
XVJU. évfolyam 33. sz.

Rendkívüli keddi kiadás
Ára 10 fillér r Budapest, 1927 augusztus 16

HÉTFŐI NAPLŐ
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Egy évre 5 pengő « Félévre 2'5 pengő 
ESYES SZÁM ÁRA: 

Magyarországon 10 fillér. Jugoszláviában 
1 dinár. Ausztriában 20 eroschen.

POLITIKAI HETILAP
DR- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal

Budapest, Vili., Rőkk Szilárd ucca 3. szám 
Telefon: József 308 —90

Vasárnap (d. u 4-től): T 245 81.245—82.

Risztics János repülőgépét 
kettős szerencsétlenség érte

H magyar pilóta vasárnap este elindult az óceáni útra, 
de hétfőn Brémában motorhiba miatt leszállott. H leszál
lásnál a gép íutószerkezete és alváza súlyosan megsérült 

— Risztics és társai sértetlenek maradtak

Kohl kapitány a viharok miatt kétórai 
tenger fölötti repülés után visszatért

Vasárnap délután hosszas és izgalmas 
őkíczití; után megtörtént, amit oly iz- 

..............................  a
előkészítés után 
gatottan várt az egész világ és különösen 
magyarok:

Risztics János, a magyar pilóta há
rom társával együtt két repülőgépen 

t elindult Newyork felé.
'Sajnos, nem lehet kellemes és jóleső hirt 

'közölni, az első expedíció előre nem is lát
ható akadályok miatt a kezdet kezdetén 
meghiúsult. A Bremen és az Európa a két 
karcsú madár meglendült a levegőben, ut
ójuk azonban nem vezetett az Óceán 
len távolságáig.

Az Európa motorhiba miatt 

kénytelen volt leszállni, a Bremen 
dig képtelen volt megkezdeni az 
lanti Óceán felett dühöngő vad 

kánnal,
az időjárás szembeszállt az emberi erővel, 
ideig-óráig legyőzte és a Bremen utasai 
kénytelenek voltak visszafordulni. Rísz- 
ticsék vállalkozásáról, amit az egész világ 
lázas érdeklődése kisért, a Hétfői Napló 
külföldi tudósítói az alábbi izgalmas és 
érdekfeszitő tudósításokban számolnak be:

Vasárnap este 6 óra 25 perc: 
elindult a Bremen és az Európa

Berlin, augusztus 14. este 6 óra 30 perc.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A Junkers-müvek dessaui telepén 
a kora délutáni órákban tetőfokára hágott 
a készülődés izgalma. Percenként érkezett 
rádiójelentés a különféle meteorológiai állo
másokról, főként az Északi Tenger és az 
Atlanti-Óceán melletti helyekről az Időjárás 

'a

végtc-

remegve várták az indulást.
Az idő gyorsan múlt a feszült várakozásban. 

Pontosan hat óra húsz perc volt, amikor a két 
gép utasai beszálltak. A montWök ^lösför Risz- 
tics, Edzard és Knickeboker gépe, az Európa 
mcÚé léptek. Bekapcsolták a motort,

á propeller berregve megindult, pontosan 
hat óra huszonegy perckor a levegőbe 
emelkedett a gép. Négy perc múlva startolt 
a Bremen és alig telt el cgy-két perc, 
a duralumlniumból készült két gépmadár 

teste már fenn lebegett a magasban.
Ugyanekkor utána indították a Junkers-müvek 
nagy G 31 jelzésű irányitó gépét, amely Hcll-

körülményeiről. Délután 4 órakor már 
jelentésekből összegezni lehetett, hogy 

ma az időjárás nem eléggé kedvező, 
annyira azonban nem veszedelmes, 
hogy az Indulást tovább kelljen halasz

tani..
Néhány perc múlva még egyszer rövid ta-

goland partjáig kiséri őket. .nyíre észrevettük, hogy motorunk rendetlenül
♦ I működik. Riszticcsel egyetértőén nehéz szívvel
Berlin, augusztus 14. | elhatároztuk, hogy visszatérünk. Baja szerén

ynek sem történt. Remélem, hogy 
„ ujra nekiindulhatok az útnak.
Az Európát kedden visszaszállítják Brémából 

Dcssauba, ahol azonnal szakértők vizsgálják 
meg.

Junkers tanár sirvafakadt 
a kudarc hírére *

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az Európának Brémában történt kény
szerleszállásáról szóló hir Dessnuban érthető 
módon nagy levertséget okozott. Junkere ta
nárt, akit rendkívül izgatottan, de biznkodva 
várta a híreket, valósággal lesújtotta és meg
döbbentette az Európa kényszerleszállása. 
Mikor átvette a rádiójclcntést, pillanatig me
rően maga elé nézve állt dolgozószobája köze
pén és a szobában tartózkodók megindultam 
látták, hogy

könnyek szöktek a szemébe.
Néhány percig tartott, míg erőt- vett felindu

lásán és lecsillapodott izgalma. A szobájában 
összegyűlt szakértők és újságírók kérdésekkel 
ostromolták meg, de Junkere csak néhány szó
val felelt:

— Illába, az emberi erő tehetetlen a vélet
lennel szemben.

A Bremen visszatérése csak fokozta a le- 
vertséget, a reményt azonban nem adták fel. 
A Junkers-müvek vezetősége még hétfőn 
összegyűlt és megbeszélést folytatott arról, 
hogy az Európa balesete és a Bremen 
visszatérése után el kellene indítani a har
madik gépet. A költségek kérdése jelentékeny 
szerepet játszik ennél, Junkers tanár azonban 
a

A dessaui repülőtérre az indulás után egy I csért egyikőnk/ 
rával már egymásután érkeztek a jelentések legközelebb ujrórával- ____ _ t____ ___

a repülök útjáról. Nyolc őrá húsz perckor rá
dión jelentették Brémából, hogy a G 31-es ki
térőgép elvált Risz(icséktől és leszállt Brémá
ban. Nyolc óra harminc perckor Brémától 
északra tűnt fel az Európa. Most rövid meg
szakításokkal este tizenegy óráig jötték a kü
lönféle jelentések északról, amelyek Risztics és 
Edzard útvonalának irányát jelezték. Ezzel egy- 
időbén ugyancsak pontosan beszámoltak a 
rádiójelentések és táviratok a Bremen útjáról.

Éjszaka 11 óra: Risztics kénytelen volt 
leszállni Brémában

Berlin, augusztus 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Éjszaka huszonhárom óráig sza
kadatlanul özönlöttek a jelentések a repü
lők útjáról. Huszonhárom óra egy perckor 
érkezett meg a nagy megdöbbenést és ria
dalmat keltő távirat.

Hannoveren keresztül jelentették, hogy 
az Európa huszonhárom óra egy pere
kor motorhiba miatt kénytelen volt 
Brémában leszállni. A leszállásnál a re
pülőgép megsérült, utasainak azonban 

nem történt semmi bajuk.
Néhány perc- múlva már megérkezett a 
részletes jelentés is, amely pontosan be
számolt arról, hogy ml történt Riszticsék- 
kel. Az Európa eljutott már az Északi ten
ger fölé. Alig félórát repültek a tenger fe
lett, mikor komolyabb természetű motor
hibát vettek észre.

Risztics és Edzard kétségbeesett erőfeszí
téssel dolgoztak a hiba kijavításán. Hiába
való volt azonban minden kísérlet, kockáza
tos lett volna az utat tovább 
egyet jelentett volna azzal, hogy 

lálveszedelembe rohannak.
Végül Is kénytelenek voltak 

dúlni.
kísérelték meg a leszállást. A

folytatni és 
a biztos ha

vlsszafor-
nácskozásra ültek össze Junkere tanár dol
gozószobájában a repülök néhány szakértő- Brémában __ .................... --------------
vei együtt s pár percig tartó megbeszélés Sstét repülőtérről fényszórókkal adtak jelt. 
után kiadták a jelszót:

— Hat órakor Indulunk.
A Junkers-müvek vöröstéglás épületei között 

óriási sürgés-forgás keletkezeit, a Hotel Gold- 
ebner Beitelben megszállt közönség, a repülők 
hozzátartozói és a kiváncsi idegenek a külföldi 
világlapok tudósitót pár perc alatt a repülő
téren termettek. A -ipülőtér északnyugati oldalán 
fekvő hangársorok két hangárjában volt elhe
lyezve a Bremen és az Európa. A munkások 
kitolták a külön erre a célra épített, cemente
zett starthelyre, a motorszerelők, érdeklődő pi
lóták gyűltek a gép köré. Minden porcikáját 
ujra meg ujra megvizsgálták. Közben Risztics, 
Edzard, Kohl és Loose beöltöztek pilótoruháik- 
ba. Mr Knikeboker, a Hcarst lapok tudósítóit, 
aki Risztics gépén indult, szintén beölt .ott

A repülőtéren olt voltak az utasok felesé
gei, akik aienimeliáthatóan az izgalomtól,

óvatosan igyekeztek a földre jutni, siklóre
püléssel kísérelték meg a leszállást, amely 
azonban minden óvatosság ellenére baleset
tel végződött.

A gép meglehetősen hirtelen ért ■ föld
re, lékcsavarja eltörött, a gép futószer
kezete és alváza erősen megrongálódott,

az utasoknak azonban szerencsére semmi 
bajuk sem történt.

Bremen küzdelme a viharral
Berlin, augusztus 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon-

letre, két óra negyvenöt perckor Fleetivod 
fölött, Liverpooltól északra tűnt fel a gép, 
amely zuhogó záporban haladt. Utóljára 
Kingstown (Dublin) fölött látták a gépet, 
az Atlanti óceán irányában haladva. A je
lentésekből kiderült, hogy

az Atlanti Óceán felett óriási vihar, or
kán dühöngött. A Bremen nem tudott 
megbirkózni az elemekkel és két órája 
repült már a tenger felett, mikor kény

telen volt visszafordulni.
Újra irányt vett vissza, Németország felé. 
Hétfőn délután négy óra huszonöt perckor 
tűnt fel Dessau fölött és öt perc múlva si
mán, minden baj nélkül földet ért. A re
pülőgép teljesen sértetlen, az utasoknak 
semmi bajuk sem történt.

Risztics és Edzard nyilatkoznak 
Htjukról

Bréma, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjclen- 

tése.) Az Európa leszállása után Edzard és 
Risztics hosszabb beszélgetést folytatlak az új
ságírókkal és a repülési szakemberekkel. 
Edzard többek között a következőket mon
dotta.*

— Oldenburg és Emden között súlyos ziva
tarba kerültünk, fekete viharfelhők fala zárt 
körül bennünket és szakadatlanul cikázott kö
rülöttünk a villám Borkumtól száz kilométer

megbcszélések alapján

már meg Is telte az első szükséges lépé
seket az uj gép Indítására.

A Junkers-müvek egyik megbízottja már el
utazott Berlinbe, ahol az újabban utnaklndi- 
tandó harmadik gép biztosításáról tárgyal egy 
nagy biztosítási vállalattal. Az eddigi meg. 
megbeszélések szerint a harmadik gépen

Ismét Risztics és Edzard Indulnának 
ulra Amerika felé,

hogy most már remélhetőleg legyőzhessék m 
Óceán végtelenségét.

Walkó látogatása Bethlennél

jelentése.) A Bremen további útjáról egy-1 
másután érkeztek a jelentések. Éjszaka egy 
óra ötven perckor Manchestertől északke-1

Walkó Lajos külügyminiszter az ünne
pek alatt meglátogatta Inkepusztán Beth
len István gróf miniszterelnököt, akivel 
aktuális kérdésekről tárgyalt. Jól 
körökből származó értesülés 
külügyminiszter Bethlen István 
niszterelnökkel a hefcegprimási
töltéséről is tanácskozott, amennyiben a 
pápa részéről Orsenigo Cesare pápai nun-

informált 
szerint a 
gróf mi
szék be-

cius utján folytatott tanácskozásokon ö 
képviseli a magyar kormányt. Mint be
avatott helyen mondják, ezek a tárgyalá
sok egyelőre csupán puhatolózások a ki
nevezendő jelölt személyét illetően. Kor
mánykörökben kizártnak tekintik azt az 
eshetőséget, hogy a pápa a magyar kor
mánnyal kötött megegyezés nélkül neveznj 
ki az uj hercegprímást.
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Többezer főnyi tömeg rész
vételével folyt le a tihanyi 

emlékünnepély
Tihany, augusztus 15.

Tihanyban n társadalmi előkelőségek s több
ezer főnyi közönség részvétele mellett folyt >c 
hétfőn, Nagyboldogasszony napján a IV. Ká
roly király tihanyi országos emlékbizottság ál
tal rendezett emlékünnepség s a tihanyi hősök 
emléktábláinak leleplezése. Annyian érkeztek 
erre az alkalomra Tihanyba, valamint a szom
szédos Balatonfürcdrc, hogy valamennyi szálló, 
magánlak, sót még a fürdőkablnok is megtel
tek; magának Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszternek, aki az ünnepségre ideérkezett, a 
tihanyi biológiai intézetben jutott éjjeli szál
lás. Nagy feltűnést kellett az

osztrák dlszegyenruháa tisztek küldöttsége, 
amely Bécsből Győrön át érkezett Balaton- 
füredre báró Novak-Arjeltl Guidő táborszer
nagy Mária Terézia-reaidcs vitéz vezetésével.

Többek között megjelent az ünnepségen 
gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatás
ügyi miniszter, Rótt Nándor dr. veszprémi 
megyéspöspök, gróf Széchenyi Emil bizottsági 
országos tdnök, gróf Hunyadi József, gróf Ká
rolyi József, Ugrón Gábor <iy. miniszter, Gö- 
mörey György zalavórmegyei főispán, Beöthy 
Zoltán alispán, Kálmán Jenő. lléjj Imre dr. és 
több országgyűlési képviselő. Féltizenegy óra 
után érkezett József főherceg családja autón 
tihanyi nyarnlókastélyából. Maga József fő
herceg távolmaradt, mert a székesfehérvári 
kiállítás megnyitó ünnepségein vett részt.

A tihanyi bencésapálság templomában tar
tott szentmise után a templom falán elhelye
zett tihanyi hősi halottak emlékét megörökítő

Lord Rothermere levele 
egy debreceni angol tanárhoz

„Megőrzőm az Ön levelét — írja a lord, — hogy 
felhasználhassam, ha elérkezik az ideje"

Debrecen, augusztus 15.
Három héttel ezelőtt Vclsh angol nyelv

tanár, aki 1914 óta Magyarországon tar
tózkodik s Debrecenben lakik, levelet in
tézett lord Rolhermerehez. ht angol tanár 
lizennégyoldalas levélben részletesen ismer
tette Magyarország jelenlegi helyzetét s 
speciális eseteket sorolt fel annak igazo
lásául, hogy Magyarországot a trianoni 
béke következtében milyen sérelmek érték. 
Velsh angol tanár levelére

lord Rotbermeretől szombaton válasz 
érkezett. A lord sajátkezűié^ Irt levele 

magyar fordításban igy hangzik:

Hajnali affér a Mignon bárban 
és a Dunaparton

Parázs botrány gyors kibéküléssel és lovagiassággal
Vasárnapra virradó hajnalon, amikor a 

budai hegyek felett megrepedt az éjszaka 
fekete kárpitja, megszólalt a kirándulóhajó 
leJső gongja, és a piaci kofák standjukhoz 
siettek, parázs botrány zajlott le a Duna- 
korzó és a Wurm-utca sarkán, melynek fő
szereplői egy volt művésznő és egy aktív 
színigazgató voltak, statisztái pedig több elő
kelő szinház direktorai és színházi újság
írók.

Az éjféli órákban a Mignonban egyik asz
talánál kisebb társaság szórakozott. A tár
saságban helyet foglalt Beöthy László szín
igazgató, Németh Piroska volt színésznő, 
Éger Imre főtisztviselő és még néhány szín
házi újságíró. Éjfél után újabb nagyobb tár
saság érkezett a Mignon-barba, köztük 
Sebestyén Géza, a Városi Szinház igazgatója

Alkalmi vétóiéiból eredd, peraaa cs ismyrns 
eaöny«i(rk. valamint antik bátorok 

olcsóbban mint bárhol

Mntikark R.-T. 
(Sternberg Z. J.) 

VII., Dob ucca 31. sz. 
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emléktábla leleplezése következett. Sypnlevski 
altábornagy, a IV. Károly-emlékbizottság ve
zetőjének- beszéde után dr. József Ferenc fő
herceg mondott beszédet, amelyben méltatta 
a tihanyi hősi halottak érdemelt.

Áz emléktáblát ezután számosán megkoszo
rúzták, majd gróf Széchenyi Emil kérelmére a 
Bencés-rend vette ót megőrzésre. Ezután a 
tihanyi óhegyen felállított oltárnál ünnepélyes 
főpapi szentmisét mondott dr. Rótt Nándor 
veszprémi megyéspüspök IV. Károly király 
emlékére. A tábori mise után dr. Kelemen 
Krizo3ztom budapesti reálgimnáziumi tanár 
szentbeszédet, majd dr. Angyal Pál egyetemi 
tanár kegyeletes ünnepi beszédet mondott. Vé
gül a IV. Károly király tihanyi tartózkodását 
megörökítő emléktáblát koszoruzták meg a 
jelenlevő köldöttségek.

Az ünnepség kinos incidenssel végződött. A 
hivatalos ünnepség befejezése után ugyanis

egy exalláltan viselkedő férfi felmászott ■ 
tábori oltár műgütll magaslatra s onnan 

váratlanul szónokolni kezdett,

Ottó királyt s a népet éltetve. Az ünnepélyen 
megjelent előkelőségek néhány pillanatig meg
lepetten néztek reá, majd felálltak helyeikről 
és eltávoztak Rövidesen csendőr érkezett, aki 
be akarta kisérni a csendőrségre a műsoron kí
vüli szónokot, azonb.an a jelenlévő előkelő ven
dégek kérésére a bekisérés nem történt meg. 
Az igazoltatásnál kiderült, hogy az illető Rácz 
Sándor tanító, aki régóta szenved szónoklás! 
mániában.

„Kedves Mister Vetsh! Levele nagyon le
kötelezett s hálás vagyok az ön által fel
sorolt specifikus esetek közléséért. Rövide
sen elérkezik az az idő, amikor nagyonis 
fontosak lehetnek ezek és hasonló bizony
ságtételek, amelyek arról szólnak, hogy 
milyen jogtalanságok érték Magyarországot 
az utóállamokban. Megőrzőm az ön leve
lét, hogy felhasználhassam, ha elérkezik az 
ideje.

Készséges híve, Rothermere".
A kézírásos levelet, amelyet lord Rother

mere saját privát levél papirosán irt, a
Hegedűs Sándor-féle könyvkereskedő cég 

i kirakatában kifüggesztették.

és Lázár Ödön a Király Szinház igazgatója, 
akik Németh Piroskáék asztala mellett fog
laltak helyei. Sebestyén Géza természetesen 
szívélyesen üdvözölte Beöthy Lászlót és en
nek társaságát, megállt asztaluk mellett és 
ismerőseivel beszélgetni kezdett. Alig időzött 
néhány percig a szomszéd asztal mellett 
Sebestyén Géza, mikor Éger Imre indulato
san rászólt:

— Pardon, ez az én asztalom!
Sebestyén meghökkent az inzultusra, egy 

pillanatig gondolkozott, majd halkan, hogy 
a feltűnést kerülje, visszavágott:

— Vegye tudomásul, hogy az asztal csak 
a társaságukban ölő dámáé lehet!

Sebestyén Géza, aki híres udvariasságá
ról, meghajtotta magát és visszatért társa
ságához.

Saját asztalánál azonban meglehetős éles 
hangon Ítélte el Éger Imre eljárását, ame
lyet magára nézve méltatlannak tartott.

Sebestyén reflexióját ugy látszik meghal
lotta a szomszéd asztalnál ülő Éger. Imre, 
aki

a szomszéd asztalnál ülő Éger. Imre,

indulatosan ugrott fel helyéről,
_ magának elégtételt szerezzen. Beöthy 

László és a mellette ülök visszanyomták 
helyére Éger Imrét, mig Sebestyén Gézát a 
zajra figyelmessé lett barátai rábeszélték, 
hogy a bárból a terraszra kimenjen.

hogy

Uj mozgó-sziuházat talál
tCapilot régi nagy köröníége, mely elmegy a filmpalota 18-iki, csfitörtöki ünnepi 
megnyitójára. A nyári .tünet alatt ugyanis a Capllol filmpalotát művészi kezek át
alakították, uj székeket, fotöjűkef helyeztek cl nézőterén, hogy annál kényelme
sebben, művészi környezetben élvezhesse végig a közönség a szezón nugy film- 
produkcióit. Megnyitó műsorában a közönség kedvencei

Zoro és ll»ru mnjd Reginaid Benny
szórakoztatják a Capitol filmzzinház közönségét.

A kirobbanni készülő indulatoknak az 
első fejezete természetesen feltűnést keltett 
az asztalokná., mert mindenki ismerte a köz. 
kedvelt színigazgatót, Sebestyén Gézát, aki 

súlyos kifejezésekkel Illette Éger Imrét.
A tragikomédia első felvonása ezzel vé

get is ért, Beöthy fizetett és a társaságot tá
vozásra szólította fel. Amikor már az utcán 
volt Beöthy László társasága, Sebestyén 
Géza a társaság után sietett és érthető izga- 

galommal magyarázta Beöthynek a történ
teket.

A már látszólag elmúlt affér azonban itt, 
a Wurm-utca és a Dunakorzó sarkát 

kirobbant
A nagy tumultusban még ma sem állapít
ható meg hogyan történt, csak annyi bizo- 
ynos, hogy Németh Piroska kezet emelt 
Sebestyén Gézára, aki ingerülten a követ- 
kezöket kiáltotta:

— KI felelős ezért a hölgyért, kihez 
tartozik?

— és közben ütésre emelte a kezét.
Éger Imre hangos szóval jelentkezett

Kepes Ferenc detektív motorkerékpár
versenyző halálos szerencsétlensége a 

péceli országúton
Vasárnap a Budapest-^Szeged és Sze

ged—Budapest között rendezett molorke- 
rékpárverseny befejezésé után súlyos sze
rencsétlenség történt. Kepes Ferenc buda
pesti államrendörségi detektív, a verseny 
egyik résztvevője leesett gépéről és súlyos 
sérülést szenvedett, amelybe belehalt. Kepes 
Ferenc a Detektív Athletikai Club mo
torszakosztályának elnöke résztvett a Te
rézvárosi Torna Club által rendezett Buda
pest—Szeged és Szeged—Budapest között 
lefolyt motorkerékpárversenyen, majd a Pá
céi felé vezető országúton haladt tovább

Vakmerő kasszafurók ki
fosztották az újpesti nagy
tőzsde páncélszekrényét.

és ezzel a zsákmánnyal az esti sötétség be
álltakor sikerült észrevétlenül kijutniok a 
házból. A pontos kárösszeget eddig még nem 
lehetett megállapítani. A nagytraflkban azon
nal pénztárrovancsolást kezdtek és összeír
ják a leltárt, hogy megállapítsák, mit vittek 
a betörök magukkal. Ezt a leltárt holnapi 
küldik meg a rendőrségnek.

" •' : ------ • —

Hétfőn reggel vakmerő kasszafurás ügyé
ben indított nyomozást a rendőrség. Az új
pesti kapitányság jelentette, hogy az Árpád- 
ut 65. szám alatti özv. Fáy Alberlné-féle 
dohánynagyárudában

kasazafurók jártak.
A földszintes házat egészen elfoglalja az 

üzlethelyiség, lakók nincsenek benne. Va
sárnap délben tizenkét órakor zárták be az 
üzletet, a személyzet rácsukta az ajtóra a 
masszív, erős lakatot, amely megfelelő biz
tonságot nyújt a betörés ellen. Ma reggel a 
nyitásnál

érintetlenül találták a lakatot.
Mikor azonban beléptek a helyiségbe, 

megdöbbentő látvány fogadta őket. Az iroda
helyiségben elhelyezett kis kézipénztár fa
fiókja az üzlet közepén a padlón hevert, a 
nagy Wertheim-kassza pedig meg volt fúrva.

A páncélszekrény falán nagy lyuk tá
tongott A tettesek rést égettek a pán
célfalban és ezen keresztül kiemelték a 

a benne lévő pénzt.
Á megdöbbentő felfedezés után azonnal 

meginditották a nyomozást.
A jelek szerint a kasszafurás valószínű

leg még tegnap történt A tettesek észrevét
lenül belopóztak a nagytraflk épületébe, el
rejtőztek a padláson és megvárták, mig a 
tulajdonosnő és a személyzet eltávozik. Uz- 
letzárás után a lezárt ajtó mögött azután

kibontották a mennyezetet, leereszked
tek a helyiségbe és megfúrták az acél

szekrényt
Így sikerült nekik világos nappal kifosz

tani a pénztárt, mert az ajtón kívülről rajt 
volt a lakat és senki sem gondolhatott arra, 
hogy beiül betörők dolgoznak, akik tehát 
nyugodtan végezhették munkájukat. A kézi- 
pénztárból és a vaskasszából körülbelül

2500 pengő készpénzt és 7000 pengő ér
tékű bélyeget vittek magukkal, azonkí

vül nagymennyiségű cigarettát és szivart 
csomagoltak össze 

szó szót követett, napernyők és esernyők 
emelkedtek és törtek el a levegőben, a tu
multusban pedig felsikoltott Németh Piros
ka hangja:

— Megütöttek! Megütöttek!
A korai járókelők érdeklődve állták kö

rül az elegáns hölgyekből és urakból álló' 
társaságot, amelynek hajnali szórakozása 
ilyen tragikus fordulatot vett. Néhány fo
lyamőr sietett a társasághoz, hogy a vitat
kozókat szétoszlassa, amire azonban már 
nem volt szükség, mert közben a kedélyek 
lecslHapultak, Németh Piroska és Sebestyén 
Géza, mintha misem lett volna, természe
tesen

Ö8szebékültek 
és a két társaság külőn-külön taxira ülve 
elhajttatott.

Az ügynek azonban lovagias folytatása 
van, amennyiben Sebestyán Géza, a Városi 
Szinház igazgatója még vasárnap folyamán 
Kánitz Géza és dr. Heumann Károly utján 
provokáltatta Éger Imrét, aki ma nevezi 
meg segédeit.

niofor-*
szenvci

hogy

motorkerékpárján. Menetközben a 
kerékpár hátsó gummija defektust 
dett, melynek következtében

a kocsi (elbukott.
Kepes, a motorkerékpár vezetője 

oly szerencsétlenül esett a földre, 
súlyos koponyaalapi sérülést szenvedett.
A telefonon előhívott mentők a szeren

csétlenül járt detektívet válságos állapotban 
a Szent István-kórházba szállították, ahol 
röviddel később, anélkül, hogy eszméletre 
tért volna, meghalt.

Á „Mohai Ágnes" ásványvízé a legszíve
sebben rendelt ásványvizek közé tartozik, 
mert rendkívül előnyös vegyi összetételeinek 
a legkülönbözőbb bajoknál, de különösen az 
emésztőszervek hurutos bántalmainál már 
régtől fogva felülmúlhatatlan sikereket kö
szönhetek. Stamborszky Lajos dr., MÁV or
vosi tanácsadója és kir. fogházorvos, Szom
bathely.,

Augusztus 18-án nyílik meg a 
VAS-, OÉP- ÉS 

HÁZTARTÁSI IPARI 
KIÁLLÍTÁS 

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

Nagyszerű látványosság. 

Iparcsarnok - Fővárosi csarnok.

Legízebb Legjobb Legolcsóbb

PAPu. PAP... PAP.
kárpitosára, vas- és résbútor<yftro

GICHNER JÁNOS
Budapest, VIE, Bnsébet körút 30,

Nap Utelógqgi n Hllér ellenében postán küldök

l ^női1 biítagekae?
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Önként megszüntették 
a sztrájkot a munkások és ma 
reggel megkezdődik a munka
Minden feltétel nélkül felveszik a szerszámot 
és a munkaadók méltányos béremelést adnak

A bérmozgalmak ügyében a két ünnep 
Alatt váratlan fordulat következett be:

a munkások feladták a sztrájkot.
A sztrájk feladása Vass József népjóléti 

miniszter beavatkozásának az eredménye. 
Vass miniszter ugyanis szombaton Peyer 
Károly szociáldemokrata képviselő előtt, aki 
a munkások küldöttségét vezette, azt a ké
rését fejezte ki, hogy a munkásság ked
den reggel vegye fel a munkát és ebben az 
esetben ugyanis minden tekintélyét latba- 
veti a megegyezés létrehozása érdekében. 
Ez a közbelépés eredménnyel járt.

A munkások kedden reggel visszatérnek 
munkahelyeikre, délután pedig Vass Jó
zsef elnöklésével megkezdik az érdem
leges tárgyalásokat a bérkövetelések el

intézésére.

Hétfőn délelőtt e megoldás előkészilése 
céljából Vass József népjóléti miniszternél 
több, mint négyórás tanácskozás volt Dél
előtt 11 órakor ugyanis megjelent Vass Jó
zsef népjóléti miniszternél Issekutz Aurél 
belügyi államtitkár Andréka Károly fő
kapitányhelyettes társaságában. Mindketten 
előbb Dréhr Imre államtitkárt keresték fel, 
majd együtt mentek be Vass József helyett- 
tesminiszterelnökhöz. A tanácskozáson, 
amely délután 3 óráig tartott, résztvett 
'Kende Tódor, a Magyar Gépgyárak és Vas
művek Egyesületének igazgatója is,.

A tanácskozás után

a legilletékesebb helyen

a következőket mondották a Hétfői Napló 
munkatársának :

— A munkások eleget tesznek a he
lyettes miniszter elnök kívánságának és 
'kedden reggel felveszik a munkát. A bér
követelések kérdésének megoldása cél
jából kedden este hat órakor értekezlet 
lesz a népjóléti minisztériumban Vass 
'József helyettes miniszterelnök elnöklé
sével. Ezen az értekezleten résztvesznek 
a munkásság képviselői is, akik meghí
vást kaptak a megjelenésre. A mai ta
nácskozáson a népjóléti miniszter infor
mációkat szerzett be a munkáltatóktól 
és holnap, a benyújtott bérlisták alapján 
kezdi meg a szembenálló felek álláspont
jának összeegyeztetését. Az eddigi tár
gyalások alapján minden remény meg 
van arra, hogy a bérmozgalmak ügye 
rövidesen békés megegyezéssel végleg 
befejeződik.

K sztrájk ügyében beállott döntő fordulat 
előzményed alig néhány óra alatt peregtek 
le. Szombaton jelentkeztek a Magyar Vasmű
vek és Gépgyárak Országos Egyesületénél a 
Hackspacher-fé\e csoport néven ismert. 
Vas- és Rézesztergályos és Rokonszakmák 
Országos Egyesületének vezetőt, azzal, hogy 
a szociáldemokrata szakszervezettől függet
lenül óhajtanak tárgyalni a sztrájkról. A 
Vasművek vezetősége nem zárkózott el e 
kivánság elől és szombaton

külön tárgyalást folytatott velük.
A Hackspacher-fé\e csoportnak, — amely 
ellentétbe került és elzárkózott a szociál
demokratáktól — körülbelül 1500 tagja dol
gozik a Weisz Manfréd gyárban. A tárgyalá
son a csepeli gyár részéről Dessauer igazgató 
vett részt a Vasműveket pedig Kende Tódor 
igazgató képviselte. A munkaadók tudvalé
vőén már napokkal ezelőtt felszólították a 
munkásokat, hogy

minden kikötés nélkül
szüntessék meg a gazdasági életet megbénító 
sztrájkot és ebijen az esetben hajlandók 
megvizsgálni és orvosolni sérelmeiket, fezt 
ismételték meg a szombati tárgyaláson is.

A Hackspacher-csoport elfogadta ezt a 
feltételt

és a megegyezés alapján felszőlitotta tag
jait, hogy kedden reggel a rendes időben 
Vegyék fel a munkát.

Jelentkeznek a szociáldemok
rata munkások is

A Hackspachcr csoport megegyezésének 
híre lesujtónak hatott az összes munká
sokra. Elképzelhető volt, hogy a másfélezer 
lember munkába lépése nem marad min
den hatás nélkül a tömegekre. A sztrájkoló 
gyárak bizalmi emberei rögtönzött meg
beszéléseket tartottak, amelyen engedéke
nyebb hangulatot tapasztaltak a sztrájko- 
lók részéről. A szakszervezetekben vasár 

nap egész napon út folyt a tanácskozás, 
amely ilyen körülmények közölt az előre
látható eredménnyel végződött: a munkás
ság önként abbahagyta a sztrájkot.

Hétfőn délelőtt a vasmunkások szak
szervezete telefonon felhívta Kende Tódort.

Metykó szakszervezeti titkár közölte 
vele, hogy elfogadják a Vasművek In
dítványát és az összes sztrájkolók fel-

A Vasművek főtitkára
Kelemen Móric, a Vasművek és Gépgyárak 

Országos Egyesületének főtitkára, a következő
ket mondotta a sztrájkkal kapcsolatban a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A Vasműveknek a kezdettől fogva az volt 
az álláspontja, hogy a sztrájkolók vegyék fel a 
munkát. Amennyiben a munkamenet zavartalan 
lesz és garantálják, hogy apróbb sztrájkok nem 
zavarják, akkor megszüntetik a kizárást, azok
ban a gyárakban, ahol a zavaró részleges 
sztrájkok miatt kénytelenek voltak ezt elren
delni és nem zárkóznak el a méltányos kíván
ságok elől. Ma délelőtt a szakszervezet közölte 
a Vasmüvekkel, hogy

elfogadják az indítványt és garanciát nyúj
tanak, hogy a munkamenet zavartalan lesz.

Ennélfogva felkértük az Izzó, és a Ganz villa
mossági gyárat, hogy holnap reggel tegye lehe
tővé a kizárt munkások munkába állását. A 
Weisz Manfréd gyárban a rendes munkamenet 
csak egy-két nap múlva indul meg. Ennyi időre

A munkásság egyhangúlag határozott: kétszer 
24 órára felveszi a munkát

A helyzetről megkérdeztük a szociáldemo
krata-párt vezetőségét, valamint a vasmun
kások szakszervezetének elnökségét is, ahol 
csodálkozással fogadták azt a hirt, amely 
szerint a népjóléti minisztériumban már hi
vatalosan-is kijelentették volna a sztrájk 
megszűnését. A munkásság ugyrin keddeh 
reggel hajlandó fölvenni a munkát, ez az el
határozás azonban csak vasárnap az esti 
órákban következett be, amikoris az egyes 
gyárak munkásai gyári értekezletet tartot
tak. Ebben az ügyben egyébként

Bárdos Ferenc,
a szociáldemokrata vasmunkások elnöke va
sárnap este a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A csepeli, erzsébetfalvai és újpesti vas
munkások vasárnap délután és este gyári

értekezletet tartottak, amelyen 
egyhangúlag elhatározták, hogy kedden 

reggel újra fölveszik a munkát.
A munkásság kizárólag azért határozott igy, 
mert bizonyítani akarja, hogy a bérmozga
lomnak nincsenek hatalmi szempontjai. A 
gyári értekezletek határozata kimondja to
vábbá, hogy

a munkások csak kétszer huszonnégy 
órára hagyják abba a sztrájkot, 

vagyis a békéltető tárgyalások idejére. Ez a 
határozat is a munkásság egységes erejének 
a dokumentuma. Amennyiben két nap alatt 
vagy legföljebb három nap alatt a békéltető 
tárgyalások eredménnyel nem fejeződnének 
be, a munkásság uj helyzet elé kerül, amely
ben újra határozni fog a sztrájk folytatá
sáról.

Budapesten elfogták Micsey 
Henrik amerikai autógyárost 
és mig a fogházban ült, hitves
gyilkosság gyanúja miatt fel

jelentették a rendőrségen
Fogházbüntetés elöl szökött meg hat évvel 
ezelőtt, de a honvágy négy nappal a körözés 
elévülése előtt hazahozta Brazíliából, ahol 

dollármilliomos lett
Rendkívül érdekes és nem mindennapi felje

lentés ügyében folytatott a főkapitányság nyo
mozást, amelynek hátteréül egy minden rész
letében izgalmas régebbi bünügy szolgál.

A kommün bukása utáni időben, mikor az 
élelmiszerbeszerzés és igy a cukorellátás is 
nagy nehézségekkel járt, ismeretlen tettesek el
loptak az Országos Méhészeti Központból nagy
mennyiségű cukorutalványt. A lopott utalvá
nyokból vásárolt egy csomót Micsey Henrik 
jómódú budapesti kereskedő, aki azuíán be
váltotta az utalványokat és az igy szerzett 
cukrot jó áron eladta. A rendőrség leleplezte 
a visszaélést, eljárást inditottak Micscy ellen, 
akit

■ törvényszék negyven rendbeli csalás mi
att két évi (egyházra Ítélt eL

U F A Márkus Emília Park
Liliom Hervey vigjátéka:

APA KERESTETIK!
EzenklvUl az Ufában: 

A halál ura 
egy német tiszt életének regénye.

veszik a munkát.

A jelentés ulán nemsokára tanácskozás 
volt a népjóléti minisztériumban Vass Jó
zsefnél, ahol Issekutz Aurél és Dréhr Imre 
államtitkárokkal, valamint Andréka Károly 
fökapitányhelyettessel együtt megjelent 
Kende Tódor és bejelentette a nem várt 
fordulatot, amely pontott tett a szírájkmoz- 
galom után.

a sztrájk megszűnéséről 
van szükség, niig az egymásba kapcsolódó üze
mek munkafolylonossúga kiépül.

—• A mai fordulatot egyrészt a Hackspacher- 
csoport határozata befolyásolta — folytatja 
Kelemen Móric. — Márészt pedig az, hogy 
Vass kegyelmes ur szombaton, mikor a szak
szervezet küldöttsége nála járt, teljes nyoma
tékkai felkérte őket, a munka felvételére és 
megígérte, hogy ő interveniál a továbbiak ér
dekében a munkaadóknál.

A ma történt eseményekkel természetesen 
még nem fejeződött be a sztrájk ügye.

A Vasművek és Gépgyárak Országos Egye
sülete keddre igazgatósági ülést hívott 
össze és ezen tárgyalják meg a munka
adók által engedményezett bérrendezés 

keresztülvitelét.
A két hét óta húzódó sztrájk a mai napon 

tehát véget ért és kedden reggel önkéntes el
határozásból újra kézbeveszi a szerszámot a 
tizenötezer sztrájkoló munkás.

1920 januárjában kelt a törvényszék Ítélete, 
amelyet megfellebbezett és szabadlábon véde
kezett tovább. A büntetés súlyosságától félve 
szökősen törte a fejét. Sikerült is hamis útle
véllel megszöknie. Micsey, aki családos ember, 
feleségét magával vitte, két kisgyermekét azon' 
bán nem akarta kitenni a szökés izgalmas és 
kockázatos utjának. Nagyanyjuk gondjára bízta 
őket ő pedig feleségével együtt nekivágott az 
útnak és

sikerült kijutnia Brazíliába.
Mire a táblai tárgyalást kitűzték már megszö
kött és ekkor elfogatóparancsot adtak ki el
lene. Közbon fordulatokban bővelkedő életben 
▼olt része. A szökés költségei felemésztették 
minden vagyonát, fillér nélkül érkezett Rio de 
Janeiroba. Először vasúti rakodó munkás lett,

A Márkus Parkban: 
Rínald o Rinaldíní 

modern feldolgozásban Fősz.: CarloAldíni 

majd hordár, farmokon dolgozott, fütő volt 
egy hajón, végül kitanulta a gépkocsivezetést. 
Ez azután meghozta a szerencséjét. Bejutott 
egy autómühclybe, csakhamar kiismerte magát, 
szorgalmas munkával kis tőkét gyűjtött és egy 
egészen kis autójavitómühelyl nyitott. A vál
lalat kitünően bevált és káprázatos gyorsasság- 
gal meggazdagodott. Ma már autógyára van 
Rio do Janeiroban, egy hatalmas farm tulaj
donosa és

vagyona meghaladja a milliót — dollárban.
Hiába volt azonban a vagyon, a mérhetetlen 
gazdagság, a pénz nem tudott pótolni vala
mit : a szülőföld és a család hiányát. Honvágy 
fogta el,

vágyakozott n gyerekei után, akik közül az 
egyiket hat hetes korában hagyta eL

Hosszú gyötrődés ulán végre rászánta magút, 
hogy hazajön Magyarországra. Tudta, hogy a 
csalás büntette hat év alatt elévül és ezért leve
let irt itteni ismerősének, hogy nézzen utána, 
miként áll nz ügye. Megbízottja értesítette, 
hogy a bűncselekmény 1927 január 15-én el
évül, ekkor tehát nyugodtan hazajöhet. Az ér
tesülés alapján el is indult hazafelé, azzal a 
szándékkal, hogy magával viszi gyermekeit Rio 
de Janerióba, feleségét azonban nem hozta ma
gával. Dollármilliomoshoz illő módon utazott. 
Luxushnjón érkezett meg az Újvilágból, autóját 
is magával hozta. Pontosan január 15-én érke
zett meg Bécsbe, hogy innen másnap tovább 
induljon Budapest felé.

Bécsben a Grond Hotelben nyittatott magá
nak elegáns lakosztályt,

kitöltötte a bejelentő lapját és lefeküdt aludni,, 
hogy másnap korán reggel tovább folytassa út
ját. A bejelentőlap a rendőrségre került és a 
rendőrigazgatóságon észrevették, hogy az ame
rikai dollármilliomost negyven rendbeli csalás 
miatt körözik a magyar hatóságok. Azonnal 
detektiveket küldtek a lakására és felmutatták 
előtte a budapesti rendőrség köröző levelét. Az 
előkelő utast szemmelláthatóan kellemetlenül 
érintette, hogy leleplezték „inkognitóját". de 
nyugodtan kijelentette, hogy a körözés már 
idejét múlta, mert a bűncselekmény elévült. 
Csakhamar kiderült azonban a számára meg
döbbentő valóság.

Budapesti megbízottja* tévesen Informálta, 
mert a körözés nem január 15-én, hanem 
10-én járt le és Micseyt, aki az elévülés 
előtt négy nappal jelentkezett, a bécsi rend

őrségen letartóztatták.
Elfogatásáról értesítették a magyar hatósá

gokat, megindult a kiadatási eljárás és Buda
pestre szállították. A véletlenül kézrckerült 
Micseyt a Markó-utcai fogházban helyezték el 
és néhány héttel ezelőtt

kitűzték a szökés miatt hat évig elhalasz
tódott táblai tárgyalást.

A tábla enyhitette a büntetést és két havi bör
tönre Ítélte. Védői kérték a szabadláhrahelye- 
zóst, óvadékként felajánlották az elfogatáskor 
nála talált ötezer dollárt, az egyszer megszö
kött emberi azonban már óvadék ellenében sem 
helyezhették szabadlábra.

Közben, mig a Markó-utcai fogházban ült 
vizsgálati fogságban, újabb, rendkívül izgalmas 
üggyel kapcsolatban foglalkoztatta a rendőrsé
get Micsey.

A főkapitányságra nemrégiben névtelen le
vél érkezett Amerikából, amelynek Írója 
figyelmezteti a rendőrséget, hogy Micsey 
Henrik Rio de Janelróbnn meggyilkolta a 

feleségét.
A levél szerint útjában volt az asszony, el

tette láb alól és ezért történt, hogy egyedül a 
felesége nélkül indult hazafelé. A névtelen be
jelentés alapján sürgős nyomozást folytatott 
le a rendőrség sérülési osztálya. A külügy
minisztérium utján megkeresést intéztek a 
Rio de Jancirói konzulátushoz, amely azután 
az ottani rendörigazgalósághoz fordult. Olt is 
vizsgálatot indítottak, amely rövidesen tisz
tázta a helyzetet és

kiderült, hogy a hitvesgyllkosság vádja 
teljesen alaptalan.

A rendőrség Rio de Janairoban teljes egész
ségben megtalálta Micsey feleségét, aki idő
közben már értesült férje sorsáról.

Most érkezett Budapestre a válasz Rio de 
JaneirobóL hogy Micsey felesége él és n 
névtelen levél csak valamelyik ellenségé

nek a bosszumüve volt.
A súlyos bűncselekménnyel vádolt ember ár

tatlansága ezzel tisztázódott. Csnlási ügyének 
tárgyalását szeptember elsejére tűzte ki a 
Kúria. Micsey Henrik, akit a véletlen tévedés 
juttatott az igazságszolgáltatás kezére, most 
a Markó-utcai fogházban várja, hogy elvegye 
büntetését a régi bűnért és azután viszontlát
hassa két gyermekét, akik utáni vágyódása 
hozta haza biztos menedékéből.

Sági Pál.
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HÍREK
Letartóztattak egy fiatal 
kifutót, aki kétezer pengő

vel megkárosította a 
Medichemia gyógyszer- 

árugyárat
A Medichemia gyógyszerkészítmények gyár 

igazgatósága feljelentést telt a főkapitánysá
gon, hogy Lángé r Béta huszonháromé vés kifutó 
tlu a vállalatot
több, mint kétezer pengővel megkárosította.

A megindított nyomozás során a detektívek 
megállapították, hogy a fiatalember rendkívül 
furfangos csalásainak sorozatát úgy követte el, 
hogy a különböző gyógyszertárak, gyógyáru
gyárak által telt megrendeléseket leszállította 
és nyomban átvette az értük járó összeget, 
oz átvételről szóló elismervényt minden alka
lommal meghamisította és a leszállított áruból 
egy jelentéktelen mennyiséget mint viszárut 
tüntetett fel. A Medichemia raktárában termé
szetesen az állítólagosán visszaküldött árut le
adta, a különbözetet pedig megtartotta ma
gának. f

A fiatalember kihallgatása során elmon
dotta, hogy ezt a csalását csak úgy tudta 
véghezvinni, hogy előbb felszerelte magát

a raktárból lopott olyan gyógyszerárukkal, 
amelyeket ő expediálás végett átvett és a meg
rendelő felek természetesen az egész mennyi
séget álvcliék, de ő a lopott holmit — a cég 
saját tulajdonát — mint visszárut adta vissza 
ts ezzel sikerült elérni, hogy

hosszú hónapokon keresztül feltűnés nél
kül folytathatta manipulációját.

A Medichemia vezetőcégének végül feltűnt, 
hogy a szolid üzletfelek cgyre-másra küldöz
getnek vissza jelentéktelen mennyiségű meg
rendelt árut és amikor érdeklődtek, akkor de
rült ki, hogy a fiatalember meghamisítva a 
szállítóleveleket, szélhámoskodik a vállalat ká
rára.

Langer Bélát beismerő vallomása után a 
rendőrségen letartóztatták és átkhérték az 
ügyészség Markó-ulcai fogházába.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
hétfőn délben az időjárásról a követ
kező prognózist adta ki: Zviataros esők 
várhalók megélénkült nyugati. szelekkel 
és hősülyedésscl.

— Vara József jubileuma. VdW József 
népjóléti miniszter és helyettes miniszter
elnök ma tölti be miniszterségének hetedik 
esztendejét. Nehéz időkben, súlyos viszo
nyok közölt vállalt először miniszteri tár
cát. Mint közélelmezési miniszter ült elő
ször a bársonyszékbe, olyan tárca vezetője
ként, amelynek irányításához előképzett
sége egyáltalán nem volt. De Vass József 
keményfaragásu ember. A népjóléti és 
munkaügyi minisztérium ügyköre sem il
leszthető bele az ékesszólástan tanárának és 
a katolikus papnak munkaterületébe. És 
mégis, Vass József keményen megállta a he
lyéi. A politikai élet forgatagában nem min
dennapi dátum a hétéves miniszteri évfor
duló, még normális békeidőkben sem. Ke
vés megértést talált ugyan azon az oldalon, 
amelynek érdekeit képviselni a kormányban 
állásánál fogva hivatott volt, ő azonban két
ségtelen emberi jóakarattal küzdött az el
hanyagolt szociálpolitika nehéz mezején. 
Felelős miniszteri működése 1928 május el
sején kerül próbatevés elé : a lakások sza
bad forgalmának helyreállítása adja majd 
miniszterségének igazi mérlegét.

—■ Tömeges kerékpár gázolás. Gonda Imré- 
né háztartásbeli asszonyt Kispesten a főutcá
ban, — Szabó Béla 7 éves tanulót Pesterzsé
beten n Rákóczi-utcában, — Menyhért Árpád 
15 éves lakatos tanoncoi Pesterzsébeten, a 
Baross-utcában egy kerékpár elgázolta. A 
mentők a sebesülteket a Rókus kórházba szál
lították. A rendőrség nieginditotta a nyomozást.

— A szegedi dalosvcrseny. Tízezer főnyi
tömeg elölt zajlott le vasárnap és hétfőn Sze
geden az országos dalosünnepély. A király
dijat a Veszprémi Dalegytet nyerte, második 
Az Egri Dalkör lett. A könnyebb miidal csapat
ban az első a Bajai Daloskör és a Veszprémi 
Daloskör lelt. A könnyebb népdal-csoport első 
diját a Dunakeszi Dalkör, I. a, diját a Nyíregy
házi pályaudvar Dalkör nyerte, A kezdők cso
portjában a pálmát a Kelenvőlgyl Regösök 
vitték cl. A vegyes karban a Hajdúnánási Dal
kör nyeri. Elhatározták, hogy a legközelebbi 
dalosünnepélyt 1929-ben Debrecenben ren
dezik. f

— Majd üzen még... cimü sanzón most 
hagyta el a sajtót Rózsavölgyi kiadásában, 
amelynek szerzője a rendkívül tehetséges és 
fiatal Nádas Béla. A fülbemászó és kellemes 
melódiáju kis dal máris rendkívül nagy sikerl 
aratott.

—- Szerdán megnyílik a Gellért-fürdő hul- 
lámuNtodája. Folyó hó 17-én, szerdán délelőtt 
11 órakor nyílik meg a nagyközönség részére 
a Szent Deliért gyógyfürdő termálig hullám
uszodája. Az uszoda a Szent Gellert gyógyfürdő 
és szálló gyönyörű parkjában van elhelyezve, 
művészi architektúrájával, festői szlnhatásávnl 
» főváros újabb látványossága. Tökéletes gép- 
berendezése a tengeri hullámzást hűen vará
zsolja a fürdözö közönség elé. A fürd Széli tdő 
feggcl 7 órától esti 7 óráig tart.

Drehr Imre államtitkár 
érdekes adatai a drágaság 

frontjáról
Beszélgetés a népjóléti államtitkárral az árak alaku
lásáról — Szabolcsban és Makón termelői kartell 
akadályozza a burgonya és hagyma felhozatalát

A drágaság letörése érdekében inditotl 
kormányakció eredményét különbözőképen 
Ítélik meg. A nagyközönség nagy várakozás
sal tekintett a forgalmiadó eltörlésének ha
tása elé, amikor pedig mindjárt az első na
pon a forgalmiadó eltörlésének hatása az 
árak alakulásában nem jelentkezett eléggé, 
valósággal konsternációt keltett Búd János 
pénzügyminiszternek idevgnatkozó nyilatko
zata, amely szerint azonnal visszaállítja a 
forgalmiadót, mihelyt bebizonyosodik, hogy 
az árak a régiek maradtak.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
délelőtt erről a kérdésről beszélgetést foly
tatott

Dréhr Imre dr. népjóléti államtitkárral, 
akinél elsősorban aziránt érdeklődtünk, hogy 
tapasztalatai szerint a forgalmiadó és a köz
ségi illetékek eltörlése hatástalan marad-e az 
áralakulásra? A következő nyilatkozatot 
kaptuk:

— Aki azt állítja, hogy a forgalmiadó és 
a községi illetékek eltörlése nem tette ol
csóbbá az élelmiszereket, az nem kisérte 
eléggé figyelemmel az árak alakulását. Én, 
aki jelentést kapok az árak alakulásáról, a 
leghatározottabban állítom, hogy

a drágaságellenes akció eredménye ki* 
tűnőén mutatkozik: mindenütt áresés 

van.
A legrosszabb a helyzet a krumplinál, amely 
néhány nap óta kimaradt a piacról. A 
krumpliszükségletet ezidőszerint csak a ha-\ 
tósági zöldségüzem látja el, mert Szabolcs

— Vasárnap befejeződött a protestáns 
konferencia. Az Európai Keresztény Szö
vetségi Unió ünnepségei vasárnap érték el 
csúcspontjukat. Impozáns keretek között 
zajlott le az egy hétig tartó konferencia záró 
ülése. Az ülés a külföldi szónokok nagy
hatású beszédeivel kezdődött, akik összefog
lalták a konferencia tanulságait és méltat
ták a jelentőségét. Délután két órakor tartot
ták meg a nagy felvonulást, amely az ün
nepségek fénypontja volt. Este hétkor a Vá
rosi Színházban gazdag program keretében 
zajlott le a konferencia utolsó, egyben záró 
ülése.

— Orvosi hir. Dr. Sombor József Antal 
idegorvos, egyetemi tanársegéd rendel a 
New-York palotában, Erzsébet-körut 9., d., 
u. 3_i/j5-ig. Telefon: József 411—10.

— Az Interparlamentáris konferencia tagjai 
elutaztak. A szeptember hó 4-én Brazíliában 
kezdődő interparlamentáris konferencia ma
gyar delegátusai Pelri Pál vallás- és közokta
tásügyi minisztériumi államititkár vezetésével 
hétfőn elutazlak Budapestről.

— A klsbodonyl családirtó az ügyészsé
gen. Ferenci Pált, a kisbodonyi családirtót,. 
aki feleségét és három gyermekét megölte, 
vasárnap a rendőrségről átszállították az 
ügyészség fogházába. Ferenci ellen a ba
lassagyarmati ügyészség korábban köröző
levelei adott ki s igy rövidesen Balassa
gyarmatra szállítják, ahol a további vizsgá
latot lefolytatják ellene.

_ Két cieczemöhullát talállak. Gulyás János napaiá- 
mos a Gubacsi-ut melletti erdőben egy oszlásnak induló 
csecseinőholttestet talált. — Elek Sándor **nu!^ Vr*' 
kosi réten egy csecsemflhullát talált. A rendőrség a 
nyomozást megindította.

— A Faluszövetség barcsi kiállítása. Va
sárnap nyitotta meg a Faluszövetség barcsi 
kiállítását ünnepélyes keretek között 
királyi herceg. Az ünnepségen a társadalmi 
előkelőségek között megjelentek Széchenyi 
Bertalan, Ferenc, Géza és Lajos grófok, 
Schandl Károly és Pettkó-Szantner Aladár ál
lamtitkárok, az OMGE képviseletében Somsich 
László gróf jött el az ünnepségre. Fischer Fe
renc főispán megnyitóbeszédé után József ki
rályi herceg hosszabb beszédben rámutatott a 
mezőgazdaság nagy feladataira. A megnyitást 
ünnepi ebéd követte.

— Temetések. A részvét impozáns megnyi
latkozása mellett temették eí vasárnap dél
előtt a rákoskeresztúri izr .temetőben Szcnkár 
Nándor zeneszerzőt, n magy. kir. Operaház 
nyug, tagját, a pesti izr. hitközség karnagyát. 
— Hétfőn délután kisérték nagy részvét mel
lett a kereposi-uti temető halottasházából 
utolsó útjára Paulay Ede színészt, a Nemzeti 
Színház aran.vgyürüa tagját A temetésen a 
Nemzeti Színház valamennyi Pesten lévő tagja 
megjelent. — Vasárnap délelőtt helyezték örök 
nyugalomra n rákoskeresztúri izr. temetőben 
Feldmann Mózes főrabbi, szemináriumi tanárt, 
a budapesti hármas rabbikollégium elnökét. A 
temetésen teljes számban jelent meg a pesti 
rabbikar és a pesti Izr. hitközség elöljárósági 
testületé.

— Antal Gésa püspök hazaérkezett. Mint
pápai tudósítónk jelenti: Antal Géza dr. refor
mátus püspök, aki a lausatmei presbiteri világ
konferencián vett résit, vasárnap Pápára ér- 

I keeelt.

ból úgyszólván teljesen megszűnt a krumpli- 
,'clhozatal. Ennek a nagy áruhiánynak elle
nére a krumpli tartja tizenkétfilléres egy
ségárát. Ez pedig nagy szó akkor, amikor 
csak kereslet van és felhozatal nincsen.

Dréhr Imre népjóléti államtitkár ezután 
munkatársunk érdeklődésére bemutatta

julius elsejétől kezdve az összes ada
tokat

a fontosabb élelmiszerek árának alakulásá
ról.

Érdeklődtünk ezután aziránt is, hogy 
miért vált szükségessé a krumplifelhozatal 
helyszíni ellenőrzése. Dréhr Imre államtit
kár errevonalkozóan a következőket mon
dotta:

— Körülbelül öt nap óta fennakadás mu
tatkozik a krumpli és a hagyma felhozatalá
ban is. Szabolcsban — mint elöreküldött 
megbizottaink jelentik — egy

termelői kartel alakult, amely lehe
tetlenné teszi a felhozatalt.

Ugyanez az eset a hagymában Makón. El
határoztam tehát, hogy személyesen, a hely
színen orvoslom a bajokat. Addig is, amíg 
ez sikerül, arról kellett gondoskodnunk, 
hogy a hagyma és a krumpli ára a felhoza
tal ellenére ne emelkedjék.

Dréhr Imre államtitkár végül nagy biza
kodással beszélt az elsőrendű élelmiszerek 

| árának az egész vonalon bekövetkező álta
lános olcsóbbodásáról.

— Kiár Zoltán dr. jobban van. Kiár Zol
tán dr. főorvos, fővárosi törvényhatósági bi
zottsági tag, aki tudvalevőleg a fajvédő 
klubban történt merénylet miatt most töltti 
a Markó-utcai fogházban a rámért hathó
napi büntetését, a napokba^ súlyosan meg
betegedett. a -.fogházban. Kiár Zol tátit a fog
házban meglátogatta Kövezi Géza dr. főor
vos, aki munkatársunknak kijelentette, hogy 
Kiárnak jobboldali veseköve van, mely el
zárta a vesét és ezáltal vesemedence gyul
ladást okozott. Most már azonban jobban 
van, láza csökkent, fájdalmai is türhetőb- 
bek, úgyhogy elállottak attól, hogy a rab
kórházba szállítsák.

— Cigányzenészek verekedés közben kiver
ték egy munkás szemét. Újpesten, Tél-u. 35. sz. 
házban lakó Tóth Sándor 30 éves vasesztergá
lyos, a ház udvarán összeszólalkozott a ház 
egyik lakójával, Gráfl Mihály nevű cigány
zenésszel. A szóváltás verekedéssé fajult, amely
ben később már részt vett a ház minden la
kója és két pártra szakadva a kézügyébe eső 
botokkal rohantak egymásnak. A zenészek vas
botokat szereztek és azzal igyekeztek a küz
delmet a maguk javára billenteni. Nekirohan
tak Tóth Sándornak és a segítségére siető Ki- 
nics Jolán 23 éves munkásnőnek és a vasbotok- 

kkal úgy összeverték őket, hogy mindketten vé
resen terültek el az udvaron. A szomszédok 
rendőrért szaladlak, aki a helyszínről mentőkért 
telefonált. Az előhívott mentők megállapították, 
hogy a számos sebből vérző szerencsétlen em
bernek kiverték egyik szemét és koponyáját 
több helyen beszakitották a súlyos ütések. 
Kinics Jolán is súlyos sérüléseket szenvedett. 
Eszméletlen állapotban vitték az újpesti Ká
rolyi kórházba, mig Tóth Sándort a Mária-utcai 
szemklinikára szállították. A csata többi sebe
sültjeit a helyszínen kötözték be a mentők és 
Irhásukon hagyták. A rendőrség a verekedő 
cigányokat: Gráfl Mihályt, Gráfl Imrét, Gráfl 
Gergelyt és Gráfl Lajost előállította az újpesti 
kapitányságra, ahol Őrizetbe vették őket.

— Öngyilkos hajóelegény. A Margilhid pesti 
hidföjénél hétfőn este mellbelőtte magát Link 
Antal 21 éves hatjóslegény. Életveszélyes álla
potban a Rókus-kórházba szállították.

— Autó és motorkerépár gázolás. Liter In- 
dich Róza 16 éves gyári munkásnőt Kispesten 
az Uri-utca 60. számú ház előtt egy arra ro
bogó autó elütötte. — Tözsér János napszá
most a Soroksári-uton a Bp. 42—594. számú 
motorkerékpár elgázolta. A kispesti mentők 
mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőr
ség nieginditotta a nyomozást.

— Eltűntek. A főkapitányság eltűnési osztá
lyán bejelentették, hogy Cringer Gyula soffőr 
augusztus 11-én a Bp 18—150. számú autóval 
eltávozott Balatonfüredra s azóta nem Jelont- 
kesett. — Papp Jámos asztalossegéd bejelen
tette a főkapitányságon, hogy Tibor nevű 14 
éves tanuló fia pénteken délelőtt Práter-ulca 
46. szám alatti lakásáról eltávozott s azóta 
nem adott életjelt magáról. — Nagu István 16 
évas tanonc 12-én délben szolgálati helyéről 
eltávozott s azóta nem tért vissza. — Gyűrű 
Sándor füszerestanonc szüleinek Drásche-uti 
téglagyárban levő lakásáról eltűnt. A rendőr
ség az eltűntek fe’lulatása érdekében megindí
totta a nyomozási.

— Felrobbant egy bénáinkul. Az Egrcssy-, 
ut 14. szám alatt lévő automobilgarageban 
tegnap súlyos szerencsétlenség történt. Az 
udvaron felszerelt benzinkút, — eddig még 
meg nem állapított módon — felrobbant és 
az ptt foglalatoskodó Deák Ferenc 21 éves 
szerelőt a szerte hulló szilánkok súlyosan 
megsebesítették. A mentők a szerencsétlen 
fiatalembert a Rókus-kórházba szállították 
és a rendőrség a robbanás ügyében megindí
totta a vizsgálatot.

— Cigánypárbaj Sátoraljaújhelyen. Műiké 
Jóska (Ciki flu) fiatal cigányprímás, aki eddig 
Budapesten több kávéházban muzsikált, pár 
nappal ezelőtt tért haza szülővárosába, Sátor
aljaújhelyre, ahol azonnal alkalmazást is nyert 
a Pannonia-kávéházban. Az itt tartózkodó ci
gányoknak ez nem nagyon tetszett és Oláh 
Imre, Oláh Rudi híres cigányprímás fia, aki 
jelenleg a Központi-kávéházban muzsikál, le. 
becsmérelte Müller Jóska játékát a Pannónia 
tulajdonosa elölt. Müller ezt megtudta és a 
„Zemplén” cimü helyi lap utján kihívta Oláh 
Imrét teljes zenekarával zeneviadalra, amely 
az újhelyi közönség és a zsűri előtt fog lezaj
lani és itt fog eldőlni, hogy melyik a jobb 
zenész.

— Ismeretlen lérflkulta « Dunában. A P.ómai fürdőnél 
a Dunából egy 35 év kórüli ismeretlen férfihullát fogtak 
ki. A rendőrség megindította a nyomozást.

— Helyreigazítás. Folyó hó 8-iki számunk
ban „őrizetbe vettek egy német nevelőnői” 
cimü cikkünkre vonatkozólag felkértek annak? 
közlésére, hogy W/nd Anna nevelőnöt az üz
letben érte tetten lopáson Lusztlg Vilmos, a 
Nemzeti Ruhaáruház üzletvezetője és az elő
hívott rendőrrel azonnal clöállillatta a Conti. 
utcai kapitányságra, ahol nyomban le is tar
tóztatták.

LŐSPORT
Budapesti ügetőversenyek

A két nap részletes eredménye a következő:
Vaséi nap. I. 1. Pornóé (1) Maszár), 2. Csárdás 

Benkő, 3. Fénybogár (12) Zwillinger. I. m. Nisyrog 
(diszkv. 2.), Pergő, Ernani, Coloneí, Ciprus. Tót. 10:22, 
13, 17, 21, olasz 42.

II. 1. Ljolja (2tt reá) Maszár), 2. Avanti (4) Kovács
J. , 3. Kocogó (2) Cassolini. I. m. Ujkút, Kritikus. Tót. 
10 :14. 14, 21. olasz 42.

III. 1. Jcrltza (2tt) Seager, 2 Karcsi (8) Zwillinger,
3. Lea (8) Kallinka. I. m Battaradio, Pompadour, Mély, 
vácska. Tót. 10 : 68, 30. 76, olasz 96.

IV. 1. Koilmegdan (itt reá) Maszár, 2. Inciter (2’6) 
Seager, 3. Margit (2tt) Cassolini. I. m. Bandi. XVern* 
dórt. Tót. 10 : 19, 13, 18, olasz 41.

V. 1. Alom (2) Kallinka). 2. Arvaleány (Itt) Fityó, 3. 
Cyclamen (Itt) Cassolini. I. m. Sokol, ügető. Tót. 10:41, 
31, 17, olasz 31.

VI. 1. Vanda II. (3) Zwillinger, 2. Első Sz. (Itt reá) 
Benkő, 3. Pilger (3) Gersli. I. m. Táncosnő. Miss Júlia. 
Tót. 10 : 49. 41, 18. olasz 25.

VII. 1. AlabaMer (3) Korty, 2. Igen ő (4) Hessenter* 
ger, 3. Sarolta (itt) Koch. I. m Madár, Ircsi. Tót. 10:42, 
20. 39, olasz 56.

Hétló. I. 1. Cyklon (2) Nagy. 2. Diana (4) Tornán. X 
Cont. Camerata (2 reá) Kovács I. m. Kleine Dame,
K. P., Dobos. Tót. 10 : 14, 35, 23. olaszBl.

II. 1. Mis Franciska (Itt) Novák, 2. Baba (2 rek)Ko. 
vács, 3. Sári (6) Zwillinger. I. m. Babus. Tót. 10 :21, 
olasz 18.

III. 1. Codero (part) Kallinka, 2. Csikagó (2) Warht- 
ler, 3. Árgus (6) Steinitz. I. m. Egyszeregy. Úri dáma 
(diszkv. 2.), Jancsika. Cicerl. Tót. 10: 15, 11. 11. 17, 
olasz 24.

IV. 1. Tmuna (pari) Seager, 2. öskős (3) Novák, 3. 
Véletlen (4) Zwillinger. I. m Vila, Almos, Puppili. Vi
dor. Tót. 10 : 20, 15, 21, 26. olasz 65.

V. 1. H. León (2) Seager, 2. Csak előre (Itt reá) 
Cessolini, 3. Tarabos (4) Maszár. I. m. Leleményes. 
Tót 10 : 50, olasz 36.

VI. 1. Balaton (2) Kovács II.. 2. Bohum (2) Novák, 3. 
Muzsika (itt) Kovács. I. m. Miss Júlia. Jobbágy, Tho- 
nuzoba, Xylaria. Tót. 10 : 47. 13, 14, 15, olasz 46.

VII. 1. Grafllt (Itt) Reeves Mary, 2. Bráma (Itt reá) 
Reeves Connie, 3. Irma (2tt) Cseresnyés Margit. I m. 
Irma (Balassáné). Tót. 10:40, olasz 36.

Bécsi lóversenyek
Á vasárnapi bécsi versenyek részletes ered* 

ményc a következő:
I. futam. 1. fíride (%) Rojik. 2. Nimród (2) 

Schejbal. 3. Sugár (6). F. m. Krampus, Noble- 
mán, Jolly Joker, Heger.

II. futam. 1. Prága (3) Szente. 2. Gogonendro 
(3) Szilágyi. 3. Liesing (4) Kollinsky. F. m. 
Utolsó, Fürié, \nmut.

III. futam. 1. Sátor (pari) Rojik. 2. Inpair 
(2) Szabó L. F. m. Disce vivere, Locamo.

IV. futam. l.'Tröumer (2’A) Gutái. 2. Boxerl 
II. (8) Szente. 3. Stejzer (2‘/t) Takács. F. m. 
Gyilovam, Bonheur, Tábor, Valcik, Xantos, 
Jaka, Arbogast, Simplicissimus, Pommard.

V. futam. 1. Lob au (8) Weckermann. 2. 
Frauenlob (3*/s) Schejbal. 3. Osman Pascha 
(2%) Hevesi. F. m. Kuppi Jóska, Zauserl, Ka
raid, Jack Stephard.

VI. futam. 1. Anno santo (2>A) Gutái. 2. 
Nótavége (3) Schejbal. 3. Iffezheim (16) Szi
lágyi. F. m. Daily Mail, Winserin, Eszemadta, 
Lercherl, Helvetia.

VII. futam 1. Annetta (3) Hintschich. 2. 
Markomon (10) Forest. F. m. Lóránt, Azsir, 
Old Dalby.

VIII. futam. 1. Marathon II. (2*/») Szabó L»
2. Bourbon (3) Rojik. 3. Kos (3) Gutái. F. m< 
Hop-Toy, Otakar, Missflnch, Tan’rls.

Lovaregyleti versenyek

Szombaton kezdődnek még ujra a buda* 
pesti versenyek. — *A Magyar Lovaregylet 
2 pótnapot irt ki, 23-ára és 25-ére, úgyhogy 
augusztusban még 6 versenynap lesz, éspe* 
dig 20, 21, 23, 25, 27. és 28-án.
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A Beketow-cirkuszban 
súlyosan megsebesített 
az oroszlán egy artistát

A lehajtó Popescu Johan artista vállát éles 
karmaival feltépte Labero oroszlánja

A Beketow-cirkuszban alig néhány nap 
előtt történt az a majdnem végzetessé váló 
baleset, amikor Labéró állatszuggerátor 
egyik oroszlánja a fogadásból ketrecébe lé
pett kereskedőt súlyosan megmarta. Ugyan
csak a napokban sebesitctte meg magát 
Labérót is egyik oroszlánja. Most ismét egy 
újabb balesetről kell beszámolnunk, amely
nek súlyosan sebesült áldozata Popescu Jo
han, a cirkusz szerződtetett artistája.

Szombat délelőtt, a próbák alatt az orosz
lánketrec közelében tartózkodott a Popescu- 
tornászcsoport egyik tagja, Johan Popescu. 
Onnan nézte a többiek gyakorlatozását és e 
közben leejtette zsebkendőjét. Az artista a 
kendő után hajolt és ebben a pillanatban az 
oroszlán, amelynek ketrecét sem védőfallal, 
sem ráccsal nem vették körül,

hirtelen kidugta egyik lábát, hatalmas 
karmaival a lehajoló Popescu után ka
pott. A vadállat a vállánál megragadta 
az artistát, akinek végigszakitoita ruhá
ját, majd meztelen vállából egy darab 

húst tépett ki.

A borzalmas módon megsebzett artista 
hangos kiáltozással vonta magára a cirkusz 
alkalmazottainak ügyeimét, akik gyorsan 
előrohantak és Popescut szorongatott hely
zetéből kimentették. Ezután autót hoztak és

a több sebtől vérző, félig ájult artistát 
a zsidókórházba szállították,

ahol azonnal kezelés alá vették és sebeit 
bekötözték. Johan Popescu ezután az orvos 
tanácsára

a Paateur-intézetbe vitette magát,
ahol szintén megvizsgálták, majd hazaszállí
tották lakására.

Az eset különösen érzékenyen érintette a 
Popescu-csoport többi tagjait is, mert tár
suknak súlyos sérülései miatt a csoport

huzamosabb ideig nem léphet fel.
Információnk szerint az üggyel 

a rendőrség is foglalkozni fog 
és sürgősen intézkedéseket foganatosít, 
hogy hasonló baleseteknek a jövőben vég
leg gátat vessen.

veit s személyi adatait azzal, hogy 

közszemérem elleni kihágás miatt eljá
rás indul meg ellenük.

Egyben pedig valamennyi fürdőköpenybe 
öltözött nőt arra utasítottak, hogy utcai ruhá
ját öltse fel.

A siófoki csendőröknek vasárnap azonban 
egyéb dolguk is akadt. Több feljelentés ér
kezett a déli órákban a strandoló fürdöven- 
dégek részéről a csendőrségre

a strandon történt lopások, kabin
kifosztások miatt.

Egy pesti uriasszonynak
többszáz pengőt s nagyobb értékű ék

szert tartalmazó retiküljét lopták el,

egy nagyobb kabinból pedig egy külföldről 
érkezett svájci társaság tagjainak pénzét < 
ékszereit, nevezetesen

1500 pengőt, 800 svájci frankot, két 
arany schaffhausenl órát, egy arany 
férfi karkötő-órát s két női arany kar- 

csattos órát raboltak el.

A csendőrség megindította a nyomozást < 
nagyarányú kabinrablások ügyében, ez azon* 
bán eddig eredményre még nem vezetett 4 
igy a károsultak, — akik a fürdőigazgató* 
ságtól egy fillér kárpótlást sem kaptak, —< 
most töprenghetnek amiatt, hogy értéktár* 
gyaikat miért nem helyezték el a strand-* 
fürdő séfjében.

Vasárnap Budapestre szálli 
tották Veér Imrét

Kiss Ferenc és 40 fürdő-

A szélsőséges republikánus érzelmű Veér 
Imre, — mint ismeretes, — a tegnapi nap 
folyamán egy táviratban közölte a magyar 
hatóságokkal, hogy visszatér és ígéretét be 
is váltva az ágfalvai határállomáson belépett 
az országba és Sopronban jelentkezett, ahol 
nyomban le is tartóztatták.

Hetényi Imre dr., a főkapitányság politi
kai csoportjának vezetője intézkedésére Vér 
Imrét

vasárnap reggel Budapestre szállították, 
ahol nyomban megkezdték kihallgatását. 
Veér Imre határozottan kijelentette, hogy ö, a 
külföldi emigrációja alkalmával szoros ösz- 
szeköttetést tartott fenn Nagy György dok
torral, később a Parisban lévő Emberi Jo
gokat Védő Liga magyar szekciójának volt 
a vezetője, majd pedig baráti érintkezést 
tartott fenn Károlyi Mihály gróffal.

— Elhatároztam — mondotta, — hogy X 
később nézeteltérése támadt és igy megsza
kított minden baráti és hivatalos összekötte
tést az emigráltakkal.

Hetényi Imre főkapitányhelyettes és 
Schiveinitzer József dr. rendőrtanácsos g 
késő esti órákig foglalkoztak

a sápadt és megtört, betegkülaejü Veér 
Imrével,

aki kihallgatása során mindenképen fó ma
gyarnak és hazafinak akarta feltüntetni ma
gát. A rendőrségen

természetesen nem adtak hitelt
ennek a különös vallomásnak és éppert 
ezért a főkapitányság politikai csoportja 

' most rendkívül széleskörű nyomozást indi* 
tolt annak kiderítésére, hogy micélból ha* 
tározta el magát a visszatérésre.

köpenyes hölgy esete a szi
gorú siófoki csendőrökkel

A balatoni strandon igazoltatták a színművészt, 
mert trikója lecsúszott a balválláról — Az erkölcs
védelmi rendelet értelmében igazoltattak s eljárást 

indítottak 40 fürdőköpenyes hölgy ellen

Bárczy István 
belépése az egységes-pártba 

meghiúsította a fajvédők csatlakozását

Siófok, aug. 15.
Egyébről sem beszélnek mostanában Sió

fokon, mint Kiss Ferencnek és annak a 
mintegy negyven nyaraló pesti nőnek az ese
téről, amely minap történt. Itt a Balaton 
mentén a fürdőző közönség általában nem 
vigyáz annyira a ,jólöltözöttségre“, mint 
amennyire erre a csendőrőrszemek ügyel
nek. Kettős csendőrőrszemek cirkálnak min
denfelé a fürdőtelepen és a strandon s szi
gorú szemekkel mustrálnak véigg minden 
egyes fürdővendéget. Kiss Ferenc is itt tar
tózkodott néhány napig; a Balaton körüli 
gyalogutján most érkezett ide. Vígan für- 
dőzött a Balaton vizében, majd fel s alá 
sétált a strand homokján. Sétálás közben 
egy ismeretlen férfi lépett eléje s figyelmez
tette, hogy fürdőtrikója lecsúszott a balvál
láról. Kiss Ferenc a figyelmeztetéssel és a 
fürdőtrikóval mitsem törődve, továhbsétált 
a strandon. Alig tett azonban néhány lépést, 
kokostollas

csendőr állt eléje, felszóllitotta, hogy 
gombolja fel váltásra fürdőtrikóját.

Kiss Ferenc eleget tett a 'felszólításnak, 
s tovább akart menni. A csendőr azonban 
igazolásra tzólitotta és személyazonossági 
igazolványt kért tőle. Kiss Ferenc meg
mondta, hogy kicsoda, de a csendőr írás
beli igazolványt kért. A jelenetnek számos 
tanúja akadt, sokan figyelték a csendőr s a 
szinész vitáját, többen bizonyították acsend- 
őr előtt, hogy kicsoda Kiss Ferenc. Vélet
lenül arra sétált egy csendőrszázados is, — 
Kiss Ferenc volt iskolatársa — aki ugyan
csak ismerte a színművészt. A csendőr azon
ban nem érte be ezzel. Felkereste ebédnél 
az étteremben a színészt, ott kért tőle sze
mélyazonossági igazolványt, majd miután 
ilyen okmány a színésznél nem volt,

felklsérte őt a Sió-szállóban lévő laká
sára, ahol Kiss szabályszerüleg legiti

málta magát.

A fürdőtelepen általános feltűnést kelteit 
la színművész igazoltatása és Kiss Ferenc 
maga is zaklatást látott a csendőr eljárásá
ban fenforogni s ezért

az őt Igazoltató csendőr ellen zaklatás 
miatt feljelentést Is tett

a csendőrségen.
Siófokon azonban nemcsak Kiss Ferenc

nek gyűlt meg n baja a csendőrökkel, ha- 
Aem mintegy

negyven budapesti fürdővendégnek, — 
férjes aszonyoknak és leányoknak,— 
akiket a belügyminisztériumi erkölcs
védelmi rendeletre való hivatkozással 

Igazoltattak a siófoki csendőrök.

Negyven 'fürdőtrikóban és a fürdőtrikót 
boritó fürdőköpenyben lévő hölgyet s strand 
kapuja előtt igazoltattak a csendőrök, azért, 
mert strandtoalettben akartak a fürdőből 
lakásaikra hazamenni. Hiába védekeztek 
azzal, hogy a nagy nyári hőség miatt őltöz- 
költek igy, a szigorú csendőrök nem fogad
ták el ezt az érvelést, felírták az illetők ne-

A politikai élet nyári szélcsendjében meg
lehetős izgalmakat kelteit Bárczy István be
lépése az egységespártba. Ezt a nem minden 
várakozás nélkül bekövetkezett csatlakozást 
pártállás szerint különbözőképen kommen
tálják. A kormánypárt fajvédő érzelmű tag
jai maguk között Almás,y Lászlónak, az 
egységespárt ügyvezető elnökének eljárását 
kifogásolják, amennyiben szokatlanul me
leghangúnak tartják azt a levelet, amelyben 
Almásy Bárczy Isiván belépését tudomásul 
vette.

A fajvédő kormánypártlak az uj hely
zetet a maguk szempontjából fölötte 

kényesnek látják
és már is azon tanácskoznak, miként le
hetne a fölmerülhető bonyodalmakat áthi
dalni.

Arról van szó ugyanis, hogy

Bárczy István belépése az egységes
pártba meghiúsította a kormánypárti 
fajvédőknek azt az akcióiát, amely 
Gömbös Gyula és Borbély-Matsky Emil 
fajvédő képviselőknek a kormánypárt

hoz való csatlakoztatását célozta.

Az idevonatkozó tárgyalások már meglehe* 
tősen előrehaladott stádiumban voltak. Kü* 
Ionosén Borbély-Matzky Emil buzgólkodott 
a mielőbbi csatlakozás érdekében. Bárczy, 
István belépése után a fajvédők csatlako
zási akciója lehetetlenné vált.

A helyzetre legjellemzőbb a kormánypárt 
több igen tekintélyes tagjának a felfogása, 
amely szerint Bárczy István belépésétől a 
fajvédőknek nem kell megriadniok, hiszen 
az egységes pártban, mint guvemamentális 
pártban „kissé ellentétes árnyalatok" is 
megférnek

Női barna
pántos bőr cipö....P

barna és 
inben....P.

Uqnanaz barna t 
fekete színben... 
Sleqáns szürke 
női J:—-*■ -:-~

17
Eleqáns szurka a
női divat cipő Tlgl
fasarokkal..........P.
Eqijesparnöi a Jt
divatcipökdrapp 
esszürke színben...P.

fasarokkal

50

50

Női drapp. 
vászon cipő.......... P Qr
Férfi fekataR.sevró 
magas és félcipő am. 
és francia forma..... P

Uqganaz 
barna színben P21-
elsőrendű, női 
fehér vászonetpők. ...P
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színházi napló' MOZI KÖZGAZDASÁG
♦

Lábast Juci ahogy hazaérkezett nyaralá
sából, három szerződési ajánlat fogadta a 
lakásán. Az egyik bécsi, a másik a Király- 
Színházé, a harmadik a szegedi színház 
vendégszereplésl ajánlata. Lábass Juci el
határozta, hogy mégis Pesten marad és el
fogadta a

a Király Színház és a szegedi színház 
njánlnlát. A Király-Színházban egyelőre két 
darabban, a szegedi színházban eredeti be- 
mut^jpik alkalmával szintén két darabban 
lep fel a primadonna.

Néhány hét óta foglalkoznak a lapok 
azzal, hogy Ernőd Tamás és Bársony István 
az Andrássy-nti Színház megvált vezetői uj 
kabarét létesítenek Erzsébet-körutl Színház 
néven. Helyiség céljából a Palócé mozgó- 
színházzal tárgyaltak hosszú ideig. A Pa- 
lace mozgószinház berlini igazgatósága 
most levelet küldölt Pestre, amely szerint 

tiltakozik a mozinak színházzá való át
alakítása ellen

A Palace budapesti igazgatósága 
közölte Ungerleidcrékkel, Ernőd és 
sony flnanszőrcivel, hogy az üzletből 
lesz semmi, mert a Palace mozi színház 
céljaira nem kiadó. Ezek szerint nftn lesz 
uj kabaré, az Erzsébet-köruton és Emödék 
kénytelenek uj helyiség után nézni. '

tehát 
Bár
nem

Tegnap ünnepelte Féld Matyi a Schlesinger- 
fiú csele Lefkovits Katóval cimii revüjének öt
venedik előadását a Budapesti Színházban. Ez 
alkalommal az egyik gáláns zeneszerző, De 
Fries Károly, akinek Somogyi N.usi egy pom
pás tangóját énekli, virágc|j>krokkal leple 
meg a szereplő színészeket. Az egyik fiatal pri
madonna, Biró Sári, akit úgy látszik kifelej
tettek az ajándékozottak listájáról, nem kapott 
semmit. Biró Sári indignálódva panaszolta 
Féld Mátyásnak a inellőztotését. Féld Mátyás, 
aki különös jókedvében lehetett, erre

háromnapi gázsiját előre folyósította neki 
ami pedig nlig-alig fordult elő a Budapesti 
Színház nagy múltjában.

A Hétfői Napló heti postája: Biller Irén 
Párisból irt lapot, hogy jön haza és kedd 
este megérkezik, fíadó Sándor Abbáziából 
küldi üdvözletét, ugyanonnan Honfi Hanna 
és Makog Margit írtak kedves sorokat. 
Vaály Ilona Jugoszláviából irt levelet, 
amelyben egyelőre

cáfolja házassága hírét
amelyet Kertész Dezsővel kapcsolatban kol- 
portálnak az utóbbi időben. S ezzel szem
ben Pesten azt a hirt kolportálják, hogy 
vasárnap a

párisi-magyar követségen megesküdött
h müvészpár. Sok szerencsét.

c.

Kázméri Kázmér nívós varieté-kabaré társu
lata augusztus hó 20-án, szombaton és augusz 
tus hó 21-én, vasárnap este mutatkozik be

az újpesti Blaha Lujza-Színházban 
Elmés tréfák, vidám blüettek, hangulatos san- 
zónok, nagyszerű mngánszámok szerepelnek a 
kitűnő műsoron, amely érdekes varieté-számo
kat is tartalmaz. A magyar rész érdekessége 
Szenes Béla „Vadvirág" c. kedves vigjáléka, 
melynek főszerepét Vidor Ferike, Mester Ilon
ka, Víg Miklós játsszák. Sárossy Andor, a m. 
kir. Operaház volt tagja, klasszikus dalokat 
énekel, Erczkövy—Vig egy pompás blüetlet ad
nak elő. Welton ekvilibrista, Flcith zenebohóc, 
The Tindlay angol srtop-táncos, Lya and 
Georg mondén-táncosok, Fiedler hasbeszélő, 
í'/i Albertos akrobaták isgalmas mutatványai 
teszik érdekessé a hatalmas programmot.

flTerÉzkörutiSzinpaflkezdetelélfl-kor^'.
A Révai utcában uj szórakozóhely nyí

lik. A régi Kaszinó helyén TAncpalota né
ven mulatót létesített egy

grófi pénzcsoport,
amely fényűzően átalakította a régi helysé
get. A szeptember huszadiki megnyitó elő
adáson egy egész sereg nagy külföldi att
rakció szerepel.

A kőbányai színházban a zldén rendes szín
társulat fog előadásokat tartani. A színházat

Erdélyi Mihály,
Jónevii opcreli'zerzö és rendező kapta bérbe, 
aki Rzcptcnd- hónapban kezdi meg ott nz 
•Kiadásokat.

Egy pesti szinészgyerek története a pesti 
aszfalt és lokál mocsarától, koplaláson, 
nyomorúságon és öngyilkossági kísérleten 

keresztül az európai sikerig
Verebes Ernő vallomása arról, hogyan lett ember

Egy nyúlánk, barnahaju szinészgyerek jött 
meg a napokban Berlinből. Verebes Ernő, aki 
a hazai jelentéktelenségből egyszerre emelke
dett márkává az európai film metropolisában. 
Ez a kis Verebes, a pesti szinésziskolák rom
lásnak induló tehetségese, a pesti színpad egy
kori kis névtelenje, a pesti lokálok tegnapi ifju 
amorosója, ez a kis Verebes külföldön karrlért 
csinált. Ennek a kis Verebesnek szomorúan in
duló, de megérkezésében diadalmas, szenvedé
sekkel, küzködésekkel telt eddigi rövid élete 
álljon itt azok okulására, akik tehetetlenül 
hevernek a pesti mocsárban, amelyen egykor 
oly bátran keresztülgázolt ez a kis Verebes. 
De érdekes a történet azok számára is, akik 
Berlin, Bécs, Zürich, Páris után Budapesten 
fogják olvasni a transparensek sugárzásában a 
tegnapi kis táncosszinész Verebet Ernő nevét.

2.
— A pesti dolgok nem .érdekesek — mondja 

vallomásában Verebes Ernő. — 1914-ben Gyön
gyi Izsó kézenfogolt és egy gyerektrup előadá
sára vitt el. Ekkor kezdtem cl a színészetet. 
Később a Corvin filmgyárba kerültem mint la
boráns, ahol Korda Sándor mellett 3 évig ki
tanultam a filmgyártás mesterségbeli részét. 
A Rákosi Szidi iskolában színészetet tanultam 
és mint a Blaha Lujza Színház fiatal tagja én 
is elnyertem a fiatalok JMkosi-diját. A Blaha 
Lujza Színház az Unió csődjével megszűnt és 
én szerződés nélkül maradtam. Cél nélkül 
ődöngtem a többi állásnélküli színésszel együtt 
az utcán. A véletlen a film télé sodort Elké
szültek az „V. osztály" a „Pál-utcai fiuk" című 
filmjeim, amelyek nagy sikerek voltak abban 
az időben. Társaságom azonban kisodort a 
dolgos életből. Lokálokban) bárokban léptem 
fel, ott mulattam, ittam hajnalokig. 
azt éreztem, hogy elsülyedek 
ványban.

Már-már 
a pesti ingo-

Manfréd Noa- 
Meghivott Ber-

3.
— Ekkor ismerkedtem meg 

val, a berlini Ufa rendezőjével. ....... 
linbe. Mentem. Hiszen nem volt veszteni va
lóm. Szerencsém veit. Rögtön első főszerepet 
kaptam a „Dér mann in Sattel"-ben Tudtam 
jól, hogy ettől függ minden, öt hónapig csi
náltuk ezt a filmet és , obbjől az öt hónapból 
kettőt a lóversenypályán élfem. btt háltam a 
lovászgyerekekkel, vehik.- együtt csutakoltam a 
lovakat, dolgoztam, mint egy napszámos, csak
hogy megtűrjenek maguk mellett. Jó iskola 
volt a további hárem hónapra.

4.
— Ezt a három hónapot nem lehet elfelej

teni.
Többet koplaltam, mint ettem.

Erre az időre esik a berlini fllmkrach. A nagy 
gyárak üzemszünetet tartottak. Megszűnt a 
szerződésem és a nagy sikerem után nem akar
tam kis filmeken elforgácsolni és tönkretenni 
a nevemet. Elfogyott a pénzem és eladtam 
minden ruhám, csak egy utcai ruhát és egy 
szmokingot tartottam meg magamnak. Nap
hosszat nem ettem egy falatot sem. Boldog 
voltam, hogyha 20 pfeninget szerezhettem, 
amin zsemlyét vettem magamnak. Kidobtak a 
lakásomból. A Thiergarten padjain töltöttem 
éjszakáimat. Legjobb eset volt, ha 20 p-fening- 
ért jegyet válthattam a „Stadtbahn"-ra és esté
től reggelig utazva aludhattam rajta. Mele
gedni a Filmklubba vagy a gramofonüzletek 
lemezbemutatására jártam, ahol néha-néha in
gyen szendvich is „leesett".

— Küzködlem és nyomorogtam szótlanul. 
Senki sem tudta, hogy le vagyok törve. Estén- 
kint szmokingba vágtam magam és felmentem 
a Filmklubba, ahol JanningssaL Wegenerrel, 
Harry Liedkével, Lya Marával voltam egy

Pénteken, aug. 19-én

Tóth Marival.

ItADllS
Csütörtökön 

két hatalmas amerikai filmmel 

nyitunk.
OMNIA

* Knposl színigazgató regénye. Megjelentek 
szerkesztőségünkben Barna József és C. Nemes 
Gyula, n Petőfi Színkör igazgatói, akik a követ
kezők közlését kérték: Nem mi tettük tönkre , 
Kaposi színigazgatót. hanem az a drogéria, ■ 
amelyet Knposi a Petőfi Színkörben keresett •

társaságban.
Bankcttől-bankettlg éltem.

Hála Istennek elég volt belőlük. Egy banketten 
három napra valót ettem.

— Színházi szerződést nem fogadtam el. Pe
dig már összetört a nyomor. Elképzelhetetlenül 
rettenetes, az az érzés, mikor egy

darab kenyér nélkül álltam a vlllany- 
transparensek előtt, amely ezt kiáltotta az 
éjszakába: In dle Haupsolle Ernst Verebes.

Ettől sírni lehet. Plakátokon, újságokban a ne
vem. Beérkezett ember voltam és éhes, rettene
tesen éhes. Túl a második nagy szerepemen a 
„Marica grófnőn"...

Taknyos gazemberi — rivalt 
Mindent tudok! Tudom, hogy nincs

5.
— Soha sem felejtem el. Volt egy darab két

napos kenyerem. Reggel bele ajcarok harapni, 
amikor észrevettem, hogy egér rágcsálja. Életem 
legkeservesebb perce volt ez, mikor cl kellett 
dobni ezt az utolsó falatot...

— Ezt senki se tudta akkor és senki sem 
tudja most. Először vallom be ezeket a na
pokat.

Öngyilkossággal foglalkoztam.
A Spree partján jártam. Be akartam magam 
vetni a vízbe. De az utolsó percben eszembe 
jutott az anyám. Nem tudok számot adni róla, 
de az az érzésem, hogy az mente't meg. Más
nap hivatott Friedrich Zelnick, a nagy rendező. 
Bezárta mögöttem az irodája ajtaját, bemutat
kozott és

két hatalmas pofont adott.
».— Taknyos gazemberi — rivalt rám. — 

Mindent tudok! Tudom, hogy nincs egy pfe- 
ninged és éhezel. Itt van egy kis szerep a „Ke
ringő királynő"-bői. A játékért egy vasat sem 
kapsz, de adok 400 márkát. Ez a szerep olyan 
nagy lesz, mint amilyen jó vagyl"

— Hazavittem a szerepet és kidolgoztam ma
gamnak. A kis szerepből főszerep lett. Siker, 
pénz... Ekkor szerződést kaptam havi 1500 
márka gázsival. Mikor az első gázsit megkap
tam kimentem a Spree partjára, ahol nemrégen 
öngyilkos akartam lenni és

keservesen clbőgtem magam.
Éreztem, hogy letelt a próbaidő...

e.
— Jöttek a nagy szerepek az „An dér schöne 

blaue Donau". Itt van a B. Z. am Mittag. Ezt 
irja: „Sajnáljuk, hogy ez a ragyogó gyerek nem 
német. Ne szégyelje magát a nagy Harry Lledke, 
ha a kis Verebes Ernő a falra játssza". A pre
mieren tomboló siker. Strauss ölelve gratulál. 
A transparenseken most már boldogan olvas
tam: In die Hauptrolle Ernst Verebes...

íme elérte az a kis Verebes, hogy Pesten is 
ezt a sablont kérdezi tőle az újságíró:

— Miért jött haza? Mik a céljai?
— A Star filmgyár hivott meg szabadságom ide

jére. Itt csinálom a humorista Mihályi István
nak első drámáját, a Hetedik fátyol-t. Partne- 
remSzékely Ibolya. Szívesen jöttem, meri úgy 
tudom, hogy a Star állandó filmgyártást vett 
programjába. Már majdnem kész a film. Else
jén visszautazom Berlinbe, onnan Londonba 
hiv a szerződésem, amit Fellner és Somló cég
gel kötöttem. Londonba két nagy filmet csiná
lok. Az egyik a „Faun", a másik, Josef Delmout 
müvéből készült „Dér Casanova von Bautzcn 
ahol az egyetlen férfiszerepet játszom 23 nő 
között.

íme a kis Verebes karrierje ...
Stób Zoltán.

Szombaton és vasárnap, 
augusztus 20 és 21-én

Az Edénkért
omnia

Főszerepben
Rudolf Valentino

Glória Svanson 
RÁDIUM

pénzén a vejének berendezett. Kapóul a Petőfi 
Színkörből annak ellenére, hogy ilt jó jöve
delme volt, súlyos adósságok hátrahagyásával 
távozott. Ezeket az adósságokat most nekünk 
kell fizetni."

Megalakult a Nemzet
közi Gépkereskedelmi 

Részvénytársaság
Az Angol-Magyar Bank közel négy évtizede 

fennálló géposztályát Nemzetközi Gépkereske
delmi Részvénytársaság cég alatt 7,000.000.—- 
pengő törzsrészvénytőkével önálló részvénytár
sasággá alakította át, melybe a géposztály ke
retébe tartozó bel- és külföldi afTiliált vállalato
kat is bevonta. A megalapításakor kibocsáttatott 
a törzsrészvénytőkén kívül 200.000 angol font 
„A“ sorozatú és 200.000 angol font „B" soro
zatú, öszesen tehát 400 000 angol font névértékű 
elsőbbségi részvény; ez utóbbiakat a bank an
gol, holland és svájci üzletbarálai vették át és 
fizették be teljes összegben, mig a törzsrészvé
nyek a bank tárcájában maradnak. A törzsrész
vények plurális szavazati joggal bírnak, miál
tal a közgyűlési többség a magyar érdekeltség
nek tartatott fenn. Az elsőbbségi részvények 
javára az alapszabályok törzsrészvényekké le
endő átváltoztatást jogot biztosítanak és pedig 
olyként, hogy a társaság az átváltoztatásra 
majdan benyújtandó elsőbbségi részvények he
lyébe törzsrészvényeket fog kibocsátani, me
lyek az „A“ sorozatú elsőbbségi részvények el
lenében 75% agióval, a „B“ sorozatú elsőbbségi 
részvények ellenében 100% ágióval fognak ki
cseréltetni: tehát minden 175 font (= 4875.50 
pengő) névértéknek megfelelő „A" sorozatú 
elsőbbségi részvényért, illetve minden 200 font 
(= 5572— pengő) névértéknek megfelelő „B" 
sorozatú elsőbbségi részvényért 100 font (= 
2786.— pengő) névérléknek megfelelő törzs
részvény lesz átvehető.

Az Angol-Magyar Bank géposztálya, mely 
fennállása óta bírja a Magyar Királyi Állami 
Vas-, Acél- és Gépgyárak vezérügynökségét s 
ezen kívül még több más elsőrendű hazai és 
külföldi gépgyár termékeinek eladásával is fog
lalkozik, mind e képviseleteket az uj részvény
társaságra ruházta át.

A bank géposztálya, mely a magyar mező* 
gazdasági életnek igen jelentős tényezője lett, 
a mezőgazdasági többtermelés előmozdítása 
körül komoly munkát végzett, amennyiben 
előnyös hitelorganizációjával lehetővé tette a 
gazdatársadalom széles rétegei részére a ter
melést elősegítő mezőgazdasági gépek köny- 
nyebb beszerzését. Ez az osztály azonban a 
hazai gépipar fejlesztése körül is számottevő 
eredményeket ért el, mert az Államgépgyár 
közismerten kitűnő gyártmányainak export
ját megalapozta és kiépítette.

Az uj részvényeársaságnak az Angol-Ma
gyar Bank géposztálya egész szervezetének 
átvétele utján az ország minden jelentősebb 
piacán ügynökségei, illetve képviseletei van
nak. A külföldön pedig részint afTiliált válla
latok, részint egyéb képviseetek utján a kö
vetkező fontosabb helyeken Jut állandó szer
vezethez: Páris, Madrid, Bécs, Bukarest, 
Braila, Szófia, Ruszcsuk, Fillippopolisz, to
vábbá Temesvár, Nagyvárad, Eszék Nagy- 
becskerek, Újvidék. Állandó képviselettel van
nak ezenkívül Csehországban, Törökország
ban és Görögországban.

Az uj részvénytársaság igazgatósága a kö
vetkezőképen alakult meg: Fletssig Sándor, 
kincstári főtanácsos, az Angol-Magyar Bank 
ügyv. alelnöke (elnök), Dr. Ing. J. W- van 
Dijk, a Maschinen Export-Gesellschaft Luide- 
tévés Stokvis, Amsterdam, igazgatója, (admi- 
nistrateur délégué), Th. M. van dér Beugel, 
az amsterdami Labouchére & Co. bankcég 
beltagja, Rudolf Duschnitz, a Nederlandsch. 
Standaardbank, Amsterdam, igazgatósági tagia, 
Dvorák Hubert udv. tan. a Magyar királyi Ál
lami Vas-, Acél- és Gépgyárak nyugalmazott 
vezérigazgatója, Kálmán Henrik kincstári fő- 
tanácsos, az Angol-Magyar Bank ügyv. alel- 
nökének helyettese, Köpesdy Elemér, a M. ' 
Kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak vezér
igazgatója, Lukács László ny. miniszterelnök. 
Károlyi Ferenc gróf, Heinrich von Murait 
Sulzer, a Schweizerische Bankgesellschaft 
ügyv. igazgatója, Szana Zsigmond, angol kir. 
konzul, a Temesvári Bank és Kereskedelmi 
Rt. vezérigazgatója. — A társaság vezérigaz
gatójává Molnár Samu, az Angol-Magyar 
Bank Géposztályának eddigi vezető-igazgatója 
neveztetett ki.

Az Angol-Magyar Bank géposztálya, amely 
négy évtizedes fennállása alatt mindig igye
kezett a gazdák érdekét szem előtt tartani, 
tudvalévőén nagyobb hitelt is bocsátott ■ a 
gazdák rendelkezésére. Most, hogy a Nem
zetközi Gépkeresked*elmi Rt. megalakult, 
ezek a hitelkeretek természetsierücn kitágul
nak s az uj intézménynek nagy tőkerejénél 
fogva módjában lesz fokozottabb mértékben hi
telt engedélyezni.

♦ Ólam-Magyar Rlrahinloló Részvénytáraság. A Gi
zella Gőzmalom R.-T. a Riseria Hallana S. A. milánói 
éggel közösen a fenti cég alatt rizshántoló gyárat ala
pított, amelynek szerelése a Gizella-malom malomépüle
teiben annyira előrehaladt, hogy üzemét alkalmasint már 
szeptember hóban megkezdheti. Az uj vállalat főleg 
árért létesült, hogy a még mindig tekintélyes mennyi
ségben külföldről importált legfinomabb hántolt rizsfaj
ták bevitelét lehetőleg kiküszöbölje A Riseria Hallana, 
Olaszország egyik lég jelentékenyebb rlzshántolójának 
hathatós közreműködési biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy az uj üzem kitűzött célját meg fogja valósítani. 
A vállalatnak a közelmúltban megtartott alakuló köz
gyűlésén Katona Zsigmondot vezérigazgató-elnökké és 
Gian’Ufflciale Carlos Sacchit. Milánó, a Riseria elnö
két, a vállalat alelnökévé választották.

MÁRKUS PAKK-MOZI
Tol efon : Jőzsof 452-87.

Csütörtöktől, aug. 11-től. — Ünnepi műsor!
_ * KVRTIZÁV HA IÁI,*
Dráma 8 felvonásban. — Főszerepben: Puty Lla, 

Ben Lyon, Lola Mórán.
A PARAIHCNOM...

Színmű 8 felvdn áeban - Főszerepben : Milton Sllla 
Betty Brcnnon.

Magyar és Fox híradók
Előadások kezdete: 8 éa 10 órakor folytatólag
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©DIVAYoS
RÁKÓCZI'

Á B 4 A nw nemWeWTdruí
* ű S becseréljük
'! - VszSaiiItk Vev5 va9y megrendelő neve
H

5Í
Lakása
Pontos cím,

Ifi levágni !

T PA Szent István-napi ünnepségekkel kapcsolatos olcsó utazás alkalmával tísz- 
telettél meghívjuk a Hétfői Napló utján Budapestre és kérjük, hogy bevásár

lásait részünkre fentartani szíveskedjék és biztosak vagyunk abban, hogy megelégedését 
minden tekintetben megnyerjük.

Amidőn szives látogatását kérjük, mindjárt gondoskodtunk az ön számára egy 
kedves meglepetésről és pedig:

1. Mladazok, adlK a fenti szelvényt üzletünkben felmutatták, 
a már nyomtatásban levő és igen dlsxesen Icfdlllfoíf 1928. évre 
szóló vászondöíésü zsebnaptárt kapják ingyen és bérmeníve, míg 
külön és azonnal egy igen Kedves emléktárgyban is részesítjük.

2. De megküldjük úgy a zsebnaptárt, mint az emléktárgyat 
ingyen és bérmentve azoknak is, akik a fenti szelvényt postai meg
rendeléseknél címűddel ellátvaŐozzánd szeptemberiéig beküldik.

Áttekintés céljából egy kivonatos árjegyzéket közlünk, hogy t. vevőink meggyőző
dhessenek olcsó árainkról.

Ez alkalommal van szerencsénk önt értesíteni, hogy csomagolásért és posladijakért 
semmiféle költséget nem számítunk fel, ami vevőink részére nagy megtakarítást jelent.

Kívánságra mintát küldünk. Postai megrendeléseket pontosan eszközlünk. Meg 
nem felelő áruért a pénzt visszaadjuk. Luxus- (fényűzésig és forgalmiadók az árainkban 
bennfoglaltatnak.

Várjuk b. látogatását illetőleg értesítését, s ajánljuk magunkat
kiváló tisztelettelDIW^rNOK

4-IK SZÁMÚ
KIVONATOS ÁRJEGYZÉK

FÉRFIING

iZeUrmellű, 2 gallérral « — — — — — 
IZefiriiyj egy anyagból, garantált színtartó, 

2 gallérral--------------------------- —---------
BelyempuplinmeUÜ ing, gyönyörű divat

mintával, tiszta fehér, fehér és drapp 
alapon, 2 . gallérral — — — — — —■ 

h zef firing — —------------- — — — —•
Selyemmellü puplining, divatpasztell-szi- 

nekben, 2 gallérral —————— 
Belyempuplin- és angol zeffiring — — —< 
Selyempvplin, fehér és pasztell színben —• 

13.—, 
'Angol puplining, színes — —■ — — 14.80, 
'Apacs sporting, fehér és drapp 10.80, 9.60, 
Szegélyes pique- és frakking------------ 9.60,

Pengő
$.50

6.50

6.90
6.90

7.90 
10.80

11.60 
1230
7.60
7.60

HÁLÓING ÉS PIZSAMA

Komplett nagyság — — — — — s-4 6.80, 5.20
Erősszálu sifonból, pissamafazőn —* 9.60, 730 
la bécsi férfi- és női pizsama 23.50, 18.50, 17.60

ALSÓNADRÁG
Színes zeflrnadrág, rövid, minden nagy

ságban, gombos és fűzős 2.90, 230, 2.50, 1.95
Fehér raye, batiszt, gombos nadrág 4.80, 2.90

GALLÉR
la bécsi kemény gallér, minden létező fazón —35 
'Angol divat félkemény gallér ■— res =h >.10

GUMIN ADRÁGTARTÓ
Tartós, jó minőség •- 3.60, 3.5Ö, 2.80, 230, 1.95

ZOKNITARTÓ

Tartós, cérnagumi — — — — 1.50, 1.—, —30
Legfinomabb, selyemgummi 2.30, 2.—•, 1.80, 1.60

NYAKKENDŐ

Magánkötő, divatmüselyemböl, reklámár 2.50. 1.60 
Fulárd és nehezebb selyemből, a legújabb 

mintákban--------------------------- 3-50, 3.20, 230
Mocador divat sportcsikos nyakkendő 5.50, 3.— 
Rész ideál csokor, acélrésszel — — — — —.96

NŐI HARISNYA
Pengő

Strapaharisnya minden színben — — — —.48 
Jóminőségü muslin flór, minden színben 1.50 
Prima muslin, minden színben------------ 2.70
Kiválóan tartós gyöngyflór és cérnafátyol 3.50 
Elsőrendű francia fátyol, garant. minőség 8.90 
Extra finom Bella flór- és fátyol-kűlönle-

gesség----------------------------------------------4.60
Műselyem harisnya hiba nélkül, mosható 1.58 
Prima mosó selyem, cégünk reklámja — 4.80
Angol meléharisnya — —------------ — — . 1.—
Francia selyem, hibamentes, garantált mi

nőség —------- . — — — — — — — 5.90
Francia selyemharisnya, különlegesség — 6.80

NŐI FEHÉBNEMÜEK
Női hímzett ing, erösszálu mosott sifonból 1.20 
la minőségű sifoning, dús hímzéssel — 2.90
Batiszt sifoning hímzett, dús csipkediszi-

téssel — — —--------— — — — 5.20, 4.40
Hozzávaló női nadrágok ugyanolyan árban, 

minőségben és kiállításban kerülnek el
adásra, mint az ingek.

Női hálóing, mosott, hímezve, komplett 
nagyság —.------------------------------------

Hálóing, batisztsifon, ajourozva, komplett 
nagyság ----------------------------------- - —

Elegáns kiállítású csipkés hálóing, batiszt- 

Erösszálu himzett szoknyacombinó rek
lámár —--------------------------------------- --

Prima siffon szoknya-kombiné csipke-di-

Himzett és ajourozott nadrágeombiné 7.60, 
Csipkés nadrágeombiné prima batisztsifon-

Mosó-, előtt- és lűszterkötényekben, úgy
szintén gyermek játszó-, clot- és lüszter- 
kötényekben nagy választék. — Intézeti 
kelengyék fiuk s leánykák részére, vala
mint babakelengyék nagy választékban.

SIFFONOK
Pengi

75/78 cm. mindenre alkalmas sifon —. » t—.79
75/78 cm. gyermekkelengyére sifon — <—• t— 30 
80 cm. intézeti kelengyére sifon — — — 1.20 
80 cm. mosott aifTon, mindenre alkalmas 1» 
80 cm. Hermann Pollák la sifon — —
Batiszt tifonok, fehérneműre, függönyökre

és úgyteritőkre 80, 90, 100, 115, 120, 
125, 156, 200, 230 cm. szélességben min
den minőségben P 1.70-től 10.40-lg.

Színes batisztsifon (nansouk) női fehér
neműre 78, 80, 110 cm. szélességben
P. 1.36, 1.90, 2.30, 2.80, minden létező 
pasztel-szinekben.

LEPEDŐVÁSZNAK ÉS PAPLANLEPEDŐK | 
175/180 cm. paplanlepedő vászon — r- 4.10
175/180 cm. paplanlepedö creas — — r— 3.5Ö 
145/150 cm. intézeti lepedőre — — — — 230
145/150 cm. la minőség 4.60, 4.30, 3.50, 3.10
Állandóan nagy választék a legfinomabb 
Schroll, Hermann Pollák, Liliom ét Tann- 
waldi vászon-, sifon- és damasztárukban.
Menny asszonyt kelengyék nagy választékban^

FÉRFI SAABOT
Pengő 

Divatból — r- — — t— — —. .------- 3.80, 2,80
Turistabot — — — — — 4.40, 3.50, 2.80, 2.— 
Ezenkívül állandóan raktáron Manilla-, Ma

laccá-, Bombáit-, Patria-, Jambict- ét 
gyökérbotok.

FÉRFIZOKNI
Tartós zokni sima színben — •— — —• —• —.39 
Mintás divatzokni ——————— —.60 
Tartós makózokni — — — — — — — 1.10
Kiváló zérnazokni elsőrendű, divatminták 1.80 
Príma flórzokni —---------------------- — — 1.50
Flórzokni selyemmel átszőve, tartós min. 230
Mintás fild'ecos sokni sely. fényű 3.30, 3.10, 2.80

FÉRFI MAGAS HARISNYA
Divat sportharisnya, tartós minőség — — 2.20
Príma flór férfiharisnya sima — — — 3.60
Elsőrendű cérna sportharisnyák mintás 4.80, 4.40

GYERMEK PATENT HARISNYÁK
Tartőc gyermekharisnya, fekete, fehér, szürke 

és drapp:
1 9 R 9 B 8

r-.52 r-.57 r-.63. •-.70 •-.78 —.86

7 8 9 10 11 12
—.94 1.02 1.10 1.18 1.26 1.34

Prima flór gyermekharisnya, fekete, fehér, szürke,
drapp

1 3 8 4 S 8
1.28 1.40 1.52 1.68 1.84 2.—

7 8 9 • 11 12
2.16 2.32 14 2.64 2.80 2.96

KALAPOK

ZSEBKENDŐ

Tartós, színes és fehér, női és lórii —39, 1.20 
Francia Linón — — — — — — — 1.40, 2r— 
Angol lenvászon - — — 2.80, 2.30, 2.—

(
FÉRFI ÉS NŐI KEZTYÜ

Svéd keztyü sárga, színes és fehér, férfi 2.80, 2.—
Kői cérna és svéd keztyü mind, színben 2.50 1.56

Gyapjú divat színekben •—• 11.50, 6.80, 6.— 
„Pichler" gráci lódén — —--------— — 14.—
Olasz gyapjú, Ajmetta, sima és bolyhos 14.— 
„Grosso Waltz" olasz legflnom. nyúlszőr 23.60 
Keménykalap divatos formában — — 9.69, 7.60 
„Hartlay" angol kemény — — — — — 22.80 
Férfisapka jóminőségü r-i r-. w 5.60, 2.80, 2.—

ERNYŐK

Férfi strapaernyö vasnyelil — — — — G.80
Férfiernyő, önnyitós — P 10.—, önzárós 8.80 
Divatos nyelű félselyem férfiemyő------- 12.—
Női clothemyö síztergályozott fabyéllel 5.20 
Divatos női szllk-ernyö--------—--------------9.40
Félselyero ernyő csontnyélle! — — — — 12.— 
Félsclyem emyő, 10 és 12 ágú, csontnyéllel 15.50 
Barna női ernyő, szép nyelekkel — — — 11.— 
Félselyem női barna ernyő — — — — 10.50
Tinta selyem férfi éi nöl ernyőkben nagy 

választék és eleső áraki

3.80

9.60

12.—

4.70

5.90
4.50

8.80

ÁGYNEMÜDAMASZTOK ÉS KÖPEREK
80 cm. széles ágynemüdamaszt 3.—, 230, 2.—«
80 cm. széles Schroll selyemdamaszt — 3.6i
76/80 cm. Alsónadrág gradl------- 2.16, 2.—, 1.68

Ragé-, szatén- és sima alsőnadrág-kőpe- 
rek minden minőségben. — Fehér rayék 
ét pouplinok a legjobb minőségben.

SZÖVETEK
70 cm. széles kockás és csikós Isit, szövet 2.80

100 M h gyapjú eolin minden színben 6.80
130 M N gyapjú eolin minden színben 8.80

70 ., 0 kockás és sima kascha — 5.20
130 M h kock. és sima gyapjú kascha 8.80
80 h gyapjú kazán mind, színben 3.80
90 0 - gyapjú kazán minden színben 5.44

140 M w kabát koverkot---------— — 10.80
140 h w kabát otomán — <— e- —- 13.—
140 0 h férfi öltöny kelme — — 8.80
140 „ 0 wipkord------------------------ — 14.80
140 ,« 0 angol zsáner öltönykelme 9.60
Férfi átmeneti kabátkelmék nagy válasz

tékban.

SÁC É$ VÁLLKENDŐ
Crep de chine sálak, festve mind, színben 7.50 
Trikőselyem válkendő, széles selyemrojt

tal 160X?0 méretben, festve — —»r-s 19.—s

INLETEK (ANGIN)
76 cm. Bőrerős angin krém 1.60, 1.40, 1.18
80 cm. la angin crém----------------- — 2.20, 1.601
80 cm. legfinomabb fehér angin--------— 2.40
Plütt ét mokket asztalterítők, sezlontaka- 

rók és ágygarniturák nagy választékban.

KÁVÉS- ÉS ÉTKEZŐABROSZOK
6 személyes, rojtos — —- —----------------5.20
6 személyes étkészlet 20.—, 17.60, 15.80, 11.60

INGANYAG, ZEFIR, PUPLIN ÉS KANAVÁSft
80 cm. la Cérnakanavász —• — 1.90, 1.70. 1.40
75 cm. Cémazcflir--------— — — — 1.60, 1.50
80 cm. Legfinomabb selycmpouplin 4.40, 3.00

TÖRÜLKÖZŐK
50 cm. Fehér és nyers konyhatörülköző

méterje ------------------------------------ —■ 1.20
50 cm. len, piros és kék bordűrrel — — 1.44
47/110 Lendainaszt darabja — — 3.50, 3.20, 2.88
Pohár- és tányértörlö —------------ 2.—, — 64^
Frottír törülközők fehér ét színes, úgyszin

tén ágy- és asztalncmüek, u. m.: abro
szok, szalvéták (vendéglői abroszok fe
hér és színes), kávés, étkező és kom
binált 6 és 12 személyei készletekben 
állandóan nagy választék.

MOSÓÁRUK

75 cm. széles színtartó karton, festő és 
delén--------------------------------L45> í-25.

75 cm. széles mosó marokén------------ 1-60,
100 és 75 cm. szél, eponge csikós és mint.
75 cm. széles cosmanosi mosó delén, ma

rokén --------— —.-------- . 7"
80 cm. széles ruhapuplin sima, kockás és 

csikós----------------------,“‘.T7x4B0’i
80 cm. széles francia gyapjú delén, min-

— — — — — — — — — 4.40, 3.w
115 cm. széles svájci cérna grenadin^szi-
115 cií széles divat bordürös grenadin 5.50, 4.40
70 - „ ugyanaz bordürös grenadin 3.60

100 0 0 gyapjú grenadin — — 7-80, 6.80
70 0 w liberti szatén, mind, színben 1.90
80 - w virágos paplan szatén — 2.80, 2.40

140 0 n kloth, minden színben 3.60, 3.—

flanel
70 cm. széles tenni* flanel

W
H
M
W
M

70
70
70
70
70

M

M
M

1.10
1.45
1.50

1.80

1.16
1.90
2.30
2.60

__________ 2.80
pice barh. gyermekrubára 3.60 2.80

sima, esikos és kockás — 
színtartó mosóbarchet —• — 
színtartó pongyolaflancl — 
színtartó dubléflanel. — —

SÉLYEMÁRUK
06 cm széles japánselyem, sima — — — 3.90
96 0 „ fulard japánsely., mintás 7.80, 6.80
80 „ „ nyersselyem, divatszinb. 6.90, 5.20

100 M M crep-de-chine, 14.80, 13.60, 11. 7.80
100 M H crep-de-chine, mintás 12.80, 10.50
100 0 0 crépe georgette Ta 12.80, 11.80, 9.50

VÁSZONÁRUK ÉS SIFONOK
75 cm. vastagizálu, mindenre alkalmas — 
75 M erösizálu, mindenre alkalmas — 
80 0 középszálu vászon, ágyneműre — g0 ---------- -- F.VÁ-------- ----------------

80
80

vékonvszálu, fehérneműre — — 
ágy. és fehérneműre alkalmas — 
legfinomabb kelengyekfllönlegesiéf

—.94
1.10
1.20
1.30
1.50
1.95

MATRACGRÁDLI
110 cm. matracgrádli piros és kék csíkkal 2.8#
120 cm. Len mintás — r-s i-a <—i s=s — 480, 3.6Ű

PAPLANOK, FLANELLTAKARÓK
Prima törökös rus paplan —--------— —
Dublé paplan la clotból fehér vattával — 
Paplan la selyem clottal, hófehér vattával 
80/90 cm. gyermektakaró la minőség — 
125/190 cm. flanelltakaró bordürös — — 
140/190 cm. flanelltakaró kitűnő minő

ség f-5 — — — r~ — 20.—

ÁGTGARNITURÁK
2 darab ágyteritő 150/200, 1 darab asztalterítő 

150/150, összesen 3 darab:
Szatén, színes mintával-----------------46.—
Gobelin minden színben — — 56, 52, 48, 
Egész nehéz karamain-perzsa — —--------
Aranybrokát sezlonátvetők minden színben

BŐRKEZTYÜ
fehér és sárga mosóbőr — — 
francia mosó és la szarvasbőr 
classé fehér, fekete és színes - 
nappa csattos 8.20, gombos — — 

mosóbőr, fehér és sárga színekben 
valódi szarvasbőr — — -------
nappa csattos 7.80, gombos — 
bélelt csattos 9.50, gombos 
báránybélésscl és szőrmével

NŐi
Női
Női
Női .
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi ___________
Gyermek bőr belelt és béleletlen — 
Női nappa bélelt csatlós 8.50, gombos 
Női nappa divat bélelt szőrme szegéllyel

KÖTÖTT ÁRU
Gyermek kötött mellény------- — — —
Gyapjumellény selyem beszövéssel 9.60, 
Angol pulóver, férfi és női — — — — 
Női reformnadrág, minden színben — — 
Női reformnadrág. trikóselyem, minden 

színben, hiba nélkül —

adó órainkban benfoglalíaíikS-ényUxésI és forgalmi 
Meg nem íelelO druérl a pénxl vlssxaaOiult.
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SPORT
A magyar proficsapatok győzel
mével végződtek a kettős ünnep 

nemzetközi mérkőzései
A professzionista futballbajnokság őszi 

startja előtt két héttel valóban kellemes be
nyomást fog a sportközönségben kiváltani, 
hogy az elmúlt kettős ünnep nemzetközi fut- 
ballcsatái a magyar proficsapatok fényes sike
rét eredményezték. A Hungáriának a közóp- 
turópai kupa első fordulójában Bclgrádban 
aratott szép győzelme, a Bástyát verő SAND- 
nak saját otthonában Újpest csapatától szen
vedett megsemmisítő veresége, a Sabárlának 
a Slávia félelmetes együttese felett aratott szen
zációs győzelme, az Attila nemzetközi sikere, 
csupa biztató clőcsatározásai a küszöbön álló 
•zezónnak,

Hungária—Beogradski 4:2 (2:0)
Belgrád, augusztus 14.

(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.) A 
belgrádi bajnokegyüttes egy pillanatra sem 
tudta kétségessé tenni a Hungária győzelmét. 
A kék-fehérek okulva a múltkori kudarcon, 
rajtaütésszerű támadásokkal operáltak és a 
második félidőt már két gól előnnyel kezdték. 
A mérkőzés második részében már a jugoszláv 
bajnokcsapul is lábrakap és sikerül is a mér
kőzés vége felé két góllal szépíteniük az ered
ményen. A Hungária góljai közül keltőt Opala, 
tgyet Skvarek és egyet Kvasz lőtt.

Sabaria — Slavia 4:1 (1:1)
Szombathely, aug. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A szombathelyi proílcgyüttesnck lelkes 
játék ulán sikerült rcvánzsol vennie hatalmas 
ellenfelén. A Sabúria kezdés után hatalmas 
iramot diktál. Mészáros a hozzá került labdá
val lefut, de közvetlenül a kapu előtt hibáz. 
Rövid ideig tartó mezőnyjáték után a Slavia 
kerül frontba és sikerül is a magyar kapus 
hibájából a vezetést megszerezniük. A 25. perc
ben StoíTián kiszökteti Holzbauert, aki a této
vázó Slaplik egy gyönge pillanatát kihasználva, 
kiegyenlít. Szünet után az otthonosan mozgó 
Snbnria közönségének buzdításától fütve, egy
másután rohamozza a cseh kaput és előbb 
Szaldovils, majd StoíTián góljaival 3 : 1-re, vé
gül Burcsch lövéséből 4 :1-re javítja a gyö
keiméi jelentő eredményt.

Újpest—Szabadkai komb. 
12:0 (5:0)

Szabadka, aug. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

kitűnő újpesti együttes valósággal tönkre
verte a jeles kvalitású szabadkai csapatot, 
Amely korántsem játszott oly rosszul, hogy a 
súlyos vereség indokolt lenne. Az újpestiek 
nagy gólarányu győzelmüket főként remek 
csatárjátékuknak köszönhetik, amellyel való
sággal felőrölték az ellenfél idegeit. A SAND 
csak a második félidő vége felé került frontba, 
támadásaikat azonban a szombaton jubilált 
ÍFogl-gát már csirájukban fojtotta el.

Attila —Simmering 4:1 (1:0)
Miskolc, augusztus 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Háromezerfőnyi közönség jelenlétében 
aratta pompás győzelmét az Attila a kitünően 
játszó Siinmcring fölött. A Simmering csapata 
egységesebb volt és jobb futballt is játszott, 
mint magyar ellenfele, amely közönségének 
biztatására, bámulatos lekesedéssel vetette ma
gát n küzdelembe és ezzel az osztrák csapat 
ellcntállását már nz első félidőben megtörte. 
Az Attila góljait Pimpl és Muhoray lőtték.

■Ferencváros—Hakoah 5:2 (2:1)
Bécs, augusztus 14.

A Ferencváros csapata szép játék után 
könnyen győzte le bécsi ellenfelét. A csapat 
nz első félidőben kissé fáradtan játszott, szü
net után azonban belemelegedett a játékba.

Bocskay - Simmering 9:0 (2:0)
Debrecen, augusztus 14.

A bécsi csapat az átmulatott miskolci éjszaka 
után utazott el Debrecenbe, ahol katasztrófális 
vereséget szenvedeti a Bocskaytól.

Vida László 30 óra 36 perc és 
17 másodperces idővel győzött 
a négynapos kerékpáros tura- 

versenyen
A Tour de Hongrie, amely most már négy

napos turauton vonultatta fel kerékpárosain
kat, hétfőn befejeződött. Délután négy óra kö
rül futott ál az első versenyző a fogaskerekű 
.vasútnál levő célvonalon.

A Pápa—Budapest közötti 180 km-es utal 
Vida László (BSE) futotta be elsőnek és 
ugyancsak ő volt a négynapos turautnak is n 
győztese.

Vida László tisszealtett Ideje 30 óra 36 
perc 17 másodperc,

A további helyezési sorrend a következő'-
2. lluszka (Világosság). 3. Hügyész (Postás).
4. Bnlás (MTK). 5. Snlpár (Kitartás). 6. Néger 
(Turul). 7. Krímiin (Postás). 8. Csörgey (Hor
gony). 9. Bálint (Postás), 10. Pillér (Világos- 

Mg).
A Budpestcn starthoz állt 63 versenyzőből 

összesen 4i_yers«nv«ö érkezett a << ll>a.

„ _ — — « gs, (MESE) 5 p. 33 mp. Remek versenyt Fehér részidei a

Malitz, Schlösske IL, Wiese esMayerhof\ hók (MTK)P‘ In<*nh még’ dC 3M métcrnéI ‘eÍad‘a 
8x100 méteres vegyesstafétabajnokság.

1. NSC. (Hollósy, Barta, Surányi) 3 p. 57 mp. 2. 
MTK (Egri, Korátsony, Hollósy) 4 p. 03 mp. Az NSQ 
staféta a 3 p. 56 mp. standardot nem érte el, Így baj- 
nők ebben a számban nincs.

100 méteres hölgygyorsuszó bajnokság. 
Bajnok: 1. Sípos Manci (NSC) és Steiber 

Lotti (MAC) holtversenyben 1 p. 24.8 mp. 3. 
Virág Éva (III. Kér.) 1 p. 25 mp. Az ujrauszás- 
nál megint egyszerre érkeztek be, habár nagyon 
sokan Sípost látták előbb benyúlni. Az idő 1 p. 
23.4 mp. volt.

200 méteres melluszóbajnokság.
Bajnok: Hollósy Frigyes (NSC) 3 p. 02.8 mp.

2. Tapolcai János (TSC) 3 p. 05.6 mp. 3. Hege
dűs István (BEAC) 3 p. 06.8 mp. Tapolcai 
nagyszerűen fejlődik.

1500 méteres úszás.
Bajnok: Halassy Olivér (UTE) 22 p. 29.6 

mp. 2. Fehér II. István (Jössze) 22 p. 30.2 mp.
3. Eperjessy Béla (FTC) 23 p. 15.8 mp. Nagy
szerű verseny. Fehér vezet 1350-ig, olt tör 
előre Halassy.

100 méteres hát úszóba jnokság.
Bajnok: 1. Ulrich János (CsAU) 1 p. 17.8 

mp. 2. Bilskey Aladár (LASE) 1 p. 18.4 mp. 
3. Bartha Károly (NSC) 1 p. 19.6 mp.

MUugróbajnokság.
Bajnok: Vajda László (FTC) 136.68 p. 2. 

Farkas Ödön (Austria) 119.80 p. Nagy Károly 
(MTU) 112.76 p.

4 200 méteres gyorsuszóbajnokság. 
Bajnok: MESE Gyesztay, Bilskey, Tanody, 

Bárány) 10 p. 23.8 mp. 2. SzUE (Boros!, Hay 
II., Wannie I., Wannie II.) 10 p. 31.6 mp. III. 
kér.

100 méteres gyorsusző bajnokság.
Bajnok: Bárány István (MESE) 1 p. 01.8 mp. 

2. Gáborffy Antal (NSC) 1 p. 03.4 mp. 3. Wannie 
Rezső (SzUE) 1 p. 03.6 mp. Bárány könnyen 
győz. Gáborffy és Wannie formája örvendetes.

Magyar kupa elődöntők
FTC—MAC 5:3 (2:2). Biró: Halmay Zol

tán. A MAC váratlanul kemény ellenállást 
fejtett ki. A gólokat Vértessy (2), Keserű (2) 
és Wcnk, illetve Halász I. és Csorba dobták.

HL kér. TVE—MTK 6:4 (3:1)
Redkivül heves mérkőzés. Tichy Henrik biró 

nagyon gyengén biráskodott. Nagyon nyomta 
az MTK csapatát. A második félidőben minden 
különösebb ok nélkül kiállította Homonnag 
11.-t, mire az a vízből kijövet a biró felé vette 
útját, de a MUSz vezetői lefogták.

mindent letaroltak a BBTE—KAOE két
napos nemzetközi versenyén

Marvalits vasárnap 4523 cm-t dobott diszkosszal — Wiese hétfőn 
előfutambanelvérzett az

Az atlétikai szezon egyik legnagyobb esemé
nye zajlott le vasárnap és hétfőn a Margitszige
ten. A BBTE és a KAOE rendezésében lezajlott 
nagyszabású atlétikai miting a német atlétika 
néhány kiválóságát vonultatta fel a MAC kies
fekvésű sporttelepén. A kétnapos nemzetközi 
verseny a szigetre varázsolta Németország ha
talmas atlétikai sportjának halvány körvona
lait és egy pillanatra fellebbentette a függönyt

A német vendégatléták általános sikerein kívül Marvalis 4523 cm-es 
diszkoszdobása volt a BBTE-verseny kiemelkedő eseménye

verte a 
Malitz 10.7 mp-es 
II. és Rószahegyi 
Marvalits és Egri 
ki győztesként 4523

A margitszigeti sporttelep roskadásig meg
telt tribünje adott ünnepi keretet a BBTE 
nagyszabású nemzetközi mitingjének. A nagy 
érdeklődés természetesen a verseny német 
vendégatlétáinak szólt, akik egytől-egyik hír
nevükhöz méltóan szerepllek. A Berliner Sport 
Club ifjú atlétagárdája izelitöt adott a német 
atlétika felkészültségéről. Wicse 400-on 50.8 
mp-es idővel verte a fiatalabbik Gerőt, a ber
liniek Mayerhof—Wiese—Schlösske II.—Malitz 
összeállítású sprinlstafétája könnyen 
KAOE csapatát és 100-on 
idővel győzött Schlösske 
előtt. A diszkoszvetésben 
párharcából előbbi került 
cm-es dobásával. Részletes eredmény:

400 méterig I. osztályú síkfutás. 1, S. Wiese (Berliner 
SC) 50.8 mp. 2. Gerő Mór (KAOE) 51 mp. 3. Odry An
tal (BBTE) 51 2 mp. Másfélméterrel nyerve, félméterrel 
harmadik.

4x100 méteres stafétafutás. 1. a Berliner SC csapata 
(Mayerhof, Wiese, Schlösske II., Malitz) 42.8 mp. 2. a 
KAOE csapata (Sugár, Gerő II., Vida, Balogh) 43 mp.
3. a BBTE csapata (Barsl, Odri, Fluck Szalai) 43.6 mp.

800 méteres I. ofttályu síkfutás. 1. Magdiko László 
(MAFC) 59 mp. 2. Rózsa Ármin (MTE) 2 p. 00.41 mp. 
3. Farkas Ferenc (MTK) 2 p. 0.38

Súly dobás előny verseny. 1. Nonn János (BBTE) 180 

Pompás küzdelmek 500 és 300 méteren a KAOE nemzetközi 
versenyén

A BBTE-verseny nagyszerű rendezése ulán 
valósággal kontrasztként hatott a KAOE-ver- 
seny vontaloltsága. A németek, úgy, mint az 
előző napon, úgy hétfőn is letarolták minden 
számukat, bár 100 yardon Wiese kiesett az elő
futamban. Pompás küzdelmek voltak 300 és 500 
méteren. Előbbiben Schlösske győzött, az utób
biban pedig Wicse verte meg Gerő Il-t és Aczélt) 
100 yardon Malits győzőit Hajdú és 
előtt.

Eredmények:
10X108 méteres staféta. 1. a KAOE csapata 1 

mp. 2. a BBTE csapata 1 p. 53.8 mp. 3 a 
csapata.

Magasugrás elönyverseny. 1. Csík (BBTE) 20 em. 
előny 199 cm. 2. és 3. Rácz (FTC) és Grosz (MTK) 
holtversenyben 24 cm. előnnyel 189 cm. 4. Késmárki 
(BBTE) 187 cm. előny nélkül.

500 méter 1. Schlösske (Berliner SC) 36.2 mj*. 2. 
Sugár (KAOE) 36.8 mp. 3x Remetz (BEAC) 36.8 mp.

300 méter. 1. Wicse (Berliner SC)1 p. 06.6 mp. 2. 
Gerő II. (KAOE) 1 p. 0L6 mp. 3. Aczél (FTC) 1 p. 
O8lOo’T’yárd. 1. Malitz (Berliner SC) 10.1 mp. 2. Hajdú 
(FTC) 10.3 mp. 3. Fluck (BBTE) 10.3 mp.

800 mMertta előny verseny. 1. Márton (MTK) 1 p. 59 
mp. 47 m. előny. 2. Anka (FTC) 1 p 59.8 mp. 42 m. 
előny. 3. enke (MAC). ,

100 méteres síkfutás II. b. 1. Daubner (KAOE) 11.7 
mp. 2. Szabóki (MTK) 11.8 mp. 3. Varga-Papp (MTK)

400* méteres síkfutás 1. Hubcrt (BBTE) 50.2 mp. 2. 
Keserű (Postás) 50.2 mp. 3. Antal (MTK).

1500 méter. 1. Anka (FTC) 4 p. 28.8 mp. 2. Strasaen 
(MTE) 4 p. 29 mp. 3. S/abó GW8).

Dlsxkosxvetés előnyverseny. 1. Blau (KAOE) lí m. 
előny 4250 cm 2. Somfai István (MAC) 750 cm. előny 
4120 cm. 3. Bottlik (FTC).

Két uj ifjúsági rekordot hozott 
az FTC ifjúsági versenye 
ifjúsági atlétikai versenyek immár telje
kibontakoztak az érdektelenség homályá- 
A szezón ifjúsági versenyei között már 
találunk olyat, amelyen egy-egy uj rekord 

ne ékesítené az eredményeket. Ezek közé tar
tozik az FTC vasárnapi ifjúsági versenye, 
amely a jövő generáció legjobbjait gyűjtötte 
egybe az idlőiuti pálya salakjára. Két uj ifjú
sági rekord gazdagította a rekordlistát ezen a

A 
sen 
bői. 
alig

Fluck

p. 51.6 
Postás

sági rekord gazdagította a rekordlistát ezen 
versenyen.

Balás László, az utóbbi évek legtehetsége
sebb ifjúsági dobóatlétája 4260 cm-es do
básával a múltnak adta át alig néhány 
héttel ezelőtt felállított 4162 cm-es dlsz- 

koszrekordjáL

Szekrényessé, az MTK tehetséges verseny
zője viszont a gerelyvetés versenyét nyerte meg 
5036 cm-es pompás rekorddobásával.

A 100 méteres hölgygyorsuszó-bajnokságnak 
kétszeri leuszás után sincs gazdája 

Nagyszerű eredmények a MUSz. bajnoki versenyén
Vasárnap és hétfőn redezte meg az Úszó 

Szövetség bajnoki mitingjét nagy siker mellett. 
Az ehő nap meglepetése Szőke Kató gyenge 
úszása volt, a stnndardot nem érte el, igy a 
bajnokságtól elesett. Mentségéül szolgál, hogy 
betegen startolt. Ugyancsak a standand cl nem 
érése miatt nem lett bajnok az NSC vegyes
stafétája. A második napon Ullrtch János győ
zelme keltett meglepetést, mig örvendetes tény, 
1500-as úszóink kitűnő formája. A 100 méteres 
hölgygyorsuszó bajnokságnak egyelőre nincs 
gazdája, kétszer is lcttszlák de mindannyiszor 
holtversenyt hirdetett a célbíró, habár különö
sen a második úszásnál Sípos Manci előbb ért
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arról az óriási felkészültségről, amellyel 9 né
met birodalom a nemzetek nagy amsterdami 
találkozását várja.

Malits, Schlösske IL, Wicse és Mayerhof bu
dapesti startja szomorúságot okozott nekünk, 
hiszen a szemeink előtt peregtek le filmszerűen 
a képek, amelyek megmutatták azt a helyes 
utat, amelyet az Ifjúság okszerű testnevelése 
körül követnünk kell.

cm. előny — 1494 cm. 2. Bakony Béla (FTC) 250 cm. 
előny — 1473 cm. 3. Huberth László (FTC.) 270 cm. előny 
- 1473 cm.

100 métere* 1. o»«t. síkfutás. 1. Malitz B. (Berliner 
SC) 10.7 mp. 2. Schlösske II. (Berliner SC) 10.9 mp. 3. 
Rózsahegyi Gusztáv (MAC) 11 mp. z.rrm

U0 méteres junior síkfutás. 1. Vasvári Imre (MTK) 
1 p. 11.6 mp. 2. Anka László (FTC) 1 p. 13.8 mp. 3. Hu
berth Gábor (BBTE) 1 p. 14.2 mp.

5001 méteres síkfutás Időelőny verseny. 1. Németh Béla 
(MTE) 15 p. 56 4 mp. 2. Zöllner Dezső (MAC) 16 p. 08.6 
mp. 3. Oruszth Gyula (MTE) 16 p. 10 mp. - Németh 
előnye 320 m., Zöllner előnye 220 m. volt.

400 méteres síkfutás előny verseny. 1. Ritler József 
(MTK) 32 méter előny - 51 mp. 2. Hanthy Ferenc 
(MAFC) 12 m. előny - 51.2 mp. 3. Antal György 18 m. 
előny — 52.6 mp.

Rúdugrás I. osztályú. 1. Andor László (MAC) 360 cm.
2. Farkas Endre dr. (FTC) 340 cm. 3. Nagy Ernő (MAC) 
520 cm.

208 méteres II. osztályú gátfutás. 1. Krieger László 
(FTC) 27.3 mp. 2. Göbel János (KAOE) 27.7 mp. 3. Sza- 
bóky Sándor (MTK) 28.3 mp.

Diszkoszvetés I. osztályú. 1. Marvalits Kálmán (BTC) 
4523 cm. 2. Egri Kálmán (MAC) 4510 cm. 3. Bertalan 
György (BBTE) 4137 cm.

400 méteres I. oszt, gátfutás. 1. Somfai Elemér (MAC) 
57.9 mp. 2. Várkonyi Elek (BBTE) 60.4 mp 3. Fercnczy 
Ödön (MAFC) 65.6 mp.

1500 méteres II. osztályú síkfutás. 1. Benke Géza 
(MAC) 4 p. 25 mp. 2. Járó József (MTE) 4 p. 25.6 mp.
3. Holczer Tizor (MTK).

A bajnoki számok" közül a 200 méteres sík
futást Németh (FTC), a rúdugrást Hévízi 
(MAC), a diszkoszvetést Balás (FTC, a 4X400-as 
stafétát pedig a KAOE csapata hódította el. 
Részletes eredmény:

Budapest iljiyigi bajnokságai.
211 méteres síkfutás. Bajnok • Németh József (FTC) 

22.7 mp. 2. Solt Tibor (BSE) 23.4 mp. 3. Obcrcián La- 
jós (MTK) 24 mp.-

Distkos,vetés. Bajnok • Balás (FTC) 4260 cm. Orszá
gos ifjút gi rekord I 2. Bácsalmási Péter (BEAC) 3728 
cm. 3; 'Kovács Gyula (BEAC) 3514 cm

Rúdugrás. Bajnok : Hévjzi Frigyes (MAC) 330 cm. 2. 
Bácsalmási Péter (BEAC) 300 cm. 3. Csontos László 
(MTK) 270 cm.

4 400 méteres staféta. Bajnok : a KAOE csapata (Zi
lahi. Sarkadi, Kovácsi, Szabó) 3 p. 37.4 mp. 2. az MTK 
csalta (Deckleva, Sugár, Lukács, Várnai) 3 p. 48.2 mp.
3. az FTC csapata

Egyéb versenyek ;
Gerelyvelés. 1. Szckrényessy (MTK)5036 cm. Országos 

ifjúsági rekord I - Svédstaféta. 1. FTC íjászai, Né
meth, Péti, Bfiky) 2 p. 88 mp. — Sulydobás. 1. Szék- 
rényessy (MTK) 1123 cm. — 400 méteres síkfutás. 1. 
Medve (MTK) 55.4 mp. — Magasugrás előnyverseny. 1 
Kovács (BEAC) 10 cm. előny 180 cm. — 1580 méter. 
1. Németh (KAOE) 4 p. 38.8 mp. - 100 méter. 1. Solt 
(BSE) 11.4 my. — 800 méter előnyverseny., 1. Norgauer 
(BBTE) 2 p 02 mp. (35 m, előny.) — Távolugrás. 1. 
Dobó (FTC) 640 cm.

Szabó Miklós, Hunyadi István 
és Moharos Pál Budapest uj 

ifjúsági atlétabajnokai
A BBTE kitűnő rendezésben bonyolította le 

hétfőn délelőtt Budapest ifjúsági bajnoksá
gainak hátralevő versenysámait. A sulydobó- 
bajnokságot Hunyadi István (BBTE) ragadta 
magához, legyőzvén Balázs Lászlót, a kiváló 
ifjúsági bajnok és rekorderatlétát. A 3000 mé
teres bajnokság természetesen Szabó Miklós 
kezébe került, aki fölényesen győzte le Huszár 
Józsefet, mig 400 méteren Moharos Pál győ
zött pompás finis után.

Budapest Ifjúsági bajnokságai.
Sulydobás. Bajnok: Hunyadi litván (BBTE) 1291 m. 2. 

?OT48cmL*WÓ (FTC> 12C Cm‘ 8‘ Kemény ÍMTK) 
»••• méter. Bajnok: Szabó Miklós (KAOE) 9 p. 14 

a2) Hvsián József (MTE) 0 p. 41.4 mp. 3. Gergely 

1M»“ÍL*FkE?Jnok: Moharos Pál (ESC) 53 mp. 2. Ko- 
valciik (KAOE) 53.3 mp. 3. Lukács (MTK) 53.9 mp.

Egyéb versenyek.
1141 méter. 1. Sarkadi (KAOE) 2 n. 48.4 mp. - 100 

méter. 1. Vesén (FTC) 0.9 mp. — Magasugrás juniorl. Molnár (Pápai ref. kollégium) 168 m. - 1880 méteréi 
elűnycersrny. 1. Wimmer (Vasas) 4 p. 24.8 mp. — 110
m. gát II. o. 1. Molnár (Pápai ref. koll). 20.1 mn — 
400 m. gát II. o. 1. Fülöp (Pápai SE) 63.7 mp. — Ti- 
volugrái előnyverseny 1. Róna (FTC) 651 m.

Is be.
Részletes eredmény:

188 méteres hHIgymelluszőbalnokség.
Bajnok: Bcnkő Margit PUF. (Sopron) 1 p. 35.4 mp. 2. 

.'SLlA1, -Ella ÍBSE) 1 p' 38 2 mp- 3- Gombos Magda UTE) 1 p. 41.8 mp.
108 méteres hölgyhátussőbajnokség.

(MUE) 1 p. 38.4 mp. 2 Bencxe Irén 
(MUE) 1 p. 40 8 mp. 3. Vermes Magda (FTC) 1 p. 41 
mp. Szőke Kató betegsége és rossz fordulás miatt nem 
érte el az 1 p. 38 mp -cs standardot Es évben hólgy- 
háiuszóbajnok nincs.

401 méteres gyorsusxóbnjnok'ég.
Bajnok: Tchér II. István (Jössze) 5 p. 28.6 mp 2. 

I Wannie András (SzUE) 5 p. 28.8 mp 3. Tanödy Géza

Dobé három uj pályarekordot 
állított fel

Az UTE-stadion vasárnap rendezte meg UJ* 
pest város motorkerékpáros-bajnokságait, 
amelyek a következő eredményekkel végződ-

175 köbcentiméteres kategória: Bajnoki 
Erdélyi Ferenc (Méray Villiers). 2. Kiss László 
(Puch).

250 kcm. kategória: Bajnok: JoÓ Gyula 
(Guzzi).

350 kcm. kategória: Bajnok: Kaszala Károly 
(Méray-JAP).

500 kcm. kategória: Bajnok: Kovács János 
(Ariéi).

Az oldalkocsis motorkerékpáros bajnoknlgotl
Bauer József 500 Ariéi nyerte,

★
Dobé, a kiváló német bajnok vasárnap meg

kísérelte a fennálló pályarekordok megdönté
sét. A németek jeles szuperklasszis versenyző* 
jének kísérlete teljes sikerrel járt. Bár a be- 
állott sötétség miatt a zsűri leállította az egy
órás versenyt, Dobénak sikerült a 10, 20 és 30 
km-es távokon pályarekordot javítania. Iedeje 
10 km-re 7 p. 55 mp., 20 km-rel7p. 08 mp., 
30 km-re pedig 22 p. 19 mp. Mindhárom ered
mény egyben pályaj-ekord.

A klasszikus birkózók távolléié
ben gyenge nívójú volt az Európa 

válogató birkozóverseny
Vasárnap és hétfőn rendezte a Birkózó Szövetség 

Európa bajnoki előkészítő versenyét a városligeti 
Schmidt néparénában. A verseny a klasszis birkózók 
távollétc miatt nagyon gyenge nivóju volt.

Részletes eredmény:
Légsuly. 1. Tasnády (MAC). 2. Zomborl (MAC). 3. 

Arany (UTE).
Pehelysúly. 1. Kárpáti (UTE) 2. Fehér (MÁV). 3. Ká

roly (UTE).
Kőtép A) súly. 1. Orgoványl (UTE). 2. Privalcsek 

(Kaposvári Turul).
Közép B) súly. 1. Nagy (Ceglédi Move). 2. Ferenczl 

(MÁV). 3. Janó (MAC).

X Két gyaloglóverseny szerepelt az elmúlt 
kettős ünnep atlétikai programmján. Mindkét 
versenyt az FTC ifjúsági atlétikai versenyé 
előtt bonyolították le. Az FTC 2 angol mér- 
földes szenior gyaloglóversenyét Hóra Ferenc 
(FTC) nyerte meg 15 perc 24 mp-es idővel. 2. 
Jánnsik Ferenc (MÁV) 16 p. 25.4 mp. 3. Fehér 
(ESC) 17 p. 10.$ mp. — A MÁV rendezésében 
3000 méteres távon lefolyt ifjúsági gyalogló
versenyt Kurztvald (MÁV) nyerte 15 p. 43.3 
mp. alatt, Sörös (MÁV) előtt.

X Rapid—Hajdúk 8:1. A középeurópai 
kupáért lefolyt mérkőzést a Rapid fölényes 
játék után, könnyen nyerte meg. A meccset 
Biró Sándor vezette

x A* Ifjúsági kosérlabdabajnokség etődőntőmérkősésa 
hétfőn délelőtt folyt le a BBTE-pályán a Mester-u. felső
kéi eskedelmi éa az tzr. reálgimnázium csapatai között 
Király Dezső testnevelő-tanár vezetésével.

\ szerkesztésén és kiadásért felel- 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja.
A .Hétfői Lapok" I jságvállalat.


