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Hócolg herceg vasárnap 
Parisban bejelentette, hogy 

elfoglalja román trónt
n Parisban élő száműzött nőit trónóróhós „csali a román nép 

hívását" nárjn, hopp visszatérjen hazájába

Súlyos belpolitikái bonpodolmah Romániában
Párizs, julius 31.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Ferdinánd román király halála 
után Mihály, a gyermekkirály trónralépésé- 
vel még nem oldódott meg a román trón
kérdés. Mindenki meg volt győződve arról, 
hogy rövidesen fellángol a hamu alatt rej
tőző parázs. Bratianu miniszterelnök, aki a 
gyermekkirály trónralépésével vélte meg
oldhatónak a problémát, szembenáll Ham
uval és Avarescu pártjával, akik a had
sereg nagyrészével együtt Mihály apjának, 
a száműzött Károly hercegnek királyságát 
pártolják. A Párizsban élő Károly herceg 
apja halála után a gyász hatása alatt telje
sen elzárkózott és semmi hir sem került a 
nyilvánosságra arról, hogy mi a szándéka.

Ma azonban kipattant az érdeklődve 
várt nagy nemzetközi szenzáció: Károly 

el akarja foglalni a román trónt.
A mai napig, ha suttogtak is. egyetmást a 

várakozás titokzatos hátteréről, senki sem

tudott bizonyosat. Emlékezetes még, hogy a 
Ferdinánd király emlékéért Parisban tar
tott gyászrekviemen a templomból kijövő 
Károly herceget a párisi román kolónia 
diáktágjai felkiáltás-
sál fogadták és mint Románia jogszerű ural
kodóját ünnepelték. A párisi kolónia ünnep
lése ugyan elszigetelt jelenség maradt, han
gosmi nem nyilvánult meg hasonló szimpá
tia, de biztos volt, hogy otlh’on, Romániá
ban nagy szeretet övezi a száműzött trón
örökös személyét és

a Carolisták nemcsak politikusokra, 

— Hogy annakidején jogaimról lemondtam, az azért történt, mert komoly körülmé
nyek között erre olyan eszközökkel kftiyszerltettck személyek, akikről és amelyekről 
nem akarok Ítéletet mondani. Fájlalom ennek az elhatározásnak minden következmé
nyét. Minthogy ma a helyzet Romániában megváltozott, mint románnak és mint apának 
véleményem szerint

jogom van Románia nagyságán és fiam érdekein őrködni és személyesen köz
belépni.

Leghőbb vágyam országommal közölni, anélkül, hogy nyugtalanságot keltsek: kész va
gyok a román nép esetleges hívásának elegei tenni.

hanem végső szükség esetén a töme
gekre is számíthatnak.

Ilyen körülmények között teremtődött meg 
az a hangulat, amely valószínűvé tette, hogy 
a román Irónkérdés még nincsen befejezve 
és Románia még esetleg súlyos belpolitikai 
bonyodalmakon mehet keresztül. Eddig 
ugyan még a párthivek is hallgattak, ma 
azonban már elhangzott a felelős nyilatko
zat.
A herceg vasárnap nyilatkozatot mondotl . 
tóiba a Malin munkatársának, amelyben a 
következőket mondja:

A nyilatkozatból világosan kitűnik, hogy 
Károly volt trónörökös aspirál a trónra és 
csak pártja hívását várja. Most már csak 
napokon múlik, hogy kiéleződjék a román 
Irónkérdés, ahol a száműzött apa akarja 
elfoglalni fia trónját.

Ebben a percben természetesen még nem 
lehet tudni, hogy Romániában a politikai 
világ milyen álláspontot foglal el a mai nyi
latkozattal kapcsolatban. A proklamáció kö
vetkezményei ma még kiszámíthatatlanok, 
mert nem lehet tudni, hogy a Károly-párti- 
nkkal szemben állé) Bratianu mennyire en
gedi befolyásolta!ni magát a nyilatkozattól 
és nem szánja-e eil magát, hogy

erőszakkal is megakadályozza az ural
kodóváltozást.

Bizonyos azonban, hogy a párizsi proklamá
ció nem fog nyomtalanul elmúlni és a ro
mán helyzetben rövidesen fontos változáso* 
kát hoz.

A rendőrség újabb házkutatás után olyan nyomokat 
talált, amelyek alapján rövidesen elfogják a Kolumbus- 

utcai revolveres merénylőt
IHl——

Bartók Zoltán elmondja a zsarolási merénylet ismeretlen részleteit
Napok óta áll az érdeklődés központjá

ban a Kolumbus-ulcai vakmerő revolveres 
zsarolás ügye, a rendőrség kiterjedi széles 
apparátussal nyomozza a merénylőt. A va
sárnapra bekövetkezett fordulat következ
tetni enged arra, hogy most már rövidesen 
sikerül kideríteni az amerikai stílusú zsa
rolási kísérlet tettesének személyét s ez ala
pon el is fogják a merénylőt.

A rendőrség a Kolumbus-utcai villában 
megejtett újabb házkutatás során ugyanis 
orvosságos üevgcket talált, amelyben

alkohol, kloroform és jódtinktura 
volt. Az utánjárás során most 

megállapították, hogy melyik gyógyszer
tárban szerezte be mindhárom veszé

lyes folyadékot a merénylő.

A rendőrség azt is tudja már, milyen recept 
értelmében szolgáltatják ki a merénylőnek 
a kloroformot s a jódJinkturát és igy nem 
ütközik különösebb nehézségekbe a me
rénylő személyének kinyomozása.

A detektívek teljes erővel nyomoznak 
most ezen a ponton s lehetséges, hogy egé
szen rövid idő alatt eredményre is vezet az 
Újabb nyom.
. Hogy a kloroformra és a jódtinkturára 

miért volt szüksége a merénylőnek, az ki
derül Bartók Zoltánnak, az Eisnmann 
Gyula cég junior főnökének , a zsarolási 
bünügy szenvedő hősének nyilatkozatából, 
amelyet vasárnap tett a Hétfői Napló tudó
sítója előtt. Bartók Zoltán ebben a nyilat
kozatában elmondja a vakmerő, furfangos 
módon kitervczelt zsarolási ügy még isme
retlen részleteit, amelyekről az eddigi lap- 
ludósitások nem emlékezhettek meg, mint
hogy Bartók az átélt események utáni lelki 
izgalmában csak hézago'san számolt be a. 
vele történtekről.

Bartók Zoltán, akit a Hétfői Napló tudó
sítója vasárnap felkeresett, a következők
ben nyilatkozott:

— Hogy a meghiúsult revolveres zsaro
lási ügy hogyan történt, arról a lapok rész
letesen beszámoltak. Nem Írták meg azon
ban azt, hogy én akkor, amidőn a Kolum
bus-utcai villa szobájában egyedül voltam 
a zsarolóval s az reámszegeztc Browning
revolverét,

még mindig abban a Íriszemben voltam, 
hogy Igazi detektív áll szemközt velem,

aki talán túlbuzgóságból, vagy talán buta
ságból, avagy téves felfogásból cselekszik 
úgy velem.-Még akkor is azt hittem, hogy 

igazi detektív a merénylőm, amidőn zsebé
ből gurtnit rántott elő s azzal hátul össze
kulcsolt kezeimet összekötözte.

Ez az összekötözés matrachuzatból való 
gurtnihcvederrcl történt, nem pedig vll- 

lanydróttal,

Ma tárgyalja a lakásügyi bizottság 
lakbérszabályzati tervezetet

Bródy Ernő dr. nyilatkozata
A közvéleményt s a főváros lakosságát 

nagymértékben foglalkoztatja az a lakbérsza
bályzati tervezet, muelyet most telt közzé a 
fővárosa tanácsa. A rendelet a háztulajdono
sok, de főképpen a lakosság körében nagy 
visszatetszésre talált s ezért szükségesnek tar
tottuk, hogy ebben az ügyben kérdést intéz
zünk

BRÓDY ERNŐ dr.
országgyűlési képviselőhöz, az ismert lakásügyi 
specialistához, ö a következőkben nyilatkozott 
előttünk:

— A fővárosi lakásügyi szabályzatnak ter
vezetét s annak részleteit még nem Ismerem 

mint a lapok tévesen Írták; villanydrótot 
csupán a szoba egyik sarkában láttam ősz- 
szegombolyitva. Midőn pénzt követelt,

akkor sem ébredtem tudatára annak, 
hogy merénylővel állok szemben, 

azt gondoltam, hogy a detektív zsarolni 
akar. Csak akkor ébredtem tudatára annak, 
hogy revolveres zsaroló áldetektivvel állok 
szemközt .amidőn azzal fenyegetett .hogy

a szobában vitriol és kloroform is van.
Valóban láttam ott két nagy orvosságos 
üveget, az egyikben sötétbarna folyadék 
volt, erre mondta a merénylő, hogy vitriol, 
a másikban pedig kloroform. Később ki
derült, hogy

kloroform valóban volt az üvegben, 
azonban a másik üveg tartalma nem vitriol, 
hanem jódtinktura volt.

A fővárosnál ugv döntöllek, hogy beható tár
gyalás alá bocsátják a rendelet-tervezetet s 
ebből a célból hétfőn délután öt órára érte
kezletet hivtak egybe. A hétfői értekezleten 
— mely a lakásügyi bizottság ülése lesz — 
teljes részletességgel tárgyalni fogjuk a lakbér
szabályzati tervezetet s ott rámutatunk annak 
hibáira. Egyébként alakulni fog egy a jog
ügyi és szociálpolitikai bizottságok tagjaiból 
álló ad hoc bizottság is, amely cl fogja készí
teni azt a tervezetet, amelynek alapján a leg
megfelelőbbnek látja a lakbérleti szabályzat 
elkészítését. Természetesen szeptembernél 
előbb nem kerülhet sor ennek a rendelet-ter
vezetnek az elkészítésére.
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Kényszerhelyzettel okolja meg 
az „Izzóu 3500 munkásának 

kizárását
Hetek óta húzódó bél-mozgalmak robbantották 
ki az eseményeket — A munkásság ragasz
kodik a bér javítási igényéhez és visszautasí

totta az igazgatóság ukázszerü parancsát
Szombaton este oly nagyarányú munkás, 

kizárás történt Újpesten, amely méreteinél i 
fogva szinte páratlanul áll az eddigi mun- 
káskizárások és sztrájkok terén.

Tegnap már ugylátszott, hogy n vasipar
ban dúló bérharcok végleg elcsendesednek. 
A Győri Vagóngyár megegyezett munkásai
val. az épületlakatosok, könnyű vasszerke
zeti munkások is felvették a munkát, mikor 
az Egyesült Izzólámpagyár tegnap meglepe
tésszerűen

elbocsátotta összes munkásait és üzemét
bezárta.

Az „Izzó" munkáskizárásának hire csak
hamar elterjedt a fővárosban, ahol minde
nütt általános meglepetést keltett. Mindenki 
kereste az okot, ami ezt a hatalmas üzemet 
arra késztette, hogy

több mint 3500 munkást váratlanul le
állítson

és ennek következtében a gyár munkáját tel
jes egészében szüneteltesse.

A gyár műhelyeiben hat héttel ezelőtt 
apró bérmozgalmak támadtak. A gyár mü- 
szerészmunkásainak egy része nem volt 
megelégedve munkabérével és a drágaságra 
való hivatkozással az igazgatóságtól, illető
leg a Vasmüvek és Gépgyárak Országos 
Egyesületétől bérjavitást kért. A munkásság 
négy alkalommal tárgyalt a vasmüvek meg
hízottjaival, de

mind a négy alkalommal elutasították
követeléseiket.

Néhány héttel ezelőtt a gyár egyes műhe
lyeiben sztrájkokat kezdtek a munkások. 
Leállították a gépeket és a műhelyben tar
tózkodva várták meg, mig az igazgatóság 
bérkérdésükről határoz.

Ennek a demonstrációnak azonban sem
mi foganatja nem volt. A Vasmüvek és 
Gépgyárak Országos Szövetsége, illetve az 
Egyesült Izzólámpagyár

még kilátásba sem helyezte munkásai
nak a jövőbeni javítást.

Ezek a részleges sztrájkok végül is türel
metlenné tették a gyár igazgatóságát, amely 
julius 29 én határozott és parancsoló hangú 
felhívásban arról értesítette a munkásokat, 
hogyha

egy napon belül, azaz szombatig a gyár 
összes műhelyében a munkások nem 
veszik fel a munkát, akkor hétfőtől 
kezdve a gyúr összes munkásait elbo
csátottnak tekinti és n gyár egész 

Üzemét bezárja.

A munkások péntek este rögtönzött gyű
lést tartottak a gyár udvarán. A rendkívül 
izgatott hangú gyűlésen elkeseredett kifa- 
kadások hangzottak el a gyár igazgatósága, 
illetve a Vasművek és Gépgyárak Országos 
Egyesülete ellen. A munkások egyöntetűen 
orra az elhatározásra jutottak, hogy

inkább kiveszik mnnkakbnyvelket. sem
hogy a gyár ukázszerü rendeletének 

eleget tegyenek.

A munkások ezt az elhatározásukat tud
tára ndlák Aschncr Dávid ügyvezető igaz
gatónak, aki erre a szombati bérrel együtt

j kiadatta a munkások könyveit is. Aschner 
igazgató egyúttal utasította a gyár portá
sát, hogy hétfőn az eddig dolgozó

3500 munkás közül senkit a gyár terü
letére ne cagedjen be.

A gyűr igazgatósága ezt a szokatlanul 
nagyarányú kizárást bejelentette úgy a fő
kapitányságon, mint az újpesti kerületi ka
pitányságon is, ahonnan az esetleges rend

zavarások elhárítása miatt rendőri készült- 
séget kért.

Strandolnak a kizárt 
munkások

A Hél/öt Naptó munkatársa autón meglátó- 
gáttá a sztrájk színhelyét. Az. Egyesült Izzó
lámpa és Villamossági Gyár Részvénytársaság 
a Fővárosi Vízmüvek telepével szemben fek
szik. Az ipartelep kapui a vasárnapi munka
szünet miatt is zárva vannak. A szokatlan 
azonban nz, hogy a portás mellett egy rendőr
őrszem is szolgálatot teljesít. A kapuk előtt 
kisebb-nagyobb csoportokban tárgyalják a 
környéken lakó munkások az eseményeket, 
amelyek 3500 munkást fosztottak meg a 
munkaalkalomtól. A tárgyaló munkásokat 
azonban a csoportosulásban megakadályozza 
a rendőrörszem. A munkások, akik más egye
bet úgy sem tehetnek, a közelben lévő me
gyeri ingyenstrandon adnak egymásnak talál
kozót.

A strand szincs forgatagában — részint fel
öltözve, részint trikóra vetkőzve — a munká
sok kisebb-nagyobb népgyüléseket alakítanak. 
Az izzó hangulatot még jobban felfokozza az 
egelő nyári nap, amely elől a vitatkozók ap- 
ránkint a Duna hüs hullámaiba menekülnek. 
Délutánra már minden izgalom elült és lát
szólag csak békés, nyugodt strandolókat lát
hattunk a Duna mentén.

A munkásság nyugodtan várja a 
fejleményeket

■ Z r , ------ .------------ . ------ at, uluuui ium-
bcszélgetést folytatni a szociáldemokrata ben is megmutatták, hogy a legridegebb és a 

szakszervezet vezetőségével, amely a munkás- legkönyörtelenebb munkáltatók közé tarloz- 
összc ” ®8PonU^* a következőkben foglalta nak. Ezt bizonyítja a mostani eljárás isj- ami-

— Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Kaság óriási hatását és amikor mindenki 
Rt. szokatlanul rideg intézkedése «•«»*.«

tízezer ember szájától vette cl a kenyeret.

A 
volt

Hétfői Napló munkatársának alkalma A magyar vasipari nagytőkések az utóbbi idő-

közé tartoz-

össze:

: ■
•Ö

kor pedig a kormánykörök is elismerik a drá-

. tudja, hogy a inunkubérek nem elegendők a 
I megélhetéshez. Ebben a rettenetes időben ren- 
I deznek a magyar vasipari munkáltatók ilyen

nagymérvű kizárást, Ahelyett, hogy a bekét 
megegyezés utján olyan munkabéreket bizto
sítanának munkásaiknak, amelyekből meg ít 
lehet élni.

Az igazgatóság nyilatkozata
A Hétfői Napló munkatársa előtt Aschnef, 

Dávid, a gyár ügyvezető igazgatója a Ki
zárásról a következőket mondotta:

— A gyár munkásai, illetve a hozzájuk’ 
tartozó szakszervezetek nem a gyár igaz
gatóságával közvetlenül, hanem a Vasmüvek 
ás Gépgyárak Országos Egysületével tár- 
bér javítást, igy mi nem is adhattuk ezt meg 
munkásainknak.

__  A gyárban hat hét óta állandóan ki
sebb sztrájkok és amerikázások folynak, 
amelyek

lehetetlenné tették a gyár zavartalan 
termelését. .

Éppen azokban a műhelyekben kezdtek 
sztrájkolni a munkások, amelyek a terme
lés szempontjából a legfontosabbak. Béreket 
fizetni kellett, azonban egyrészről termelési 
eredmény nem mutatkozott, másrészről pei 
dig állandó anyagromlásnak voltunk kitéve. 
Ilyen gazdálkodás mellett a gyárnak tönkre 
kell mennie, ha nem ezt a megoldást vá
lasztja. . ,

__  Vannak a gyárnak sürgős szállitásai? 
— Természetesen, sok sürgős munkánk 

van, ilyen az automatikus telefonközpont 
munkálata is, amélynek természetesen a vis 
major miatt halasztást kell szenvednie.

__  Mikorra reméli igazgató ur a sztrájk 
végét?

__ Ez nem tőlünk függ, hanem a munká
soktól, akik ha újra fel akarják venni a 
munkát, minden retorzió nélkül ismét elfog
lalhatják helyeiket. Addig azonban várnunk 
kell.

Magyar Légiforgalmi Rt
Budapest, VIL Enaébet körút 9. (New-York palota) 
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Dickens műveinek

Mindennemű pénzküldemény egyelőre mellőzendő.

Lakhely (ucca)

INGYEN!

Dickens Művei
A bel- és külföldi remekírók magyar kiadásai sorozatának második műveként rövidesen megjel

Charles Dickens müveinek nagy kiadása, teljes fordításban.
Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét

I W « Y E W
adjuk, igy tehát e lapnak azon olvasói, akik az alant található szelvényt 10 napon belül a lent feltüntetett címünkre küldik, 
ingyen kapják a kiadásunkban megjelenő

egy teljes 24 kötetes, körülbelül 4000-5000 oldalra terjedő kiadását
Könyvkiadóvállalatunk szerkesztő-, bíráló- és fordító-bizottságának névsora a következő; Bár.óczl László dr., Endrődi 

Réla dr., Forró Pál dr., Fűlöp Zsigmond dr., Havas András Károly, Kállay Miklós, Lándor Tivadar, Német Andor, Porzsolt Kálmán, 
Pünkösdi Andor, Salgó Ernő dr., Sebestyén Károly dr., Somlyó Zoltán, Sziklai János dr., Szint Gyula, Sztrokat Kálmán. Vécsel Leó.

Charles Dickens, aki nemcsak Nagybritanniának, hanem a világ összes országainak és népeinek szívben és 
kedélyben leggazdagabb költője, műveivel első helyet foglal el az egyetemes irodalomban. A lelkes olvasók számos légiói, 
akiket ezek az utólérhctetlen írások drámai feszültségükkel, nemes érzelmi tartalmukkal és kiapadhatatlan humorukkal, 
lebilincseltek és igaz derültségre hangoltak. Dickens regényei és elbeszélései, kiadásunk második fényes sorozata, szép nyo
másban, kitűnő fordításban jelenik meg és csak a hirdetés és csomagolás költségeiért kérünk kötetenként 30 flllérnyi meg
térítést A szétküldés abban a sorrendben történik, amelyben a megrendelések beérkeznek. -*■ Kiadásunk a következő 
műveket foglalja magában:

A Plckwickerek, Kis Dorrlt, Copperlield Dávid, Niokleby Miklós, Két város 
története, Nehéz idők, Twist Ollwer, A Sylvesterl harangok, Kísérteties történet 
Az élet küzdelmei stb. stb.

Jelen ajánlatunk csak azokra a 
szelvényekre vonatkozik, amelyek 
10 napon belül beküldetnek:

Christensen és Társa

GUTENBERG 
kUnyvkladővállalat 
Budapest, IV., 

Váci ucca 17, félemelet.

SZELVÉNY
Alulírott Dickens összes művelt Ingyen kívánja. 
Átvételi elismerést és szállítási értesítést kérünk.
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Titokban megtörtént Szemere István 
házassága Halmos Irénnel ?

A 21 eves Szemere István ellenállhatatlan lelki kényszer alatt 
cselekszik — Az országúton keresztbe kifeszitett kötéllel akarták 
megakadályozni Szemere megszöktetését — Hajós Lajos tanár érde

kes nyilkozata az abaujkéri kirándulásról
Egyre szélesebb hullámokat vet az óriási 

Szemere-örökség körül támadt családi viszály
kodás ügye. Tudvalévő, hogy a regényes nagy 
vagyon örököse, a huszonegyeszlendös Sze
ntére István hetek óta Abaujkéren él jövendő
beli apósának, Halmos Károlynak kastélyában. 
.Szemere Miklós anyja, Hoyos Róza grófnő 

ameglehetősen vegyes érzelmekkel néz ez elé 
házasság elé. Meggyőződése ugyanis, hogy

fia nem a saját akaratából óhajtja felesé
gül venni Halmos leányát, Halmos Irént, 
hanem Halmos Károly szuggesziiv befo

lyása alatt áll
fi ugy cselekszik mindenben, ahogy azt a jö
vendőbeli após akarja. A grófnő különböző 
támpontokat kapott crrevonalkozólag s ezért 
elhatározta, hogy beszélni fog fiával s megvizs
gáltatja őt egy ismert ideggyógyásszal annak 
megállapítása végeit, vájjon saját akarata sze
rint cselekszik-e vagy pedig Halmos befolyása 
alatt áll. A grófnő ezért a fiával való beszélge
tés és az orvosi vizsgálat megejlése céljából 
dr. Hajós Lajos idegorvos egyetemi tanárral 
Abaujkérre utazott, ahonnan szombaton az éj
szakai órákban érkezeit vissza.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszél
getést folytatott

dr. Hajós Lajos
professzorral, aki a következőket mondta el 
az érdekes látogatásról, a kalandos útról, n 
különleges milljőben történt orvosi vizsgálatról 
s benyomásairól, melyet a látogatással kapcso
latban szerzett:

— Az égés* vizsgálatról, megfigyeléseimről 
kezdte elbeszélését Hajós tanár — megbízóim
nak holnap teszek jelentést. Orvosi vizsgálódá
saimnak' jogi háttere van :

megállapítani, van-e orvosi alap Szemere 
István gondnokság alá helyeztetésére, ille
tőleg megfosztott szabadságának jogi hely

reállítására.
Észleleteimről mihelyt alkalmam lesz, beszá
molok a grófnő ügyvédjének, kisszeredi Daj- 
kdvich István dr-nak.

— A teljes órán át tartó orvosi megfigyelé
sem eredményeként kijelenthetem, hogy

Szemere István nem mondható abnormális 
inagaviscletünek, de feltétlenül Halmos 
Károlynak — az akarntát nagy energiával 
érvényesíteni tudó jövendőbeli apósnak — 
befolyása alatt áll a nem tud ellenállni 
annak a kényszernek, amit reá Halmos 

gyakorol.
Anyja kérésének’ nem tesz eleget, a grófnő 
legtöbb kérdésére kitérő feleletet ád, állásfog
lalása szcmbenáll anyja állásfoglalásával. Al
fajában azonban megnyugtatni igyekszik any
ját s ahelyett, hogy felelt volna anyja kérdé
seire, egyre ezt hajtogatta a beszélgetés során:

— Csak ne félj semmit, anyukám, ne féli 
semmit.

— Végeredményben megfigyeléseim után csak 
azt a megállapítást vontam le, hogy a fiatal- 
epiber

feltétlen lelki kényszerhelyzetben követi el 
cselekedeteit.

Ily értelemben készítem el vizsgálataimról az 
oVvosi jelentést a grófnő ügyvédje számára. 
Kétséges azonban, hogy eredménye lesz-e bár
milyen jogi lépésnek. Az a véleményem ugyanis, 
hogy

már késő.
Ügy hallatszik tudniillik’, hogy

augusztus 17-én ,illetőleg már augusztus hó 
10-én megtartja Szemere Miklós esküvőjét 

Halmos Irénnel,
könnyen lehetséges azonban, hogy még előbb, 

esetleg holnap, hétfőn megtörténik a há
zasság,

de kijelenthetem azt is : nincsen kizárva, hogy
Szemere Miklós és Halmos Irén esküvője 
titokban inár meg is volt, a fiatalok már 

házastársak.
A huszonegy esztendős Szemere Istvánnak 
ugyanis a házassághoz nem kellett szülői bele
egyezés, mert ő csehszlovák területen szület
vén, megtartotta cseh állampolgárságát s igy 
huszonegyeszlendös korában nagykorú lelt. 
Ilyen körülmények közölt azután kétséges, 
hogy eredményre vezethetnek-e a most folya- 
hvatba teendő jogi lépések. Ebben az ügyben 
különben a grófnő ügyvédjével most beható 
tanácskozásokat folytat.

— Ami az abaujkéri látogatást illeti — 
mondta tovább Hajós tanár — az olyan iz
galmas volt, amilyenre igazán nem voltam el
készülve. Halmos Károly abaujkéri villájából 
teljes neglizsében, harisnya nélkül, papucsban 
és fiirdőkőpenyben jött le a fiatal Szemere az 
autóhoz, amelyben anyja, buga és én ültünk. 
Végül is anyja kérésére felöltözködött és ugy 
jött le. A szomszédos épületbe, Bárczay Ist
ván kastélyába akarl&nk vonulni beszélgetés 
céljából, de Szemére vonakodott odajönni az
zal, hogy múltkoriban olt történt valami s fél. 
Azt hiszem, hogy ez csupán taktikai félelem 
volt; Halmos Károly kioktathatta, hogy ne 
menjen cl velünk a kastélyba. Talán attól tar
tott, hogy

onnan esetleg könnyű szerrel megszöktet
hető « (lo.

Szemére Miklós édesanyja legtávolabbról som 
gondolt szöktelési kísérletre, Abaujkéren azon
ban, mint észrevettük, annál inkább gondol
hattak erre. Halmos Károly telefonértésére 
ugyanis

alarmirozták a csendőrséget,
amint ezt maga a főszolgabíró ki is jelentette.

Szemére Istvánnal egy közeli parasztház 
szobájában beszélgettünk. jX. .. i

A parasztház kürtit csendőrük álltak és 
szemmel tartottak bennünket.

Az autónkat vezető soffőr elmondotta, hogy 
Abaujkéren aziránt is érdeklődtek nála, mi
lyen maximális sebességgel haladhat az autónk. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a soffőr meg
tudta azt, hogy

a c-sendőrőrsökct akarták telefonon érte
síteni Abaujkérről abban az esetben, ha 
Szenioré Istvánt anyja az autón megszök

tette volna.
De más utón is gondoskodtak arról, hogy meg
hiúsuljon az esetleges szőktetés. Embereket fo
gadtak fel, felfegyverezték őket s azok vastag 
kötéllel az országúira vonultak ki, hogy abban

A népjóléti miniszter
az ínségeidé ellen

Vasárnap feloszlatták 
a 233-as budapesti 

cserkészcsapat balaton 
zamárdi-i táborát

Vass József népjóléti miniszter szombaton 
figyelemreméltó átiratot intézett Búd János, 
pénzügyminiszterhez a fővárosi inségadó kér
désében. Ebben az átiratban az a feltűnő, 
hogy a népjóléti miniszter elvileg egyenesen 

állást foglal az Inségadó ellen,
de mégis arra kéri a pénzügyminisztert, hogy 
a kivételes viszonyokra való tekintettel ebben 
az évben még engedje meg az adó kivetését és 
behajtását*

A népjóléti miniszter átirata rámutat arra, 
hogy' a főváros slegényügyi szükséglete a fo
lyó évben 8,181.600 pengő, ezzel szemben a vá
ros költségvetése

csak 3,515.055 pengőt irányoz elő 
különböző tételekben szegényügyi intézmények 
céljaira. A különbözeiét nz inségadó hozadéká- 
ból akarja fedezni a főváros. A népjóléti mi
niszter ezekkel a számadatokkal szembe ál
lítja a főváros 154 millió pengős költségvetési 
keretéi és

súlyosan elítéli,

Súlyos szabálytalanságok miatt vizsgálatot 
i rendelt el a Magyar Cserkész Szövetség.

az alábbi tudósításunkban ismertetjük' az 
ügy részleteit.

A budapesti 233-as számú Hunyady cser
készcsapat két héttel ezelőtt táborozásra in
dult. A Cserkész Szövetség táborellenőri 
hivatalából szabályszerűen kiváltották a tá
borozási engedélyt s a csapat harminc tagja 
elindult Balatonzamárdiba Lestyén Lajoíj’ 
az üllőiuti polgári iskola tornatanárának pa
rancsnoksága alatt. Alig múlt el azonban 
egy hét, különösen hangzó hírek szállingóz- 
'tak a szövetség vezetőségéhez a zamárdi-i

\ 'Az ifjúsági testnevelés és kultúra szolgá
latában álló és dicsérelrcméltóan működő 
Magyar Cserkész Szövetség vasárnap a 
cserkészvilágban nagy feltűnést keltő intéz
kedést volt kénytelen foganatosítani. Az in
tézkedés abból áll, hogy egy cserkésztábort 
különféle szabálytalanságok miatt fel kellett 
oszlatni. Hangsúlyozva, hogy ez a teljesen 
egyedül álló eset csak elszigetelt jelenség, 
a cscrkészmozgalomra semmiféle árnyékot 
nem vet, sőt az intézkedés a szövetség ki
váló érzékére és helyes belátására vall —

SALAMANDER CIPÓ
R.-T.

IDÉNYVÁSÁRA
___CSAK MEG NÉHÁNY NAPIG

VII, Erzsébet-körut 36. 
VIa Andrássy-út 37,

az cselben, ha sikerülne Szemere Istvánt any
jának az autón magával vinnie, ugy

az országúton keresztben kifeszitett kötél
lel akadályozzák meg nz autó tovahaladá- 

sát és fogják le Szemerét.
— Ilyen izgalmas, feszült légkörben tör

tént beszélgetésünk Szemere Istvánnal, aki 
az abaujkéri parasztházban megígérte, hogy a 
Halmos-villából ebéd után visszajön további be
szélgetés céljából. Sokáig vártunk ott reá, de 
nem jött. Midőn érte küldtünk, megtudtuk, 
hogy Halmos Károllyal együtt a főszolgabíró 
társaságában Abaujszántóra ment, anélkül, 
hogy bárminemű üzenetet hagyott válna hátra. 
Ezek után — fejezte be érdekes nyilatkozatát 
Hajós professzor — n grófnővel együtt vissza
jöttünk Budapestre. Az anya fiával szemben 
nem ért cl semminemű konkrét eredményt, én 
azonban az idegorvosi vizsgálatot megejtettem. 
De hogy ez vezet-e valami eredményre, az tel
jesen bizonytalan. Kiszámíthatatlan, hogy eb
ben a regényes ügyben milyen bonyodalmak 
lesznek még.

(R. K.)

hogy ilyen nagyösszegii költségvetés mellett a 
főváros évi kiadásainak

csak 2.27%-át fordítja szegényügyi és szo
ciális célokra.

A terjedelmes átirat további része rámutat 
arra, miért nincs szüksége a fővárosnak az in- 
ségadóra.Az inségadó a miniszter szerint csak

a rendkívüli Ínség enyhítésére

szolgálhat. Rámutat a miniszter arra is, hogy 
a középosztályhoz tartozó munkaképtelenné 
vált személyek ellátására

a fővárosban semmi gondot nem fordlta-

Szükség volna otthonokat létesíteni a munka
nélküli középosztálybeliek elhelyezésére. Nagy 
szükség van Budapesten 3—6 éves gyermekek 
otthonára és egy-két foglalkoztató telepre, 
ahol a munkanélküliek állandó inségmunkát 
vállalhatnak.

UZLETTEI.El'EKl
IV., Kecskeméti-utca 19.
•IV., Kossuth Lajos-utca 2-

elrendelte, hogy 
személyes vízs-

állapotokat ölyan- 
diszkreditálják a

táborból. Arról szóltak a hírek, hogy

a tábor állapota sem anyagi, sem er
kölcsi, sem pedig higiénikus tekintet
ben nem felel meg a követelményeknek. ’ 

A táborból visszaérkezett Budapestre néhány, 
cserkész, akiknek elbeszélése alapján szü
leik is figyelmeztették a cserkésztiszteket.

Éry Emil, a szövetség országos vezető he
lyettes tisztje azonnal bizottsági ülést hivott 
össze. A bizottság azután

a táborban tartsanak 
gálatot 

és amennyiben az oltani 
nak találják, hogy azok _______ . -
cscrkészmozgalmat, sürgősen intézkedjenek. 
Koós Béla, gazdasági titkárt hízták meg a 
felülvizsgálattal és az esetleges intézkedések 
foganatosításával felhatalmazván öt arra, 
hogy utazzék le a táborba és amennyiben 
meggyőződik arról, hogy az elterjedt hírek 
megfelelnek a valóságnak, gondoskodjék an
nak haladéktalan feloszlatásáról.

A Magyar Cserkész Szövetség a 99.620. 
számú belügyminiszteri rendeletre hi
vatkozva értesítette a zamárdi-i csen- 
dőrkirendeltséget, hogy a szövetség 
megbízottja odaérkezik és amennyiben 
ez szükségét látja a feloszlatásnak, 
ami esetleg bármilyen okból nehézsé
gekbe ütközik, csendőri karhatalmat 

bocsássanak rendelkezésére. - •
Vasárnap reggel érkezett Balatonzamárdiba 
Koós Béla gazdasági titkár, ki meglepő 
állapotokat tapasztalt. Lcstyán Lajos tanár 
parancsnokot nem találta a táborban. Ki
hallgatta a fiukat.

A kihallgatásnak meglepő eredményé 
volt. Kiderült, hogy a parancsnok a kétheti 
táborozás alatt mindössze egy napon tartóz
kodott Balatonzamárdiban és jelenleg is 
Gárdony községben van, ahol leventeoktató.

A tábor paracsnokságával Tóth Árpád 
budapesti ipariskolai igazgató nyolca
dik gimnazista fiát, Tóth László cser

keszt bizta meg.
A fiatal Tóth a legnagyobb önfeláldozással 
végezte munkáját, amely azonban természe
tesen megfelelő, gyakorlat és tapasztalat híj- 
ján nem volt olyan tökéletes, mintha tanár
parancsnok dirigált volna a táborban, ahol 
különben is ijesztő volt az állapot. Még az 
első időben elöntötte a viz a tábort, mert a 
sátrakat rossz helyen verték fel.

A fiuk az induláskor szabályszerűen befi
zették a két és fél hétre tervezett táborozás 
ellátási diját, az élelmezés azonban rossz 
volt, úgyhogy

valósággal éheztek volna,
ha a csapat egyik tagjának Balatonzamárdirf 
lakó hozzátartozója nem segíti ki őket.

A tisztasági követelményeknek sem felel-* 
tek meg az állapotok.

Az evőedények piszkosak voltak, a fek
helyek rendetlenek és fegyelem, vala
mint erkölcsi tekintetben is súlyos ki

fogások merültek fel.
Ilyen állapotok mellett már odáig fajult rí 
helyzet, hogy a nagyobb fiuk, akik önállób
bak voltak, minden bejelentés nélkül ott
hagyták a tábort és hazajöttek “ 
A kisebb cserkészfiuk azonban 
voltak tovább is a táborban 
mert

arra sem volt pénzük, hogy 
visszajöjjenek.

Á kiküldött Koós Béla megdöbbenve tapasz
talta ezt a lehetetlen állapotot és azonnal 
intézkedett.

Vasárnap

Budapestre, 
kénytelenek 
vesztegelni,

vonaton

I

délben feloszlatottnak jelen
tette ki a tábort, 

összepakoltatla és mindösszea holmikat 
két sátrat hagyott állva, ahol még a hétfőre 
virradó éjszaka alhatnak a cserkészek. Az 
állomásfőnökségen intézkedett, hogy reggel 
külön kocsi álljon rendelkezésre, amelyen

a 233. számú Hunyady cserkészcsapat 
tagjait hétfőn reggel visszahozzák Buda

pestre.
'A tábor feloszlatásával azonban még nei. 

fejeződött be a dolog. A gazdasági titkár 
Budapesten jelentést tesz a Cserkész Szövet
ségnek, amelynek becsületügyi bírósága 
megindítja a vizsgálatot a dolog tisztázására 
és ennek során állapítják meg majd, hogy 
kit milyen mértékben terhel az erkölcsi fe
lelősség a kellemetlenül végződött táboro
zásért.

Szeged. Kárász-utca 6. 
•Debrecen, Ferenc Józscf-ulca 22.
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A britanniás Kmetty 
kiszabadult a katonai 
fogházból és sajtópört 

indított Rákosi Jenő ellen

a földbirtokos ellan. KSvstíWíél anal tado- 
kolja, hogy a

házassági ígéretben bízva bontotta fel 
szerződését

s az ő kérésére nem táncolt négy hónapig. 
Azonfelül, hogy elesett négyhavi keresetétől; 
újabb szerződésre hosszú ideig nincs kilátása, 
sőt nem is vállalhat szerződést, mert színpadi 
ruháit eladta.

A keresetet a D. András földbirtokához leg
közelebb eső ócsai járásbíróság tárgyalta. A 
fiatalember nem jelent meg a tárgyaláson, ügy
védje a kereset, elutasítását kérte arra hivat-

kozva, hogy Horváth Vilmának’ nincs joga kárt 
téritést igényelni a félbeszakított szerződés 
miatt, mert

a Modern Kabaré úgyis el akarta bocsátani ' 
tagjai sorából.

tagadta ezt, végül is a biróság ehA táncosnő ..D------ ..... .„...
napolta a tárgyalást és utasította a feleket a 
bizonyítékok beszerzésére. Holnapután, kedden 
kerül az ügy újra a bíróság elé, amelynek el 
kell dönteni majd a fogas kérdési: mennyit ér 
Horváth Vilma budapesti táncosnő négyhónapi 
pihenése.

Harmadizben áll a biróság előtt Rákosi Jenő
Rákosi Jenőnek hatvan esztendei ragyogó 

Újságírói pályája alatt egyszer sem kellett 
vádlottként a biróság elé állania. A háború 
utáni megváltozott viszonyok a magyar 
újságírás fejedelmével szemben is éreztetik 
hatásukat és az utóbbi esztendők szereplői 
annyira érzékenyek, hogy már Rákosi Jenő 
tisztelt és becsült kritikáját sem tudják el
viselni. Évtizedeken keresztül büszke volt 
nz a közéleti szereplő, akiről Rákosi Jenő 
vezércikket irt és kétségtelen, hogy mind
annyian meg is fogadták az ő bölcs tanácsait.

Nem Rákosi Jenő a hibás abban, hogy 
hatvanesztendei újságírói munka után olyan 
idők következtek, amikor a hetedik évtized 
vezércikkeiben érintett

egyes személyeknek fáj Rákosi Jenő 
kritikája

és a bírósághoz szaladnak fájdalmukra gyó
gyító irt keresni.

Az Ébredő Magyarok Egyesülete volt az 
első, amelyik Rákosi Jenő ellen sajtópört 
indított egy vezércikk miatt.
A tábla azonban

felmentette Rákosi Jenőt
és megállapította, hogy Rákosi Jenő vezér
cikke nem foglal magában az Ébredő Ma
gyarok Egyesületére rágalmazásokat.

Az ÉME ulán Zadravetz István, a volt tá
bori püspök következett. Amikor a frankha
misítás ügyének vádirata nyilvánosságra ke
rült, Rákosi Jenő vezércikkbe foglalta ösz- 
sze kritikáját. Zadravetz István sértőnek ta
lálta magára nézve ezt a kritikát és

rágalmazást pört Indított Rákosi Jenő 
ellen.

Ez a pör még nem fejeződött be.
Most harmadszor indítottak Rákosi Jenő 

ellen rágalmazási pört. Az ÉME és Zadra- 
velz István után most
. Kmetty Károly, az egykori britanniás

hadnagy tett büntető feljelentést ellene.
Kmetty Károly ellen a székesfehérvári ka
tonai ügyészség a különítményes időkben 
elkövetett bűncselekmények miatt évekkel 
ezelőtt köröző levelet adott ki. Hetvennél 
több bűncselekmény miatt folyt az eljárás 
Kmetty Károly ellen, aki a várható büntetés 
elől Olaszországba szökött. 1925 elején Mi
lánóban sikerült letartóztatni Kmetty Ká
rolyt, aki több mint egy évig volt az olaszok 
fogságban, míg végül a kiadatási tárgyalá
sok befejeződtek és az egykori britanniás 
hadnagyot Székesfehérvárra szállíthatták a 
katonai ügyészség fogházába.

A kiadatás csak huszonkét vádpontra 
vonatkozott és a nemzetközi szerződések 
alapján csak ezek miatt tudta a katonai tör
vényszék Őt felelősségre vonni. Hetekig tartó 
tárgyalás után a katonai törvényszék had
nagyi rangjának elvesztésére és két és fél 
évi fogházra ítélte Kmetty Károlyt, de a 
büntetésbe beszámította az olaszországi le
tartóztatás és az itthoni vizsgálati fogság 
idejét.

Kmetty Károly az Ítélet kihirdetése után 
kegyelemért és katonai rangjának vissza
adásáért folyamodott, de kérelmét elutasí
tották. A harmadfélévi fogház most telt le 
és Kmetty Károly kiszabadult a fogházból, 
Első dolga volt átnézni a lapokat, 
ügyével foglalkoztak és amelyiknek 
nem tetszett,

sajtópört indított ellene.
Kmetty Károlynak nem tetszett az 
cikk sem, amelyet Rákosi Jenő irt a Pesti 
Hírlap 1926 március 9-iki számába és 
amelyben a főlárgyalás tanúinak vallomásá
val foglalkozik, akik elmondották a Mpr- 
nyü kínzásokat, amely Kmetty részéről erte 
őket. Kmetty Károlynak nem tetszett ez a 
vezércikk és a 86 éves Rákosi Jenő most 
ismét a vádlottak padjára kerül...........

amelyek 
cikkea

a vezér-

Kétezer pengő kártérítést követel egy pesti 
táncosnő fölbirtokos szerelmesétől, mert 

házassági ígéretében bízva felbontotta 
szerződését s eladta színpadi ruháit

Egy budapesti táncosnő érdekesen indult és I tötte azonban, hogy 
különösen végződő szerelmi regénye kerül két1 
nap múlva a biróság elé. Nem szokatlan az, 
hogy cserbenhagyott menyasszonyok a megsze
gett házassági Ígéretre hivatkozva kártérítést 
követelnek. Megtörtént az is, hogy az elhagyott 
barátnő erkölcsi és anyagi kártérítésért perelt, 
ez az eset azonban teljesen különbözik az eddi
giektől. Arról van itt szó, hogy egy budapesti 
táncosnő nem erkölcsi kártérítést kér egy föld
birtokostól, aki házassági Ígéretet tett neki, ha
nem azért kötelei kártérítést, mert házassági 
ígéret miatt nem vállalt szerződést és eladta 
színpadi ruhatárát.

Debrecenben indult el a szerelmi regény. 
Horváth Vilma budapesti táncosnő szerződést
kopott a debreceni Modern Kabaréhoz, ami 
havi 400 pengő jövedelmet biztosított neki. A 
táncosnő, aki öreg szüleit és kiskorú testvéreit 
tartja cl keresetéből, Debrecenbe utazott és 
megkezdte szereplését. A kabaréban a feltűnő
en szép fiatat táncosnő februárban
) megismerkedett egy fiatalemberrel,

D. András dúsgazdag földbirtokos, okleveles 
gazdatiszttel. Az ismeretségből kölcsönös von
zalom lett. A földbirtokos feleségül akarta 
vonni a lányi, közölte is vele szándékát, kikö-

1II. Saloniki-i lemzelköiih Mezőgazdasági-, Ipari- és Keres-
kerti Minlatásár

1927. szrptrmbrr lA-októbrr 8 ’SMagyarországi vezérképviselete

leletén: Lipót 982-25 agíí A Levente kereskedelmének központja. 
Biztos elhelyezkedési lchstősogl 

Gyárak trnnsplantáláaal — GörOg tó-
is

késekké! való társulások I

szakítani kell a színpaddal,
mert előkelő származású családja nem egyelne 
bele abba, hogy táncosnő legyen a 
Horváth Vilma örömmel teljesítette

felbontotta a szerződését, kilépett 
tlstacgyesülctből

és márciusban hazajött Budapestre, 
megbeszélt terv szerint várta, hogy D. András 
megszerezze a szülői beleegyezést és az esküvő
höz szükséges iratokat és azután maga is Buda
pestre jöjjön, hogy itt megkössék a házasságot.

Az idő telt, múlt, a fiatalember azonban nem 
jelentkezett. Horváth Vilma várt, közben azon
ban élni is kelleti és mivel a csaíádfönntartó 
nem keresett, a Horodt/i-család lassankint 
eladogatta minden holmiját, hogy hozzájusson 
a megélhetéshez szükséges pénzhez. Végű! az 
cxtáncosnő eladta

összes színpadi kosztümjét és elegáns ru
háit is. Júniusban végre megérke

zett — D. András helyett egy levél.
A levelet a fiatalember családja irta s tudtára 
adták Horváth Vilmának, hogy semmi körül
mények között sem egyeznek bele a házas
tápba és közölték azt is, hogy fiuk Bécsbe uta- 
íolt, ahonnan már megnősülve fog visszatérni.

A kétségbeesett leány családjával együtt tel
jesen elhagyatva állt. Rövid gondolkodás után 
elhatározta, hogy a biróság elé viszi a dolgot 
és 2000 pengő kártérítés erejéig pert indított

felesége, 
a kérést,
az ar-

Az előre

Természetes 
szénsavas a 

Mohai Ágnes-forrás 
pnralndugős üvegekben. 
Knphntó mindenütt:

Titokzatos eset a 15, zálogházi fiók 
zálogcédulája körül - rendőri 

beavatkozással
Villamoson szélhámoskodott a zálogcédulával 

egy elegáns, gyászruhás nő
Vasárnap délelőtt feltűnést keltő ügyben 

indított nyomozást a rendőrség. Tegnap reg
gel felszállt a Nagykörúton a villamosra 
egy elegáns fekete gyászruhás hölgy. A per- 
ronon állt, mikor a villamoskocsi kalauza, 
Szántó Antal a jegyét kérte. Az elegáns 
hölgy a ridiküljébe nyúlt, azután zavartan 
mondotta, hogy nincs nála pénz, otthon 
felejtette. Panaszkodott, hogy most meg 
kell szakítani az útját. A perron utasai 
néhány férfi udvariasan ajánlkoztak, hogy 
kisegítik zavarából. A hölgy szívesen vette a 
lovagi szolgálatot, mire az egyik utas

kifizette helyette a szakaszjegyet.
Közben a gyászruhás nő beszélgetésbe bo- 
csájtkozotl az utasokkal. Elpanaszolta, hogy 
valamikor jobb napokat látott, nem volt 
szüksége arra, hogy villamoson utazzon. 
Most azonbári rossz helyzetben van és meg
említette azt is, hogy augusztusi lakbérének 
kifizetése gondot okoz neki. Elővett egy zá
logcédulát és elmondotta, hogy régi családi 
ékszerét,

egy 16 köves brllllans gyűrűt kellett a 
zálogba tenni

és most eladná olcsón a cédulát, hogy ki
fizethesse a lakbérét. A beszélgetésnek fül- 
tanúja volt Szántó Antal kajauz. ö is 
nézte a

03.306 száma zálogcédulát, 
amelyiken egy 4% karátos 16 köves 
liánsgyürü volt feltüntetve 100 pengő 
értékben és kitűnt, hogy a zálogházban 50 
pengőt adtak rá.

A kalauz rövid alkudozás után húsz pen-

gőért megvette a cédulát, később elment $

a szivutcai 15. számú zálogházi fiókba, 1 
lefizette az ötven pengőt és megkapta a gyü’« 
rüt. Boldogan húzta az ujjára. Szemben ép* 
pen egy ékszerüzlet van és bement oda, 
hogy megbecsiiltesse. Az ékszerész legna
gyobb meglepetésére kijelentette, hogy

a gyűrű lő pengőt ér.
A kalauz nem értette a dolgot. Azt hitte* 
hogy az ékszerész téved és ezért ki akarta 
próbálni a dolgot. Visszament a zálogházba 
és átadta az előbb kiváltott ékszert azzal, 
hogy zálogba akarja tenni. Most következeit a - ...

meg*

bril- 
becs-

második meglepetés.

A becsüs már csak hat pengőt akart 
adni ugyanazért a gyűrűért, amelyet fél
órával ezelőtt 50 pengőért váltott ki 

ugyanabból a zálogházi fiókból.
Mikor Szántó Antal érdeklődni kezdett, á 
becsüs nem tudott kielégítő választ adni és 
arra hivatkozott, hogy az első kiutalásnál 
valószínűleg tévedés történt. A kalauz erre a 
főkapitányságra sietett és ismeretlen tettes 
ellen feljelentést tett. A rendőrség vasárnap, 
éjjel széleskörű nyomozást indított az isme
retlen feketervhás nő felkutatására. A nyo-, 
mozás nagy apparátussal folyik. Elsősorban 
is azt kutatják, hogy

ki utalta ki annakidején a becsértéken 
felüli összeget.

Azonkívül fontosnak tartják annak kideri« 
tését, hogy milyen módon került száz pen-« 
gös becsértékben a zálogházba a gyűrű* 
amelyet később csak hat pengőre becsültek*

Olaszország kikérte Paolilot, 
az olasz csekkcsaló banda 
Budapesten elfogott vezérét
Magyarország viszont Zágrábban elfogott társát 

kérte ki a szerb éktől
A budapesti ügyészség fogházából tegnap 

szabadult ki Adamy Gyuláné és Cesarini Lujza, 
akik a néhány hónappal ezelőtt leleplezett olasz 
csekkcsaló banda ügyével kapcsolatban kerül
tek letartóztatásba.

Annakidején a római Bonca Sancto Spirito 
kárára Paolilo Alberto olasz ügyvéd és Mar
chesanl Franando nevű társa négymilliárdos 
csalást követtek el. Azonkívül mindketten az 
American Exprcss Bank lopott utazó-csekkjeit 
hozták forgalomba. Paolilo régebben Budapes
ten járt és egy itteni ismerőse, Bodolay István
ná édesanyjának, Adami Gyulánénak lakásán 
szállt meg. Később Bodolayné is forgalomba- 
hozott lopott csekkeket. Paoliho azután újra 
Budapestre jött egy Cesarini Lujza nevű leány 
társaságában.

Itt leleplezték őket velük együtt letartóz
tatták Bodolaynét és édesanyját, Zágráb

ban pedig elfogták Marchesanit.

A világszerte nagy feltűnést keltő ügyben egy
szerre három országban indult meg az eljárás. 
Reiszky Károly dr., a budapesti olasz követség 
jogtanácsosa n Bonca Sancto Spirito képvisele
tében bűnügyi zárlatot kért Paolilo és Cesarini 
Lujza Budapesten lefoglalt holmijaira. Most 
pedig

biztosítási végrehajtást vezet a többszáz 
millió értékű holmijaira.

Ettől függetlenül a vizsgálóbíró tegnap szabad
lábra helyezte Adamynét és Cesarini Lujzát, 
akiknek bűnösségére nem merültek fel bizony!-

lékok. Időközben azonban a terheltekre vonat
kozólag kiadatási eljárás indult meg,* amely, 
most érdekes bonyodalmakat idézett c’.5.

A külügyminisztériumba ugyanis megérke
zett az olasz hatóságok kérése, amelyben 
Bodolayné és Paolilo kiadását kéri. Ugyan
akkor Marcbesanlt Szerbiától kérte kt 

Olaszország,

Paolilonak Rómában letarlóz- 
Elmida Todoros felett együtt

hogy felettük és 
tatolt édesanyja, 
ítélkezhessenek.

A társaság tagjai közül Bodolayné Budapes
ten is forgalomba hozott csekkeket és ezért ill 
akarják lefolytatni ellene az eljárási.

Ezért tehát Magyarország is kéri Szerbiától 
Marchesanl kiadatását,

mert az ítélkezésnél szükség van kihallgatására. 
A helyzet valószínűleg úgy alakul, hogy a 

szerbek kiadják nekünk Marchesanit, itt lefoly
tatják ellenük az eljárást és az ügy érdemleges 
elintézése, illetve az esetleg kiszabott büntetés 
kitöltése után fogják Bodolaynét, Paolilo Al- 
bérlőt és Marchesanl Fernandót Olaszországba 
szállítani, ahol majd újra biróság elé állnak az 
ott viselt dolgaik miatt.

4 Acvállí+ác • *pe»g®20 fillér é« » pengő a
• kőd- és szaléntUrdű a

Kertlbutort
tábál, vasból, teljes garnitúrát, színes, applikált ernyóvn 
•mét adunk 4 P heti réaaletre előleg nélkül.

Nyugágyat
RtwHW csikós vászon huzattal, lapos karral és láb- HQBCTRanl hosszabbitóva) 2 P hetlrészletre szállítunk
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Vasárnap hajnalban kigyulladt 
a tokaji katolikus templom

A korlátolt telefonszolgálat miatt nem tudták értesíteni a sze
rencsi tűzoltókat, úgy hogy Tokaj népe vödrökkel oltogatta a 

tüzet, amely majdnem veszélybe borította a város szivét Ingyen
Tokaj, julius 31.

(A Hétfői Napló munkatársának telefon
jelentése.) Szombaton éjszaka három óra
tájban sikoltozás, kiabálás, félrevert haran
gok riasztó zúgása verte fel Tokaj lakossá
gát. A falu közepén lévő

katolikus templom tornya lángokban 
állott.

A tokaji tűzoltóság, amely hiányos fölszere
lésével kivonult a tűzhöz, sehogy sem tudott 
boldogulni a veszedelemmel. A tűzoltóság 
parancsnoka, mihelyt kiérkezett a templom
hoz, mindjárt látta, hogy a tokaji tűzoltóság 
egymaga nem lesz képes eloltani a tüzet, 
amely, egyre nagyobb méreteket öltött és 
már azzal fenyegetőzött, hogy

átcsap a szomszédos házakra is,
Tokaj legértékesebb, legszebb házaira.

A tűzoltóság parancsnoka nyomban érte
sítette a tokaji telefonközpontot ,hogy keres
sen érintkezést Szerencsesei abból a célból, 
hogy Szerencs küldje ki jobban felszerelt 
tűzoltóságát a tokaji tűzoltók segítségére. A 
korlátolt telefonszolgálat miatt azonban a 
tokaji telefonközpont

sehogysem tudott érintkezést találni 
Szerencsesei.

Már-már úgy látszott, hogy minden remény 
elveszett, az 1908-ban épült templom telje
sen a tűz martaléka lesz és talán a temp
lommal szomszédos házak is el fognak pusz
tulni. Ekkor azonban a református templom

Ellentétek a kormány és a 
Vatikán között a primási szék 

betöltése körül
A magyar kormány és a katolikus egyház jelöltjei 
Glattfeíder Gyula és Rótt Nándor — Egy előkelő 
politikus utazik Rómába, hogy interveniáljon a pápa 
és a magyar kormány között — Évekig eltarthat 

a sedes vacantíae
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 

'délelőtt teljesen beavatott kormánypárti 
körökben úgy, értesült, hogy

a kormánynak nincs tudomása a 
Szentszék döntéséről, illetve a ma
gyar kormány még nem kapott sem
miféle értesítést arról, hogy Rómá
ban Csernoch János utódját ki

szemelték volna.

Ellenben jól informált kormánypárti 
képviselők úgy tudják, hogy.

a primási szék betöltése körül a 
tárgyi ellentétektől eltekintve, nagy 
személyi ellentétek Is merültek fel.

A magánértesülések szerint ugyanis a 
pápa valóban Serédy Jusztinián szerze
test szemelte ki Magyarország herceg
prímásául, ezzel szemben azonban úgy 
vezető egyházi körökben, mint kor
mánykörökben is, Glattfeíder Gyula 
Csanádi, vagy Rótt Nándor veszprémi 
püspök kinevezését szorgalmazzák. A 
legkomolyabb jelölt ezidőszerint Glatt- 
fclder Gyula, de posszibilis jelölt Rótt 
Nándor is. A felmerült ellentétek ki
küszöbölésére hir szerint 

harangjait félreverték, az égő templom kö
zelében lakók pedig fölkeltették álmukból a 
távolabb lakókat, úgy hogy azután

Tokaj népe vedrekkel felszerelve Indult 
n tűz elfojtására.

A vedrekkel azonban sehogy sem tudták 
megközelíteni a tűz fészkét, a templom tor
nyát, úgyhogy az oltási munkálatok mind
össze arra szorítkoztak, hogy a tüzet lokali
zálják és megmentsék a mellette lévő háza
kat és ha lehet, magát a templom értékes 
belsejét is. Szerencse volt, hogy szemezni 
kezdett az cső, úgyhogy a permetező eső és 
a tokaji tűzoltóság és lakosság megfeszített 
munkával nagynehezen lokalizálták a tüzet.

Vasárnap reggel megállapították, hogy a 
tüzet rövidzárlat okozta. Az éjszakai órák
ban természetesen senki sem vehette észre, 
amint a tűz lassan tovább terjedt a templom 
tornyában és elérte a faburkolatot, amely 
azután lángra lobbant. Megállapították azt 
is, hogy a harangozó éppen a tűz lángra- 
lobbanásakor a templomiban tartózkodott, 
de mivel nem érezte jól magát,

nem ment föl a toronyba,
hanem lentről konditotta meg a harango
kat. Miután ezt a dolgát elvégezte, eltávo
zott. így történt azután, hogy a város köze
pén, az utcán szolgálatot teljesítő éjjeli 
őr akkor vette észre a tüzet, amikor a 
tűz már hatalmas lángokat vetett. Az eddigi 
becslések szerint a kár három-négyszáz 
millió.

már a napokban Rómába utazik egy 
előkelő katolikus politikus, 

aki már többizben interveniált a magyar 
kormány és a Vatikán között. Mérték
adó körökben valószínűnek tartják, 
hogy az uj heroegpirmás kinevezése 
erősen elhúzódik és a „sedes vacanliae" 
ezúttal évekig is eltarthat.

Serédi Jusztin dr. 
Budapestre érkezett

Néhány nappal ezelőtt nagy csendben 
és minden föltünés nélkül érdekes sze
mélyiség érkezett Budapestre. Serédi 
Jusztin dr. Szent Benedek-rendi szerze
tes tért haza Rómából a magyar főváros
ba, miután több esztendőn át az Örök 
Városban tartózkodott. Serédi Jusztin 
dr. megérkezése óta csak rendtársait, 
valamint testvéreit és rokonait látogatta 
meg, egyébként azonban teljesen vissza
vonultan élt. Két napot legutóbb Pan
nonhalmán töltött Serédi dr., ezenkívül 
meglátogatta Klebelsberg Kunó gróf 
közoktatásügyi minisztert, akinek meg
köszönte, hogy a kormányzó őt néhány 
nappal ezelőtt kormányfőtanácsossá ne
vezte ki.

Az ingyen kiadást fűzött állapotban Ígérik. 
Vegye át ezeket a köteteket igy fűzötten. 
Amikor kézhez veszi az ingyenes fűzött köteteket, 

juttassa azokat hozzánk és mi azokat

75 fillérért
két kötetet egybekötve, pazar aranyozásé, finom egész 
vászonkötésben küldjük Önnek azonnal vissza.

így:
az ingyen hirdetett 20 kötetből álló sorozat kötése

10 díszes vászonkötésű kötetben ••
csak 7 pengő 50 fillérbe fog Önnek 

kerülni
ha azokat ön kötés végett hozzánk juttatja.

Szíveskedjék az alábbi szelvényt azonnal levágni és 
hozzánk juttatni.

LANTOS R.-T. KÖNYVKÖTÉSZETE
Budapest, IX., Lónyat ucca 18 b.

Vasárnap kiderült, hogy ártatlan 
Tóth Lenke a „hipnotikus alapon" 

gyanúsított debreceni leány
Debrecen, julius 31.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Mint isme
retes, váratlan fordulat következett be a 

Debrecenben hat héttel ezelőtt elkövetett 
gyilkosság bűnügyben. Letartóztatták ugyan
is Tóth Lenkét ,akit egy hipnotizőr médiu
mának Útmutatásai alapján özvegy Kiss 
Mártonná meggyilkolásával gyanúsított a 
debreceni rendőrség.

Vasárnapra kitűnt, hogy megdőltek a 
nyomok, amelyek azt mutatták, hogy 
Tóth Lenke gyanúsítható a gyilkosság 

elkövetésével.
A debreceni főkapitányság éppen azért va
sárnap határozatot Is hozott a gyanúsított 
szabadcnbocsátásáról. Tóth Lenke szabad- 
lábrahelyczését rendelték el és a gyilkosság 
uádjáual gyanúsított ártatlan leány hétWn 
reggel már el is hagyja a fogházat.

SZELVÉNY
Lantos r.-t könyvkötészetének

Budapest, Lónyal ucca 18 b.

Alulírott Dumas ingyenes kiadásának bekötését kívá
nom olykép, hogy midőn az ingyenes kiadás 2—2 lűzött 
kötetét 75 fillér kíséretében Önökhöz hittatom, nekem ezen 
két kötetet díszesen aranyozott egész vászonkötésben kötve 
küldik vissza.

A fűzött ingyenes köteteket postán küldöm — szí
veskedjenek lakásomról elhozatni. (Nem kívánt mód törlendő.)

Név:-------------------------------------------------------------------

A mellékelt szel
vény 10 napon be
lül küldendő hoz- 

i zánk Előre nem 
: fogadunk el pénzt

Foglalkozás: — -------------------------------------------------------
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HÍREK
—Időjárás. A Meteorológiai Intézet 

vasárnap az időjárásról a következő, 
prognózist adta ki: Meleg, túlnyomóan 
száraz idő várható, helyi zivatarok nin
csenek kizárva.

Károly király emlékünnepély Tihanyban. 
A ../!'• Károly király tihanyi országos emlék- 
bizottság" augusztus 15-én délelölt ’/ill órakor 
t.-irljii emlékünnepélyét Tihanyban. Az ünnep
ség során leplezik le a tihanyi hősi halottak 
. .öleket, majd megkoszorúzzák Károly király 
tihanyi tartózkodásának emlékét megörökítő 
táblát alkalomra a MÁV és a Délivasut fél
óra jegyeket bocsátott a bizottság rcndelkezé- 
férc. \ kedvezményes jegyek ügyében az em
lékbizottság irodájához, IV,. Vámház-körut 2. 
szám alá kell fordulni

— Olcsóbb lesz n főzelék és a gyümölcs. 
’.\ vasárnapi piacon nz árak a szombati ní
vón mozogtuk. A felhozatal igen kismérvű 
volt, de a kereskedők még igy sem tudták 
áruikat értékesíteni. A közönség a főzelé
kek közül leginkább zöldbabot és tököt vá
sárolt. Igen szép vajbabot lehetett áO—50 
fillérért vásárolni, mig a lök ára 8—12 fil
lér körül mozgott. A paradicsom egyelőre 
még újdonság számba megy, kilója 65—80 
fillér. Kukorica csövenként 8—10 fillér, 
mngvavóló szilva 80 100 fillér, mig cukor
szilvát 25—30 fillérért is lehetett kapni. A 
terménykereskedők szerint ezen a héten 
főzelékekben és gyümölcsökben lényeges ol
csóbbodás várhaló, mert a felhozatal igen 
nagy lesz. Ilusnemiiekben, baromfiban és 
halakban alig volt kereslet, de azért az 
árak nem engedtek magasságukból. Általá
ban a piacon csekély vásárlási kedv mu
tatkozott.

— Dumns-hnnket n Fészek-klubban. Teg
nap este hnlvanlerilékes vacsora volt a Fé
szek-klubban, amelyet a Gutenberg-kőnyv- 
kiadóvállalat adott az ingyenes Dumas-köny- 
vek szerkesztő-, bíráló-bizottsági tagjainak s a 
regények fordítóinak tiszteletére. A banketten 
nagyszámban vetlek részt a magyar írók és 
műfordítók.

Faragó igazgató lelkes beszédben köszön- 
töllo a magyar iióvilág tagjait s rámutatott 
arra, hogy nz ingyenes könyvek kiadásának 
nem a hazai könyvkereskedelem elleni konkur
encia, hanem a kultúrának a legszélesebb nép
rétegek között való terjesztése a célja. Faragó 
igazgató beszédére Porzsolt Kálmán, Szint 
Gyula, Sebestyén Károly és Forró Pál dr. mon
dottak válaszbeszédet.

— Borozgatás közben leütötték egy üveg
gel. Tóth Sándor *23 éves gyári munkás 
szombaton éjszaka a Pesterzsébet Kertész
utca 47. szám alatti korcsmában idogált. 
Később szóváltásba keveredett egy ismeret
len fiatalemberrel, aki egy borosüveggel úgy 
fejbe vágta Tóth Sándort, hogy eszméletle
nül esett össze. A szerencsétlen embert a 
mentők a kórházba száílilotlák, mig az is
meretlen verekedő clfogatósa érdekében a 
rendőrség megindította a nyomozást.

— öngyilkos Iparművész. Vasárnap éjjel ön
gyilkosságot követelt el a Hársfa-utca 4. sz. 
alatti lakásán Gora József iparművész. Nagy
mennyiségű kokaint szedett be, úgyhogy a 
mentők súlyos belső sérülésekkel szállították 
a Rókus-kórházba.

— Többezren zarándokoltak vasárnap 
Esztergomba, a hercegprímás kriptájához. 
Vasárnap már a kora reggeli órákban né
pes zarándoklat indult meg Esztergomba, 
a hívők egész serege igyekezeti az elhunyt 
Cscrnoch János hercegprímás kriptájához. 
Oly nagy számban vonullak mindenfelől 
Esztergomba a hívek, hogy a kripta felé 
vezető útvonalon külön e célból kivezé
nyelt rendőröknek kellett fentartani a ren
det. Budapestről a VII. kerületi Katholikus 
Népszövetség valamennyi helyi szervei tag
jainak bevonásával indított külön hajót 
Esztergomba. A hajón Török Zoltán dr. 
tartott szentmisét és mondott szentbeszé
det. Vasárnap a késő alkonyati óráig való
ságos bucsujárás színhelye volt az eszter
gomi Bazilika, melynek kriptájában nyug
szik óz elhuny! prímás.

Károlyi Lajos festőművész titkos 
naplója. Szegedről jelenti tudósilónk, hogy 
Károlyi Lajos, a tavaly elhunyt kiváló sze
gedi festőművész naplója előkerült. Káro
lyi halála ulán felesége zárdába vonult. 
Most azonban megjelent Szegeden, férje 
volt tanítványánál, Tóth Jenő István festő
művésznél és átadta neki az elhunyt mű
vész titkos írással kés H emlékiratait s át
szolgáltatta a titkosírás kulcsát is. Az em
lékiratokba a művészvilág és a társadalom 
sok kiválóságának intimitásai vannak fel
jegyezve. A lejegyzésekről a nyilvánosság 
elé kívánkozó részleteket sajtó aiá rendezik 
és könyvalakban kiadják.

— Hirtelen halál. A Búlhory-ulca 36. szám 
nlntt lakó özv. Hegedűs Itnréné magánzónö 
hirtelen rosszul lett és mielőtt orvosi segély 
érkezett volna — meghalt. A rendőrorvosi 
megállnpilás szerint nz asszony szivszélhüdés 
következtében halt meg. Hollcstét a bonctani 
intézetbe szállították.

H« Ij rcigazllás. Julius hó ll -iki számunk
ban .Hordárruhába öltözött szélhámos kifosz
tott r.,g kereskedőt a Keleti pályaudvaron" c. 
’ unl kai I | latban utólag beszerzett
InformárJónk ttlopj n megállapítást nyert nz.
": •' I ‘ ' i » kérd scs ewI < |jállal

Szigorúan megrendszábályozzák 
az uj tanévben a diáklányokat

Bakács István királyi főigazgató súlyos erkölcsi kritikája a bubi- 
agyú, kimeszelt arcú, rövidszoknyás mamákról és a szegény gyér- 

mekeknek gyűjtő hölgyekről, akik mellett hizott öleb hever 
az urnánál

Pedagógiai körökben és az illetékes fórumok 
elölt nagy feltűnést keltett a mester-utcai 
Gróf Teleki Blanka felső kereskedelmi leány
iskola vezetőjének, Bakács István királyi fő
igazgatónak most megjelent évi értesítője, 
amelyben az ismert nevil kiváló pedagógus 
rendkívül súlyos kritikát gyakorol arról a 
rombolásról, amit a divatos öltözködés és a 
leányok egyrészénel; léhasága okoz az erköl
csökben. Az érlcsitőbő! a nyilvánosság elé kí
vánkozik az alábbi részlet.

,,— Hiába prédikálnak az összes vallásfele
kezetek ékesszavu püspökei, hiába mozdulnak 
meg az összes társadalmi egyesületek, hiába 
adnak ki belügyminisztériumi és kultuszminisz
térium! rendelcleket, ha az igaz magyar úri- 
asszonyok nem veszik kezükbe a seprőt és le 
nem söprik a városok utcáiról ezt a erkölcsi 
szemetet — hangzik az érlcsitő. A magyar 
nép a világ leglovagiasabb nemzete; a lovagias
ság első feltétele a gyengébb női nemnek tisz; 
lelete. De ugylátszik, szép hazánkban meg kel
lene alapítani

a hadviselt férünkhól egy erkölcsvédő ligát, 
amely erős férfikézzel .teremtene itt rendet 
hogy megmentsük leányainkat, megmentsük 
fiainkat, megmentsük mindent, ami még ma
gyar. 11a annakidején az osztrák zsarnokság 
cl tudta kobozni az utolsó tárogatót, nem 
akad-e bátor magyar, aki beletapos a jazz-band 
dobjába. Miért nem utaltatja valaki az utcán 
sétáló kifestett majmokat az állatkertbe,

a Jazz-band mellett rángatódzókat a kény
szerzubbonyba és az őrültek házába.

— Ki fogatja egyszer össze a pesti lakások
ban selyempárnán nyugvó ebeket és adat ezek 
helyébe ellátásba egy hadiárvát.

Van bátorságuk urhölgyeknek ahhoz, hogy 
az utcán urnák mellett, árva és szegény 
gyermekeknek gyűjtenek akként, hogy mcl' 

lettiik hasal egy hízott eb.

— Az iskola a lányoknak fejébe veri Vő- 
rösmartynal: az „Úri hölgyhöz" intézett ódáját, | 
de ezeknek a delnőknek ugyanezt a legkemé
nyebb kötésben a fejükhöz kellene verni. Jól 
mondja a magyar példabeszéd: „Nézd meg az 
anyját, vedd el a lányát". Nos, ha mi itt az 
iskolában megnézzük a lányokat, megk./juk 
az édesanyjuk fotográfiáját. Nem az iskola 
öltözteti a leányt, hanem az édesanyja. A bubi- 
frizurás, kimeszelt arcú, rövid szoknyás mainak

ne küldjék kedves lányaikat n ml munka
iskolánkba, hanem menjenek velük a tánc

iskolákba,
ahol a léhaflak és undorfiak utálatos seregé
ben bizonyára jobban érzik magukat. A becsü
letes magyar anyák ne engedjék meg, hogy 
leányaik a divathóbortnak’ hódoljanak, sohse 
higyjék el azt, ha leányuk azt mondja, a többi 
is 'gy jár. Jöjjenek el az iskolába és kérdez
zenek meg minket, majd mi megmondjuk, hogy 
ki az a lány, akit mintának tekintünk, ki az a 
lány, akit saját családi szentélyébe, mint lánya 
barátnőjét elfogadja. r

Alakuljon meg minden leányiskolában az 
anyók szövetsége . e

Adják meg a jó anyáknak azt a jogot, hogy 
hellycl-közzel végigmehessenek ez iskola tan
termein és seperhessenek erkölcsi piszkot.

A klberetvált fejű és agyú „bubl*'-mamák 
ugyanis az iskola minden intézkedését csak 
tanári önkénynek tekintik. Minden fiatal lány 
a család szemefénye, büszkesége. Minden fiatal 
lelek hajhiható, mint a viaszk. Segítsenek 
egyszer az anyák, fogjanak össze, mentsék nteg 
leányuk lelkét. Ne hagyják magára az iskolát, 
amely így csak szalmát őröl.

A rendkívül súlyos erkölcsi kritika, amely 
felelős, magasállásu pedagógus szájából hang
zott el, csak bevezetése azoknak a szigorú in-

tézkedéseknek, amelyekre az idei tanévre ké
szülnek illetékes helyen. A kultuszminiszter 
mull évi rendeleté felhatalmazta a leányisko
lák vezetőit, hogy ha növendékeik nem az 
iskolai erkölcsökhöz illően öltözködnek, ki
zárhatják őket az iskolából. A lcányközép- 
iskolák vezetői közül a legtöbben nem meg
nyugtató módon számoltak be a tanulók maga- 
tartásáról. Az osztályfőnökök által rendezett 
ridikül-razziákon, amikor a leányoknak meg 
kellett mutatni, hogy mit tartanak kézitáská
jukban, sok helyen

rúzs, púder és ponyvaregények kerültek elő, 
sőt megtörtént az is, hogy egy tizenötévé^ 
leánynál telt cigarettatárcát és öngyújtót 

találtak.
Hasonló volt a helyzet az öltözködésnél is. A 
lányok közül sokan mélyen kivágott ruhában, 
pókhálóvékonyságu selyem harisnyában jelen
lek meg az előadáson. A felekezeti iskolákban 
bevezették az egységes ruhát, a községi iskolák
ban azonban — ahová különböző társadalmi 
osztályok gyermekei járnak — a szülők egy- 
rcszénck anyagi helyzete nem engedte meg a 
formaruha bevezetését.

Most azonban mégis megoldást várnak", olyan 
módon, hogy nem rendszeresítenek formaru
hát, azonban a leányok csak könyökön alul 
érő ujju blúzban és térden aluli szoknyában 
mehetnek iskolába. Érdekes újítás lesz az is, 
hogy

az öltözködési szabály nemcsak az isko
lában, hanem az utcán Is kötelező lesz.

A legtöbb leányiskolában érvényben volt egy 
rendtartás, amely szabályozta, hogy a növen
dékek az iskolán kívül hol fordulhatnak meg, 
ezt azonban nem ellenőrizték szigorúan. Az uj 
tanévben kultuszminiszter! jóváhagyással meg
szigorítják ezt is.

A diákleányok még hozzátartozóikkal sem 
mehetnek kávéházba, vendéglőbe 

cukrászdába.
Kivételt képez az, ha feltétlenül ilyen 
kell étkezniük, de akkor is csak az _____ T
ideje alatt tartózkodhatnak a helyiségben.

Színházba, moziba sem mehetnek még 
szüleikkel sem, csak akkor, ha az osztály

főnük erre engedélyt ad.
A felsőbb leányiskolákban nagyon nehéznek 

találják helyzetüket a pedagógusok, mert eze
ken a helyeken már felnőttnek számítható 
tizenhét-busz éves leányok is vannak a 
növendékek közölt. Az egyik .kereskedelmi is
kolában például megtörtént az, hogy egy clső- 
osztályu növendék nyolcnapi szabadságot kért 
és mikor az igazgató érdeklődött, hogy miért 
akar elmaradni,

a tizenhat éves lány szemrebbenés nélkül 
felelte : — Nászúira megyek !

Kiderült, hogy az elsőosztályos növendéknek 
aznap volt az esküvője. Azonban nemcsak 
ilyen kedélyes eseteket jegyeztek fel. Megtör
tént, hogy az igazgató megdorgálta a negyedi
kes kercskedelmista leányt, mire másnap két 
kivasalt elegáns fiatalember jelent meg az is
kolában és

a leány vőlegénye nevében 
igazgatót.

Ilyen körülmények között 
a legszigorúbb intézkedéseket 
tervek a szülők körében, eltérő véleménnyel 
találkoznak. Abban azonban mindenkinek egy
forma a felfogása, hogy elejét kell venni an
nak, hogy bármilyen erkölcsromboló hatás 
férkőzzék az iskoláslányok közé. Hogy az öl
tözködés és a szinházbajárás rendszabályozása 
vagy más intézkedés a célravezető, azt majd 
a szakértők döntik cl. A diáklányok pedig 
„drukkolva" várhatják a szeptemberi ’ 
nyitást.

Halálosvégü kaszapárbaj. Á mezőhe
gyes! állami birtokon vasárnap kaszálás 
közben összeszólalkoztak Magyar Gyula és 
Süveges Gyula gazdasági munkások, Süve
ges felemelt kaszával rohant Magyarra, aki 
szintén kaszájával védekezett. Formális 
kaszapárbaj kezdődött közöt lük. Néhány 
percig tartó küzdelem ulán Süveges borzal
mas sebet ejtett Magyar vállán. A munká
sok szekéren beszállították a makói kór
házba, ahol a szerencsétlen ember kiszen
vedett. Süvegest letartóztatták és a szegedi 
ügyészség fogházába szállították.

— F.Itűnlek. A főkapitányság eltűnési osztályán beje
lentették, hogy Ordögh Mária táncosnő Kispest, Hoítcr- 
utc« M, — Kővári Margit magántisztvisclónő Baross- 
utca 28, — F.hn János vendéglős Cscrhát-utea 24. — 
Bányai Ilona Ifi íves háztartásbeli leány Szeaínyhóz- 
utca 6, — Braun Károly 34 éves ügynök Fehérvárl-ut 
88, — dr. Halász László orvos Erkel-utea 20. sz. bár
ban lévő lakásáról Éri Julianna 28 éves mindenes el
tűnt. A rendőrség az eltűntek felkutatására megindí
totta a nyomozást.

— Dickens művel. A Gulcnberg Könyvkiadó
vállalni Ígéretéhez híven ma jelzi már nzon 
remekműveknek mósodik sorozatát, amelyekkel 
a magyar könyvpiacot gazdagítani kívánja. A 
második sorozat Dickens müveiből van össze
állítva. Charles Dickens nemcsak Nagybritnn- 
niának, hanem a világ összes országainak és 
népeinek szívben és kedélyben egyik leggaz
dagabb költője. Az első sorozathoz tartozó Dtt- 
mas-müvek 4 kötete néhány nap múlva hagyja 
cl a sajtót és kerül szétküldésre.

vagy

helyen 
étkezés

provokálták az

— A balatoni Y.eht-Club sporltlnnepílye. 
Jól sikerült sportünnepélyt rendezett vasárnap 
Balatonfúredcn a Balatoni Yacht-Club nagy
számú közönség részvételével, melynek soraiban 
ott voltak a Balatonfüreden tartózkodó közéleti 
és társadalmi nolabilitások is. Az ünnepély azj 
egyesület clubház avatásával kezdődött. Este 
nyolc órakor hangulatos viriünnepség volt 
hajófelvonulással és tűzijátékkal, majd kivirá
gos kivirradalig tarló tánc fejezte be a sikerült 
ünnepséget.

— Súlyos kimenetelű motorkerékpár ka
rámból a Soroksárl-uton. Vasárnap délelőtt 
a Soroksáriuton robogott motorkerékpárján 
val Horváth József magántisztviselő, mig az 
oldalkocsiban sógora, Beringcr Mihály ült. 
Az egyik kanyarodónál észrevették, hogy* 
egy két fogain paraszlszek^r zárja el az utat, 
mire Horváth fékezett és jelt adott a kocsin 
nak, hogy engedjen utat a kerékpár részére^ 
Amikor azután látta, hogy a szekér sza
baddá tette az utat, hirtelen sebességgel 
neki engedte a gépet. Ebben a pillanatban 
azonban a kocsi váratlan mozdulattal ke
resztbefordult az utón és a motorkerékpár 
teljes erővel nekiszaladt a szekérnek. A gép 
utasai nagy Ívben repültek ki az úttestre, 
ahol eszméletlenül terüllek el. A szerencsét
lenséget előidéző kocsi erre, mielőtt bárki 
is azt megakadályozhatta volna, a helyszín
ről elrobogott. A kerékpár utasait a mentők 
a Szent István kórházba szállították. A! 
rendőrség mcginditolta a nyomozást.

— őrizetbe veitek egy gázoló soffőrt. 
Vasárnap, a kora reggeli órákban a külső 
Soroksári-ulon rendkívül súlyos kimenetelű 
automobilgázolás történt. Az utón haladt 
kerékpárjával Beszór István 19 éves duntj- 
haraszti földműves. Hála mögött robogott 
Szikora János vendéglős Ford-tipusu teher
autója, amely meg akarta előzni a kerék* 
pározótt. A volantnál ülő Szabó Sándor 
soffőr azonban olyan szerencsétlenül ka* 
nyarodott, hogy autójával elkapta a kerék* 
pározó fiatalembert, aki gépéről nagy ivbeil 
kirepült és eszméletlenül terült el. A 
mentők a fiatalembert a Szent István kór
házba szállították, mig Szabó Sándor sof*

— Gyermekek regénye. A gyermekek számára egy 
igazi regényt irt Endrődy Béla, cgv neves magyar iró, 
anSelyet hétről-hétre folytatásokban közöl a „Tündér
vásár", ez a nagyszerű gyermekűjság.

— Baleset. Szabó Józsefné üzletvezetónőt. aki a 
Horthy Miklós-ut 41. számú házban lakik, a dun-iparti 
idénypiacon egy autó elütötte. — Éder Mária két és fél
éves gyermek szüleinek Kispest, Rákóczi-ut 22. számú 
házban lévó lakásán véletlenségből lugkőoldatot ivott 
és súlyos belső sérüléseket szenvedett. A mentók a sé
rülteket kórházba szállították.

Harc az olcsó könyv és 
az olcsó kötés körül
magyar könyvpiac eseményei iránt régért 
akkora érdeklődés, mint az idén, amikor

illetékes helyen 
tervezik. Ezek a

kapu-

Sági PáL

— Olvasott az úttesten és — elütötte egy 
kocsi. Szántó Antal 25 éves esztergályost Pest
erzsébeten a Család-utca 76. számú ház elölt, 
amikor újságot olvasva ál akart menni az út
testen, egy arra haladó kocsi elütötte. A men
tők Szántót a Szent István kórházba szállí
tották.

— Kártérítési per Szeged városa és Faragó 
volt színigazgató ellen. A szegedi szinház volt 
igazgatója, Faragó Ödön, az elmúlt évben meg
bízta Lipthay Károly budapesti műfordítót a 
„Túrán dót* fordításával. Megállapodtak abban, 
hogy Lipthay ezért a munkájáért 400 pengő 
honoráriumban részesül, és hogy a darabot az 
év februárjában fogják előadni a szegedi szín
házban. Időközben azonban n szinház csődbe 
került. Szeged város vette át vezetését és igy 
a fordító nem kapta meg honoráriumát. Ezért 
Lipthay pert indított Faragó volt igazgató és 
n város ellen. 400 pengő honoráriumot és 500 
pengő erkölcsi kárpótlást követel azért, mert 
a darabját nem adták elő és mert más színház
ban sem kerülhetett előadásra.

— Seprőnyéllcl leütötte asszonyát. Viroslck 
Mátyás 53 éves segédmunkás seprőnyéllcl vé
resre verte Habzcr Lajosné 38 éves háztartás
beli nőt,•tikit súlyos állapotban a Rókusba szál
lítottak n mentők. Az asszonyt, akivel Viroslck , 
8 éve élt vadhózasságban, Viroslck egy idegen 
férfivel lalállu együtt és ezért követett cl ellene I 
merényletet, amely miatt előállították a ren
dőrségre, ahonnan kihallgatása után elboqsA- | 
tollák.

A 
volt ..........................
is érdekes jelenség kapcsolódott bele a könyv-1 
kiadásnak nyáron különben sivár életébe. Két 
kiadó vállalat, mindkettő külföldi tapasztalatok 
után, ajánlotta föl a közönségnek kötetenként 
30 fillérért Dumas összes müveit, majd pedig 
most ezeknek a könyvkiadóknak egyike, 
Dickens összes müveit ajánlja ugyancsak fű
zött kötetenként 30 fillérért. Ugyanekkor a 
legnagyobb magyar könyvkiadó vállalatok 
egyike, a Lantos rt. bejelentette a közönségnek, 
hogy ezeket az ingyen könyveket 75 fillérért 
hajlandó díszesen aranyozva egész vászonban 
bekötni.

A közönséget természetesen érdekli, miként 
adhatják 30 fillérért fűzve ezeket a könyveket 
s hogyan adhatja a kötést 75 fillérért a Lan
tos-cég. Erre vonatkozólag kérdést intéztünk* 
Lantos Adolfhoz, a Lantos rt. clnökigazgatójá- 
hoz, aki igy válaszolt:

— őszintén kijelentem, hogy én nem akarok 
versenyezni ezzel az olcsó kötési ajánlattal a 
külföldi cégekkel, sőt ellenkezőleg. Amiként' 
hirdetéseimben is olvasható, éppen azt aján
lom s arra hívom fel a közönség figyelmét, 
hogy minél nagyobb példányszámban vegye át 
ezeket a harmicfllléres füzeteket, mert azokat 
könyvkötészetem 75 fillérért hajlandó bekötni. 
Ha egymillió példányt tudnak ingyen, illetve 
30 fillérért a közönség közt elhelyezni, mi 
hajlandók vagyunk mind az egymillió könyvet 
ezen az áron bekötni. Természetes azonban, 
hogy csak ezeket a sorozatokat, de ezt az 
ajánlatunkat nemcsak a Dumas, hanem a 
Dickens sorozatra is vonatkoztatjuk.

— Mindenesetre az a törekvésünk' és az a 
célunk, nekünk, magyar könyvkiadóknak, hogy, 
mi is minél olcsóbban és minél nagyobb pél
dányszámban adjuk el a magyar könyveket. Az 
idén például, örömmel lehet megállapítani, 
hogy a könyv iránt való érdeklődés erősen fo
kozódott és különösen egyes magyar írók müvei 
iránt nagy a kereslet. Mi, magyar könyvkiadók, 
éppen ezért továbbra is igyekezünk óvni és vé
delmezni, szerelni és terjeszteni a magyar Író
kat. Ha azonban a közönség mégis jónak látja, 
hogy olcsón megszerezze Dumas vagy Dickens 
müveit, ám tegye meg, ellenben ezeknek a hiü- 
veknek kötését bizza csak ránk.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP.. PAP... PAP.
kárpitosára, vbh és rézbútorgyára

Satfnyeg, pokróc, fllggUny. Agy- és asz
talterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leAny- 
zzoba-, előszoba- és kertlbutorok, ernyők és 
■átrak minden kivitelben kaphatók

G1CHNER JÁNOS
Budapest, VIL, Erzsébet körút 2Oi 

Nagy katalógust 32 fillér ellenében postán küldők
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SZÍNHÁZI napló
V

Lassankint kezdenek hazaszállingózni a 
színészek és igazgatók, ami pedig az uj sze
zon kezdetét jelenti. Még néhány nap és 
az afrikai hőség ellenére is megkezdődnek 
a próbák úgyszólván az összes színházaink
ban. Javában próbál már a

Terézköruiti Szinház
amely legelőször hatodikén nyitja ki ka
puit. Ugyancsak korán, 13-án nyit a Víg
színház, amely a Noszty fiút tette meg sze
zonkezdő darabnak. A

Vígszínházban
b Noszty és az Edénkért egymást váltja fel 
addig mig megkezdhetik az uj Harsányi 
yigjáték próbáit. — A

Fővárosi Operettszinház
augusztus 12-én kezdi a „Broodway" pró
báit. Megírtuk, hogy ebben a kivételes nagy 
amerikai sikerű darabban Hegedűs Gyula 
és Kiss Ferenc vállaltak szerepet, de ját
szanak benne Fejes Teri, Kabos Gyula és 
Berczy Géza is. A Broodway bemutatóját 
szeptember 7-ikében állapította meg Faludi 
igazgató. •— Szent István előtt nyit a

Magyar Szinház
is, ahol már 12-én megkezdik a próbákat 
az uj Ivrain operettből, a „Jó pincér"-bői, 
még pedig nem ugy, ahogy a lapok jelen
tették Titkos Ilonával, hanem Biller Irén
nel. ■— A

Belvárosi Szinház
is rövidesen nyit az Ügyvéd és férjével, 
ahol rövidesen megkezdik a próbákat a 
„Biarritz királynője" cimü Coolus darab
ból. Márkus Emíliának ez lesz az első idei 
ezerepe. —> A

Városi Szinház
a „Fecskék" reprizével nyit. Az első bemu
tatója Békeffy István—Lajtai „Mesék az 
írógépről" cimü operett lesz. —> A'

Király Szinház
csak szeptemberben kezdi szezonját, mert 
Lázár igazgató addig adott szabadságot 
tagjainak és zenekarának. A Király Szinház 
első idei premierjéről még nem történt 
döntés. ,r— Néhány napra, a Szent István- 
papi ünnepek tartamára nyit a

Nemzeti Szinház
junely ezután újra becsukja kapuit.

Az Operaház, amely feltétlenül hiányozni 
fog a Szent István-napi idegenek program
jából, nem nyitja ki kapuit szeptember 
yégq előtt, ’ '

fe i
r Itt következik amin a héten a legtöbben 
^mulattak.

Az ismert ur, aki szivét gyógyítani Bala- 
tonfüreden üdül, Pesten hagyta vörösesbar
na művésznő barátnőjét. A fess, magas és 
kedves színésznő, akinek a múlt szezónban 
színészi sikerei is voltak, nagyon únta az 
egyedüllétet és a pesti szalmák találkozó- 
helyén, a Fácánnál többször mutatkozott 
egy és ugyanazon szalmaözvegy férjjel. 
Rossz nyelvek szerint azonban a szalma mű
vésznő és a szalma férj nemcsak a nyilvá
nosság előtt találkoztak. Ezt megtudta a ba
latonfüredi ur és egy levelet intézett a mű
vésznőhöz: „Kedves művésznői Főbérletem
ről lemondok .Mellékelten csatolom a

felmondási időre szóló összeget
'Mulasson jól, kézcsók."
I Féld Matyi kitűnő müintézetében nagy

primadonna háború
volt e héten. Az történt ugyanis, hogy az 
egyik fiatal primadonna, Lészay Kató „ki
ugrott" a darabból és szerepét Matyi előbbi 
ígérete alapján a szinház másik ambiziózus 
fiatal primadonnája Dénes Manci kapta. 
Ámde ez a szereposztás nem tetszett a ki
tűnő Somogyi Nusinak, aki pártfogoltját 
Posner Magdát szívesebben látta volna kö
zelében. Már próbálta is Dénes Manci az 
uj szerepét, mikor azt vette észre, hogy a 
szerepiveket Ismeretlen tettes kicsente a re- 
tiküljéböl. Tetézte a bajt, hogy másnapra 
Posner Magda nevét olvasta a magáé he
lyet a próbatáblán. Hogy ebből milyen 
parázs veszekedés lett, azt az olvasók kép
zeletére bízom.

A Városi Szinház megoldotta a primadonna 
kérdést. Leszerződtette primadonnának

Kovács Katót
■ pozsonyi szinház énekes primadonnáját, akit 
Sebestyén Géza bécsi útja alkalmával ismert 
ineg é« fedezett fed.
I Ma kezdik meg Siófokon balatoni turnéjukat

Dénes és Pethes
akik kabarémüsorukkal meglátogatják még 
Földvár, Szemes, Szárszó, Lelle, Boglár, Hévíz, 
Füred stb. fürdőhelyeket is. Érdekes, hogy ez 
a harmadik balatoni ..turné*, ahonnan vasár
pap Érczkővy László és Víg Miklós jöttek haza 
tonéjukril

SZÍNHÁZ-MOZI
Molnár Ferenc penzionált 
gondolások és öreg matrózok 
között nyaral Velencében

Mály Gerő ingujjban. — Vidor Ferike 
kimaszkirozta magát „nebichnek"

Lidó, julius végén.
Csak most julius végén bontakozott ki iga

zán a Lidó ezerszinü élete. Most jöttek meg 
az Excelsiorba az amerikai magánjachtok a 
dollárok fejedelmeivel és királynőivel, most 
érkezeit meg a francia Riviéra nagy koholt
jainak hada az „utókurára", most ontja a 
luxushajó tizenöt nemzet diplomatáit, színé
szeit, Íróit, szép asszonyait, akik közül éppen 
a pillanatban a legnagyobb sikere két egy
forma malájt hercegnőnek van. A magyarok 
listáján természetesen Darvas Lili és Molnár 
Ferenc vezet, ahol azonban helyet foglal a 
színészeink közül Vidor Ferike, Mály Gerő, 
Gárdonyi Lajos, Sebestyén Dezső igazgató is.

'♦
Darvas Lili egész nap a strandon sütkére

zik. Négerbarna és olyan egészséges „jő hús
ban van", hogy a magyarok közül bizony so
kan nem ismernének ebben a hölgyben a Ma
gyar Szinház egykori halványarcu, valószinüt- 
lenül karcsú sztárjára. A Lidó homokja szik
rázva csillog a fekete alapú, színes rőzsáju 
pizsama-tömegek hátterében. Darvas Lili el
lenben halvány rózsaszínű pizsamájában bot- 
ránkoztatja meg a divat hű papnőit. Vidor 
Ferike és Mály Gerő is az Excelsior strandján 
heverésznek, ahol Sinibaldi és dr. Cavarias 
urak magyarbarátsága révén pompás cápánál 
kaptak. Lidót ugyanis ugy elözönlötte a kö
zönség, hogy külön prolektor hadjáratra van 
szüksége annak, aki a strandon helyet akar 
kapni. *

Molnár Ferencet nem látni a strandon. Nem 
szereti a strandot, mert két év előtt erősen elő
vette itt a „hexenschuss". Egész nap Velencét 
járja. A molokon penzionált gondolásokkal, 
öreg matrózokkal beszélget állandóan, vagy *a 
gettó szűk sikátoraiban szólitgatja meg a ben- 
szülötteket. Néha órákig ül a Márkus-téren, 
szemben a Dogé palotával és elgondolkozva 
nézi az épület csodás vonalait. Mindenki ismeri 
Velencében és senki sem zavarja,

Valami készül, mondogatják.
Mindig egyedül, társaság nélkül bolyong. Pe

dig hallottam, hogy egy amerikai száz dollárt 
kínált az Excelsior egyik pincérének, ha Mol
nárnak bemutatja.

*
Gercsi csak ingujjban mászkál Velencében. 

Ugy néz ki, mint egy mészárosmester. 0 be
széli:

— Így ingujjban gallér nélkül sétálok a Sos-

A szerelmes színész, 
aki a pofonokat adta
Hajnali botrány a körúti mulatóban

Parázs botrány színhelye volt szombatról 
vasárnapra virradó éjjel a Kék Egér nevű 
körüli mulató. Az ismert fiatal, nyúlánk, 
szerelmes színész ide tért be esti előadása 
után. A fiatal színész, aki színpadi szereplé
sén kívül az utóbbi időben egy-két botrá
nyáról tette jobban ismertté a nevét, a bár 
egyik páholyában foglalt helyet. Rövidesen 
társasága is akadt, a mulató egyik szőke, 
fitos K. Manci nevű táncosnőjének szemé
lyében. A fiatal színész, akiről azt is tud
ják, hogy a kokain élvezetét sem veti meg, 
pezsgőt hozatott.

A szerelmes színész hosszabb ideig csen
desen pezsgőzött a táncosnő társaságában, 
mikor a mulató vendégei hangos szóváltás
ra lettek figyelmesek. Az történt ugyanis, 
hogy a táncosnő, aki minden bizonnyal 
illuminált állapotban volt, fölállt az asz
taltól,

pezsgővel leöntötte és magából kikel
ten szidalmazta a színészt.

pité körül. Látom, hogy Molnár kétszer három
szor elémjön, azután maga elé enged. Nem 
mert megszólítani. Este azután a San Marco 
térzenéje tiszteletére felvettem a kabátomat és 
a galléromat. Egyszerre azt érzem, hogy vala
ki erősen hálbavág.

— Na, megállj, te Gercsi — kiáltott bosszú
san Molnár — egész délután gondolkodtam, 
hogy ki lehel a délelőtti mészároslegény, aki 
ugy néz ki, mint a Mály.

♦
A ciklon alaposan megzavarta azt a szin- 

pompás hangyabolyt. Hatalmas fákat lépett ki 
a Lidón és bizony egyszerűen a tengerbe sö
pört egész kabinsorokat is. Mindenki a hotel 
szobákba menekült, ahol alaposan inogtak a 
falak és mozogtak a bútorok. A Villa Pannó
niában is kárt telt a ciklon (ahol Mály Ger
csi és Vidor Ferike laktak), mert a villanyveze- 
téket elszakította. Este tizenegy óra volt. Fé
lelmünkben reszketve ültek a vendégek a ko
romsötét hotelban. Egyszerre megszólal egy 
pesti szépasszony hangja

— Talán Mály és Vidor Ferike előadnának 
valamit?!

— Mi itt urak vagyunk, — replikázolt bosz- 
szusan Gercsi. — Muszáj most mindenkinek itt 
ugyanazt csinálni, amit otthon? Jól nézne ki 
akkor a nagyságos asszonyt

♦
Vidor Feri egyébként rettenetesen spórolt, 

hogy tovább maradhasson. Eleinte egy velencei 
hotelben lakott és saját bevallása szerint egész 
nap spejettit evett, ami itt a legkevesebbe kerül.

— Tudod, hogy a Dogc-palotába — mesélte 
Vidor — 15 liru a belépődíj. Én csak a kapuk 
előtt ácsorogtam, de annak ellenére ,hogy majd 
meghalok a szép képekért, nem volt szivem le
szurkolni a nagy pénzt. Kimaszkiroztam magam 
„nebich"-nek. Na, hát ez könnyen ment. Kalap 
nélkül egy ócska ruhában odaálltam a portás
hoz és jelekkel tudomására adtam, hogy be sze
retnék „lógni". Mit gondolsz, nem jutottam be?

— Erre a színészi sikerre büszke vagyok,
♦

Este a San Marcon. Ilyen képet nem produ
kálhat semmilyen film. A világ legszebb asszo
nyai nagy estélyi ruhákban, brilliáns fejdiszek- 
kcl és földig érő selyem redökben. Ünnep van, 
a festa redentore, a velencei pestis elhárításá
nak ünnepe. Kétezer sziporkázó, sistergő rakéta 
szántja a sötétkék eget..,

Stób Zoltán.

A fiatal szerelmes szinész egy ideig csend
ben és nyugodtan hallgatta végig a repro
dukálhatatlan szidalmakat, amelyeknek 
magva a szinész és egy ismerlnevü bankár 
közötti állítólagos kapcsolatok fölemlitése 
volt. Mikor azonban a táncosnő ehhez a 
ponthoz ért,

a szerelmes színész nyugodtan felállt 
helyéről és két hatalmas pofonnal né- 

mitotta el a táncosnőt.

A táncosnő riadtan segítségért kiabált, 
mikor már köré gyűllek a mulató vendégei, 
akik látható kedvteléssel, mosolyogva hall
gatták végig a szokatlan bárjelenetet. Ren
dőri beavatkozásra azonban nem került a 
sor, mert a mulató pincérei békés meg
egyezésre bírták a feleket. A szerelmes szi
nész ugyanis fizetett és elment. Ugyanezt 
azonban nem tette a táncosnő, aki egy jó
kedvű társaság meghívására tovább „szó
rakoztatta" a mulató vendégeit.

Uj közlekedési szabály* 
rendelet készül Budapest 

számára

Ősszel végleg rendezik a tóvárosi 
autóbuszközlekedést

Ripka Ferenc főpolgármester programjába 
vette a fővárosi autóbuszközlekedés problémá
jának rendezését. Ebben az ügyben a főváros 
ki is küldött egy szükebbkörü bizottságot, 
amely az autóbuszok elkészítésére vonatko
zóan pályázatot hirdetett. A pályázati ajánla
tok beérkezte után kerül majd a bizottság 
abba a helyzetbe, hogy az autóbuszközlekedcs 
minden részletkérdését megvitassa és ezt a 
régóta megoldásra váró kérdést közmegelége
désre rendezze.

Az autóbuszközlekedés problémájának ren
dezését megnehezítette az a körülmény, hogy 
a fővárosi közlekedési szabályrendelet teljesen 
elavult. Éppen ezért a főváros érintkezésbe lé
pett a kereskedelmi minisztériummal aziránt, 
I ogy az uj közlekedési szabályrendelet mi
előbb megjelenjék és igy az autóbuszbizott- 
Ságnak alapja legyen a kérdés végleges rende
zéséhez.

A kereskedelmi minisztériumban már ké
szül Is az uj közlekedési szabályrendelet 

Budapest szániára.
A szabályrendelet szeptemberben kerül nyilvá
nosságra, igy tehát az év végére várható az 
autóbuszprobléma megoldása.

A lábát levágta 
a robogó vonat

A rejtélyes ügybec a rendőrség 
megindította az eljárást

Vasárnap a kora reggeli órákban a járó
kelők a Fehér-ut 1. szánni ház elölt, a vas
úti töltésen egy

vértócsában eszméletlenül fekvő embert 
találtak.

A sürgősen előhívott mentők a szerencsét
len embernek — akit a rendőrörszem meg
állapítása szerint Vieluszky Nándornak hív
nak — első segélyt nyújtottak és beszállított 
ták a Rókus-kórházba, ahol

az összeroncsolt ballábát
— amelyet a vonat kerekei félig lemetszett 
tok —

amputálni kellett.
A rendőrség megindította a nyomozást an
nak megállapítására, hogy Vieluszky, aki 
még a késő éjjeli órákig nem tért eszméle
tére és igy ezidcig még nem volt kihallgat
ható, akinek állapota azonban az orvosok 
véleménye szerint

reménytelen,
miként került a vonat alá. A rendőrség oly 
irányban is kutat, hogy véletlen — súlyos 
kimenetelű — balesettel áll-e szemben, vagy 
bűntény okozta e .Vieluszky életveszélyes 
sérülését.
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SPORT
150 centiméter a helyből 
magasugrás uj rekordja
Késmárki és Bertalan az uj rekorderek. — 
A 15X400 méteres stafétában nz MTK győ
zött és ezzel végleg megnyerte Budapest szé

kesfőváros vándordíját.
A vasárnapi nagy sportesemények publiku

mából csak egy csekély hányad jutott az OTE 
margitszigeti atlétikai versenyére. Pedig a jól 
rendezett versenyt cgv. uj rekord tette emléke
zetessé.

Késmárki és Bertalan 150 cm-cs ugrásuk
kal megjavították a helyből magasugrás 

rekordját.
Az OTE versenyének hagyományos verseny

száma, a Budapest székesfőváros vándordíjá
val dotált 15X400 méteres staféta az MTK ja
vára dőlt cl. A kék-fehérek igy végleg birto
kukba kerítették az értékes trófeát. Részletes 
eredmények:

Távolugrás: 1. Zádur dr. (BEAC) 627 cm. 2. Tart 
(MAC.) 622 rm. 3. Rálh Végh (BBTE). - 10 000 méter, 
junior: 1. Marcell (RAFC) 37 p. 20 mp. — Helyből ma
gasugrás: 1. Késmárki (BBTE) 150 cm. (Országos ro
koni.) 2. Bei tahin (BBTE) 150 cm. 3. Rácz (FTC). - 
3 >100 méteres junior staféta: 1. MTE 8 p. 29.4 mp. 2. 
OTE. 3. MÁV. - Magasugrás; 1. Késmárki (BBTE) 186 
cm. 2. l'dvardy (BBTE), — 100 méteres síkfutás: 1. 
Sugár (KAOE) 11.2 mp. 2. Odry (BBTE) 11.3 mp. 3. 
Szalay (BBTE). — Gerrlydobás elónyverseny: 1. Kunz 
(FTC) 16 méter előny 6525 cm. 2. Somogyi (OTE). — 
Hármasugrás; 1. Fekete (Dorog) 1370 rm. 2. Magvar 
(KAOE) 1318 cm. Diszkoszdobás: 1. Kiss (OTE) 3662 
cm. 2. Deák (Postás) 3338 cm. •- 15X400 méteres sta
féta: 1. MTK 13 p. 39 mp. 2. KAOE 14 p. 1)3.2 mp. 3. 
BBTE. 4. FTC.

A Főiskolai Sportszövetség válogató 
versenye

lágymányosi pályán folyt le a következő 
eredményekkel: 100 méter. 1. Veres (MAFC) 
115 mp. 2. Oltovay (KEAC) 11.6 mp. 3. Szo- 
kolyi (DGASE) 11.7. mp. — Magasugrás. 1. 
Tóth (Ludovika) 175 cm. 2. Tass (KEAC) 155 
cm. — Sulylókés. 1. Bácsalmási (KEAC) 1312 
cm. 2. Tóth (MAFC) 121.3 cm. — 1500 méter. 
1, Losonczy (BEAC) 4 p. 25 mp. — Gerely
vetés. 1. Tóth (MAFC) 4390 cm. — 4X/00 mé
teres staféta. 1. A) csapat 44.9 mp. — 110 mé
teres gátfutás. 1. Ferenci (MAFC) 17 mp. — 
Rúdugrás. 1. Magdics (MAFC) 320 cm. 2. Lip- 
pai (Ludovika) 300 cm. — Diszkoszdobás. 1. 
Balogh (MAFC) .3890 cm. 2. Tóth (MAFC). — 
Távolugrás. 1. Balogh (MAFC) 681 cm. 2. Ve
res (MAFC) 656 cm. — 400 méter. 1. Magdics 
(MAFC) 52.8 mp.

A Pécs—Baja városok között rendezett 
atlétikai mérkőzés

— mint bajai tudósítónk telefonon jelenti — 
Pécs 62 : 53 arányú győzelmével végződött.
1800 ujoncatléta vizsgázott nz MTE propa

ganda-versenyén.
A Munkás Testedző Egyesület vasárnap délelőtt ren

dezte hagyományos inonshc propaganda-versenyét a 
Millenáris pályán. Közel 180 ujoncatléta mutatkozott be 
a versenyen és rzek között néhány figyelemreméltó te
hetség is akad. Az eredmények között fcltílnően jó a 
300 és 3(00 méter síkfutás győzteseinek ideje, továbbá 
h távolugrás eredménye. A 6 kilogr.imos golyóval a 
három első helyezeti liz méteren felül dobott,

■ távolugrás versenyében tizen ugrottak öt méteren
felül.

Az eredmények o következek: 108 méter (24 induló): 
1. Andrássy 12 mp. 2. Olt Károly 12.6 mp. 3. Engel 
Vilmos 12.9 mp. 300 méter (32 induló): 1. Krepeta 
Gyula 40.2 mp. 2. Olt Károly 41.2 ir.p. 3. Popper 41.8 
mp. 1580 méter (2i induló): 1. Ccuvás József 4 p. 
44.2 mp. 2. Madaras István 4 p. 47 mp. — 3000 méter 
(28 induló): 1. Klcbercz Béla 10 p. ,38.8 mp. 2. Madaras 
■0 p. 45 mp. 3. Lukács. Tiivolugrás (27 induló): 1. 
Túrán Pál 540 cm 2. Kende József 540 cm. 3. Valentin 
Antal 531 cm — Sulydobás 0 kg oa gnlyóval (19 in
duló) 1. Fischer Adóm 1118 cm. 2. Holczcr Elek 1107 
rm. 3. Valentin Antal. - Magasugrás (21 induló): 1. 
Fulner Béla 155 cm. 2. Bonde József 150 cm. 3. Antony 
Dénes és Holczcr Elek holtversenyben 145 cm,

Vasárnapi sporthírek
X Komjádi Béla állapota. A zsidókőrház se

bészeti osztályán fekvő szövetségi pólóknpi- 
• nny betegágya körül csoportosul sportközélc- 
tűn szinejava. A népszerű sportember kedély- 
hangulala a műtét óta lényegesen megválto
zott. A fájdalmak nagyon megviselik a szö
vetségi kapitányt, aki előreláthatóan még 
10—12 napig lesz a kórház lakója.

X A Főinkolal Sportszövetség ma| vlvóvcrscnye nz 
MVSz határozata folytán nem lesz válogUtólellcgü, ha
nem csak egyszerű meghívást verseny. A Műegyetemen 
ma délután kezdődő verseny résztvevői közül Bangba 
(BEAC). Fiala (MAC). Kalmár (MAFC), P.ajcsányi (Wes
selényi VC) neveit emeljük ki.

X l'j tehetség Hint fel a kerékparosszövetaég 
kezdőversenyén Pelvásy Ferenc (MTK) szemé
lyében. A 17 éves ifjn nz tijoncverscnyl fölé
nyesen nyerte. A térelőny versenyt kék (UTE), 
a párosvtirsenyl a Schillmaycr—Horváth-pár, 
h szetnior térelönyversenyt Tandasy (Budai KE) 
nyerte.

X A Budapest - Győngyö* Budapest országúti kerék- 
p/.t versenyt a Világosság KK Huszka Hölzl Mészáros 
oyszeállltásn csapata nyerte 5 őrn 26 perc 3i mp es 
idővel ar MTK és a Postás csapatai előtt. Az utvona- ' 
Ion több bukás történt. Az MTK csapata 16 inp.-cs ké
séssel indult, meit Velvárt lekésett a starttól.

X Botrányba fulladt a MAC—FTC, Corln- 
lhlán-dijinérkőz.éM. -A ineccWt meglepetés
szerűen a MAC nyétte meg 4:2 (2:1) arányban. 
A mérkőzés után a ‘közönség M jól bíráskodó 
Biió jSáu<lorl inziillálni akarta

' ■Bak.oah- WAQ VlsIpólémérMzés volt vasárnap 
l|é,ffllm(JÖlL meccset a Hakoah nyírté meg 5 : 3 (2 :0) 
arAiqpnJ-

X Uj aubenielő-vliágrekordot állított fel vasárnap 
Bécsben lllpilMer, aki karral 112 5 kllogramotemelt.

X Ai nsitrók -cseh atlétlkul mérkőzést, amclv vasár
nap került Bécsben dAntésrc. a cs-hek nvetiék meg 

I’0""' ■■MtVákok 31pontja ellen. Ausztria 
"M-rt "’M. Két osztrák rekord •léit meg a vcraenvrir 4<O méteren Gelssler (WAF) fu- 

’nedi?0.' «"*«»’?’ rt\0"’ ,n'“ *' ^relvdobásban
Kkoídot 'mtahrer 5521 cm.-cs dobásával javított

■ Y"k" '“j""- '•«<'"> -“ s.l." « s 5 , , (“"T''". «1.

Elvérzett a világbajnok francia 
válogatott csapat a Császáruszodában
A magyar nemzeti vizipoló csapat 9:2-re győzte le az olimpiai 
győztes franciákat — Homonnay Márton huszonötödször öltötte 
vasárnap magára a címeres dresszt — A jászapáti-i Fehér 11. 
István a 800 méteres bajnok, a 3-szor 100 méteres vegyes hölgy- 

uszóstafétabajnokságot a MUE hölgyei nyertek
Cnncpi eseményre gyűlt egybe az 5000 főnyi 

díszes közönség vasárnap délután a Császár
uszodában, ahol egy nagyszerű világesemény 
zajlott le. Harmadszor ütközőit meg ezen a 
gyönyörű verőfényes vasárnapon a világbajnok 
francia válogatott vizipóló-csapat Magyarország 
válogatott legénységével.

Nem tagadjuk: lelkűnk mélyen ott élt a re
mény, hogy a világ két legjobb nemzeti együt
tesének harcából a magyar színek kerülnek ki 
győztesként és most az öröm hangján regisztrál
hatjuk:

válogatott csapatunk szemet-lelket gyö-

Jászapátin marad a 800
Az ünnepi mérkőzés keretében két uszóbaj

nokság dőlt cl. 800 méteren a jászapáti Fehér
11. István győzött, mig a 3X100 méteres ve
gyes hölgystaféla-bajnokságot a MUE csapata 
nyerte meg.

A MUSz vasárnapi versenyének eredményeit 
itt adjuk:

Bajnoki versenyek:
Magyarország 1021. évi 800 méteres úszó- 

bajnoksága: (Standard-idő: 12 p. 30 mp. Or
szágos rekoid: 11 p. 24.2 mp. Páhok István 
MTK.)

Bajnok: Fehér II. István (Jászapáti)
11 p. 28.6 mp.

2. Bitskey Zoltán (MESE) 11 p. 48.4 mp. 3. Ha
lasi Olivér (UTE) 11 p. 51 mp. Mind a három 
versenyző az előirt standard-időn belül úszta 
meg a távot.

Magyarország 1927. évi 3X100 méteres ve
gyes liölgyuszóstafétabajnoksága. Standard-idő: 
4 p. 55 mp.

Bajnok: a MUE csapata (Bcncze Irén, Sző
ke Kató, Kraszncr Vilma) 4 p. 50.2 mp.

Magyarország-Franciaország 9:2 (3:1)
Kezdés után Vértessy fog labdát, hátraadja 

Keserű H-nck, aki azonban visszaadja Vér- 
tessynek, az kapura lö, de a labda a kapufá
ról kipattan. Keserű rástartol, rögtön beadja 
és Vértessy belövi az első gólt (1:0). Wenk 
labdája a kapu felett süvít el, viszont Cuvel- 
lier lövését Barta fogja. A kiadott labdát Ho
monnay II. Wenknek passzolja, aki ezt Ke
serű I-nck tov-ábbitja. az kiszökleli Vérlcssyt 
s a második gólt dobja (2:0). Homonnay, 
Wenk, Vértessy összjátékával utóbbi gólt lö 
(3:0). Delberghct a biró eluszás miatt kiál

A magyar válogatott ökölvivógárda húszezer 
főnyi közönség előtt 11:5 arányban győzte le 

az osztrákok reprezentánsait
Széles és Balázs kikapott, Micsicsák döntetlenül végzett

lenfelek és itt már Széles is aktivitásban volt. 
A III. menetben azután a magyar botoló meg
adta magát tsorsának (2:2).

Pehelysúlyban:
Gelb (NSC) győz Posplschil (Rapid) ellen.
Az első menet egyenlő erők küzdelmét mu

tatta, majd Gelb erejét takarékosan beosztva, 
sorozatosan támad. Az osztrák a harmadik me
netben kifulladva védekezik (4 : 2).

KőnnyUsulyban:
Szobolevszky (TTC) győz Guttfreund 

(Puntsching) ellen.
A magyar boxoló bámulatos energiával vetet

te magát a küzdelembe. Az I. roundban szóhoz 
sem engedte jutni az osztrákot, a Ik menetben 
Szobolevszky fölénye kirivó lesz, végül mind- 
ketten kifulladnak, a magyar fölénye azonban 
igy is szemmellálható (6:2).

Weltcrsulyban:
Zechetmayer (Rapid) győz Balázs (TTC) ellen

Az osztrák megérdemelten győzött és igy a 
közönség tüntetése teljesen indokolatlan volt. 
Imponáló az osztrák versenyző nyugalma és ki
tűnő kondiciója (6:4) .

Középsulyban:
Micsicsák (MTK)—Krausz (Rapid) döntetlen
Egyenlő erők szép küzdelme. A közönség ez 

alkalommal is indokolatlanul fütyülte ki a zsű
rit (7 :5).

/ A sport igazi propaganda eseménye volt a 
magyar és osztrák botolók vasárnapi találko
zása. Az üllőiuti pálya közepén felállított rin- 
get húszezer főnyi lelkes közönség vette körül 
és ünnepelte a legjobb magyar boxólógárdának 
az osztrák válogatottak felett aratott 11:5 ará
nyú pompás győzelmét.

Az autók és villamosok egész tömege szállí
totta ki az üllőiuti sportarénába már a kora 
délutáni órákban a publikumot. Az üllőiuti 
fronton levő pénztáraknnál öt óra tájban már 
olyan tumultus keletkezett, hogy csak

lovasrendőr-attak tudott valahogy rendet 
teremteni.

Nagyobb baj azonban nem történt. Annál 
nagyobb rend volt a nézőtéren, ahol a nagy- 
számu nézőseieg könnyen helyezkedett el.

Ünnepi aktussal indult a nagy mérkőzés. A 
magyar válogatott együttes légsulyu reprezen- 
lása Kocsis, a vasárnapi versenyen tizedszer 
képviselte a magyar színeket. A jubilánst, mi
után mérkőzéséi győzelemmel abszolválta, n 
közönség lelkes ünneplése közepette Tatsch 
Péter dr. Ítélőtáblái biró köszöntötte fel a 
ringben és átnyújtotta a MÖSz művészi pla
kettjét.

A verseny egyébként úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag kitünően sikerült. Nagy ünneplésben 
részesült a esuklótörésc óta először ringbe- 
szálll Szobolevszky, akinek első szereplése 
megérdemelt győzelmet hozott. Szobolevyky a 
gyöngélkedő Schmidlol helyettesítene. Az ered
mény a kvetkező :

Légsulyban:
Kocsis (FTC) győz Érben (Slovan) elleji, 

pontozással.
Az osztrák csak az első menetben állta meg 

a helyét. Kocsis gyors akciókkal valósággal 
frappirozza ellenfelét, aki a II. menetben erő
sen védekezik, később azonban teljesen visz- 
szacsctt (2:0).

Banlamaelyban i
Spunner (WAC) győa Széles (FTC) ellen, 

pontozással.
Spunner nagyobb technikai készségével erő

sen támadott, inig Széles védekezésre szorult. 
A II. roundban hevesen csaplak össze az.eb 
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nyürködtető Játék után 9 :2 arányú győzel
met aratva, maga alá gyűrte a párizsi ollm- 
plász vlzlpólótornájának győztesét: Finn

országot.

Az ünnepi esemény hangulatát emelte Ho
monnay Mártonnak, a népszerű Sunyinak já
tékosjubileuma is. A kiváló játékos a franciák 
elleni győzelmes mérkőzésen szerepelt meg
szakítás nélkül a magyar válogatott csapatban 
és az ünneplésben résztvett az egész közönség 
is, jeléül annak, hogy Sunyi egyénisége a szi
véhez nőtt az egész sporlközönségnek.

piéteres uszóbajnokság
2. az NSC csapata (Feszt Franciska, Steincr 
Lili, Sípos Manci) 4 p. 58.6 mp.

Egyéb versenyek:'
100 méteres ifjúsági gyorsuszás. 1. Surányi 

(NSC) 1 p. 10.2 mp. 2. Gazdag Béla (NSC). 3. 
Bozsi Mihály (MUE). — 200 méteres I. oszt,
gyorsuszás, 1. Gáboríi Antal (NSC) 2 p. 38 mp.
— 100 méteres 1. oszt, gyorsuszás: 1. Kövesi 
(MTK) 1 p. 24.6 mp. 2. Hegedűs (BEAC) 1 p. 
25.8 mp. 3. Máthé (UTE). — 100 méteres 1. 
oszt, hátuszás. 1. Bartha Károly (NSC) 1 p. 18.6 
mp. 2. Karácsony (MTK). 3. Szabolcsi (BBTE).
— 100 méteres ifjúsági mellúszás. 1. Gábori 
(BBTE) 1 p. 27.2 mp. 2. Heves (UTE).

Homonnay Márton 
ünneplése

A magyar-francia mérkőzés előtt ünnepelte a magyar 
uszósport Homonnay Mártont, aki ezen a mérkőzésen 
megszakítás nélkül huszonötször szerepelt a magyar 
válogatott csapatban. A jubilánst elsőnek Kiss Géza üd
vözölte lendületes beszédben, átnyújtva neki a MUSz 
plakett lét. A válogatott csapat és az FTC. üdvözletét 
Fazekas tolmácsolta és egy pompás babérkoszorút adott 
át. lionionnnynak. Keserű I. n Hl. kér TVE iátékn^ni- 
WtU át”1 Al'rdd PCdÍg aZ MTK na8>' Plakettjét nyuj- 

lítja. Bulteel passzát Cuvellier váratlanul ka
póra dobja s a labda Barta feje fölött a há
lóba jut (3 :1).

A második félidőben állandó magyar táma
dások közepette Keserű I. négyméteresböl gólt 
dob. (4:1.) Utána a magyar csatársor szenzá
ciós összjátékából Homonnay II. nehéz hely
zetből gólt lö. (5:1.) Vértessy kornerét Keserű
II. belövi. (6:1.) Keserű II. passzát Vértessy a 
kapuba juttatja (7:1), majd Tribouillet gólt dob 
(7:2), Keserű II. leúszik, a kapus feje fölött be
lövi a labdát. (8:2.) Végül Keserű I. boállitja az 
eredményt. (9:2.)

Kisnehézsulyban:
Bokody (B. Vasutas) győz AnderschUtz 

(Polizel) ellen.
A nap legatebb és legélvezetesebb mérkőzése. 

Bokody kitűnő taktikai érzékkel osztotta be 
erejét. Győzelme teljesen megérdemelt volt 
(9 :5).

Nebésaulybani
Busovsiky (FTC) győz Worm (Rapid) ellen

A kis Rusovstky minden tréning nélkül állt 
ki a nálánál erősebb és jóval magasabb osztrák 
ellen és igy győzelmes szereplése minden elis
merést megérdemel.

Végeredmény: 11:5 Magyarország javára.
A biráskodást mintaszerűen látták el az osz

trák és magyar bírói testület tagjai.

X A Boeskny legyőzte a Vasast. Értékes győzelmet 
aratott az újdonsült elsóosztályu proílcsapat, a Bocskay, 
amely 3:2 arányban legyőzte a Vasasok csapatát.

X Slovenszko atlétacsapata 59.5 -47.5 arányban .le
győzte az északmagyarországi válogatott atlétacsapatot.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek
Tandi nyerte az Igazgatósági dijat.

A nagy mezőnyökkel, kitűnő sporttal kezdődő júliusi 
meeting két utolsó napját tönkretette a köhögési jár
vány. A zárónapok 12 versenyében mindössze 15 ló in
dult, átlagban tehát 4 ló sem julott cgy egy versenyre. 
A vasárnap főszámát, az Igazgatósági dijat a menőked
vében lévő Tandi biztosan nyerte a távot sokalló Nádor 
ellen. A favorit Koppány az utolsó helyen végzett, 
mentségére szolgál, hogy Ő is átesett a köhögésen. Az 
1100 méteres handicapban a favorit Andromeda a finis
ben biszalagszakadást szenvedett s lovasa természetesen 
feltartotta. A Kétévesek handicapját a Hesp-istáltó 
egyetlen egészséges lova, Óvár nyerte meg A megszo
kottnál kisebb szápiu közönség elölt lefolyt versenyek 
részletes eredménye a következő:

I. futain. 1. Várkert (3) Kaszián, 2. Adonis (154) 
Csuta, 3. Kapatos (•/io) Martinék. 4 h., 2 h. 10:48.

II. futam. 1. óvár (2) Gulyás, 2. Hamar (256) Stir« 
ezula, 3. Faun (2) Esch Gy. F. m. Lilali S., Kohold, 
Péter l*an. 5á h., fejh. 10 : 34 , 22, 22,

III. futam. í. Tandi (214) Gulyás, 2. Nádor (3) Szoko- 
lai, .3. Gőmör (3) Csuta. F. m. Koppány. %h., nyh. 
10 : 41.

IV. futam. 1. Heimllch (254) Hujber, 2. Ne fázz 
(3 auf) Blaskovits, Wz h. 10 :24.

V. futam. 1. Revízió (256) Kaszián. 2. Tiszagyöngya 
(4) Csuta. 3. Flaminia (3) Gutái. F. m. Viglegény, 
Andromedi. ’Fí h.. ötnegyed h. 10 : 37, 19, 20.

VI. futam 1. Agosta (3) Gutái, 2. Belzebub (2) Gulyás,
3. l’eleas (2) Kaszián. F. m. Bosszantó. Cornelie. 3 h., 
5 11. 10 : 36, 18, 17.

I. 1. Elcna (3) llajcsán, 2. Edus (156) Selmeczy, 3. 
Albatros (pari) Reeves Connie. F. ni. Maki II.. Hetes, 
Sára II., Ecarlé II. 10 : 75, 15, 11, 13.

II. 1. Pusztalegény (156) Búcsú, 2. Forgószél (2 reá) 
Stcpán. F. m. Altes Bristol (4) Pállá elb. 10 : 21.

III. 1. Pimoulouche (4 reá) Csernovits). 2, Sóvárgó 
(6) Csató, 3. Fátum (6) Pállá. 10 : 12.

IV. 1. Varázs (4 reá) Lázár, 2. Maliid (3) Stépán. 
10 : 10.

V. 1. Űzi (2) Selmeczy, 2. Suti (3> Radakovics, 3. 
Csiribum (6» Ciprián. F. m. Soda, Eladólány. Rozgonyf 
(Reeves C.). 10 : 36, 17, 16.

Bécsi versenyek
I. 1. Bride (pari) Rojik, 2. Nobleman (5) Eperjessy,

3. Vércse (254) Schejbál. F. ni. 6 ló.
II. 1. Inpnír (254) Szabó L. II., 2. Furle (254) Tóth, 

3. Bonn amica (’/io) Rojik. F. m. 1 ló.
III. 1. Valy (6) Tuss), 2. Nóta vége (254) Szenté, 3. 

Winzerin (12) Stiglitz (,F. m. 5 ló.
IV. 1. Cclliota (’/io) Schejbál, 2. Vysehrad (pari) 

gr. l'orest, 3. Bombay (6) Kovács) F. m. 1 ló.
V. 1. Janus (4) Szilágyi, 2. Trajanus (6) Weisz, 3. 

Tantris (pari) Kovács. F. m. 4 ló.
VI. 1. Oltcknr (254) gr. Forest, 2. Pitykés (B/zo) Eper

jessy. F. in. 2 ló.
VII. 1. Assir (pari) Weisz, 2. Nemo (154) Eperjessy. 

F. in. 1 ló.
Vili. 1. Bourbon (2) Wcckermann, 2. Marathon II. (4) 

Szabó. F. m. 4 ló.

Húszmillió pengő a Magyar 
Általános Takarékpénztár tőkéje

A magyar közgazdasági életnek jelentős 
eseménye az a megállapodás, amelyet a Ma
gyar Általános Takarékpénztár a Lazard 
fírothers et Co. londoni bankcéggel létesitett.

r Ez a londoni bank ugyanis az angol és ameri
kai pénzpiacon a legelőkelőbb és leghatalma- 
sabbak egyike, tehát bekapcsolódása a ma
gyar közgazdasági életbe nagy reményekre 
jogosít.

A Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság 
dr. Horváth Lipót elnök-vezérigazgató elnöklete alatt 
megtartott rendkívüli közgyűlése elhatározta az alap
tőkének 8 millió pengőről 12 millió pengőre való fel
emelését. Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztett jelen
tésében azzal indokolja az újabb tőkeemelést, hogy a 
takarékpénztár egész üzlete, de különösen 8 fővárosi és 
20 vidéki, összesen tehát 28 fiókjának fejlődése annyira 
erőteljes, hogy újabb tőkék bevonása az üzlet további 
fellendülését és jövedelmezőségét hatályosan fokozná. 
Azonkívül a takarékpénztár igazgatósága a fiókhálózat
nak további fejlesztését is ajánlatosnak tartja, ami 
szintén újabb tőkéket lesz kívánatossá. A takarékpénz
tár jelzálogűzlcte is erőteljesen fejlődött. A jelzálog
üzleten nlaptiló záloglevelek kibocsátása, úgyszintén 
egyéb újonnan bevezetendő emissziós üzletek szintén a 
saját tőkéknek további erősítését, de különösen a taka
rékpénztár eddigi külföldi összeköttetéseinek kiterjesz
tését teszi szükségessé. Ezért a közgyűlés nemcsak az 
alaptőkének felemelését határozta ei, hanem az igazga
tóságnak azt a javaslatát is határozattá emelte, hogy a 
kibocsátásra kerülő uj részvények felét, 40.000 darabot, 
előzetes megállapodások jóváhagyása gyanánt a I.azard 
Brothers & Co. Ltd. londoni bankcégnek engedjék át, 
ugyanolyan áron, amelyen az uj részvényeket a régi 
részvényeseknek ajánlják fel. Ezen részvények eladásá
nak befektetési jellegét, megfelelő zároláson kívül, egyéb 
megállapodások is biztosítják. A közgyűlés határozata 
folytán a 80.000 darab újonnan kibocsátott részvényből 
a másik 40.000 darabot a régi részvényeseknek ajánlják 
fel 4 : 1 arányban darabonként P. 80.— árban, amely
hez bél.vcgillcték és költség fejében P. 5 — járul, ugy 
hogy a részvényesek összesen P. 85.-t fizetnek minden 
uj részvényért. Minthogy pedig az uj részvények nem 
részesednek az idei év osztalékában, a takarékpénztár 
visszatérít az egész befizetett 85.— pengő után a be
fizetés napjától 1927. december 31-ig számított évi 6% 
kamatot, amely kamattérítés a befizetési vételárból le
vonandó. ‘

Az elővételi jog 1927. augusztus hő 1-től augusztus 
6-ig bezárólag gj.-korolható Budapesten: a társaság fő
pénztáránál (V„ Gróf Tisza István-utca 8-10), Wien- 
ben: nz Allgemeihe üsterr. Bodencredit-Anstaltnál, 
Triesthen: az Assicurazioni Generáli és a Bnnca Com- 
inercinle Trlestlna-nál.

A közgyűlés még megválasztotta az igazgatóság uj 
fadját, nemes Rapp Miksa urat, a volt Osztrák-Magyar 
Bank vezértitkárát.

Az alnptőkeemelés keresztülvitele után a takarékpénz, 
tár alaptőkéje 12 millió pengőre, tartaléktőkéje 8 millió 
pengőre, összes saját tőkét tehát 20 millió pengőié fog
nak rúgni.

A közgyűlés után megtartott Igazgatósági ülésen az 
igazgatóság Kunitzer Marcell és Ágoston Mihály igaz- 
gatókat ügyvezető-igazgatókká nevezte ki

A szerkesztésért és kiadásért felel;
Dr. ELEK IJUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői Lapok'* UJságváUalat,

NYOMDAIGAZGATOi HAVAS M.


