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Beszélgetés a negyven évessé varázsolt, barnahaiu 
művésznővel — „Nem hiúságból tettem" — mondja 

Pálmay Ilka, aki újra színpadra lép
Előkelő társadalmi és' szinlTázi körökben 

már hetek óta suttogják a szenzációt. Senki 
biztosat nem tud, mindenki csak harmad
kézből nyert információ alapján beszél ar- 
Től, ami mára végre kétségtelenül kipattant: 

) gróf Kinszkyné, Pálmay Ilka fiatalító 
operációnak vetette alá magát.

r Xz operáció úgy látszik mesésen sike
rült, ugyannyira, hogy mikor az egykori vi
lághírű magyar primadonna háromheti el- 
kárkózottság után ma délután a Margitszi
geten megjelent,

| ■ legközelebbi Ismerősei tudták teák, 
[ hogy u a fiatalos, alig negyvenévesnek 
j látszó, elegáns hölgy: Pálmay Ilka.

f öróf Kinszkyné, Pálmay Ilka ragyogó 
ívelésű, dicsőségben és kivételes sikerekben 
gazdag múlt után, három héttel ezelőtt meg
jelent Érti János dr. egyetemi tanáré József- 
körúti rendelőjében, ahol a professzornak 
elmondta, hogy újra vissza akarja nyerni 
Jogát a szinpadi szereplésekre. A professzor 
elvégezte a fiatalító műtétet és ezzel a 
lénnyel a művésznő grófné, akit hosszabb 
Idő óta már nélkülöz a magyar színpad,

elsőnek lépett azoknak a primadonnák
nak a sorába, akik az orvosi tudomány 
legfrissebb vívmányát, a fiatalítási eljá
rást használják fel múlandó frissessé

gük rekonstruálására.

Pálmay Ilka volt tehát az első magyar szí
nésznő, aki vállalta ennek a lépésnek ódi
umát, az a Pálmay Ilka, aki eddig is bámu
latos frissességgel állta az idők múlását.

A régi és az uj élet határán
Röviden : Pálmay sokáig volt a magyar 

Színészet legragyogóbb csillaga. Gyorsan 
jött és rendkívül sokáig uralkodott ott, 
ahol bizonyos uralmak ideje rövidre van 
szabva. A lexikonok nem is szűkszavúan 
mondják el, hogy ki volt az a Pálmay Ilka, 
aki most már nem volt, hanem

újra van.
■ Pálmay Ilka volt az első magyar prima
donna, aki Bécset extázisba hozta, akinek 
lábainál négy órsüág arisztokráciája hódolt 
és aki először szerepelhetett Londonban a 
magyar színésznők közűi. Nem is régen egy 
alkalommal Pálmay Ilka még szomorúan 
mutatta a világ minden tájáról összehordott 
emlékeit, aranykoszoruit, bőrkötéses nagy 
albumait, amelyekben a fényképek hires 
szerepeiben ábrázolják és amelyek mellett 
angol, amerikai, német, osztrák világlapok 
kritikái feküsznek. Ekkor azt mondta ne
kem Pálmay Ilka:

— Mit ér az egész? Elfelejtenek lassan az 
lemberek, a színházigazgatók nem törődnek 
Velert, pedig mennyi nagyszerű szerepet tud
nék még én eljátszani. Az irók se gondol
nak rám, pedig higyje el, még várom azt a 
Szerepet, amiben megmutathatom, a nagykö
zönségnek, hogy ki volt egykor a Pálmay 
Ilka!

Valóban. Pálmay Ilka a tüneményes tehet-1 megvívja harcát az uj élet határán s minden 
ségü primadonna, akit hálátlanul kezdett bizonnyal újra rágondolnak az irók és a 
elfelejteni az újabb nemzedék, most újra I színigazgatók.

Pálmai Ilka elmondja megfiatalításának 
történetét

’Á Havas-utca 2. szám alatti ház második 
emeletén elegáns négyszobás lakásban lakik 
a megfiatalított. művésznő. A szobalány nyit 
ajtót, de rövid másodpercek múlva a szá
lén ajtajában megjelenik frissen, fiatalon, 
egyetlen ősz “hajszál nélkül, kisimult arccal 
Pálmay Ilka.

— Honnan tudta meg? — mondja félig 
bosszúsan, félig nevetve. — Pedig titkoltam 
mindenki előtt. Tudja, — tette hozzá — az 
asszonyok azt nem szeretik, ha ilyen kor
ban a fiatalságuk okát kérdezik.

— Mégis hogy történt ? Mi birla rá méltó- 
ságos asszonyt erre , a lépésre?

Borral és cigarettával kinál előbb és ad
dig egy szót sem beszél, mig nem kocintok 
az uj fiatalság tartósságára.

—Hát tudja — kezd el beszélni — a 
gőzfürdőben mindenki megcsodálta terme
temet. Pedig ez nagy szó, ha azt mondom, 
hogy a gőzfürdőben. Ott aztán nem lehtet 
semmit sem eltakarni. A fogaim még soha
sem fájtak. Hiába mondják, hogy müfogaim 
vannak. Nézzen csak ide.

A borosüveg dugóját fogaival húzza ki. 
Elismeréssel bólintok.
—• Nézze meg a nyakam ,a lábam — 

Jolytatja — nem cserélnék sok fiatalabb 
primadonnával sem ilyen dolgokban. Ma is, 
mikor benn voltam Fedák Sári öltözőjében, 
Zsazsa ezt mondta nekem :

„Na, úgy nézel ki, mint egy fiatal leány!"
— Hát ez egy kis túlzás — mondja ne

vetve. — De jól esett. Hogy tovább folytas
sam: A kedélyem is a legremekebb, hegye
ket naphosszat tudok mászni és reggelig is 
eltáncolok minden fáradság nélkül. Csak 
mikor a tükörbe néztem, akkor láttam meg 
a koromat. Az orrtól lefelé a nyakig, az a 
kritikus hely a női arcon, amit semmiféle 
kozmetika el nem tud rejteni. Ezen kell te
hát segíteni — gondoltam magamban. Mert, 
hogy a hangom is megvan, azt bizonyítja 
az a tény, hogy a Zeneakadémiában óriási 
siker mellett léptem fel a Blaha Lujza-em- 
lékünnepélyen és vidéken is öt hangver
senyt adtam a Blaha Lujza-emlék javára.

Tehát a tükör elárulta azt, hogy hány 
éves is vagyok.

Elpanaszoltam egy barátnőmnek, aki az
után Érti tanár úrhoz utasított. Hát én el
mentem. Megtanácskoztám vele a dolgot és 
bátran mondhatom, nem bántam meg, ami 
történt. Érti tanár ur, aki megoperált, a tel
kembe látott, mert azt mondta, hogy nem
csak az arcom, hanem a kedélyem és a tel
kem is legalább húsz évvel fog megfiata
lodni. És ez nem túlzás, mert a

a legnagyobb csodálattal beszélek ar
ról, ami velem történt.

— Igaz ugyan, hogy újabban azt hallot
tam, hogy Frytzy .Massary, Pallenberg fele
sége, aki az osztrák színpadokon aratja 
most legnagyobb s:kcreil és velem körül
belül egyidős, szintén hasonló eljárással i 
tette mayát fiatalabbá. I

— Fájt az operáció?
— Csöppet sem. Semmilyen fájdalmam 

nem volt a világon. Annak ellenére, hogy az 
operáció után legalább háromnapi szanató
riumi ápolásra lett volna szükségem, én 
már egy uap után felkeltem, két nap maltig 
pedig a Gellérthegyre mentem sétálni. 11a 
ez nem eredmény, hát mi?. Arra pedig na
gyon kérem, irja meg, hogy

, én ezt nem hiúságból tettein.

Érti János professzor nyilatkozata
Érti János professzor Margit-köruti laká

sán a következőkben nyilatkozott a neveze
tes fiatalítási műtétről.

— Három héttel ezelőtt rendelőmben 
tényleg műtétet hajtottam végre a méltósá- 
gos asszonyon. A műtét hatása bámulato
san hamar mutatkozott. Gróf Kinszkyné, 
Pálmay Ilka ma úgy néz ki, mint egy alig- 
alig negyvenéves nő. Igaz, hogy Pálmay 
Ilka művészi zsenialitása és alkotóereje a 
fiatalságát nagymértékben konzerválta, de a 
hatás mégis meglepően mutatkozott.

— Gyakran végez professzor ur ilyen 
fiatalítási műtéteket? — kérdeztük.

— Igen. Ezeket a műtéteket elég jó siker
rel lehet ma már lefolytatni.

— Színésznők jelentkeztek már ilyen mű
tétre Pálmay Ilkán kívül is?

József főherceg 
beszél ma a felsőházban — 

m unkáskérdésekről
Hadik József gróf a FAKSz-javaslat ellen 

Csütörtökön, vagy jövő kedden még egy ülést tart 
a képviselöház

A felsőház ma délelőtt kezdi meg a képvi
selőhöz által legutóbb megszavazott törvényja
vaslatoknak a letárgyalását. E javaslatok kö
zött három fontosabb javaslat szerepel: a 
munkásblztositás, a cseh-magyar kereskedelmi 
szerződés és a FAKSz javaslet. Mind a három 
javaslatnál élénk vita várható.

Ma az első szónok a felsőházban József 
főherceg lesz,

akinek’ beszédével kezdődik a munkásbiztosi- 
tási törvényjavaslat vitája. József főherceg 
beszédében, amely iránt minden oldalról nagy 
érdeklődés nyilvánul meg, szociálpolitikai 
problémákkal fog foglalkozni. A cseh-magyar 
szerződés tárgyalásánál Szterényl József báró 
felszólalásától várható a vita megélénkülése, 
mig a FAKSz javaslat ellen Hadik János gróf 
áll csatasorba. Hadik János gróf felszólalására 
tnár csak azért is számot tarthat nagyobb ér
deklődésre ..mert hiszen Hadik állott az élén 
a falusi kislakásépitkezési akciónak mindad

A* színpad az én életem, emiatt hagytam ott 
pozíciómat és férjemet. A jó arc, a fiatalos 
kedély pedig csak eszköz nekem arra, hogy 
újra színpadra mehessek. Nem látok semmi 
szégyelni valót ebben, nem tartom nevetsé
gesnek, hiszen ideálisan nagyszerűen sike
rült minden.

Mosolyogva, szinte diadalmasan beszél. 
Azután a szekrényhez megy, egy érdemren
det vesz elő.

— Azért ezt újra mégsem kapom meg. Ez 
egy művészeti érdemrend, amelyet Coburg 
góthai herceg adott Londonban nekem. Ezt 
sem azelőtt, sem azóta opcreltszinésznö még 
nem kapta.

Kikisér. Az előszobában még azt mondja:
— Ugy-e, tényleg jól nézek ki?

— Hogyne, — 'felelte nevetve, a projesz- 
szor. —

Egy-kettőn azóta már műtétet Is végre
hajtottam.

Természetesen nevekkel nem szolgálhatok, 
mert aki meg van fiatalítva, az fiatalnak 
szeret látszani, de már le is tagadja, hogy 
valaha bizony nem volt az.

— Még egy kérdés. Mit gondol professzor 
ur, maradandó az ilyen műtét hatása?

— Erre nézve nem tudok még most pozi
tív választ adni, mert hiszen első műtétemet 
is csak röviddel ezelőtt hajtottam végre s 
igy a hatás időtartamáról nem tudok kon
krétumot mondani.

Stób Zoltán.

dig, amig az ellentétek kimélyülésével fel nem 
állították a szövetkezetét, a FAKSz-ot.

Kormánykörökben arra számítanak, hogy a 
felsőházi vita ar. élénk érdelödés ellenére Km 
fog hosszabb időt igénybevenni. Az optimisták 
szerint már kedden tető alá kerülhetnek ezek 
a javaslatok és szerdával megkezdődhetik a 
felsőhál nyári szünete is. Valószínűbb azon
ban, hogy csak szerdán fejeződnek he a felső
ház tanácskozásai. Abban az esetben, ha ked
den ezek a javaslatok a felsőházban is ke« 
resztülmennek,

Zsltvay Tibor csütörtökre fogja összehívni 
a képviselőhöz ülését.

hogy a felsőház idevonatkozó átiratát tudomá
sul vegye, és ezzel a megszavazott törvényeket 
kihirdetés céljából az államfőhöz terjessze föl. 
Ha a felsőház’ vita szerdán túl terjedne, csak 
a jövő kedden tart ülést a képviselőhöz, amely
nek azután legközelebbi ülése mdr csak októ
ber tizennyolcadikún lesz.
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Gordon Róbert lesz a Máv új
Azóta, hogy Kétely Dénésnck, n Máv elnöké

nek nyugdijbavonülását hivatalosan is publi
kállak. a legkülönbözőbb kombinációk merültek 
/ól a MÁV ul elnökének személyét illetően. 
Eddig államvasuti, hivatalos körökben két 
nevet emlegetnek n po&zibilis jelöltek közöli: 
tlornyánszky Gyulát, aki ezídőszerint, mint 
Keletű Dénes eddigi helyettese, a M;'iv elnöki 
tisztségét betölti, valamint Safnarjáy Lajost, a 
MÁV egyik igazgatóját. Harmadiknak Gordon 
Róbert, a Délivasul igazgatójának neve került 
kombinációba.

Vasárnap délelőtt
teljesen beavatott kormánykörökben 

n következő teljesen megbízható Információkat 

kapta ebben az ügyben a Hétfői Napló munka 
társa:

— A MÁV elnöki tisztségének betöltése kér 
désében

csak Őszre várható a döntés.

Az uj vezetőség élére Gordon Róbert, a Déli- 
vosut elnöke van kiszemelve.

Gordon Róbert esélyeit a kormányhoz kö 
zcláltó hivatalos körökben is komolyaknai 
mondják. Amig a MÁV és a Délivasut egycsü 
és Gordon Róbert személyében kinevezik az u 
elnököt, a MÁV vezetése n legidősebb igazgató 
Hornyánszky Gyula kezében marad, aki eddi| 
is állandó helyettese volt Kelety Déncsnek.

DIVMXdnOK
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MGTOBB ÍJO
LESZ EGY EMELETTEL
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Becsben letartóztatták a 
Püspöki Bérpince meg
szökött pénzbeszedőjét
Egy budapesti nőísmerősének levelet írt 
és az áruló levél segítségével jutottak 

a sikkasztó nyomára
A váci Püspöki Bérpince Rt. budapesti 

központjának igazgatósága néhány nappal 
ezelőtt feljelentést tett a főkapitányságon 
l’reisz Manó nevű pénzbeszedője ellen, mert 
a rovnncsolásnál rájöttek, hogy

tizenkétezer pengőt elsikkasztott.
A feljelentés alapján megindult a nyomo
rás. Pilisit azonban nem lehetett kihall
gatni, mert a sikkasztás felfedezése után

nyomtalanul eltűnt Budapestről.

A detektívek napokon át kutattak utána, 
megfigyelték azokat a helyeket, ahol rende
sen megfordulni szokott, azonban sehol 
nem akadtak rá és igy nyilvánvaló volt, 
hogy megszökött a rendőrség elöl.

Két nappal ezelőtt azonban olyan esemény 
történt, amely a rendőrség kezére juttatta 
a sikkasztó!, A főkapitányság bizalmas utón

Például.-

Újabb három wagon szeretet- 
adomány érkezett Amerikából

A Máv ezeket sem szolgáltathatja ki a címzetteknek
A Marczinkó-félc amerikai szcretetcsomag 

skció ügye o héten újabb meglepő fordulat
hoz érkezett. Tudvalevő, hogy Marczihkó 
József amerikai magyar plébános kezdemé
nyezésére közel ötezer csomagot küldtek 
szcrcletadományként Amerikából Magyar
országba, azok a csomagok azonban több 
mint két hónap óla nem kerülhetlek szét
osztásra, mert a pénzügyminiszter nem adta 
meg a küldeményekre vonatkozólag a vám
mentességei, a magas vámdijat pedig a 
szinte kivétel nélkül stegénysorsu címzettek 
eddig nem tudták megfizetni. A csomagok 
olt heverlek a nyugati pályaudvar egyik 
raktárában és senki sem tudja, hogy mi fog 
árokkal történni.

A kellemetlen szituációnak betetőzéséül 
az elmúlt héten Marciinké plébános buda
pesti megbízottai értesítési kaplak az állam
vasutak igazgatóságától, liogy

ujnbb három vagon szerétélesomag van 
útban

Fehérneműt 
loptak a Szociális Missziótársulat 

Attíla-körati varrodájából
\ főkapitányság lopási csoportja vasárnapa 

Szociális Missziólársutat vezetőségének feljelen
tésére ismeretlen tolvajok kérrekeritésére In
dított nyomozást. A Missziótársulat az Attila- 
körtil 14 számú hátban varrodát rendezett be, 
"hol rendszeresen dolgoznak. Nemrégiben a 
honvédelmi minisztérium kétezer darab ing és 
többezer Inggallér varrásával hlzla meg n mű
helyt. A munka meg is kérdődön, a .szállítás 
határidőhöz volt kötve és mivel ugvlátszoll, 
hogy pontos terminusra nem tudják' leszálli- 
♦ nni a fehérneműt, külső munkásokat is kény
telenek voltak alkalmazni, akik bejártak a 
mühelybf és ili kapták meg a varrni való in
geket. Tegnap azután a fehérneműk számlá
lása közben észrevették, hogy
_ ____ darab kincstári Ingrilflnl.

BÚTOR részletre
legolcubbban N.mietlButorh*^ Dobíny u 00 

arról értesült, hogy Preisz Manó Bécsi 
szökött, ahonnan

levelet Irt egy budapesti nőismerősé
nek és ebben a levélben megjelölte, 
hogy, hol rejtőzik és inilyen álnéven 

bujkál.
A rejtekhely leleplezése után már könnyen 
ment a rendőrség munkája. Azonnal távira
tot küldtek a bécsi rendőrigakgatósághoz, 
amelyben közölték Preisz Manó lakását és 
álnevét s kérté-k elfogalását. A táviratra mái 
meg is érkezett a bécsi rendőrség válasza, 
amelyben jelentenék, hogy

Preisz Manót, akit levele árult el, meg
találták és letartóztatták.

A sikkasztó pénzbeszedőt beszállították az 
országos törvényszék fogházába, a magyar 
hatóságok pedig megindították a kiadatási 
eljárást.

a főváros felé. Természetes, hogy ez a hir 
nagy konsternációt keltett.

A három vagon, amely

ezerötszáz csomagot

tart al ma zott, tényleg

meg Is érkezett

a nyugati pályaudvarra. A küldemény nagy
része vidéki címzetteknek szól. Az újonnan 
érkezeit csomagok természetesen ugyan
azon sorsra jutottak, mint a korábban érke
zetlek. Az egész küldeményt a fővámhivAtal 
utasítására a nyugati pályaudvar III. számú

raktárába tárolták be.

Most már tehát 6500 család várja izgatot
tan, vájjon visszavonja-e a pénzügyminisz
ter korábbi rendelkezését és megkapják-e 
annyi kálváriajftrás után várva-várt kis 
csomagjaikat.

A házi vizsgálat nem járt erdménnyel, mire a 
varroda vezetősége feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen a főkapitányságon, nho! megindí
tották n nyomozást a lelkiismeretlen tolvaj 
kérrekerltésére.

A jugoszláv-albán 
konfliktust békésen 

intézték el
Róma, július 3.

Tiranai jelentés szerint az albániai jugoszláv 
érdekek képviseletével meghízott francia követ 
az albán külügyminiszternek a jugoszláv kor
mány külön felhatalmazása alapján tudomá
sára hozta, hogy a Jugoszláv ügyvivő részéről 
annak idején Átnyújtott jegyzéket, melyet az 
albán kormány sértőnek tekintett, visszavon
ják és Uj Albániára semmiképen scin megalázó 
jegyzéket nyújtanak át. Az albán kormány az 
olasz., brit, német és francia kormányok Irhnl 
való tiszteiéiből, továbbá, hogy őszinte és lo
jális békeérzti létének bizonyítékát adja, elren
delte Gyutaskovics dragomán sznbndonbocsálá- 
sát. Ettél a jugoszláv—albán konfliktus cllnté- 
lettnek tekinthető.

Url divat
Bécsi la. gallér minden fazon 

és szám.............................
Lajos «Elastic» gallér béosi 

gyártmány.........................
Férfi ing az egész egy anyag

ból, zofirböl két gallérral, 
divatos minták.................

Háló ing színes bordűrrel kom- 
Slett nagyság.....................

ó ing la. mosott sifonból 
bordűr.................................

Gombos alsónadrág jó zefirböl 
Nadrágtartó gummíból bőr

részekkel ...... 4.50 
Selyem nyakkendő óriási vá

lasztékban .........................
Pnha kalapok tartós minőség 
Apacs sporting la. panamából

Pengő

-.85

-.85

6.50

e.so
7.80
2.80

2.30

1.60
7.50
7.60

Női fehérnemüek
Női ing hímzett reklámár . . 1.20
Női ing jó mosott sifonból 

hímzett ................................. 1.90
Női ing la. mosott sifonból 

hímzett és azsuros . . * . 2.50
Fenti három női Inghez hozzá 
való női nadrág hímezve és 
azsurozva ugyanilyen árakb.

Női hálóing mosott sifon hímzett 3.80 
Női hálóing hímzett és azsuros 5.— 
Nadrágkombiné színes és fehér 

batísztsifonból . . . 4.50

Harisnyák
Női harisnya minden szín . . —.48
Női harisnya la. dórból . . 2.70
Női harisnya (mosóselyem)

összes divatszinekben . , 4.80
Férli zokni divatos jó minőség —.95 
Férfi harisnya dór .... 3.60

Vászon fis slfonáruk
Sifon, mindenre alkalmas, rek

lámár, 76 cm. Széles . . . —.84
Sifon ágyneműre és fehér

neműre kiválóan alkalmas
82 cm. széles...................... —.90

Sifon mosott kelengyére 80
cm. széles ....... 1.20

Lepedővászon jó minőség 145
cm. széles . . . ................. 2.40

Kanavász elsőrangú minőség 1.40 
Zefir férfi és gyermekingekre

rendkívül alkalmas . . . 1.40 
Ittlét bőrorős. ....... —.84 
Törülköző nyers piros széllel —.90 
Pohártörlő kitűnő minőség . —.84

Ernyők
Női divatos barna maccó ernyő 11.- 
Férfi glot reklámár .... 8.—

Mielőtt bárhol vásárolna, tekintse meg áruinkat 
és árainkat.

Heg nem felelő áruért a pénzt visszaadjuk.
Postai megrendeléseket díjmentesen eszkőzlünk.

Keztyilk
Pengő

Női divat cérnakeziyü hímzett
kézelővel.............................  2.10

Karlsbadi Flór jó minőségű . 2.—
Férfi svéd szövetkeztyii sárga,

szürke, barna stb. szín , . 1.95
Prágai és pécsi női glacé ga

rantált minőség, minden
színben.................................. 4.80

Prágai és pécsi férfi és női
nappa (kutyabőr) .... 6.20

Mosóméteráruk
Delén Marokén és Száda (pa

mutból) uj minták 70—78
cm. széles.............................. —,82

Francia Voálok, Marokinok . 1.30
130 cm. szóles Eponge divatos 

minták . . . . ................. 1.50
Bordürös&renatHn, 

selvemfénvU sima 
és mintás jsusünck, 
divatos miiselymek
ruhára.....................2.80

Bordtirös grenadln, svájci 115-
120 cm. széles... • . . . • 4.40

Selymek
la JapáQZelyem (japonais). .' 3.90
Nyers selyem minden színben,

80 cm. széles ...... 5.20
Francia nyersselyem mintás 7.80 
la Crepe de chine ruhára al

kalmas, egész jó minőség, 
minden szín ....... 7.80

Georgotte minden szín . . . 9.50
Fuland selyem mintás

(japonais) óriási vá
laszték jó, minőséé-
ben, 96 cm széles 7,80 6.80 

Crepe de chine francia min
tás..............................12.80 10.50

Gyapjúszövetek
Kasha garantált tiszta gyapjú 

divatsziuek 70 cm. széles . 4.80
Ugyanez 130 cm. széles . . 7.80
Kockás és sima kashakomposé 

tiszta gyapjú 135 cm. . . 7.80
Kasha kosztüm és köppenyre 

egész finom minőség . . 13.80
Férfiöltöny kelme tiszta gyapjú

140 cm. széles..................... 9.50-től

Fürdőcikkek
Úszónadrág............................  1.50
Uszóöltöny férfi................... 3.20
Uszóilltöny férfi cérnából . 7.20
Női fürdőruha bordűrön . . 5.20
Női fürdőruha cloih három

fodros.................................. 6.50
Női fflrdökosztüm gyapjú . 13.50 
Gummisanka......................... —.70
Fttrdöcipó gyermek .... 1.35
Fürdőclpő női.......................... 1.45
Fürdőclpő férd ..... . 1.55
Frottirköpeny divatos fazon 22.— 
Bácsi strandpyjama öltöny . 17.60
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Bethlen vasárnap a Várban 
miniszterközi tanácskozást folytatott: 

elintézték a Klebelsberg-Mayer affért

A Hétfői Napló munkatársa a miniszteri 
tanácskozás befejeztével érdeklődött az 
iránt, hogy Bethlen István gróf miniszter
elnök ezekután mikor kezdi meg szabadsá
gát és mikor utazik el a fővárosból. A kö
vetkező információkat kaptuk:

Bethlen István gróf miniszterelnök a nya
rat, mint tavaly is, Inkepusztán fogja töl
teni. Az inkepusztai lakás rendbehozatalára

ma reggel indult el a személyzet Budapest
ről. A miniszterelnök tehát csak 3—4 nap 
múlva megy lükére, addig Kenderesen 
Horthy Miklós kormányzó vendége lesz. Az 
elutazás időpontjáról intézkedés még nem 
történt, valószínű azonban, hogy a minisz
terelnök még a hétfői nap 'folyamán eluta
zik családjával Kenderesre.

A miniszterelnök szombaton este nem utazhatott el, előbb 
ki kellett békitenle Mayer János földmivelésilgyl minisztert 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel — Teljes a béke: 

megoldották a mezőgazdasági szakoktatás bonyodalmait
Á vasárnapi reggeli lapok hivatalos hely

ről kiadott közlés alapján befejezett tény
ként számoltak be Bethlen István gróf mi
niszterelnök elutazásáról. Az idevonatkozó 
hivatalos kommüniké ugyanis, amelyet 
szombaton este adtak ki, úgy szól, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök meg
kezdte nyári szabadságát és már el is uta
zott a fővárosból. Ennek a hivatalos forrás
ból származott közlésnek csak az első fele 
igaz, ez is csak félig, amennyiben Bethlen 
István gróf megkezdte ugyan nyári vakáció
ját, de csak papiroson, a fővárosból pedig 
még nem utazott el. Sőt:

vasárnap kora reggeltől a délutáni órá
kig a Várban Bethlen István gróf mi
niszterelnöknél nagy és fontos minisz

teri tanácskozás volt.
Vasárnap reggel 9 órakor megjelent a mi

niszterelnökségi palotában Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter Petri Pál államtitkár 
kíséretében. Kevéssel később ideérkezett 
Mayer János földmivelési miniszter is, aki 
szintén magával hozta államtitkárát, 
Schandl Károlyt. Harmadiknak Búd János 
pénzügyminiszter érkezett a Várba. A mi
niszterek együtt mentek be Bethlen István 
gróf miniszterelnök dolgozószobájába, ahol 
a miniszteri tanácskozás megszakítás nélkül 
tyolyt órákon át.

A miniszterelnöknek ez a vasárnap dél
előtti tanácskozása politikai körökben álta
lános feltűnést kelt, már csak azért is, mert 
■szombaton hivatalos helyről publikálták a 
miniszterelnöknek a fővárosból való eluta
zását. A miniszterelnök szombaton valóban 
átadta a miniszterelnöki teendők vezetését 
Vass József népjóléti miniszternek, ugylát- 
jjzik azonban, hogy

közben olyan probléma megoldásának 
a szükségessége merült föl, amelyre 
vonatkozóan Bethlen István gróf mi
niszterelnök egyéni súlyát és tekinté

lyét kellett latba vetnie.
'Mint teljesen beavatott kormánypárti kö
rökből értesülünk, ez a nagy probléma: a 
mezőgazdasági szakoktatás régóta húzódó 
és állandóan válsággal fenyegető problé
mája, amely, Klebelsberg Kunó gróf kultusz-

Mayer János
A1 rejTélyt azután Mayer János földmlve- 

lési miniszter oldotta meg, aki a kultuszmi
niszter távozása után még jó félóra hosszat 
maradt kettesben Bethlen István gróf mi
niszterelnökkel.
__ Mayer János földmlvelésügyi miniszter 
a vasárnap délelőtti mlniszterközi tanácsko
zás anyagáról és eredményéről a kővetkező
ket mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak : ..

— A mezőgazdasági szakoktatás kérdésé
fjen 'folytattunk beható tanácskozást a mi
niszterelnök úrral. A tanácskozás kielégítő 
eredménnyel járt, amennyiben

a mezőgazdasági szakoktatás kérdésé
ben végleges döntést hoztunk,

miniszter és Mayer János földművelési mi 
niszter között mélyreható ellentétet szitotl, 
úgyhogy

Bethlen István gróf miniszterelnök 
nem akart elutazni nyári vakációjára 
addig, amíg a két miniszter között cl 

nem simítja az ellentéteket
és ezzel elejét nem veszi a további bonyo
dalmaknak.

Elsőnek Búd János pénzügyminiszter tá
vozott a miniszterelnökségi palotából.

Búd János pénzügyminiszter

a tanácskozásról mindössze ennyit volt 
hajlandó mondani:

— Különböző reszortügyekről tárgyaltunk 
a miniszterelnök úrral, aki rövidesen el
utazik a fővárosból nyári szabadságra. Én 
magam is utazom: Mayer Károly földműve
lésügyi államtitkár úrral autón Kalocsára 
megyünk.

A pénzügyminiszter ezzel Mayer államtit
kár társaságában autóba is szállt és egyene
sen Kalocsára utazott, ahol az olt időző Vass 
József népjóléti miniszter vendégei lesznek.

Búd János pénzügyminiszter távozása 
után még

több, mint egy órán át folyt a tanács
kozás hármasban: Bethlen, Klebelsberg 

és Mayer között.

.4 kultuszminiszter távozott előbb.

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter
ezeket mondotta a Hétfői Napló munkatár
sának:

— Különböző reszortügyckről tárgyal
tunk ...

Arra a közbevetett megjegyzésre, hogy a 
tanácskozásnak nem volt-e valamilyen je
lentősebb tárgya, mert hiszen szokatlan do
log, hogy egyszerre több miniszter vasárnap 
délelőtt jelenjen meg a miniszterelnöknél, 
Klebelsberg kultuszminiszter igy válaszolt:

— Teljes a békesség, mindent elintéztünk. 
A miniszterelnök ur hosszabb időre eluta
zik a fővárosból, tisztáznunk kellett több 
kérdést.

nyilatkozata
amely egyformán ki fogja elégíteni az ér
dekelt tényezőket. A döntés megnyugvást 
fog kelteni a mezőgazdasági érdekeltségek 
körében, mert a problémát az agrárérdekek
nek megfelelően úgy oldottuk meg, hogy 
a tizenöt éven felüli növendékek mezőgaz
dasági szakoktatása a földművelési minisz
térium hatáskörébe fog tartozni, a 15 éven 
aluliak szakoktatása pedig a jelenlegi álla
potok fcntartásával a kultuszminisztérium 
hatáskörében marad.

Mayer János föl dih ívelésügyi miniszter 
végül a Hétfői Napló munkatársának érdek
lődésére még kijelentette, hogy a FAKSz 
javaslat felsőházi tárgyalása során nagyobb 
vitát nem vár, mert a bizottságokban a ja
vaslat simán ment keresztül.

Fischer Lajos,
az eltűnt műszergyáros holttestét 
megtalálták a zugligeti erdőben, 
ahol szublimáltál és négy késszurás- 

sal megölte magát

A munkakedvelő öreg ur idegei nem tudták 
elviselni az önként vállalt munkát

Budapest kereskedői köreiben négy nap 
óla megdöbbenve beszélnek Fischer Lajos
nak, a Kossuth Lajos-utcai Garay és Társa 
orvosi müszergyár társtulajdonosának titok
zatos eltűnéséről. A 65 éves öregur, akit az 
utóbbi napokban heves főfájás gyötört, csü
törtökön délelőtt azzal távozott cl, hogy üz
leti ügyben egy kórházba megy, ettől a perc
től kedve azonban nyoma veszeti. Hozzátar
tozói bejelentése alapján a rendőrség meg
indította a vizsgálatot. Mindenki érthetet
lenül állt az eltűnéssel szemben, senki sem 
tudta magyarázatát adni a rejtélyes ügynek. 
Fischer Lajos boldog családi életet élt, 
gyára és üzlete kitünően prosperált, öngyil
kosságra tehát nem volt oka. Eltávozásakor 
ugyan volt nála pénz, de ez nem volt olyan 

! íagy összeg, hogy esetleg a pénzért elköve
tett bűntényre gondolhatlak volna. Mára 
azután megoldódott a rejtély: Fischer Lajos 
még eltűnése napján öngyilkosságot köve
tett el.

Vasárnap délelőtt a zugligct felé gyalogoló 
kirándulók az Istenhegyre vezető utón égj- 
elhagyott tisztáson

egy idősebb férfi holttestére akadtak.
Azonnal a közelben lévő Zugligeti-ul 81. 

számú rendőrőrszobára siettek és jelentést 
lettek a borzalmas leletről. Az őrszobáról 
értesitették a főkapitányságot, mire Vogl 
József dr. kapitány vezetésével autón rendőri 
bizottság sietett ki a Zugligetbe. A rendőri 
bizottsággal egyidöben érkezett meg a Hétfői 
Napló munkatársa.

A zugligeti villamos végállomástól tiz 
percnyire, az Istenhegy felé kanyarodó utón, 
amely a Fácán vendéglő felé vezetett, most 
azonban teljesen járatlan és elhagyott, föl
parcellázott erdős telkek húzódnak el. Az 
ut első kanyarodójától mintegy húsz lépés
nyire az egyik telken

egy fa tövében feküdt a holttest szét
tárt karokkal. Jobb öklében görcsösen 
szorongatott egy nyitott zsebkést, mel
lette pedig egy üres szublimátos üveget 

találtak a földön.
Á holttest félig már oszlásnak' Indult, 

azonban még igy is látni lehetet közelről, 
hogy a mellén négy szúrás helye tátong. A 
rendőri bizottság tagjai közelebb léptek a 
holttesthez és átkutatták a ruháját (

A nála talált igazolványokból megállapí
tották, hogy Fischer Lajossal, az el

tűnt műszergyárossal azonos.
Belső zsebében öt levél volt, amelyek ma

gyarázatát adták a titokzatos eltűnésnek és 
minden kétséget kizáróan kiderült, hogy 
öngyilkos lelt. A rendőrorvosi vizsgálat so

rán megállapították, hogy

mellette talált szublimátos üveg tartal
mat iíiitta, azután, még mielőtt a méreg 
hatása mutatkozott volna, négyszer 
mellbcszurta magát. Háromszor a bal 
mellkasába döfte a zsebkést, a negyedik 
szúrásra a szivébe hatolt a 8 ccntiméte- 

hosszu késpenge és azonnal megölte.

Az öngyilkosságot körülbelül 60 órával ez< 
előtt, tehát eltávozása napján déltájban kői 
vette el
A zsebében talált levelek azután magyaráza
tát adták az öngyilkosságnak. Az öt levél 
közül az elsőt a rendőrségnek címezte. Eb
ben a rendőrség tudomására hozza, hogy) 
előre megfontolt szándékkal követi el az 
öngyilkosságot, az okát ne kutassák. A má
sodik levél egyik barátjának, egy egyetemi 
tanárnak, a harmadik és negyedik egy-egyj 
rokonának szól, az ötödiket pedig a fiának 
irta. Ebben a levélben biztos sorokban meg-t 
döbbentően nyugodtnak látszó hangon vá-> 
zolja öngyilkosságának okát. Megírja, hogy, 

különös ok miatt válik meg az élettől.
Az üzlete nagyszerűen prosperált, hajlott 
kora ellenére fokozott kedvvel dolgozott, 
egyre több munkát vállalt magára, mit vé
gül is fizikai ereje és idegei nem birtak el. 
Azonkívül, hogy személyében megviselte a 
fáradtság, mint régi korrekt kereskedőt 
bántotta az, hogy a túlzott mértékben vállalt 
inunkakölclezeltségnek nem tud eleget 
tenni.

— Valami belső kényszer hajtott a 'foko
zott munkára — írja — Heggel héttől este, 
kilencig dolgoztam. Hossz szokásom, hogy 
mindent magam akartam elvégezni. Most 
már nem bírtam tovább a munkát. Hosszú 
idő óta forrott bennem a terv, hogy megvár 
lók az élettől. Csütörtökön végleg elhatároz
tam magam és mikor eljöttem az üzletből, 
már tudtam, hová indulok. A Zugligetbe 
megyek meghalni, mert életemben nagyon 
szerettem ezt a helyet.

A megdöbbentő tartalmú levélből, amely, 
ilyen különös indító okban magyarázza 
meg az öngyilkosság rejtett rugóit, valószí
nűnek látszik, hogy

Fischer Lajos Idegeit felőrölte az ön
ként vállalt munka

és pillanatnyi idegrohamában szánta rá ma
gát végzetes tettére. A szerencsétlen véget 
ért öreg ur holttestét, akinek tragédiája 
mély részvétet keltett, beszállították a tör
vényszéki orvostani intézetbe. A rendőrség 
a szokás szerint elrendelte a boncolást, bi
zonyos azonban, hogy a család kívánságára 
ezt mellőzni fogják, és igy már kedden meg
történik a temetés. j

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB NŐI ÉS FÉRFI SZÖVET, SELYEM ÉS MOSÓKELMÉK ÁRUHÁZA 

IV., PETŐFI SÁNDOR UCCA 14-16

Maradékok, árusítása
a félemeleten e ho 4-en (hétfőn)

veszi kezdetét

példátlanul olcsó árak mellett.
délelőtt 8-tól 12-ig és délután 3-tól 6-ig.

A maradékok zömét teljes ruha, kabát és aljra alkalmas darabok képezik.
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HÍREK
A HitiőiNapló uj telefonszámai:

Á Hétfői Napló n mai naptól kezdve azer- 
krsztftsége részére uj telefonállomásokat 
szereltetett fel. Szerkesztő*églink uj telefon
jainak hívó szúrna:

hétköznapokon és 
vasárnap d. u. 4-ig József 308—90. 
vasárnap d. u. 4-től 
lapzártáig: Teréz 245—81, 245- 82.

i — Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
Vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Szárazra forduló, éj
jel hűvös idő, később hőcmelkcdés.

— Vnszy György kormánytanácsos. A hiva
talos lap mai számában közli, hogy Vaszy 
Györgyöt. a VII. kerületi elöljáróság segédhi- 
valnli főigazgatóját érdemei elismeréséül kor
mánytanácsossá nevezte ki n kormányzó.

— Kaluaztrófa Llndbergh ottaval fogad
tatásánál. Oltavából jelentik, hogy Lind- 
bergh fogadtatásánál súlyos katasztrófa tör
tént. A szerencsétlenség áldozata Johnston 
hadnagy, aki a Llndbergh kíséretében lévő 
egyik gépet vezette. A szerencsétlenséget az 
okozta, hogy egy repülőgép éppen a leszállás
kor nekiment Johnston gépének és az össze
ütközés következtében a hadnagy éleiét 
vesztette.

— Mezey Ferenc temetése. A zsidó köz
élet nagy hnlottjál, Mezey Ferenc kir. taná
csost, az Orsz. Izr. Iroda elnökét ma. hétfőn 
délután 4 órakor helyezik örök nyugalomra 
a rákoskeresztúri izr, temetőben. A Pesti 
lzr. Szenlegylet Mezeyt a Chevra Kadisa 
ny. alelnökét a maga halottjának tekinti s 
méltó temetéséről gondoskodik.

— A magyar háztulajdonosok képviseltették 
magukat a bécsi háziurak tíimcggyUlésén. 
Bécsböl jelentik, hogy vasárnap délelőtt a ház
tulajdonosok lömeggyiilést tartottak, amelyen 
több külföldi állam közöli a magyar háztulaj
donosok szövetsége Is képviseltette magát el
nökével, Németh főszámtanácsossal. Németh 
is felszólalt és hangoztatta, hogy a magyaror
szági eredmények az egységnek köszönhetők 
és hogy a magyar háztulajdonosok a bécsiek
kel közösen kívánunk fellépni. A gyűlés után 
mintegy 1500 főnyi háztulajdonos felvonult a 
Riligcn ós a háziurak érdekeit hangoztató kiál
tásokat hallatott. A menet felvonulása során a 
S<hwnrlzcnberg-téTen n kcreszlényszocinllsta 
titkárság elölt zajos tüntetések voltak. A Karls- 
platzon több beszéd hangzott el, majd a menet 
incidens nélkül szétoszlott. Ugyancsak Becsből 
jelentik, hogy az. olasz igazságügyminiszter 
utasította a bíróságokat, hogy hacsak valami 
különös indok nincs, 1928 júliusáig nem lehel 
fahnondaní a lakóknak. A rendelet célja útját 
állni a tömeges lokásfelmondásnnk.

»•- Két kis «Z*r<*k lugkfioldatot Ivott. Hegedűs Mi
hály niásRteves kisllu vűloinck Pesterzsébet, Erdélyt- 
alfa 16. szám nini ti lakásán és Ztichár Károly négyéves 
íineskn ugyancsak szüleinek Pesterzsébet, Ilntvnn-utcn 
10. szína nlntlí lakásán vóletknségből lugkőoldntot 
Ivott. A két szerencsétlen gyereket a mentők súlyos 
éllspolbon o Szent István-kórhAzba szállították. A 
rendőrség mrginditotla a vizsgálatot n szülők ellen.

Mély incgilletődésscl hidaljuk, hogy

WfflJfHt
klr. tanácsos ur,

a magyarországi Izraeliták országos Iro
dájának és a VI. Izr. kttzségkerUletnek 
elnöke, a hitközség képviselőtestületének 
és választmányának évtizedek óta lelkes, 
buzgó tagja elhunyt, mélységes fájdal
mára hitközségünknek és az egész ma
gyar zsidó felekezetnek.

A megboldogult egész életét n magyar 
zsidóság ügyének szentelte. Nagy tudás- 
snl és fáradhatatlan energiával küzdött 
fclekezcte jogaiért. Munkásságát a tör
ténelem hirdeti, nemes emlékét kegyelet
tel őrzi hálás felekezete és hitközsége.

Véglisztcsségén, amely f. hó 4-én d. u. 
4 órakor lesz a rákoskeresztúri temető
ben, hitközségünk elöljárósága, választ
mánya és képviselőtestülete testületileg 
jelenik meg.

Budapesten, 1927. julius 8-án.
A pesti Izr. hitközség képviselő
testülete, választmánya és elől- 

járósága.

Alkalmi vételekből eredő, perrsa iimyrna 
szőnyegek, valamint antik bátorok 

olcsóbban mint bárhol

»Antikart« R.-T.
(Sternberg Z. J.)

VII., Dob ucca 31. sz.
Kaslnoty atom tarok ti 11 e ' 

Régi keleti szőnyegekért antik 
bútoroké t nugy árat llzetUnk.

A mohai Agncs-forrás vízéi, moly egyike a 
legelterjedtebb és legkedveltebb ásványvizeink
nek, úgy gyermekgyógyintézetemben, mini ma
gángyakorlatomban: a Icgréel ós emésztési bán- 
talmaknál évek óla h legkedvezőbb eredmény- 
rycl Alkalmazóm, mint kellemes üdítő ital 
jelentékenyen elősegíti az angol- és gftrvély 
kór, valamint a vesehánUlmak gyógyítását: 
mcggAtoljn n gyermek túlságos gyomorsav 
képződését. Dr. Kövér Kálmán gyermekgyó
gyász, Budapest.

Vasárnap fürdőzés közben 
ketten belefutlak a Tiszába

Szeged, Julius 23.
<A Hétfői Napló tud.) Szegeden a vasár

napi, szabadban való fürdőzés

két halálos áldozatot
követelt Az. úgynevezett holt Tisza ágban 
l'ürdöztek Ördög Illés és Hegedűs Antal ma
gánzók. Fürdőzés közben Hegedűs átment 
a holt Tisza melletti gyümölcsösbe. Rövid 
ideig tartózkodott olt, amidőn segélykiáltú- 
sokat hallott. Visszasietett a vízbe, de ba
rátját, Ördög Illést már nem találta ott.

Fürdőzés közben görcsöket kapott és 
elmerült a vízben, nem tudták kimen

teni.
Ördög Illés holttestét a vasárnapi napon 
a víz még nem vetette ki.

A chilei főkonzul autója 
vasárnap éjszaka elgázolt 

egy tortaszállító triciklit
A vasárnapra virradó éjszakán az Üllői-utón 

súlyos kimenetelű autóbaleset történt. A városi 
házak irányából a város felé haladt a Wie- 
singer tortagyár süteményszáljiló triciklije, 
amelyen Kerekes Béla 20 éves fiatalember ült. 
A városi házak mellett

egy robogó autó hátulról belerohant a tri
ciklibe.

Az összeütközés ereje olyan heves volt, hogy a 
könnyű kis kocsi, nagy távolságra előrevágó- 
dolf, Kerekes Béla pedig széles ívben kiröpiiit 
az illésből és eszméletlenül,

vérző fejjel terült el a kövezeten.
Az összeütközés helyén pillanatok alatt nagy 
tömeg verődölt össze, azonnal előkerült a kö
zelben szolgálatot teljesítő rendőrőrszem is, 
aki értesítette a mentőket. Néhány perc múlva 
megérkeztek a mentők. Megállapították, hogy 
uz elgázolt ember könnyebb természetű zuzó- 
dásokat, azonkívül

súlyos agyrázkódást szenvedett.
Elsősegélyben részesítették’, azután a Szent 
István kórházba viliék. Az intézkedő rendőr 
közben n gázoló autón előállította a soffőrt a 
főkapitányságra, ahol megkezdték a vizsgála
tot. Németh Károly, a gázoló soffőr a köz-

— Vadász Tibor: Tilos. A kötet első da- 
rnbja az a kis regény, mely a Nyugat tavalyi 
pályázatán tűnt fel. A fiatal iró egy gyermek
kor történetéi adja, de eredeti meglátásban, 
sajátos lírai formában. Vadász Tibor többi 
novelláiban is ez n fojtott, gyengéd líra az, 
amely alakjait és történeteit közei hozza az ol
vasóhoz. A külső kiállításban is szép könyv a 
Tevan kiadásában jelent meg. (rlk.)

— Levágott női lábat halászlak ki a Du- 
nából. Becsből érkezett távirat jelenti, hogy 
szombat este két halász Mannschwört mel
lett, a I)nna balpnrlján egy emberi lábal 
húzott ki hálójában a vízből. A rendőrség 
megállapítása szerint egy körülbelül 30—35 
éves nő bal felső lábrésze lehet. Bizonyos, 
hogy nem orvosi preparátumról van szó, 
hanem nyilván bűntény történt. Lehet, hogy 
a hullarészt nem Bécsben, hanem feljebb, 
valamelyik községben dobták a Dunába s 
a víz árja sodorta le. A vizsgálat folyik.

— Kerékpározás közben keresztülfnrla a 
mellét egy kocslrud. Kispesten, az Üllői-ut és 
Köbányai-ut sarkán, vasárnap délelőtt rend
kívül súlyos kerékpárszerencsétlenség tör
tént. Lunyacsek Antal kazánkovácssegéd 
több társával együtt kerékpárkirándulásrn 
indult. Az Üllöi-ut és Köbányai-ut sarkán 
Lunyacsek hirtelen akart fordulni és eköz
ben teljes sebességgel nekihajtott egy vele 
szembe jövö teherkocsinak, amelynek a 
rudja belefurődott a szerencsétlen fiatalem
ber mellébe és súlyos sérüléseket ejtett 
rajta. Lunyacsek a lovak közé esett, amelyek 
rálapostak az eszméletlenül fekvő fiatalem
berre. A helyszínére kihívott mentők Lunya- 
cseket haldokolva szállították a Szent István 
kórházba, ahol megállapították, hogy felépü
léséhez kevés a remény.

— Felrobbant egy kínai munlclós bárka 
és száz ember elpusztult. Nankingból jelen
tik, hogy tegnap délután két munícióval 
megrakott bárkán robbanás történi, melynek 
kövelkezményeképen mintegy száz kínai 
éleiét vesztette. Az anyagi kár igen nagy. 
A robbanás ereje számos jármüvet elpusz
tított. Valószínű, hogy a robbanást a hőség 
és a legénység néhány emberének ügyetlen
sége idézte elő. A robbanás következtében 
három gőzös elpusztult és a robbanás ereje 
több ház tetejét is lesodorta.

— Kitört rajta ar elmebaj, fíelchenftld Jenő 
Dohány ucca t. szám alatt lakó kereskedőn 
vasárnap este kitört az elmebaj. Tört-zuzott a 
lakásban, míg végül a ház.beliek segítségével 
sikerült megfékezni. A dühöngő embert n 
mentők nz angyalföldi elmegyógyintézetbe 
Mállitóllák*

A szegedi második halálos szerencsétlen
ség a szegedi közúti hid mellett történt a 
Tiszában. Dedő Ilona fizenhatéves leány 
fürdőit ott többedmagával. A Lány fürdő
zés közben hirtelen eltűnt a többiek szeme 
elől;

belcfult a vízbe.

Kutatására sietlek, de néni talállak rá, mert 
elmerült a habokban. Édesanyja, akinek 
tudomására hozták a szerncséllcnsége^

súlyos idegrohamot kapott,

úgy hogy a mentők a kórházba szállították. 
A rendőrség mindkét szerencsétlenség 
ügyében nyomozást indított, hogy megál
lapítsa, terhel-e valakit felelősség.

ponti ügyeletén elmondotta, hogy a Schwartz 
Rudolf és Társa Rt. olajgyár gépkocsivezetője. 
Üzleti ügyben vidékre vitt valakit és az Üllői- 
utón keresztül a megengedett sebességgel igye
kezett hazafelé A városi házak előtt szembe
jött vele egy autó, amelyik nyitott reflektorral, 
robogott.

A reflektorból felvillanó fény elkápráztatta 
a szemét.

ezért nem vette észre, hogy a Wiesinger gyár 
triciklije előtte halad és igy történt a baleset. 

Mig a soffőr kihallgatása tartott, a gépkocsi 
a főkapitányság Zrínyi uccai kapuja előtt állt. 
Ugyanebben az időben a Zrínyi uccán ment vé
gig autón Salgá Kornél chilei főkonzul, a 
Schwartz Rudolf Rt. elnöke, aki
• meglepődve Ismerte fel a rendőrség előtt 

várakozó autót.
Azonnal megállította kocsiját, az épületbe sie
tett és itt tudta meg ,hogy mi történt vállalata 
autójával és soffőrjével. A kihallgatás befeje
zése után Németh Károlyt a főkapitányságon 
tartották, reggel azonban clbocsájtotlák. Min
denki azt állítja hogy megbízható, kitűnő sof
főr és egészen bizonyos, hogy önhibáján kívül, 
a szabálytalan reflektorozás miatt történt a 
baleset. A rendőrség most a másik Autót keresi.

—- Dempscy fivére gyilkos és öngyil
kos. Newyorkból jelentik: John Demp- 
sey, az ismert boxbajnok fivére, felesé
gét revolverrel agyonlőtte és azután ön
gyilkosságot követett el. Ennek az ese
ménynek ellénére Demsey amellett lesz, 
hogy Sharley boxbajnokkal való mér
kőzését, mely Newyorkban julius 21-én 
folyik le, megtartsák.

— Újabb letartóztatás várható Nagy Irt
ván dr. ügyében. Dr. l-öldi vizsgálóbíró, dr. 
Nagy István ügyében állandóan folytatja a 
kihallgatásokat és eközben tanulmányozza 
azoknak a kényszeregyességi ügyeknek ak
táit, amelyeket Nagy biró tárgyalt. Az ed
digi vizsgálat most újabb váratlan fordulatot 
eredményezett és előreláthatólag a mai na
pon újabb letartóztatást fognak elrendelni 
ezzel az üggyel kapcsolatban.

— Emlékünnepély a Washington szobornál. 
Az amerikai függetlenségi nyilatkozat száz- 
ötvenéves jubileuma emlékére vasárnap dél
előtt nagyszabású emlékünnepély volt a város
ligeti Washlnglon-szóbornál. Az ünnepségre 
előkelő közönség gyűlt össze, melynek sorai
ban ott volt J. Buttler Wrigth amerikai követ, 
Hermann Miksa kereskedelmi miniszter, a kor
mány képviseletében, iVlastics Gyula báró, a 
felsőhöz képviseletében, Puky Endre, a képvi
selőhöz képviseletében, Kozmovszky József tá
bornok, Sipőcz Jenő polgármester, Ludwig 
Elemér vezetésével az amerikai követség és 
konzulátus, a magyar—amerikai társaság kép
viseletében Zseny József, Józan Miklós unitá
rius püspök és mások.

— Református püspöki palota Pápán. 
Pápáról jelentik: Miután Pápa református 
püspöki székhellyé lett, Pópán elhatározták, 
hogy felépítik a püspöki palotát. A püspöki 
titkárság már ide is költözött, dr. Antal 
Géza református püspök pedig szeptember
től kezdve fog Papán lakni.

— Titokzatos csempé.srbnndákat leplezett le 
n fuselszta mlllcht. Rómából jelentik, hogy a 
trieszti fasciszla inilicia tengerészekből állókét 
titokzatos bandát leplezett le. Az egyik bandá
nál 18.000 líra értékű csempészed kokaint és 
szabadni foglaltak cl s megállapították, hogy 
valamennyien fnsciszlacllencs összeesküvők. A 
másik buszlngu bandát egy trieszti vendéglő- 
ben fogták el. Ezeknél nagyobb mennyiségű 
szacharint, fegyvereket ós fasciszlacllcnes röp- 
Iratokat talállak. Valamennyit letartóztatták.

— Úgy bécsi kereskedőt és gazdaasszonyát 
megölte a gáz. Bécsböl jelentik: Hetzog 
Ágost 59 éves kereskedőt és háztulajdonost, 
valamint gazdaasszonyát, a 02 éves Heyen- 
bart Rózát, a fürdőszobában holtan találták. 
Valószínűleg gázmérgezés történt. 1

— Kerékpárbaleset. Vasárnap délelőtt Kiss 
pesten az Üilöi-ulon súlyos szerencsétlenség törs 
fént. Boné András 18 éves lakatossegéd kerék
pározott. Saembe jött vele egy teherkocsi és 
hogy azt kikerülje, kerékpárját hirtelen oldalt 
fordította. A nagy lendülettől azonban leesett, 
miközben súlyos belső vérzést és fejsérülést 
szenvedett. A mentők haldokolva szállították a 
Szent Isván kórházba.

— Két szerelme* kis cseléd és egy aiabó. Mikes Má
lta 23 éves háztartási alkalmazott Gyep-utca lé. szám 
alatti lakásán. Német Rózsi 18 éves háztartásbeli Prá- 
ter-utca 52 és Freidigand József 22 éves szabósegéd 
Ferry Oszkár-utca 26. szám alatti lakásán szerelmi 
bánatukban lugkőoldatot ittak. Mindnyájukat a Rókát- 
kórházba szállították.

— A vágón, és gépipari koncentráció. A Scblick— 
Nicholson ma tartotta közgyűlését, melyen elfogadták 
az igazgatóság előterjesztését a mérlegre, valamint a 
Ganz-Danubiussal való fúzióra vonatkozólag. Ugyan
csak junius 30-án tartott közgyűlést a Kistarcsai gyár 
is, mely az igazgatóság javaslatának inegfeletófeg ki
mondotta a Gnnz-Dnnublussal való fúziót.

— A .Magyar Királjl Folyam, és Tengerhajózást Rt. 
közgyűlése az 1926. évi osztalékot az 526.341 pengőt 
tev: nyereségből részvényenként 80 fillérben állapította 
meg. A közgyűlés megválasztotta a felügyelóbizottságba 
uj tagul báró Kétly Károly miniszteri tanácsost. Az 
igazgatóság a közgyűlést kővető alakuló ülésen a társa
ság elnökéül Popovics Sándor belső titkos tanácsost, a 
társaság alclnökeivé pedig Horváth Elemér miniszteri 
tanácsost és Végh Károly dvari tanácsost választotta 
meg.

— Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
Gratz Gusztáv dr. elnöklete alatt tartott nyolcvana
dik évi rendes közgyűlése elfogadta az igazgatóságnak 
összes javaslatait és elhatározta, hogy részvényenként 
2 pengő 40 fillér osztalékot fizet a múlt, 1926-iki üzlet
évre. Végűi n közgyűlés Biscara Endrp. Konkoly Ele
mér dr.. Pékár Gyula dr.. Platthy György dr. és Ró
nay Károly dr. eddigi feljigyelőbizottsági tagokat ismét 
megválasztotta.

— A Budapesti SzékesJdvórosi Közlekedési Rt. ju
nius 25-én tartotta IV. évi rendes közgyűlését dr. Sí- 
pócz Jenő polgármester clnöklésével. A közgyűlés el- 
fogadta az igazgatóságnak és a felűgyelőbizoltságnak 
az 1926. üzleti évre vonatkozó jelentését és zárszáma
dását és megadta a felmentést. Elfogadta a közgyűlés 
az igazgatóságnak a tiszta nyereség felosztására vo
natkozó javaslatát. Emberbaráti, tudományos és köz.- 
művelődési célokra a közgyűlés 20.000 pengőt szavazott 
meg. A felügyclőbiz.ollsáa tagjai lettek három év tar
tamára: dr. Joanovich Pál, Ács Ferenc. Mettelka Fri
gyes, dr. Oberschall Viktor, Szigeti János, Luger Ca- 
miliő és Monus Illés. A székesfővárost a közgyűlésen 
Vájná Ede tanácsnok képviselte, aki a főváros köszö
netét és legteljesebb elismerését fejezte ki az igazgató, 
súgnak és a társaság alkalmazottainak az elmúlt üz
letévben kifejtett céltudatos és eredményes működé
séért. A múlt év bevétele. 56,394.255 pengő volt, tiszta 
nyereség pedig 172.172 pengő. Közlekedési adó elmén 
4.710.240 pengőt, területhasználati dij elmén 970.299 
pengőt, osztalék címén 125.000 pengőt, összesen tehát 
5.508.440 pengőt szállítottak be a főváros pénztárába. 
A főváros által megváltott vasutak megváltási terha 
5,491.014 pengő.

— A Flóra Első Magyar Stearlngyertya. és, Szappan- 
gyúr Rt. igazgatósága legutolsó ülésén az eddigi ügx- 
vezető igazgatót. Gompérz Ervin urat vezérigazgatóvá 
nevezte ki.

— A Diana Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlése el
határozta. hogy az összevont uj részvények. 1. számú 
szelvényét 4 pengővel váltja be a vállalat pénztára 
(VII., Angol-u. 19) és a Katona és Társa Bankűzlclc 
Rt. (V.. Bálvány-u. 2).

— Rendkívüli érdeklődés a Szent István heti kiállt-
tások iránt. A vas. gép és nemzetközi reklámlíiállifás 
iránt rendkívül érdeklődés mutatkozik, amit főként 
annak lehet tulajdonítani, hogy Szent István hetében 
nagy tömegek érkeznek a fővárosba. A főváros keres
kedelmi forgalmának hatalmas lökést fog adni a két 
nagyszabású kiállítás s különösen a kiállító cégek szá
míthatnak uj összeköttetések létesítésére és széleskörű 
propagandára. Ezért folyik már most nagy küzdelem 
a még rendelkezésre álfő helyekért. A kiállítási iroda 
(V., Vadász-utca 31) készséggel áll az érdeklődők ren
delkezésére.____________________________

SHSIBESIBHBMHHBNBBEBniSHHKi

A Hatodik Izraelita Községkerü
let Elöljárósága mély megillető- 
déssel adja tudtul, hogy elnöke,

DilWn
klr. tanácsos úr

július 2-án elhunyt.

Egy emberöltőn ’át Intézte a 
községkerület ügyeit odaadó buz
galommal, páratlan szakértelem
mel. A községkerület hálás elisme
rése csak imént ültette őt az el
nöki székbe, amelyben távozásával 
szinte pótolhatatlan tirt hagy.

A Pesti Chevra Kadisa Elöljárósága 
mély in cg illa tödís se 1 jelenti, hogy

Dl tan Ferone
klr. tanácsos úr

a Pesti Chevra Kadisa nagyérdemű ny. 
ügyvezető alelnöke, a képviselőtestület 
kiváló tagja,, a Chevra Kadisának és a 
felekezet ügyeinek szentelt élete 67-ik 
évében hosszas szenvedés után folyó nó 
2-án a Pesti Chevra Kadisa Szeretet- 
kórházában elhalálozott.

A megdicsőiilt férfiú 27 éven keresztül 
mélységes tudással, nagy elmével szol
gálta Chevra Kadisánk ügyeit és alko
tásaival megörökítette nevét Chevra Ka
disánk történetében.

Temetése július hó 4-én, hétfőn d. u.
4 órakor a rákoskeresztúri izr. temető 
szertartási terméből fog megtartatni.

Tisztelettel kérjük a választmány és a 
képviselőtestület tagjait, hogy nagy ha
lottunk vógttsztpsségére testületileg meg
jelenni szíveskedjenek.

Legyen áldott emléke 1
Budapest, 1927 július havában.
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Gyermekgyilkosság és magzatelhajtás 
gyanúja miatt letartóztatták dr. Apáthy 

Károly orvost és feleségét
Titkos kórházat lepleztek le Ócsán

Néhány hét óta öcso község Iakósságát 
különös izgalomban tartotta egy különös 
hir, amely szájról-szájra járva már a ható
ságokhoz is eljutott és amely arról számolt 
be, hogy az ottani munkásbiztositó pénztár 
orvosa iparszerüleg űzte a magzatelhajtást 
és az elterjedt hirek szerint már több újszü
lött gyermekggilkosság bűne is terheli a 
lelkét.

A kósza hirek nyomán a pestvidéki fő
kapitányság szigorúan bizalmas nyomozást 
indított az orvos ügyében. A vizsgálat csak
hamar megdöbbentő eredményre vezetett:

' a pestvldéki kapitányságon letartóztat
tak két alsónémedi asszonyt,

akik állítólag szintén részesei voltak a tö
meges magzatelhajtásnak. Kihallgatásuk al
kalmával az asszonyok tagadtak, másnap 
azonban, ugylátszik belátták, hogy tagadá
sukkal nem érnek célt: kihallgatásra jelent
keztek és rendkívül súlyos és döntő fontos
ságú vallomást tettek dr. Apáthy Károly, 
ócsai munkásbiztositó és magyar állam
vasúti betegsegélyző orvos ellen.

Az asszonyok elmondották, hogy az orvos 
és a felesége hónapok óta rendszeresen fog
lalkozik magzatelhajtással, sőt az utóbbi 
időben

ócsal házuk egy részét kórháznak ren
dezték be

'és a titkos kórházban állandóan több beteg 
tartózkodik.

A rendőrségen első Ízben nem akartak hi
telt adni a két asszony vallomásának, de 
amikor a gyanúsítottak hajszál pontossággal 
és teljesen egybehangzóan írták le az orvos 
és a felesége által vezetett kis kórházszerű 
Intézmény berendezését és felsorolták mind
azoknak a személyeknek neveit, akik az 
ptóbbi hónapokban ott megfordultak, a

rendőrségen intézkedés történt, hogy at 
ócsai orvost és feleségét megfigyelés al a 
helyezzék.

A Budapestről leküldött detektívek sorija 
járták a két őrizetben lévő asszony által bie- 
mondott személyeket és igy sikerült megtv/i- 
niok, hogy

dr. Apáthy Károly körülbelül húsz-* 
rendbeli magzaitclhajtás bűntettévé* 

gyanúsítható.
Egymásután kihallgatták Apáthy dr. Arolt 

pacienseit, akiknek vallomásából az a kép 
alakult ki, hogy az orvos valóságos felluhjtó- 
szervezettel dolgozott, amely ócsa egész Jkör- 
nyékéről hozzá irányította azokat, akik til
tott műtétet akartak végrehajtatni magsakon. 
Hire járt, hogy az orvos né hány száz pengő
ért hajlandó elvégezni a műtétet és ez£ már 
nnnyira köztudomású volt, hogy naponta 
néha két-három paciens is jelentkezel. El
hangzott olyan vallomás is, amiből ajj/a le
het következtetni, hogy Apáthy dr. ncy.ncsak 
magzatelhajtással foglalkozott, hanenj meg
történt az, hogy már

egészségesen világra jött ujsztilejüekct 
is megfosztott az élettől.

A' megdöbbentő adatok feltárása utiftn a két 
alsónémedi-i asszonyt elbocsátották ,'a rend
őrségről,

dr. Apáthy Károlyt és feleségét íú ónban 
még aznap előállították és mindkettőjü

ket letartóztatták.
Kihallgatásuk után átkisérték ökfi.t a pest
vidéki törvényszékre, ahol a vizsgálóbíró is 
fentartotta a letartóztalást. A.; rendőrség 
most az ügyészséggel karolt\*2 igyekszik 
tisztázni a súlyos bűnnel gyanrjbitott orvos 
ügyét és feltárni az ócsai titkos, kórház rej
télyét.

egy fantasztikusan kitalált mese.
AÍ gyerek a detektívek kérdéseire sírva val
lj)'tta be, hogy

rossz bizonyítvány kapott
Jiz iskolában és ezért akart öngyilkos lenni, 
•szüleitől való félelmében nem merte ezt be- 
l’vallani s igy találta ki a történetet, melyei 
iriadtan olvastak a vasárnapi újságokban nz 
emberek.

Wéber Ferenc, aki majdnem áldozatául 
esett a kis Bory meséjének,

nyomora miatt akart megválni
az élettől és ezért vetette magát a Dunába

Bory Jenőt természetesen egyáltalán 
nem Is ismerte.

Wéber, akit tehát egy gyermek alaptalant 
vádaskodása sodort bele egy szenzáció köz
pontjába, kétségbeesetten mondta el életet 
sorát.

1923-ban katonai szolgálatot teljesített és 
egy napra megszökött a kaszárnyából. Ezért 
halhavi börtönbüntetéssel sújtották. így lett 
büntetett előéletűvé. Ettől az időtől kezdve* 
ha valahol nagy nehezen foglalkozáshoz ju
tott, csakhamar elbocsátották állásából, wnP- 
mindig kitudódott büntetett előélete. A sze
rencsétlen fiatalembert ez keserítette el 
annyira, hogy el akarta dobni életét.

Az iskola rossz osztályzata és az élei 
sújtó kezo igy hozott össze két szerencsét- 
len lialálra szánt embert az elmúló élet kü.4 
szöbén.

Vasárnapra minden meg
drágult a vásárcsarnokokban

Több helyütt hangosan zúgolódott a közönség

Steiner vasárnap w 
megtartotta vezető álíását

Az Aljekin—Yates játszma függőben maradt
Kecskemét, julius 3. 

' (’Á Hétfői Napló tudósítójától.) A kecske
méti nemzetközi sakkverseny vasáinap 
Kmoch és Gilg játszmájával kezdődött. Ez 
a parti remivel végződött. Takács—Sárközi] 
szabálytalan megnyitás után ugyancsak eel- 
düntetlenül végeztek. Friedmann frontcsel
lel nyert Tartakover ellen. Asztalos és Mül- 
ler játszmájában Müller sikeresen alkal
mazta a francia védelmet és döntetlent csi
kart ki nagy formában lévő ellenfelétől. 
'Colié indiai játszmában mesteri gyalogvéd- 
játékkal győzelmet aratott Berndorff ellen, 
azután Bukovich indiai játszmában köny- 
nyen nyert Ahues ellen.

Steiner remek védjátékkal újból győ
zelmet aratott

ö lengyel Przeplorka felett. Székely uzabály- 
talan megnyitás után legyőzte az időzava
rában megtévedt Vajdát és ezzel kétségessé 
tette Vajda számára a döntőbe való beju
tást. Nimzovits a gyalogmegnyitási játszmá
ban nyert Grünfeld ellen. Utána a

Yates—Aljekin játszim* függőben ma
radt.

Az állás ebben a partibaij körülbelül egyen
lő. A függő játszmát az eddig függőben ma
radt partikkal hétfőn fc/.ytatják, kedden az 
utolsó fordulóra kerül 4i sor. Szerdán már 
a döntő mérkőzéseket játsszák le. A verseny 
állása a mai nyolcadik, forduló után a kö
vetkező:

Első csoport:
1. Aljekin (6 pont, 'egy függÖjátszmay.
2. Asztalos (6 pon/i).
3. Kmoch (5’/t pcjíit),
4. Gilg (4*/» ponty.
5. Tartakover (4 'pontja
Második csoport#
1. Steiner Lajos 4ö‘/t pont)'*
2. Nimzovits (6. pont).
3., 4., 6., 6. Vanda, Colle, Ahues (4’/i pj. 
Mindkét csoportból az első négy-négy ke

rül be a döntőbf/

’A hatósági küzdelem, amelyet a drágaság el
len indítottak meg, eddig még nem vezetett 
eredményre. A drágaság egyre nő, az elsőrendű 
élclmlszerszükségleli cikkek csakúgy drágulnak 
napról-napra, mint minden egyéb áru is. Va
sárnap megállapíthattuk, hogy a csarnokokban 
ugyancsak magas áron árusították a különböző 
élclmicikkeket, a baromfit, a halat, a főzelék
féléket, gyümölcsöket, tejnemüt, stb.

Vasárnap a kora reggeli órákban végig
jártak a központ! vásárcsarnokot, a duna- 
parti piacot és több kerületi csarnokot.

Körsétánk alkalmával meggyőződhettünk arról, 
hogy a csarnoki árusítók egyáltalán nem ijed
tek meg az előre bejelentett hatósági árrazziá- 
tó), seholscm történt még árredukció, de igenis

szombatról vasárnapra nem egy helyen 
emelték fel az árakat.

Ezt a vasárnapi árdrágulást egyelőre még 
akceptálta

a hatósági . árellenőrző detektivesoport, 
melynek mind a tizenöt tagja vasárnap 
bejárta a fővárosi vásárcsarnokokat s fel

jegyzést készített az egyes árakról.
Hatósági beavatkozás a vasárnapi napon még 

nem történt. A vásárlók csak egymás közt pa
naszkodnak a horribilis árak miatt, konkrét 

feljelentést azonban még senki sem tett.
A hatósági közegek sem állapítottak meg ár
drágítást s igy eljárás árdrágítás címén még 
nem is indult.

A Turánszky-detektivcsoport igazi munkás
ságát, mely az indokolatlan áremelések letöré
sére irányul, tulajdonképen csak

ma, hétfőn kezdi meg.
A detektivesoport főnöke, Turánszky

vasárnap megbeszéléseket folytatott a fő
kapitányság és az ügyészség vezetőjével 

s e megbeszélések értelmében jár el és intéz
kedik az árrazziák során.

Mint értesülünk, a legrövidebb időn belül 
Ismét működni fog az uzsorablróság, 

amely bíróság tulajdonképen még meg sem 
szűnt s mostanában csak azért nem működött, 
mert árdrágítás címén senkit sem utaltak eléje.

Egyébként ma, hétfőn már a kora reggeli 
órákban meghatározott helyen gyülekeznek az 
ellenőrző detektivesoport összes tagjai s a fő
város

valamennyi fedett vásárcsarnokát és nyílt 
piacát végigjárják

s végzik az ellenőrzés munkáját. Szerdáig tulaj
donképpen csak megfigyelő munkát végeznek 
a detektívek, összehasonlítják az egyes napokon 
feljegyzett piaci árakat s

a fclelősségrcvonás csak szerdától kezdve, 
fog megtörténni olyanokkal szemben, okik 

az árakat indokolatlanul emelik.
Annyit máris megállapítottak a hatósági el

járás során, hogy az áremelkedést főképpen az 
„ablézerek" okozzák, azok a lánckereskedők,- 
akik minden pénz nélkül nagy tételekben uásfa 
rolnal; élelmiszert,

amin azután még abban az órában túl
adnak.

Nyolc-tiz-tizenkét százalékos nyereségre dol
goznak ezek a láncosok, akik a fuvarlevelekkel 
mostanában úgy kereskednek, .hogy

egyetlen napon, órák leforgása alatt nyolc- 
tiz kézen megy keresztül egy-egy fuvar

levél,
ami aztán nyolcvan-száz százalékos árdrágításé 
idéz elő. A rendőrség minden tevékenysége oda
irányul, hogy ezeket a lánckcreskedőket kinyom 
mozza s őket azonnal az uzsorabiróság elé áfa 
tilsa.

Hatósági vélekedés szerint a piaci drágasá
got elsősorban az élelmiszerlánckereskcdéi 
idézi elő. Ha el is fogadjuk ezt a véleményt* 
megérteni nem tudjuk: ,

miért került vasárnap reggel a központi vá
sárcsarnokban 11 sütni, vagy kirántani 
való csirke páronkint négy, sőt öt pen
gőbe, amelyet szombaton huszonötszázalék
kal olcsóbban, három-négy pengőért árusí

tottak.
Ugyancsak szilárd volt vasárnap a hal árat 

is, élő ponty kilóját 3.60, a harcsa kilóját pedig 
5 pengőért mérték. Több helyütt egybeverődött

a közönség és hangosan zúgolódott a va- ! 
sárnapi baromfi- és haldrágaság miatt. 1

Többen kritizálták n hatóság magatartását, mely 
nem engedi meg még nyáron sem a vasárnapi 
husárusitást, mert állítólag ezt a helyzetet hasz
nálják ki a baromfi- és halárusok, ezért áruh 
nak vasárnap drágábban, mint hétköznap.

A magas élelmiszerárak folytán, annak ette* 
nére, hogy alig múlt el elseje, szokatlanul ki
csiny volt a piacok látogatottsága s az egyes 
vásárlók mindenből csak kis mennyiséget vet
tek a borsos árak miatt.

Elcsattant az első 
siófoki pofon

A feleség adta, a férj kapta s a művésznő — 
ijedtében elájult

Nem dobták a Dunába Bory Mt, aki rossz 
blzonyitványa miatt akart megválni az élettől
Az állítólagos merénylő nyomora miatt etette magát a Dunába

A vasárnapi újságok részletesen foglal
koztak Bory Jenő 13 éves gimnáziumi ta- 
nuló fantasztikus öngyilkosságával. Boryt 
szombaton délután mentették ki a Dunából 
és a Rókus kórházba szállították. A gyer
mek —elbeszélése szerint — a parton áll
dogált, amikor hirtelen mellette termett egy 
züllött külsejű fiatalember, aki őt a követ
kező pillanatban azzal n kiáltással, hogy ő 
is majd utána megy a halálba, a Dunába 
lökte.

A gyermek elbeszélését természetesen két-

GrAdóba!
Urlgyermekek nynraltatósa julius—Augusztus havá
ban. Tanári telücryclet! Megbeszélések: FerencnÖ 
Sníi !uv- Un' K<iP»a*nhAz-u. 86. fáz. í

kedéssel fodibdták, amikor egy váratlanul 
közbejött esemény a fiú meséjét teljes mér
tékben megerősíteni látszott. Beszállítása 
után ugyagiis a mentők egy fiatalembert is 
hozlak be. a kórházba, akit szintén a Duna 
vizéből mentettek ki. Bory Jenő, amikor az 
újabb tyigyilleosjclöltet, Wéber Ferenc 26 
éves szedőt a kórterem szomszédos ágyán 
megpillantotta, elkiáltotta magát és az izga
lomtól .szinte önkívületi állapotban jelen- 
tette k’í, hogy Wébcrbcn

fellvfLerte azt az embert, aki öt a Du
nába dobta.

A rendőrség az ügyben azonnal megindí
totta <n nyomozási és ennek során aztán ki
dériig . hogy a kis Bory Jenő elbeszélése 
nem mái, mint

A Meteorológiai Intézet és Sziriusz mes
ter tartós, hűvös időt jósol. Ezzel szemben 
megállapítjuk, hogy végleg itt van a nyári 
szezon: Siófokon elcsattant az első pofon. 
A pofonpecsenyének olyan a garnirungja, 
hogy becsületére válhat nemcsak Siófoknak, 
de a szerencsétlen Miaminak is, ha törté
netesen el nem söpri a föld színéről a tor
nádó.

Az ur, aki a pofonokat kapta, a férj 
volt,

a pofonokat pedig természetesen a férj fe
lesége adta.

Pár napal ezelőtt kezdődött a történet, 
amikor a siófoki gyorsvonaton berobogott a 
nagy dunántúli város karcsú, gesztenye
barna és feltűnően szép naivája. Nem egyedül 

I jött. A nagy vidéki város fiatal nagyiparosa 
kísérte. Az üdülés terminusra szólt. A nagy
iparos tizennégy napra előre kifizette kettő
jük számára a penzió diját. Két nap boldog 
lurbékolásban telt el. Harmadik napon 
azonban kirobbant a nyári szenzáció.

Váratlanul Siófoki a érkezett 11 feleség. 
Egyenesen a penzióba siclelt, ahol a két- 
szobás apartemenban 

I elcsattant a férj arcún az első pofon,

amit még néhány követett. Sirás, ájuldozás.

De nem a feleség ájult el. A naiva. Az erői 
szivü feleség két perc múlva már eltávozol! 
a szobából, de magával vitte a bűnbánó 
férjet is.

A naiva lassan magához tért. A következő 
percben azonban joggal újra elájulhatott 
volna. Kiderült ugyanis, hogy a férj, oki bi- 
zonyos kényszerítő eszközök hatása alatt 
azonnal elutazott Siófokról, elfelejtett anya, 
giakban gondoskodni az elhagyott naiváról, 
akinek elhagyatottsógát

a pénzhiány növelte elviselhetetlenné.
A társaságban csakhamar hire terjedt al 
cselnek. Két aranyifju melléje csatlakozott, 
hogy megvigasztalja. A naivának itt sem 
volt szerencséje. Esle hármasban vacsoráz
tak az étteremben. A naiva másnap reggel, 
amikor

a vacsora kilencvenhat pengős számlá
ját neki prezentálták, 

megtudta, hogy a két aranyifju már elula- 
zott Siófokról. A kétségbeesés végső percé
ben azonban megjelent a szabadiló egy bu
dapesti tözsdés képében.,

A vacsoraszámla azonnal kiegyenlítő- 
dőlt, az elhagyott naiva és a budapesti ut 
pedig még aznap esle Tarján Vili vendéglő, 
jébeu vacsoráztak kitűnő hangulatban a 
Margitszigeten. Ha vége jó, minden Jó.
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MA DÉLELŐTT TÍZ ÓRAKOR
kezdődik

14 napos nyári

Corvin V ásárunk
Cikkeink tekintélyes részének árát

— valamennyi kifogástalan minőség —

mélyen 
leszállítottuk.

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SZÍ Jí HÁZ ■ H O Z I
Biller Irén temesvári regénye
Egy angol főkonzul-bankvezér autót ajándékozott 
a művésznőnek és azután megkérte a kezét — Biller 

Irén mindkét ügyben gondolkozási időt kért
Biller Irén a népszerű primadonna, a hé

ten fejeit® be erdélyi vcndégszereplési tur
néját. Útja a szakadatlan sikerek és ünnep
lések sorozata volt. A megszállt területek 
közönsége szokatlan melegséggel fogadta a 
pesti primadonnát, aki legjobb szerepeiben 
mutatkozott be Arad, Temesvár, Kolozsvár, 
Nagyvárad publikumának.

A sikerek, diadalok, tapsok után azonban 
egy olyan regény termett meg, amelynek 
pddig még hiányzó utolsó fejezete talán

elszakítja a színpadtól és közönségétől 
a primadonnát,

Á regényt nagy vonásokban leirni nem is je
lent indiszkréciót, hiszen ezt sokkal apróbb 
részleteiben pertraktálják a román megszállt 
terület előkelő társadalmi és színházi körei
ben. -A regény, amelyben a hősnő nem a 
primadonna, hanem Biller Irén, az asszony, 
így hangzik:

Biller Irén a múlt héten kezdte meg ven
dégjátékát Temesváron. Ez alkalommal ter
mészetesen zsúfolásig megtelt a színház né
zőtere, amelynek egyik páholyában megjelent
S. Zs. angol főkonzul és Erdély legnagyobb 
bankárja. Ennek az urnák megjelenése leg
alább olyan feltűnést keltett, mint a prima
donna vendégszereplése, mert köztudomású 
volt, hogy 5. Zs., akit Erdély Krausz Simi- 
jének neveztek, csak a legritkább alkalom
mal lép ki merev és előkelő elzárkozottsá- 
gából.

A főkonzul-bankár a legnagyobb figye
lemmel nézte a kitűnő primadonna színpadi 
szereplését, amelyhez a közönség kettőjük 
között megosztott érdeklődése asszisztált. 

/Az előadás után szűk körben bankettot ren

A FILM ŐSKORA
Amikor Max Linder és Glória Svansort 

statiszta volt
Csak két számot Írunk' le. Ma Amerikában 

fiusz millió ember jár moziba és tizenhat mtiltó 
__ iskolába. Ez a két szám mindennél többet 
mond. Nem kell kommentár ahhoz, hogy mit 
jelent ma a filmművészet és hol áll fejlettség, 
technika dolgában Amerika második legna
gyobb ipara, a filmgyártás.

A legfiatalabb müvészeln-ek azonban már 
negyedszáz éves története van. A történet azok
kal a névtelen hősökkel kezdődik, akik először 
próbáltak átrepülni a filmművészet óceánján. 
A gyenge szárnypróbálkozásokkal kezdődik ez 
a mesés gyorsasággal Ívelő és kiteljesedő művé
szet, amikor még tapogatódzva, tétován, gyer
mekcipőben indultak el a nagy útra azok a
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deztek, amelyen megjelent S. Zs. ur is, aki 
egész este megkülönböztetett, sőt feltűnő ér
deklődéssel foglalkozott Biller Irénnel. A 
gáláns főkonzul még az este egyik pompás 
hatüléses

autóját felajánlotta a művésznőnek,
aki abban a Íriszemben, hogy ez a figyelem 
csupán erdélyi tartózkodása alatti haszná
latra szól, a felajánlott autót elfogadta.

A művésznő, akinek vendégjátékát a nagy 
érdeklődés miatt meg kellett hosszabbítani, 
még néhány este fellépett a színházban, 
ahol minden este megjelent a bankár-főkön, 
zul is, aki az első pillanattól kezdve, lovag
jául szegődött Biller Irénnek. A művésznő, 
akinek jól esett a figyelem, amellyel ez az 
ur elhalmozta, természetesen nem tiltakoz
hatott a szimpátia mindig udvarias formák 
közötti kifejezése ellen. Mikor Biller Irén 
Temesvárról el akart utazni, az általa hasz
nált autót köszönetével együtt el akarta 
juttatni S. Zs. úrhoz. Az angol főkonzul 
ekkor Biller legnagyobb meglepetésére ki
jelentette, hogy

az autót nem kölcaönképpen, hanem 
ajándékba adta

a művésznőnek, akinek a

kezét is megkérte.
Biller Irén természetesen nem tudott meg

lepetésében azonnal válaszolni, hanem gon
dolkodási időt kért, annál is inkább, mert a 
fökonzul-bankvezérnek az esetleg kötendő 

.müvészházassága előtt egyéb családi ügyeit 
kellene liquidálnia.

A regény utolsó fejezetét most írják.
(s. a.)

filmművészek', akik’ most már legnagyobb' ne
vei a filmnek.

Az UFA filmszínház csütörtöktől játszik egy 
filmet, amely térténelmi sorrendben sorakoz
tatja fel régi kedves emlékeinket abból az idő
ből, amikor még őskorát élte a film. Látunk 
kétperces vígjátékot arról, hogy a vonat meg
érkezik, vagy arról, hogy a kémikust üldözik. 
Azok részére pedig, akik nem emlékszenek a 
busz-huszonöt év előtti világra, külön szenzá
ció lesz Max Llndert, Glorta Svansont, Pstlan- 
dert és a többi fllmnagyságot — mint film
statisztikát látni.

Hol volt akkor még Hollywood?

A fejszámolás haszontalan munka!

Számoljon

számológéppel! 
8<m Időt «a pénzt takarít meg’ Dfltaian bemutntAs 
orjízAgBzerto. Vezórképvl»e1ct: GOLDBRROBR IROGEF- 
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Vasárnap játszott utoljára ebben a szezónban 
a Vígszínház. Zsúfolt nézőtér közönsége nézte 
végig az Edenkert-et. Az előadás után nyilvá
nos záporpróbát élvezhetett végig n közönség. 
A kirendelt tűzoltó és rendőri ellenőrző bizott
ság megállapította, hogy a színház záporberen
dezése kifogástalanul működik. A Vígszínház 
elmúlt szezónja a legsikerültebb mérleget mu
tatja,

Két szokatlan nagy sikert,
a Noszty-fiu-t és Nem nősülök-et négy siker, a 
Most légy okos Domonkos, Ezüst kazetta, Vi
lágbajnok és Edénkért kővetett. Ezzel szemben 
csak két bukás, a Díszelőadás és az Isteni díva 
áll a Vígszínház mérlegének tartozási oldalán.

A Magyar Színház ismét meghosszabbította 
sikerekben gazdag szezonját és e héten

minden este
az Oroszországot játssza. Az idény utolsó elő
adását szombat este tartják meg.

Ma este lesz a „Borcsa Amerikában" huszon
ötödik előadása a Budai Színkörben. A darab, 
amely eddig változatlan érdeklődés mellett 
került estéről estére színre a budai arénában, 
minden tekintetben megfelelt a hozzáfűzött vá
rakozásnak. A színház művészi személyzete a 
jubileum alkalmával kedves

meglepetést készít elő
A két főszereplő: Fedák Sári ás Pethő Attila 
és a vígjáték rendezője Lóránt Vilmos szá
mára, akinek invenciózus munkája a sikernek 
egyik nagy tényezője.

Bármilyen jó házakkal megy még a 
Borcsa Amerikában, a Budai Színkör 
szombaton megtartotta a soron következő 
újdonság

első próbáját
Á próbatáblán megjelent ifj. Békeffy István 
és Lajtai Lajos „Mesék az Írógépről" cimü 
operettjének ideiglenes szereposztása. A 
„Mesék az írógépről" cimü operettet a ter
vek szerint augusztus elsején mutatják be.

A ligeti premier is lozajlott. Féld Mátyás re- 
viije a: Scnlésinger fia esete Lefkovics Katóval, 
megteremtette az igazi nyarat. Ugylátszik, hogy 
Féld Mátyás nem hiába Írja következetesen 
évröl-évre a revüit, mert íme a legújabbal, 
amelyet egyben az összesek közül a legszeren-, 
csésebbnek tartunk, már három táblás ház

kacagta végig
Ebben főrésze természetesen Somogyi Nusinak 
van, aki a „szeriöz" szerepében elragadóan 
mulatságos. Lévay Kató egyre jobban fejlődő 
képességeivel, Rasofszky Juci, Biró Sári, Bé
kásai/ István jő tánctudásukkal, Dénes Manci

kellemes hangjával keltett feltűnést. Sarkadl és 
Latabár képviselik a humort azzal a készség
gel, amit tőlük már megszokott a publikum.

Ma délután 4 óra 20 perckor fut be a 
keleti pályaudvaron a bécsi gyors, amely a 
külföldön világhírnévre szert telt nagy ma
gyar filmrendezőt,

Lubits Ernőt hozza.
Á pesti filmkörök élén Pásztor Bélával, aő 
Ufa igazgatójával mindent megtettek, hogy 
ez a fogadtatás minél impozánsabb legyen. 
Lubits Ernő részére a Magyar Színpadi 
Szerzők Egyesülete este díszvacsorát ad.

Lábass Juci, mint már hetekkel ezelőtt 
jelentettük, valóban kivándorolt és a jövő 
szezonban nem lép fel pesti színpadon. Lá
bass a Király Színház szerződési ajánlatát 
visszautasítva, Berlinbe utazik, ahol egye
lőre egy operett főszerepére van szerző
dése.

Lábass külföldi útjairól
a következőket mondja:

— Valóban az elégedetlenségem miatt 
hagyom el Pestet, amely annyira hozzám 
nőtt, hogy szinte el sem tudom képzelni az 
életet nélküle. Mégis megpróbálom. A Ki
rály Színház sehogy sem tudta biztosítani 
számomra azokat az elsőrangú szerepekéi, 
amelyeket joggal elvárhattam volna, tehát 
más választásom nincsen. Külföldre és 
(tanulva az itteni példán) csak egyes szere
pekre szerződöm. Jól megnézem, hogy mi-, 
ben játszom, mert egy színésznő szempont
jából ez nem lehet olyan közömbös, mint 
ezt itt Pesten hiszik.

JARDIN DE FaTÍTs’ 
Telefon: J. 886-31.

Az uj mfisor !!!
Kedd, csUtőrtUk, nzombut 

záróra reggel 5> órakor.
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A Ferencváros 
legyőzte a Kinizsit

Bajnok apaiunk nehéz küzdelem után 2:1 
(1:0) arányban legyőzte saját otthonában a 
Kinizsit. A zöld-fehéreknél a halfsor volt a 
csapat legjobb része, inig a csatársorban a jobb 
szárny felelt meg. A második félidőben Schlos- 
ser helvelt Dán állott be, az első félidő 28. per
cében Kohut beadására Frőchlich és Zomborl 
egyszerre futnak rá. Zombori vcschuzódást 
kap a labda Turayhoz kerül, aki belövi.

A második félidőben az 5. percben korner- 
bő) Zenihr kiegyenlít, mig a 20. percben vé-

Vidát és Bouskát büntetésből 
nem küldték ki a kei ékpáros 

országúti világbajnokságra
A Kerékpárszövetség vasárnap hajnalban a gödöllői 

muí-irra hívta meg n magyar kcrékpároscsoporl rcp- 
rtzlnUnMit. hogy a julius 21-én Németországban ren
dezendő kerékpáros-világbajnokság magyar résztvevőit 
k A^'válogatóverseny győztese Hugyecz (F®»’ás) lett, aki 
a 141) kilométeres távot 4 óra 53.38 mp. alatt futotta be.

Hfilcil (Világosság), negyedik Jakse AIyam.
A meglepess erejével fog hatni az a körülmény, hogy 
Vida I ászlő • Dics—Budapest távverseny hősr hiá
nyolni lóg a világbajnokság küzdelmeiből mert a 
Mö'eBíg vezetődne Úgy 4». mint Bouskát mellflml 

fogja a i.lkUldctésné),
mert a két kiváló versenyző nem jelent meg a vasár
napi válogatóverseny startjánál.

Vasárnapi sporthírek
X A MAC ncmielkíia Mrkóxóverscnye « les- 

szebb siker jegyiben folyt le síombalon is v«- 
ílirnor a MAC margitszigeti sporttelepén. Két 
külföldi birkózó, a Mcsi SesUa ts a lemosván 
Bolond adott nemzetközi jelleget a vcrscnyP®,’ 
amely a következő eredménnyel végződött: 
léffju/jj.* 1. Németh (Múv), 2. Bolond (lcmes- 
vári Kinizsi), 3. Nemes—Nóbl (UTE). — Pe
helysúly: 1. Ambrus (MAC), 2. Tusnádi (MAC), 
3. Fehér (Máv.) — Kiskőzépsuly: 1. Papp 
László (MAC), 2. Tunyogi (FTC). — hagy- 
középsuly: 1. Laczka dr. (MAC), 2. terenczi 

!(Máv.), 3. Jani (MAC).
X Mrgnlakuif n pécsi prollrsnpnt. Az elmúlt vasárnap 

tartotla alakuló-kozg.vüiésél az újonnan szervezett pécsi 
proüalukulat, amely Pécs-Baranya nevel vette fel.

X Amatőr bajnoki mérkőzések -- zárt ajtók mögött. 
Az MLSg - mint ismeretes - a futballtilalomnak julius 
24-ig leendő meghosszabbítását kérte az OTT-tól, hogy 
a hátralévő néhány anialőrbajnoki mérkőzést lebonyolít
hassa. Az OTP válasza szombaton érkezett te az MI-bz- 
hez amelyben a Testnevelési Tanács mereven elzárkó
zik a kérelem teljesítés elől. A vasárnapi umatőrmérkő- 
zéseket igy zárt ajtók mögött a nyilvánosság kizárásá
val bonyolították le. A BSE 2 : 1-rc győzte te a RA(>ot 
és Igy utőbi kieseit az elsőosztályból. Meglepetés az MTK 
3 ■ 1 arányú vereségi, a KAC-tól. Az FTC is csak mini
mális gólkülönbséggel, 3 :2-re tpdta legyőzni a TTC-t.

I)él anintőrbajnokcsapnta kiesett az or
szágos fuibullhajnokság küzdelmeiből. A kerü
leti oinntőrbajnokságok befejezése után va
sárnap kezdődtek meg nz országos futballbaj- 
nokság selejtező-mérkőzései. Vasárnap Dél
nyugat és Dél bojnokcgyültesei, a Szegedi Vasu
tas SE és a Pécsi Vasutas SK kerüllek szembe. 
A mórkiW, a pécsiek 5:1 nrSnyu gyöielmével 
végződött és igy Szeged kiesett a további küz
delmekből.

X Hungnrl.—Rppld 2:2 (2:2). A kékfebírok- 
)lél Orííl, Molnár és Nddler jélszoltak nagy
szerűen. A gólokul Orlh és Molnár, Illetve 
Hoffmann cs Wesscly rúgták. A mérkőzést Sic- 
phanovszky (Pr.ágn) kitünően Vezette.

X Aa Attila legyőzte a III. kerfiletleket. A III. kér. 
TVAC vasárnap Miskolcon mérkőzött az Attilával. Az 
újdonsült vidéki rlsőosztályu proílegyüttcs 2: 1 arányban 
győzte le fővárosi ellenfelét.

x A kormányzó jelenlétében bonyolították le a «ol- 
noki lennlszvcrsenyt. Szolnokról Jelentik; A szolnoki 
Tisza Evezős Egylet pénteken, szombaton ég vasárnap 
rendezte meg tenniszveraenyét. A versenyre beneve
zett Horthy Paulettc, a kormányzó leánya i». Horthy 
Miklós kormányzó ebből az alkalomból a tenniszver- 
aeny mindhárom napján Szolnokon tartózkodott s 
végignézte u versenyeket. A versenyeredmények a kö
vetkezők: 1. Nemes Vince gróf. Női egyes: Alexander 

Imrém'. Férfi páros; Nemes Vince és Nőnie* János 
grófok. Vegyes páros: Kővér Jánosnó, Madarász Imre.

X A „Quer dureh Wien" uszóversenyét a Hakoah ver- 
aenpni nyerték. A bécsi Dunnszakasz hét és fél kilómé
in cs vonalán rendezett versenyt vasárnap bonyolították 
le nagy érdeklődés mellett. A férfiak versenyét Guth 
(Hakoau) nyerte 45 perc 37 mp.. a női versenyben Fritzi 
Löwy győzött 49 perc 40.6 mp. alatt. Steirn (Hakoah) 
ina Krcmsből Bécsbe uszqtt, 75 kilométert téve meg.

X Dehnár Walter győzelme Svájcban. A Gurnigcl-hc- 
gyen vasárnap lebonyolított autóverseny abszolút győz
tese Dclmór Walter lett, aki Sleyer-kocslján 9 perc 15.6 
inp-cs rekordidővel abszolválta a kilenc kilométeres 
v.Vscny I.

a bookmakcrek irodái elfogadnak:
VI, Andrássy út 45., 203—35. 

Vili,. Baross u. 52., L. 43'J—12.
IVn Kossuth L. u. 14—16. 

223-38, J. 323—19.
VIL, Rákóczi út 51.. 855.- 0L 

V, Váci út I„ 280-92.
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VAS-, CtÉP- ÉS 
HÁZTARTÁSI IPARI 

KIÁLLÍTÁS 
kapcsolatban

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

és
Olcsó Polgári Butorbemutató

A Szent István hát kiállításai
Városligeti Iparcsarnok 

Fővárosi Csarnok 
sngusztus hő 18-tól szeptember hő Ifiig

Profitálógátoltunk 6:1-re győzött Brassóban
Brassó, julius 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je
lentése. Érkezett: 1 óra 20 perckor.) A ma
gyar profeszionlsta válogatott ma játszotta 
le Itt túrájának utolsó mérkőzését a brassói 
alszövetség válogatottjai ellen. A magyar csa
pat játéka nagy csalódást keltett. A katonai

szolgálatot teljesítő legjobb játékosait nélkü
löző brassói csapat védekezésre kényszerült. 
Félidő 4:0 volt. Végeredményben a magyar 
csapat 0:l-re győzött. A gólok közül hármat 
Lukács, kettőt Szcnlmiklóssy, egyet pedig 
Rémay lőtt. A brassóiak góllövője Hanlsch 
volt. H- 1

Sípos Manci 200 méteren is rekordot úszott
A Szent István díjat Szeged nyerte meg 

A MAC vizipoló-csapata legyőzte a magdeburgtakat 
Bárány István beállította 100 méteres rekordját

Szombaton és vasárnapon rendezte meg a 
MAC nemzetközi uszóversenyét. ami úgy erköl
csileg, mint anyagilag nagyszerűen sikerült. A 
versenyen megjelent Andrássy Géza gróf, Mú
zsa Gyula, Homonnay Tivadar dr., Dormándy 
Glzü, Szcszlér Hugó, valamint a német 
követ. Az eredmények közül kimagaslik Bá
rány Istvánnak a 100 méteren beállított orszá
gos rekordja, mert előzőleg úszott már egy 
erős 50 méterest. Sípos Manci nagyszerű formá
ban a nem rég felállított 200 méteres rekordját 
adtu ál a mustnak. A nagyszerűen rendezeti 
verseny Rajcsinesz Ferenc és a MAC rendező 
gárdájának az érdeme.

Részletes eredmény: W méteré* ifjúsági gyorsuszás: 
1 Harzsó Jenő (BBTE) 29 mp. méteres Hl. osztályt! 
gyorsussás; 1. Kimmerling Józef (FTC) 31 jnp. tOxSO 
méteres gyorsuszóstaféta Szent István-dlj; 1. Szegedi 
Úszó Egylet (Brcnncr, Mihey, Dunay. Zsotér, Sirsich, 
Vágó. Hay, Sütő, Wanie 1., Wanie II.) 5 p. 04.8 mp. 
2. MESE 5 p. 09 mp. 3. MAC. A másodiknak beérkező 
111. kér. TVE-t előbbindulás miatt diszkvaliflkálták.

400 méteres úszás (Las Tőrre. Bé'a-era|^’e”;VI)jTE) 
Nciizel (Magdeburg) 5 p. 22.8 mp. 2. Halassy (U i í “ a mp- 3. F.hr <»»»>»p- » w- 
vol.lv. könnyen «y«<- »»»• ■»«"“ ,'L "j. J 2

A tréningje elején lévő Stjeber Lotti (MAC) 100 me 

ki SS "■ íS’SJr* líltmlnn (Itadebur.) 1 V- 01.S mp.
seny. de végül Bárány biztosan győz. 200 métere 
Frtta a-
gyorsuszóstaféta: 1. Magdeburg (Gubener. Schwe. .

VIZIPÖLÓ.
M.tfá.hnrz EC 8 ti (2:8). A kék-sárgák 

megérdemelten győzték le a németeket.
Budapest—Szeged • : » (3 : W-

40'61 cm. Balázs László új ifjúsági diszkoszrekordja

Parragh Vilmos dr,, 
a sikkasztás miatt letartóz** 

tatott ügyvéd megörült 
a fogházban

Nagy feltűnést keltett néhány hónappal ez
előtt, hogy dr. Parragh Vilmos pesterzsébeti 
ügyvédet többrendbeli sikkasztás gyanúja miatt 
letartóztatta a rendőrség és átszállította a pest
vidéki ügyészségre. Parragh azóta vizsgálati 
fogságban van és az ügyészség most igyekszik 
összeállítani pontos bünlajstromát.

A vizsgálat eddigi adatai szerint Parragh Vil- 
mos, aki egy időben túlzóan jobboldali társa
dalmi szereplésével tette ismertté a nevét, ke
resetével összhangban nem álló költekezést 

1 folytatott és ennek a következménye az, hogy 
mai helyzetébe került. Az életmódjához szük
séges pénzt úgy teremtette elő, hogy

néhány hónap alatt hatrendbcll sikkasztás 
bűntettét követte eL

Pesterzsébeten kínos feltűnést keltett a sokat 
szerepelt ügyvéd különös manipulációival, akit 
ügyfelei, akiknek kárára követte el a sikkasz
tásokat, egymásután jelentették fel a rendőr
ségen, mire letartóztatták. A harcteret megjárt 
volt századost a hosszú vizsgálati fogság any- 
nyira megtörte, hogy búskomorságba esett és 
az utóbbi időben olyan különös magatartást 
tanúsít, amely arra mutat, hogy a sikkasztó 
ügyvéd lelki egyensúlya megbillent. Védője in
dítványára

a pestvldéki törvényszék elrendelte Par
ragh Vilmos dr. elmeállapotának a meg-

Szabó Miklós 1500-on 4 p. íl‘6 mp.-re javította saját rekordját 
és ezzel a harmadik bajnokságot ragadta magához

lázs László (FTC) 1225 cm. 3. Dombi Ernő. (Kunszent
mártoni ref. Gimnázium) 1196 cm.

100 méteres síkfutás.
4 előfutam után a döntőben : HJu^i 

Tibor (BSE) 11.4 mp. 2. Balázs Tibor (BF.AC) 11.0 mp. 
3. Németh József (FTC.) 11.7 mp.

110 méteres gátfutás.
Ifjúsági bajnok. Várnai Béla (MTK) 17.8 mp. 2 Nászai 
Jenő (FTC) 19.8 mp. 3. Nagy Géza (KISOSz) 19.9 mp.

Magasugrás.
Ifjusád bajnok' ♦ Szigetvári Imre .pdTK) 1TO en^ 2. 

Stumpf Kálmán (KEAC) 170 cm. 3. Vezér Károly (FTC) 
170 cm.

Diszkoszvetés.

Vasárnap délután folytatták a margitszigeti 
pályán az országos ifjúsági atlétikai bajnokság 
szombaton megkezdett küzdelmeit. A vasárnapi 
bajnoki viadalon ismét két országos ifjúsági 
rekord lett n múlté. A második nap bajnoki 
eredménye közül különösen

Balázs László 4061 cm-cs uj Ifjúsági dlsz- 
koszrekordja emelkedik ki és ezzel meg
semmisült a sátoraljaújhelyi Mester István 

multévi 3775 cm.-es rekordja.
Uj ifjúsági rekordot hozott az 1500 méteres 

sikfulás is, amelyből Szabó Miklós (KAOE) 
került ki győztesként 4 p 11.3 mp-es rekord
idővel. A kercskedőatléták e jeles fiatal futója 
igy a múltnak adta át a múlt esztendőben ál
tala felállított 7 p. 15 mp.-es országos ifjúsági 
és bajnoki rekordot.

A pompásan sikerült bajnoki miting egyetlen 
szépséghibája az a sajnálatos célbírói tévedés 
volt, amellyel Moharos Pált, az ESC ifjú atlé
táját megfosztotta jól megérdemelt második he
lyétől a 100 méteres síkfutás döntőijében. A 
célbíró döntése szerint Moharos helyezetten 
volt. A tehetséges fiatal futót

az Izgalmak annyira megviselték, hogy 
azivgörcsöket kapott.

Annál Inkáb elismerésre méltó Moharos tel
jesítménye, mert a verseny végén a tegnap már 
megnyert 200 méteres bajnoksághoz megsze
rezte a 400-as bajnokságot is.

A vasárnapi bajnoki versenyről az alábbiak
ban számolunk be:

Sulydobás.
Ifjuaáfi bajnok . Hönlg István (BBTE) 1291 cm. 2. Bt-

Ifjúsági bajnok: Balázs László (FTC.) 4061 am. Or
szágos ifjúsági rekord I 2. Madarász Endre (Szegedi 
AK) 3950 cm. Délkerületi ifjúsági rekord. 3. Bácsalmási 
Péter (BEAO 3725 cm.

1506 méteres síkfutás.
Ifjúsági bajnok. Bajnok- Szabó Mfldóa (KAOE) 4 p. 

11.6 mp. Országos ifjúság rekord. 2. Huszár József 
(MTE) 4 p. 20.1 mp. 3. Horváth Ferenc (MOVE Vesz
prémi SE) 4 p. 23 mp.

Távolográs.
Ifjúsági bajnok : Goda László (MAC) 666 cm. 2 Gra- 

benhofer László (KEAC) tMO cm. 3. Péti György (FTC)
Cm 400 méteres síkfutás

Ifjúsági bajnok: Moharos Pál (ESC) 62.4 mp. 2. Len
kei János (MAC) 53.1 mp. 3. Kovaleszk Gyula (KAOE) 
56.2 mp.

A szombati verseny győztesei. 200 méter • Moharos 
(ESC) 23.3 mp. — 800 méter : Szabó (KAOE) 2 p. 05.2 
mp. — 3000 méter : Szabó (KAOE) 9 p. 35 mp. — 400 
méter. Várnai (MTK) 63 8 mp. - Rúdugrás: Hévízi 
(MAC) 350 cm. Országos ifjúsági rekord. — Gerelyvetés: 
Jamnitzky Sándor (Pápai SC) 4780 cm.

Hétfői sportnapló LŐSPORT
Anglia nemzetközi atlétikai bajnokságainak 

hétfői versenyszámai közül bennünket leginkább a hár
masugrás és a gerelyvetés küzdelmei érdekelnek. Előb
biben Somfai Elemér, az utóbbiban pedig Szépéi Béla 
teljesítményeit várjuk nagy érdeklődéssel.

(A szombati küzdelmek során Manalits Kálmán (BTC) 
4301 cm-es dobásával bajnok lett, mögötte Egri végzett 
4340 cm.-es dobással. Karlovits második lett, a rúdug
rásban 365 cm-rel, mig Darányi a sulylökéaben fogott 
egy második helyet 1416 cm-rel. Somfai a távolugrásban 
helyezetten.)

Speldl Zoltán dr.
a főiskolai testnevelés és a magyar sporthlrlaplrás nt- 
tőrőbajnaka emlékének áldoz ma délután hat órakor a 
farkasréti temetőben a Főiskolai Sportszövetség vezető
sége és a sporthirlapirók testületé. Ma van a tizedik 
évfordulója a kiváló sportférfiu halálának. A Főiskolai 
Sportszövetség kegyelete jeléül Speldl Zoltán sírjára ko
szorút helyez.

Cremonában
ma a kardvívás egyéni küzdelmeit folytatják. Magyar 
részről Petschauer Attila. Gombos, Dunay. Szelényi. Ti
hanyi és Glykais indulnak. A magyar expedíciónak — 
fájdalom — nem kisebb nagyságokat, mint Terstyánszkyt. 
Kovács Andort, Gazait, UhlyaiTk dr-t és Rády Józsefet 
kell nélkülözniük a crcmonai kard-világversenyen,

•
Ak osztálytere ügyében tess ma fontos döntés.

Az első profiliga ma este fél 10 órakor az Opera-ká- 
véházban tart életbevágó lontos kérdésben ülést, ame
lyen az oszMlycsere problémáját fogják valószínűen dű
lőre vinni, llgyancsak az osztálvcscre ügyében értekezik 
ezt megelőzőin a második profiliga is, amelyen a to
vábbi harc módozatait fogják megbeszélni.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE 
ÉS KIADÓHIVATALI 

telefonjainak hívószámai 
hétköznapokon és 
vasárnap d. u. 4-lg József 808—.M. 
vasárnap d. n. 4-től 
lapzártáig: Teréz 245—81, 245—82.

(Glóbus-nyomda)
NYOMATOTT A OI.ORUS NYOMDAI M01NTGZET B. T, KORrORGOGE

Budapesti lóversenyek

vizsgálását,
melynek végrehajtásával dr. Németh Ödön 
elmeorvosi szakértőt bízták meg. Németh Ödön 
a vizsgálat során beszerzi Parragh Vilmos elő
életére vonatkozó adatokat és a megfigyelés 
ideje alatt szerzett tapasztalatokkal egyesítve, 
néhány hét múlva a törvényszék elé terjeszti 
véleményét, amelyből majd kiderül, hogy való
ban elmebajos-e Parragh, vagy csak szimulálj 
hogy igy szabaduljon a büntetés alól.

Herceg Borgia Alfrédné 
dohánytözsdéjének 

kiszolgáló kisasszonya 
6000 pengőt sikkasztott 

a trafik jövedelméből 
Néhány nappal ezelőtt Borgia Alfréd her

cegné, akinek Llpót- kérut 4. szám alatt nagy- 
forgalmú dohánytőzsdéje van, ügyvédje, dr< 
Héjj Imre utján feljelentést tett a főkapitány- 
ságon ismeretlen tettes elten, aki üzletének 
pénztárából napról napra kisebb nagyobb 
pénzösszeget tulajdonit el, úgyhogy a hercegné 
kára eddig meghaladja a 6000 pengőt.

A megindított nyomozás során a gyanú ut 
üzletben 7 hónap óta alkalmazásban álló', 
igen jó családból származó kiszolgálóleányrg 
terelődött. ------• • •• •
semmiféle 
tatni nem 
gitségével

Gyöngyhalász nyerte a Lomnlcl handicapot
Az agyonfavorizált Szamos a kétévesek első nagyobb 

handicapjábau. a Lomalci handicapban már a távnál 
verve volt Győzött a helyes beosztással lovagolt 
Gyöngyhalász, melyen a kis Szekeres gyerek újra be
igazolta, hogy egyike a legjobb lovasoknak. — A Jú
liusi handicapot a régi formájához közeledő Alperes 
nyerte Kapatos és Rosselino ellen; a favorit Mlleya 
Itt Is helyezetlenül végzett. - Az Issekutz-lstálló leg
jobb kétévese, Nesze szokatlan fölénnyel előzte meg, a 
Kétéves nyeretlenek versenyében a jóhlrü Katinkát és 
Magdolnát. - A versenyeket a szeles, esővel fenyegető 
időben is Igen szépszámú, előkelő közönség nézte 
végig. Részletes eredmény a következő:

I. futam. 1. Lavina (6) Schejbál, 2. K««gó (1%) 
Szück. 3. Sólyom (4) Szckolai. F. m. Delllány, Adós.

h., ötnegyed h. 10 ; 48, 19. 16.
II. futam. 1. Alperes (8) Szűcs, 2. Kapatos (6) Szente, 

3. Rosselino (Ö) Blazsek). F. m. Felperes, Mangan. 
Medor, Rajna. Nurmi, Mlleva, Mucsai. m h., 1% h. 
10 : 117. 39. 32. 22.

III. futam. 1. Gyöngyhalász (4) Szekeres. 2. Báróm 
(3) Gulyás. 3. Busuljl (6) Szokolal. F. m. Szamos Cla- 
rapacta, Caprice, Nézz rám- % h.. 2’A h. 10; 64, 21, 
15, 19.

IV futam. 1. Nem (•/*•> Gutal, x K,tlnka 
Schejbál, 3. Magdola (6) Gutái. F m. Senator, Lady 
Ivy Parádi. Szeretőm. Pamacs, Llttle Wlch, Koma. 
5 h., 2 h. 10 :10. 11. 12. 15.

V. futam. 1. Prlratpase (5) Gutal. 2. Faun (25) Hof- 
bauer. 3. Anna (5) Szabó F. m. Cserhát, Lóngos.Bobby 
G., Bona dea. Cinkos, Mimóza, Turridu, Transalplna. 
Pörgettyű. 1H h.. % h. 10 : 61, 23. 62 , 25.

VI. futam. 1. Marika II. (3) Szabó), 2 Pagát (6) Gu
lyás. 8. Az a híred (4) Schejbál. F. m. Krikri Pasha, 
Arbogast. Talrang. Campidoglio, Mandoliné, Eszmény, 
Andromcda, Orsóvá, Anikó. 1 L, % h. 10:43, 17, 
23. 18.

Minthogy azonban a leány ellen 
kézenfogható bizonyítékot felmxw 

tudtak, a rendőrség, a hercegné ae-t

cselhez folyamodott. 1
Borgia hercegné közölte a leánnyal, hogy rövid 
időre elutazik és utasította, hogy tavoUéte 
alatt a trafik jövedelmét napról napra az üzlet 
kulcsaival együtt adja át a házfelügyelőnek. 
Még aznap este aztán a hercegné két detektiv-( 
vei a trafik állományáról pontos leltárt veit 
fel, természetesen a kiszolgálóleány tudta nél* 
kül. Másnap a hercegné egész nap lakásán 
tartózkodott, hogy azt a látszatot keltse, mini" 
ha elutazott volna, a két detektív pedig egész 
nap a trafikot figyelte. Este aztán a trafik be
zárása után a hercegné a két detektiwel ismét 
teltárt vett fel, melynek eredményeképp meg
lepődve tapasztalták, hogy

128 pengő értékű áru hiányzik.
A megfigyelést pár napon át folytatták és < 

pénzben naponta a hiány mutatkozott. így bw 
zonyossá vált, hogy

a klszolgálólány a tettes.
A leányt előállították a főkapitányságra, ahol 
Demeter rendőrfcgalmaző kérdéseire rövidesen

bevallotta a terhére rótt bűncselekményt, 
mire letartóztatták. Minthogy azonban szöké-i 
sétöl tartani nem kell, szabadonbocsájtották, 
az ügyet pedig áttették az ügyészséghez. Az ügy 
azonban előreláthatólag nem fog a bíróság elé 
kerülni, mert a leány hozzátartozói — értesülé
sünk szerint — meg fogják téríteni. Borgia 
hercegné kárát, aki természetesen ezután visz- 
sza fogja vonni feljelentését

Dr. HHJDHCSY ««»i»"rt>os,
■■■■■■■■■■■I VIL, József körút 2 

Rendel: 10—4 éa 7—8-ig térti- éa nőlbctegeknek

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP^. PAP™ PAP.
kúrpltosárn, vas* és réxbútorgyúra

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- éa asz
talterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leány
szoba-. előszoba- éa kertlbutorok, ernyők és 
sátrak minden kivitelben kaphatók

G1CHNER JÁNOS
Bndapest, VII., Erzsébet körút 1O»

Nagy katalógust 32 fillér ellenében postán kflldök

A szerkesztésért és kiadásért felel; 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A ..Hétjföl Lapok" Ujságvállalat.
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