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Ujjongó lelkesedéssel fogadták 
vasárnap Parisban Stresemann 

német külügyminisztert
H franciák Páris uccáin tombolva ünnepelték a német külügyminisztert, 
aki nagy békenyilatkozatot adott vasárnap este az újságíróknak

Stresemann háromnegyed óráig tárgyalt Briand-nal
Páris, augusztus 26.

Dr. Stresemann külügyminiszter von 
Hoesch nagykövet kíséretében, aki Jeumon- 
tig, a francia-belga határállomásig elébe
utazott, délután 3 órakor az északi expresz- 
szel Ideérkezett.

A külügyminiszter fogadására a francia 
kormány nevében De Fouquieres kabinet- 
•főnők jelent meg, ott volt továbbá Chiappe 
párisi rendőrfőnök, Guichard detektivfŐ- 
nök, valamint a német követség tisztikara, 
több mint száz francia és külföldi hírlap
író és nagyszámú közönség, amely a kordo
non át is beférkőzött a perronra.

Páris, augusztus 26.
Stresemann dr-t, amint kocsijából kiszál

lott, De Fouquieres és Chiappe rendőrfőnök 
köszöntötték. A német nagykövetség egyik 
tanácsosának leánya virágcsokrot nyújtott 
át neki. A francia előkelőségek és Hoesch 
követ társaságában lépett a miniszter a pá
lyaudvar előcsarnokába, ahol

a közönség tapssal és üdvözlő kiáltá
sokkal köszöntötte. Az ováció az utcán 

Is folytatódott.
Néhányan megkísérelték füttyszóval meg
zavarni a tüntetést, a tömeg tapsa azonban 
teljesen elnyomta a zavartkeltök füttyét.

Dr. Stresemann ezután Hoesch nagykö
vettel együtt leadta névjegyét a köztársa
sági elnöknél és Kellog államtitkárnál, majd 
a követségre hajtatott, ahol szintén nagy tö
meg részesítette lelkes ünneplésben a mi
nisztert.

Este 6 órakor Stresemann külügyminisz
ter Briand külügyminisztert- kereste fel.

Dr. Stresemann birodalmi külügyminiszter a 
francia sajtónak Írásbeli nyilatkozatot adott, 
amelyben bejelenti, hogy utazásának célja a 
Kellog-paktumnak aláírása.

— Ez a paktum nemzetközi szerződés, 
amelynek célja lemondani a háborúról, mint a 
nemzeti politika eszközéről. Elegendő a szerző
désnek ezt az elementáris alapeJvét kifejezésre 
juttatni, hogy megértsük a küszöbön álló nem
zetközi aktus rendkívüli jelentőségét. A még 
ma is hallható sok kétkedő hangot talán az a 
tény magyarázza meg, hogy az esemény nagyon 
közel van hozzánk. Mindenesetre azt hiszem, 
hogy a történelem méltányolni fogja nagy je
lentőségét.

— Valamennyien tudjuk, hogy a szerződés 
megkötésével nem értük el egyszersminden- 
korra a világbékc végleges konszolidálásának 
célját.

A német népnek eltökéli szándéka, hogy 
nyomatékosan és tevékenyen dolgozzék 
ennek az eszménynek a megvalósításán.

Jelentős tény, hogy éppen ennek a szerződés
nek megkötése vezeti első alkalommal Parisba, 
oly hosszú idő után a német külügyminisztert 
Sokszor ismételték, hogy bizonyos értelemben 
az európai békeprobléma kulcsa a Németország 
és Franciaország közötti viszony. Valameny- 
nyien tudjuk, bogy még Eocarno után is bizo
nyos nehézségek gátolják e viszony szoro
sabbra fűzését, azonban azt is tudjuk, hogy c 
nehézségek nem olyan természetűek, hogy a 
felelős állam férünk politikáját holtpontra kel 
lene juttatniuk. Ezek kiküszöbölhetők, követ
kezésképpen ki is kell őket küszöbölni. Boldog 
volnék, ha az uj békepaktum aláírása Párisban 
elősegítené az ebben az irányban való újabb 
előrehaladás megvalósulását.

Páris, augusztus 26.
Dr. Stresemann birodalmi külügyminiszter 

ma este (> órakor dr.,Schmidt tolmács kísére
tében meglátogat ia Briand francia kül
ügyminisztert.

Megbeszélésük körülbelül 40 percig tar
tott.

Elhalasztották a Rajnavídék kiürítésének 
tárgyalását

Párta, augusztus 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Strese-. 

mán német külügyminiszter vasárnap dél
után Párisba érkezett.

Megérkezése után hosszabb Ideig tár

A kormány elhalasztja a lakásíelszabaditást
ii, i ■ iiiwhim* ■

1930 május 1-én szabadul fel a lakásforgalom — Folytatni kell az állami 
lakásépítkezéseket, mert a magántőke nem akar épitkezni

Olyan helyen, ahol a népjóléti minisz
térium döntésre hivatott tényezőinek felfogd 
sát közelről ismerik, vasárnap délelőtt azl az 
érdekes kijelentést tették a Hétfői Napló 
munkatársa előtt, hogy előreláthatóan

számolni kell a lakásfelszabadltás ter
minusának elhalasztásával.

Mértékadó kormányzati körökben ugyanis 
úgy látják a helyzetet, hogy a fővárosban 
nem épülnek olyan nagy számban lakások, 
hogy a lakások szabad forgalmára 1929 má
jus 1-én minden katasztrófa nélkül át lehetne 
térni. Előkelő informátorunk szerint illeté
kes körökben az a vélemény alakult ki, hogy

az 1929 május 1-én bekövetkező 100%-os 
lakbérek meghagyása mellett még egy fél 
esztendeig, tehát 1929 november 1-ig 
nem lehet visszaadni a háztulajdonosok

nak a szabad rendelkezés jogát.

Ez azt jelenti, hogy a népjóléti miniszter 
a jövő év elején a szanálási törvényben ka
pott felhatalmazás alapján rendeleti utón úgy 
fog intézkedni, hogy a kötött forgalom ha
tárideje egy félévvel kitolassék. Eszerint 
1929 november 1-én szűnik csak meg a laká 
sok kötött forgalma, vagyis

a lakásokat 1920 november 1-én lehet 
felmondani egy fél évre, 1930 május 1-re.

Valójában tehát 1930 május 1-én áll helyre 
a lakások szabad forgqlma. Egyébként kor
mánypárti és ellenzéki körökben egyaránt 
erélyes akció indul meg az őszi parlamenti 
kampányban az állami lakásépítkezés folyta
tása érdekében. A kormány ugyanis legutóbb 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy n La
kásépítés nem állami feladat. Normális kö
rülmények között senki sem vitatja ennek a 
megállapításnak a helyességét, egyelőre ozon-

A külügyminisztérium előtt mintegy ezer 
főnyi közönség Strcsemannt érkezésekor 
Éljen Németország! Éljen a béke! kiáltások
kal fogadta. Midőn Stresemann elhagyta a 
minisztérium épületét, igen élénken és ba
rátságosan köszöntötte a tömeg, épugv, mint 
a német nagykövetség épületénél Is.

gyalt Brianddal,
hétfőn délelőtt pedig Pofncarcval fog tár 
gvalni. Nem bíznak abban, hogy ezek a tár
gyalások, amélyek a Rajnavídék kiürítésé
vel kapcsolatosak, konkrét eredményre ve- 

bon a lakásépítésnek olyan válságával állunk 
szemben, amelyben enyhülést csak az állam 
közbelépése és a magántőkére háruló felada
tok egy részének átvállalása hozhat. Az

Zichy János gróf erélyes akciót 
indított Gömbös Gyula állam

titkárságának elbuktatására
Óriási idegesség a legitimisták táborában

Gömbös Gyula államtitkársága befejezett 
ténynek tekinthető. Bethlen István gróf mi
niszterelnök vasárnapi nyilatkozatában nem 
tesz ugyan határozott kijelentéseket Gömbös 
Gyula honvédelmi államtitkári kinevezésé 
röl, minthogy azonban az erről szóló híreket 
a hozzá intézett kérdésre nem cáfolta meg.

Gömbös Gyula politikai államtitkársága 
ssokatlanul nagy idegességet keltett a 

legitimisták körében.
Főként azok a legitimisták vannak végkép 

elkeseredve, akik eddig csöndes kormány
támogatásukkal tűntek ki. Ezek között első 
helyen Zichy János grófot kell felemlíteni, 
aki szokatlan eréllyel szállt síkra, hogy még 
az utolsó órákban megakadályozza a szabad- 
királgválasztó Gömbös Gyula honvédelmi 
államtitkárságát. Zichy János gróf, mihelyt 
konkrét formában értesülést szerzett a mi- 
nisrterelnökneg erről a szándékáról, hogy 
Gömbös Gyulát honvédelmi államtitkárrá 
óhajlj'i kinevezni, azonnal komoly tárgyalá
sokat indított meg a legitimizmus vezéreivel, 
egyelőre azokkal, akik tagjai a kormányt tá- 

keresztény gazdasági pártnak. i 

zesscnck. Jól informált körökben úgy tud
ják, hogy a legutóbbi francia minisztertaná
cson

Poincarc álláspontja győzött Brianddal 
szemben,

aki a Eocarno-politika alapján állt. Egy
előre még a második zóna kiürítését serfl 
tartják megvalósíthatónak és

az a felfogás jutott érvényre, hogy az 
egész kiürítési problémát el kell halasz

tani
a jóvátétel! tárgyalások megindulásáig Kü
lönös, hogy ennek az elhatározásnak a dá
tuma összeesik azzal az idővel, amikor Pá
risban éppen aláírni készülnek Kellog béke
paktumát.

állam annál könnyebben folytathatja a lakás
építkezést, mert hiszen valamennyi budapesti 
ház a lakbérek fejében meghozza azt a ka
matot, amit a házakba fektetett tőke jelent.

elutazott Budapestről és előbb Széke®* 
fehérváron Károlyi József gróffal, majd 
Jankovich Bésán gróffal keresett érint

kezést. Most Is körúton van.
Vasárnap délelőtt politikai körökben art 

beszélték, hogy Zichy János gróf a legutóbbi 
napokban Gyöngyösapátiban járt Apponyi 
Albert grófnál, akivel szintén Gömbös Gyula 
államtitkárságának következményeiről tár
gyalt. Beavatott kormánykörökben számolnak 
azzal az eshetőséggel, hogy Zichy János 
gróf erélyes akciója, amely Gömbös Gyula 
honvédelmi államtitkárságának elbuklatását 
célozza, talán az utolsó órában mégis csak si
kerrel járhat.

Az államtitkári kinevezés konzekvenciái
nak a felemlitéséhez tartozik annak a hírnek 
a közlése is, amely szerint Apponyi Albert 
gróf vissza akarja adni a kormánynak a nép- 
szövetségi megbízatását. Ennek a hírnek a 
valódiságát ezldöszerint még nem lehet ellen
őrizni, mert Apponyi Albert gróf Gyöngyös
apátiban tartózkodik és legközelebbi tervei
ről nem nyilatkozik. Nem valószínű azon
ban hogy Appwyyj
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Nem lesa játékbank
M agy aror szagon

A kormány nem tógád el több ajánlatot és a régi 
pályázóknak sem ad engedélyt

Az ország pénzügyi szanálása óta rövid 
időközönként hírek bukkantak fel arról, 
hogy a kormány játékbank nyitására ad en
gedélyi. Valóban lörtúitck is erre vonatkozó 
lépések, amelyeket azonban nem a kormány, 
hanem a külföldi tőkepénzesek kezdeményez
tek.

A pénzügyminisztérium Illetékes osztá
lyán egész sereg ilyen ajánlat fekszik.

Ajánlatot tett a zapotll játékkaszinót 
bérlő társaság, egy német, egy ungol, egy 
francia és egy lengyel tőkepénzes csoport 
Ezek mind a legkülönbözőbb terveket akar
ták megvalósítani.

Legkomolyabb ajánlat volt ezek közül egy 
angol nevű, de francia tőkésekből álló cső 
port ajánlata. Ebben a csoportban helyet fog
lalt több ismert közéleli szereplő család tagja 
is. Ez a csopoit

a Balaton mellett akarta felállítmii a 
kaszinót

és ennek ellenében óriási befektetéseket esz
közölt volna. A tárgyalások már folytak is, 
de később meghiúsulnak, mert a tőkecsoport 
egyik feltétele az volt, hogy a kormány ne 
csak szerződésben biztosítsa jogait, hanem

Elhalasztották az árverést, meri a hitbuzgó 
alperes a rabbi levelével igazolta, hogy 
péntek este léi hétkor kezdődik a szómba!

végrehajtó cs a hitelező 
helyszínen, rendkívül erős

Hogy lehet az árverést
A nehéz gazdasági viszonyok okozzák, 

hogy az adósok minden elképzelhető esz
közt felhasználnak, amely alkalmas lehel a 
fizetési határidő kitolására. Az alábbi eset 
nemcsak az abban szereplők miatt, hanem 
azért is kívánkozik a nyilvánosság elé, mert 
tipikus példája annak, miként lehetne lele
ményességgel a kitűzött árverést háromszor 
egymás után is meghiúsítani.

Dr. Kertész Arpódné, Wiener Ignác el
vált felesége ellen egyik hitelezője három 
ízben tűzött ki árverést. Az első al ka lórii- 
nini, amikor a 
megjelentek a 
szag áramlott ki a lakásból. Kitűnt, hogy a 
lakást épen eyanozták, úgyhogy az egészség 
veszélyeztetése nélkül oda bemenni nem le
hetett. A hitelező nem lehetett egyebet: el
halasztotta az árverést és megtartására rög
tön ujnbb határnapot kért.

A második alkalommal ugyancsak várat 
lan meglepetés érte a hatóság embereit és a 
felperes ügyvédjét. Az árverés időpontja 
bán a lakás ajtaján a közismert sörös színű 
fertőző betegséget jelző cédulát találták.

A végrehajtó, miután meggyőződött arról, 
hogy a luká-sban valóban fertőző beteg van, 
az árverés megtartását ez alkalommal is 
mellőzte.

Harmadszor péntek délután hat órára 
volt kitűzve nz ujnbb árverés, ez alkalom-

Ma délután két ankét foglaltaik a drágaság 
letörésével és az export előmozdításával
Izgalmas, heves Összecsapások várhatók a Külkereskedelmi Szerve- 
zet miatt, amelynek felállítását ma bejelentik a kormány képviselői

M.i, hétfőn délután két nagyfontoiságu an
két fog lefolyni, amelyet sürgősen hívtak ügybe 
nz újból meginduló dn'.gasági folyamat leküz
désére és n mindjobban csökkenő kivitelünk 
emelése érdekében. Az egyik ankét, amelyet n 
főldmivelésügyi luiniszlcriumbnn tartanak meg 
és amelyet nz újonnan alakult Külforgalmi 
Bizottság elnöke hívott egybe, foglalkozni fog 
ásókkal n módozatokkal, amelyek alkalmasak 
mindjobban leromló kivitelünk fokozása és 
kereskedelmi mérlegünk passzivitásának eny
hítésére. Ezen az ankéten részt vesznek a fölei 
mivelés-. n kereskedelmi- és pénzügyi minisz
térium kiküldöttei, n Budapesti Kereskedelmi- 
és Iparkamara, nz Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület, az Országos Sertéskercskedelmi, 
Egyesület, n Budapesti Hentesipnrtestfilet és 
más érdekeltségek képviselői. Hogy a Külfor
galmi Bizottság mai értekezletén meg tudja-c 
határozni azokat a módozatokat, amelyek al
kalmasak az utóbbi időben nagymértékben le
romlott kivitelünk emelésére, az kétséges.

Kormánykörből kapott információink szerint 
■ mai éríc.kczlet mindenesein) nagy meglepe
téssel fog szolgálni. A minisztériumok kikül
döttei ugyanis kési terveiéitől lépnek nz érte- 
kellet elé. amely tervezet

azokat a korinain intézkedéseket tartnl- 
fnaitu. nmclyekrt vúr Nzcptemher hó ele
jén kíván éleltívléptctnl a kerntáuyzat a ki

vitel emelése érdekéheu.
Érk’»ül> .sünk ueiint a főldmivelésügyi-, a ke {jtna
Ifcskvdelmi- éa pénzügyi miniaztériumok kikül-1 HKfl

volt haj

hogy a 
csoport 

az utolsó 
a játékbank fantasztikus tervéről. Most 

illapilhaljuk, hogy

n játékkaszinó felállítása törvényhozás 
utján biztosíttassak.

A kormány azonban erre nem 
landő.

Legutóbb arról szóltak a hírek, 
Margitszigeten akarja egy másik 
felállítani a játék kaszinót. Ez volt 
hir 
azután nie

mindezek a terveik csuk tervek maradnak 

és a kormány végleges elhatározása alapján 
senkinek sem ad engedélyt játékkaszinó fel
állítására. A napokban egy német pénz
csoport budapesti megbízottja érdeklődött 
illetékes helyen arról, hogy milyen formában 
nyújthat be ajánlatot játékkaszinó alapítá
sára vonatkozóan.

A német tőkecsoport megbízottja azt a 
választ kapta, hogy semmiféle ajánlatot 

nem fogadnak el,
mert már befejezett tény, hogy’ a kormány 
nem engedi meg a játékbank felállítását. 
Ezzel végleg megszűnt minden olyan terv, 
amely játékkaszinó alapítását célozta Ma
gyarországon.

háromszor elhalasztani
mai teljesen szabadon bevonullak az ösz- 
szes érdekeltek a lakásba. Jelen voltak az 
összes hitelezők ügyvédjei, számszerűit he
ten. Tcrray végrehajtó hivatalos komoly
sággal az asztalhoz ült, kibontotta paksa- 
méláját és megkezdte az árverési jegyző
könyv szerkesztését. Már-már ugyiálszolt, 
hogy az árverési aktus sima lebonyolítását 
mi sem fogja megzavarni, amikor

az .adós egyewégi ajánlatot tett
.amit sem sejtő hitelezőknek. Az ajánlat ko
molynak tiint fd, a hitelezők ügyvédjei szí
vesen tárgyalásba bocsátkoztak az adóssal, 
mire .azonban a tárgyalások *--- természete
sen: eredménytelenül — véget érlek.

fél hét óra lett.
Általános meglepetésre ekkor az adós 
végrehajtóhoz fordult, akinek felmutatta 
rabbinátus levelet,
áll:

Megkeresésére 
szombat kezdete

a
a 

ezmelyben szó szerint

értesítem, hogy a 
péntek este fél hétkor 
vnn.“

Az érdekelt felek egy ideig tanácstalanul 
állottak, de az adás ragaszkodott ahhoz, 
hogy a: ő vallási ünnepe miatt a végrehajtó 
halassza el az árverést. A végrehajtó ezt a 
kérést kénytelen volt teljesíteni és az árve
rést hétfőn délutánra halasztotta el.

dőltei a ma délutáni értekezleten be fogják 
jelenteni

a Külliereskcdelinl Szerviket felállítását, 
amely szervezet állami támogatással létesül s 
egyelőre a földmivelési is a kereskedelemügyi, 
később pedig a: újonnan alakuló gardasági 
minisztérium keretibe fog tartozni. A terv 
szerint a Külkereskedelmi Szervezet feladata 
lesz összes ciporleikkcink forgalombnhozala- 
Iának megkönnyítése, elsősorban a hus- 
ncmüek, különösen u sertés és a zsirlennckek 
exportjának előmozdítása. Az agrárcikkeken 
kivül az iparcikkek kivitelét is irányítani fogja 
az uj állami szervezel. amelynek felállítása min
den bizonnyal nagy vitára ad alkalmnt és

p; i rossz gataasagt viszonyok tolyzan anyós gyárt cégtnrui álla. is nem 
^állított inganyagokból, a D. a J. dnderson és más skót, irlandi 
•s angol gyáros több ezer vég Uejalene és más különleges selyemfényű 
uuplin és oxford inganyagot indított útnak bégünkhöz. hogy azokat 
kizárólag a ioiry osatóki/zör.séqnek engrot űrön alul 
udfuk el.
Esen áruk eladása mái moss megkexátidbu. 
Eladás csakis a ioayasxlókbxönségnck.
Fxen árukai vlstenicldrusltók nem knp^cifdk. 
hladdi:
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amely miatt
Izgalmas, heves Összecsapások is várhatók 

a Külforgalmi Bizottság értekezletén.
A kereskedelem éa az Ipar képviselői ugyanis 
az újonnan felállítandó szervben megfelelő he
lyet kívánnak biztosítani az ipari és kereske
delmi érdekeltségek számára és egyelőre még 
kétséges, hogy a kormánytervezet milyen mér
tékben enged befolyást az uj állami szervezet
ben a külkereskedelmi és ipari érdekeltségek 
számára.

A másik értekezlet, amelyet ugyancsak ma, 
hétfőn délután tartanak meg, a központi város
házán fog lefolyni. Az ankétot Vájná Ede ta
nácsnok, a főváros közélelmezési ügyosztályá
nak vezetője hívta egybe. Az értekezletre meg
hívást kapott a főváros valamennyi élelmezési" 
ügyletekkel foglalkozó intézménye, az összes 
élelmezési cikkek gyártásával és forgalomba- 
hozatalával foglalkozó szervezetek, egyesüle
tek, ipar’.estülctek és érdekeltségei:. Az ankét 
célja nz, hogy elsősorban megbeszéljék

azokat az intézkedéseket, amelyek alkal
masak nz újabban nagymértékben fellépett 
sertészsír- és a küszöbön álló sertéshús
drágaság letörésére, valamint mindazon 
cikkek árának stabilizálására, amelyek a 
legutóbbi hetekben meglehetősen emel

kedtek.

Óriási áron kész garázst vesz a főváros 
Budán, pedig garázs-építkezésre előbb már 

300.000 pengőért telket is vásárolt
Nagy támadások indultak ismét az autó

buszüzem ellen a garage-kérdé.ssel kapcsolat
ban. A változatosság okából ezúttal a budai 
garage körül támadtak bonyodalmak.

Az autóbuszüzem a budai oldalon is szán
dékszik egy 100—150 autóbusz befogadására 
nlkalmas garaget építeni. Ezáltal ugyanis sok 
üres kocsikilométcrl lakarit meg a Budán 
közlekedő autóbuszoknál s igy gazdaságosabbá 
teszi az tizemet. Nem régen, hosszas keresgélés 
után

vásárollak Is egy alkalmas telket az Alko- 
jiás-utcában több mint 300.000 pengőért.

Most azután különös hírek keringenek a bu
dai garag?- sorsáról. Megbízható értesülésünk 

I szerint az autóbuszüzem vezetősége már le- 
! mondott arról, hogy a drága pénzen vásárolt 

Alkotás-utcai telken építse fel a második gara
get, hanctn ehelyett egy .

kész garaget akar megvásárolni, 
a budai Ganz-utcában, nem kevesebb, mint

mve .lui—wm—crmnw—1—«2

Az olasz-magyar kapcsolatok kimélyitését 
szolgálja az a terv, amely a f-'aluszövetség 
kezdeményezésére indult meg. A Faluszövet- 
ség, a gazdatársadalom legnagyobb szervezete 
ősszel olaszországi útra szervezi meg tagjait. 
A tervek szerint ezer magyar gazda és föld
műves vesz részt az utazásban, amelyet 
Olaszország a legnagyobb mértékben támo
gatni fog.

Szekeres László dr., n. FaluszOvetaég Igaz
gatója már Olaszországba utazott és meg-

Magyar árut vásároljunk!
A magyar Ip-.r versenyképességének nagyszabású 

bemutatása a

in. országos 
^zismiminari Társas 
augusztus 17-töl siejüemDer i6-!g 

Városliget — Tparcsarnok.
Rendezi nz Oriizá,- on IparegyeaUlet. 
st ű.'csft Bevásárlási amatom n 
Inoycnes visszautazás. — Számos kedvezmény. — 
Utazási Igazolvány a incnetjegylrodákbau, ipar- 

testületeknél, kereskedőim! és iparkamaráknál.

Alkalmi vételekből eredd, perzsa e« sxroyrna 
szőnyegek, valamin’ antik bútorok 

olcsóbban mint bárból

(Sternberg Z. J.)
VII., Dob ucca 31. sz,

(Kazinczy-u leid caroktlxkl)
R<*g1 keleti szOnyeRekArt antik 
t>ti«urokó< t nagy urat llaclttnk.
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AliMMaaA*! rondelő vér-ós oemlbeto

Uliul VOÖi

A főváros közélelmezési értekezletén, — amely 
olyan széles keretekben, mint amilyen a mai 
lesz, már régen nem volt együtt, — előrelát
hatólag az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület előterjesztése fogia a legnagyobb meg
lepetést kelteni és ez fog a legtöbb vitára okot 
adni. Az OMGE képviselői ugyanis a főváros 
közélelmezésügyi 
leni, hogy

árcsökkenésre,
tészair- és a -------- -— .—
semmi nemű kilátás nincs, sőt a nagy ku
koricadrágaság következtében feltartóztat
hatatlan a seztéscfkkek további drágulása.

Az OMGE, valamint mé-i érdekképviseletek a 
drágulás ellensúlyozása, illetőleg a fogyasztó
közönség érdekében kérelmezni fogják a fővá
ros vezetőitől

a meglehetősen magas vásár-, vágás-, 
szúró-, Illeték- és adódljak mérséklését, 

amely az ankéten megjelenő testületek kikül
dötteinek bizonyára egybehangzó véleménye 
szerint egyedül alkalmas eszköz a drágaság 
letörésére.' 'Hogy a főváros eleget fog-e tenni 
ennek a kívánságnak s hogy a ma délutáni ón
kéinak egyáltalán lesz-e a drágaság megállí
tása szempontjából érdemleges eredménye, az 
természetesen kétséges.

értekezletén be fogják jelen

sőt drstabillzáclőra a SCT- 
sertésbus piacán egyelőre

700.000 pengőért.
A kiszemelt garage eredetileg a Ganz-Danubiuá 
gyár műhelyéül szolgált. A Ganz-gyár azonban 
itt beszüntette üzemét, az épület feleslegessé 
vált s néhány hónap előtt az épületet eladta 
egy részvénytársaságnak, mely bizonyos átala
kítások után most 700.00 pengőért akarja el
adni a garage célokra átalakitott műhelyt.

Az autóbuszüzem szívesen tárgyal a kész ga
rage megvásárlásáról, amit azért is szükséges
nek tart, mert szerinte mintegy 100.000 pengőt 
lehetne meglakaritani garage bérleti dijakban. 
Az uj autóbuszokat ugyanis ha hamarabb ké
szülnek el mielőtt a garageok rendelkezésre 
állnak, bérelt garage.okban kellene elhelyezni, 
ami meglehetős költséggel járna.

Ugylátszik, hogy ez a különös garagevásár- 
lá3 rövidesen szentesiive lesz és már csak az 
az a kérdés, mi történik most azzal a telekkel, 

1 amit hosszas fáradtság után a budai garage 
! számára hónapokkal ezelőtt vettek meg drága 
pénzen.

beszélést folytat a fasiszta körökkel, 
amelyek a legnagyobb készséggel támogatják' 
a tervet. Az ezer magyar gazda tanulmá
nyozni fogja az olasz mezőgazdaságot és vé
gül a magyar-olasz barátság kifejezésekép
pen Rómába zarándokol Mussolini ele. Ari 
ezer főnyi csapat a tervek szerint

szeptemberben Indul el

olaszországi útjára, amely mindvégig nagy; 
társadalmi ünnepségek között fog lezajlani.

Magyar légiforgalmi RT.
Igazgatóság és téglatazAM Iroda: IV., Váci-u. 1

Légiforgalom
Budapest -unsn, Budapest Qraz

Nyúfi menetrendi
8.30 8.00 t ind. BUDAPEST érk. 4 16.15 18.15 
8.15 0.45 ♦ érk WIEN Ind. < 11.30 16.30

vasárnap is közlekedik
"7.35 *8.20 | ind. BUDAPE8T érk. A **18.10 18.15 
1000 10.45 V érk. GRAZ Ind. $ 15.45 16.30*

A ’-gaJ felölt népek hétfőn. szerdán, pénteken, n 
■'-aal jeléit 4épek kedden csütörtökön szombaton 

közlekednek
Ab Bntobuss 50 perccel ■ repülőgép Indulása előtt 

Indul a VudAszkflrt-szállótól.
Mcnctdl): Bpcst—Wien (vagy Wien—Epést) P 5C.~ 

Brest—Graz (varty Graz—Epést' P 60.—
Közvetlen csatlakozások Európa minden lelentéke- 

nyebb városa felé
Jegyváltás és cson.axfeladás a Légiutazási irodában. 
IV., Váci-utca 1. (Tel.: Aut. 808-88. 808-89.)
Alkalmi repülések bármikor rendelhetők az (aazgató- 

sáönál (Tel.: Aut. 808-80.)
Képviselet Wienben: üsterr Luftverkehrs A. G 

Tcgellliotfftr. 7 — Jegyváltás: I.. Kaerntner-
rína 1—7. (Hotel Bristol.)

LEGSZEBB Alapit tatolt 1MÍ

ÍJ AD LEGOLCSÓBB

pap .
Kárpitosán!, vas
ás rézbntorgyára

Ssőnyeg, pokróc, ItttfgUny, ágy- és as» 
talterltők minden kivitelben kaphatók

CiíCSNER JA'NOS
■Mami. ErzMNt-Umt 2«.

■w Waural« HU. UWatt* MraHMT. HM*
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Eay !)úro8ieaenv borzalmas 

gvilkos morfinviete 
fflegöiíe es eiíis’a gazdája tizenöt éves leányét

Szeged, augusztus 26.
A szentesi rendőrség borzalmas gyilkosság

ról tett vasárnap jelentést a szegedi ügyész
ségnek. Szentes közelében, Baltus Ferenc 
gazdálkodó tanyáján Kátai Pál Imre nevű 
béresfiu

megfojtotta a gazdája leányát, elásta és 
utána elmenekült.

Baltus Ferenc gazdálkodó a bél egyik 
napján be szokott menni a szentesi heti
vásárra. Az elmúlt napokban is feleségével 
együtt behajtóit Szentesre és a házat rábízta 
a 15 éves leányára. Baltusék a késő esti 
órákban, 11 órakor érkeztek vissza a ta
nyára. Meglepődve tapasztalták, hogy a ház 
teljesen sötét, csönd van és a kislány nem 
várja őket.

Csodálkozásuk megdöbbenéssé változott, 
amikor beléptek a hálószobába és azt teljesen 
feldúlva találták, a párnahuzatok összetépve 
lóglak le az ágyról és

az egész szoba cgv elkeseredett küzde
lem nyomait mutatta.

.1 kislány áronban nem volt sehol. A két
ségbe esett szülök ijedten keresték gyerme

Szabadlábra helyezték Őszi 
Gyulát,a Weisz Emil és Társa 

bankcég társtulajdonosát
Az érdekeltek arra számítanak, hogy most már önként 
jelentkezik Őszi Gyula édesapja Weisz Emil, az évek 

óta bujdosó pesti bankár
A konjunktúra egyik legizgalmasabb köz

gazdasági regénye a lTcts; Emil és Társa 
bankház bukása. Mint emlékezetes, a bank
ház összeomlott és a cég főnökei, Weisz 
Emil és fia őszi Gyula a felelősségvonás 
elől repülőgépen szöktek Parisba. Eszten
dőkön át foglalkoztatta a nyilvánosságot 
ezután a két bankár ügye. Weisz Emil és! 
fia Franciaország és Olaszország különböző 
városaiban rejtőzködtek és városról városra 
menve, kalandos életei éltek, őszi Gyula a' 
bujdosás alatt volt már munkás, hivatalnoki 
cs gyáros is. Közben a magyar hatóságok 
körözése alapján

le ts tartóztatták, de később szabad
lábra helyezték őket.

.Végűi is őszit újra letartóztatták Francia
országban és a diplomáciai utón küldött 
kérés alapján

kiadták öt és Budapestre szállították. 
Itthon ezalatt Szabó Sándor dr. országgyű

Összeszurkálta feleségét s 
baltával széjjelrombolta 
házát egy részeg cipész
Evek óla a Budafoki ul 72. számú házban 

lakott Paczák János 10 éves cipészsegéd, aki 
a fővárosban dolgozik. Vasárnap délután szo
kásához híven részegen ú 11 itolt be a lakásába. 
Felesége szemrehányásokat telt, hogy fizó 
lését megint clilta és emiatt nein tudják a 
lakbért kifizetni. Az iJluminált embert ha
ragra gerjesztettek felesége szemrehányásai és 
vitatkozás közben egy hatalmas kést ragadott

Minden este

szenzációs új műsor

10
órakor

unLRwezimes
Telefon: J. 321—16

La-wa ■ -........... ............  

küket és a gazda hátra szaladt az udvarra, 
hogy béresétől kérjen felvilágosítást a kis
lány felöl. Azonban a bérest sem találta és 
csodálkozva vette észre, bogy a béressel 
együtt az összes ruhái is eltűntek. Keresés 
közben a kutya vonítására lelt figyelmes. 
Az állat az udvar hátsó részében egy szalma
kazal tövében futkosott és

borzalmas hangon vonított.
Baltus vizsgálódni lezdett a szalmakazal 

körül és a kutya szaglálódúsai után észre
vette, hogy a föld egy helyen frissen fel van 
ásva és szalmával van betakarva. Ásót ke
rített és fclásla a földet és egy

fél méternyire emberi testbe ütközött az 
ásó.

Amikor kihúzták a holttestet, megdöbbenve 
leányukra ismertek benne. A gazdálkodó 
felesége a fájdalomtól eszméletlenül esett 
össze. A tanyai csendőrségei értesítették az 
esetről, amely a legszélesebb körű nyomozást 
indította meg a gyilkos kézrekeritésére. A 
gyilkosságot minden valószínűség szerint 
Kólái Pál Imre béreslegény követte cl, aki 
Butus Ferenc szolgálatában állott és a gyil
kosság óta nyomavcszelt.

lési képviselő, ügyvéd csődtömeggondnok 
irányításával a befejezés felé közeledik a 
cég csődügye. A két bankár szerint külön
ben a cég nem is ment tönkre, hanem 
annakidején nagy angazsmenjuk volt, pil
lanatnyi pénzhiány állt elő és csak ezért 
voltak kénytelenek menekülni, mert a türcl 
metlen hitelezők feljelentéssel fenyegették 
őket. A vizsgálóbíró többször kihallgatta 
őszi Gyulát és az elmúlt héten

szabadlábra helyezte.

A csődügy és ezzel egyidőben a bűnvádi 
eljárás természetesen tovább folyik, de a 
védelem bízik abban, hogy a két bankár 
ügye kedvezően fog elintéződni. Ezek után 
mindenki arra számit, hogy most már

önként jelentkezik Weisz Emil is,

aki állítólag Franciaországban tartózkodik, 
mert számíthat arra, hogy szabadlábon vé
dekezhet.

és üldözni kezdte az asszonyt. Paczákné az 
udvarra rohant dühöngő férje elől, aki vér- 
benforgó szemekkel s hatalmas késsel hado- 
názva követte ől. Paczák az udvaron el
érte az asszonyt és

többször beleszart.
A szúrások szerencsére nem ejtettek mé

lyebb sebet az asszonyon akinek sikerült el
menekülnie. Paczák János erre visszarohant 
a lakásba, előkapott egy baltát és újra ki
rohant az udvarra. Baltával nekiugrott a kis 
vályogból épült háznak és hatalmas erővel 
kezdte széjjelverni a fejszével. Az asszony 
kiáltozására s az. ütések tompa zajára a 
szomszédok is előjöttek, de nem merték a 
dühöngőt megakadályozni. A ház tulajdonosa 
Kiss Lajosnc nevű özvegyasszony, mikor 
látta, hogy a cipészsegéd ütései alatt a háza 
mennyire megrongálódik, elájult.

A szomszédok rendőrért szaladtak és töb
ben a részeg embert akarták lefegyverezni. 
Paczák János ekkor eldobta a baltát és kés
sel hadonászva maga körül, futásnak eredt. 
Eközben egy olt játszadozó Mikoczi Mária 
nevű kislányt is megsebesített.

A felháborodott szomszédok üldözni kezd
ték a dühöngő részeg embert, aki az úttest 
ről hatalmas köveket szedett fel és azzal do
bálta üldözőit. Közben az előhívott rendőr 
mentőkért telefonált, akik a helyszínre ér
kezve, gondozás alá vették a két könnyebb 
sebesültet. A tömeg a rendőr segítségével 
végre nagynehezen lefcgyvcrezte Paczák Jó 
nőst, aki mielőtt megakadályozhatták volna,

többször megába szúrt.

A mentők őt is'bekötözték, majd feltették 
a mentőautóra és a főkapitányságra vitték, 
ahol őrizetbe vették.

LezNilMt esv repOMéD
Debrecen mellett

Ferenczv mialatt a lezuhanó wes tisvene.
aniójavai neKhneni egy szehóraek és az árokba esen

Debrecen, augusztus 26.
Vasárnap délután két órakor megjelent 

Debrecen felelt egy reklámrepiilögép, amely 
a Franck-cég ismert reklámját irta fel füst 
lel a levegőbe. Több produkció ulán a re
pülőgép Pest felé tartott, amikor az álmél- 
kodó tömeg észrevette, hogy a repülőgép a 
magasban hirtelen megbillen s a következő 
pilla náthán

nyílegyenesen zuhan lefelé.
A repülőgép pilótája az utolsó pillanatban 
nem vesztette el lélekjelenlétét és két-há- 
rom saltómortalé után annyira egyensúlyba 
tudta hozni a gépét, hogy az utolsó kétszáz 
métert már siklórepüléssel telte meg. A re
pülőgép

orrával zuhant a földre.
és az első része erősen megrongálódott. A 
pilótának szerencsére kisebb zuzódásokon 
kívül semmi haja sem történi. A repülőgép 
Hadházy Zsigmond miskolci főispán kasté
lya közelében ért földet, aki maga’ is embe
reivel együtt a pilóta segítségére sietett. A 
repülőgépet Bálint Fclils Farkas pilóta, a 
biharmegyei alispán közeli rokona vezette.

A repülőgép lezuhanása azonban egy má
sik szerencsétlenséget okozott. A böszörmé
nyi országúton haladt autójával Fcrenczy 
István földbirtokos, aki a kormánykerék 
mellöl nézte a repülőgép zuhanását. Any-

Gyermekruhák
és kabátok

Fiú Iskolaöltönyök
kitűnő férfi gyapjakelméból, 3 -12 ótonig lg Kik 

legkisebb -IvJ.OVr
Nagyságonként I ,S1) emelkedői

Leányka iskolaruhák 
kltönő sötétkék kelméből, bélelt metrói 
blúzzal, külön plleeó aljjal, ö-14 évesig, 1 (k 

legkliebh 1 »'•
Nagyaágonként 1. emelkedés

Leányka iskolaruhák 
egybeiinbott, mlntAiott gyapjukolmékböl, 
legújabb minták, 6-14 öveiig, legkisebb
egybesaabott, mlntAiott gyapjukelmékböl, J _
legnjabb minták, 6-14 éveiig, legkisebb 

Nagyságonként 1.— emolkedéi

Átmeneti leányka-kabátok 
különbed mintás gyapjnkelméböl, legújabb 4)46 
dfvatfasonok, 4-14 éveiig. legkliebh 

Nagyságonként í. - eiwlkedél

Átmeneti kabátok
leányok és fink réizér., m.trós fazon, első
rendű sötétkék gyapjuwövetbő), végig bé
lelve, sötétkék vállon gallérral, 5-10 éveiig, OO 

legkisebb 
Nagyaágor.ként 2.— emelkedői

Fiú átmeneti kabátok 
tlsiu gyapjn dobi kelmékből, rajAtjából í>1 XA 
bélelve, 8-12 éveiig, legkisebb

NagyUgonként 2.50 emelkedés

Boy kabátok
leánykák és fiuk rétzéro, elsőrangú minő- 

""isís 29-- 
Kagjaágonként 2. emolkedé^

Leánykabluzok
piros és bordó gyapjn kaiánból, fekete 7 
sslnór dlisiel, 8-18 éveiig, legkliebh « • 

Nagyságonként 60 fillér emelkedői

Leánykabluzok
fehér rnhavawonhól. kfllőn sötétkék vásion- 
gsllérral és manMettávnl, selnór dlMltéteel. (• Kik
3-11 évesig, legkliebh

Nagj lógónként 23 fillér omelke , 1

Leáuyka-fehérnemü ' 
Nappalt ing !

«*"*■“ W 1.35

nyira lekötötte figyelmét a gép zuhanása, 
hogy

cLszttrnyüködésében elengedte n kor- 
mánykercket és az autó eg.v előtte 

haladó szénásszekérbe rohant.

A széuásszekér hatalmas rudja szinte le
töltő a gépről a karosszériát, mig maga a 
gép a két Ionul teljesen elgázolta. Ferenczi 
István az összerohanás pillanatában az 
autón és I.öcsin keresztül az ut mellett 
húzódó

vizesárokba esett
és ez mentette meg a haláltól. Igy az ijedt
ségen kívül semmi baja nem történt.

— Ünnepélyes külsőségek között avatták 
fel az ujraépiilt gyöngyösi városrészt. Im
pozáns ünnepségek színhelye volt vasárnap 
Gyöngyös. \ háború folyamán borzalmas 
lüzkalaszlrófa állal elhamvadt városrészt, 
újból felépítették, amely végre a nyáron 
teljesen elkészült. A régi városrész helyen 
most cgv lüktető, eleven életű, külön vá
roska áll, modern bérpalotákkal, hatalmas, 
széles utcákkal és terekkel, ünnepélyes ke
retek között vette át a város vezetősége va
sárnap az uj városrészt, amelyen a közélet 
és a város előkelőségei és az országos sajtó 
képviselői vettek részt. A hivatalos átadás 
délelőtt 11 órakor történt meg.

3.15

I Nadrág
í erösc’.áln, jó sifónból, oldalt grmbos, S0-6S 1 7 fi 
; cm. hosszú, 35 cm. houau V

Nagyságonként 30 fillér emelkedés 

: I fái óing 
i erősszAIn Jó sifónból, japán faron, hímzett 

mlntvval, 55-110 cm. boisso. 55 cm. bonzn 
j .Nagyaágonkéot 28 fiUér emelkedés

; Leányka-kom bilié
l erősszál'i jó sifónból, hímzett mintával, <> 4A 

M-10V cm. hossza, 00 cm. boMau *-.**V'
Nagyságonként 40 fillér emelkedés

Svéd toriianaclrág
kitűnő fekete klotb anyagból. 40—66 em. /f IA 
hossza, 40 cm. boáién

Nagyaágoakéut 88 fillér emelkedés

Iskola-kötények
kitűnő fekete kloth anyagból. 60 - 80 cm, O 
negWAgban, 60 cm. boáién O.tkVF

Nagyságonként 40 fillér emelkedés

I sko la-kötény ek
tartós misterből, fekete és tegeth színben, /£ w/J 
50 20 cm. nagyságban, 50 cm. lioiszu ... T.OV

Nagyságonként 50 fillér emelkedés

Fiist'ehériícmö

5.25
ime’k»áés

Nappali ing
kitűnő ilfonból. rávarrott gallérral, varr J OX 
gallér nélkül, 26 ■ 36 nvakhőiég. 26 oi ..

PArceszámonként 25 fillér emelkedés

Nappali ing 
raines angol zefirből. apacs fazon, feigom- 
bolbató gallérral, 30 -»0 nyakbőség 30-as

PárosszAmonkénr 26 hllér

Há lóing
eliőroii'lii sifónból, ulaei dlnpánttal, 28-36 \
nyakbőség, 88 aa ...... . »'•

rAíOsazájnonként 25 hllér emelkedés

Rövid alsónadrág 
kitűnő pamutvászonból, howza <10-80c«.-lg, O 1 K
00 cm. bosszú ................................

Nagyságonként IS liiiér emelkedés

Jó gyermek-zsebkendő
isines mintákkal — — — — —

Ágynemű
Paplan

kitűnő mintázott anyagból ...................... - 16.50
mindkét oldalán elsőrangú klotb anyagból, »>*> Kfl 
késsel rarva.................. _ ......................

Paplanlepedő (Paplanhuzat)
lllOnfl ÍW/1T0 om 12.90

Nagypárna
aliSrenll p.mntvtoMBM’, TV1M ew 4.Ö5

Kispárna
sliörendfi pimutráasoaból l.so

Harisnyák 
és kötöttáruk

Patentharisnya
tartói jó minőség. fekete, iifirka éa 'az**___ Kft
Minkén, 1-12 számig, 1 Mám......................... .wvr

Faámonként * fillér stnelkedM

I’atentharisnya
kiváló minőségű fór. fekete, szürke él barna 1 
Minkén, 1 -12 Mámig, i izém......................

HíJtjonkónt 15 fillér emelkedőt

Kötöttnielléuy és pulóverek

fel®?
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■— Időjárás. A Meteorológiai Intézel va

sárnap nz időjárásról a következő prognó
zist adta ki: .4: időjárásban változás nem 
várható.

— Kiesett egy rendőr a villamosból. Va
sárnap este a Külső Jószberényi-ut és a 
Maglódi-irt sarkán egy robogó 28-as jelzésű 
villamoskocsi pótkocsijának hátsó perron- 
jóról Bugyik István, a pistvidéki főkapi
tánysághoz beosztott közrendőr, az éles for
dulóban <dyan szerencsétlenül esett ki, hogy 
súlyos koponya, hát. és karsérüléseket szen
vedett. A kivonult mentők a Mosonyi-utcai 
kórházba szállították.

— Baltával vágta fel nz ereit. Vasárnap este 
n Palotai ut 57. szánni házhoz hívták ki a 
mentőket, ahol az első emeleten lakó Király 
Fcrencné öngyilkossági szándékból baltával 
roncsolta szét a balkarján levő ereket. A 
mentők a szerencsétlen asszonyt súlyos álla
potban a Rókus-kórházba szállították.

— Nagy riadalmat költő tűr. a Fehérvári* 
uIon, Vasárnap este félkilenc óra tájban a 
Fehérvári-nl környékén nagy riadalmat tá
masztott az, hogy a Fehérvári ul és Csurgói- 
ut sarkán levő telken három szénakazal ki
gyulladt és óriási lányokkal égni kezdett. A 
lüz színhelyén rövidesen hatalmas tömeg 
verődött össze. Értesítették a tűzoltóságot, 
ahonnan a központi, IV, és IX. kerületi őr
ségek vonultak ki a helyszinre és Sturm 
István tüzoltóliszt vezetésével hozzáláttak a 
tűz eloltásához. A három szénakazalt már 
nem lehet ?ll megmenteni, a tűzoltók minden 
erőfeszítése odairányult, hogy a tűz clhara- 
podzását a közeibe levő tarlóra, megakadá
lyozzák. Mintegy másfél órai munka ulán 
sikerült is ez. A környék lakóinak ijedelme 
csak akkor csillapult le, midőn megtudták, 
hogv semmiféle épülő nem fogott tüzet. A 
városba visszafelé tarló liizoltóliszli auto
mobil a Rúkóczi-ut elején elütötte Molnár 
Sára csclédleányt, akit a tűzoltók azonnal a 
kocsira vettek és a Bókus-kórházba szállí
tottak. A szemtanuk kihallgatása ulán min
den kétséget kizáróan megállapították, hogy 
a balesetnek egyedül a cselédleány az oka, 
aki a szirénázó tűzoltóautó előtt a szabad
jelzésre állított Rákóczi-uton akart keresz
tül futni.

— Levágta lábát a vonat. Szombaton dél- 
Utána Sárbogárdról Szilfamajor községbe 
akart utazniVadas József sárbogárdi gazdál
kodó. Akkor akart egy harmadik osztályú 
kocsi lépcsőjére felkapaszkodni, amikor már 
a vonal indulóban volt, de oly szerencsétle
nül ugrott fel, hogy visszaesett a magas 
lépcsőről ás a vonat alá került, amelynek ke
rekei a ballábfejéi levágták. Vadas Józsefet 
nyomban első segélyben részesítették a sár
bogárdi állomáson, ahonnan a legközelebbi 
Vonattal a fővárosba szállították.

— A kommunisták hétfőn tüntetni akarnak 
n Kcllog-paktum aláírása ellen. Vasárnap 
este Parisból érkezett távirat szerint az a hir 
terjedt cl, hogy a kommunistapárt hétfőre 
tüntetést tervez a Kcllog-paktum aláírása el
it Főként a 1,'Huinaniié, a kommunisták 
lapjának mai cikkéből következtetnek erre. 
A kormány utasítást adott a párisi rendőr
főn'”ck, hogy a köznyugalom és rend meg- 
zanai .t it akadályozza meg és semmiféle tün
tetést in tűrjön.

— Fenyegető levéllel akartak 10 ezer pengőt 
kizsarolni egy kereskedő feleségétől, őszi Iván 
Pnulni-utcai kereskedő felesége vasárnap dél
előtt bejelentette a rendőrségen, hogy a reg
geli postával egy ismeretlen kéztől származó 
és minden aláírást nélkülöző fenyegető levelet 
knpott, amelyben azt írják, hogy ha hétfőn 
reggel 6 óráig a Városmajor kápolna liátamő- 
yött nem helyez el 10 ezer pengőt, akkor meg
ölik. családját pedig kiirtják. A rendőrség a 
feljelentés ügyében megindította a nyomozást.

— Leesett a kocsijáról éa megholt. Jung 
János magyarbolyai lakos, — mint Pécsről 
jelentik — vasárnap súlyos szerencsétlenség 
áldozata lelt. Jung János hadirokkant, aki a 
világháborúban az 5‘2-ik gyalogezred egyik 
legvitézebb katonája volt, fél szemét vesztette 
a harctéren. Vasárnap a községi főutcán haj
tott végig kocsijával. A lovak hirtelen meg
bokrosodtak és Jung oly szerencsétlenül 
esett le a kocsi bakkjáról, hogy saját kocsija 
halálra gázolta.

— Halál a pincében. Pécsről jelentik: A 
baranyamegyei Ófalun Hein Márton gazdál
kodó vasárnap házának pincéjét akarta kibö- 
viteni. Fiával, ifjabb Hóin Mártonnal és két 
felfogadott munkással meg is kezdte a bő
vítési munkálatokat. Munka közben az egyik 
lámasztórud eltört s a mennyezet nagy ro
bajjal lezuhant. Ifjabb Hein Márton és a 
két munkás szerencsésen megmenekült, de 
Hein Mártont a lezuhant kőtörmelékek 
agyonsujtolták. A vizsgálat megindult annak 
kiderítésére, lmgv, a szerencsétlenségért kit 
terhel a felelősség.

— Itá/a'ság. rosset Manci vasárnap tartotta 
esküvőjét <lr Halló Antal budapesti ügyvéddel.

— 11a fúj a feje és szédül, ha teltséget, 
bélizgahnal. gyomorégést, oldalszurást. mell 
szorulás! és szívdobogást érez, igyék minél 
előbb valódi „Ferenc József koserüvlzct. 
Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, 
hogy a Ferenc József viz remek természet
alkotta hashajtó. Kapható gyógyszertárak- 
|>an, dtogériákbun és füszcrüzlelckbvn.

Déltől estig tartó tűzvész 
Nagyszakácsi közelében

Ötvenezer pengő értékű gabona és sok gazdasági épület 
lett a tűz martalékává a vízhiány miatt

Nagyszakácsi, augusztus 6.
A Nagyszakácsi község közelében levő 

somogymegyei Tibola-pusztán vasárnap 
délben eddig meg nem állapított okokból 
hatalmas tűzvész tőrt ki. Tibola János 
nagyszakácsi gazdának a tibola-pusztai ha
tárban levő egyik

nagy, gabonával telt magtára kigyulladt 
és a tűz rohamosan terjedt cl.

Egymásután felgy".’ k a szomszéd s

• * kazluk, gaz !•*>.'a épületek,
cselédházak.

Ellenvámvonalat állítanak lel a pestkörnyéki 
városok a fővárossal szemben

Hosszú idő óta folyik a harc Budapest és 
a környékbeli városok között a pesti köve- 
zclvám miatt. A vámszedés az autonómiák 
szuverén joga. Budapest évtizedek óta él is 
ezzel a jogával és magas vámot szed a ha
táron át érkező jármüvektől. A pestkörnyéki 
városok régóta sérelmezik ezt az állapotot 
és állandóan követelték a fővárostól

a vámszedés megszüntetését.
mert az iparukat és kereskedelmüket érzé
kenyen sújtja. Az akciójuk eddig eredmény
telenül végződött.

A környékbeli városokban felvetődött te
hát az a gondolat, hogy

ellenvámvonalat léptetnek életbe

és vámot szednek a Budapestről jövő jár

, — Az Erzsébetvárosi Kör vacsorái. Az 
Erzsébetvárosi Kör tagjainak meghívót kéz
besített a posta, amelyben az aláírók egy 
vendéglőbe invitólják be őket az Erzsébet
városi Kör nevében. Felhívjuk a Kör tag
jainak figyelmét arra ,hogy az Erzsébet
városi Kör a kérdéses helyen semmiféle 
vacsorát nem rendez. A Kör minden meg
nyilvánulását és igy vacsoráit is kizárólag 
saját búzában (Dohány-u. 76.) lévő egye
sületi helyiségében tartja meg.

— Egy autó elütött egy kerékpárost. Vasár
nap délután az Andrássy utón a Stefánia ul 
közelében egy gépkocsi, nielvet Jcrzsabck Fe
renc. sofőr vezetett, elütötte Dudás Bertalan bi
ciklistát, akit a mentők az Uzsoki-utcai kór
házba szállítottak. A rendőrség megindította a 
nyomozást a kalaszlrófa okozójának megálla
pítására.

A Budapesti Helylhajójárntok menet
rendjének módosítása. A Magyar Királyi Fo
lyam- és Tengerhajózási R. T. igazgatósága 
közhírré teszi, hogy a - Boráros-tér—Óbuda kö
zött helyihajójúratokban közlekedő gőzösök, 
szeptember hó 1-étöl kezdődőleg további intéz
kedésig nz utolsó járatban mindkét végállomás
ról 21 órakor indulnak.

— Halálozás, özvegy Walikovszky Ödön
né, született Udlik Franciska, életének 80-ik 
évében meghalt. A közszeretetben és köz
tiszteletben áló uriasszony elhunyta széles 
körökben 'mély részvétet keltett. Halálát ki
terjedt rokonsága, Walikovszky Károly, a 
Nemzeti Újság munkatársa, a Magyarországi 
Újságírók kórházi és Szanatóriumegycsülc- 
tének, valamint nyugdíjintézetének igazga
tója gyászolja. Az elhunyt uriaszonyt ked
den, augusztus 28-án, délután félnégy órakor 
a rákoskeresztúri katholikus temelöbcn he
lyezik örök nyugalomra.

—• A Magyar Törvénykezés uj száma közli a 
polgári peres eljárásra és a végrehajtásra vo
natkozó nemzetközi jogszabályok teljes anya
gát. Bő határozatiár, érdekes hirek a jogszol
gáltatás köréből, szemle, figyelő teszik válto
zatossá a félhavimként megjelenő folyóiratot. 
Szerkesztő: dr. Pongrácz Jenő. Előfizetési dii 
egy évre 10 P.

— Betörtek egy viwkcreskedésbe. Zirk'clbacJi 
Ernő Veres Púlné-utca 37. számú va^korcske- 
désőbe ismeretlen tettesek betörtek és a pénz
tárból 100 pengőt elvittek. A betörők elvittek 
még a pénzen kívül 100 pengő értékű árut is. 
A rendőrség a tettesekéi keresi.

Leégett egy földszintes ház az Alkér- 
ulcaban. Szombatról vasárnapra virradó éj
szaka jelentenék, a központi tüzörségnek, hogy 
az Alkér-utca 5. számú ház tetőzete lángokban 
áll. A tűzoltók nag ykésziillséggcl vonullak ki 
és sikerült a földszintes ház lángban álló tető
zetét, rövid félórái munkával eloltani. Az ol
tási munkálatok közben a szomszédos házban 
lakó Porster János gyárimunkás a ház tető
zetének már eloltott részéről a tetőszerkezet 
bontása közben leesett és súlyos sérüléseket 
szenvedett. A mentők a szerencsétlenül járt 
embert a helyszínen első segélyben részesítet
ték és lakására szállították

— JutnlonjJáték. Balalonfiircden most tar
totta meg Knloztvári-Balogh János cigányprí
más jutalomjátékál, amelyet nagyszámú,' elő- 
kelő közönség hallgatott végig.

i K AJDACSY wlwrvea
vnu ■

STELLA S0T0P0R 
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Bposl, Rotlenbillcr u. 43

A HÉTFŐI NAPLÓ vasárnapi szerkesztőségé 
nck és kiadóhivatalának (d. a. 4 órától kezdődő 
lég) Iclcfonszámab Automata 245—81. Automata 
!00—42. Hétköznap és vasárnap q, 4 óráig: 
József 308-Mr

Néhány per alatt 10 vagon gabona borult 
lángba. Nyomban a helyszinre siettek az 
összes környékbeli tüzőrségek. Az oltási 
munkálatokat azonban megnehezítette

a katasztrofális vízhiány.
A szomszédos községekből lófogatokon hoz 
tak vizel a tűz oltásához, de a tűzvész ellen 
eredményesen védekezni már nem lehetett. 
Tibola János nagyszakácsi gazda gazdasági 
épületei és a beraklórozolt ötvenezer pengő 
értékű gabona a tűz martalékává lettek.

A tibolapusztai tűzvész a késő esti órákig 
tartott.

müvektől. Elhatározták azonban, hogy ter
vük keresztülvitelével várnak addig, amig a 
kereskedelmi minisztériumban elkészül a 
kövezetvámokat szabályozó rendelet.

Most elkészült a rendelet s ennek alapján 
a fővárossal határos szomszéd városok.

Újpest, Rákospalota, Pestújhely, Rákos
szentmihály, Kispest. Pesterzsébet 

véglegesen elhatározták, hogy az ellenvám- 
vámvonalat életbe léptetik s meg is telték 
az előkészületeket a vámőrség megszervezé
sére.

A városok akciója meggondolásra kész
letté a főváros vezetőséget is s értesülésünk 
szerint kiegyező tárgyalások indulnak, hogy 
a kettős vámvonal felállításának tervét az 
utolsó pillanatban megakadályozzák.

— Az ügyvédi kamara rendkívüli közgyűlése. 
Az ügyvédek lélfcntartási pártjának nyolcadik 
kerületi szervezete nagygyűlést tartott, amelyen 
a párt központja is részivel. Az ülésen bejelen
tették, hogy az ügyvédi kamara szeptember 
9-ért rendkívüli közgyűlést hiv Össze cs ezen 
az ügyvédi dijskála lényeges leszállítását kí
vánják érvényre emelni. A hir a megjelentek 
közöl nagy visszatetszést vállolt ki és nyomban 
elhatározták, hogy a terv keresztülvitelének 
meggútlása végett erős akciói indítanak. A 
nyolcadik kerületi végrehajtó bizotság tagjaiul 
Dénárt Béla, Kócs István, Pláner László, Salgó 
Olló, bülgözdi Nagy Zoltán, Gártncr Samu, 
Gara Nándor, Barakongt Sándor, Somogyi 
Imre, Winter Kócs Rezső és Glancz Andor ügy
védeket választották meg.

— A főváros megveszi a budai Király-fürdőt. 
A Dohány-utcai Hungária-fürdö rt. ajánlatá
hoz hasonló érkezett c héten a laauácshoz. Eb
ben a budai Fő-utca 84. sz. alatti Király-fürdő 
tulajdonosai eladásra kínálják fel a régi fördö- 
üzemet a városnak. A Király-fürdő u Ringer- 
család tulajdona. Az üzem közel 1000 négyzet
méternyi területein fekszik és elég modern be- 
rendezésű annak ellenére, hogy ez a fürdő 
Buda egyik legrégibb fürdője: 1556-bajn készült, 
tehát 372 éves. Alkotója ugyanaz a Szokoli 
Musztafa volt, aki a Rudas-fürdőt építette. A 
Király-fürdőben szintén meg van a régi kupo
lás uszócsamok, de kisebb, mint a Rudas-fürdőé. 
Ajánlatukban 1.5 millió pengőt kérnek a 
fürdőért. Édes Endre tanácsnok, Vigyázó Géza 
főjegyző és Ránlely Géza, a Gellért-fürdő igaz
gatója már kinn is voltak helyszíni szemlén, 
megtekintették az egész berendezést. Értesülé
sünk szerint az illetékes körökben meg van a 
hajlandóság a fürdőüzem megvételére, de ter
mészetesen másfél milliós vételárról szó sem 
lehet, mert ennyit a fürdő nein ér. A vonatkozó 
előterjesztést Bánhakny Géza igazgató fogja 
beterjeszteni a tanácshoz.

— A balatonfüredi kulturest. Balatonfüred 
társadalma az uj balatonfüredi templom beren
dezési céljaira vasárnap este nagyszabású kul- 
lurcstét rendezett. Az ünnepi beszéd elmondá
sára Klebelsberg Kuno gróf kultuszminisztert 
kérték fel, aki azonban betegsége miatt nem 
jelenhetett meg a kulturcslén. A jól sikerült 
estélyen a budapesti fllmharmónikai zenekar 
klasszikus müveket adóit elő.

— A debreceni református presbitérium 
gyUlése. A debreceni református egyház pres
bitériuma Baltazár Dezső püspök elnöklésével 
gyűlést tartott. Köszönettel vették tudomásul, 
hogy Baja iMhály legújabb vcrseskötclének jö
vedelméből több mint 1500 pengői adott a Dó- 
czi-Intézet építésére. Kimondották, hogy 20 
ezer pengővel refundálják a 400 éves ispotály 
elértéktelenedett szegényalapját és ezt az ősz
szeget húsz év alatt fizetik ki az egyház pénz- 
tárból. A megüresedett tanítónői állásra Törő 
Katalint választották meg. Elhatározták azt is, 
hogy Debrecen városa részére átadják a Déri
térre vezető uj utca megnyitásához szükséges 
területeket, végül kimondták, hogy az egyház 
részére építési szabály rendelőiét készítenek.

— Egy borbélysegéd hajvágó ollóval akarta 
leszúrni haragosát Vasárnap délben Tóth Mi
hály magántisztviselő ismeretlen tettes ellen 
bűnvádi feljelentést telt a rendőrségen és el
mondotta, hogy szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka, amikor hazafelé igyekezett, a Nefe
lejcs-utca és Elemér-utca sarkán egy fiatal
ember lépett eléje és rövid szóváltás után egy 
hatalmas hajnyiró ollóval többizben fejbe 
szúrta. Tóth Mihály súlyos sérülésével egy 
autótaxin a Rókus kórházba sietett, ahol be
kötözték a sebét. A súlyosan megsérült fiatal
ember a rendőrségen még elmondotta, hogy az 
éjszakai támadójában felismerni véli egy rég 
nem látott fodrászsegéd barátját, akinek a ne
vére azonban már nem tud visszaemlékezni. A 
rendőrség az éjszakai szurkáló személyazonos
ságának megállapítására a nyomozást meg
indította.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar ruhúz- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabó
mester kitűnő hírnevű férfiszabó-üz letét, Rá- 
kóczi-ut 50., ahol az előrehaladott idény miatt 
és hogy munkásait foglalkoztatni akarja, saját 
műhelyében készít mérték után, elegáns férfi
öltönyöket, mélyen leszállított árban, 60, 70 és 
80 pengőért a legdivatosabb mintázatú finom 
szövetekből. Minden darab a cégfőnök irányí
tása és ellenőrzése mellett készül, a legtökéle
tesebb kiállításban és legdivatosabb szabásban. 
Szövetmintákat, divatlapokat és niérlé.kvételhez 
utasítást, vidékre bérmentve küld. Felhívjuk t. 
olvasóink figyelmét ezen harminc, év óla fenn
álló közismert és megbízható cégre.

— Elloptak egy motorkerékpárt. Vasárnap 
délután Fehér Miklós magántisztviselő bejelen
tette a rendőrségen, hogy Terez körút 12. 
számú ház előtt álló Bp. 80—081. számozású 
Velocette motorkerékpárját ismeretlen tetten 
ellopta. A magántisztviselő 2600 pengőben je
lölte meg kárát. A rendőrség a nyomozást 
megindította.

— Orvosi hir. I)r. Lengyel Árpád főorvos, 
orr-, gége- és fülbetegeknek ismét rendel. Ba- 
ross-utca 4. Tel.: J. 301—22.

— A közgyűlés határozata nélkül rendelte cl 
az iparhatósági biztos a szavazást a győri 
Iparos gyűlésen. Ma délelőtt izgalmas esemé
nyek zajlottak le a győri városháza nagyter
mében, ahol a győri iparhatóság tartotta meg 
a közgyűlését. Mint ismeretes, az elmúlt hó- 
napban tartották meg az iparhatósági válasz
tásokat Győrben, amelyet a felettes hatóságok! 
alaki okok miatt megsemmisítettek és uj sza
vazást rendeltek el. Ma délelőtt tartották meg 
újból az iparhalósági közgyűlést, amelyen 
Morvay alelnök bejelentette, hogy egynapos 
szavazást rendel el. Az ellenzék Nagy Dániel 
csoportja hevesen tiltakozott az elnök meg
állapítása ellen és szónokuk kijelentette, hogy 
egynapos szavazás esetén óvást emel. Morvay 
alelnök reflektált a szónok beszédjére és ki
jelentette. hogy fentartja intézkedéséi. Az el
nök bejelentését a Schlichter párt lelkes éljen
zéssel fogadta. Ezután megkezdődött a szava
zás és este 6 óráig 331 iparos szavazott le. A 
Négy Dániel csoport passzivitása folytán 
Schlichtcr párt győzelmét valószínűnek tart
ják.

LÓSPORT
Budapesti versenyek

Poéta nyerte a Mező-dijat
A főversenyt a Mező-dijat kivételes kezdő

sebessége segítségévet a favorit Poéta nyerte 
nyakhosszal a hűséges Sólyom ellen, amelyet 
fejhosszal követett Parádi.

A sikerült versenynap részletes eredménye a 
következő:

I. futam: 1. Parola (3 reá( Esch, 2. Celliola 
(2>á) Schejbál, 3. Felperes (6) Gulyás. Három
negyed hosszal nyerse, két hosszal harmadik. 
10:14.

II. futam: 1. Napló (2’/<) Sclicjbál, 2. Flash1 
liglil (4) Gulyás és Ejnye (4) Józsa. F. m. Hun
nia (25) Podolják, Nuni (2%) Tuss, Heves (14)' 
Szenté, Torontói (6) Szokolai, Tcgethoff (10) 
Balog, Maga (5) Lynch. Egy hosszal nyerve, 
holtversenyben második. 10:31, 13, 13, 14.

III. fulanií 1. Poéta (i^í) Ech, 2. Sólyom (41) 
Gutái, 3. Parádi (fi) Szokolai. F. in. Miette (2) 
Schejbal, Gömör (3) Tuss, Nesze (12) Blasko- 
vics. Nyakhosszal nyerve, fejhosszal harmadik. 
10:21, 15. 19

IV. futaui: 1. Szinusz (4) Szokolai és öreg 
Signora (5) Lynch, 3. Jégvihar (3) Schejbal. F. 
ni. Blondella (12) Slirculn, Mimóza (10 Tuss, 
Eaton Rock (4) Gulyás, Petúnia (5) Szűcs, Pa- 
sita (25) Duzson, Patrona (8) Józsa, Emeletes 
lót (20) Szilágyi, Solfcrino (10) Kaszián, Szor
galmas (4) Balog. Holtversenyben nyerve, há
rom hosszal harmadik

V. futam: 1. Cobra (1>$) Kaszián, 2. Back- 
fi seb (5) Bözödi, 3. Annából (2) Szűcs. F. m. 
Fellegvár (25) Albert. Fogócska (3) Balog, 
Funny (12) Csapiár, Hozomány (25) Duzson, 
Scvcrina (12) Lynch, Tini (G) Hujber, Kék 
ibolya (12) Dózsái. Nyakhosszal nyerve, nyak
hosszal harmadik. 10:20, 12, 18, 12.

VI. futam: 1. Formás (14) Dózsái, 2. Sauvig
non (8) Schejbal, 3. Prixia (8) Szűcs. F. m. 
Mundolino (20) Kardos, Sarkos (12) Fctling, 
Porto (2Jí) Blaskovics, Virago (2) Gutái, Esz
mény (fi) Szilágyi, Promlsc (fi) Balog, Bobby 
G. (20) Podolják, Aeneas (14) Bözödi, Kirgiz 
(14) Bal.izsovics, Prédikáló (8) Szénié, Tran- 
salpina (5) Jőzsn, Pravda (12) Lynch. Fejhosz- 
szál nyerve, fejhosszal harmadik. 10:316, 89,
45, 56.

Baden várna diját, a baden-badeni nemzet
közi miting második napjának főversenyét u 
német Scrapis nyerte.

brilliáns ékszereket 
bárkinél drágábban 

vesz

Slnsei*,v'«.
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Egy makacs életunt vasárnap meg
támadta Garzik Ede magánzót, mert 
egy évvel ezelőtt kimentette a Dunából

Vasárnap éjjel zajos jelenet játszódott le 
1 Stefánia-uton az István-ut közelében.

Garzik Ede magánzó a szombat estét na
gyobb társasággal a ligetben töltötte cl és 
inner. éjjel egy óra tájban a Stefánia-uton 
hazafelé indultak. A társaságnak már az 
Angol Parkból kijövet feltűnt egy rongyos 
öltözetű fiatalember, aki erősen megnézte 
Garzik Edét és ettől fogva állandóan nyo
mon követte a társaságot. Az István-ut kö
zelében a hívatlan kísérő egy lámpa fényé
nél még egyszer alaposan szemügyre vette 
Garzikot, majd

hirtelen nekiugrott és ütlegelni kezdte.
Garzik bírókra kelt támadójával, akit csak
hamar ártalmatlanná is tett. És akkor még 
nagyobb meglepetés érte a társaságot. A tá
madó fiatalember

hirtelen zokogásban tört ki és bocsána
tot kért Garziktól.

— Keller Ottó vagyok, akit ön — mon
dotta — a mull nyárom a Római fürdőnél

,,István királyi nem kapta meg 
hat pengőjét a Ste£ánia-utí tös> 
ténelmi felvonulás rendezőitől
Somogyi Nusi perli a rendező bizottságot — A Színész

szövetség és a gellérthegyi népünnepély
Amilyen nagy örömmel és lelkesedéssel szá

moltunk be a Szent István ünnepségről, olyan 
szomorúan kell most konstatálnunk egy héttel 
az ünnepélyek lezajlása után azt a tényt, hogy 
az ünnepség egy-egy részlete minden tisztelet
reméltó igyekezett ellenére is bántó és kelle
metlen színezetei öltött.

A Stefánia-uton rendezett úgynevezett hősök 
történelmi felvonulásáról van elsősorban sző. 
Amint ismeretes, a Slefánia-uti történelmi disz- 
felvonulást a rendezőség a magyar múlt leg
nagyobb alakjainak életrekeltésével, korszerű 
jelmezekkel hirdette. Ezért a ritka látványos
ságért kélpengős beléptidijat szedlek attól a 
eokezer embertől, aki Szent István-napkor ott 
szorongott, tülekedett a Stefániá ul két szegé
lyén.

Nem akarunk itt elkésett kritikát mondani 
erről a felvonulásról, amelyet a felvonulás 
két kitűnő rendezője, Márkus László és Fe
renczy Frigyes, bizonyosan másképen képzelt 
el és másképen akart megvalósítani. Csak 
megjegyzés nélkül regisztráljuk azokat az ese
ményeket, amelyek a felvonulás alatt a 
tiszták táborában és a felvonulás után 
hétfel a szegény öreg, éltető nyugdíjas színé
szek között játszódott le.

A plakátok és a brosúrák szerint a 
nelmi felvonulásra engedélyt a Magyar

sta- 
ogy

• ' ' " ' • «-------- szerint a törté-
_____ ____________ „___ r Nem
zeti Szövetség kapott. Ez a nagy erkölcsi egye
sület adta oda nevét az ünnepséghez. Hogy

kinek adta albérletbe nz ünnepély rende
zését a Magyar Nemzeti Szövetség,

nem tudjuk, tény az, hogy egy Kocsis nevű ur 
jelentkezett a Budapesti Színészek Szövetsége 
fllmosztályán, amelynek székhelye a Wessclé- 
nyi-utcai Equator-kávéház és olt előadta, hogy 
hatszáz statisztára van szüksége. A nagyobb 
szerepet játszó 
lépési dijat, a 
ígért.

A Budapest! ----------- -
állt a Magyar Nemzeti Szövetség nevében 

jelentkező ur rendelkezésére
é.s a szokástól eltérően, most nem ragaszko
dott a gázsi kifizetését biztosiló garanciákhoz. 
Később Ferenczy Frigyes, az Operaház nyu
galmazott főrendezője tárgyalt a szinészszö- 
vétséggel és közölte, hogy

a hatszáz statisztából most már összesen 
csak negyvenre van szüksége

a történelmi felvonulásnak.
— A többieket majd valahogy összetoboroz

tuk a közönségből, mert nincs ezek gázsijára 
elég fedezet.

Így is történt Vasárnap délután két órakor 
megjelent a negyven statiszta, élükön Marosi 
Ferenc, nyugdíjas színésszel a Stcfánin-uti 
rendezőbizottságnál, főikenték magukra a fes
téket. beöltöztek és beálltak a menetbe. 
Ugyanekkor a rcndczöbizoltsúg a nézőközön
ség közül toborzott férfi és női statisztákat, 
akiknek négy pengő részvételi dijnl helyeztek 
kilátásba.

Az ünnepélyt rengetegen látogatták, 
legalább 00.000 pengő bevétele volt a bi

zottságnak.
de mikor a szegény öreg nyugdíjas színészek 
és nz alkalmilag beölt üzletelt stntlszták tömege 
jelentkezett a szerényen megszabott gázsiért. 
meglej>ő kijelentéseket hallhattak.

A Szent István királyt személyesítő Marost 
Ferenc, hatvanötével nyugdíjas színésznek busz 
pengőt helyezlek kilátásba. Mikor beöltözésre 
került a sor. már csak hat pengőt ígértek neki 
és amikor nz ünnepség végén a hal pengőért 
jelentkezeti, egyszerűen kijelentenék, hogy

nloc-s pénz, Jöjjön holnap.

esetleg holnapután.
Hihetetlenül hangzik, de igy van. A törté

nelmi felvonulás ÍŐnlakjn jelentkezett másnap, 
jelentkezett mindennop, de « hat pengőjét nem

---------.. . ngyobb 
statisztáknak húsz pengő fel
kisebbeknek pedig hat pengőt

Szlnészszövcfség készséggel

megmentett az öngyilkosságtól.
Garzik tényleg felismerte támadójában 

azt a fiatalembert, aki tavaly nyáron a Ró
mai fürdőnél a Duna közepén egy csónak
ból a hullámok közé vetette magát és már- 
már eltűnt a vízben, mikor

Garzik utána ugrott és kimentette.
Keller nyomora miatt akart meghalni.

— Helyzetem azóta még csak rosszabbo
dott, — folytatta Keller — úgy hogy állan
dóan öngyilkossági gondolatokkal foglalko
zom.

Mikor meglátta Garzikot, valami ismeret
len düh vakította el.

Meg akarta bosszulni rajta, hogy meg
mentette az életnek. Úgy érezte, hogy 
minden szenvedésének Garzik az ok".
A fiatalembert az őrszemes rendőr a kö

zeli őrszobúra kísérte, ahonnan kihallgatása 
után szabadonbocsátották.

tudta kiutalni részére a Színészszövetség, egy
szerűen azért, mert

a hat pengőt a reudezőbizottság a hatvan
ezer pengő bevételből még nem utalta át. 

Ugyanígy járt több nyugdíjas színész és egy 
sereg alkalmi statiszta, akiket később négy 
pengő részvételi dij helyett egy pengő ölvén 
fillérrel elégítettek ki.

De történt a Stefánia-uti felvonulásnál egyél) 

I NOYEN

Zola művei
összes regényei és elbeszélései, illusztrálva 

Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét

INGYEN
adjuk, tehát mindazok, akik az alant található szelvényt tíz napon belül
ingyen kaphatják a kiadásunkban megjelenő ZOLA MÜVEIT teljes 32 köte

____1 a lent feltüntetett címre beküldik,
__ ____ kötetben, kb, 5-6000 oldal terjedelemben.

Lándor Tivadar, Schöpflin Aladár, Színi Gyula stb. fordították.
ingyen kaphatjá
Könyvkiadóvállalatunk kiadványait teljes kiadásban Karinthy Frigyes, Lándor Tivadar, Schöpflin Aladár, Színi Gyula stb. fordították. 
E kiadásunk illusztrációit a leghíresebb magyar festőművészek készítették,

Zola Emil a regényirodalom egyik világraszóló óriása, aki nem hiányozbatik abból az előkelő, klasszikus Írói gárdából, 
amelynek népszerűsítését a vállalat célul tűzte ki. Zola a mai életet kutatta és feltárta a modern ember minden erényét és bűnét, 
minden nagyszerűségét és aljasságát. Zola elbűvöl, felizgat, tanít, javit, vagyis minden! it okosabbá és jobbá, tehát gazdagabbá tesz. 
A világ legnagyobb írói közű tartozik és mai ember nem képze hető cl anélkül, hogy műveit no ismerné, Zoia összes regényei és 
elbeszélései szép nyomásban, kitűnő fordításban, a szokásos könyvalakban, rengeteg illusztrációval jelennek meg és csak a hirdetés 
és csomagolásért kérünk kötetenként 28 filiérnyi megtérítést. A szétküldés négykötetes so-ozalonként, a tényleges portóköltség 
megtérítése ellenében történik, avagy porlómentescn vehető át kiadóhivatalunkban, abban a sorrendben, ahogy a megrendelések 
beérkeztek. Kiadásunk a kővetkező éraekfeszitö műveket foglalja magában :

Rcugonék szerencséje, Mouret a'obé vétke, As embcrirló 
(A pálinka), A zsákmány, Mann, A családi tűzhely, GermínjJ, 
A told, Az álom, Állat az cmheihen, A pénz, Az összeomlás, 
Pascal oí*vos, Lourdes, Róma, Páris, Termékenység, Munka, 
Kgazffíig, Hölgyek Öröme, stb. stb., melyből 32 kötelet most jelentetünk me£ 

Mindennemű pénz küldemény egyelőre mellőzendő.

Jelen ajánlatunk csak azokra a szelvényekre 
vonatkozik, ametyek tiz napon belül beküldőinek:

Chrlctewen éa Társa

GUTENBERG 
kö : ;y vki a dó vá ll aj < a r 

Budapest, IV,, Vád utca 17, Kiemelet.

Telelőn: Aut. 874-66.

SZELVÉNY.
Alulíró!*. Zola összes r- Jényclt és elbeszéléseit illusztrált kiadásban a fenti fet- 
(iklck szerint ingyen kívánja. — Alsvtcli elismerést és szál ítási értesítést leérek.

Lakhely:
Külföldi t

. Posta:

is. Somogyi Nusi, a két Latabár fiú és még egy 
asereg neves magyar művész felléptét hirdette 

Plakát.
A fellépés egyszerűen elmaradt 

Miért?
A válasz: egyszerűen azért, mert ezekkel_____  ____  ____ a

színészekkel senki sem tárgyalt a fellépési ille
tően, legföljebb kérdést intézlek hozzájuk , 
hogy hajlandók Icnnnének-e esetleg a Szent 
István-napi történelmi felvonulás után fellépni? 
ök akkor igenlő választ adtak, de azután

a rendezőbizottság egyetlen tagja sem je
lentkezett náluk, ehelyett azonban plaká

tok jelentek meg a művészek neveivel.
Somogyi Nusi és társai, akiknek nevét reklám
célokra minden ellenszolgáltatás nélkül vették 
igénybe, most

perrel támadja meg a rendezőblzottságot
és az elmaradt fellépti dijak összegét követeli 
tőlük.

A gellérthegyi népünnepélyek rendezése sem 
folyt le minden zavaró mellékkörülmény nél
kül. A Gellért-hegyen rendezett népünne
pélyre Fcrenczu Károly és Harsányt Rezső szí
nészek kaptak engedélyt. De nemcsak engedélyt 
kaplak, hanem

Hasbaszurta a csendőrt, mert 
az állítólag erőszakoskodott 

a feleségével
Pécs, augusztus 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A vasár
napra virradó éjszaka a Pécs melletti Berkesd 
községben szokatlan tragédia játszódott le. 
melynek áldozata Szullmán István csendőr 
életveszélyes sérülések között fekszik a pécsi 
egyetemi sebészeti klinikán, felépüléséhez alig 
van remény.

Szulimán István csendőr a vasárnapra vir
radó éjszaka az egyik bcrkcsdi korcsmából ha 
zakisértc Szűcs József berkesdi földmivesf, 
aki annyira részeg volt, hogy nem tudott saját 
lábán eltávozni a helyiségből. A csendőr Szűcs 
Józsefei odahaza, annak felesége segítségével 
lefektette, majd a lakás másik szobájában el
beszélgetett az asszonnyal. Hajnalban Szűcs 
József, aki időközben kijózanodott, berontott

az Idegenforgalmi Hivatal Uzeser pengőt 
bocs áj tót t rendelkezésükre 

abból a célból, hogy itt egy soha nem látott, 
nagyméretű népünnepélyt rendezzenek, ahol a 
a fővárosi színészek elitje szórakoztassa a kö
zönséget. Az első kél nap néhány artista és 
színész » aióban közremüködtl a gellérthegyi 
népünnepélyen és a harmadik nap, mikor 

gázsijukat a rendezőség harminc pengőről 
tizenhat pengőre szorította le, 

egyszerűen nem léptek föl többé. A Színész- 
szövetség is erősen kifogásolja, hogy Ferenczy 
Károly és Harsányt Rezső, akik a Szövetség 
oszlopos tagjai.

nem gondoltak 
szerződésnélküli

arra, hogy a Szövetség 
tagjait kenyérhez jutas

sák,
mert a gellérthegyi népünnepélyek alkalmával 
egyetlen színész, Szőke Kálmán kapott szerepet.

Az impozáns és különösen gyönyörűen sike
rült szenlistvánnapi ünnepeknek ezeket a mel- 
lékösvényelt nem szabad járatlanul hagyni. Ki 
kell kutatni, hogy kiknek a gondatlansága és 
kiknek az üzleties hajlama okozta azt, hogy 
disszonáns hang vegyülhetett ennek a fenkölt 
magyar ünnepnek egyébként gyönyörű harmó
niájába. Stőb Zoltán.

és
abba a szobába, ahol a felesége és a csendőr 
tartózkodott 

Szulimán István csendőrt egy konyhakés
sel hasonszurta,

csendőrt életveszélyes, súlyos álla-úgy, hogy a 
pótban szállították a pécsi egyetemi sebészeti 
kilinikára.

Szűcs József, akit a csendőrségen előállítot
tak, azt vallotta, hogy álmából felébredve a 
szomszédos szobából gyanús hangokat hallott, 
mire figyelni kezdett. Pillanatok alatt kitűnt, 
hogy a csendőr erőszakoskodott feleségével. 
Felindult állapotúban felkapta a konyhakést ■ 
elkövette tettél. Szűcs Józsefet letartóztatták. 
A vizsgálat folyik.
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Rcprizre veszik újra a Fővárosi Operett 

színházban a „Zcncboná'-t nagyjában azzal a 
szereposztással, amelyben az. utóbbi időben 
szinrekerült ez n nagyszerű jazz-opcrelt. Na
gyon érdekes, hogy az operett főszereplőnő
jének, Szokolay Őllynak próba közben egy 
sereg levelet és táviratot kézbesített a posta, 
amely nem kevesebb, mint

bárom bécsi színházhoz invitálja
A szőke primadonna meghivást kapott a 

Johann Strauss Theatertöl egy hosszabb ven
dégjátékra. A Johann Strauss Theaterbcn 
elsősorban a Zenebona főszerepét kellene ját
szania. A Bürgertheater sem maradt cl, amely 
nek igazgatója szeptember hetedikétől har
minc estére akarja Icszcrződlctni amint táv- 
iratozza — egy „boinbaszcrepre". A „Lippa" 
nevű bécsi színházi ügynökség Kari Farkas 
megbízásából a Kammerspiele részére sze
relné szeptembertől szerződtetni, ahol egész 
évben revüket játszana. Érdekes, hogy a 
színházi ügynök levelében mindent meg
próbál, hogy Szokolay! Bécsbe csalja, többek 
közölt ezt írja: ..A'e hagyja magát senkitől 
lebeszélni, az Cin karrierjét csak Pécsben csi
nálhatja meg. Ha Budapesten a legszebb sze
repeket is játssza, arról a nagyvilágon senki 
sem tud *, 'falán még sincs igaza az agilis 
színházi ügynöknek. A pesti színészek és szí
nésznők Bécs kikerülésével is arriválluilnak.

Az Andrássy-uti Szinház szombaton nyílja meg 
kapuit A színházban délelőtt és délután foly
nak a próbák Faragó főrendező vezetésével, 
amelyeken részlvesz Rótt Sándor és Békeffy 
László, az uj műsor két legkitűnőbb attrakciója. 
Békeffy László nemcsak konfcrnnsszal, mint 
erdetileg tervezték, hanem egy rcvii-opcrcttcl is 
szerepei a műsorban, amelynek egyelőre az

„Emberevők" 
cimct adták. A bobózatszerü operett az „cin 
berevők" világában játszódik le, ahova két pesti 
B-Iisfás tisztviselő kertit. A két pesti ..fink" ter
mészetesen jól feltalálja magát a különben pesti 
viszonyokra át szerelt emberevők országában. Az 
operetthez pompás zenét irt Losonczy Dezső, 
síinek egy-két betétje slágerré fog avanzsálni.

A Magyar Színházban már teljes gőzzel fo
lyik Egyed Zoltán

„Égő szoknyá"-jáuak 
próbája. Az érdekes és minden részében lebilin
cselő mozgalmasságu darab főszerepét Tőkés 
Anna fogja játszani, aki a Hotel Imperial fő
szerepével a drámai színésznők első sorába avan
zsált. Az Égő szoknya bemutatójának ideje a 
Hotel Imperial sikerétől függ.

A Vígszínház a Mary Dugón bünperére készül. 
F.z a legnagyobb személyzetű dráma, amely az 
utóbbi időben szinrekerült.

Negyven szereplő és egy sereg statiszta 
lest a színpadon. A .Mary Dugan bOnpere‘' egy 
esküdlszéki tárgyalás keretében fog lefolyni, 
amelynek nézőközönsége a szinház publikuma. 
A Vígszínház eredeti ötlet szerint azonban a kő 
zőnséget nevezi ki nz. esküdtszék tagjainak, mert 
a publikumra vár az esküdlek feladata, minden 
este dönteni arról, hogy bűnös vagy ártatlan 
Mary Dugan. A Vígszínház a legjobb szereposz
tással készül a különleges dráma előadására. 
Varsányi Irén lesz a címszereplő. Mellette nagy 
szerepet kap Mészáros Gizi és Góthné. mig a 
férfi szereplők élén Törzs Jenő, Somlay Arlbur és 
Góth Sándor haladnak. Minden valószínűség sze
rint a Mary Dugan bűnperc lesz a színházi sze
zon első nagy bemutatója, mert a Vígszínház 
ideiglenesen szeptember hetedikére tűzte ki a 
premiert.

Hegedűs Gyula vagy Gál Gyula lesz a 
Színművészeti Akadémiauj igazgatója

A kultuszminiszter e héten dönt a nagyjelentőségű 
kérdésbenés sürgős

Alig hántolták el Tóth Imrének, a Magyar 
Színművészeti Akadémia érdemdús igazgató
jának földi maradványait, máris előtérbe ke
rült az Akadémia igazgatói széke betöltésé
nek kérdése. Tóth Imre elhalálozásával csak

sürgetővé vált a kérdés,
mert Tóth Imre betegsége miatt már régeb
ben távol állt az Akadémia ügyének vezetésé
től.

A múlt hónapokban, amikor a kultusz
minisztériumban az uj szinészgeneráeió neve
lésének kérdéséről tárgyaltak, a kultusz
miniszter munkabizottságot jelölt ki, amely
nek feladatául tűzték ki az uj szinészgene
ráeió nevelésének minden problémáját fel
ölelő memorandum elkészítését. A munka
bizottság tagjai Hevesi Sándor, a Nemzeti 
Színház igazgatója, Ehn Kálmán országgyű
lési képviselő. Beöthy László, a Színigazgatók 
Egyesületének elnöke. Ilarsányi Zsolt iró és 
Molnár Dezső dr.. a Szinészszövetség ügy
vezető igazgatója, már elkészüllek munka-

jukkái és a memorandumot a közeli napok
ban nyújtók át a kultuszminiszternek.

A kultuszminiszter minden bizonnyal ezt 
az alkalmat fogja megragadni, hogy a ki
váló színházi embereket meghallgassa arra 
vonatkozóan, hogy a szinészgeneráeió neve
lését irányitó legfőbb szervnek.

a Színművészeti Akadémiának, ki legyen 
az uj vezetője,

aki modern szellemtől áthatva és emberi 
melegséggel kezeli a fiatal színészek ügyet. 
Jól beavatott forrásból nyert értesülésünk 
szerint

Hegedűs Gyula és Gál Gyula nevét em
legetik az igazgatói szék betöltésével 

kapcsolatban.

A kultuszminiszter minden valószínűség 
szerint még ezen a héten dönt a kinevezés 
ügyében, ami annál is inkább sürgős, mert 
az Akadémiának a közeli napokban kezdődik 
ar uj tanéve.

Uj filmsztárt avat Budapest
KpüM ffl/iöÁ-urcoíún plteójít le a: utóbbi 

idők legizgalmasabb vígjátékit, a „Felhőkar- 
ez az iziy-vérlg amerikai film, amelynek 

különösen érdekes szüzséje meglepetésként fog 
Imtni. A film főszereplője a jólismert Lillan 
Bog, aki niunkúsruhában játssza végig a filmet 
és ennek partnere, a legújabb amerikai film
sztár, Sue Carol. Ennek a filmsztárnak nevét 
már Amerika visszhangozza és nagyon való
színű, hogy a pesti közönség is rövidesen szen
tesíti az amerikai ítéletet.

A Palace-fllmszinház mutatja be a ,.Felhő
karcolók" cimü filmet, de a filmszínház hozzá
értő igazgatósága még egy másik nagy attrak
cióról is gondoskodott. Ez az attrakció a német 
filmgyártás egyik legkitűnőbb alkotása, a 
„Strandszerelem". A mulatságos nyári történet 
főhőse a legkedveltebb német filmkomikus, 
Harry Liedtke. A Palace mindkét filmet csü
törtöktől tűzi műsorára.

A Radius és Omnia 
megnyltómiisora - 

kél fiimremek

A világszerte keresett Lulu — Gaá! Franciska
Repülőgépen jött két német filmgyárigazgató Gaál Franciskáért 
Budapestre és repülőgépen utaztak vissza Gaál Franciska nélkül

A világ filmlapjai már hónapok óta cik
keztek arról, hogy a berlini Ncro-film ke
res, de nem talál Wedekind „Pandoru sze
lencéjének" Lulu szerepére alkalmas női 
sztárt. A film főrendezője már egész Euró
pát beutazta és több mint százezer márkát 
költött a Lulu keresésére. Nyolcszáz próba
felvételt készített a gyár és Elisabelh Iierg- 
ncrtől 1‘utty Lyon keresztül egész Nagy 
Katóig mindenkit megpróbáltak a Lulu sze
repének betöltésére, de eredmé.nytelenül. 
Valaki felhívhat la a Nero vezérigazgatójá
nak, G. Nebanzahlnak, figyelmét Gaál Fran
ciskára, mire az tegnap reggel Berlinben 
repülőgépre ült és tegnap délután félhat 
órakor a mátyásföldi repülőtéren főrendező
jével együtt megérkezett Budapestre.

G. Ncbcnzahl, a Nero film vezérigazgatója 
és Pabb Erirli főrendező tegnap este a Víg
színház előadását nézték végig. Az első fel 
vonás után

Miután Gaál Franciska felszabadul a vig- 
szinházi kötelezettsége alól, azonnal Ber
linbe kell utaznia, hogy a Nero filmnél el
játssza a „Pandora szelencéje" főszerepét. 
Amennyiben Gaál Franciska a Vígszínháztól 
szezonközben kapna három hónap szabad
ságot, úgy az opciószerződés érvényét vesz
tené és a

Lulut ni ég ebben a szezonban kell Gaál 
Iránéinak Németországban eljátszania.

Wedeklnd híres darabjából Vajda László, 
Magyar Szinház volt igazgató-főrendezője,

BOHÉM MULATÓ
Ilii., RftKÓCZI-UT

kopogtattak Gaál Franciskánál és eléje 
lelték a Ncro Film A. G. szerződéséi.

A két német ur szinte extázisbán kérte 
(illái Franciskát a szerződés aláírására, aki 
azonban egyelőre kitért az elől. Gaál Fran
ciska azal indokolta tagadó válaszát, hogy 
a Vígszínházhoz köti 
harmincegyedikéig a 
alatt nem tud a film 
sóra három hónapi 
alapos németek ekkor

jövő év augusztus 
szerződése s ez idő 
főszerepének eljátszó

időt szakítani. Az

a
ir scenáriumot. Lehel, hogy ő hívta fel a 
figyelmét a német direktornak Gaál Fran
ciskára. A művésznő egy olyan fiatal leányt 
játszanék a Wedeklnd darabjában, aki 
minden Icánysága ellenére crotikailag is tud 
hatni.

A német filiugyáros Budapesten még egy 
szerződést kötött.

Dramaturgnak szerződtette a Ncro film
gyárhoz Lcstyán Sándort, 

az ismert, kitűnő fővárosi hírlapiról, aki 
szeptember közepén utazik Berlinbe, hogy 
elfoglalja uj állását. A két német filmember. 
akik a Hungáriában szálltak meg, hétfőn 
hajnali hét órakor repülőgépen elutaznak 
Budapestről.

Szombaton este az újonnan átalakított Radius 
és Oui/iíadiliuszinbázak nyitották ki kapuikat 
olyan műsorral, amely a legjobb ígéretet je
lenti a két filmszínház további programjára 
vonatkozóan.

Az első film Jvam Mosjukine alakítása:
a Karrier.

Iván Mosjukinc egyike a legérdek'esebb film
színészek írek. Fellépése uj irányt jelentett a 
filmművészeiben, amelynek nem egy forra
dalmi ujitása úgy művészi, mint technikai vo
natkozásban az ö nevéhez fűződik. Mosjukinet 
párisi sikerei ulán Amerikába vitték, ahonnan 
a Lion Len nagyhercegének eljátszása után 
újra visszatért Európába. Uj filmje, a Karrier, 
amelynek ciinc nz egész film cselekményét 
egyúttal ki is fejezi, a legjobb Mosjukine-téma. 
Egy egyszerű parasztlcgény szédületes karri
erje pereg le érdekesen és fordulatosán, derűs 
epizódokkal átszőve. Mosjukinc parasztlegény 
szerepe hatalmas, ő uralja az egész darabotj 
szinte azt lehetne mondaná, hogy

ő az egész darab.
Kívüle nincs is más főszereplő, csak epizód
figurák vannak, akik közül Susy Vernon a leg
kiválóbb. A szezonnyitó műsor másik filmje

A szudání légió,
bizonyságot adott az angol filmgyártás figye
lemreméltó készültségéről. Az izgalmas és min
den részében lenyűgöző film a legjobb légió
filmek közül való, amelyeknek sorát a Beán 
Gcstc nyitotta meg. A Radius és az Omnia 
kapunyitása a közönség élénk érdeklődése mel
lett folyt le, amely valóban nem csalódott ai 
kél szinház művészi programjára vonatkozóan.

Minden

szerdán
d. u. 4 órakor jelenik meg a

Csütörtök
Ara 20 Hllór

(s. 7.)

A
ragyogd műsor

belépődíj nincs
Szolid polgári Arak!

opciót körtéje Gaál Franciskától.

Az opció szerint Gaál Franciskának Í929 
augusztus ől-éig uj filmszcrződést nem sza
bad kötnie, más magyar filmnek a főszere
pét sem szabad eljátszania, de eddig az idő
pontig

színházzal sem szabad uj szerződési vi- 
szonyba lépni.

LUJZA KIRÁLYA®
A nőmet filmgyártás legnagyobb történelmi filmjo 2 részben. 14 felvonásban. 
Mindkét rész egy előadásban! — Bemutatja kizárólagos joggal a 

ROYAL. A P O L L O
Honthy Hanna felléptévelHonthy Hanna felléptével Honthy Hanna felléptével

A régi nyár A régi nyár
utolsó 5 előadása 

a Budai Színkörben.
Mu. l-.étlö 

kedd 
worda 
v»*U törtök 
pAutek

első előadása 

a Városi Színházban 
szép;, ven szombaton ö« a MMetktzo napokoi

minden este.

100-ik előadás
JegyteiulMa mai naptól.

és I

Szombaton premier!

Látta már az
uuaenan becsi mozit?

Egész héten minden este

IMPERIAL
BÍRÓ LAJOS világhírű szír müve

Kiss Ferencz Tőkés Anna Törzs Jenő
Magyar Szinház

ÁBRIS RÓZSÁJA
a világ legraulataú-gosabb darabja

Ma, hétfőit, 50acdszer
 FŐVÁROSI OPERETTSZaVIIÁZ
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A Bécsben ma este megtartandó 
Mitropacup-konferencia dönt 
a Hungária Rapid-mérkőzés 

színhelyéről
Fodor Henrik dr,, a Hungária igazgatója ma 

reggel Bécsbe utazik, hogy az este meglátandó 
középeurópai kupaértekezleten részvegyen. £z 
a konferencia fog ugyanis dönteni a leját
szandó döntőmérkőzés színhelyéről.

A niegisinéllendő meccset a szabályok értel
mében ugyanis semleges pályán kell lejátszani, 
még pedig a jövő vasárnapon.

sorsolás fog dönteni arról, hogy a mérkő
zés Budapesten, az üllől-utl pályán, avagy 

a bécsi Hohc Watren legyen-e?
Prágai tudósítónk jelentése alapján értesül

tünk arról, hogy olt mozgalom indult meg az
iránt, hogy

a Hungária—Rapid mérkőzést Prága ré
szére szerezzék meg.

Ez a kombináció azonba naligha fog testet 
ölteni.

Itt említjük meg, hogy a Ferencváros—Ad- 
mira-mérközés helyét és idejét fixirozták. Az 
első mérkőzés szeptember 8-án lesz Budapes
ten, mig a rcvánsmérközés másnap Bécsben 
kerül lejátszásra.

A Somogy legyőzte 
a Nemzetit

A bajnoki szezonnyitást megelőző vasárnap 
volt az utolsó tréningalkalma profi együtte
seinknek. A vasárnapi tréningmérkőzések szen
zációja, hogy

az újdonsült első ligabeli Somogy le
győzte n Nemzetit.

Csapataink utolsó próbagaloppjáról az alábbi 
jelentéseket kaptuk:

Kaposvár: Somogy—Nemzeti 4:1 (1:1). 
Szombathely: Sabaria—Budai „33“ 5:3 (4:1). 
Újpest: Újpest—III. kér. FC 2:1 (1:0). 
Szeged: Bástya—Pesterzsébet 4:2 (0:1).
Nagykanizsa: Zala-Kanizsa—Turul 1:0 (0:0). 
Pécs: Pécs Baranya—Vác FC 6:1 (3:0).

Az MTK 17 ponttal vezet 
a Szücs-vándordijban

Az MTK Szücs-vándordijas ifjusági csapat
versenyének első részét vasárnap délelőtt bonyo
lították le a BBTE Széna-téri pályáján. A ver
senyen négy Budapest bajnoki szánt került el
döntésre. Az egyéni bajnokságok közül a ge
relyvetést Szekrényessy Kálmán (MTK), a rúd
ugrást Csontos Zoltán (MTK) nyerte. Ifjusági 
atlétikánk visszaeséséi jelzi az a körülmény, 
hogy utóbbi walkoweriben győzött. Ilyenformán 
könnyen bekövetkezhet az a szomorú állapot, 
hogy egyes ügyességi számokat versenyző hiá
nyában törölni kell a bajnoki versenyszámok 
közül. A csapatbajnokságok közül a sulydobást 
az MTK, a magasugrást pedig a MAC nyerte.

A Szücs-vándordij küzdelmeiben az MTK 17 
ponttal vezet a MAC és az FTC előtt. Részletes 
eredmény:

Bajnoki versenyek.
Rúdugrás. Budapest bajnoka Csontos Zoltán 

(MTK) 300 cm. (Walk ower).
Gerelyvetés. Budapest bajnoka Szekrényessy 

Kálmán (MTK) 5042 cm. 2. Makkay J. (BBTE) 
4812 cm. 3. Kökény I. (MAC).

Sulydobás ötös csapatverseny. Budapest baj
nokcsapata az MTK a) csapata (Szekrényessy, 
Tömpe I., Tömpe II., Virág II., König I.) 1064 
cm-es átlag. 2. Az MTK b) csapata 9434 cm-es 
átlag. 3. a BBTE csapata 932.8 cm-es átlag.

Magasugrás, ötös csapatverseny. Budapest 
bajnokcsapata a MAC (Jász, Nagy, Füzesi, 
Goda, Meskó) 159.0 cm-es átlag. 2. Az FTC csa
pata 155.8 cm-es állag. 3. Az MTK csapata 151.4 
cm-es átlag.

A Szücs-vándordij számai.
/OX/Od méteres staféta. Két előfutam után 

a döntőben. 1. A MAC csapata (Nagy, Perczel, 
Duka, Farkas, Goda, Kovács, Pclrik, Gyuricza, 
Palotás, Füzesi) 1 p. 56.8 mp. 2. Az MTK csa
pata 1 p. 58.2 mp. 3. Az FTC csapata 1 p. 59.4 
mp

íOXfOOO méteres stafétafutás. 1. Az MTK 
csapata (Torbágyi, Sugár, Rózsa, Morvay. 
Schwartz, Balogh, Czimbuli, Goldmann, Hlathy, 
Juhász) 29 p. 30. 2 mp. 2. A Vasas csapata 29 
p. 47.8 mp. 3. A KAOE csapata. Az MTE együt
tesét a zsűri diszkvalifikálta. Változatos és iz
galmas küzdelem.

A Szűcs vándordíj pontversenyében.
1. MTK 17 pont. 2. MAC 10 pont. 3. FTC 4 

por.t.

X Baleset n Millenáris-pályán. A TTC va
sárnapi nemzetközi kerékpárversenyén a 3 kö
rös előnyversenyben, amelyben a belga Más- 
senhoue győzött, baleset történt. A finis előtt 
Csepreyhy tömőszakadást szenvedett, hirtelen 
leállt és n mögötte levő versenyzők keresztül
buktak rajta. Barosst kulcscsonttöréssel kór
házba szállították.

A magyar futball kettős 
győzelme a középetirópai 

kupa küzdelmeiben
A Ferencváros kiverte a Beogradskit — A Hun" 
gária és a Rapid gólaránya 7:7 és igy a mérkőzést 

semleges pályán meg kell ismételni
Az első őszi futball vasárnap verőfényes 

kánikulai reggelre virradt. Hiába csalogat
ták a pestieket a strandfürdő nagyüzemek, 
a lankás budai hegyek, már a kora déli 
órákban zsúfolt villamosok, nehezen meg
szerzett taxik szállították ki a fulballraéhes 
közönséget a Hungária-utra, ahol kellős 
Mitropacup-mérkőzés szerepelt az őszi fut- 
ballknmpány premierjének játékrendjén.

A Ferencváros a Beogradskit ismételten 
féltucatnyi góllal intézte el. A Hungária az

első félidőben már megszerezte a tovább 
jutáshoz szükséges góldifTercnciát. Jött azon
ban a híres „Rapid-finis", amely bár nem 
tudta nz osztrák szilieket diadalra vinni, 
azonban arra mindenesetre elegendő volt, 
hogy a már-már Hungária javára billenő 
mérlegel kiegyensúlyozza. A győzelmet a 
Hungária megszerezte ugyan, de a gólarány 
7-: 7 arányban dőlvén el. döntőmérkőzés 
lejátszását lelte szükségessé a két csapat 
között.

gária hősiesen tartja magát. A 23. percben 
végre bekövetkezik a baj: Kocsis lábáról kor
nerre pattan a labda és

Wesselyk pompás beadását Smistik fejjel 
továbbítja Ujváry kapujába.

A Ferencváros féltucat góllal győzött a Beogradski 
ellen lejátszott revánsmérkőzésén

Ferencváros—Beogradski 6:1 (4:1) Biró: Presster (Bécs)
A napsütéses, pompás nyári időben leját

szott mérkőzésre Bclgrád hatalmas kisérőhad- 
dal vonult fel. Mintegy 18—20000 főnyi kö
zönség vette körül az újonnan begycpesitct: 
pályát, amikor Preszler bécsi biró sípjelére 
az alábbi összeállítású csapatok léptek a pá
lyára:

Ferencváros: Amsei — Takács I., Hung
ler — Fuhrmann, Lyka, Berkessy — Koszta, 
Takács II., Turay, Szedlacsek, Kohut.

Beogradski: Gllgorjevic — Popovic, Mitro- 
vic — Arzenijevic, Marinkovic, Georgievic — 
Tirnanic, Marjanovic I., Marjanovic II., Pct- 
kovfc, Nejdanovics.

A mérkőzés, amely — a nagy gólarány el
lenére — elejétől végig változatos és nívós 
volt, pillanatnyilag sem volt kétes a Ferenc
város részére.

Az első félidőben ügyes taktikával kissé 
szabadjára engedte ellenfelét, de csak azért, 
hogy a mérkőzés második részében annál 

könnyebben rajtaüthessen.
A ferencvárosi védelem keményen verte 
vissza a támadásokat, nagyszerű munkát vég
zett a fedezetsor, különösen Fuhrmann és Bér- 
kcsstj játéka érdemel elismerést. A csatársor
nak nem volt szerencséje, de a támadások egy- 
részét bámulatos higgadtsággal parírozta a 
belgrádi védelem.

A Beogradski együttesében kiemelkedő sze
rep jutott vasárnap Gligorjevicnek, a belgrádi 
kapusnak, önfeláldozó védőjátéka nem egy
szer ragadta tapsra a közönséget. A támadá
sok elhárításában nagyszerűen tevékenyke
dett a Popovics—Mitrovics liekkpúr. A fede
zetsorban Arzenijevlcs, a csatársorban a Mar- 
/anouic-tcstvérck és Tirnanic emelkedtek ki

a belgrádi együttesből.
Turay indítja az első támadást, amely Gli- 

gorjcvic kitűnő védésén hinsul meg. A követ
kező percben Bclgrád is szóhoz jut, ám Takács
I. vakmerőén hazaadja a labdát Amseinek. Az 
5. percben Koszta komorét Szedlacsek góllá 
értékesíti (1:0). — A Beogradski sorozatos tá
madásai eredménytelenek. A Ferencváros csak 
15 perc, után kerül lendületbe, de a Gligorje- 
vic kapuja elölt keletkezett kavarodás csak két 
kornert eredményez. A 16. percben Takács 
hendszet vét, a megítélt tizenegyest Marjanovic
II. a gólba helyezi. (1:1). A belgrádiak rohamai 
egyre gyengülnek, míg a Ferencváros támadá
sai erőre kapnak. A 31. percben pompás fe
rencvárosi támadás sidódik. Turay hirtelen hát- 
rapfisszol a kapu előtt egy lépésnyire, álló Ta
kácsnak, aki a labdát kapásból bevágja. (2:1).
- A 31. percben Szedlacsek áttöri a védelmet, 

passzát Takács a belső kapufára lövi, ahon
nan a labda bepattan. (3:1). — A 38; percben 
Turay távoli lövése akad meg Gligorjcvic ka
pujában. (4:1).

A Ferencváros támadásaival indul a máso
dik félidő. A magyar bajnokcsapat heves 
ostrom alá fogja Bclgrád kapuját, ám a roha
mok ereje megtörik a szerb védelmen. Hat kor 
nert ér el a Ferencváros, de a második félidő 
első gólja csak a 25. percben adódik Turay 
távoli, de hatalmas erejű, védhetetlcn lövésé
ből. (5:1). A Ferencváros továbbra is hevesen 
támad. A 35. percben nagy kavarodás kelet
kezik a belgrádi kapu előtt, de Szedlacsek éles 
lövése alig hajszálnyira süvít el n Beogradski 
kapuja fölött. A 41. percben Takács kiszökik, 
lövését Gligorjcvic kiüti, a labda Turay elé 
pattan, aki kapásból belövi a hatodik gólt.

Győzött a Hungária, de a mérkőzést semleges 
pályán meg kell ismételni

Hungária - Rapid 3:1 (3:0). Bíró: Christ (Prága)
Tüntető tapssal fogadta a publikum a Fe

rencváros—Beogradski mérkőzés ulán pályára 
lépő Hungáriát. De a tapsból bőségesen kiju
tott a bécsi zöldfehéreknek is. A mérkőzés 
azonban késeit, mert a prágai biró a kezdés 
előtt panaszt emelt a Biróteslület elnökségénél, 
hogy a mésszel meghúzott vonalak elmosód
tak. Sulzer Vilmosnak, a BT elnökének intéz
kedésére pótolták a hiányt és igy minden aka
dály elkerült a mérkőzés utjából.

A csapatok a következő összeállításban lép
lek pályára:

Hungária: Ujváry — Mandl, Kocsis — Kié
ber, Wéber, Sehneider — Haar, Molnár, Kal
már, Skvurek, Hirzer.

lirapid: Griftner — Schramseis, Willzl — 
Frühwirth, Smistik, Madlmayer — Kirbes, 
Wcsselyk, Cemic, Horvát, Wessely.

A két csapat elkeseredett, gyilkos küzdelmet 
vívott egymással a továbbjutásért. A mérkő
zéshez életbevágóan fontos érdekek fűződvén, 
a játék nem nyújtott esztétikai élvezetet.

A Hungária csapatában a vedelem szenzációs 
teljesítményt nyújtott. Ujváry tudása teljes fé
nyében csillogott. Kifogástalan munkát végez
lek a hátvédek is, búr Kocsist az első félidő 
irtózatos tempója szünet után összeroppan- 
totta. A fedezetsor gyönge volt. A csatársor hi
bájául kell felrónunk, hogy csak jobbra ját
szottak, Hirzert pedig teljesen elhanyagolták. 
Általában nyugodtan állapíthatjuk meg, hogy

X Szezonnyllás Bécsben. A bécsi futball
szezon vasárnap hivatalosan megkezdődött: 
Vienr.a—Admlra 0:0. Hcrla—Nicholson 2:1. 
WAC—Austria 2:0. Florldsdorf—Wacker 6:3.

■ Hungária száz százalékig rászolgált a 
győzelemre.

A bécsi vendégcsapat kevesebbet támadott

ellenfelénél. A Kutham helyére beállított Cemic 
még nem bírja a nagy meccsek iramát. Pom
pás játékot produkált a Wessely—Horvát-kel- 
tős és nagyon tetszett Smistik centcrhalf. 
Madlmayer csak az első félidőben produkált 
kimagaslóan jó játékot.

Irtózatos öldöklő tempóbnn indul meg a 
mérkőzés. Az iramot a Hungária diktálja és a 
sorozatos támadások a 13. percben érlelnek 
gyümölcsöt:

Molnár a hatos vonalról Indított lüvésével 
vezetéshez Juttatja csapatát.

A Rapid mindent elkövet a kiegyenlítés le
hetősége érdekében. Hullámzó, változatos játék 
után Willzl a büntetési területen belül hend
szet vét, a biró elnézi és csak szabadrúgást 
ítél a lfí-os vonalról. Hirzer lövése kavarodást 
teremt a bécsi kapu előtt és

a fedezetlenül hagyott Skvarck lövése utat 
talál a hálóba.

A bécsiek veszélydus öt perce izgalmakat 
hoz. Wcsselyk kornert harcol ki és 30 méteres 
szabadrúgása alig kerüli el a Hungária kapu
ját. A 42. percben Hirzer villámgyorsan lefut, 
de n lövés pillanatában elvágják.

A megítélt szabadrúgást Haar n hálóba 
küldi.

Félidő 3:01 A tribünön túlfeszített izgalom. 
Ha igy murád nz eredmény, a Hungária jut 
tovább. A második félidőben clfireveti árnyé
kát a híres Rapid-finis. A bécsiek mindenáron 
javítani akamnk az eredményen, da a Hun

Szombaton, szeptember 1-én nyit a

ROYAL ORFEUM

A drukk óriási, mert a Rapid az elért gól 
által fellelkesülve, tovább rohamozik. Horvát 
irtózatos erejű bombát küld kapura 30 méter
ről, de Ujváry réson van. A Hungária még há
rom kornert ér cl, ezek azonban már nem hoz
nak eredményt.

A Gradjanski legyőzte 
a Viktória Ziskovot

Zágráb, augusztus 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Köépeurópai Kupa küzdelmei során 
vasárnap Zágrábban került szembe a prágai 
Viktória Ziskon a zágrábi Gradjanskival. A 
mérkőzés színhelyéről a zöldasztalnál folyta
tott nem valami épületes vitának méltó foly
tatása volt

n szláv testvérek durva cinherremenö mér
kőzése, amely a Gradjanski 3:2 arányú 

győzelmét hozta.
A durva mérkőzés elörcvelí árnyékát a jövő 

vasárnapi prágai rcvánsmérkőzésnek, amelyen 
uligha terein ahbér a kitűnő horvát csapatnak. 

Bárány István 1 p. 05’4 mp.-ces 
idővel végleg megnyerte 

az Onódy-vándoi dijat

A BSzKRT vizipolócsapata 
bejutott az clsöosztály'ba

A halódó uszószezon utolsó nagyobb verse
nyét rendezte meg vasárnap a Magyar Üsző 
Egyesület lágymányosi uszodájában. Bárány 
István utolsó idei fővárosi startja adott érde
kességet a versenynek. A világhírű egri úszót az 
általa védett Ónódy vándordíj hozta fel a fő
városba. Bárány szőmbavehető ellenfelek nél
kül 1 p. 05.4 mp-cs idővel végleg megnyerte a 
vándordíjai. ,

Részletes eredmények 50 ni. gyermek mell* 
úszás: 1. Pellach (BBTE) 44.6 mp. 2. Vámbéry 
(BBTE) 46.8 mp. 3. Gazdagos (UTE) 47.2 mp. 
,50 ni. ifj. mellúszás: 1. Jónás (MTK) 42 mp. 2 — 
3. Barta (MTK) és Buzáth (MUE) 42.6 mp.

50 m. kezdő gyorsuszás: 1. Gárdony (MUE) 
33.8 mp. 2. Rultner (MUE) 36.8 mp. 3. Soós 
(BBTE) 37.6 mp.

50 ni. junior hölgy hátuszás: !. Fülöp Ilus 
(NSC) 52.6 mp. 2. Kendő Márta (NSC) 54 mp. 
3. Fekete Elza (UTE) 58 mp.
100 ni. gyorsuszás. Ónódy I. vándordíj 1. Bá
rány (MESE) 1 p. 05.4 mp. 2. Mészárovits 
(NSC) 1 p. 14 mp.

200 m. junior mellúszás: I. Mczey (FTC) 3 
(». 27 mp. 2. Kádár (MUE) 3 p. 30.8 mp. 3. 
Bischilz (UTE) 3 p. 32 mp.

100 m. junior gyorsuszás: 1. Göndícs (NSC)
1 p. 10.8 mp. 2. Szabados (MUE) 1 p. 13.8 mp. 
3. Bozsi (UTE—Kisok) t p. 14.4 mp.

100 m. 11 .oszt, hölgy gyorsuszás: 1. Vámos 
Rózsi (NSC) 1 p. 44.6 mp.

100 m. junior hátuszás: 1. Bozsi (UTE—« 
Kisok) 1 p. 44.4 mp.

4X50 ni. gyorsuszás staféta: 1. NSC (Su
rányi Bartha, ÍIollósv, Mészárosvih) 2 p. 01 
mp. 2. UTE 2 p. 08.8 mp.

.50 ni. kezdő hölgy mellúszás: 1. Székely 
Kató (MUE) 54 mp. Pap Mimi (MUE) 56 2 
mp. 3. Zelenka Juci (NSC) 58 mp.

8ü0 m. gyorsuszás: 1. Halasi (UTE) 11 p 55 
mp. 2. Geöce (OTE) 12 p. 45.8 mp. 3. Németh 
(MUE) 13 p. 49 mp.

3X-50 ni. Ili oszt, vegyes staféta- 1. NSC 
/Sürányl, Erhardl, Göndics) 1 p. 48.8 mp. 2. 
UTE 1 p.51 mp. 3. FTC l p. 53 4 mp.

jXöO m. hölgy gyorsuszó staféta: 1. .VSC n)' 
(Vt’s, Vámos, Szőke) 2 p. 06.8 mp. 2. MUE
2 p. 15.4 inp. 3. NSC bl 2 p. 18 mp.

Vlzlnólú.
Beszkárt-MUE 4:1 (3:0).
A Bcszkárt ezzel a győzelmével bekerült U 

I. osztályba.
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ítélet a pesterzsébeti vesztegetési 
botrány ügyében

A két pesterzsébeti egyesület működési jogát egy évre, illetve 
hat hónapra függesztette fel a fegyelmi bizottság — A vezetőke 

örökre eltiltották a tisztségek viselésétől
A profiszövetség fegyelmi bizottsága heteken 

kereaalül tartó vizsgálat és permanens tárgya
lások után vasárnap déleiéit hozta meg ítéle
tét az ismert pesterzsébeti vesztegetési botrány 
ügyében.

Dietz Károly dr. elnökölt a vasárnapi ülésen 
is, mig a bizottság tagjai, Marót Oszkár és 
Federith Hermán voltak. A Pesterzsébet FC 
védelmét Balázs Árpád dr. látta el.

Pont tiz óra volt, amikor a bizottság a tár
gyalóterembe rendelte az érdekelteket és 
nyomban kihirdette a bizottság határozatát. A 
fegyelmi bizottság

• Pesterzsébet Font ball Club mint szövet
kezett működési jogát egy ívre, a Kos
suth FC működési jogát fél évre felfüg

gesztette.
Ugyanannyi időre függesztette fel a két 

egyesület játékosainak játékjogát is. A Pest
erzsébet FC vezetőin kivül

Szántó Samu városi tanácsnokot, Heller 
Sándor pesterzsébeti gyógyszerészt, vala

mint a feljelentő Szerencsés Ferenc városi 
számvevőt, továbbá a Kossuth FC részéről 
Vlesúr Bélát, a Magyar Vasfonál Rt fő
tisztviselőjét őrükre eltiltotta a szövetség
gel szemben viselendő tisztségek gyakor

lásától.
Az Ítélet ulán alkalmunk volt beszélgetni a 

Pesterzsébet FC egyik vezetőjével. Informá
ciónk szerint az időközben átalakult pesterzsé
beti egyesület jogelődjére vonatkozik az Ítélet. 
Pesterzsébet mindenesetre benevezi csapatát a 
bajnokságra. Amennyiben a szövetség a neve
zést visszautasítaná, úgy

az egyesület a tavaszi szezonban a Kos
suth FC helyett játszik a bajnokságért.

Pesterzsébeten az Ítélet nagy izgalmat vál 
tolt ki. Kiilünüsen a vezetők szempontjából 
tartják tévesnek az ítéletet, hiszen Heller 
gyógyszeréi és Szántó tanácsnok súlyos 
anyagi áldozatokat hoztak a sportért, egyéni
leg pedig korrekt úriembereknek és lelkes 
sportembereknek ismeri őket mindenki.

(BSE) 11.2 mp. Végigvezetve, négy méterrel 
nyerve. Odri cél előtt lelassított.

Magasugrás I. oszt.: 1. Késmárki (BBTE) 180 
cm. 2. Udvardi (BBTE) 175 cm. 3. Vezér (FTC) 
100 <m. Késmárki indisspozicióval küzdött.

Távolugrás I. oszt..' 1. Farkas Mátyás (MAC) 
G97 cm. 2. Szabó (PÁC) 688 cm. 3. Rácz (FTC) 
074 cm. Erős hátszél

Gerelyvetés 1. oszt: 1. Szepes (MAC) 64 14 ni
2. T. Szabó (MAC) 56.21 m. 3. Gyurkó (FTC) 
54.28 m. Erős hátszél. Szepes minden dobása 
túl jutott a GO méteren.

• 400 m. síkfutás I. oszt.: 1. Szálai (BBTE) 51 
mp. 2. Szondy (MAFC) 52.8 m. 3 Vasvári 
(MTK) 534 mp. A start csak négyszeri kísérlet 
után sikerül. Szalai belső pályán könnyedén 
futva is már 150 mérteméi fbehozza a pálya
előnyt és fokozatosan erősítve 12 méterrel 
győz. Négy méterrel harmadik.

1000 m. síkfutás H. oszt.: 1. Schüssler 
(KAOE) 2 p. 40.8 mp. 2. Holzcr (MTK) 2 p. 
42.2 mp. 3. Pakunász (FTC) 2 p. 42.2 mp. 
Nyolc méterrel nyerve, mellel harmadik.

Sulydobás I. oszt.: 1. Darányi (MAC) 14.59 
in. 2. llahn (MTK) 13.90 m. 3 Hunyadi (BBTE) 

ondríssv-ut 27. szám. - telefon: auTcmara -,34 70.

18.32 m. El telizzél. Darányi dobásai: 1334, 
1430, 1421, vj., vj., 1459 cm. Hahn ötödik do
bással érte el egyéni rekordját.

110 m. gátfutás I. oszt.: 1. Püspöki (MAC)1, 
lfi.3 mp. 2. Várkonyi (BBTE) 16.5 mp. 3. Mus- 
kát (MTK) 16.8 mp. 50 méterig együtt a társa
ság, olt Piispüki némi előnyre tesz szeri, más- 
félinétcrrel győz, 4 méterrel harmadik

Diszkoszveiés I. oszt.: 1. Marvallts (BTC)’ 
44.12 ni. 2. Darányi (MAC) 41.68 m. 3 Hahn 
(MTK) 40.30 m. Ellenszél. Ugv Marvallts, mint 
Darányi 3-ik dobásukkal kerültek a döntőbe. 
Marvallts első két dobásánál kilépett, harma
dik igen óvatos dobása 42.26 m. Döntőben do
básai 43.17, 43.19, 41.12..

1500 m. síkfutás. 1. oszt.: 1. Belloni (MAC)) 
4 p. 14.6 mp. 2. Ferihegyi (MTK) 4 p. 23.6 mp.
3. László (BEAC) 4 p. 35.4 mp Belloni végig 
vezetve könnyedén nyeri a gyenge versenyt. 
1200-nál elfut a meglepően gyengén küzdő Fe
rihegyitől. 40 méterrel nyerve, 60 méterrel har
madik. 3 induló.

A dr. Springer Ferenc emlékére alapított 
örökös vándordíj 1928. évi győztese- a MAC 
49 ponttal. 2. BBTE 25 pánt. 3. MTK 14 pont.

auiomobiloh, onlorMpM 
rohamosan terjednek!

A kerékpáros világbajnokságok hősei 
letarolták a TTC versenyét PLÚTÓN APLÓ

Baross (BTC) bukott és kulcscsonttörést szenvedett
'A TTC jobb sorsra méltó buzgalommal és 

anyagi áldozattal igyekezett kerékpársportunk 
javét szolgálni, amikor vasárnapi versenyére 
itt tartotta a lezajlott világbajnokságok nagy
jait: Beaufrandot, Standent, Grayt, Massenhovet 
és Tartseh. De a mi közönségünk vagy bele
fáradt a világbajnoki versenyek látogatásába, 
vagy jobban érdeklik öt a motorve zeféaes ver
senyek, de tény, hogy alig 1000 főnyi közön
ség jelent meg a Millenáris pályán.

A nyújtott sport határozottan nagyobb tá
mogatást érdemelt volna, de nz is igaz, hogy a 
rendezést illetően már le kellett volna vonni a 
tanulságokat, mert

Időmérés, eredményhirdetés éa eélblrásko- 
dáa tekintetében még mindig balkáni álla

potok uralkodnak nálunk.

Beaufrand ez alkalommal is bebizonyitotta 
abszolút tudását éa játszva nyerte a pontver
senyt Standén előtt, aki az utolsó futamban 
legyőzte a világbajnokot. Itt a belső pályán 
szabálytalanul előző Gatsát engedték a dön
tőbe jutni Massenhove előtt, ami a hozzá nem
értés bizonyítéka.

A Massenhove-Aerts pár imponáló biztonság
gal győzött a páros versenyben, de Massenhove 
megnyerte a térelönyvcrsenyt is, amelyen 
aikreccsről indult és ezzel bebizonyitotta, hogy 
egyike a legtehetségesebb és legjobb nyerők
nek. .

Ebben a versenyben súlyos baleset is tör
tént, amennyiben

tómlŐMakadáa folytán Baromi bukott és 
kulcacsontörést szenvedett.

A mcnlAk azonnal k)rházba szállították', de 
kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek Viltori, 
Csrpreghy is Feigl is, akik valósággal egy
máson buktak kérésziül, őket a mentők a 
helyszínen kötözték be és saját lábukon távoz
tak.

Nemzetközi főverseny.
T. futam: 1. Gray (Ausztrália), 2. Trachtuletz 

(Postás) U. 200. ni. 13.2 mp. — II. futam: 1. 
Massenhove (Belgium), 2. Győrffy (FTC) U. 
200 m. 14 mp. — III. futam: 1. Gatsa József 
(Győri AC). 2. Standén (Ausztrália) 13.8 mp. 
— IV. futom. 1. Beaufrand (Franciaország). 2. 
Gatsa Béla (Győri AC) U. 200 m. 14.6 mp.

I. reményfulam: 1. Szekres (Postás), 2. Lo
vasa (MTK). U. 200 m. 132 mp. — II. remény
futam: 1. Eigner (FTC), 2. Szűcs (Szolnoki AC) 
U. 200 m. 13 2 mp

I. közép futam: t. Standén (Ausztrália), 3. 
Catsa II. A futamban Gatsa szabálytalanul 
•portolt, amivel meglepte Massenhovet és 
előzte. A verseuyblró'ág ártatlanul Gatsát en
gedte tovább

II. közép futam: 1. Gray (Ausztrália), 3. 
Beaufrand (Franciaország) egynegyed kerék-, 
kosszal.

Döntői
1 futom: E futamban Standén az első kör

ben kiszorítja Beaufrandt. aki többször meg
kísérli a kitörést, végül óvást emel és feladja 
•pórt előtt a versenyt.

A zsűri as óvásnak helyt ad éa ujrafutást 
rendel el, amikor is Standén bírói figyelmezte
tésben részesül. Ujrafutásnál:

t. Beaufrand (Franelaorstág). 2. Standén 
(Ausztrália). 3. Gray (Ausztrália), 4. Gafzu 11. 
V J00 m. 13.6 mp.

II. döntő futam: 1. Beaufrand (Francia- 
•razág), 3. Standén (Ausztrália) félkerékkel. 3. 
Gray (Ausztrália), 4. Gatsa II. Ü. 200. m. 182 
mp.

Hl. döntő futom: 1. Standén (Ausztrália), 2 
Beaufrand (Franciaország) félgép hosszal. 3. 
Gray (Ausztrália). 4. Gatsa II.

Végeredményben;
/. Beaufrand (Franciaország) 13 ponttal.
S. Standén (Ausztrália) 11 pont.
3. Gray (Ausztrália) 6 p.
4. Gatsa II (Győri AC) 3 p.
Junior pontverseny. 1. Zakariás Bálint

32 pont. 1 Varga (Portás) 17 p. 3. Mcl-

NYOMATOTT A GLOBVS NYOMDAI MtlNTBZET BT. KOBFOBGOGBPEIN, Bl'DAPEST, VI, ABADI VCCA A — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

ezer (UTE) 12 p. 4. Cseprcghy (BSE) 10 p.
Nemzetközi férelönyverseny: t. Massenhove 

(Belgium) 10 m előny. 2. Aerts (Belgium) 20 
m. c. 3. Lovass (MTK) 30 m. c. 4. Szűcs (Szóin. 
AC) 40 m. e. 5. Mazák (MTK) 45 m. előny. A 
versenyen sajnálatos baleset történt, amennyi
ben a 2. körben Baross előzni akarja Feiglt, 
aki rá dől, mindketten felbuknak, rajtuk ke
resztül esnek Feígl és Vittori is Baross kulcs
csonttörést szenvedett és a mentők kórházba 
száUitották, a többi zuződások és horzsolások 
árán szabadult.

Kezdők versenye: 1—4 helyért. 1. Gregács 
(BSE), 2. Garas, 3. Mannhcim, 4. Rátái, U. 200 
m 14.2 mp. 5—8 helyért: 1. Gondi, 3. Denzler, 
3. Kahotck, 4. Novotny. U. 200 m 14.4 mp.

1 órás párosverseny: 1. Massenhove—Aerfs 
(Belgium) 51 ponttal. 41.160 km. 2. Standén— 
Gray (Ausztrália) 31 p. 3. Istenes—Szekeres 15 
p. 4. Lovas—Mazák 15 p. 5. Velvárt—Kozdony 
° P' ,

A Világosság kerék
párosai megnyerték 
az OTT vándordíját

Az OTT vándordíjáért kiirt és a Budapest— 
Gyöngyös—Budapest 146 km-es távon meg
rendezett országúti csapatversenyt idén is a 
Világosság Kerékpár Kör csapata (Huszka, 
HarLmnnn, Tetnovszki) nyerte meg, amely 
győzelemmel végleg birtokába vette az értékes 
vándordijat. A győztes ideje 5 óra 59 p 25 mp. 
Második a Turul KK csapata lett 6 ó. 15 p 26 
mp idővel. Harmadik a KAC csapata 6 6. 18 p 
38 mp idővel.

Veszély fenyegeti Vida László 
amatőrségét

Amilyen örömet kellett kerékpársportunk- 
bnn Vida Lászlónak, verhetetlen országúti ver
senyzőnknek az országúti világbajnokságban 
elért negyedik helyezése, époly meglepetést és 
megütközést kelte.lt a kipattant hir, hogy ki
tűnő versenyzőnk saját kárára elkövetett egy 
olyan eléggé el nem ítélhető cselekedetet, 
amely könnyen versenykarrierjének végét je
lentheti.

Arról szól a fáma, hogy
Vida egy bizonyos cég által anyagi esz
közöktől támogatva, a cég által képviselt 

gépen tette volna meg as utat
és érte el eredményét.

Ez azt Jelenti, hogy Vida egy teljesen isme
retlen gépen indult a hosszú útra és kitűnő 
képességeit dicséri, hogy ezen is előkelő he
lyezést ért cl. Feltehető azonban, hogy saját 
lói ismert gépén esetleg a versenyt is meg
nyerte volna. Amennyiben pedig ezt pénzért 
tette, az már nz amatőrszabályba ütközik és 
ezért a megfelelő fórumok előtt felelnie kell.

Értesülésünk szerint a kerékpárszövetség e 
héten a legerélyesebb vizsgálatot indítja meg 
az ügyben és kérlelhetetlen szigorral fog el
járni Vidával szemben.

A MAC megvédte a Springer- 
vándordijat

A Sprin^er-vándordijas atlétikai verseny má
sodik napja, melyen a fontosabb számok ke
rültek lebonyolításra, a fokozatosabb érdeklő
dés jegyében tolyt le. Sajnos, a szeles időjá
rás sokban megváltoztatta a küzdelmek reali
tását • főképp ezzel magyaráahatók a közepes 
teljesítmények. Kiemelkedő eredményekkel 
szolgált a disxkoszvetés, melyben az ellenszél
lel küzdő mezőny előtt Marvallts 44.12 m. szép 
dobással vitte cl a győzelmei.

Részletes eredmények.
Sik falát I. oszt.: 1. Raggambi 
mp. 2. Odri (BBTE) 11 mp 3. Solt

100 m. 
(BBTE) 10.8

Drága az ára a „H“ jelzésnek
Két érdekes eset a magyar automobilizmus történetéből

Az első eset:
Egy külföldön élő magyar művész évente 

többször « ellátogat Magyarországra, ahová 
egyrészt hazája iránti szeretet és ragaszkodás, 
másrészt rokonsága, baráti köre és nem utolsó 
sorban hivatása is szólítja. Azok közé a külföl
dön kiválóan megbecsült magyar művészek 
közé tartozik, akiknek boldogulását az erköl
csi siker melleit — dús anyagi javak is jelzik. 
Ilyenmódon évek óta autót tart és többnyire 
autóján érkezik Budapestre. így tervezte azt 
az idei nyáron is, ám uj kocsija, nem készült 
el a párisi autógyárban idejében és igy vonat
tal érkezett meg. Néhány heti budapesti tartóz
kodás utón megjött Párisból az értesítés, hogy 
a kocsi elkészült. A művész sugárzott az őröm
től, — főleg azért, mert ilyenmödon valóra 
válthatja tervét, lehozhatja Budapestre a ko
csit és mint mondotta, itt elvámoltatja, magyar 
rendszámmal akarja ellátni, — mert bár kül
földön él,

magyar autótulajdonos akar lenni.
Szenvedélyes automobilsporlsman létére vas

útra ült, elutazott Párisba és tehozta tengelyen 
a kocsiját. Másnap, még ki sem pihente az ut 
fáradalmait, sietett a vámházba és alig várta, 
hogy

Bp. Jelzésű szám kerüljön gyönyörű ko
csijára.

A vámházban csakhamar elővették Kocsijá
nak ügyét, — mégis egy egész délelőtt telt el, 
amig a pénztárhoz jutott, hogv a vámot le
fizethesse. Miután ez megtörtént — ekkor érte 
a meglepetés. Kiderült, — amit ő nem tudott — 
hogy

luzusadőt kell fizetnie.
Nem kellelt kiváló számolónak lennie, egy

szeriben átlátta, hogy erre nincs elég pénze, — 

)( A Goodrlcli-pneumatik kiváló kvalitása im
már Magyarországon is általánosan ismert fo
galommá vált. Szemben számtalan értéktele
nebb pneumatikka! a Goodrich olyan turaálló 
gumin inak bizonyult nálunk is, hogy ma már 
minden tapasztalt magyar automobiíisla kellő
képpen ludja értékelni a Goodrich-gumigyárt- 
mányok világhírnevét.

)( Az N. S. U. autók terjedése Magyarorszá
gon. Nem a pillanatnyi beszerzési ár, hanem a 
hosszú élettartammá] és olcsó fenntartási költ
séggel kapcsolatos rentabilitás és gazdaságos
ság azok a döntő fényerők, melyek mindnn 
autót venni szándékozót kell, hogy vezéreljenek, 
Ebből a szem pontiból a hathengeres NSU a 
takarékos ember ideális gépkocsija. A német 
sajtó minduntalan foglalkozik az oly tökélete
sen bevált NSU-aut ók kiválóságával és ifőlcg 
afeletti örömének ad kifejezést, hogy ez a 
márka a legeredményesebben konkurrái a kül
földi gyártmányokkal. Ezt ma már a magyar

hiszen a magyar rendszám kedvéért 3—4 ezer 
pengőt akart áldozni — ám

közel 8 ezer pengőt tett volna ki a vám 
és a luxusadó

összesen. Ennyi pénz felett pedig nem rmdel- 
kezett.

Mit volt mit. tennie? Végig keltett kilincselnie 
a vámhivatal összes szobáin, ahol előzetesen 
járt, be keltett jelentenie, hogy

nem kívánja elvámolni a kocsit — hanem 
trlptique-el viszi azt majd külföldre éa ott 

vámoltatja eL
•

Rendkívül érdekes csodabogarat mesélt el 
nekünk egyik motoros barátunk. íme azt eseti 

Néhány nappal ezelőtt kis túrát csinált mo
torkerékpárján. Vissz aifcléjövet gépét de fék t 
érte, úgy hogy motorikus erővel nem tudott ha
ladni. Hamarosan arra jött egy szekér, amely
nek kocsisa hajlandó volt felvenni a motortér 
rékpárt, hogy beszállítsák Budapestre. A Váci’ 
üli vámnál

néhány pengős vámot kértek a vámőrök 
a gépért.

Barátunk' azt hitte, hogy valami uj rendelői 
újabb adót ró a motorosokra — de mielőtt 
fizetett volna, megkérdezte a vámőröket. Azok' 
felvilágosították, hogy csak akkor kell a gé
pért fizetni, ha kocsin jön át a vámon. Ha 
tehát nem akar a Bp. jelzésű gépért fizetni, ak
kor rakja te a szekérről és tolja át a keréken á 
vámon, azután újra felteheti a kocsira.

Eddig a történet. Mindkettőt azzal adjuk át 
az érdekelteknek, hogy véleményünk szerint 
érdemes volna a nehézkes államadminásztráció 
megváltoztatását megvalósítani, végül is nem
csak a motoros — de az állam se látná kárát.

közönség is felismerte, aminek örvendetes bi
zonyítéka a NSU-automobilok rohamos elter
jedése.

A atci kerítésért és kiadAsírl telelj
l>r. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A .Hétfői Lmok Ujstuvállaiat
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