, hajőmolón, hotelhallokban, ötórai teákon, 
akire harminctól negyvenötig bármilyen kort 
ráfoghatni, az abháziak dédelgetett kedvence, 
félve tisztelt vezére és a fürdővendégek leg< 
főbb őrangyala: „a principc".

♦
Mindenki igy hívja itt Riccardo PignatelU 

di Montecalvo herceget, aki amellett, hogy az 
abháziai kurkomissio elnöke, nekünk magya
roknak különösen kedves. 0 volt az, aki q 
nyugatmagyarországi népszavazás idején, mi
kor még ez nem volt divat, először hangoztatta 
azokat az érzelmi és történelmi kapcsokat, 
amelyek a magyarokat az olaszokhoz fűzik és 
ő, mint az ottani

cntente-blzottság elnöke, boldogan Jelen
tette ki, hogy Sopront sikerült megtartania 

a magyaroknak.
A „principe" erre a ténykedésére büszke is és 
boldogan idézte fel ennek emlékét előttem, 
amikor a „principe11 tea-estélyén vendégként 
megjelentem.

*
Az exkluzív Hotel Palace terasszán egy 

szalmaszálon keresztül orangeadot szürcsöl a 
herceg. A jazz-band az uj black-bottom slágert 
csörömpöli és a világ minden tájáról össze
gyűlt szép asszonyok, leányok és démonok a 
tengerre nyúló terasszon ropják a néger tán
cot. A „principe“ szívélyesen invitál asztalá
hoz :

— Olvastam lapjában Volpi gróffal, az olasz 
pénzügyminiszterrel folytatott beszélgetését, •— 

mondja a „principe11. — őexcellenciája a 
fiumei kikötő reaktiválását cmlitette. Ha ez 
megvalósul,

Abbázia, ha lehet, még olcsóbb lesz,
Ez a fürdőhely az olasz turisztika kiinduló 
pontja. Abbázia a tenger kapuja és ezt a híva- 
fását annál is jobban be tudja tölteni, mert az 
emelkedő külkereskedelem következtében be
álló nagy utasforgalmat Fiume nem, hanem 
csak Abbázia képes lebonyolítani. Abbázia 
ugyanis olyan hotel- és penzióéletre rendezke
dett be, mely szinte példátlan. Pontosan

ötezer ágy áll a vendégek rendelkezésére.

— És a líra ?
— Ez, kérem, mese, hogy itt drágult volna 

valami a líra magas árfolyama miatt. Nagyon 
vigyázott az olasz kormány arra, hogy a lira 
emelkedésével arányosan törje le az árakat. 
Tessék körülnézni I Itt, Abbáziában, az arany
paritás árfolyama alá mentek vissza az árak, 
de ‘ -egyes luxus hotelek

50%-os ármérséklést vittek keresztül, 

árakat állandóan a fürdőzőközönség ér-Az . __  _________  _ _______
dekei megvédése miatt- szigorúan ellenőrizzük.

— A magyarokat pedig a lira emelkedése 
tartotta otthon. Olcsóbb lirakurzusra várunk...

— Ez csak 15%-kai érezhető a fürdövendé
gek nemzetiségi statisztikáján, — felelte moso
lyogva a herceg. — Eddig 75 százalék magyar 
volt itt évenként, most 60 százalék. Remélem 
azonban, hogy megjavul ez a statisztika. Hi
szen rengeteget teszünk a magyarok iránti 
előzékenységből. Mindenütt magyarul beszél
nek, mindenütt olyau emberek vannak, akik 
nemcsak a magyar nyelvet bírják, hanem a 
magyar lelket és szokásokat is ismerik.

— Olyan hirek terjedlek el, hogy itt Abbáziá
ban állítják fel Olaszország

egyetlen nemzetközi játékbarlangját. 
Mi igaz ebből ?

— Ez egyelőre a 
róla igen komolyan, 
még igen távol van.

Bármennyire sokat
közt Játékkaszinó ._______ ____ r___t___ _
mégis még sokat fogunk gondolkozni efelől.

Ennek a kérdésnek ugyanis a morális oldalát 
kell meggondolnunk, hiszen Abbázia újabban 
nem tőmegfürdőhely, hanem az exkluzív intel
ligencia üdülőhelye.

♦
A jazz-band végsői vonaglik. Az esti korzón 

fesztelenül folyik az. ismerkedés. Itt nem kell 
a rendőrbiróságlól félni. Már csak ezért is 
érdemes Pestről idejönni.

jövő zenéje. Tárgyalunk 
azonban a megvalósulás

jelentene ez a nemzet- 
Abbázln szempontjából,

Stáb Zoltán.

Kertlbutort
Nyugágyat 
csíkos vászon huzattal, lapos karral és l«t>- 
hoMrabbitóval 2 P hei(részletre szállítunk

t ,L p6l‘k^rut ,5' (Vígszínházzal 
JiJia1’1?0; Ter£? ÍO2-06 Fiókhzlel: Horthy Mlklós-ut io-U Tok: Jóuef 5«-77
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. Gróf. Széchenyi Gyulánét 
ifjúkori elmegyengeség miatt 

gondnokság alá helyezték
Egy magyar főúri család tragédiája a biróság előtt

megállapított összegekhez,
lényegesebb módosításokba is bele

megyek,
de az elvből nem engedek. Ez. a javaslat 
az egy évig terjedhető fogházbüntetések 
helyébe pénzbüntetés kiszabásának le
hetőségét kodifikálja. Ez az alapelv. Ezt 
elejteni nem vagyok hajlandó, összeg
szerű módosítások elöl nem zárkózom 
el....

Az igazságügyminiszternek ez a nyilatko
zata kétségtelenné teszi, hogy a büntető
javaslat kritikus rendelkezései tekintetében 
kompromisszumot lehet kötni a szemben
álló felek közöli, az ellenzék azonban, 
minthogy itt a sajló veszélyeztetéséről van 
szó, már csak a sajtószabadság elvi állás
pontjából is, a javaslat teljes elejtését köve
teli. E kérdés körül ősszel még nagy és 
szenvedélyes küzdelmek szintere lesz a par
lament

Előkelő magyar főúri család háborús 
viszálykodása jutott el újabb etaphoz tegnap 
a Táblán, amikor kimondották, hogy gróf 
Széchenyi Gyulánknak az elsöbiróság által 
elrendelt gondnokságát helybenhagyják.

Az esemény előzménye visszanyulik tizen
öt évre, amikor gróf Széchenyi Gyula fele
ségül vette a dúsgazdag bécsi báró Haas 
Fülöp nagyiparos és műgyűjtő ragyogó 
szépségű Gizella nevű leányát. A kezdetben 
boldog házasságból négy gyermek született. 
Később azonban

a grófnén vallási téboly tört ki

és elhagyva férjét, Ausztriában telepedett 
le. Egyik városból a másikba vándorolt cél
talanul, penziókban élt és amikor véglege
sen megtagadta férjével a házastársi vi
szonyt,

édesapja efelett! elkeseredésében főbe
lőtte magát.

Báró Haas öngyilkosságát, mely minde
nütt nagy feltűnést keltett, röviddel később 
újabb tragikus baleset követte a család kö
rében. A grófi házaspár egyik gyermeke, 
ifj. Széchenyi Béla gróf, a tiroli hegyek kö
zött egy

szakadékba zuhant és szörnyethalt.

Gróf Széchenyi Gyula 1918-ban jogtaná
csosa, Östör József dr. utján a polgári tör
vényszékhez beadványt intézeti, amelyben

feleségének gondnokság alá való helyezését 
kérte és ezt azzal indokolta, hogy a grófnő 
ifjúkori elmegyengeségben szenved. A biró
ság el is rendelte gróf Széchenyi Gvuláné 
elmeállapotának megvizsgálását, a grófné 
azonban megtagadta Ausztriából Magyar
országra való visszatérését, mire a gróf az 
oltani orvosszakérlök vizsgálata alapján 
Ausztriában helyezte cl idegszanatóriumban, 
ahonnan később a grófné kalandos körül
mények közölt egy éjszaka

megszökött.
Ezen előzmények után az elsőfokú biró

ság helyt is adóit a gróf kérelmének

és elrendelte a grófné gondnokság alá 
való helyezését.

A grófnénak a biróság által kirendeli 
ügygondnoka megfelebbeztc az elsőfokú íté
letet és ezzel az üggyel tegnap foglalkozott 
a Tábla Orosz-tanácsa.

A Tábla szakértők meghallgatását ren
del le cl és ennek során az osztrák orvosszak
értők véleménye alapján dr. Németh Béla 
törvényszéki elmeorvos szakértő és Iludo- 
vernig Károly dr. együttesen megállapítot
ták, hogy

a grófné valóban gyámságra szorul.
A Tábla ez alapon helybenhagyta az első

fokú biróság határozatát, amely ellen dr. 
Szakái Antal ügygondnok semmiségi pa
naszt jelentett be.

Vasárnapi tanácskozások 
a városházi bonyodalmakról
Wolff Károly közeledést keres Kozma Jenőhöz — békés 

megegyezés reményében 
Őszig marad minden a régiben ...

Felesége és barátja jelenlétében 
fejbelőtte magát egy lísztbizományos

A városházi politikai helyzet éles válságéira 
mi sem jellemzőbb, miül az a tény, hogy

az ellentétek eloszlatására még a vasár
napi nap folyamán is sorozatos tanács

kozásokat folytattak az érdekeltek.
Miután Scitovszky Béla belügyminiszter ide
vonatkozó nyilatkozataiban ismételten kije
lentette. hogy o városházi pártok küzdelmeibe 
nem avatkozik bele — Wolff Károly és párt
hívei taktikát változtatlak: a fenyegetődzés he
lyett a kompromisszumos megoldás eszközé
hez nyúltak. Amig szombaton még váltig han
goztatták, hogy abban az cselben, ha a Ripka- 
párt nem paríroz nekik, ők az országos politi
kában is ellenzékbe mennek,

vasárnap már barátságosabbra fordították 
hangjukat: érintkezést kerestek Kozma 

Jenővel a békés megegyezés érdekében.
Ezekről a bizalmas lí nácskozásokról, ame

lyek meglehetősen izgalmas hangulatban egész 
vasárnap folytak, egyelőre egyik oldalon sem 
nyilatkoznak, a helyzet tehát egyelőre tisztá
zatlan és előreláthatóan tisztázatlan marad —

őszig is. A törvényhatósági bizottság ugyanis 
a nyári szünet elölt, julius elsején tartja 
utolsó üléséi, amelyen döntenek a sürgős 
ügyekben, azután pedig nem lesz már alkalom 
az erőviszonyok összemérésére.

• A Ripka-párt legutóbbi állásfoglalása főként 
abból a szempontból izgatja WolíTékat, hogy 
a szavazás mögött oly titkos terveket sejtenek, 
amelyek Sipőcz elejtésére és Ripka Ferenc 
polgármesterségének előkészítésére irányulnak. 
Annyi bizonyos, hogy a llipka-párt vezetői 
minden irányban erősen puhatolódznak. Koz
ma Jenő például bizonyosra veszi, hogy a 
nyár folyamán a Keresztény Községi Pártból 
leszakíthat egy jókora darabot és ősszel már. 
mint tekintélyes számú középpárt szállhat 
szembe WolfYékkal.

A baloldali pártok természetesen páholyból 
figyelik ezt a harcol, amelynek kimenetelő 
egyelőre még kétséges.

Az Egységes Községi Polgári Párt egyéb
ként hétfőn este értekezletet tart, amelyen 
részletesen foglalkoznak a városházi esemé
nyekkel. A párlérlckczlct lefolyása elé minden 
oldalon nagy érdeklődéssel tekintenek.

Büntetőügy ének tárgyalása elől a halálba menekült
Vasárnap este félnyolc óra tájban a Prá- 

ter-utca 69. számú házban lévő Weisz-féle 
péküzletben Róth Sándor lisztbizományos 
fejbelőtle magát és nyomban meghalt. Rolh 

összeget sikkasztott el 
menekült a ha-

Sándor nagyobb 
egyik ügyfelétől és ezért 
Iáiba.

Mielőtt öngyilkosságát 
felkereste Weisz László 
baráti viszonyban állott, 
hogy az utóbbi időben súlyos anyagi hely
zetbe került és egyik üzletfelének

elsikkasztotta 350 millió koronáját,
aki emiatt ellene feljelentést adott be. El
mondotta, hogy az ügyészség vád alá is 
helyezte őt és ezen ügyben a büntetőtör
vényszék már

elkövette volna, 
pékmestert, akivel 
clpanaszolta neki,

keddre főtárgyalást is tűzött ki.
Ez annyira elkeserítette, hogy öngyilkos
ságra szánta magát,

Weisz László ijedten hallgatta barátjú- ! 
nak panaszát és ugv ő, mint Rolh jelenlévő 
felesége, is csítlilani próbálták a kétségbe
cseit embert, aki azonban nem hallgatott a 
megnyugtató szavakra, hanem

felesége és barátja jelenlétében hirte
len revolvert rántott elő zsebéből és 

fejbelőtte magát.
Az öngyilkos nyomban ott a helyszínen j 
meghalt, úgyhogy a helyszínére kiszállt 
rendőri bizottság már csak a beállott halált 
konstatálhatta. Az öngyilkos lisztbizomá
nyos holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

Újabb részletek Daudet és 
társainak kiszabadításáról

A rendőrfőnök egy ünnepségen tudta meg, 
hogy a foglyokat megszöktették — Daudet 

feljelentette vádlóit

Pesthy Pál kijelenti, 
hogy hajlandó a büntető

javaslaton lényegesebb 
módosításokat is eszközölni
Az igazságügyminiszter érdekes nyilatkozata a 
büntetőjavaslatról, amelynek alapelvéből nem enged, 
de a pénzbüntetések összegéről lehet vele beszélni...

A büntelöjavaslat tárgyalását sikerült 
őszre halasztani, de a kormányhoz közelálló 
körökben erősen hangoztatják, hogy „ami 
késik, nem múlik" — őszre mégis törvény 
lesz a büntetőjavaslatból.

A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
reggel alkalma volt erről a kérdésről be
szélni

seket, — Pestiig Pál fgazsftgügyminisíter 
igy válaszolt:

— Nem hagyok ki semmit.

Arról azonban lehet velem beszélni, 
hogy n pénzbüntetések mértékét le

szállítsam.

Pesthy Pál

igazságügyminiszterrel, aki a következőket 
mondotta :

— A büntetőjavaslat ősszel feltétlenül 
p Ház elé kerül letárgyaló.' céljából.

Nem kötöm magamai az eredetileg

Párizs, junius 26. I A lapok jelentése szerint az Humanitl 
(Havas.) A lapok kétséfibevonják a ■ hét szerkesztője tegnap elment az Action 

royalistáknak a Santé-börtön igazgatójá-.1'fangaise szerkesztőségébe, ahol meg- 
val folytatott telefonbeszélgetés körűimé- elégedetten pezsgőztek a royalistákkal, 
nyélről szóló adatainak valódiságát, j 
Több lap valószínűtlennek tartja, hogy i 
a belügyminisztérium valamennyi tele- ■ 
iónját el tudták zárni a forgalom elől és

félzásokat tesznek titokzatos biin- 
részességre.

A lapok emlékeztetnek arra, hogy már 
1912-ben is szabadon bocsátották hamis 
telefonrendeletre az, egyik letartóztatott 
„királyi rikkancsot4*.

Chiappe rendőrfőnök éppen egy ün
nepségen vett részi, amelyet az elesettek 
emlékére rendeztek, amikor hozzálépett 
titkára, akit a Santc fogházból értesítet
tek és közölte vele, hogy

Daudet, Delcst és Semard szabadon 
bocsátása zavaró incidens nélkül 

megtörtént.
A rendőrfőnök elképedve meghökkent 
és azonnal a tőle néhány méternyire álló 
Snrraut belügyminiszterhez sietett és 
közölte vele a jelentést azzal a hozzá
adással, hogy a szabadonbocsátás telje
sen váratlanul érte. Maga Sarraut is meg
döbbeni. Azonnal a telefonhoz rohantak, 
de csak a befelezett tényről értesültek.

Az Action Frangaisc kijelenti, hogv 
Daudei tartózkodása helyéről semmit sem 
Ilid. A lap ma cikket közöl Daudet alá 
írásával, amely azonban nincs össze 
függésben a szabadonbocsátássaI .

Páris, junius 26.
(Havas.) A Tcmps jelenti Perpignanból, 

hogy az Action Francaise által rendezett 
gyűlés alkalmából a belügyminiszter rende
letére szigorú rendszabályokat foganatosítot
tak mindenféle utcai tüntetés megakadályo
zására. A rendőrfőnök pedig elrendelte, 
hogy ha Léon Daudet a gyűlésen megjelen
nék.

azonnal tartóztassák le.
A paris—barcelonai gyorsvonatot, amely 

szombaton este hagyta el Párisi, Perping- 
hanba való megérkezése után átkutatták, 
A kutatás eredményleien maradt.

Vasárnap délben még senki sem t udla, 
hogy Daudet és Delest hol tartózkodnak.

Pujót, az Action Francaise szerkesztőjét, 
aki a három fogoly kiszabadításáról nyilat
kozott, a vizsgálóbíró kihallgatta.

Páris, junius 25.
(Wolf.) Daudel junius 1-én hamis tanuzás 

miatt feljelentést lelt abban a becsület
sértési pörben szereplő tanuk ellen, amely, 
elitéltetésére és letartóztatására vezetett. Á' 
vizsgálóbíró ma hozott végzésében azzal a 
mcgokolással utasította el a feljelentést, 
hogy bebizonyított lény, hogy Daudet fia ön
gyilkosságot követelt el.

A HÉTFŐI NAPLÓ
UJ TELEFONSZÁMAI:

Vasárnap délután 4 órától: Teréz 92—70

Itt tehát csak egyszerű elhalasztásról 
van szó ...

Arra a közbevetett kérdésre, hogy a 
nyár folyamán hajlandó-e a javaslatból 
kihagyni a sajtóra sérelmes rendelkezé-

Egész évben ölesén árusitunk!
Sfrand-pyjamas mlödön símben............  P
Strand- és sportkabát ........................................................... P
Angol foulárd-nyakkendő...................................................... P
Cérna-flórzokni......................................................................... P

szórtat. Keztyük. Fürdőköpsnyok. Harisnyák stb. cikkek olcsón!

NYAKKENDŐHÁZ ••'rok^KkXlld-palotaP * uu

20.—

4.50
2.80

Nyári Idea! paplan
1 kilogramm súlyban

nyíri paolanspecialilás
192 7. évi párisi divat 

Sándor Ideál paplangyár 
IV. Kammormayor Károlv ucca 1. szám.

(Kötponll vAroaháxa)
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HÍREK
A szcrkcfitlőségből. Dr. Elek Hugó 

lapunk felelős szerkesztője és kiadója sza
badságáról hazaérkezel!.

Vitézavatás a Margitszigeten. Horthy 
Miklós kormányzó vasárnap délelőtt 
avatta fel hagyományos ünnepi keretek 
közölt a MAC margitszigeti sporttelepén 
u Vitézi rend uj tagjait. Az egyházi fel
szólalások ulán Horthy Miklós kor
mányzó mondott beszédet, amelyben a 
gyengék támogatására hívta fel az uj vi
tézeket. Ezután a viiézzéavalás szertar
tása kövelkezell, amelyben 290 tiszti és 
811 legénységi állományú vitézt avatott 
fel az államfő.

— Hatvan magyar nótával jubilál 36. 
Rácz I.aci, Rudolf trónörökös prímása. Hét
főn este a Baross-tcri Központi kávéliáz 
meleg ünnepség színhelye lesz. 36. Rácz 
Laci, a leghíresebb magyar prímás hatva
nadik születésnapját ünnepük azok, akik 
valaha megtanullak sírva vigadni a cigány
király édes-bus melódiái mellett. Sokan 
nem jöhetnek el már azok közül, akik egy
kor clb üvölt cn hallották a Lehullott a réz- 
gönyárfa ezüst színű levelét, a Repülj fecs
kémet. a l'ckele szem éjszakáját felsírni 
Rácz I.aci hegedűjén. Nem hallgatja már 
Viktória királynő, aki a Buckingham pa
lota dísztermében andalodolt cl a magyar 
cigánygyerek muzsikáján. Rudolf trónörö
kös, a legendák Rezső királyfija sem busul 
el a: „Édesanyám is volt nékem" dallamán, 
amelyet 1882-ben húzott a fülébe Rácz 
Laci. Ilelocn legszebb magyar nótával ün
nepli hatvanadik születésnapját Rácz Laci. 
Holnap este felsír a Baross-téri kávéház 
aranycirádás falai közölt hatvan magyar 
nóta, amelyeket egykor az orosz cár tapsolt 
meg. amelyeket az öreg József főherceg 
hallgatott clbüvölten és amelyek mellett 
egy nemzedék tanult meg magyarul dalol
ni — és mulatni.

— Három gyermek sir magúban ... Egger 
Béhíné hnrmincháromóves gyári munkásnö fog 
nap délután a Magdolna-ut 33. számú ház 
elölt összeseit és a mentők a Szent István- 
kórházba szállították. Az asszony elmondotta, 
hogy férje hónapok óta egy Kun-utcai kórház
ban fekszik súlyos betegen és semmi jövedelme 
nincsen. Hogy családját, bárom kis gyermek
kel eltarthassa, ö volt künylelen gyárban dol
gozni, de olyan keveset keresleti, hogy a legszük
ségesebbre sem tellett neki és három kisgyer
mekének ... Szervezete a sok nélkülözésben és 
nehéz munkában teljesen felőrlődött. Most a 
Mngdolnaulcai házban három gyermek várja 
édesanyját és édesapját.

- A jó vidék is. Miskolcról jelenük: Eger
ben a csendőrség gazdasági hivatalában 
hosszabb idő óla folyó visszaéléseket leplez
tek le. A visszaélésekéi elkövető tetlcst Ka- 
menszky János csendőrfőhadnagyot letar
tóztatták. Megállapították, hogy mintegy 
háromszáz millió koronát sikkasztott el. 
Kamenszkvt vasárnap ótkisérték a miskolci 
katonai iigyszség fogházába.

— 40 éves munkásság kormányzói elisme
rése. Balatonfüredröl jelentik: Felemelő ün
nepség zajlott le vasárnap délben Balaton- 
füreden. A díszes ünnepség köreiében egy 
negyvenéves munkás életet jutalmazlak 
meg. Slurm Károlyt, Balatonfürcd főgépé
széi negyvenéves munkássága elismerése je
léül a kormányzó ezüst érdeméremmel tün
tette ki. Ezt a kitüntetési nyújtotta át lelkes 
beszéd kíséretében az ipartestület székhazá
ban vasárnap délben Demeter György dr. fő
szolgabíró. Az ünnepségen a balatonfüredi 
társadalom szinc-java megjelent, hogy doku
mentálja egy hosszú munkásságban eltöltött 
élet iránt való megbecsülését. Többek kö
zött résztvell a lelkes ünnepségen dr. 
Schmitt Ferenc egyetemi tanár főorvos, 
Frhegyi és Vaszary igazgatók, Balatonfürdő- 
telep vezetői, dr. Luttcr Ferenc plébános és 
sokan mások.

Vérmérgezés öt év után. A pápa melletti 
Somlóiad községben egv Siposs Jolán nevű 
leány öt esztendővel ezelőtt megsértette a Iá- 
kit egy vasdarabbal .mikor a patakon kérész
iül ment. A vérző lábát akkor bekötötte, és to
vább nem is törődött a dologgal. Néhány nap
pal ezelőtt fájni kezdett a lába, mogdagndt és 
lázas lelt. Jelentkezett n pápai kórházban, ahol 
vérmérgezés tüneteit konstatálták és azonnal 
megopcrálták. A műtét alatt derült ki, hogy 
•Siposs Jolánnak öl évvel ezelőtt befuródotl a 
hibába egy négyeenliméter hosszú ollóvég és a 
rozsdás vasdnrao azóta az eleven húsban volt. 
Az operáció jól sikerült és Siposs Jolán rövi
desen felépül.

Megtámadták a rendőrt — letartóztat
ták őket. Steszkán Ferenc 23 éves napszá
mos vasárnap este egy vendéglőből kijövet 
a Noszlopy-ulon részeg fejjel megtámadta 
az őrszemes rendőri. Arra járt egy barátja, 
Pödörkc Rezső 26 éves hentes is. aki szin
tén rátúmudt a rendőrre. A rendőr hosszas 
küzdelem ulán legyűrte és megkötözve be 
kísérte őket a főkapitányságra. Kihallgató 
suk során kiderüli, hogv Steszkán lopásért 
2 évi fogházra, egyéb bűncselekmények 
miatt pedig többször kisebb nagyobi* sza
badságvesztésre volt büntetve. Hatóság el
leni erőszak miatt mindkettőjüket lelartóz- 
JMtáki

Elítéltek egy háztulajdonost, 
aki vasvillával és abronccsal 
hajszolta a lakók gyermekeit

A budapesti büntelöjárásbiróságon Székely 
Endre törvényszéki bíró tegnap tárgyalta 
Rélhy Lajos Máv. felügyelő és háztulajdo
nos bűnügyét. A háztulajdonost életveszélyes 
fenyegetéssel vádolta meg Szarvas László 
dr. ügyészi megbízott. Bélhy Lajos hosszú 
idő óta hadilábon áll a Thököly-ut 56. 
számú ház lakóival és különösen azok gyer
mekeivel. Állandó volt a súrlódás és a 
csetepaté a háztulajdonos és a lakók között, 
mert Rélhy nem tűrte a gyermekek lármás 
játékát.

Egy napon ez az állandó veszekedés ve
szedelmes botránnyá élesedett ki. Rélhy La
jos meglátta, hogy a ház egyik lakójának 
8 éves fiacskája, Barkas Feri, a házmester 
fiával labdázott. A háztulajdonos

dühében vasvillát ragadott 
és az eliramodó gyerek után szaladt. A la
kók tudták csak nagynehezen a kis fiút szó-

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Hőemelkedés és át
menetileg még száraz idő, de holnapra 
már nyugatról borulás és csőhajlam, 
vagy zivatar várható.

— A hajdumegyei leventék ünnepsége. A 
debreceni nagyerdőben vasárnap délután 
folyt le ünnepélyes külsőségek között a 
Hajdumegyei Levente Egyesületek torna
versenye. A versenyen kétezer magyar címe
res ruhába öltözött debreceni levente és 
négyezer magyarsujtásos nemzeti öltözékben 
megjelent hajdumegyei levente vett részt. 
A szépen sikerült ünnepséget nagyszámú elő
kelő közönség nézte végig. A tornaverseny 
befejezése után számos jutalmat oszlottak 
szét a leventék között.

— A képviselőválasztások utójáléka. Az 
1926-os képviselőválasztáson történt, hogy 
a barcsi választókerületben Györgey István 
és Baán István erdöcsokonyai lelkész küz
döttek egymás ellen. A kortesbadjáral so
rán Kakas Aladár babocsai káplán is fel 
akart szólalni, de Xankház Ferenc főszolga
bíró nem adta meg az engedélyt, amiből 
vita fejlődött és ennek során a főbíró nép- 
bolonditónak, demagógnak nevezte a káp
lánt. Ezért Kakas Ferenc feljelentette a fő
szolgabírót, akit becsületsértésben bűnös
nek mondott ugyan ki a kaposvári törvény
szék, de a büntetés kiszabását mégis mel
lőzte, mert az Ítélet indokolása szerint 
Xankház Ferenc a sértő kifejezéseket a 
sértett jogellenes cselekedete miatt hasz
nálta.

— Egy volt részvénytársasági igazgató 
háromszoros öngyilkossági kísérlete. A Ken
der-utca 6. számú házban vasárnap este Fe
hér Elemér magántisztviselő, volt részvény, 
társasági igazgató, nagy nyomora miatt ada- 
linl veit be, majd felvágta mindkét karján 
az ereket, végül borotvával átmetszette a 
nyakát. A mentők életveszélyes állapotban a 
Rókus-kórházba szállították.

— Lengyel-magyar ünnepség Vlsegrádon. A 
Magyarok Lengyelbarát Szövetsége és Magyar
országon élő lengyelek Egyesülete vasárnap a 
lengyel-magyar baráti viszony ápolására a két 
egyesület elnökének, Zscmbery István dr .és 
Viscczki Reihold vezetésével nagysikerű ün
nepséget rendezett Visegrádon. Az ünnepségen 
résztvell Szlrakosz Mihály lengyel konzul, 
Csiszarik János c. püspök meghatalmazott mi
niszter, Radzivill herceg, a két egyesület és a 
budapesti lengyel kolónia számos tagja.

— A bécsi nemzetközi regatta eredményei. 
Bécsböl jelentik : A bécsi nagy evezős regattát 
ma befejezték. A nap hőse : a berlini Ruder 
Vérein legénysége volt. Az eredmények a kö
vetkezők : az ifjúsági cgycsversenyt Fcllncr 
Bécs (Triton) nyerte a Helios Budapest elölt. 
Az ifjúsági négyesben a budapesti RÁC győzött 
2 perc 14.5 mp alatt a budapesti MAC és a 
bécsi Donauwacht ellen. A gróf Ilarrach sze
nior nyolcasban a berlini Ruder Vérein győzött 
6 pere 13*/s mp pályarekordidő alatt a buda
pesti Pannónia ellen, melynek ideje 6 perc 28 
mp volt. A Dublot a Budapesti Evezős Egylet 
nyerte versenytárs nélkül. A gróf Ilarrach 
junior-nyolcast a Wiking (Linz) evezős csapata 
nyerte a budapesti Hungária és a linzi Ifler 
előtt. A Silberer Viktor négyest a berlini Ruder 
Vérein nyerte 7 perc ’/j mp-cs rekordidővel.

— A Budapest—szombathelyi gyorsvonat 
balesete. A Budapestről vasárnap reggel 
Szombathely felé induló gyorsvonat Győr 
és Pápa között Gvomörő község melleit a 
mozdony tüzesörepedése következtében 
nyílt pályán megállt. Győrből segédmoz
donyt küldtek, amely Győrbe vontatta a 
szerelvényt. Itt uj mozdonyt állítottak be 
és a vonat 1 órai késés ulán tovább indult.

— Slremléklclcplezta, Vasárnap délelőtt lep
lezték le nagy és díszes közönség jelenlété
ben egyházi szertartás kisérelében n kerepesi 
temetőben Révay Mór Jánosnak, a Révay 
lest vérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság 
múlt esztendőben elhunyt vezérigazgatójának 
Síremlékét, amely Róna József szobrászművész 
alkotáM-

kongatott helyzetéből kiszabadítani. A gyer
mek szülei erre

életveszélyes fenyegetés elmén feljelen
tették

a háztulajdonost.
Tegnap tárgyalta az ügyet a büntető já

rásbíróság és a tanúkihallgatás során 
Schivartz Náthánné is sírva panaszkodott, 
hogy Rclhy.

abroncsot vágott a gyermekekhez.

Az ügyész súlyos büntetést kért a vádlottra, 
aki a gyermeket, a magyar jövőt üldözi, 
ugyanakkor, mikor a külföld, Hollandia és 
Belgium szeretettel öleli keblére és viseli 
gondját anyagi áldozatok árán is a magyar 
gyermekeknek. A bíróság Pongrác! Jenő 
dr. védőbeszéde ulán a vádlottat 250 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Megszökött cs megkerült egy pizsa
más klinikai ápolt. A Balassa-ulcai ideg
gyógyászati klinika igazgatósága három 
nappal ezelőtt bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy a klinikáról megszökött egy 
ápolt. A bejelentés szerint Orosdy Zoltán 
lizcnkilencéves tisztviselő egy örizetlen pil
lanatban átmászott a klinika kerítésén cs 
hiányos öltözetben, pizsamában megszö
kött. A rendőrség megindította a vizsgálatot 
a nem mindennapi szökés ügyében. A nyo
mozás során tegnap meg is találták a fia
talembert és beszállították a klinikára, ahol 
most tovább ápolják.

— A svábhegyi szanatórium ünnepélyes fel
avatása. Az utóbbi evek egyik legjelentősebb 
eseménye játszódott le tegnap idegenforgalmi 
szempontból. Dr. József Ferenc kir. herceg, a 
Budapesti Fürdőváros Egyesület elnöke, fel
avatta az uj svábhegyi szanatóriumot. Ez a 
remek, nagyarányú gyógypalota Budának leg
szebb pontja, csaknem félezer méter magasság
ban a báró Eölvös-ut felett emelkedik. Az 
avató ünnepségre érkező vendégeket dr. Jakab 
László igazgató-főorvos, a kiváló orvostudós 
fogadta. Az avatóünnepségen a magyár társa
dalom, a hatóságok és egyesületek számos 
ismerlnevü tagja jelent meg. Hat idegenfor
galmi és fürdöegyesülcli elnök helyezte el a 
szanatórium záróköveit, annak szimbólumául, 
hogy valamennyien országos jelentőséget tulaj
donítanak a modern, igazán gyönyörű szana
tórium megnyitásának. A négyemeletes gyógy- 
palolát Jakab Dezső és Soós Aladár műépíté
szek alkották.

— Felöklelte a tehén. Kaufmann Gáborné 
pápatenyéri lakos az udvaron foglalatoskodott. 
Az istálló mellett nekirohant egy tehén és 
szarvával felszakitotta a hasát. A szerencsétle
nül járt asszony állapota súlyos.

— Olasz-magyar vivóakadémía Porto- 
roseban. Rómából jelentik: Porloroseban 
vasárnap délelőtt előkelő közönség jelen
létében folyt le az olasz-magyar vivóaka- 
démia. Gombos Sándor és Petschauer Attila 
mérkőztek Sarecchideni olasz vívóval. A 
mérkőzésen Carnicl és Pulitti is résztveltek.

— Balesetek. Vain Magda 17 hónapos kis
lány szüleinek pestszentlőrinci lakásán vélel- 
lenségböl lugköoldatot ivott és életveszélyes 
sérüléseket szenvedett. — Roscnblum László 
21 éves villanyszerelőt egy autó elütötte, úgy 
hogy agyrázkódást szenvedett. — Keller János 
35 éves máv. váltóőrt a pestszentlőrinci vasúti 
állomáson elütötte egy mozdony. Súlyos külső 
és belső sérülésekkel hozták Budapestre.

— összeesett a Ferenc József hídon egy Is
meretlen nö. A Ferenc József hídon egy 30 év 
körüli jól öltözött asszony hirtelen rosszul lelt 
és összeesett. A mentők a kórházba szállították.

— Olajforrást találtak a Hortobágyon. A 
Hortobágy-pusztán keresztülfolyó Hortobágy- 
folyó medrét napok óta kotrógépekkel tisztít
ják. A Hortobágy-folyó tisztítási munkálatai 
közben a hortobágyi csárdától háromszáz mé
ternyire a munkálatokat vezető főmérnök azt 
tapasztalta, hogy sűrű olajcscppek jönnek fel a 
vízből s olt, ahol az olaj szivárog, a viz hőfoka 
szokatlanul meleg. Erről jelentést tett Afayoss 
Gyögy dr.-nak, Debrecen város polgármesteré
nek, Debrecen város tanácsa több mérnökkel 
kiutazott a Hortobágy-puszlára és ott a meg
jelölt helyen vizsgálatokat folytattak le s meg
állapították, hogy a viz medréből olajforrás tör 
elő. Megjelölték a forrás helyét s elhatározták 
az olajforrás feltárását és kiaknázását.

— Eltűnt egy százados felcésge. Vasárnap 
délelőtt megjelent a rendőrségen Fábry László 
nyug, százados és bejelentette, hogy felesége, 
született Vámbéry Vera eltűnt sógornőjének, 
.Brechncr Miksánénak Damjanich-utca 46. szám 
alatti lakásáról. A rendőrség az eltűnés ügyé
ben a nyomozást megindította.

— Bőrönd és ponyvatolvajlás — fényes nap
pal. Czipelris Erzsébet 34 éves piaci árus be
jelentette a főkapitányságon, hogy n Ferenc 
József rakparton tegnap délután ismeretlen 
tettes ellopta 10* pengőt érő ponyváját. — 
Rakovszky Adóin részvénytársasági titkár be
jelentette a főkapitányságon, hogy egy bő
röndjét. amelyben 60 millió korona értékű női 
fehérnemű volt, szombaton délben ismeretlen 
lettes ellopta egy teherszállító szekérről.

— Megkezdődött a prágai munkásolimpiásu 
Prágából jelentik : Ma kezdődtek itten a má* 
sodik munkásolimpiúsz ünnepségei, amelyet « 
cseh munkás tornaegylctek szövetsége rendez, 
ötvenezer néző jelenlétében 4500 leány és 4500 
fiú mulatott be tornagyakorlalokat. Az ünnep* 
ségen a köztársasági elnök is megjelent.

— Letartóztatott szélhámosok. A rendőrség 
letartóztatta Takács Mihály 24 éves földmivest^ 
akit a soproni kir. törvényszék lopás miatt? 
Tomics Emil 36 éves hentesmestert, akit a 
pestvidéki kir. törvényszék orgazdaság miatt? 
Sutyák Viktorné 25 éves kenyeres lányt, akit! 
a veszprémi kir. törvényszék lopás miatt; Ber- 
ger Imre 24 éves kereskedőt, akit a budapesti 
kir, törvényszék csalás és okiratliamisitás miatt 
és Elsik István 43 éves kocsist, akit a buda* 
pesti kir. törvényszék lopás miatt körözött.

— Egy furfangos szélhámos a Kereskedelmi 
Bankban. Gruber Gusztáv 17 éves tanonc beje* 
lentette a főkapitányságon, hogy a Kereskei 
dclmi Bank épületében egy 25—26 évesnek lát* 
szó ismeretlen fiatalember csatlakozott hozzád 
és azon a címen, hogy váltók beváltásánál segít* 
ségére lesz, 110 pengőt csalt ki tőle és megi 
szökött. A rendőrség az ismeretlen tettes kézre* 
kerítése érdekében a nyomozást megindította.

— Kerékpár tolvajlás. Farkas Ferenc 24 évei 
pénzügyőri felvigyázó bejelentette a főkapi
tányságon, hogy a Rókus-kórház udvaráról 
kerékpárját ismeretlen tettes ellopta. A nyomo
zás megindult.

— Eltűnt. Nagy Ambrus 27 éves villany* 
szerelő Aréna-ut 150. számú házban lakó laká
sáról eltűnt. A rendőrség keresi.

— Kifosztották egy ékszerész kirakatát. Heri 
dán Miksa órás és ékszerész bejelentette a fő
kapitányságon, hogy a Békcs-ulca 5. számit 
házban hívő üzletének kirakatajtaját ismeret
len tettesek feszitővassal felfeszilctték és onnan 
órákat, láncokat, medailonokat loptak el. .A) 
tettesek kézrekeritésére a főkapitányságon meg
indult a nyomozás.

— Eldöntetlen az FTC és a bécsi Rapid 
vasárnapi mérkőzése. Pécsből jelentik: A buda
pesti FTC és a bécsi Rapid közötti labdarugó* 
mérkőzés 3:3 (1:0) arányban nagyon erélyes 
játék után eldöntetlenül végződött.

— Csónakázás közben a Dunába fulladt. AJ 
Budafoki-ut irányában a Dunán csónakázott 
Záborszky Borbála Börzse Imre kocsissal 
együtt. Egy hullám felbontotta a csónakot, 
mire mindketten a part felé akarlak úszni. Al 
fiatalember görcsöt kapott és elmerült, Zá
borszky Borbálát a parton tartózkodók mentet
ték meg és a mentők részesítették első segély
ben. A fiatalember holttestét keresik.

— Nem azonos. Folyó hó 13. számunkban! 
megjelent egyik cikkünkre vonatkozólag Balázs 
Ferenc. Kispest, Lehel-u. 18. sz. lakos annak 
közlésére kért fel bennünket, hogy nem azonos 
az ott említett Balázs Ferenc Kispest, Árpád-m, 
10. sz. lakossal.

— Életuntak. Kubicsek Dánielné, háztartás
beli asszony, Kispest, Rákóczi-ut 2. szánt 
alatti lakásán öngyilkossági szándékból isme
retlen méreggel megmérgezte magát. — Ku-> 
bánszky Ilona 18 éves cseléd, a Vili, kerületi 
rendőrkapitányságon öngyilkossági szándékból 
arzénoldatot ivott. — Zsedényi Borbála feliró- 
nő Alsócrdősor 26. szám alatt lévő lakásán! 
luminállal megmérgezle magát. A mentők vala
mennyi életuntat a Rókus-kórházba szállítot
ták. s

— Elgázolt a villamos egy négyéves kis
lányt. A Szent László-téren egy arrahaladÓ 
villamos elgázolta Buzsán Gizella négyéves 
kisleányt, akit a mentők a Szent István-kór- 
házba szállítottak. A rendőrség a nyomozást 
meginditotta annak megállapítására, hogy a 
szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.

— A Munkácsy-atcal leánygimnázium záró
ünnepélye. Vasárnap délelőtt tartotta meg a 
pesti izr. hitközség Munkácsy-utcai leánygim
názium évzáró ünnepélyét. A Himnusz elének* 
lése után Wirth Kálmán igazgató mondott ün
nepi beszédet, majd Glücksthal Sampné inté
zett intő szózatot a növendékekhez, végül 
Hevesi Simon főrabbi tartott istentiszteletet.
, — A Magyar-Német Mezőgazdasági Rt. e hó 14-én 
Khuen-Héderváry Károly gróf dr. elnöklésével megtar
tót rendes közgyűlésén 1 pengó 50 fillér osztalék kifize
tését határozta el, mely e hó 20-tól kezdve a Magyar 
Földhitelintézet pénztáránál kerül kifizetésre. Az igaz
gatóságban a Magyar Földhitelintézetet Koós Zoltán dr. 
felsőházi tagon kívül Kelemen Ferenc dr. igazgató kép- 
X*8.eV‘. ríRi ttJazBatóságl tagokon kívül uj tagokként 
lelek* Pál gróf nyug. m. kir. miniszterelnök, a Köz
gazdasági Egyetem tanára és Prónay Gábor báró nagy
birtokos megválasztattak.

— Felhívtuk t. olvasóink figyelmét a ma! számunkban 
megjelenő Reinhardt Cipőáruház (VII., István-ut 26 cs 
IV., Muzcum-körut 31.) hirdetésében feltüntetett rend
kívül olcsó árakra.
, - Az EgyesUIt Budapesti Főváros! Takarékpénztár 
Igazgatósága elhatározta, hogy a junius 27-én tartandó 
80-ik évi rendes közgyűlésnek 2 pengő 10 fillér osztalék 
kifizetését fogja javasolni.
. ,A* Etsff Mn«»ar Általános Blztosfitó Társaság junluí 

irtotta 1927. évi rendes közgyűlését, amely az 
1926. évi nyereséget 190.051.52 pengőben, az osztalékot 
pedig 15 pengőben állapította meg.
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SZÍNHÁZI napló
r 'Á párizsi színházi kongresszusnak, amely- 
íyel kapcsolatban merült fel a vigszinházi 
cnsemblc párizsi Útja, egyetlen érdekes
sége a

SZOHAZ MOZI LOSPORT

rendezői copyright
körüli vita volt. A németek erősen kardos
kodtak a rendezői munka le nem másolha- 
tása mellett, mig a magyar Wertheimer Ele
mér (I) ellene beszélt.

Még néhány párizsi hir, amely érdekel min
ket.

1. Josefme Backcr, akiiéi már azt is meg
írták, hogy hat gyermeke szaladgál Uj-Zeland- 
ban — férjhez megy. Olasz hercegné lesz be
lőle. Alberlini olasz herceg veszi feleségül, azzal 
a kikötéssel, hogy a házasság időtartama alatt 
tilos a szép Baokernek — a tánc.

2. A gyönyörű Lenke ff y_ Ica, aki ftlmmüvész- 
nöi pályáját néhány évvel ezelőtt cserélte fel 
a bankárnői pozíciójával, újra visszatér a film
hez. A Pathé-gyár készíti róla az első nagy nem
zetközi filmet.

A „Reuu international de Musique c Dansc" 
első oldalát egy magyar cigánycimbalmos: 
llácz Aladár képe díszíti. Az aláírás:

A Vígszínház kedvezőtlen hírek miatt 
mondta le párisi vendégjátékát

Paris nem érdeklődik a színházi kongresszus előadásai iránt — 
Csak potyajegyesek ülnek a nézőtéren — A japánok, osztrákok 

és németek is lemondták a vendégszereplést

Budapesti lóversenyek

Le Liszt da Címbalum
'A lap megállapítja, hogy Rácz Aladár a legki
tűnőbb művésze ennek a hangszernek és hogy 
Stravinszkynek annyira megtetszett a játéka, 
hogy sürgősen cimbalmozni tanul.

Kurucz János erősen folytatja az ameri
kai—magyar társulatának szervezkedését. 
Elvileg már megállapodott

Lábass Jucival
aki a turnézó társulat primadonnája lesz, 
csak kábelen várja az amerikai megbízójá
nak beleegyezését arra vonatkozóan, hogy 
Lábass Juci horribilis gázsi igényét kielé- 
githeti-e. Kurucz János végleg megállapo
dott

Tegnap végleg eldőlt a Vígszínház repre
zentatív párizsi vendégszereplésének kér
dése. A Vígszínház tegnap végérvényesen le
mondta a párizsi utat. A lemondást „tech
nikai okokból" indokolták és igy nem csoda, 
hogy e közhely mögött azonnal kudarcot 
láttak azok a színházi korifeusok, akik 
sohasem szoktak örülni mások sikereinek. 
A legkülönbözőbb híresztelések terjedlek el 
a lemondás utáni félórában arról, hogy a 
Vígszínház miért volt kénytelen feladni a 
kétségtelenül nagy erkölcsi sikerrel kecseg
tető turnét. Egy a kormányhoz közelálló 
lap a kombinációkban olyan messze ment, 
hogy a „hivatalos elintézés elengedhetetlen 
formalitásait" vádolta meg, mint amin 
megfeneklett ez a nagy horderejű propaga- 
tiv misszió. Senkinek sem jutott eszébe, az 
ügy hátterébe, a kártvák mögé tekinteni és 
igy senki sem vehette észre, hogy a Vig- 
szinház milyen

feltűnően rossz 
kénytelen a

A Vígszínháznak 
hetett, mint ez a

A készülődés lázában a Vígszínház ebben 
az irányban • nem is orientálódott és csak 
most, mikor már a vendégjátszás julius 
5-iki dátumát is megállapították, kezdte a 
szinház igazgatósága az autentikus párizsi 
híreit beszerezni. Csak most derült tehát ki 
az, hogy a kongresszussal kapcsolatban Pá
rizsban rendezett

holland—flamand vendégjáték csúfo
san megbukott.

'Az előadásoknak alig voltak látogatói, 
legfeljebb a kongresszus tagjai, akik között

garmadával

A holland 
okulva,

lemondtak

osztották szét a potya- 
jegyekéi.

vendégjáték tapasztalatain

lapokkal lett volna 
partit lejátszani.
más választása nem le-

pász,
egy anyagilag megsem- 
erkölcsileg veszedelmes

Érczkövy Lászlóval
aki igy jövőre nem szerződik a Városi Szín
házba és leszerződtette bonvivánnak Só- 
lyom Győzőt, a bécsi színház tagját, akit 
Lábass Juci vidéki útja alkalmával ismert 
meg és ajánlott.

Halmai] Tibor és Molnár Ver* megkapták 
már behívójukat a Klcines Theaterhez, ahol 
augusztus 24-én lesz a nagy

hacsak nem akart 
misitően súlyos és 
kimenetelű játszmái végigtrémázni.

Az történt ugyanis, hogy mig a magyar 
lapok a párizsi színházi kongresszus jelen
tősége mellett óriási hangulatot csináltak, 
amelyek felfokozták és túlozták a Vígszín
ház vendégjátszási reményeit, addig Párizs 
és Párizs idegenjei

Griinwald revü bemutatója 
természetesen Halmayval a főszerepben. Ebben 
a pillanatban a Halmay Tibprék, akik agylát
szik, elhamarkodva írták alá a bécsi szerződé
sükéit, három ajánlattal, rendelkeznek: — 
amerikai, egy berlini és a Király-színház 
rasztaló szerződési ajánlatával. Ezt se 
színész mondhatja magáról.

Most kapják ki bizonyítványukat a 
nésziskolák növendékei. Természetesen 
papírforma szerint nagyon sokan 
felelnek annak, amit tanáraik vártak tőlük, 
de a színpadi forma, sajnos, egész mást 
matatott.

az idei szinésztermés nem nevezhető dúsnak

vagy nem vettek tudomást, vagy álmo
san haladtak el a színházi kongreaz- 

sms eseményei mellett.

a meghívott japán színé
szek is,

akik pedig cxccntrikusságuknál fogva előre
láthatólag nagyobb érdeklődésre számíthat
tak. De visszavonulót fújtak az osztrákok 
és a németek is, mert a kongresszus a ven
dégszereplés sikereiért

nem akart garanciát vállalni
semmilyen vonatkozásban sem.

Ezek után senki 
azon, ha Vígszínház, 
kellett az „Edénkért" 
adásai és a valószínű 
zött, inkább

idei szezónjának meghosszabitúsa mel
lett foglalt állást.

Ez a választás a mai viszonyok mellett tel
jesen érthető és semmiféle kulturális propa
gandára való hivatkozással oldalba nem tá
madható. (s. z.)

•
Wcnckheím-eailckvcrseny s
L Hokobál. II. Lázadó. III. Tanúi

Csodák történtei tegnap délután a versenytéren. 
Percnyi pontossággá; a, kitűzött időben futották le mind 
a hat versenyt. Starter, zsokék, paripák dicséretreméltó 
fegyelemmel végezték teendőiket. A csodáknak jelen 
esetben könnyű volt megtalálni a magyarázatát • Cseko- 
nics Gyula gróf, a Lovarcgylet energikus elnöke minden 
verseny startjához kilovagolt s puszta jelenléte is ki
fogástalan rendet teremtett. — A Wenckheim-crolék- 
versenyben Kardos végleg bebizonyította, hogy nem 
lehet vele a munkában mutatott képességei szerint szá
molni. Az egyenesbe még négybe ;sz tiszta vezetéssel 
fordult be, de 100 méter után megelégelte a dicsőséget 
és formálisan megállt. Az élre került Lázadót a táv 
előtt üldözőbe veszi Hokobál, lépése öl-lépés re közelebb 
jut hozzá s ádáz küzdelem után rövid ícjhosszal meg
veri. — A meeling utolsó napján szokásos kvótaszenzáció 
most sem maradt el. A jóesélyii, de teljesen ismeretlen 
lovászgyerck — Kovács István II. állal lovagolt Maróé 
győzelmét ötvennyolcszoros kvóta honorálta. — Az igen 
nagyratartolt. még kissé zöld Ti‘.z>vőlgy bemutatkozása 
sikerrel járt. A Pázmán-kanca könnyen győzött jónak 
véleményezett lovak ellen. — A Dcrby-meetlng bucsu- 
ttapjának eseményei szépszámú és igen előkelő közön- 
sé jelenlétében folytak le. — Részletes eredmény a 
következő :

I. futam : 1. Rcusőant (2%) Blasek ; 2. Puritán (1%) 
Gutái ; 3. Charnic (lMz) liscli. Futottal: még • Schwe- 
dcnklec, Osmati Matróz, Beryl, Sehonnai. Fejh., 2’/í 2 h. 
10:34, 12, 11, 12. — II. futam: 1. Ne hízz! CD Gutái: 
2. Aranybogár (114) SchcjD.il ; 3. Fagyöngy (2V&) C.suta. 
Futottak még . Elöljáró Nincs ajánlat. Gipsy. 2 h.. 
nyakh. — Hl. futam: 1. Hokobál (2) Esdi; 2. Lázadó 
(3) Szabó L. II. ; 3. Tandi (6) Gutái. Futottak még : 
Kardos, Pomponctte, Dehogyisneni, Adós. Fejh., 2 b. 
10 . 70, 18, 16, 19. — IV. futam : 1 Tiszavirág (7 : 10 r.) 
Esch ; 2. Nesze (4) Gutái ; 3. Vacak (8) Schejbal. Futot
tak még : Kormos, Maladetta, Cnrlo. Rcmemlier mc, 
Feneegyc, Llttle Wich. Anna, Koma, ötnegyed h. 2 h. 
10:21, 15, 16, 18 — V. futam • 1. Mur-»c (25) Kovács II.; 
2. Eszmény (12) Szűcs ; 3. Tatrang (l’ó) Gutái. Futottak 
még : Viglegény, Gödöllő, Campidoglio. Andruineda, 
Doria, Az a híred. Babuska. 2 h._ V3 h. 10 .580. 61,33. 
15. — VI. futam: 1. Adonis (4) ('.suta ; 2. Hcrdlng (21 
Gutái; 3. Hogy volt (3) Szenté. Futottak még : Alperes, 
Princc Charming, Tonnant, l’clcas, Húmondó, O. M. 
1 h„ % h. 10 ; 49, 16, 15, 18.

sem csodálkozik fik 
amikor választania 
sorozatos pesti élő
párizsi kudarc kö-

egy 
ina
sok

szi- 
a 

jég

•Kiss Ferenc, amint isuieretes, nem szer
ződött a Nemzeti Színházhoz. Elég jó cse
rét csinált, mert szemben a Nemzeti Szín
ház húszmilliós gázsijával,

havi hatvankét milliót kap
a Magyar Színháztól, azzal a kikötéssel, 
hogy még száz estét játszhat a másik Fa
lud/ színházában, a Fővárosi Operettszin- 
házban, esti kétmilliós felléplidijért. Tehát 
mégsem megy olyan rosszul a színészeknek.

Budapesti ügetőversenyek
A rendes törzsközönség előtt folytak le a vasárnap 

délelőtti versenyek. A nap lóversenyét, a Vigasz-dijat a 
Puszi aberényi ménes Indterje nyerte a nagy favarit 
Bandi előtt. Feiser, Fityó és Maszár 1 . hajtókát stait- 
tneghiusitás miatt 8o pengővel büntették meg. A rész
letes eredmény a következő :

I. futam : 1. Pattantyús (pari) Novák ; 2. Csipke
rózsa (12) ; 3. Lca (6). Indultak még • Cukros. Jáztnina. 
C.icerl, Juhar, Epos, Jelena, Banka. 10:21, 11, 21, 23 . 
olasz : 10 ■ 84. — II. futam : 1. ó be jó ('<) Cissolini ; 
2. Avanti I. (4) ; 3. Aranka 11. (3). Indullak még : bcs- 
kós, Wicsel, Anterigo, Sári. 10 • 21. 18. 21, 15 ; olasz : 
10 : 61. -- III. futam : 1. Initma (6) Scagt*r ; 2. G. Endre 
bácsi (6) ; 3. Zrínyi (2Vi). Indultak még . Duke Tenoré. 
Véletlen, Ircsi, Óvár, Balaton. 10 : 50, 19. 30. 20 ; olasz : 
10 • 85. — IV. futam : 1. Arvnlegény (1%) Fityó ; 2. So
kol (4); 3. Végre (3). Indult még: Pártos. 10:26;
olasz : 10 :36. — V. futam • 1. Xylaria (?>) Zwillinger ; 
2. Igen Ö (2); 3. Babus (12). Indultak még- l hounuzoba. 
Borbála. Dráma, Legjobb, Pata Morgaua, liohun. Ara
bella. 10 : 55, 22, 17, 30; olasz: 1'1 . 61. — VI. futam: 
1. Inciter (4) Seager; 2. Bandi (1% reá); .3. (n állít (3). 
Indultak még ; Margit, Bráma. 10 • 60. 17. 11 ; olasz; 
10 : 41.

szerep
Gombaszögi 
Góthnénak. 
Vigszinház-

A bécsi ílgetőversenyek vasárnapi főszámát Inflntio 
(Bartou) nyerte Yen (Hofbaúer) és a <!• rbviiyerő Vickerl 
(Diffcnbacher) előtt. Ezzel a győzelemmel a Puszta- 
berényi ménesnek ritka doublc-cvenljc. sikeridt. mert a 
szombati főversenyt Kari Bürgcr Gedenkrcnnent is az ö 
tenyésztése, Jégcsillám nyerte.

A Király-szinház ma, vasárnap, tartotta a 
szezon záróelőadását. „A logkisebbik Horváth 
lány'* volt vasárnap este is műsoron, amelyet 
szeretettel fogadott az a publikum, amely a 
nyári hőség ellenére is megtöltötte a Király- 
szinház nézőterét. A színház színészei és szí
nésznői szabadságra mennek, .még pedig hat 
hétre, mert ugy tervezik, hogy a Király-szinház 
hot hét múlva újra megkezdi szezonját. A sze
zonnyitó darab: A legkisebbik Horváth lány.

Lengyel Menyhért megkísérel te a lehetet
lent. Darabol irt, amelyben

négy egyforma nagy női 
kínálkozik Varsányi Irénnek, 
Fridának, Gaál Francinak és 
A darab természetesen jövőre a
bán kerül szinre, de anélkül, hogy ezt elő
zetesen a négy kiváló művésznőnek meg
mutatnák. A Vígszínház igazgatósága ta
pasztalatból tudja, hogy ebből mindig baj 
szokott származni.

MÁItKUS PIKK MOZI
legföljebb csak gyenge közép minőségűnek. 
Két vizsga is volt vasárnap délután, az egyi
ket a Királyban, a másikat a Vígszínház
ban tartotta meg két különböző színész
iskola. örülve kellett néhány nevet 
jegyeznünk, akik mégis kitűntek 
ménytelennek látszó előadásokból,
Szőcs Rózsi, Győri Sári, Cseresnyés Dóra, 
Ötvös Aladár és a Nebántsvirág egyik fel
vonásában nem is ígéretnek, hanem már 
kész színésznőnek mutatkozó Páris Ila, akit 
már láttunk néhány jó szerepében a Városi 
Színházban is. A vigszinháziak közül az év- 
Színházban is. A vigszinháziak közül három 
igen tehetséges fiatal tűnt ki: Törzs Anikó, 
Ács Rózsi és Halmay Magda. Két táncos ne
vét is feljegyeztük: Sík Etus és Dénes Ervin.

A Nemzeti Szinház szerződtetéseinek egyik 
pikáns kulisszatitka az, hogy mért nem lett 
tagja az ország első színpadának Vágó Boriska, 
Vágó Béla rendező leánya, aki bizony szép si
kerrel mutatkozott be. A Nemzeti Színháznak 
ugyanis, mikor Vágó Boriskának szerződésé
ről tárgyalt, választania kellett a fiatal szí
nésznő és Rózsahegyi Marica között, mert a 
szinház büdzséje nem engedte meg mindkét 
kétségtelenül tehetséges színésznő szerződteté
sét. Hevesi igazgatónak szerepkör miatt Vágó 
Boriskára esett a választása, amikor Kálmán 
bátyánk mérgesen megüzente, hogy akkor 

helyette is szerződtessék a Vágót
Hevesi Sándor igy Rózsahegyi Móricát szer

ződtette le, aki tennésEeteson mindezek elle
nére is megérdemelte őzt a megtiszteltetést, 
hogy a Nemzeti Szinház tagja legyen.

Van a Vígszínháznak egy kedves, kövérkés 
fiatal színésze, Dózsa Istvánnak h ívják, aki 
nemrégen mint Róbert bácsi remek alteregoja 
keltett a színpadon feltűnést. Dózsa István 
összespórolt pénzéből egy

motorcsónakot vett
ezt fölviteti a Duna felső folyására a Fekete
erdőig és onnan teszi meg az utat egészen a 
Fekete-tengerig. Amint mondták. Dózsa István 
erre az útra nem visz magával Valentinó- 
jelöltet.

Rod la Roquc magyarul tanul — irja Bánky 
Vilma legutóbbi levelében. A levelet Bánky 
Vilma bátyja, Bánky Viktor örömmel mutatta 
c sorok Írójának, ahol valóban Rod la Roquc 
kézírásával a következő sorok voltak olvashat
ták: „Jövőre a Margitszigeten akarok nyaralni. 
Kezüket csókolom. Rod".

------------------- Telefon : J. 152-87. ————
1927 junius 28-tól monstre műsor: 

Chamberlin és Levlne Budapesten. 
Ki a legény a pusztában, 

amerikai életkép, 6 felv. főszerepben: Buck Jones.
Békásay Jessy és Dr. Erdélyi Géza táneduettje:
Black Bottom Amerlcan.
A rivalda szerelmese,

fejezetek egy nő életéből. Főszerepben: Virgiuia 
Vally és Lou Tellegen. — Magyar és Fox híradó. 

A folytatólagos előadások kezdete 8 és 10 órakor.

A Német Derbyt óriási közönség jelen
létében, sok külföldi vendég előtt futották 
le Hamburg-Homban. Győzött a téli favorit 
Mali-Yong, nyergében Pretzner ImréveL 
Mah-Yong az idén többször gyengén szere
pelt, ugy hogy az Oppenlieiin-'vstálló nem 
benne, hanem az istállózsoké, Varga Lajos 
által lovagolt Babd-ban bizolt. Második lett 
a magyar Livorno leánya, a Német kanca- 
dijnyerő Libertás, harmadik Foclcenbach. 
A csehek reménysége, a Magyar Derby em
lékezetes harmadikja, Vyscchrad, a hatodik 
helyen végzett.

A Grand Prix
végződött. 
Talismant 
Bouda lett.

de Paris meglepetéssel 
A francia derbynyerőt, Mon 
megverte Fiterari, harmadik

Opera-zongoraterem;
Hajós ucca 1®. (Operánál). Zongorák, pianínó k.
•0 pengő havi rószletro te. Állandó raktár. |

Minden este

Oroszország
Magyar Szinház

a városligeti tavon

<$>
MOSJOUKINE

A Mogul oroszlánja 
N AT ALIÉ LISSENKO

A Vígszínház meghosszabbította évadját! Egész héten minden este S órakor:

AZÉDBNKBRT

SchcjD.il
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SPORT
A griffmadaras atléták ismét letarolták Budapest 

'atlétikai bajnokságait

100 méteres hátuszás: 1. Ulrich János (MÁK) 
I p. 18.8 mp. 3X100 méteres gyorsuszóstaféta: 
1. MTK (Magyar, Hollósy, Páhok) 3 p. 28.2 mp. 
100 méteres hölgygyorsuszás: 1. Sípos Manci 
(NSC) 1 p. 22.6 mp., orsz. rekorl 100 méteres 
hölgyháluszás: 1. Vermes Magda (FTC) 1 p. 
43.4 mp. 200 méteres hölgymelluszás: 1. Mól- 

. iqq méteres ju-
(MAC) 1 p. 

mellúszás:

A bajnokságok közül hetet a MAC, hármat a MAFC, 
kettőt az FTC ragadott el — Az MTK, a BBTE, a 

KAOE és a BTC egy-egy bajnokságot nyert
Budapest atlétikai bajnokságainak kétnapos 

küzdelmeinek elég nagyszámú közönség adott 
szép keretet. Az elért eredmények — bár a 
várakozásokon mélyen alulmaradtak, atlétáink 
formája hizlaló ígéretet nyújt az érdekesnek 
ígérkező atlétikai kampányra.

A bajnokságok zömét természetesen most is 
a MAC kiváló allétagárdája hódította cl. A 
griíTmadaras klubnak nem kell féltenie a hege
móniáját. Az ifjú atlétagárda ebben az évben 
aligha lesz képes az öregek jól védelmezett 
várát ostrommal bevenni. A bajnoki mezőny
ből fájdalommal nélkülöztük a beteg Fluckot 
és Barsit. A bajnoki listán a MAC hét, a MAFC 
három, az FTC kél, az MTK, a BBTE, i --------
és B’IC cgy-egy bajnoksággal szerepel, 
bajnokságot nyert nz örökifjú Somfai 
továbbá Hajdú.

Budapest atlétikai bajnokságainak' 
Iliéiről az alábbiakban számolunk be:

200 m. Mklulát
Bajnok: Hojdu Sándor (FTC.) 21.9 mp. 2. Pailz (BEAC.) 

22 I mp. 3. Szalay (BBTE) 22.5 inp. Start után Hojdu 
róatón élre áll ís négy méterrel győz a végén visszaeső 
I’aitz elten.

Távolugrál
Bajnok: Balogh Lajos (MAFC) 701 cm. 2. Farkas 

(MAC.) 697 cm. 3. Somfui (MAC) 685 cm.
Gerely vetés

Bajnok. Szenes Béla (MAC) 6180 cm. Országos rekord! 
2. T. Szabó (MAC) 58.63 cm. 3. Gyurkó (FTC) 5663 cm.

Rúdugrás
Bajnok: Kariovit* (MAC) 375 cm. 2. Andor (MAC) 340 

cm. 3. Nagy (MAC.) 320 cm.
400 ni. gátfutás

Bajnok: Fcrcnczy Odón (MAFC) 58 mp. 2. Dénes 
(MAFC) .38.1 mp. 3. Kricgcr (BTC) 61.4 mp. Somfai nem 
iíjdult.

800 m. síkfutás
Bajnok. Magdics László (MAFC) 1 n. 59 pm 2. Rózsa 

(MTE) 1 p 59.2 mp. 3. Marton (MTK) és Belőni (MAC) 
holtversenyben 1 p. 59.6 mp. Remek verseny. Végig 
Rózsa vezet, de ^tagdics jobb finiseidnek bizonyul.

5000 m. sikfutás
Bűinek: Grosz Istvón (MTK) 15 p. 59.4 mp. 2 Papp 

(FTC) 16 p. 00 2 inp. 3. Ferihegyi (MTK) 16 p. 39.6 mp.

a KAOE 
. Kél-két 

Elemér,

Az FTC ifjúsági versenyét
n Hungária-uli pályán rendezte a következő eredmé- 
nyekkel. 108 niáter I. o«zt.- Moharos (ESC.) 11.4 mp. 
2. Németh (FTC). — Magasugrás I. oszt.: 1. Vezér (FTC) 
175 cm. — Sulylükés II. oszt.: Péti (FTC) 1125 cm. - 
110 ra gul: 1. Weiszkopf Z. (MTK) 20.1 mp. — 3000 mé- 
ctm előny verseny: 1. Hölcz (MTK) 9 p. 15 mp 2. Ju

hász (Vasas). Távolugrás. Péti (FTC) 615 cm — 
Rm*b'!MV<‘,és! 1 píli <FTC> 3555 c'«- 2. Szckrényessy 
ó k *■' <m° G- ÍMTK) 2 p. 08.4 mp

(Mes,.?r‘!*- ík)- / 400 1- Lukács(MIK) 54 6 mp. 2. Tamásv (FTC). — 4X100 méteres
staféta: 1. FTC (Anlos, Bükky, Péti, Németh) 4Ó.5 mp. 

Iiujnoa: I.uienn .......... — --- - 2. MTK. - NO méter; 1. Régner (KAOE) 25.6 mp.
(IlEAC) 13.86 m. 3. Eördögh (BF.AC) 13.41 m. Darányi Mcndcl (MTE). - Triatlon: 1. Polgárdy (Izabella-u. 
»mét elérte tavalyi formáját. Dobásai; 1421, 139. 1407. fh.) 6^ pont. 2 Péti (FTC) 9 pont

100 m. síkfutás
Bnjnok: Hojdu Sándor (FTC) 10.9 mp. 2. Psitz 

(BEAC) 11 mp. 3. Rózsahegyi (MAC) 11.1 mp. Két 
sikertelen start ulán Rózsahegyi kap legjobban lábra s 
.'ó ig sezat, de n tinikben Hajdú és Raliz robgmil njym 
tudja visszaverni.

Sulydobóa
Rojnok: Daráin! József (MAC.) 14.45 m. 2. Bácsalmási

Háromezer főnyi közönség jelenlétében győzték le 
Eger úszói Magdeburg legjobbjait

Eger, junius 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

lése.) Szombaton és vasárnap délután folyt le 
az egri 'árosi fürdő versenyuszodájában a 
nagyszabású nemzetközi uszőverseny, amely
nek fővédnökei, Szmrccsányi Lajos egri érsek 
és Hcdry Lőrinc dr., 
pánja, a verseny i.. 
pedig Okolicsányi Imre, Heves 
ispánja volt. A 
Schvviminklub. a 
pesti Torna Egylet. 
Sporlegylct, a MOVE 
Egri Toriiacgylet

Ír., Heves vármegye főis- 
intézőbi7oltságának elnöke 

vármegye ál
versenyen a Magdeburger 
Magyar Uazócgylet, az Uj- 

a Jászapáti összetartás 
egri sporlegylct és az 

Egri Toriiacgylet vettek részt.
Szombaton délután öl órakor ünnepi közön

ség .lőtt vette kezdetét a verseny. A tribünök 
fölött magyar és német nemzeti zászlókat len
getett a júniusi szél.

A verseny legizgalmasabb száma természete
sen az Eger és a Magdeburg közötti klubinál- 
kőzesek voltak. Európa két leghíresebb úszó
sárosa ma a német Magdeburg és a magyar 
Eger. Annakidején az egri uszógárda feltűnése 
alkalmával sportkörökben „a magyar Magde
burg' nak nevezték Egert, ma pedig a néme
tek is s/ivesen nevezik Magdeburgol „a német 
Eger'-nek. A magdeburg! úszókat Hitgcinann 
és (íörgesch, az ismert sporlférílnk vezették. A 
külföldi úszók a város vendégei voltak. A né
met vendégek: Wilhelm Neilzcl 1925 ben Né
metország méteres uszóbajnoka volt,
most pedig és 1000 méteres rekordere

Heilmann Németország 
gyorsuszóbajnoka, Gus- 

F. Schweitzer, a staféta tagjai 
ipólójálékos egészítene ki a német

délután félnégy órakor folytatták 
a nemzetközi uszóversenyt. A háromszor 100 
méteres hölgyuszó stafétában a MUE Belházy 
Biinbi, Szőke Kató és Ulrlch Ilus stafétája 
győzőit 5 perc 12.2 mp-es idővel. A verseny 
legkiemelkedőbb része a háromszor 200 méte
res gyorsslaféta volt. Az első 200 méteren 
Bit k< y 2 perc 33 mp, a mngdeburgi licit- 
inaim pedig 2 p 21.2 mp eredményt ér tel.) A 
második 200 méteren Tnrnódy—Szigricz ideje 
2 p 28,4 mp-es idővel verte a mngdeburgi Gu- 
beneil, aki 2 p 31 mp-es időt ért cl. így tehát 
Szigricz 2 métert hozott be Bitskcy vesztesé
géből. A harmadik ‘100 méteren tehát Bárány 
10 méteres hátránnyal indult. Ncilzellel szem
ben. Az első 50 méternél Neilzcl vezetett, a 
100 méternél már csak néhány karc1,apással 
előzte meg Bárányt, az utolsó 50 méternél egy
szerre indullak és Bárány megismételte teg-

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI M01NTBZBT B.-T. KORFORGOGZ PE1N, BUDAPEST, VG, ARADI UCCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS U.

II1445, 1422 cm. Bácsalmási rövid Időn belül szintén 
méteres dobó lehet.

110 m. gátfutás
Bnjnok: Püspöky Tibor (MAC) 16.8 mp 2. Dénes 

(MAFC) 17.8 mp 3. Hclmeczy (BEAC) 18.1 mp. Az 
előfutamban mutatott gyenge futása után meglepetés 
l’űspöky biztos győzelme.

Magasugrás
Bújnék: Késmárk v Kornél (BBTE) 186 cm. 2. Ud- 

vardy (BIJTE) 182 cm. 3. Magyar (MTK) 174 cm. Kés- 
márky ismét jó formában van. A 191 cm-ret nem bol
dogult. Udvardy is javul

400 ni. síkfutás
Bajnok: Gerő Mór (KAOE) 50.2 mp. 2. Nagy (FTC) 

51.2 mp. 3. Magdics (MAFC) 51 4 mp. Gerő végig külön 
versenyt futva, 5 méterrel győz, mig a helyezésekért 
folytatott nagy küzdelemből másfél méterrel Nagy ke
rült ki győztesen. Szalay 52.3 mp.-cel, Rcmetz 52.4 mp.- 
cel nem került a döntőbe.

Diszkoszvclés
Bajnok: Marvallls Kálmán (BTC.) 4487 cm. 2. Egri 

(MAC» 4346 cm. 3. Eőrdögh (BEAC) 4100 cm. Marvallls 
biztosan győzött. Dobárai: 4383, 4230, 4320, 4471, 4487 
cm. Egrinek az ötödik dobása volt a legjobb.

700 m. gátfutás
Bajnok; Somfai Elemér (MAC) 25.9 mp. 2. Magyar 

A. (KAOE) 2'5.2 mp. 3. Dénes (MAFC) 26.6 mp. Magyar 
kezd a legjobban, s ez egyenesbe még Somfai előtt 
fordul. A finisben azután Somfai küzdelem után egy 
méterrel nyer.

1500 m. síkfutás
Bnjnok: Szerb Elek (MAC) 4 p. 08.6 mp. 2. Belloni 

(MAC) 4 p. 08.8 mp. 3. Marton (MTK) 4 p. 10.2 mp. 
Bejczy vezetésével indul a mezőny, mig mögötte Szerb 
és Fonyó foglalják cl a helyeket. 1200-nál Szerb és 
Fonyó foglalják el a helyeket. 1200-nál Szerb megy az 
élre. Bcllonitól követve. A célegyenesben Szerb és Bel
loni között elkeseredett küzdelem fejlődik ki, melyből 
két méterrel Szerb kerül ki győztesen. Marion az utolsó 
helyről tört előre.

Hármasugrás
Bajnok: Somfai Elemér (MAC) 1373 cm. 2 Farkas 

M. (MAC) 13.49 cm. 3. Vicóczy (MAC) 1290 cm. Som
fainak minden ugrása 1363 és 1373 között volt. Farkas
nak csak két ugrása sikerült.

napi diadalát és 4 méterrel győzött. Bárány 
ideje 2 p 9.8 mp, Neitzelé 2 p 25 mp volt A 
MESE stafétái 7 p 24 mp-es idő alatt győztek 

idejével 
az or-

gyors-

a njagdeburgi csapat 7 p 25.8 mp-es 
•szemben. Az egri csapat megjavította 
szágos rekordot.

A százmétercs második osztályú 
úszásban az első volt Schweitzer (Magdeburg) 
1 p. 6.0 mp., második Bárány Gyula (MESE) 
1 |>. 11.8 top., harmadik Gommcrth (Magdeburg) 
1 p. 12.6 mp. A 100 méteres oldaluszásban 
Bankó Ferenc (MESE 1 p. 15.6 mp-cel kerüleli 
rekordot javítóit.

A 200 méteres hátuszásban Horváth Ferenc 
(MESE) 3 p 1.8 mp-es időt ért el. A 100 mé
teres gyorsuszás főversenyében Bárány István, 
Ilcitzmann (Magdeburg) és Gubener (Magde
burg) indullak. Bárány István 1 p. 1.6 mp. alatt 
iiszoll, Hetlzmaiui pedig 1 p. 2.4 mp. alatt. 
Bárány fáradt volt a 200-as stafétától és ezért 
nem tudóit jobb időt úszni. A 400 méteres 
gyorsuszásbnn Neilzcl (Magdeburg), Csercy 
(MESE), Szeszlai (Mese) és Sárosy (MESE) in
dultak. Ncitzel 5 p. 39.6 mp-cel győzőit, má
sodik Szesztől lelt 6 p. 56 mp. alatt. Harma
dik Sárosy 7 p. 3.6 mp. idővel. Neilzelnek meg
felelő ellenfelei nem voltak, mivel Bitskcy és 
Sigricz indiszponáltságuk miatt nem indultak.

A versenyt a Magyar Úszó Egylet és a MOVE 
Egri Sport Egylet csapatai között vívott vizi- 
pőJómérkőzcs fejezte be. A mérkőzés 3: 1 
arányú félidő után a MESE 5: 1 arányú győ
zelmével végződött. A gólokat Haroy György, 
Tarnódy-Sigricz lőtték a MESE részéről, mig a 
MUE gólját biintctődobásból Vékony lőtte.

A vizipólóinérközés ulán Hcdry Lőrinc fő
ispán oszloltn ki a versenydijakat, miközben a 
szombati versenyben a 800 méterben győztes 
németeket, valamint a 400 méteren győző 
magdeburg! versenyzőket melegen gratulálta 
az ünneplő közönség. A pontversenyben 
ugyancsak az egriek győztek'.

Siposs Manci rekordot javiioit 
100 méteres gyorsuszásban

Gyenge érdeklődés mellett zajlott le a BEAC 
uszóversenye, amelynek egyetlen kimagasló 
eredménye Sípos Maiiéinak a 100 mél> m gyors
úszásban felállított uj 1 p. 22.6 tup-cs re
kordja. (Régi rekord: 1 p. 25 mp-).

Részletes eredmény:
200 méteres mellúszás: 1. Hollúsy Frigyes 

(NSC) 3 p. 06 mp. 100 méteres gyursustás: 
1. Hóiba Tivadar (IV. kér. TVE) 1 p. Oá.8 mp.

nár Ella (BSE) 3 p. 34.8 mp. 
nior gyorsuszás: 1. Halász Péter 
16.4 mp. 100 méteres Hl. osztályt
1. Bory Tivadar (MTK) 1 p. 29.4 mp. 50 méte
res 11. osztályú gyorsuszás: 1. Magyar Gusztáv 
(MTK) 28.6 mp. (!) 400 méteres 11. osztályú
yyorsuszás: 1. Perlaki (NSC) és Máthé (U TE) 
íoltversenyben 6 p. 27 mp. 100 méteres junior 
hátuszás: 1. Csepeli Gyula (BEAC) 1 p. 33 mp. 
5X50 méteres junior vegyesstaféta: 1. MAC 
(Petzold, Halász II., Haas) 
3X50 méteres II. osztályú ...........
FTC (Mijtlié, Haas, Angelusz) 1 p. 46.6 mp.

Vizipoló: I. osztályú vizipoló mérkőzés: 
FTC—NSC 9:1 (5:0).

Birő: Simkó János.
II. osztályú vizipoló mérkőzés:

BEAC—Postás 3:1 (2:1).
Biró: Keserű Ferenc.

1 p. 54.8 mp.
vegyesstaféla: 1.

A BEAC lesz a BSE ellenfele 
az amatőrök bajnoki döntőjén

BEAC—FTC 2:2 (2:2).
Szokatlanul nagyszámú, mintegy 1500 főnyi 

közönség jelenlétében játszották le vasárnap a 
BEAC lágymányosi pályáján az amatőr első
osztály Springer-csoporljának döntöjellegü mér
kőzését a BEAC és a FTC csapatai. Az amatő
rök derbymérkőzésc 2 :2 arán.' nn eldöntetle
nül végződött és igy az egyetemi csapat tekint
hető a Springer-csoport győztesének.

Tekintettel arra, hogy a BEAC-nak most már 
csak a sereghajtó ETSC ellen lejátszandó mér
kőzése van bálra, mig az FTC-nek még három 
kemény meccset (MAC, BRSC és TTC) kell le
játszania,

a BEAC kerül szembe az Oprée-csoport 
listavezetőjével, a BSE-vel az amatőr első

osztály bajnoki döntőjén.
A bajnoki tabella a vasárnapi mérkőzés ulán 

az alábbi képet mulatja:
1. BEJAC 31 lejátszott mérkőzéssel, 50 pont

tal, gólarány: 72—31.
2. FTC 29 lejátszott 

gólarány 72—37.
mérkőzéssel, 45 ponttal,

órákban zsúfolt villamo- 
közönséget a pályára. A

Már a kora dél ú ni 
sok szállították ki a -----------o-. .. , w
cisztercita lanitórendnek a pályával szomszédos 
gimnáziumának diákserege tömött sorokban 
helyezkedett el a pályán és drukkolt fiatalos 
lelkesedéssel az egyetemi csapatnak. A tribün 
páholyaiban ott láttuk sportközéletünk veze
tőit, közöltük Karafiáth Jenő dr.-t, az OTT el- 
két, valamint Zsamóczay János gazdasági ta? 
nácsost, a budapesti alszövetség társelnökét.

Az első negyedóra azt mutatta, hogy az 
FTC valósággal lelépi ellenfeleit. A sorozatos 
ferencvárosi támadások izgalmas helyzeteket 
teremtetlek az egyetemek kapuja elölt, ennek, 
ellenére a BEAC éri cl a vezető-gólt. Pluhár 
beadását Szántó fejjel továbbítja a hálóba. 
Néhány perc múlva az FTC Dómján lövéséből 
egalizált. Az FTC további lendületes támadá
sait a BEAC azzal igyekszik parírozni, hogy a 
véd lembe vonul. Ennek ellenére az FTC jut 
újabb offenzivába és Reinhardt fejese meg
hozza az egyetemiek kiegyenlítő-gólját.

A második félidőben a BEAC lábrakap és 
nagy fölénybe kerül. A gyors és izgalmas csa
tárakciókat azonban nagyrészt a balszerencse 
hárítja cl és a második félidő nem hoz ujabh 
döntést.

Az amatőrök vasárnapi bajnoki küzdelmei egyébként 
meglepetést is hoztak. A BSE, amely vasárnap első 
csapatának egyrészét pihentetni akarta.

2 i 0-ra kikapott az MTK-tól.
Ez a kis baleset egyébként nem nagyon érinti a bajnok
együttes esélyeit, miután a BSE fölényese-; vezet a baj
noki tabellán.

Meglepctésszámba megy, hogy a Springer-csoport ne
gyedik helyét elfoglaló Testvériséget vasárnap a 33FC 
4:3 győzte le.

is.

Zsolnay Frigyes rekordidővel 
nyerte a guggerhegyi versenyt
Vasárnap délelőtt verőfényes időben zajlott le a 

KMAC rendezésében a második Guggerhegyi verseny. 
A nemzetközi initing útvonala mentén a rekkenő hőség 
ellenére már kora reggel nagyszámú közönség helyez
kedett el.

Nagyszámú induló, heves küzdelmek, az uj rekordok 
sora jellemezték a kitünően sikerült versenyt, melynek 
keskeny szerpentin utakból összerótt 1600 méteres távja 
alaposan próbára tette versenyzőink képességeit. A ma
gyar motorsport fejlettségének és kiválóságának kétség
telen bizonyítéka motoros gárdánk Gugcrhcgyi teljesít
ménye, akik ezt

n versenyt sorozntos uj rekordokkal absolváltúk. 
A nap hőse a kitűnő Urbnch László volt, aki nem ke
vesebb, mint öt kategóriában indult. Közülük

háromban pompás időercdménjekkel győzött.
Igen szépen szerepeltek a Méray-motorkerékpárok

A nap legjobb idejét Zsolnay Frigyes futotta, aki 
5 literes Griif SIHt versenykocsiján 1 pere 51.58 
mp.-e* tij nlvonnlrckorJ alatt abszolválta a Járót. 

A sportkocsikategóriában Színi János (Austro-Dnimler) 
győzött 1 perc 56.96 mp. alatt. A turakoesikategóriában 
első Wentzcl von Mosan báró Mercedes autóján. Ideje: 
1 perc 53.15 inp.

A motorkerékpárok abszolút legjobb idejét Balázs 
I ászló (Sunbeami) futotta. Balázs 1 perc 52.78 mp. 
ideje esiknem 8 másodperccel jobb n régi rekordnál. 
Az. oldalkocsis motorkerékpárok kategóriájában Urbnch 
László érte cl u legjobb időt. 43 másodperced javítva 
meg a régi rekordot, ideje: 2 perc (M.4ö inp.

A versenyen két kisebb baleset is történt. I.ipthay 
Antal báró és lványl Gyula kocsijaikkal pneudefektet 
Szenvedtek, azonban mindketten hamarosan fékeztek. 
Úgy. hogy a hrntülők sértetlenek maradtak, csupán a 
kocsik sárhánvól és reflektorai rongálódlak meg.

Dr.KRJDHCSY szakórául, ■■■■■BnHKHSBGKffQX VI1-'
Rendel: 10-4 és 7—8-ig férfi- és nőlbetegckuek

Vasárnapi sporthírek
x Profi válogatottunk döntetlenül vég- 

zelt TemesVárott. A magyar professzionista 
alszövetség váloga'otl csapata vasárnap ját
szotta le Temesváron romániai túrájának' 
első mérkőzését a Clubul Sporliv Bánátul 
sporttelepen. A két csapat egyenlő erejű el
lenfélnek mutatkozott. A mérkőzés 2:2 
arányban döntetlenül végződött.

X A Rendőrtiszti AC evezőseinek nagy sikere 
Bécsben. A Rendőrtiszti AC evezősei fényes si
kert arattak a bécsi nagyregatta vasárnapi küz
delmei során. A klub junjor nyolcas legyőzvén 
tiz ellenfelét, közöltük a Hungária junior nyol
casát, elsőnek evezett át a célon. De siker ki
sérte a rendőrtisztek junior .négyesének küz
delmét is, amennyiben 12 indulót hagyva 
maga mögött, győztesen került ki a versenyből.

X Egyformán 4 :0-ra győzött a Sabaria és 
a Bástya. A két kiliinő vidéki proflesapat va
sárnap értékes győzelmet aratott Jugoszláviá
ban. A Sabaria Szabadkán 4 :0 arányban 
győzte le a SAND-ot, mig a Bástya ugyancsak 
Szabadkán 4:0-ra verte meg a „Sport“-ot.

X A Ferencváros győzelme Becsben. A Ferenc
város vasárnap a bécsi Rapid vendége volt. A 
zlild-fehér bajnokegyütJes szép játék után 3:2 
arányban győzte le kiváló ellenfelét.

X Megkezdődtek a kaposvári nenizrtköil tenniszver- 
seny kfl/delmel. Kaposvárrá! jelentik • Vasárnap dél
előtt kezdték iucr a kaposvári Turul által kiirt nemzet
közi tenniszverseny selejtező mérkőzéseid A versenyen 
tizencuy külföldi, tizenöt budapesti és negyvenöt vidéki 
játékos vett részt. A női egyes döntőbe 1’. Várady Lili, 
dr. Déri Miklósné. Aitwig Ica, gróf Széchenyi Irma, 
gróf Széchci vi Márta, a férfi egyes döntőbe Palásthv 
Ernő, gróf Széchenyi Zsigmond, gróf Zichy Ede, gróf 
Zichy Imre, ifj. gróf Bethlen István, Oláh Aladár, Ta
kács Imre, Jacoby Roland. Kelemen Aurél, Vásárhelyi 
Jenő kerüllek be. Az eredményt szerdán hirdetik ki.

X Vlda nyerte a Budapest—Balassagyarmat— 
Budapest távversenyt. A hoszsutávu országúti 
kerékpáros bajnokság során vasárnap a Buda
pest—Balassagyarmat—Budapest távversenyt 
bonyolították le országúti versenyzőink. Első
nek a Bécs—Budapest nemzetek közötti mér
kőzés hőse, Vida (BSE) futott be, aki 6 óra 43 
perc és 10 inp.-es idővel abszolválta a ver
senyt. A győztest Ilölczl (Világosság) és Bouska 
(Jóbarát) követték a célba.

X Magyar csapat győzelme az osztrákok felett Győr
ben A győri DAC vasárnap a bécsi Metallumot látta 
vendégül, amelyet 4 :0 arányban legyőzött.

X A bécsi kerékpárosok vereséget szenved
tek. Az újpesti Stadion vasárnapi nemzetközi 
versenyén az ezüstkupát Eigner (FTC) nyerte 
a bécsi Dusika, továbbá Mazák (MTK és 
Schaffer (Bécs) előtt. A nemzetközi pontver
senyt Lovas (MTK) nyerte. A motorvezetésea 
nemzetközi versenyen 15 kilométeren Bordoni; 
10 kilométeren és 45 kilométeren Bartos (UTE)i 
győzött. Az utóbbi számban Bordonlt diszkvali
fikálták.

A kecskeméti sakkverseny
Kecskemét, junius 26.

— A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tcse —

Vasárnap délelőtt kilenc órakor kezdődött 
az Úri Kaszinó helyiségében a kecskeméti 
nemzetközi sakkverseny. A tornának igen 
nagy közönsége volt, amelynek soraiban a vá
ros nolabilitásainak nagyrésze foglalt helyet. 
Kilenc órakor adta meg Maróczy Géza mester, 
a verseny rendezője a jelt a kezdéshez és

tiz órakor már megvolt az első eredmény.
A Grünfeld—Psepiorka küzdelem remis lett.

Az első győzelmet Niemzovics aratta, aki fél 
egy órakor megadásra kényszeritette a fran
cia védelmet játszó Székely magyar mestert. 
Kevéssel ezután

két magyar mester állt fel győzelemmel 
az asztaltól.

Előbb Vajda dr. győzte le spanyol megnyitás
sal Halmcs német mestert, majd Takács na
gyon szép játék után verte meg Yates angol 
mestert. Takács győzelmét Aljechin védelem
mel szerezte, még pedig igen érdekes módon. 
Tegnap délután egy kávéházban sakkozott és 
közben felfedezte az Aljechin védelemnek égy 
uj módját, amit ma Yalessal szemben kipró
bált és pedig sikerrel.

Délután három órakor folytatták a küzdel
met, félnégykor Aljechin angol játékban

megadásra kényszeritette
Miiller osztrák mestert. Félöt órakor Gilg né
met mester jelentet le be győzelmét ..........
védelmet játszó honfitársával, 
szemben. Kmoch osztrák bajnok 
játékban győzött Sárközy magyar ___ _
lelt, mig n Tartakovcr—dr. Asztalos mérkőzés 
eldöntetlenül végződött. Függőben maradi a 
Steincr—Bensőn skandináv inegnyitásu és a 
(lukovics—Colle vczcrgyalogmcgnyitácu játék 
Az első pariiban Steincr áll jobban, a második' 
pariiban mind a kél fél állása egyforma. Eslo 
hat órakor befejezték a mérkőzést éa megálla
pították a hétfői verseny beosztását, mely a 
következő:

Kmoch—Aljechin, 
kacs—Asztlos, Gilg—Yates,
mann, Colié—Székely, 
Alines—Grünfeld, 
Steincr.

A hél fői mérkőzések különösen a Kmoch—* 
Aljekin és a Psepiorka—Niemzovics-parli iránt 
nagy uz érdeklődés.

a szicíliai 
Linkmannal 
vezérgyalog 

mester fe-

Tartakover—Miiller, Ta- 
Sárkfízy—Brink- 

Psepiorka—Nlcmzovics, 
Bernson—Vajda, Bukovics—

A szerkesztésért és kiadásért felei: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat.


