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Kiderült Kornis Ignác dr. 
legújabb vakmerő merénylete
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meg akarta zsarolni Horuáth Ferenc budapesti igazgatót

A merénylő Idegorvosban felismerték az egyik 
kommunista sejt tagiét

A leleplezett újabb kommunista szervez
kedés ügyében •— amelynek során kézreke- 
rült Kornis Ignác dr., a Kolumbusz-utcai 
merénylő — tovább folytatják a nyomozást. 
.Vasárnap reggel a főkapitányság politikai 
osztályára szuronyos csendőrök, rendőrök 
és detektívek

klaebb-migyobb csoportokban széUitot- 
ták be a vidéken elfogott kommunistá

kat.
Égyenként kihallgatták, majd Hetőnyi Imre 
dr.,. főkapitányhelyettes, a politikai osztály 
főnöke elé vezették őket, aki előtt megismé
telték vallomásukat. A vallomások és á nyo
mozás eddigi adatai alapján azt állapította 
meg a rendőrség, hogy az egész országot 
behálózó kommunista szervezkedés folyt, 
amelynek szálai nem kevesebb, mint ötven- 
hét vidéki városba áoaztak el. Megállapítot
ták azt is, hogy a sejtrendszeren alapuló 
szervezkedést Becsen keresztül Moszkvából 
finanszírozták. A vezetők röpcédulák ezrei
vel árasztották el az ........................... ’
lyeket.

A délutáni órákban 
sitott volt a

Kihallgatásuk során ____
hogy a mostani szervezkedést a kommunis
táknak egy régi, bevált exponense irányí
totta, aki a Vdpf-féle mozgalomban is részt- 
Vett, nevét azonban nem tudják, mert

csak legbizalmasabb emberei Ismerték 
a mozgalom............................

Beismerték azt 
«&y-egy vezető 
tottak fenn a 
tál. A délután folyamán az előállítottak kö
zül

tizennégyen beismerő vallomást tettek, 
melyben elismerték, hogy az állam és társa
dalmi rend erőszakos felforgatására töre
kedtek.

Mind a tizennégyet letartóztatták.
A rendőrség természetesen még tovább foly
tatja a vizsgálatot Elsősorban kézre akar
ják keríteni a szervezkedés ismeretlen ve
zérét, mert

agitáció alatt álló he-

már kétszáz gyanu- 
rendőrségen.

többen bevallották,

tulajdonképpeni vezetőjét.
is, hogy az egyes sejtek élén 
állt és futárszolgálatot tar
bécsi kommunista-központ

a»t hiszik, hogy egy, a kommUn alatt ve* 
zető állást betöltő emberrel azonos.

A rendőrség megállapította azt is, hogy
• kommunisták Budapesten titokban óriási 
mennyiségű lázitó tartalmú röpiratot készí
tettek az O-utca 16. számú házban levő 
Unió nyomdában. A vasárnapra virradó haj
nalban Schtveinitzer József tanácsos intéz
kedésére tíz detektív ment ki az Ó-utcába, 
felnyitották a bezárt ajtókat és behatoltak
• nyomdába, ahol

megtalálták a keresett röplratokat.

Házkutatást tartottak, majd teherautóra 
rakták a lefoglalt iratokat, a nyomdában ta
lált kiszedctlcn kéziratokat, a nyomda üzleti 
könyveit s beszállították a főkapitányságra 
áttanulmányozás céljából. A nyomda ajta
ját lepecsételték, a tulajdonos, Stern Mórt 
pedig megidézték n főkapitányságra, ahol

nis Ignácról, akinek izgalmas biinügye ta
lán még jobban foglalkoztatja a karcagi 
polgárokat, mint a szülőket, az öreg Kohn- 
: ázaspárt.

Kornissal, hogy megállapítsák, valóban azo
nos-e a kommunista sejt tagjával.

Kornist különben ma ismét kihallgatták. 
Vasárnapi kihallgatásán megint csak kije
lentette, hogy nem volt szándékában tényleg 
zsarolni, csak lelki tanulmányokat akart vé
gezni és a Rothe Fahnenál is csak azért 

1 járt.
í
i Vasárnap este különben távirat érkezett 

a bécsi rendőrségtől, amelyben közöl- 
í lék, hogy Kornis Bécsbcn nemcsak a 

Rothe . Fahne szerkesztőségében járt, 
hanem más kommunista köröket is fel
keresett. Este befejezték kihallgatását 
és holnap átadják a bűnügyi osztálynak, 

ahol tovább folytatják a nyomozást. A rend
őrség tegnap arra gondolt, hogy a megszál
lott területen levő Stomfán történt zsaro
lási kísérletet, amelynek egy Károlyi grófnő 
az áldozata, szintén Kornis követte 
Mára azonban megdőlt ez a gyanú, mert 

| derült, hogy Kornis nem járt megszállt 
gj-anusitottat holnap szembesítik I rületen.

kihallgatják, hogy mennyiben volt tudo
mása a nyomdájában történt dolgokról.

A gyanús zöldszemüveges 
kommunista

Vasárnap tovább folytatták a kézrekerült 
Kölumbusz-utcai merénylő ügyében is a 
nyomozást. A rendőrség ugyanis nem adta 
fel a gyanút, hogy a tudományos célokra 
hivatkozó Kornis Ignác dr. mégis csak egy
szerű zsarolási manővert hajtott végre és 
nem tartják- kizártnak, hogy valóban össze
köttetésben állt a kommunistákkal, bár ed
dig még csak egy adat merült fel ellene, ami 
ezt igazolná.

Az elfogott kommunisták közül az egyik 
szerint a budapesti szervezkedésben részt- 
vett és tagja volt az egyik sejtnek

sovány, szurósszemü, zöldszemtive- 
viselő fiatalember, akinek személy
leirása ráillik Komiss Ignácra.

a

egy 
get
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A vidéki nyomozás
Miskolc, szeptember 4.

A kommunista szervezkedéssel kapcsolatban 
miskolci rendőrség két nap óta kommunista- 

Végigrazziázták
a _ .
gyanús elemek után nyomoz, 
mindazokat a helyeket, ahol kommunístagya- 
nus embereket sejtettek.

A razzia vasárnap teljes napon át tartott 
őrizetbe vették Reissmann Sándor asztalos
segédet, aki ellen az a gyanú, hogy a Vdgi- 
csoport megbízásából kommunista-propagan
dát fejtett ki.

Reissmannt Budapestre szállították, 
minthogy a kommunista bűnügyekben a rész
letes kihallgatásokat a budapesti főkapitány
ság foganatosítja.

Az újabb
A letartóztatásban levő Kornis Ignác dr.-t 

vasárnap ismét kihallgatták egy eddig még 
nyilvánosságra nem jutott zsarolási ügyben. 
Az eset előzménye az, hogy a napokban a 
főkapitányságon megjelent egy ásványvíz- 
üzem-vállalat Horvát Ferenc nevű igazga
tója és elmondotta, hogy a lakásán felke
reste egy fiatalember, aki különböző fan
tasztikus üzleti dolgokról kezdett vele tár
gyalni.

Az igazgató gyanúsnak találta a fantasz
tikus terveket és már-már be akarta fejezni 
a tárgyalást, amikor 

látogatója erélyes hangon felszólította, 
hogy adjon neki egy nagyobb összeget. 
Az Igazgató a fenyegetésektől nem ijedt 
meg, hanem kiabálni kezdett, mire a 
merénylő jobbnak látta hanyatt-homlok 
elmenekülni a lakásból s mire ntána- 

futottak, nyoma veszett.

zsarolás
Horvát Ferenc kijelentette, hogy támadójá
nak személyleirása feltűnően egyezik a Ko
lumbusz-utcai zsarolóról adott személyié- 
írással.

Mivel alapos volt a gyanú, hogy Kornis 
Ignácnak valami köze lehet ehhez a zsaro
lási manőverhez, kihallgatták ez ügyre vo
natkozólag is. Kornis erélyesen

tagadja, hogy az Igazgató ellen merény
letet követett volna el

s állításának igazolására alibit is . igyekezett 
bizonyítani, amennyiben hangoztatta, hogy 
az állítólagos merénylet napján vidéken 
tartózkodott és ezt az állítását tanukkal is 
hajlandó megerősíteni.

A főkapitányságon ez újabb zsarolási 
ügyben tovább folytatják a nyomozást A 
hétfői nap folyamán kihallgatják a Kornis 
által megnevezett alibi-tanukat, majd szem
besíteni fogják Horvát Ferenccel.

Szeged, szeptember i.
Szegeden a rendőrség tisztviselői vasárnap is 

folytatták a két nappal ezelőtt megkezdett 
kommunista-gyanus elemek utáni nyomozást, 
ami a városban meglehetős feltűnést ■ keltett, 
mert a rendőrtisztvisctlők rendőrségi autókon 
száguldoztak egész nap egyik helyről a má
sikra. A razziák során

„Mindig mondtam, hogy bolond az én Náci fiam1* — 
mondja Kornis dr. apja — Beszélgetés a Kolumbusz- 

utcai merénylő szüleivel
Karcag, szeptember 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Karcagon egész vasárnap másról 
sem beszéltek, mint az elfogott budapesti 
Kolumbus-utcai merénylőről, akinek szülei 
régi karcagi lakótok. Kornis Ignác dr. pesti 
idegorvost sokan ismerik Karcagon s a vá
rosban óriási feltűnést keltett, hogy a Ko
lumbus-utcai merénylet elfogott tettese azo
nos Karnissal.

Kornis Ignác dr. édesatyjának, Kohn 
Mórnak hosszú évek óta van itt kereske
dése. Az öreg Kohnt egész Karcag ismeri, 
sokan vásárolnak piac-téri bazárüzletében. 
Most persze, a Kolumbus-utcai merénylet tet
tesének elfogása hirére az érdeklődés közép
pontjába került a Kohn-félc bazár, amely 
előtt vasárnap sűrűn álltak a városbeliek s a 
Kolumbus-utcai merénylet ügyét vitatták 
meg.

Kohn Mórt, az apát — akinek tizenkét 
gyermeke van — egyáltalán nem lepte meg 
az a hir, hogy fia a merénylő. Az öreg Kohn 
nem is busul. egyáltalán nem is látszik 
rajta, hogy aggódik fia sorsáért. Kérdé
sünkre, hogy mit szól ahhoz, hogy fia kö
vette el az amerikai izü zsarolási merényle
tet, derűsen válaszol:

— Mindig mondtam én, kérem, hogy 
bolond az én Náci fiam!

Többet nem mond. Ebben az egy mondat
ban foglalta össze minden véleményét. 
Kohnné, Kornis Ignác dr. anyja is egy 
mondattal felelt a hozzá intézett kérdésre:

— Egészen biztos, — mondta — hogy 
nem akart n Náci egyebet, mint reklá
mot csinálni magának, A reklámért kö

vette el az egész furcsa históriát.
Ennyit mondanak a szülők fiukról, Kor-

az éjszaka előállítottak egy Franciaország
ból hazatért munkást,

akit azonban kihallgatása után a rendőrség
ről elbocsájtottak. Dr. Buőcz Béla rendőrfőía- 
nácsos ,a szegedi kapitányság vezetője, kijelen
tette ,hogy a most foganatositolt razziák nem 
állanak szoros összefüggésben a budapesti raz
ziákkal s csupán véletlen, hogy egybeesett a 
pesti és a szegedi razziák időpontja.

Kornis beszélgetése 
védőjével

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitányai* 
gon Kornis védője, Hoselits Árpád dr. ügyvéd, 
aki engedélyt kapott arra, hogy beszélhessen 
védencével. Kornis, aki a főkapitányságon tett 
vallomását állandóan tudományos sallangokkal 
cifrázta, hasonló módon beszélt védőjével >s. 
Mikor eléje vezették, nyugodtan, csöndes han
gon köszöntötte és azonnal családja után ér
deklődött.

— Remélem, a családom jól van és megvan 
győződve ártatlanságomról — volt az első 
szava.

Hoselitz dr. megnyugtatta, mire Kornis mo
solyogva megjegyezte:

— Természetesnek tartom, mert aki engem 
ismer, az tudja, hogy csak pszichológiai tanul
mány volt az egész és nem bűntény.

Utána az ügyvéd intézett hozzá kérdéseket, 
mire Igy válaszolt:

— Mindent elmondottam az uraknak a rend* 
őrségen. Tény, hogy a Rote Fnhncn.il jártam, 
tény, hogy én voltam a Kolumbusz-ulcában. ez 
azonban mind csak lélektani tanulmány volt. 
Kommunista pedig nem vagyok Ismerőseim 
tudják, hogy meggyőződése* királypárti va
gyok. József főherceget szeretném a trónon 
látni. Különben tagjn vagyok az Egységes párt
nak. igazgatósági tagjn nz l'gron-párlnak. A 
legutóbbi választásokon a párt érdekében agi
táltam és tartottam beszedeket n gyűléseken.

Mikor megint felmerült a kérdés, miért kö
vette el mindezeket, újra hosszú tudományos 
előadásba kezdett.

Fnhncn.il
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Detektívek keresnek egy 
bokszbajnokot, aki az óbudai 
strandon knock-autolta ellen
leiét, egy egyetemi hallgatót

Jókai-S:iláyyl Zoltán egyetemi hallgató 
megjelent tegnap este a főkapitányságon és 
testi sértés miatt feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen. A feljelentésnek igen érdekes 
előzményei vannak. A joghallgató szomba
ton délután az óbudai strandon fürdőit. A 
parton nézeteltérése támadt egy másik für
dővendéggel, egy erős, izmos úrral. A nézet
eltérés szóváltássá, majd tcttlcgességgé fa
jult A két strandoló kölcsönösen bántal
mazta egymást. Jókai-Szilággi Zoltán nem 
ijedt meg megtermett ellenfelétől és neki
rontott. Az ismeretlen fürdővendég ekkor a 
verekedésre összegyűlt közönség meglepeté
sére

boxállásbn helyezkedett és a következő 
pillanatban szabályos ütéssel knock- 

autolta ■ Joghallgatót.
'Jókai-Szilágyi Zoltánt, aki vézrő fejjel ma
radt a boxpárbaj helyén, nhol a kihívott men
tők első segélyben részesítették. Utána a fő
kapitányságra ment és feljelentést tett isme
retlen bánta Imazó ju ellen. A főkapitányság
ról detektívek mentek ki n strandra, a box
párbaj másik szereplőjét azonban már nem 
találták ott. A strand törzsvendégei nem 
tudjá ka nevét,
csak annyit tndnuk róla, hogy boxbajnok. 

A rendőrség most folytatja a vizsgálatot. 
Elsősorban azt akarják tudni, kicsoda az 
ismeretlen boxbajnok, hogy ennek megálla
pítása után tisztázhassák a dolgokat.

Hipnotikus mókák közben 
aranyórát lopott

A rendőrség keresi a veszedel
mes szélhámost

Vasárnap délelőtt megjelent a rendőrségen 
Cidály Vilmos községi aljegyző és rendkívül ér
deke* körülmények között történt tolvajlási 
ügyben tett bejelentést. Elmondotta, hogy szom
baton délután megjelent a Magdolnn-utca 35. 
szám alatt lévő lakásán egy jólöltözött, elegáns 
fiatalember és az aljegyző kiadó szobája felől 
érdeklődött. Gidály belezette a fiatalembert a 
lakásba, megmutatta neki a kiadó szobát, majd 
átvezette az ebédlőbe, ahol beszélgetni kezdett 
vele. A fiatalember közben bemutatkozott és 
•lmondotta. hogy ő dr. Bálint Béla orvos és je
lenleg a belgyógyászati klinika idegosztályán 
teljesít szolgálatot.

Gidály Vilmos nyomban megragadta az alkal
mat. hogy a kedves fiatal orvosnak elpanaszolja 
a baját és elmondotta, hogy hosszú idő óta 
reumatikus fájdalmakban szenved. Dr. Bálint 
azonnal hajlandónak mutatkozott arra, hogy 

megvizsgálja Gidály Vilmost,
•kit az ablak mellett lévő fotelba ültetett le, 
megparancsolván neki, hogy

szemét csukja be
s azt semmi körülmények közölt 

ne nyissa kL 
addig, amig nem szól, mert hogyha nem fo
gadja meg a szavát, úgy a hipnózissal kapcso- 
latban lefolytatott vizsgálata nem járhat ered
ménnyel. Gidály minden szavát parancsként be
tartotta. Gidály hosszú ideig lecsukott 
szemmel ült, miközben Bálint dr. simogatni 
kezdte a homlokát, majd néhány lépést eltá
volodva, Ismét visszatért hozzá és különféle 
kérdéseket adott fel neki és végül kijelentette, 
hogy a vizsgálat befejeződött, amelynek alap
ján ténylegesen sikerült is betegségéinek' diag
nózisát megállapítania. Közölte Gidalyval, hogy 
vasárnap megfelelő orvosságot fog hoani, ami
tor majd lo is foglalózza a felajánlott szobát.

Az orvos távozása után az aljegyző megdöb
benve állapította meg, hogy az ebédlőszekré
nyen kintfclejtett értékes

aranyóra eltűnt.
Nyomban átkutatták a lakást, de az órát nem 
sikerült megtalálni és Igy kétségtelenné vált 
előtte, hogy a fiatalember, az állítólagos dr. Bá
lint Béla, kihasználva hiszékenységét, ellopta 
az értékes aranyórát.

Gidály bejelentése után a főkapitányságon 
széleskörű nyomozást indítottak a tolvaj-szél
hámos elfogatásn érdekében annál is inkább, 
mert az utóbbi időben több Hasonló természetű 
bejelentés érkezett a rendőrségre s ezekből 
megállapították, hogy a sorozatos szélhámos
ságokat egy és ugyanazon személy követte el.

Olcsó garsonszobák
uonniűra, februárra, májúira 
éri bérletben, bútor nélkül

Klauzál ucca 8 az.
Hideg, meleg vfc. központi fűtés, gáz, kapukulcs- 
rendszer. ntvütaostUaMl s»o(g(U UnnaAria 
Fürdő tAreaeAg megbirottja VII.,

hlsusál ucc* 8, d. e. 0-11, d. u. VŰ-WHt

Töredék 
részvényeket 
eltiltót, aranyit, külAnlegM 
•'•JiJrryeket magu áron ve- 
•Mnk éi nt ellenértékét azonnal 
I'retjttk. l-cvéllleg is. Nílklal 

éa Tarra Bankház, 
betéti 1.iimuúit liudap.st, Vili, 
ttAkócit-út m.iBnroM.térí) 
leírton • J.JJ! 03. Alán jtoj 

üiletl érák Mól eme Mg

i A református presbiterek 
értekezlete üdvözlő táviratot küldött 
Rothermere lordnak és Mussolininek

Vasárnap folyt le mintegy hóromezer refor
mátus presbiter részvételével a III. Országos 
Presbiteri Értekezlet, a Vigadó termeiben.

Délelőtt 9 órakor a Kálvin-téri templomban 

Baltazár Dezső püspök 

prédikált:
— Ami kár a magyar kálvinista társadalom 

nevén és dicsőségén esett az utóbbi időkben, — 
mondotta, — nz a mi bátorságunk ingadozása 
folytán égett rá orcánkra. Hogy még ma is 
mostoha gyermekei és másodosztályú polgárai 
vagyunk ennek a hazának, pedig őseink véré
nek bíbora az ellenkezőt követelné — ennek is 
magunk vagyunk okai. Pedig a nemzeti mag
vetés oszlop-apostolait most is ml adjuk az or
szágnak.

Istentisztelet után a három református temp
lom gyülekezete a Szabadság-tér felé indult, 
ahol elhelyezték a határszéli presbitériumok 
küldöttei hazulról magukkal hozott mezelvirág- 
koszorúikat az emlékszobrokon.

A Szabadság-térről ezután az egész közönség 
a Vigadóba vonult, ahol Hetesig Kálmán, Né
metiig Károly dr. titkos tanácsos köszöntötték 
a megjelenteket. Nagy érdeklődés kísérte Puky 
Endrének,, a képviselőház alelnökének felszó
lalását. Puky megállapította, hogy a magyar 
református társadalom egységének jele a mos
tani értekezlet.

Budapest székesfőváros képviseletében Né
metiig Béila dr. tanácsnok szólalt fel. majd za
jos tapsok között

Hegedűs Lóránt
lépett a mikrofon elé:

— A magyar protestantizmus nélkül nincs 
feltámadás, — kezdette Hegedűs Lóránt. — Azt 
akarjuk ,hogy ifjúságunk, ez a mi legdrágább 
kincsünk a Bibliára építse jövendőjét. Olvassuk 
a BibHát! Ha a protestantizmust megöli valaki, 
megölte Magyarország feltámadását... (Meg- 
megújuló percekig tartó éljenzés és taps.)

Baltazár püspök, elnök
beszélt ezután:

— Volnának égető kérdéseink, amelyekről az

Scitovszky Inkén Bethlennel 
letárgyalta a fővárosi törvényt: 

hármas jelöléssel választják 
Budapest polgármesterét

Scitovszky Béla belügyminiszter pénte
ken felkereste Inkán Bethlen István gróf 
miniszterelnököt, hogy megállapodjék vele 
a fővárosi és a vármegyei törvényjavaslat 
alapelveiről. A belügyminiszter csak egy 
napig tartózkodott Inkén .szombaton átuta
zott Budapesten Gombára, ahonnan hétfőn 
reggel tér vissza a fővárosba.

A belügyminiszter Bethlen István gróf 
miniszterelnökkel folytatott tanácskozásán 
végleges megállapodás jött létre úgy a vár
megyei törvény javaslat, mint a fővárosi re
form legfontosabb rendelkezéseit illetően. E 
megállapodásnak megfelelően hétfőn Sci
tovszky Béla belügyminiszter instrukciókat 
ad a belügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztályának a két javaslat megszövegezésére. 

A tabániak izgalmas gyűlésen 
tiltakoztak a kitelepítés ellen

Lendvay és Kádár bejelentette az ÉME támogatását
A tabáni polgárok vasárnap délelőtt Sze- 

beny Antal-téri Szabad Polgári Körben né
pes értekezletet tartottak, hogy a városren
dezés kapcsán tervbevett kilakoltatások el
len tiltakozásukat jelentsék be. A gyűlés, 
amelyen többek között Kádár Lehel és Lend
vay István ébredővezérek is megjelentek, 
mindvégig izgalmas hangulatban folyt le.

Szigeti János felsőházi tag elnöki megnyi
tójában kifejtette, hogy azoknak, akiket a 
foglalkozásuk nem köt a Tabánhoz, adjanak 
másutt lakást, azokat azonban, akiket a hi
vatásuk ideköt, különösen kereskedőket és 
iparosokat, akik kényszerű távozás esetén 
tönkremennének,

hagyják meg Jelenlegi lakásaikban.
Szigeti beszédét zúgó helyeslés és szenve

délyes közbekiabálások szakították félbe. A 
vihar Vitát Endre, a Budai Ingatlantulajdo
nosok Egyesülete titkárának beszédénél tört 
ki teljes erővel. Vitár javasolta, hogy a kellő 
ellenállás megszervezése céljából a lakók

intézeti uanian

elnöki megnyitóban részletesen kellene emlé
kezni. De mindezeket meghaladja jelentőségé
nek oszlopos aktualitásával az a fordulat, mely 
Rothermere lordnak nyílt fellépésével lett nyil
vánvalóvá, hogy tudniillik a müveit nyugat lel
kében a trianoni igazságtalanság tudata beko
pogtatott a lelkiismeret ajtaján és klszólitotta 
tettre a megigazttás iránti nemes hajlandóság 
erejét. (Ezeknél a szavaknál a közönség feláll 
és percekig tapsolja lord Rothermeret.) Nem is 
lehetett kétség az iránt, hogy a nyugati nagy 
államoknak sem a műveltsége, sem a becsülete 
nem bírja soká tűrni az igazságnak és az er
kölcsnek ezt a megzavart mérlegét .amelyben a 
hazugság, árulás, gyávaság és rablás játszották 
ki magukat döntő nyomatéknek. (Úgy van! 
Élénk helyeslés.)

Szűnni nem akaró tetszés fogadta Baltazár 
püspök beszédét, majd az elnök felolvasta a II. 
Országos Presbiteri Értekezlet által elküldendő 
üdvözlő táviratokat, melyeknek szövegét egy
hangúlag elfogadták. Az első tisztelgő sürgöny 
Magyarország kormányzójának szólt. Majd az 
elnök a Mussolini olasz miniszterelnök címére 
megfogalmazott távirat szövegét olvasta fel. 
amely lelkesen dicsőíti Mussolinit és „az olasz 
nép bálványozott vezérére" Isten áldását kéri.

Ezután ugyancsak rendkívüli érdeklődés mel
lett a Rothermere lordhoz intézett táviratot ol
vasta fel Baltazár Dezső. A távirat igy végződik: 
Lordságod fényes nevét imádságunkba foglal
juk.

Délután fél ötkor ugyancsak a Vigadóban 
folytatták a második Országos Presbiteri Érte
kezletet. Baltazár püspök üdvözölte a Presbiteri 
Világszövetség tagjait.

Ravasz László püspök
ünnepi beszéde következett: „A magyar presbi
ter hivatásáról".

Ravasz püspök beszéde után Baltazár Dezső 
javaslatára kimondották, hogy ezentúl minden 
második évben Országos Presbiteri Értekezle
tet tartanak.

Este nyolc órakor az ORLE tartotta meg vá
lasztmányi ülését a fasori egyház tanácstermé
ben.

Jól informált helyről szerzett értesülésünk 
szerint

döntés történt a legkényesebb kérdés
ben, a polgármesterkérdésben is, ameny- 
nyiben Budapest polgármesterét az uj 
fővárosi törvény intézkedése szerint a 
jövőben államfői hármas jelölés alapján 
fogja a törvény hatósági bizottság köz

gyűlése választani.

Végleges döntés történt a két javaslat sor
rendjét illetően is. A vármegyei törvényja
vaslatnak elsőbbségi joga van.

Ilyen körülmények között a képviselőház 
őszi munkarendje is nagy vonalakban meg
állapítottnak tekinthető.

szövetséget létesítsenek az ingatlantulajdo
nosokkal egyetemben.

— Nem szövetkezünk kapitalistákkal! 
Nem hagyjuk magunkat becsapnil — kia
bálták Vitár javaslatának hallatára minden
felé a hallgatóság soraiban és a javaslatot

nagy felháborodással utasították vissza.
Ezután lelkes éljenzés közben Lendvay 

István, az ismert ébredővezér emelkedett 
szólásra:

— Az Ébredő Magyarok Egyesületének 
nevében — mondotta Lendvay — bejelen
tem, hogy a legnagyobb mértékben

támogatjuk a Tabániak harcát.
— Éljenek az ébredők! Nem kell nekünk 

a zsidó Pest! — kiáltozták közbe és az 
egvre izzóbb hangulatban mind sűrűbben 
hangzottak cl éles és szenvedélyes antisze
mita közbeszólások.

— Szent esküt kell tenni, — folytatta

matrac, tollpArnAk,
Ag ynemtíek minden
intézet előirt mérete raktáron,

Sándor, Ideál paplangyár l-réAKupont*ÍSSmw’

Lendvay — hogy minden körülmények k& 
zött kitartunk, ha a városi hatóságok ilyen 
antiszociális módon akarják megoldani ü 
problémát.

Lendvay István éleshangu beszédét h 
állandóan szenvedélyes hangú közbekiák 
tások szakították félbe. Különösen a nagy-* 
számban jelenlevő nők tiltakoztak hango- 
is állandóan szenvedélyes hangú közbekiáL

— Nem kell elhamarkodni a dolgot— fe-< 
jezte be beszédét. Lendvay —. ha azonban 
végsőkig feszítik a húrt,

akkor az erőszaknak la ellentállunk!

Végül az értekezlet elhatározta, hogy légi 
közelebb a budai Vigadóban tiltakozó nagy
gyűlést tart, majd a tömeg a „zsidó Pest'4 
és a bankok pfujozása közben szétoszlott.

amikor arra figyelmeztetjük, hogy köz
ismert és úgyszólván minden házban 
otthonos

DIÁVÁ 
sósborszesz 

készítményünket, amely magyar feltaláló
jának világszerte elismerést szerzett — so
kan lclkiisineretleniil utánozzák. A valódi

DIÁVÁ 
sósborszesz 

közkedveltségének és bevezetettségének 
kihasználásával sokszor teljesen hatásta
lan szereket varrnak a jóhiszemű közön
ség nyakába. Persze ezt csak úgy tudják 
elérni, hogy megtévesztően utánozzák a 
valódi

DIÁVÁ 
sósborszesz 

évtizedek óta közismert, jellegzetes cso
magolását.

A palack formája ugyanaz, a külső 
sárga burkalópapfir, a plroMzfnű címer - 
pajzs híven le van másolva, a készítmény 
elnevezése is hasonló,
csak ami benne van, — as mAs!

A Jóhiszemű közönséget azzal la igye
keznek tévútra vezetni, hogy az utánza- 
tokát olcsóbban adják a valódi Diana 
sósborszesznél. Adhatják is, mert ezek
nek az utánzatoknak az összetétele és en
nek következtében hatóképessége egészen 
más, mint a valódi Diana sósboraaeszé. 
A félrevezetett vevő csak későn jön rá, 
hogy olcsó húsnak híg a leve és hogy 
azok, akik jóhiszeműen, vagy nagyobb 
haszon reményében rábeszélték az olcsó 
utánzat megvásárlására, voltaképpen meg
károsították.

Az utánzatok gyártói rendszerint azt 
hangoztatják, hogy az ő sósborszeszűk is 
50% szeszt tartalmaz, tehát époly jó és 
hatásos, mint a valódi

DIÁVÁ
sósborszesz

Ez tudatos és rosszhiszemű félrevezetés, 
mert egyrészt az 50% szesztartalmat, 
mint legkisebb megengedhető mennyiséget 
éppen a sok hamisítvány miatt kormány
rendelet írta elő, másrészt és főleg azon
ban azért, mert nem a szesz a tulajdon
képpeni hatóanyaga a valódi

DIÁVÁ 
sósborszesznek, 

hanem as úgyszólván csak oldóanyaga 
azoknak a rendkívül értékes, kiváló ha-, 
tású, jórészt tengerentúli eredetű, gyógy- 
hatású anyagoknak, amelyek a Diana 
sósborszeszt oly páratlan erejűvé és ered
ményes hatásúvá teszik.

Becsületbeli kötelességünk, hogy erről 
nfi vásárlóközönségünket tájékoztassak és 
minden bosszantó csalódástól, vagy feles
leges károsodástól megóvjuk.

Ha bárhol mást kínálnak Önnek' valódi

DIÁIVÁ 
sósborszesz 

helyett, ne fogadja azt el, hanem ragasz
kodjék a törvényesen védett „Diana" el
nevezéshez és ha figyelmeztetés nélkül 
más készítményt adnak Önnek az üzlet
ben, utasítsa vissza.

DIANA
Ipari és Kereskedelmi Rt. 

Budapest
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Erdélyi Bélát hétfőn visszakisérik 
a fogházból a főkapitányságra

A gyilkossággal vádolt Erdélyi vasárnap meghatottari 
imádkozott a rabok között a fogház katolikus miséjén

A rendőrségnek sikerült egy újabb nyom 
alapján előállítani Borsos Ferencet és Filó 
Józsefet, akik ellen az a gyanú merült fel, 
hogy összeköttetésben állanak a hivesgyil- 
kosság, többrendbeli csalás és váltóhamisítás 
miatt előzetes letartóztatásban levő dr. Er
délyi Bélával. Borsos többnapi megfigyelés 
után került rendőrkézre, ö maga jelentke
zett a rendőrségen.

Filót a Club-kávéházban fogta el a rend
őrség, amikor az ott tartózkodó nővérét ke
reste fel a helyiségben. Filót nyomban elő
állították a főkapitányságon.

Az örizetbevettek ügyében tulajdonkép
pen csak vasárnap délelőtt kezdte meg a 
főkapitányságon Szrublán Dezső dr. rend
őrtanácsos a kihallgatást s ekkor sikerült 
pontosan tisztázni a két fiatalember szere
pét.

A nyomozás során ugyanis az a gyanú me
rült fel, hogy Borsos Ferenc, állás és lakás
nélküli fiatalember meleg baráti összekötte
tést tartott fenn Erdélyi Bélával, akit Filó 
József volt tözsdebizományi iroda tisztvise
lője mutatott be Erdélyinek és akivel egye
temben követte el egyik legnagyobb szélhá
mosságát. Borsos a rendőrségen

tagadta azt, hogy ő részese volna Erdé
lyinek Kun András földbirtokos névé- . 
ben elkövetett váltóhamisítás! Ügyének.

Borsos kihallgatása után Filó Józsefre ke
rült a sor, aki csupán annyit volt hajlandó 
beismerni, hogy valóban ö mutatta be Bor
sos Ferencet Erdélyi Bélának, de semmi

közelebbit nem tud a kettőjük által el
követett szélhámosságokról.

Filót és Borsost kihallgatásuk után 
előzetes letartóztatásba helyezték.

Erdélyt harmadik barátját, Gerencsér 
Józsefet tovább keresik.

A rendőrség úgy tudja, hogy egy olasz
országi szállódéban van alkalmazva.

Vasárnap; intézkedtek, hogy megállapítsák 
pontos tartózkodási helyét.

Nem érkeztek meg 
a klagenfurti Iratok

Erdélyi Béla dr. a vasárnapot meglehetősen 
nyugodtan töltötte a markóutcai fogházban. 
Délelőtt rendes szokás szerint mise volt a fog
házban és a titokzatos körülmények között el
hunyt Forgács Anna letartóztatott férje azt 
kérte, hogy noha izraelita vailásu,

engedjék meg neki a római katolikus fog
lyok részére tartott misén való részvételt 

Kívánságát teljesítették, a kora reggeli órákban 
őt is levezették a kis foghári kápolnába, ahol 
imára kulcsolt kézzel, mellre szegzett feijel 
percekig állt magába mélyedten, mereven. Ész
re sem vette, hogy már vége van a misének, 
csak a zajra rezzent össze azután szomorúan 
sarkonfordult és őrei között visszament a má
sodik emelet 12. számú cellájába. Rövid dél
előtti séta volt még hátra, délben pedig elfo
gyasztotta a szülei által beküldött vasárnapi 
ebédet. Délután újabb séta és korai lefekvés, 
így telt d Erdélyt Béla dr. első vasárnapja <r 
fogházban, a két lépés széles és négy lépés 
hosszú magánzárkában.

A homályos gyilkossági ügyben az ügyészsé
gen nem történt érdemleges intézkedés vasár
nap. Enyedy Róbert dr. vizsgálóbíró azonban 
jegyzőjével együtt egész nap a hivatalában 
dolgozott, hogy elkészítse Erdélyi Béla további 
fogvatartását elrendelő végzés megokolását. A 
vizsgálóbíró szombaton élőszóval már közölte 
Erdélyi Bélával, hogy milyen gyanuokok alap
ján döntött a további fogvalartás mellett és ezt 
a végzést

vasárnap foglalták egész terjedelmében 
Írásba.

Gáldy Nándor Máv. főfelügyelő, Lőtv Zoltánné 
és leányai, Lőw Lili és Lőu> Olga vallomásai
nak lényegét is végzésébe foglalja a vizsgáló
bíró, amelyből azonban azt a következtetést 
vonja le, hogy mindezeknek

a Mlllstattban megfordult tanuknak a val
lomása, ha való is, nem dönti meg a kla
genfurti vizsgálóbírónak a helyszínen meg
állapított tényeit és annak végső konklú
ziójaként megállapított vádját, a hitves

gyilkosságot.
A letartóztatást kérő távirat a múlt hét szom
batján érkezett Klagenfurtból Budapestre, cso
dálatosképpen azonban

a bűnügyi Iratok mlndezldclg késnek.
Ismételt sürgető táviratok is mentek már Kla
genfurtba, de sem a kétszer foganatosított bon
colás jegyzőkönyve, sem pedig az ottani nyo
mozás iratai nem érkeztek meg. Az iratok nél
kül sötétben tapogatódzik csak n ’-endőrség és 
a vizsgálóbíró, mert a boncolási jegyzőkönyvek 
alapján adhaLnak csak véleményt a törvény- 
íréki szakértők arra nézve, hogy

Hzlvbénulás, mérgezés, vagy fojtogató* 
volt-e Forgács Anna halálának közvetlen I 

oka.

Erdélyi Béla védője, Gál Jenő dr., vasárnap 
délelőtt felkereste Enyedi Róbert vizsgálóbírót, 
akinél ismét a klagenfurti iratok megérkezése 
iránt érdeklődött. Mivel az iratok még nem ér
keztek meg, a védőügyvéd azonnal táviratot 
küldött Klagenfurtba oltani megbízottjának és

távirati választ kért arra nézve, hogy az 
iratok elküldése miért késik,

milyen újabb események történtek és hogy 
miért nem tették postára már napokkal előbb 
az iratokat.

Szakértők vizsgálják meg 
a biztosítás ügyét

Miután a rendőrség állal elfogott Borsos Fe
renc, aki a fölmerült adatok szerint egy fur
fangos pénzszerzési aktusnál volt a segítségére 
Erdélyinek és aki széniéiül azért is fontos 
szereplője az ügynek, mert egy felvett kölcsön
nel kapcsolatban

nála van letétbe helyezve az a két biztosí
tási kötvény, amelynek ebben a homályos 

bűnügyben fontos szerepe van 
és Filó József is oly vallomást tettek, amely

A vasárnapi nyomozás újabb szenzációs részletei
Mint ismeretes, az Erdélyi-ügy nyomozása 

kapcsán kiderült, hogy Erdélyi Béla dr. 
Kun András földbirtokos nevében is köve
tett el vállohamisitást. Vasárnap este a föld
birtokos, — akinek Miskolc mellett van 80 
hold földje, —

előadta, hogy ő Erdélyi Bélát nem is
meri,

Erdélyinek váltót nem adott át s igy valót
lant mondott Erdélyi Borsosnak akkor, 
amidőn azt állította a váltó aláírásánál, 
hogy csak helyettesítenie kell a valódi Kun 
Andrást. A földbirtokos jelentkezésének a 
főkapitányság nagy jelentőséget tulajdonit, 
mert igy bizonyosnak látja azt a körül
ményt, hogy Erdélyi közönséges váltóhami
sítást követett el.

A főkapitányságon vasárnap délután

kihallgatták a Nemzeti Színház és a Víg
színház színházi fodrászait

arra vonatkozólag, hogy valóban az ő se- 
gtségükkel maszkiroztatta-e ki Erdélyi idös- 
külsejü, komoly urakká Borsos Ferencet és 
más fiatalembereket. A kihallgatott szin-

Katonák és rendőrök 
véres utcai harca

Pécs, szept. é.

Szombaton éjszaka 12 óra tájban a Bel
város közepén az .Apáca-utcában véres csata 
folyt le öt katona s több rendőr között.

Az egyik korcsmából láthatólag illuminált 
állapotban éjszaka öt katona két foglyot ki
sérve elindult a laktanya felé. Az Apáca
utcában szembetalálkoztak egy hazatérő pol-

VII , Erzsébct-körut 36, 
yi.i Andrásay-ut 37. 

nem fedi az Erdélyi Béla által mondc. lakat, a 
kérdés tisztázása végett

hétfőn délelőtt Erdélyi Béla dr.-t a fog
házból visszakisérik n főkapitányságra és a 
detektívek szembesíteni fogják két barát

jával.

Az életbiztositási ügy tisztázását különben 
az ügyészség

szakértővel

kívánja tiszlúztatni. Éppen ezért átírt a Biz
tositó Intézetek Országos Szövetségéhez, 
hogy' a bűnügy életbiztositási részének ki
vizsgálására delegáljon egy biztosítási szak
értőt. A BIOSz vasárnap foglalkozott az 
ügyészség átiratával és nyomban kijelölték a 
biztosítási, főképen az életbiztositási ügyek 
egyik legalaposabb ismerőjét a szakértői 
tisztség ellátására. A kijelölt szakértő hétfőn 
már az ügyészségen jelentkezik és a szak
értői eskü letétele után, rendelkezésére bo- 
csájtják az ügynek erre a részére vonatkozó 
összes iratokat, hogy a szükséges felvilágo
sításokat megadhassa.

házi fodrászok a főkapitányságon azt val
lották, hogy junius havában

valóban ott Járt náluk Erdélyi Béla dr.
.azzal n kéréssel, hogy maszkírozzák ki 
meglett, időskülsejü úrrá Borsos Fe

rencet.
Arra a kérdésre, hogy miért szükséges ez a 
kimaszkirozás, azt felelte Erdélyi, hogy 
lovasmér kő zésre mennek s ott szükség van 
erre a külsőre.

A főkapitányság a színházi fodrászok ki
hallgatása után Borsos Ferenc bűnösségét 
bizonyítottnak látja: Borsos társa, Filó Jó
zsef azt vallotta, hogy Erdélyi azt mondotta 
neki, hogy rossz anyagi viszonyok között 
van s akármilyen áron pénzt kell szereznie. 
Eszébe jutott, hogy Borsos segítségére lehet 
ebben s ezért ajánlotta őt Erdélyinek. Filó 
azt vallotta, hogy Erdélyi bűnös üzelmeiről 
nem tudott. A rendőrség Erdélyi harmadik 
társa, Gerencsér József után kutat, akiről 
megállapítást nyert, hogy tegnap este egy 
József-köruti vendéglőben vacsorázott. Á 
rendőrség valószínűnek tartja, hogy Geren
csér hollétét rövidesen felderíti.

gárral, akihez az egyik katona hozzálépett 
és rákiabált:

— Maga-e az, aki ki akart minket rabol
ni?

A férfi még válaszolni sem tudott, midőn 
a katonák rátámadtak és

agyba-főbe verték.
A szorult helyzetben lévő ember segítségért

ÜZLETI« EK:
IV., Kecskeméti-utca 19.
IV., Kossuth Lajos-utca 2- 

kiabált, mire előkerült Borbély Imre rendőr. 
A katonák haragja most már a rendőr el
len fordult, nekiestek s ütlegelni kezdték. A 
rendőr előrántotta revolverét, de az csütör
tököt mondott. A katonák erre még nagyobb 
haraggal támadtak a rendőrre, akit

lesepertek n földre, elvették a kardját 
és ezzel megkardlapozták.

A nagy zajra figyelmes lelt Domoczky Jó
zsef rendőr, aki társa segítségére sietett. A! 
katonák azonban

őt Is a földre teperték,
mcgszurkálták és lefegyverezték. Doinócz- 
kynak még volt annyi ereje, hogy sípjába 
fújt, mire a környékről a rendörök mind a 
jelzés irányába síeltek. A katonák a rend
őrök láttára futásnak eredtek, egyikük 
azonban hátrafordult és revolverével

többször az üldözők felé lőtt.
Az egyik golyó talált és Molota József rend
őr súlyos comblövéssel elterült a földön.

Az üldözés zajára kijött a háza elé Seléní 
Antal nyugalmazott rendőrbiztos, azonban 
az egyik katona, aki azt hitte, hogy Seléni 
el akarja fogni, a kezében levő revolverrel 
a rendörbiztost úgy fejbevágta, hogy az

vértől elborítva összeesett.
A rendőrök egész a város határáig üldözték 
a garázda katonákat, akik az éj leple alatt 
elmenekültek. A súlyosan sérült Borbély 
Imre, Rohoczky József és Ilolota József 
rendőröket, valamint Seléni Antal rendőr
biztost a mentők az egyetemi klinikára szál
lították, ahol megállapították, hogy mind
egyikük súlyos sérülést szenvedett

Vasárnap délelőtt az őrizetlenül maradt 
két fogoly jelentkezett a katonai parancs
nokságon és az ő vallomásuk alapján sike
rült elfogni az éjszakai véres csata két tet
tesét, Peyer János köztüzért és Pap Adám 
úrvezetőt, akiket letartóztattak. Az elmene
kült három katona kézrekeritésére a rend
őrség tovább folytatja a nyomozást.

A Közi a1'ár ulcai dráma hőse: 
báró Catnpell Parisba költözik

A Közraktár-utca 12. számú ház egyik első
emeleti lakásában búcsúzik a véres tragédiát 
látott falaktól egy megtört, idős uriasszonyí 
Frank alezredes felesége. Frank alezredes jú
liusban összeszólalkozás hevében rálőll fele
sége első házasságából származó fiára, báró 
Campell Károly zenészre, azután önmagát lőtte 
agyon.

Campell Károly báró, akit karján talált a 
rcvolvergolyó,

már felépüli.
A véres tragédia emléke azonban nem mull el 
nyomtalanul a család felett.

Frank Lajos özvegye átadja a lakást, 
pénzzé teszi minden értékét és egy vidéki ro
konához költözik, hogy a csöndes vidéken ke
ressen feledést. Fia, a szomorú tragédia másik 
hőse újabban komoly zcnetanulmányokkal fog
lalkozott, hegedűművésznek készült, de az élet 
nehézségei eltérhették eredeti pályájából és 
kénytelen volt mozi-zenekarokba állást vál
lalni. Most, a tragédia után édesanyja átadja a 
lakást, amelyhez olyan szomorú és véres em
lék fűzi, Campell Károly pedig Franciaország* 
ba megy, a lakásért szerzett pénzen

beiratkozik a párisi zenckonzervatoriumba, 
befejezi tanulmányait, hogy elérje élete célját 
és vágyát, hogy hegedűművész legyen belőle.

Pár nap múlva indul Páris felé Campell Ká
roly báró. A kőzraktárutcai lakásba pedig uj 
lakók jönnek.

Szeged. Kárász-utca 6. 
Debrecen, Ferenc Józseí-utca 22,
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Ifj. Horthy István Szegeden 
pilótává képezteti magá

Szeged, szeptember 4.
Szeged társasági köreiben néhány nup 61a 

élénken beszélnek arról, hogy a kormányzó 
ifjabb fia, ifj. Horthy litván, Szegedre ér
kezett, hogy itt pilótává képeztesse magát. 
A szegedi kereskedelmi légi kikötő kereté
ben kívánja megtanulni a repülés mestersé
gét. Annak ellenére, hogy a szegedi légi ki
kötő kellőképen nincsen berendezve, ifj. 
Horthy István mégis itt óhajtja megtanulni 
a pilóta mesterséget. Napok óla minden reg
gel pontosan hat órakor megjelenik a sze
gedi légi kikötőben s kipróbált pilóták tár
saságában résztvesz a Szeged feletti repülő- 
utnkon. Ifj. Horthy István Szegeden általá
ban visszavonult életet él és eltökélt szán
déka az, hogy néhány hónap alatt megta
nulja a pilóta mesterséget.

Elfogták és letartóztatták 
a kispesti gyermekgyilkos 

fiatal anyát
Néhány nappal ezelőtt a kispesti erdőben 

egy bokor aljában elrejtve egy csecsemő
holttestre akadtak a járókelők. A kiszállt 
rendőri bizottság megállapította, hogy

a húsznaposnak látszó csecsemőt meg
fojtották.

Már az első pilanatban biztosnak látszott 
a gyanú, hogy egy lelkiismeretlen anya gyil
kolta meg újszülött gyermekét. A főkapi
tányságon megindították a nyomozást, mely 
vasárnap eredményre vezetett. A főkapitány
ság detektivjei előállították öraényí Mária 
23 éves kispesti gyári munkásnőt, aki bősz- 
szas faggatás után

bevallotta, hogy a kispesti erdőben ta
lált csecsemő az övé és ő gyilkolta meg. 

mert igy akart megszabadulni bűnös sze
relmének következményétől.

Elmondom, hogy augusztus 21-én éjszaka 
rfoltotla meg gyermeket. Először a kútba 
akarta dobni, később azonban elhatározta, 
hogy inkább elrejti n holttestet. Sötét éjsza- 
ka kivitte az erdőbe,

karján a kendőbe csavart holttestet, 
■melyet a bokor aljában rejtett el és azután 
visszaszaladt a lakására, érdeklődő szomszé
dainak pedig azt mondotta, hogy vidékre 
jvitte gyermekét a nagyszüleihez.

A bestiális fiatal anyát beismerő vallomá
sa utón letartóztatták és átszállították az 
ügyészség fogházába.

Zsebtolvajlás közben 
elfogtak egy veszedelmes 

betörőt
Vasárnap délelőtt a Nyugati pályaudvaron 

szolgálatot teljesítő detektiveknek sikerült egy 
veszedelmes •zsebtolvajt telten érni, akiről ki
hallgatása közben megállapították, hogy egy 
régen keresett, a budapesti és vidéki rendőrsé
geken is ismert falbontó betörő.

A Nyugati pályaudvaron, amikor az egyik 
személyvonat beérkezett, nz ügyeletes detektí
vek arra lellek figyelmesek, hogy egy jól öltö
zőit fiatalember bcfuraksz.ik a várakozók töme
gébe. majd kioson a perronra és állandóan 
azt a helyet keresi, ahol az. utazás izgalmában 
elfoglalt utasok tódulnak kifelé a pályaudvar
ról. A detektivek igazolásra szólították fel ■ 
gyanús fiatalembert, akiről kiderült, hogy Har
mat József 2Ö éves, jelenleg állásnélküli pék
segéd.

Előállították a főkapitányságra, ahol a bűn
ügyi nyilvántartó segítségével megállapították', 
hogy Harmatot nemcsak zsebtolvajlás miatt, 
liánéin Budnpesten és több yldéki városban el
követett

fnlbontó betörés miatt Is körözik.
Harmat a rendőrségen beismerte, hogy hó

napok óta vidéken tartózkodott, igy többek kö
zött volt Szegeden, Szolnokon, Cegléden, Kecs
keméten, Székesfehérváron és más nagyobb 
városban s

mindenütt vagy besurrnnáasal. vagy pedig 
néhány társásai együtt falbontással betöré

seket követett el.
A lopott holmit egyik társával küldte fel Bu
dapestre, ahol orgazdái révén értékesítette. A 
veszedelmes betörőt a rendőrségen letartóztat
ták és megindították a nyomozást társainak és 
orgazdáinak elfogatása érdekében.

Az olaszliszkai banda gyártja 
a hamis ötpengős bankjegyet
A rendőrség gyanúja szerint Krakkóban működik a bankó
gyár — Keresik a Budapestről megszökött Jáger Miksát, 

a hamis milliósok terjesztőjét
megfigyelte a hasonló ügyekben már szerepelt 
alakokat,clnkográfusokat és notórius pénzha
misítókat, de sehol sem akadlak a bankógyár 
nyomára. A szakértői szemle azután megadta 
ennek a magyarázatát: a bankógyár nem Ma
gyarországon működik,

a hamis ötpengősök is az olaszliszkai mű
helyéből kerültek ki. A rendőrség gyanúja 
nz, hogy Krakkóban működik a bankógyár.
Most, hogy az olaszliszkai hamisítás és az 

ölpengősök felbukkanása között összefüggés 
látszik, felmerült az a gyanú, hogy

megint JMger Miksa- hozta be a bankjegye-

A Budapesten felbukkant hamis ötpengős 
bankjegyek hamisítói után az első perc óla 
szakadatlanul folyik a nyomozás, amely most 
meglepő eredményre vezetett. A rendőrség je
lentős lépéssel előrehaladt a nyomozásban és 
valószínű, hogy rövid időn belül a bankjegy
hamisítókra vonatkozólag pontos adatok birto
kába kerül. Meg kell jegyezni, hogy az első 
hamis bankjegy napvilágra kerülése óla foly
tatott erélyes vizsgálatnak meg volt az az ered
ménye, hogy a hamisítók megijedtek és ennek 
köszönhető, hogy alig néhány darab került 
forgalomba, olyan csekély mennyiség, amely 
nem okozhat komoly aggodalmat a közönség
nek. Természetes azonban, hogy a hamisítók 
több hamis pénzt gyárthatlak és a rendőrség 
ezért legnagyobb eréflyel, szigorúan nyomoz 
utánuk, hogy végkép ártalmatlanná tegye őket.

A felbukkant hamis ötpengősök ügyében a 
főkapitányságon Schnell József detéktivszak- 
csoportja indította meg a nyomozást. A hamis 
pénzt tüzetes szakértői vizsgálat alá vetették, 
amely meglepő eredménnyel járt. A szakértők 
megállapították, hogy

az ötpengős bankjegy ugyanolyan eljárás
sal készült, mint nz emlékezetes olaszlisz
kai milliósok, ugyanolyan a festékanyaga 

és hasonló a papirosa is.

Annakidején, az olaszliszkai nyomozás során 
megállapították, hogy a bankjegyek nem Ma
gyarországon készültek és az olaszliszkai ban
da csupán forgalomba hozta a hamis millióso
kat, amelyeknek gyártási helye valószínűen 
Lengyelországban van. Megállapították azt is, 
hogy

egy JMger Miksa nevll fiatalember hozta 
magával a bankjegyeket

és ő osztotta szét a terjesztők között. Kiderült 
az is, hogy ö hamisította a hadikölcsönkötvé- 
nyekre a magyar nosztrifikálási bélyegzőt. 
Jáger megneszeltc, hogy a rendőrség gyanúba 
fogta és

megszökött a hárfa uccal lakásáról.
A rendőrség körözőlevelet adott ki ellene, de 
nem sikerült elfogni.

A hamis ötpengösök felbukkanása után a 
rendőrség kihallgatta mindazokat, akik az 
ilyen hamisításnál gyanúba jöhettek, szigorúan

JEfiöEZZE FEL
minden új pár harisnya vételének napját; 
figyelje meg, mennyivel tovább tart, ha 
rendszeresen Polo-petielg-lyel ápolja!

FLORA-GYÁR

A nagyobb lakások 
felszabadulnak novemberre

Á minisztertanács legutóbb úgy határo
zott, hogy a régi házak lakásforgalmát no
vember elsején nem szabadítja föl, az átme
net fokozatairól azonban nem történt dön
tés. Ilyen körülmények között egészen bi
zonytalan még, hogy november elsején va
lamennyi lakás egyenlő elbírálás alá fog-e 
esni a lakásfelszabaditás elhalasztását ille
tően. Beavatott kormánypárti körökben úgy 
tudják, hogy

a lakásfelszabaditás elhalasztása csak a 
kisebb lakásokra vonatkozik,

a nagyobb lakások nem tarthatnak igényt a 
védelemre.

Illetékes helyen, 
ahol ebben az ügyben érdeklődtünk, úgy 
informálták a Hétfői Napló munkatársát, 
hogy x

november elsejét megelőzően a népjó
léti miniszter rendeletileg fog Intézkedni

A kormány egyébként a lakáskérdésben 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy a kö
zönség inkább a lakásbérek, mint a felmon- 

ket és álnéven Magyarországon bujkál.
A rendőrség széleskörű nyomozást folytat, 

hogy amennyiben Jáger Miksa valóban az or
szág területén tartózkodik, elfogja, vele együtt 
kézrekeritse a banda többi tagjait és leleplezze 
a bankógyár eredeti rejtekhelyét.

A nyomozásba egyébként bekapcsolódik a 
pénzhamisítás elleni nemzetközi védőszerv is< 
Két évvel ezelőtt a newyorki rendőrkongresz- 
szuson elhatározták a résztvevő államok, hogy 
nemzetközi szervezetet állítanak fel a pénz-* 
hamisítók ellen, mert erős a gyanú, hogy a 
szovjet inspirálja a hamisitásokat, hogy igy 
rontsa le a kapitalista államok valutáját. Addia, 
mig az országok törvényhozási alapon hozzá-* 
járulnak ehhez, ideiglenesen a bécsi rendőrsé
get bízták meg az akció vezetésével. A bécsi 
rendőrigazgaíóság keretén belül megalakult a 
Falschgeld Zentrale és ide futnak össze a ha
mis pénz utáni nyomozás nemzetközi szálai.

A hamis ötpengősök egy példányát most 
eiküldötték Bécsbe a Falschgeld Zentrale- 

hor,
amely azután nemzetközi viszonylatban is ki
szélesíti a nyomozást.

Sági Pál.

dás tekintetében szőrül védelemre. Erre vo
natkozóan

Dréhr Imre dr. népjóléti államtitkár 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Nézetem szerint a lakásfelszabaditás 
kérdése már nem lakáskérdés, hanem tiu» 
tán gazdasági kérdés, vagyis bérkérdés, 
Abból indulok ki ugyanis, hogy

a fővárosban van elég lakás.
Ami az uj házak béreit illeti, itt is azt csi
náltam, amit a drágasági akció során. Az 
épülő házakat megnéztem és mindenütt ért 
deklődtem a lakások iránt. Megkérdeztem* 
lehet-e lakást kapni és milyen árban9

Minden egyes épülő házban elém teszik 
a terveket: tessék választani a lakások 

közül. Tehát: van lakás.
A bérek azonban ezekben az uj házakban 
valóban magasak, de kétségtelen, hogy

az uj építtetőknek le kell szállitanlok a 
béreket,

különben üresek maradnak a lakásaik.
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Húsz év előtti háromszoros 
gyilkosság tettesát keresi 

a budapesti és miskolci rendőrség
fi uahmerű rablógyilkos-merénylet másih két 

tettese a harctéren esett el
Rendkívül érdekes jelentés érkezett né

hány nappal ezelőtt a budapesti főkapitány
sághoz a miskolci rendőrségtől.

Egy húsz év előtti kettős gyilkosság tet
tesét keresi a miskolci rendőrség Buda
pesten, akit Cseh-Szlováklában is keres 

a rendőrség.

Egr/ névtelen levél indította el a nyomo- 
zást. A névtelen levél írójának adatait le
nyomozta az ózdi csendőrség és miután azok 
valóságáról meggyőződtek a nyomozó csend
őrök, a vizsgálat eredményéről értesítették a 
miskolci rendőrkapitányságot is.

A névtelen feljelentő, levelében elmon
dotta, hogy körülbelül húsz esztendővel ez
előtt, 1908. év elején az ózdi bányatársulat 
bánszállási telepén dolgozó munkások heti 
fizetését vitte a társulat két pénztárosa Űzd- 
ról Bánszállásra. Az ózdi-bánszállási ország

ion
napirenden voltak ebben az időben a 

legvakmertíbb rablótámadások.
Nagy Bertalan és Zsarnay Mihály pénz

tárosók ezért nem mertek egyedül és gyalog 
nekivágni a hosszú útnak. Kocsit fogadtak s 
az ózdi csendőrőrs egyik tiszthelyettesét fel
kérték, hogy kisérje el őket Bánszállásra.

Az ózdi csendőrőrsről Galaba József tiszt
helyettes kisérte el a pénztárosokat, akik

16 ezer forintot is vittek magukkal.

'Á kocsi bakjára, amelyen a csendőrtiszthe
lyettes és a két pénztáros utazott, Horváth 
Béla kocsis ült. Délután 5 óra tájban indul
tak el Ózdról. Körülbelül tiz—tizenöt kilo
méterre lehettek a községtől, amikor az 
országutat szegélyező erdőből

hirtelen fönnáll# aortttz dördült el a a 
következő pillanatban Galaba tiszthe
lyettes és Horváth kocsis holtan buk
tak le a kocsiról, Nagy Bertalan pedig 
jajveszékelve, vérző fejjel esett össze 

á kocsiban.

Zsarnay Mihály, aki a pénzt vitte magával, 
nem sebesült meg. A kővetkező percben 
újabb sortüzet adtak le a kocsira, de ekkor 
már Zsarnay nem volt a kocsin. Leugrott az 
'ülésről s eszeveszett futásnak eredt. Beme
nekült az erdő sűrűjébe és igy sikerült egér- 
utat nyernie a titokzatos lövöldözök elől.

A. nyomozás azonnal megindult. Heteken, 
hónapokon keresztül kutatta a csendőrség 
és a miskolci rendőrség a vakmerő rabló- 
gyilkosság tetteseit, de

a nyomozás eredménytelen maradt.
Sem Ózdon, sem Miskolcon, sem ai egész 
környékben nem sikerült ráakadni a tette- 

^Közel tiz esztendővel az események után 
az egyik orosz hadifogolytábor magyar fog
lyai között raboskodó Petik János gazdál
kodó fogolytársának, Kormos Géza szakasí- 
yezetőnek

elmondta a rablógyllkosság történetét 

’Á névtelen feljelentő ennyit közölt a csend
őrséggel és felhívta a csendörörs figyelmét, 
hogy hallgassa ki Kormos Gézát, aki a 
szomszédos Balaton község birája.

Kormost kihallgatták a a községi bíró 
mindenben igazolta a névtelen levéliró ada
tait. Elmondotta a csendőrödön, hogy ed
dig azért nem jelentkezett, mert nem tai- 
totta komolynak Peták meséjét.

KOTANVI NELLV
áll. eng. magán

zeneiskolája
V., Vilmos csAszár-ut 16.

BsiraUsoiTszepL 1-10-ia 
d. e. io-i-ld. í- u- «-«-m.

Zonaoratanszakot Kotányi Nelly xopgowunüvéisaő. 
begedOtanizakot Melles «é,“ LéRZ' * FU*

harmóniai Társaság titkára, tanítja

PAPAGÁJ
Igazgató Oláh Gyártás Mihály

Minden e>te 10 órakor 
n szenzációs 

megnniWnillsor
Remek 20 szám!

Előadás után póriul újdonságok a 
közönség közi imO kod ésével.

A csendőrség tovább nyomozott s 

a nyomozás szenzációs adatokat produ
kált.

Megállapították, hogy a húsz év előtti gyil
kosság tettesei: Petik István, Petik János 
gazdálkodók és sógoruk, Czikora István 
voltak. Megállapították azt is, hogy Petik

Marőczy negyvenhárom szimultán 
játékot nyert

Megnyitották a miskolci nemzetközi sakkversenyt
Miskolc, szeptember 4.

Vasárnap délután a Miskolc város tulaj
donát képező Görömböly—Tapolca-fürdön 
megkezdődött a miskolci nemzetközi sakk
verseny a Magyar Sakkszövetség égisze 
alatt. A versenyt a Miskolci Sakk-kör ren
dezi, Miskolc város vezetőségének anyagi 
támogatása mellett. A versenyt, amelyen 
számos külföldi sakkversenyző, világbaj
nok s a magyar sakkvilág minden számot
tevő tagja vesz részt, nagyszámú közönség 
nézi végig.

A résztvevőket a borsodmegyei hatóságok 
képviselőtestülete nevében Soldos Béla fő
ispán, Zsóri György alispán s Hodobag 
Sándor dr. polgármester üdvözölték. Fleis- 
sig Sándor kormányfötanácsos, a Magyar

Csalárd bukás miatt 
feljelentik a Hemptienne- 

konszern tagjait
Pénteken megnyitják a csődöt a vállalatok ellen

Mind nagyobb és nagyobb hullámokat vet a 
Hemptienne-konszem csődje, amely bőnapok 
óta foglalkoztatja a közvéleményt. A most meg
tartott izgalmas hitelezői értekezlet sem vezetett 
eredményre és az 64 milliárdos kényszeregyel- 
ségi ügyből, — mint most értesülünk, — még e

31 - 35 ki 36 -39ia

11*14*17*
Fekeicbox magas cipő.

IXqqanaz barna szinban: 2.Penqövel dráqább.
ELSŐRENDŰ -TARTÓS •HARISNYÁK-NAGY-VÁLA52TEKBAN

deVJfh 3Kungőidci
VH-ERZSEBET-KÖRUT elő. VIIRAKÓCI-^ÚT •

FIÓKOK!
CEGLÉD
ESZTERGOM.

István és Czikora István időközben meghal
tak;

elestek a fronton,
de Petik János ózd környékén tartózkodik. 
Körülbelül egy hétig nyomoztak a csend
őrök, amikor megtudták, hogy Petik való
színűleg Budapesten tartózkodik. Az ózdi 
csendörörs megkeresésére a miskolci rend
őrkapitányság is nyomozást indított az ügy
ben s ezzel egyidejűén

értesítette a nyomozásról a budapesti 
főkapitányságot

azzal, hogy Petik valószínűleg a fővárosban 
tartózkodik. A budapesti rendőrség meg is 
indította az eljárást Petik András kézre- 
kerítése végett.

Külön érdekessége az ügynek, hogy

Zsarnay Mihályt sem sikerült eddig 
megtalálni.

Sakkszövetség elnöke mondott köszönetét a 
sakkverseny rendezéséért, majd Marőczy 
Géza nagymester hosszabb beszédben kifej
tette, hogy milyen nagy feladat vár a ma
gyar sakkgárdára, amelynek meg kell tar
tania eddigi szép pozícióját. Sáfrány Ferenc 
a Miskolci Sakk-kör elnökének beszéde 
után

Maróezy Géza negyvenhárom miskolci 
sakkozóval szimultán játékba kezdett,

amely késő estig tartott. A játék során Ma- 
róczy valamennyi ellenfele feladta a ver
senyt. A szimultánt igen sokan nézték vé
gig. A tulajdonképpeni verseny — amely 
egy héten át tart — hétfőn reggel 9 órakor 
veszi kezdetét 

héten csődeljárási ügy lesz. Pénteken, 9 én 
ugyanis

megnyitják a csődöt az 54 milliárdos inzol- 
venclára.

A kényszercgycsségi ügyből — a Hitelezői 
Védegylet ügyészének kijelentése szerint — rö
videsen a közeli napokban

Győr nagykörös szeged
KAPOSVÁR. PAPA SZÉKESFEHÉRVÁR
KECSKEMÉT PÉCS SZOMBATHELY

bünflgy
is lesz, amennyiben

csalárd bakás elmén a Hemptlenne-féle 
vállalatok magyar és belga csoportja ellen 

bűnvádi eljárást Indítanak meg.

A mind szélesebb méreteket öltő óriási öaz- 
szegü textilinzolvencia legújabb fejleményeiről 
a Hitelezői Védegylet ügyésze, dr. Weissbergef 
Imre nyilatkozott előttünk s a következő érde
kes kijelentéseket tette:

— Ebben a már eddig is nagy port felvert 
ügyben, —• a dolgok mai állása szerint, — to
vábbi nagyszabású fejlemények várhatók. AnjM 
nyi bizonyos, hogy jnanálás nem lesz s kétség
telen immár a csőd htuatalos megnyitása ts.

Kilencedikén, pénteken már a csődbíróság 
fogja tárgyalni a Hempticnne-lnzolvencia 

ügyét.
Jelentkezett ugyan az Országos Hitelvédő Egye
sület igazgatójánál, György Emö dr.-ná! ujabÜ, 
ajánlattevő, egy budapesti nagykereskedő, az
zal, hogy hajlandó átvenni a vállalatokat s 
40%-ot fizet a hitelezőknek, de csak abban az 
esetben, ha a belga hitelezők 20 milliárdos kö
vetelésükről teljesen lemondanak. Minthogy 
azonban semmi remény sincs arra, hogy < 
belga hitelezők ezt megtegyék, ebből az aján< 
latból sem lesz semmi.

A fizetésképtelenné vált konszern ügyébed 
egyébként — folytatta nyilatkozatát Weiszber-< 
ger dr. — a legrövidebb időn belül megtesz- 
szűk a feljelentést, részben a konszern felelős 
hazai tényezői, részben pedig a belga csoport 
tagjai ellen

csalárd bukás miatt.

Napok kérdése, hogy a terjedelmes és részleted 
indokolással ellátott bűnvádi feljelentést be
nyújtjuk

a budapesti főkapitányságon a pesti fele
lős tényezők s Belgiumban a brüsszeli 

ügyészségnél a belga csoport ellen.
A feljelentésben rámutatunk arra hogy a ma
gyar hiteléletben példátlanul álló jelenségeid 
fordultak elő a Hemptienne-konszernnél ,aho! 
passzív vállalatokat gyűjtöttek össze kolosszá
lis hiteleket vetek igénybe, óriási forgalmat 
bonyolítottak' le a — ez a döntő — mindenütt 
a belgák nagy flnansziális tőkeerejével biztat
ták a hitelezőket, anélkül, hogy a belgák bár
mily tőkét hoztak volna a vállalatba. A fiatal 
Hemptienne-gróf azonban tantiemek és utazási 
költségek címén tetemes összegeket vett fel.

Ki kell jelentenem, hogy anyagi eredményt 
ettől a lépéstől nem várunk, tisztán az erkölcsi 
szatiszf akció alapján tesszük ezt. Hogy azutáa 
a belgák, — akiknek tőkeerejére volt alapítva 
az egész konszern — az utolsó pillanatban 
észbekapnak-e s indíttatva érzik-c magukat 
olyan cselekmények megtételére, amit eddig 
elmulasztottak, azt persze nem tudjuk.

—- Meg kell még említenem, — folytatta nyw 
latkozatát a Hitelezői Védegylet ügyésze —< 
hogy ha kialakul ennek a nagyszabású ügynefi 
a teljes képe, olyan dimenziókat fog ölteni a 
„Hemptlene-inzolvencia", amely aligha fog 
magyar határokon belül maradni. Egy olasz cég 
ugyanis, amelynek többmilliárdos követelése 
van, nemcsak a konszernben résztvett Hemp^ 
tienne grófokat vádolja, hanem

a grófi család más tagjait la,
akik őt felkeresték s rábirták a hitel ayujtíí 
sára.

Politikai és nadonálla vonatkozásai
is vannak az ügynek', amely jelenlegi állása 
szerint — sajnos — előreláthatólag mindjob
ban el fog mérgesedni.
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— Időjárás. A Meteorologiai Intézet 

vasárnapi időprognózisa szerint részben 
felhős, túlnyomóan száraz idő várható, 
lényegtelen hőváltozással.

— Vass miniszter vasárnap Gaál Gaszton 
vendége volt. Vass József helyettes minisz
terelnök szombaton délben autón Fonyód- 
bélatelepre utazott, ahol meglátogatta Rlpka 
Ferenc főpolgármestert. Vasárnap délelőtt 
a népjóléti miniszter Balatonboglárra autó
zott át, ahol Gaál Gaszton országgyűlési 
képviselő, volt házelnök vendége vöt. Vass 
miniszter vasárnap éjjel érkezett vissza a 
fővárosba. A miniszteri balatoni útjában el
kísérte Dréhr Imre dr., népjóléti államtit
kár is.

— Kedden temetik Pubilk Ernőt. Az 
egész fővárosban nagy részvétet keltett 
Publik Ernő dr. törvényszéki tanácselnök 
váratlan halála, aki szombaton délután ke
zelőorvosának rendelőjében hirtelen rosszul 
lett, szivszélhüdést kapott és meghalt. A csa
lád már gondoskodott is a temetésről. Ked
den délután 3 órakor temetik Publik Ernőt 
a Kerepesi-uti temetőből. Utolsó útjára tö
megesen kísérik el tisztelői, barátai, bírák 
és ügyvédek, akik éleiében megtanulták sze
retni, halálában pedig gyászolni Publik 
Ernőt, a „Jó bírónak" magyar inkarnáció- 
ját.

— Különös bolgár katonaszabndltásl ügyben 
nyomoz n szegedi rendőrség. Szegedről jelentik:

Aszegcdi rendőrség néhány nap óta különös 
"katonaszabaditási ügyben nyomoz. Néhány hét
tel ezelőtt ugyanis n Szegeden letelepedett ka- 
tonaköleles bolgár ifjaknak katonai kötelezett
ségük teljesítésére be kellett volna vonulniok 
Szófiába. Számosán nronban ennek a kötele
zettségnek nem teltek eleget. Megjelent ugyanis 
^regeden a katonakölclcs bolgárok között egy 
ismeretlen férfiú s kijelentette a bolgároknak, 
hogy a katonai kötelezettség alól könnyen sza
badulhatnak. Kijavitotla a katonaköteles ifjak 
okmányain a születési évszámot olymódon, 
hogy azok többé katonai szolgálatra nem kö
telezettek. Ezért az okmányjavilásért ötszáz
ezer-egymillió korona illetéket fizettek a bolgár 
ifjak. Tizenhét katonakölelcs ifjú ilymódon 
nem tett eleget kötelezettségének, mire a szó
fiai törvényszék utasítására diplomáciai nyo
mozás ulán a szegedi rendőrség vasárnap ki
hallgatta őket. A kihallgatás után a rendőrség
ről valamennyiket elbocsátották, de a nyomo
zást tovább folytatják.

— „Detroit büszkesége" Indiában. 
Londonból jelentik. A „Detroit büszkesé
ge" Rendőr Abasba érkezett, majd on
nan Karachiba (India) repült, ahol ma 
délután 15 óra 53 perckor leszállt.

— A holland főiskolai hallgatónők Buda
pesten. Szombaton este hajón Budapestre 
érkezett a holland főiskolai hallgatónőknek 
ötventagu csoportja. A hollandus diákleá- 
nyok a vasárnapi nap folyamán megtekin
tették a fővárost, este pedig a Margitszige
ti Sziget Klub táncestélyén veitek részt. Ma 
hétfőn Pest környékét tekintik meg, kedden 
pedig Siófokra utaznak el.

— Hazaérkeztek Párlsból a magyar kép
viselők. Vasárnap reggel hat órakor a Ke
leti pályaudvaron hazaérkeztek a magyar 
képviselők, akik az interparlamentáris kon
ferencia párisi ülésén részlveltek. A hazaér
kező képviselők között volt a többi között 
Ángyán Béla, igazságügyi államtitkár, 
Platthy György, Szuhányi Ferenc, Ober- 
hammer Antal, Rubinck István, Takách Gé- 
7.t,Madarassy Gábor. Lukács György, Nagy 
Emil és Berzeviczy Albert már előbb haza
érkeztek. Tomcsányi Vilmos Pál és Halász 
Móric Münchenben, Erödy-Harrach Tihamér 
és Orfíy Imre pedig még Bécsben marad
tak. Ángyán államtitkár és társasága kerü
lővel érkeztek haza, amennyiben kirándulást 
rendeztek a Rajna vidékére.

— Egy tanár családjával együtt autóval a 
Magarába zuhant. Páris, szeplemebr 4. A Petit 
Párisién jelentése szerint Huxley tanár, továbbá 
felesége és leánya a Ningara folyóba veszett. 
Amikor gépkocsijuk a folyópart mentén levő 
utón haladt, egy másik gépkocsi olyan szeren
csétlenül súrolta, hogv a tanárral és hozzátar
tozóival együtt a körülbelül 100 méter mély- 
ségben zugó folyóba esett. Mindhárman két
ségkívül nzonnal meghaltak. Holttestüket eddig 
nem találták.

+ Lumlnállal inegmérgczte magát egy 
színésznő. Vasárnap délután a Thököly-ut 
21. számú házban szentmiklősi Mudrony 
Piroska színésznő öngyilkossági szándék
ból nagymennyiségű luminállal megmér- 
gezle magát. Tettét állitólng azért követte 
cl. mert nem tudott szerződéshez jutni. A 
mentők súlyos belső sérüléssel a Rókus- 
kórházba szállították.

Természetes
azÓDBavas a

Mohai Ágnes-forrás 
parafndugós üvegekben 
Kapható mindenütt!

Arne Borg legyőzte Bárányt
A stafétában harmadik helyre kerültünk

SZÁZMÉTERES HÁTUSZÁS:

Első: L und a hl (svéd) 1 p. 17.4 mp. Máso
dik Bicskén 1 p. 17.6 mp. A versenyt tulaj
donképpen Küpper (német) nyerte 1 p. 16 
mp. idő alatt, de szabálytalan fordulás miatt 
diszkvalifikálták.

4X200 MÉTERES STAFÉTA:

Fájdalmas hirt hozott a táviró a bo
lognai Európa-bajnokságok utolsó nap
járól. Bárány István, kiváló bajnokunk, 
nem tudta megvédeni Európábajnoksá- 
gát, amennyiben

vereséget szenvedett

a nagy formában lévő Arne Borggal 
szemben. Ugyancsak kellemetlen meg
lepetést keltett a négyszer kétszázas sta
fétánk váratlanul gyenge szereplése. 
Úgy látszik reprezentánsaink a versenyek 
előtt nagy lámpalázzal küzdöttek. Viszont 
örvendetes hír az, hogy Bicskcy Aladár má
sodik lett a hátuszásban. A bolognai euró
pai bajnokság utolsó napjáról tudósitónk 
alábbi távirata számol be:

Bologna, szeptember 4.
SZÁZMÉTERES GYORSUSZÁS:

Első: Arne Borg 1 p„ második Bárány 
1 p. 03.2 mp., Gáborfl helyezetlen.

00

Ünnepélyes keretek között meg
nyitották a zoológiái kongresszust

Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között 
nyílt meg a X. Nemzetközi Zoológiái Kong
resszus. Ez alkalomból a Nemzeti Muzeum dísz
terme zsúfolásig megtelt a kongresszus több
száz tagjával, az érdeklődő előkelő közönség
gel, mely között a diplomáciai testület számos 
tagja volt látható. Akiváncsiak mind Woronoff 
professzort keresték és csalódva vették tudo
másul, hogy csak kedden érkezik meg. A tu
dósok közül többen felhasználták a várako
zási időt és csoportokba verődve, megtekintet
ték a muzeum termeit.

A kongresszust dr. Horváth Géza ny. nemzeti 
múzeumi igazgató német, francia, angol és 
olasz nyelvű beszéddel nyitotta meg. Az elnöki 
megnyitó után Klebelsberg Kunó gróf, vallás- 
és közoktatásügyi miniszter állott fel szólásra 
és a következőket mondotta:

— A világháború után annyira szükséges 
nagy kiengesztelődésnek egyik örvendetes 
szimplomája, hogy immár a legkülönbözőbb 
nemzetek képviselő.! közös tanácskozásra, kol
legiális érzésekkel, békességben összeülnek. Le
gyen ez a kongresszus nemcsak a nemzetközi 
tudományosságnak, hanem

a nemzetek kicngeazlelődésénck Is ünnepe.
— Bármily különös súllyal nehezednek is

Budapesten keresnek egy nemzetközi 
kalandorpárt, akik végigszélhámoskodták 

az előkelő fürdőhelyeket
Conte Nel Duce René és

A bécsi rendőrség vasárnap átiratban ér
tesítette a főkapitányságot, hogy Budapesten 
indítson nyomozást egy vakmerő nemzet
közi szélhámospár kézrekeritésére.

A bécsi rendőrség körözése szerint töme
gesen érkeztek feljelentések az osztrák für
dőhelyekről egy feltűnő elegáns pár ellen, 
akik a legagyafurt.abb trükkökkel károsí
tották meg az embereket. Az előkelő szál
lókba hatalmas, koronás-címeres bőröndök
kel megrakott autón érkezett az elegáns há
zaspár: magas, karcsú, szőke pofaszakállas 
férfi feltűnően szép, fiatal szőke nő társasá 
gában.

A vendégkönyvbe Conte Nel Duce René 
és felesége néven Írták be magukat.

Az elegáns pár fejedelmi lakosztályt nyitta
tott magának és bőkezűen költekeztek. Meg
érkezésük után első dolguk volt, hogy a 
helybeli bankban nagyobb Összegről szóló 
csekket váltottak be, de mindenütt csak egy 
napig tartózkodtak és másnap már tovább-

— Halálos autószerencsétlenség. A püs
pökladányi határban Vargha László bér
autóvállalkozó 65 kilóméteres sebességgel 
haladó autója gumidefektus következtében 
felborult s a benne ülő utasok nagy ívben 
kiröpültek az úttestre. Borbély Sándor nyu
galmazott főkalauz oly szerencsétlenül vá
gódott ki a kövezetre, hogy gerinctörést 
szenvedett és szörnyethalt. A másik két utas 
is súlyos sérüléseket szenvedett. Kiss Zoltán 
soffőrnek csodálatosképen semmi baja sem 
történt. A halálos áldozatát a püspökladányi 
temető halottasházába vitték, a két súlyosan 
sebesültet pedig kórházba szállitolták. A 
szerencsétlenség ügyében a nyomozás meg
indult.

— öngyilkos postufclügyolö. Nlkolics Mihály 
63 éves posta felügyelő, vnsárnnp reggel Szent 
Gellért-utca 38. szám alatti lakásán a rolló zsi
nórjával felakasztotta magát. Mire rátalállak, 
már halott volt. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállitolták. Az öngyilkosság 
oka ismeretlen.

Első Németország, második Svédország, 
harmadik Magyarország.

200 MÉTERES HÖLGYMELLÚSZÁS.

Első Schrader (német) 3 p 20.4 mp. Hölgy
műugrás: első Bornett (Ausztria).

Műugrás:
első Riebschlüger (német).

100 méteres női gyors:
első Vicrdag (holland) és Cooper (angol)

Vizipólómérkőzés:
Német—Cseh 8:0, Belga—Angol 5:2.
Ausztria—Jugoszlávia 4:0.

miránk .magyarokra a háború utáni idők ter
hei, kulturális téren mégsem ernyedtünk el, 
aminek bizonyságát látni fogják azoknak a tu
dományszakoknak mezején is, amelyeket a 
kongresszus tagjai képviselhetnek.

Klebelsberg Kunó grófnak nagy tetszést ki
váltott beszéde után Sipőcz Jenő polgármester 
üdvözölte a kongresszust a főváros nevében.

A kongresszus ezután megválasztotta alelnö- 
keit, majd az előadások következtek.

Az első előadó Hesse R. dr. volt Berlinből, 
aki „Az állatok ökológiája és céljaik" címen 
tartott érdekes előadást. A másik előadó Bart- 
ther F. A. (London) volt, aki érdekes előadást 
tartott arról, hogy a fejlődés mindig csak a ter
mészetes vonalban és irányban történhetik. 
Gravier Charles dr. párisi tanár, a harmadik 
előadó a tengeri gyürüsférgek szaporodása és 
nászláncos idejükről tartott érdekes előadást. 
Harrison R. G. (New-Haven) a zoológiái kuta
tás legújabb ágáról, a sejttenyésztésről beszélt 
és . kiemelte annak rendkivüli gyakorlati fon
tosságát a rákkutatás szempontjából. Délután 
négy órakor a kongresszusi tagok hajóutat 
tettek a Dunán s végül a Margitsziget alsó ré
szén kiszállottak és a Sziget-Klubban uzsonnáz
tak.

felesége csekkcsalásai
utaztak. Eltávozásuk után kiderült, hogy

a beváltott csekk hamis.
A Sleierische Eskomptbank karinthiai fiók
jainál három hamis csekket váltottak be. 
Később Ausztriából áttették székhelyüket 
Svájcba és végigszélhámoskodták a genfi tó 
környékét. Svájcban hol Elion Maurice 
amerikai gyáros, hol pedig mint Herzoq 
Péter René báró főhadnagy és felesége né
ven szerepeltek.

Legutóbb Veveyben jártak
és itt is nagyszabású csekkcsalást követtek 
el. Az osztrák rendőrség megállapította, 
hogy a szélhámost Herzog Péternek hívják, 
társnője pedig 26 éves felesége, született 
Gottschalk Leopoldine. Az a gyanú, hogy 

Magyarország felé szöktek.
A megkeresés alapján a főkapitányság nyo
mozást inditott és figyelik a pályaudvaro
kat, szállókat és mulatóhelyeket, hogy nem 
tünik-e fel a szélhámos.

— Anibrózy Migazzi István grófot egy
hónapi fogházra Ítélte a veszprémi törvény
szék. Mikes János gróf szombathelyi me- 
gyéspüspök korában rágalmazás cimén pert 
indított Ambrózy Migazzi István gróf ellen. 
A szombathelyi járásbíróság ellen Ulain 
Ferencet dr. védő biróküldési joggal élt, 
mire a Kúria a veszprémi járásbíróság elé 
utalta az ügyet, mely Amtirózy grófot rágal
mazás miatt egyhónapi fogházbüntetésre 
ítélte. Szombaton tárgyalta az ügyet a 
veszprémi törvényszék, mely a járásbíróság 
ítéletét jóváhagyta.

— Negyvenegy cigányt vettek őrizetbe. Va
sárnap délelőtt Budaörs felöl a .fővárosba tar
tott 41 cigány. A vidéken őszeverődött cigány- 
karavánt lova.•-rendőrök beterelték a főkapi
tányságra. nhol ökci őrizetbe vették. Minthogv 
a cigányok beözönlőiét a főváros területére 
nem engedik meg ,a cigánykaraván valamennyi 
tagját r toloncházba szállitolták, ahonnan ki
telepítik őket a cigánylakta helyekre.

— Hétfőn reggel kezdődik a szénapanama 
monstre főtárgyalása. A nagyarányú széna - 
panama bűnügyében hónapok óta folyó nyo< 
mozást, amely a katonai és polgári hatósái 
gokat is foglalkoztatta, katonai részről befe
jezték és kitűzték a fötárgyalást. A honvéd
ügyészség vádiratott adott ki a vesztegetése 
sel és hivatali hatalommal való visszaélés
sel vádolt Bihari Leó főtanácsos és társai 
ellen, akik közül többen szabadlábon van
nak. Hétfőn reggel nyitja meg a fötárgyalást 
a Margit-köruti törvényszék nagytermében 
Bíró alezredes hadbíró. A tárgyalás előre
láthatólag két hétig tart. Hétfőn még csak a 
vádlottakat hallgatja ki, a tanukra később 
kerül sor.

— Vasutasok ülése Szombathelyen. A Vasuta
sok Országos Gazdasági Egyesületének szom
bathelyi csoportja vasárnap délelőtt népes gyű
lést tartott. A gyűlésen felszólalt Pillich Nándor 
központi főtitkár is, aki a Voje kebelén belül 
dúló harcokról tett említést. Elmondotta, hogy 
a Voje Rostási Jenő főjegyzőt fegyelmi vétség 
miatt kizárta a tagok sorából. Rostási erre 
jegyzőkönyvi kivonatokat küldött Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök, Hcrmann Miksa ke
reskedelmi miniszter és Kelety Dénes akkori 
MÁV elnökigazgatú címére, amelyekből kitűnik, 
hogy Kugli Ferenc MÁV felügyelő, egy vezető
ségi ülésen állítólag bántó hangon nyilatkozott 
a kereskedelmi miniszter és Kelety Dénes ellen. 
Roslási ezenkívül röpiratokat bocsátott ki, ame
lyekben Róbert Kamiit a Voje elnökét és dr. 
Glencser Gyula vezetőségi tagokat súlyos vá
dakkal illeti. A vádak ügyében most a vasúti 
főfelügyelőség vizsgálatot inditott, amely el
járás ulán bíróság elé kerül az ügy. Ezután 
bejelentette Pillich, hogy a vasutasok részese
dési jutalékának ügye el van intézve és hogy 
december elején szeptemberig visszamenőleg a 
vasutasok 15—20% részesedést kapnak. Végül 
Ekendi János a nyugdíjas vasutasok szomorú 
helyzetéről beszélt.

—- Magyar diákok a római hősi halottak 
emlékművénél. Rómából jelentik: A nemzet-* 
közi diákkonferencián időző magyar diáki 
delegáció koszorút helyezett el a római egye
temen a világháborúban elesett tanárok és 
egyetemi hallgatók emlékművén. A megko
szorúzás ünnepélyes formák között folyt le,-

— Halálos repülőszerencsétlenség Lipcsében. 
Lipcse, szeptember 4. Triebner pilóta, _aki fele* 
ségével kisérleli röpülést végzett, ejtőernyővel 
le akart szállni, az ernyő azonban nem nyilt 
meg és a pilóta szörnyethalt. Feleségének ejtő
ernyője rendesen müködütt.

— Orvosi bír. Tüdőbetegeknek dr. Víg Sán
dor — hazaérkezvén újból rendel, V., Sziget-u< 
5. sz. a. — Dr. Görög Adolf fogorvos nyári sza
badságáról visszajött és rendelését VII., Erzsé- 
bet-körut 9—11. sz. a. (New York palota) újból 
megkezdte.

— A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága 
megállapította az 1927. évi junius 30-ra lezárt 
félévi mérleget, mely 3,077.010 P 72 fillér tiszta 
nyereséggel zárul. A folyóüzlet jelentékeny fej
lődése legszembetűnőbben nyilvánul a takarék
betétek és hitelezők főösszegnek 194 millió P- 
röl 256 millió P-re, a váltótárcának 71 millió 
P-ről 79 millió P-re, az adósok tételének 127 
millió P-ről 182 millió P-re történt emelkedő 
sében.

— (A Gani Dannbius, Schllck és KIMarcsal gépgyárak) 
fúziója a cégjegyzékbe bejegyeztetett éa igy aktuálissá 
vált a részvények kicserélése, amelyet szeptember 15-tól 
kezdve a Hitelbank, a Magyar-Olasz Bank és a Leszámí
toló Bank fog lebonyolítani. Hét darab Schlick-rész- 
vényért 3 darab, illetve 5 dal ab Kistarcsai részvényért 
1 darab 1927 január 1-tól osztalékjogosult Ganz-Danubius- 
részvényt adnak cserébe.

ind. *L35 
ért *8.20

érk. *10-45 17.10 
•9J00 15.25

17.40
16.15

Magyar LÉgilorgalml RT
Budapest, VB., Erasébet-körut 9. (New-York-Palota) 

Légiforgalom t Budapest—Wien (naponta), 
Budapest—Graa (naponta, vasárnap kivételével) 

őszi menetrendi
14.00 ■ BUDAPEST 1___
15.45 T WIEN ■ Ind.

‘Vasárnap is közlekedik.
8.40 ■ BUDAPEST A ért
0.05 T GRAZ i ind.

As autó 40 perccel a repHlfigép Indulása 
előtt Indul a New-York-palotától.

Tarilák: Budapest-Wlen (vagy Wien-Budapeat) 50.- P 
Budapest—Graz (vagy Gran—Budapest) 60.—P 

Csatlakouások Európa minden jelentéke
nyebb városa felé.
n légfutazAsI irodában (New-York palota. 

. 3c1, i •-.883—87) ÓS az összes menctJegyirodékDan. 
Alkalmi repülések ugyancsak lenU Irodákban bár

mikor megrendelhetők.
Csomagszállítás díjszabás szerint.

Csomagok feladása a Magyar Légiforgalmi R.-T. 
kosponti irodáiéban és az Angol-Magyar Szállítmányo

zási R.-T.-nál, (V„ Bóla-utca 2.) 
j Képviselet Wtenben: österrelchfeche LuKverkehrs A.-G. 
I 1., TegetthoffetrnRse 7.

Legszebb legjobb Legolcsóbb

PAP_ PAP„ PAP.,
kárpitosára, vas* éa résbútorgyára

Nsóayeg, pokróc, függd ny, Agy- «s áss- 
taltorttők, gyermekkocsik, nyugszékok, leány- 
szoba-, előszoba- és kertlbutorok, ernyők é* 
sátrak minden felvitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
Budapest, VII., Erzsébet kürút SOi

.Nagy katalógust 32 fillér ellenében postán küldők

■■■■■■■■■■■■■■ rendel 10-4 és 7-«-ig 
•Mcl-körut ». m. lórii- éa női betegekne*
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SZÍNHÁZ 111 O Z I
A Nemzeti Szinház programjának az egyik 

legérdekesebb része Szomory Dezső Nugy- 
asszonyá-rmk reprize. A nagy irót már régen 
nélkülözte az ország első színháza és igy 
joggal felmerült az a kérdés, hogyha 
amnesztiát kapott Szomory Dezső, 
nem uj darabbal hozza ki a Nemzeti Szin
ház. Értesülésünk szerint a Nemzeti Színház 
programja

uj Szomory darabbal bővül 
amennyiben Hevesi igazgató felkérésére II. 
Ulászló címmel Rózsahegyi Kálmán részére 
darabot ir. II. Ulászló tragikomikus figurája 
tehát a nagy iró tollán keresztül és a nagy 
szinész alakításával kerül színpadra január 
elején.

A Royal Orfeum uj műsorával a régi időket 
hívja vissza, amikor - műsorának tengelye az 
artistaprodukció volt. Kapunk most belőlük oly 
sokat és oly pompásat, amilyent nem igen lát
tak együtt Pesten.

A fekete sláger
néger táncprodukció felülmúl minden eddigit. 
A dús artistaprogrammot Solti Hermín, Dénes 
.Oszkár és Sárossy magánszámai tarkítják.

Gilbert Miller az ismert amerikai színház
vállalkozó Salzburgban tartózkodott Német 
Máriával, akit

amerikai turnéra invitált meg
’Á művésznő, akinek bécsi szerződési köte
lezettségei nem engedik meg az amerikai 
utat, tárgyalásokat kezdett a bécsi operával, 
amely végül is hajlandónak mutatkozott 60 
napos szabadságot adni Németh Máriának. 
A művésznő viszont azonban két hónapi 
szabadság miatt nem akarja megkockáztatni 
a nagy utat és igy könnyen lehetséges, hogy 
az útból semmi sem lesz. Egyébként Németh 
Máriát Pestre is köti szerződése, még pedig 
30 estére, amelyek közül 8 estén a Turan- 
dot fogja énekelni az Operában.

Az Andrássy-uti Szinház uj műsorával együtt 
tartotta premierjét a szinház uj művészeti 
igazgatója, Barabás Lóránt kollégánk, aki első 
startjával máris uj, nemesebb cél felé terelte 
p kis színház iránytűjét.

Barabás Lóránt javára írjuk 
hiszen régen nélkülözzük' ezt a műfajt, Szép 
Ernő kis életképét, amely két nagy színésznek. 
Csortosnak és az igénytelenségéből forró nővé 
érő Radő Máriával hozta meg a közönség 
legteljesebb elismerését. A kabarémüsor többi 
részében Vidor Ferike, Vaszary Piroska, a te
hetséges Rasovszky Juci, Tóth Böske, Szömőr- 
kényl Franciska, Kővári/ Gyula és Radő Sán
dor érdemlik meg az elismerést. A kitűnő Ba
ridnak a „Régi dal” cimü Fedák-paródiája a 
Kém ál-időbeli renaissaneeját jelenti.

A Király és a Városi e héten nyitotta 
meg kapuit. A Városi Szinház Borcsát hozta 
be Búdéról és ez alkalommal 
először játszott Fedák a Városi Színházban 

A Király Szinház a múlt év nagysikerével 
'A legkisebbik Horváth Ieány-ról szóló dalla
mos operettel nyitotta meg idei szezonját.

A Fővárosi Operettszinházban e héten mutat
ják be a „Broadway-t. A szinház lelkesen ké
szül az újdonságra Szabolcs igazgató vezetésé
vel. A „Broadway” tipikusan amerikai darab, 
amelynek főszerepe a legújabb amerikai figura, 

az fíalcsempész bankár
Egy kis lokál primadonnájába szerelmes’ 
ez a bankár, aki láb alól akarja el tenni rivlai- 
sáf„ a lokál bonvivantját. A lélekzctfojtóan iz
galmas cselekmény során két gyilkosság is tör
ténik a színen.

Ma este a Budát Színkörben a „Legény- 
búcsút” elevenítették fel, Bercelly Magda a Te- 
rézköruti Színpad tagja játszotta a primadonna 
szerepet, mig a bonvivan, a kitűnő Kvmpóthy 
Gyula volt.

Bercelly Magda és Kompothy Gyula 
nagy sikert arattak. Sebestyén igazgató szerző
déssel kínálta meg őket, igy Kompóthyn kívül 
Bercelly Magda is, otthagyva a kabarészinpa- 
dót a Városi Szinház tagja lett.

már 
miért

Két kis magyar színész leány 
szenzációs karrierje külföldön
Bea Zoltana: a műkedvelő színpadtól — a londoni 
Alhambráig — Erdélyi Mici: a Fővárosi Operettszinház 
kórusától — a bécsi Johann Strauss Theater főszerepéig

Kövér borítékot hozott a posta Berlinből. 
Nagy négyoldalas „céges" levél hullott ki be
lőle. Mellette uj, piros ceruzás újság kivágá
sok. A levélpapír:

BEA ZOLTANA „THE FAMOUS HUNGÁ
RIÁN DANCER ' WHOM WE SHOULD 
LIKE TO SEE AGAIN, AND THAT VERT 

SOON (Daily Telegraph).
A céges papíron egy kis magyar leány neve 

díszeleg és az ujságkivágások, kezdve a B. Z. 
Mittagtól a Berliner Tageblattig hasábokon ke
resztül a kis magyar táncosnő „eddig még 
nem látott, mesés produktiőját" dicsérik.

Ki ez a Bea Zoltana, aki levélpapírján a 
„Daily Telegraph” idézetét viseli és aki a mű
vészi forradalmát élő Berlin egyik legnagyobb 
eseménye.

stokholmt Principial Continental Theater 
voltam. Felsorolhatnék még egy csomó 
házat, de minek.

— Irigykedve kérdem, mi van Pesten? 
a legnagyobb vágyam lenne egy kicsit 
menni dolgozni. Sajnos azonban

nem Igen van terem otthon.
Nincs hely s ha lenne is —számomra nincs? 
Miért? Erre válaszolj?

Mert 
haza

Whal Prlce Glory
Whal Prlce filory

a laiasegea filmje

Whal Prlce Glory
a szeretők filmje

Whal Prlce Glory
11 nagy sztlret

(FOX-FILM)

I Olvasok a Berliner Tageblattban egy tárcát, 
amelynek Írója Bea Zoltana és eszembe jut a 
pesti kislány, akit Zoltán Böskének hívtak még 
1923-ban azok a kevesen, akik ismerték a kis 
Nirschy-növendék nevét. Igénytelen, kicsi, 
majdnem csúnya leány volt a Zoltán Böske. 
Apja pesti végrehajtó, aki keserves filléreiből 
fizette a kis 16 éves Böske francia leckéit. 
Böske azután a madame helyett tánciskolába 
járt és vajmi keveset konyitott Voltaire 
nyelvéhez.

Most pótolta ezt a hiányt. Beszél angolul, 
svédül, franciául és németül. Nagy nő, akitől 
tárcát kérnek a legnagyobb lapok. Pesten még 
nem ismerik, annak ellenére, hogy büszkén és 
boldogan Hungárián Dancer-t nyomat levél
papírjára. Bea Zoltána egy helyen ezeket írja: 

— Amint tudod, a pesti Royal-orfeumban 
játszottam egy hónapig azután, miután ott
hagytam a mükedvelőszinpadot. Csak egy hó
napig voltam Pesten, azután külföldre kény
szerültem. Nekivágtam az útnak,

mert nem kaptam otthon rendes szerző- 
dést. 1

Most itt Berlinben a Sca/a-b'an játszom.’ Az | gyár tehetségek? 
elölt a londoni Colosseum Alhambra, a |

» I
A válasz: a kis Erdélyi Mici karrierje. Neki 

sem volt itthon helye. Tavasszal még egy kis 
kabaréban találkoztam vele. Görl volt. Négy 
évvel ezelőtt a Fővárosi Operettszinház kóru
sában láttam. Három év alatt tehát

itthon nem vitte semmire
ez a feltűnően szép, vöröshaju Mici, aki hat 
hónap alatt

Bécsben primadonna lett.
A két Latabár-fíuval vágott neki az útnak. 
Mielőtt elment, ezt mondta:

— Utóvégre mindegy, hol nyomorgok. Talán 
sikerül.

'«
Hát sikerült a kis pesti görlnek. Először a 

kabarék ostromolták ajánlataikkal a 3 Lata- 
bars-ot, most pedig a Johann Strauss Theater 
szerződtette sznbreft-primadonnának ezt a le
ányt, akiről igy írnak a bécsi lapok:

„A legeredetibb szubrett-tehetség ez a ma
gyar színésznő, akit a Johann Strauss Theater- 
nek sikerült megnyernie a „Die Lády von 
Lidó” címszerepére. A többi szerepeket Kor- 
tusch Lujza stb. ..."

Úgy beszélnek Bécsben erről a hathónap- 
előtti pesti görlről, mint aki medlett Kartusch 
Lujza, a nagy primadonna, csak a „többi" sze
repeket játsza. w

Milyen szerencse, hogy a külföldön még nem 
találták ki a magyarok részére a színházi nu- 
jmerus clausust: Mit csinálnának akkor a ma-

(S. l,\

BELVÁROSI SZÍNHÁZ
Hétfőn, kedden, 
csütörtökön, 
szombaton 
és vasárnap d. u. 
mérsékelt helyárral 
szerdán, pénteken 
és vasárnap este

BELVÁROSI SZIHHAZ

Az ügyvéd és a férje SF
Kabos

János bácsi színházat vesz
Várkonyi Mihály 

szivspeciálista lett Bécsben
A hollywoodi filmkörőket annak idején erő

sen foglalkoztatta az, hogy a nagy magyar 
sztár, Várkonyi Mihály, aki eddig csak hős
szerelmes szerepeket játszott bécsi szívspecia
lista lett egy nagyszerű vígjátékban. Ezzel a sze
repével azután a hősszerelmes olyan pompás 
vigjáték-szinész lett, hogy partnerével, a bűbájos 
Marié Prevosttal együtt állandó kacagásban 
tartja a „Kecskék és a káposzta” cimü film 
közönségét.

Csütörtöktől a Palace és a Radiui filmszín
házak közönségének a Kecskék és a káposzta 
cimü kacagtató- vigjátékára valóban szüksége 
van, mert ezt a vígjátékot megelőzően egy lé- 
lekzettfojtva izgalmas dráma pereg 1c a film
vásznon. A „Fehér arany” ez, Jetta Goudal iz
galmas, komor drámája, amelyben ez a szí
nésznő bebizonyítja, hogy méltó vetélytár.w, 
Pola Negrinek, a film koronázatlan királynéjá
nak.

Premier: péntek, szeptember 9.

Az Andrássy úti Színház óriási sikere

V ■
Csortos—Rátkai vendégjátéka

A legdrágább jegy 6, délután 3.80 pengő
A sajtó egyhangú kritikája és a közönség 

tomboló tapsvihara pecsételte meg az uj mű
sor sikerét. Minden darab és minden magán
szám hatalmas sikert aratott és a közönség 
egész este lelkesen ünnepelte a nagyszerű sze-

replőket, akiknek élén Csortos és Rátkai 
vezet.

A legdrágább jegy este 6 pengő, vasárnap 
délutáni előadáskor 3 pengő 80 fillér. (Telefon 
Teréz 295—98.)

Bajor Giai, aki még tegnap rész tvett a Gyar-t 
kovits lányok próbáján a Nemzeti Szinházbanj

Párizsba utazott
Néhány darabot akar ott megnézni, miközben 

kipiheni a nyaralás fáradalmait.
Nagy örömmel fogadták a Magyar Szín

házban
Csortos Gyula visszaszerződésének 

hírét. Mindenki gratulált Faludi igazgatónak 
és Csortosnak, de a legjobbat mégis a szin
ház kedvelt gazdasági főnöke, Leichter mont 
dotta ,aki őszinte lelkesedésében a követke
ző és a főnököknél teljesen szokatlan kijei 
lentéssel fogadta Csortost:

— Utasítást adtam a pénztárnak. hogy 
minden este Önnél jelentkezzék.

Ennél jobban sehol sem fogadhatják' 
Csortost.

A Belvárosi Szinház egyszerre két darabol 
próbál.

Fedák Sárival és Törzs Jenővel 
Verneuill „Mademoisellc flute" cimü vígján 
tékát és ezzel párhuzamosan kezdik meg ti 
Hatvány Lili darab előkészületeit is. Hat
vány Lili Jut prímáé noctis címmel irt szin-t 
müvet. Makay Margittal az élén a szinház 
fiatal tagjai fogják játszani,

Nagy díszelőadás 
a Camtoiban

német vaautnilnisztcr és Hermáim kcrcske^ 
delmi miniszter vendéglátása.

A német vasúti kongresszus tagjait látja ven- 
dégül hétfőn, 5-én az esti fél 10 órai előadáson, 
a

A

Capltol-mozi. Az ünnepi díszelőadáson 
vászonra kerül a szezon két legnagyobb 
sikerű filmje, az Égő határok és a Modern 
Inkvizíció, Kertész Mihály első amerikai 

filmje.
Az előadás előtt az igazgatóság ünnepi felkö- 
szöntövel ünnepli az idegeneket. A vendégjárás 
nagy feltűnést keltett a budapesti mozikőrök- 
ben és hir szerint számos ismert budapesti fllm* 
szinész is megjelenik.

A Mag/ar Színházban e hét minden estéjén az
OROSZORSZÁG 

kerül színre, a premiér ragyogó szereposztásában, 
CSORTOS GYULA,

ÖDRY ÁRPÁD, 
TÖRZS JENŐ, 

SIMONYI MARIA
játszók a főszerepeket, kivéve hétfőn és szerdán, amikor 
Ódry a Nemzeti Színházban lép fel, helyette Stella játsza 
I’úhlen gróf szerepét.

Leiépés nélkül
kiadók decemberre 2-szobáa modem lakások és üztpthelyb 

ségek Váczi-út 115 mellett éptllő házban olcsó bérrel. ' 
Értekezés VL, Jókul-u. 87. I. em. 1.

Ma, hétfőn, azután kedden, szerdán: Az Edénkért 4 
Vígszínházban.

A Noaatv-flu ezele Tóth Marival, ezfltőrtökőn itt eduer 
a Vígszínházban.

Fekete sláger!
Ragyogó sláger!

minden este a

ROVAL
ORFEUMBAN

Csütörtökön délután fél 4 órakor a tel
jes esti műsor mérsékelt helyárakkal.
Kezdete 8 órakor

A „Papagály" megnyitó műsorát minden este 
telt ház tapsolja végig. Oláh Gyárfás Mihályi 
igazgató fáradhatatlan ambícióval vezeti e kedt 
veit szórakozó helyet és még nagy meglepetés 
seket tartogat a szezónban a közönség részére^
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SPORT
Gombos Sándor 

és Petschauer Attila vasár
nap délben hazaérkezett 

Vichyből

Döntetlenül végződött 
a Sparta és a Hungária találkozása

Hirzer bemutatkozása kellemes benyomást keltett — A Ferenc
város Kispest legyőzésével szerzett két bajnoki pontot — Újpest 

a Budai 33-asokat győzte le

jos (Fiat) 5 perc 06.05 mp..
2 liter hengerűrtartalomig: 1. Martens Cea, 

san (Mercedes-Bem) 5 perc 15.07 mp.
3 liter hengerűrtartalomig: 1. Iványi Gyulg 

(Lancia-Lambda) 4 perc 51.06 mp.

’Á Vlvószövctség és az OTT részéről senki 
sem fogadta Európa vivóbajnokál

Vasárnap délben 1 óra 40 perckor a Keleti 
pályaudvarra befutó bécsi gyorsvonat magával 
hozta Gombos Sándort, Európa vivóbajnokál. 
'A Vichyben lefolyt Európa-bajnokság hőse a 
sérült Petschauer Attila kíséretében lépett be 
nz érkezési oldal csarnokába, ahol vivóspor- 
tunk büszkeségének családtagjain és szükebb 
baráti társaságán kívül mindössze néhány hír
lapíró, 5—6 vivőrajongó, egy mozioperatőr és 
az autogrammgyiijtök rohnmesapata várta őket.

A VlvószÖvelség és az Országos Testneve
lési Tanács nem tartotta érdemesnek, hogy 
a magyar kardnak az Idegenben dicsőséget 
szerzett Európa-bajnok fogadtatásán meg

jelenjen.
Gombos Sándor láthatóan jó kedvvel fo

gadta az első gratulációkat. A nagy verseny 
fáradalmait — mint mondja — könnyen vi
selte cl, de ellenfelei közül legjobban Rozgo- 
nyitól félt.

Petschauer Attila felkötött kézzel jelent meg 
■ vasúti kocsi ajtajában. Fájdalmakról nem 
panaszkodott. Örömtől csillogó szemekkel je
lentette ki. hogy Gombos győzelme bőséges vi-
gasztalást nyújtott neki az elszenvedett fájdal
makért. Az olaszok — mondotta Petschauer 
Attila n Hétfői Napló munkatársának — határ
talan örömujjongásban törlek ki, amikor sé
rüléséről értesültek és csak az Európa-bajnoki 
verseny végeredménye hütötte le őket.

Petschauer Attilát egyébként a mai nap fo
lyamán veszi kezelés alá Hűttl Hümér dr. pro
fesszor. A magyar sporttársadalom bízik abban, 
hogy a kiváló magyar bajnokvivót rövidesen 
ismét viszontlátja a planson.

A KAOE 4x100 méteres 
stafétája megvédte eddigi 

hegemóniáját
Az MTK atlétikai versenye

Nagy közönség előtt rendezte meg az MTK 
atlétikai versenyét, amelynek kiemelkedő ese
ménye volt Késmárkynak a gyenge elugró he
lyen végzett magasugrása,

Részletes eredmény:
Magasvarás 1. Kéamárky (BBTE) Í90 cm. 2(.Magyar 

(MTK) 174 cm. 3. Udvardy (BBTE) 168 cm. Késmdrky 
a 194 cmt kétszer ütötte.

tót m. 1. Hajdú (FTC) 11 mp. 2. Raggambi (BBTE)
11.2 mp. 3. Nagy (FTC) 11.3 mp - A start csak a har
madik kísérletre sikerölt, de akkor Is rosszul. Nagy

m’dgíf. 1. Várnai (MTK) 16.6 mp. - Indult még 
Muskát, de a 8-lk gátnál verve feladta. Pöspöky nem 
'"mm m. 1. Grosz (MTK) 15 p. 59 mp. 2. Piros (Cegléd) 
16 p. 28 mp. 3. Vámos (MTK) 17:25.1 mp. - Grosz vé
gig vezetve, 120 méterrel győzőt. ,

HM m. 1. Marton (MTK) 1 p. 59.6 mp. 2. Belloni (MAC) 
1 p. 59.8 mp. 3. Aczél (FTC) 2 p. 02 mp. - Gyulay ve
retett 700 méterig, itt Marton és Belloni előretört s szép 
finis után Marton győzött 1 méterrel.

DlssŰosrvriés, 1. Egri (MAC) 4347 cm. 2. Kolós (FTC) 
4 m 3. Bertalan (BBTE) 3990 cm. - Marvalits nem 
*n4M m. 1. Bansi (BBTE) 50.8 mp. 2. Gerő M. (KAOE)
51.2 mp. 3. Srnlny (BBTE) 51.4 mp. - Bansl biztosan 
győzött, míg Gerő M. csak a finisben előzte meg Szalayt.

A magyar futballközönség vasárnapi szóra
kozását az égiek teljesen elrontották. Az ólmos 
felhőkből csaknem egész napon keresztül hul
lott alá a bőséges istenáldás és a kedvezőtlen 
őszi időjárás alaposan keresztülhúzta a pro
fesszionista egyesületek számításait.

A közönség a sport iránt tanúsított végtelen 
szerctetében találjuk meg a magyarázatát an
nak, hogy a futballpályák a rossz időjárás el
lenére is megteltek, ha éppen nem is oly mér
tékben, mint a bajnokság őszi fordulójának 
verőfényes vasárnap déJutánjain.

Az érdeklődés homlokterében természetesen 
a Hungáriának a prágai Sparta ellen a közép
európai kupáért lejátszott meccse állott. Az 
eldöntetlenül végződött mérkőzés után nem sok 
bizalommal tekintünk a Hungária prágai re- 
vánsmérkőzése elé.

A mérkőzés nagy látogatottságához hozzájá
rult az a nimbusz, amely az Olaszországból 
visszatért Hirzer Ferenc személyét övezi. A 
nagyszerű reprezentatív csatár debüje jól sike
rült és a legnagyobb bizalommal tekintünk 
Hirzer további szereplése elé.

A bajnoki pontokért vívott harcban a Ferenc
város Kispest fölött győzedelmeskedett, mig 
Újpest a Budai 33-asok elleni fölényes játékkal 
szerzett pontokat.

Hungária —Sparta 2:2 (1:1)
Közel 20.000 ember volt kiváncsi a közép

európai cupa elődöntőmérkőzésre. A két nagy 
nevű csapat közül csak a Spárta mutatta be 
nagy tudását, mig a Hungária régen látott rossz 
játékot produkált. Ilyen halfsorral, mint 
most a kék-fehéreknek van, még a bajnokság
ban is nehéz perceket fog szerezni nagyszámú 
híveinek. A védelemben Mandl volt egyik leg
jobb embere csapatának. A nagy csatársorról v- 
lcményt mondanunk nagyon nehéz. Nem volt 
hátuk mögött halfsor, nem tudtak megfelelően 
játszani. Svarek helyett Molnár játszott na
gyon gyengén. Orth néha-néha Ízelítőt adott tu
dásából, de sokat kellett hátul dolgoznia. Az 
uj krekk Hirzer, egy-két mérkőzés után pom
pás lesz. Opatát keveset foglalkoztatták. Jeny- 
nek gólja volt szép.

A Spárta szemkápráztató gyorsasággal és 
technikai tudaással játszott. A halfsor élén a 
kiváló Karfával uralta a mezőnyt.

Mezőnyjátékkal indul az első féildő, de las
san kidomborodik a csehek fölénye. Az egyik 
Hungária-támadást komerrp szerelik, Jeny sa
rokmozgását Opata közelről beteszi 1:0. A 
csehek erősen belefeküsznek, Kebró és Kocsis 
hibájából Patak kiegyenlít. A második félidő
ben erős küzdelem indul meg a győztes gólért. 
Az egyik cseh támadás befejezéseképpen SHny 
védhetetlen gólt lő. Tiz perc múlva Orth szök
teti Opatát, akinek beadását Jeny belövi.

Brann kitünően vezette a mérkőzést.

Újpest—Budai „33" 4:0 (2:0).
A Budai 33-asoknak rosszul sikerült a baj

noki szezónkezdés. A felázolt talajon Újpest 
jóval könnyebben mozgott ellenfelénél. A ve-1

Király Pál nyerte az ESC
25 kilométeres íutóversenyét
A maralhoni bajnokság elölt az ESC ren

dezte meg az utolsó hosszútáv versenyt, ame
lyet Király Pál nyert meg 1 ó. 30 p 35 mp-es 
idfl alatt, Zöllner (Máv) 1 6. 32 p 28 mp és 
Galambos (MTK) 1 6 33 p 40 mp előtt.

Országos ifjúsági rekordot javí
tott a KAOE ifjúsági olimpiai 

stafétája
A KAOE vasárnap délolőt rendezte ifjúsági 

atlétikai versenyét a margitszigeti sporttelepen. 
A szakadó esőben gyönge rendezésben lebonyo
lítót versenyen

a KAOE Kovalcslk—Zilaby—Gerő—Szabó 
összetételű olimpiai stafétája 8 perc 45.4 
mp. idővel uj országos ifjúsági rikordot 

állított fel.
Szálló ideje 2 p. 00.8 mp. volt. A verseny 

eredményei a következők:
l&fl méter: 1. Cser (Vasas) 4:30.8 mp. 2. Gergely (Va

sas). 3. Taubner (MTK). - Magasugrás: >• Kováé* 
(BEAC.) 165 cm. 2. Kovács (KAOE). 3 Bettiik (BEAC.).— 
1*1 méter II. osstályu: 1. Gerő (KAOE) 11.4 mp. 2. Ko
vács (BEAC) 3. Denisrky 1BBTE). - 4»l méter juntart 
J. Nádujfalvi (MAC) 57.2 mp. 2. Badacsonyi (BBTE) 59.2 
mp. 3. Kocsis (KAOE). 400 méter I. osztályú: 1. Ko- 
valcsik (KAOE) 58.7 mp 2. l ukács (MTK) 59 mp. - 
Sulylttkés: 1. Szikla? (MAC) 1074 cm. 2. Kovács (BEAC) 
1042 cm. 3. Fehér (BBTE). - Távolugrás: 1. báró Gu- 
denus Ervin (FTC) 618 cm. 2. Botlik (BEAC) 594 cm. - 
oi'mpfal staféta I osztályú: 1. KAOE csapata (Kovalcsüt, 
Zilahi, Gerő. Szabó Miklós) 3 P. 45.4 mp. Országos ifjú
sági rikorl: 2 sr MTK csapata (Lukács, Sugár. Bemer, 
Juhász) 3 p 56 mp. 3. a MAC csapata. — 1*0* méter: 
1 Mustár (MTE) 2 p. 46 mp. 2. Mack (Vasas). 3. Almásl 
(M'IE).

i Hóra (FTC) győzött n Máv. 4 nngol mér 
földe* gyaloglóversenyen. 31 p 59 mp idő alatt 
2. Jánossy (Máv); 3. Fehér (ESC).

zető-gólt a 9. percben a pompásan szerepelt 
Ströck szerezte meg, amelyet rövidesen köve
tett Király öngólja. A Harminchármasoknak 
csapatában most először játszott a veterán 
Scblosscr — elég gyöngén. A II. félidőben foly
tatódott az újpestiek fölénye. Ennek eredmé
nyeként esik Ströck nagyszerűen keresztülvitt 
harmadik gólja. A negyedik ”
jutatta a hálóba.

Ferencváros—Kispest
A Kispest csak a márodík

gólt Wilhelm II.

4:2 (1:1).
.. -________ félidő elején volt

komoly ellenfél a bajnokcsapatnak. A Ferenc
város még nincs formában. Amsei biztoskezü 
kapus, a hátvédek megfelelők. A halfsor egy
ben a csapat legjobb embere Bukovi. Máris 
nagyszerű formában van. ’
mig Obitz sokat mókázik. A nagy 
még nincs formában, egyedül Razsó 
be nagy tudását. Szedlacsek egyelőre gyenge, 
mig Takáts még nem szokott bele a környe
zetbe.

A legnagyobb elismeréssel írhatunk a Kispest 
csapatáról, mert mindvégig lelkesen küzdöttek. 
Legjobb emberük1 Dudás. Megfelelt Senkey II. 
is.

Változatos játék folyik az első félidő elejém, 
de mindjobban kidomborodik a zöld-fehérek 
technikai tudása, mégis csak 11-esből tudja 
megszerezni a vezetést Szedlacsek révén. Szép 
fejes góllal egyenlít Jeszmás.

A második félidőben, rögtön a kezdés után, 
anélkül, hogy egy ferencvárosi játékos érin
tené a labdát, Jeszmás megszerzi a vezetést. 
Nemsokára Kohut szabadrúgásból kiegyenlít, 
sőt újabb góljával megszerzi a vezetést. Végül 
Takáts II. beállítja a végeredményt.

A favoritok győztek a második profiliga vasár
napi bajnoki mérkőzésein.

Vasárnap volt a bajnoki startja a második 
és a harmadik profiligának. A lejátszott mér
kőzések nem hoztak meglepetéseket. Az első 
bajnoki forduló azt a benyomást kelti, hogy a 
14-röl 12-es létszámra fogyott második liga 
bajnoki táblázatán aligha várhatunk lényeges 
eltolódást. A vasárnapi eredményeket 
adjuk:

Turul—Bak FC 2:1 (1:0).
Rákospalota—Terézváros 4:1 (2:1). 
Somogy—Kossuth 3:2 (2:1).
Pesterzsébet—Városi 6:0 (2:0). 
Soroksár—Húsos 2:0 (1:0). 
Erzsébetváros—Ékszerész 2:1 (2:1).

A harmadik ligában Is a vidék fog < 
nálnl.

Az eredmények a következők: Előre < 
Fővárosi 1:1; UTSE—Józsefváros 3:2; _ 
Kanizsa 1:0; Wekerle—II. kér. FC 1:0; 
Baranya—Szemere 1:1.

Az amatőrbajnokság meglepetése
az FTC csapatának a Testvériségtől elszenve
dett 4:1 (1:0) arányú veresége volt. A Postás 
erős küzdelem után 1:0 (1:0) arányban győ
zött a Máv. ellen.

Vasárnapi sporthírek
x A magyar teniszbajnokság küzdelmeit va

sárnap folytatták. A rossz időjárás természetes 
sen erősen befolyásolta a küzdelmeket. A job
bára exhibition-jcllcgü mérkőzéseken a két 
vendégjátékos győzelmét aratott. Grieg (Anglia) 
9:7, 6:1 arányban győzte le Hegyessyt, míg 
Landau (orosz) Lészay (MAC) ellen győzött 
6:4, 6:2 arányban.

X Botrányba fulladt a III. profiliga pécsi de
büje. A III. liga vasárnapi első fordulójában 
Pécsett játszották le a Pécs Baranya—Szemere- 
mérkőzést. Az 1:1 arányban döntetlenül vég
ződött botrányos meccs oly durva volt, hogy 
a játékosokat mindkét részről egymásután vit
ték ki a pályáról.

X Küzdelem a Vidéki Kupáért. A Vidéki 
Kupa küzdelmei során vasárnap az Tttila deb
receni otthonában kereste fel a Bocskayt, ame
lyet 2 :1 arányban győzött le.

Fuhrmcmn is javul, 
csatársor 

mutatta

alább

domb

Csaba—
Salgó— 

* Pécs

Velencei Vénus
Constanze Talmadge és Antonlo Moreno bűbájos filmje 

csütörtöktől a ROYAL A P O 1.1.0 H A X

Urbach László légy 
a MAC jánosheg

Nagyszámú közönség jelenlétében vasárnap 
délelőtt rendezte a MAC a János-hegyen orszá
gos motorkerékpár- és automobilversenyét, 
amely egyike volt az idei év legsikerültebb 
sporteseményeinek.

A vasárnap bőse nagyszerű motorkerékpár
versenyzőnk, Urbach László volt, aki ko
losszális Időt futva, legyőzte a világhírű 
J. H. Simpsont, n világ legjobb motor

kerékpárosának elismert angolt.

őzte J. H. Simpsont 
yi autóversenyén

Solo motorkerékpárok
175 cm. hengerűrtartalomig. 1. Erdélyi Fe

renc (Méray) 4 perc 49.04 mp. 250 cm* henger
űrtartalomig: A kategória legjobb idejét Ur
bach László futotta, győzelmét azonban meg
óvták, mert állítólag nem széria-géppel verse
nyezett.

350 cm* hengerűrtartalomig. 1. Urbach László 
(A. J. S.) 3 perc 46 mp. Ebben a kategóriában 
indult J. H. Szimpson versenyen kívül —

3B a vagyon fon-M U tosabb, mint a 
■■ ■■ szerelem, 

ueszélyes pillanat!
máshoz kénysze
rítenek, mint 
akit szeretsz,

9| az asszony nem
M KB felejti első sze- 
■■ ■■ relmét -- itt a

Magához ragadta a motorkerékpáros abszolút 
győzelmét és emellett még két kategóriagyözel- 
met is szerzett.

Pompásan szerepelt Dclmár Walter is, 
Steyr sportkocsiján a nap legjobb idejét 
tolta. A versenyen a kedvezőtlen időjárás__
cára egy-két kivétellel sorra megdőllek a fenn
álló rekordok, ami kétségtelen bizonyítéka 
notoros sportunk óriási fejlődésének. Á ver
seny részletes eredményei egyébként a követ
kezők:

aki 
fu- 
da-

XFGFR JAZZ UmlEBÍL A 
A PÁRISI KALITKÁBAN

miután hivatásos versenyző — akinek ideje 3 
perc 47.3 mp.

500 cm* hengerűrtartalomig. 1. Balázs László 
(Sunbeam) 3 perc 54.6 mp.

500 cm* hengerűrtartalmon felül. 1. Wolfner 
László (Zenith) 4 perc 08.09 mp. Oldalkocsis 
motorkerékpárok.

350 cm* hengerűrtartalomig. I. Megyessi Zol
tán (Chater Lea) 4 perc 59 mp.

000 cm* hengerűrtartalomig. 1. Urbach László 
(A. J. S.) 3 perc 58.07 mp.

600 cm* hengerűrtartalmon felül. 1. vitéz Ko
szain Károly (Hendersdh) 5 perc 07.09 mp.

Turaaotomobllon.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Dehogylsnem nyerte a Dunai-dijat.
I. 1. Impossible (*I1A Gutái, 2. Pompadour (2V6) 

Szenté, 3. várkert (3) Csuta. % b. 2V6 h. 10:14.
II. 1. Aranybogár (%) Schejbál, 2. Szeretőm (6) Ba

log, 3. Pörgetyü (3) Gutái. F. m. Transalpina, Fania, 
Gyúrjad, Fagyöngy h. íejh. 10:26, 12, 16. 14.

III. Dehogyisncm (2) Gulyás, 2. Sólyom (164) Gutal 
is Tandi (6) Szabó. F. m. Andorás. 2 h. holtv. 10:26.

IV. 1. Sita (1%) Szabó, 2. Adamello (4) Schejbál. 3. 
Keepsake (6) Gutái, f. m. Fenkölt, Montana, Stamoa, 
Magdolna, Katalin, Sára, fejh. 2 b. 10;25, 15, 22. 22.

V. 1. Tatarang (6) Bözödi, 2. Petuni? (8) Blazsek. 3. 
Marika II. (116) Stöcs, f. m. Viglegény, Várlak, Prímás. 
Juci, Charme, Kadarka, Edur. Vi h. 1^6 h. 10:97, 29, 
59, 17.

VI. Sehonnai (pari) Szenté, 2. Puritán (2) Gutát, 8. 
Naughty Girl (5) Csuta, f. m. Ez az. Lelenc, Apor, 
nyakh., fejhosz. 10:23.

Budapesti ügetőversenyek
I. 1. Kleine Dame (3) Kovács J. 2. Dobos (l\á) Can 

solini, 3. Csongor (8) Tomann. F. tn, 2 ló. 10;27, 23, 
19, olasz 34.

II. 1. Sarolta (2) Novák, 2. Baba (3) Kováca I. II* 
3. Sári (6) Marschall. F. m. 4 ló. 10;38. 18. 27, 20, 
olasz 48.

III. 1. Árgus (2) Kallinka, 2. Ernanl (1%) Novák, 3. 
Csárdás (3) Benkő. I. m. 5 ló. 10:48, 14, 13. 11, olasz 52.

IV. 1. Bráma (5) Kallinka, 2. Kairó (10) Benkő. 3. 
Bandi (2) Cassolini. I. m. 6 ló. 10;70, 16. 19, 13, olasz 90.

V. 1. Sokol (3) Maszár F. 2. Gabi D. (1%) 1. Wacht- 
ler. 3. H. León (3) Seager. I. m 2 ló. 10:34, 16, 20, 
olasz 34.

VI. 1. Chicago (1W 1. Wachtler, 2. Pilger (12) GeraŰ. 
3. Bohum (5) Stein. I. m. 6 ló. 10:36, 19, 39, 43, olasz 147,

VII. 1. Ircsi 48) Baranyai, 2. Varázs (pari) Salgó, 3.
Miss Franciska (3) Koch. I. m. 6 ló. 10:88, 24, 15, 15, 
olasz 45. ■ ..v

l.t liter h ngerürlartalomig: 1. Dietl Hubert 
(Amilcai) 4 perc 51.03 mp. *

1.5 liter hengerűrtartalomig: 1. Kelemen La-1

A szerkesztésért é« kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadta
4 Héttől Lapok'1 l'lságvállalat.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT. KÖRFOBGÓGÉ PEIN, HUDAPESI, VL, ARADI UCCA & - NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.


