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Eltörött a motor szelepe. — Elmaradt Chamberlinék 
bécsi útja. —- Az amerikai repülőket hiába várták 

vasárnap Münchenben és Bécsben
— ■mmmMM—OIWMM—I

Chamberlin nem jön Budapestre
Münchennek és Bécsnek izgalmas és 

csalódott napja volt ma: elmaradt a 
Columbia megérkezése, Chamberlin és 
■Levine, a két amerikai repülő elhalasz
totta útját. Berlinben, mielőtt elindultak 
.volna, motorpróbát tartottak s ekkor 
megállapították, hogy olyan szelephiba 
történt, amelynek javítása még néhány 
napig tart. Chamberlin és Levine ilyen
formán elhalasztották bécsi útjukat és 
noha Bécsben egyideig azt hitték, hogy 
a repülők még a hét folyamán odaér
keznek, éjszakára bizonyos lett, hogy ez 
az ut egyelőre elmarad. Chamberlin és 
Levine Berlinben várják be, amig fele
ségeik Amerikából megérkeznek és ez 
alatt az idő alatt hozzák teljesen rendbe 
a Columbiát. Hogy az asszonyok megér-

Elromlott a motor, elmaradt a bécsi út
Berlin, junius 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.)

Chahiberlin és Lévine tegnap este ban
ketten vettek részt, amelyről korábban tá
voztak el, bőgj’ a programnak megfelelően 
másnap, vasárnap reggel Bécsbe repülje
nek. A terv az volt, hogy előbb Münchenbe 
mennek és onnan repülnek csak Bécsbe.

Vasárnap már a kora reggeli órákban ha
talmas tömeg gyűlt össze Berlin repülő
terén, a Tempelhofcn, hogy jelen legyen 
Chamberlin startjánál. Nyolc órakor érke
zett meg Chamberlin és Levine. A munká
sok a Columbiát kitólták a hangárból. 
Chamberlin és a mechanikusok hozzáláttak 
a gép megvizsgálásához. Kipróbálták a mo
tort és azon súlyos szelephibát találtak. Azt 
hitték, hogy csak kisebb javítási munka 
szükséges, de csakhamar konstatálták, hogy 
a hiba sokkal súlyosabb. A gép megjavítása

München és Bécs izgalmas csalódása
München, junius 12.

Egész München izgatottan várta Cham
berlin és Lévine látogatását. A repülőtéren 
hatalmas tömeg gyűli össze, élén a város) 
hatóságok képviselőivel. A program az volt, 
hogy Chamberlin 8 órakor indul el Berlin
ből és fél tizenkettőkor érkezik Münchenbe, 
ahonnan délután 4 órakor repülnek el 
Bécsbe.

A müncheniek impozáns fogadtatásra ké
szüllek. Többszáz teritékes banketton akar
ták ünnepelni az Óceán hősei!, majd meg
mutatták volna az erre az alkalomra fel
lobogózott várost.

Délelőtt tiz órakor érkezett a telefónérte- 
sités a polgármesteri hivatalba, hogy szelep
hiba miatt a Columbia nem indulhat el. Az 
értesítés a városban kellemetlen megdöbbe
nést keltett. A repülőtéren összegyűlt tö
megnek hangtölcséren adták tudtul, hogy a 
látogatás elmarad, A közönség egyrésze 

kezese után vállalkoznak-e még újabb 
európai repülőútra, avagy repülőgépen 
lernek-c vissza Amerikába, ez még kér-| 
déses.

A menyiben Chamberlinék Bécsbe 
érkeztek volna, valószínűleg megvaló
sult volna az a terv, hogy keddre Buda
pestre repülnek. IJjabb berlini jelentések 
szerint azonban Levine ragaszkodik ah
hoz, hogy minél sürgősebben térjenek 
vissza Amerikába ,mert a tíellanca-gyár, 
amelynek Levine a vezérigazgatója, 
gyorsan meg akarja kezdeni a tárgyalá
sokat a Európa-amcrikai állandó keres
kedelmi légi összeköttetés tárgyában. 
Ilyenformán Berlinből ma késő éjszaka 
azt jelentik, hogy Chamberlin budapesti 
álja elmarad.

szakértői vélemény szerint legalább 3—4 
napot vesz igénybe. Chamberlin és Levine 
bosszúsan vették tudomásul, hogy egyelőre 
nem indulhatnak el. Többen arra gondol
tak, hogy talán más gépen tehetnék meg az 
utat, de ismerve Chamberlin érzékenysé
gét, aminek a cotbusi kényszerleszállásnál 
adott kifejezést, amikor tudvalevőleg nem 
fogadott el más gépet és kijelentette, hogy 
csak a Columbián repül Berlinbe, az aján
latot nem is merték megtenni.

Amint látták, hogy a repülés biztosan el
marad, azonnal intézkedés történt, hogy 
erről a bécsi hatóságok értcsitést kapjanak.

A közbejött akadály miatt egyelőre tel
jesen bizonytalan, hogy Chamberlinék 
müncheni, bécsi, budapesti és prágai látoga
tásukat mikor valósíthatják meg. Cham
berlin és Lévine felesége ugyanis pénteken 
érkezik Berlinbe, Igy tehát c héten már 
valószínűleg nem repülne^ el Berlinből, 
mégha közben a gépet rendbe is hozzák.

nem akart hitelt adni a jelentésnek. A késő 
délutáni órákig kitartott és várta a repülőket.

Bécs, junius 12.
1 Hétfő Napló tudósítójának 

telcfonjclentésc.
Bécs már napok óta lázas izgalommal 

várta az amerikai repülőket, akik az osztrák 
kormány meghívására megígérték, hogy va
sárnap délután Becsbe érkeznek. A kormány 
és a város minden előkészületet megteltek 
Chamberlin és Levine méltó fogadtatására. 
A volt császárváros Berlinnel akart konku
rálni, az Occánrepülök ünneplésében. Ma
guk a becsiek is, ezek az alapjában véve kö
zönyös, ritkán lázba jövő emberek is való
sággal extázisbán várták azt a pillanatot, 
amikor Chamberlint és Lcvinct éljenezhetik. 
Más szombatokon szinte egész Bécs kiürül: 
Badcn, Semmerip, Vösslau és a többi n^a- 

ralótelepek megtelnek a week-endezökkel. 
Tegnap jóformán üresen roboglak az órán
ként induló vonalok és villamosok a kör
nyéki fürdőhelyekre.

A mai vasárnapon lehetőleg mindenki 
Becsben akart maradni,

mert már évek óta nem Ígérkezett olyan 
szenzáció, mint mára.

Az osztrák kormány' a Karntncrringen 
lévő hnperial Hotel-ben foglaltatott le a rö
pülök számára egy egész apartement-t. Már 
tegnap este virágokkal díszítették fel azt a 
lakosztályt, amely Chamberlainek és Levi- 
ncnek néhány napon át lakóhelye lelt volna. 
Minden előkészület megtörtént a város ál
lal rendezett bankettre is. Teljesen kidol
gozotton állott a program, amelynek egyik 
legérdekesebb része kétségkívül az volt, hogy 
Becsből óriási Junkers-repülögép utazott 
volna az amerikaiak elé egészen Münchenig. 
Ebben a Junkcrs-gépbcn kizárólag az osz
trák kormány hivatalos képviselői utaztak 
volna. Ennek a gépnek akkor lett volna a 
startja, mihelyt Berlinből jelezték volna, 
hogy az amerikaiak elindultak a tempel- 
hofi repülőtérről. Aspernben már a kora 
reggeli órákban óriási rendőri készenlét 
volt: megvonták a kordonokat, nehogy a 
nagy néptömegek olyan tumultust csinál
hassanak, amilyen Parisban volt Lindbergli 
megérkeztekor és amelynek majdnem kel
lemetlen következményei voltak.

Ilyen körülmények között érthető, hogy 
milyen megdöbbenést kelteit az a hir, 
amely a délelőtti órákban pillanatok alatt 
terjedt szét a R ingen, a Kárntnerstrassen, 
hogy az amerikaiak megváltoztatták prog
ramjukat és nem jönnek Bécsbe. Az utcá
kon csoportokba verődtek az emberek és 
találgatták, hogy mi lehel az oka az ame
rikai repülök elmaradásának. Déli tizenegy 
órakor megérkezett a teljesen pontos hir 
az amerikaiak elmaradásának az okáról. .4 
Columbia, amelynek sikerűit megküzdenie 
az óceán fölött dúló légáramlatokkal s 
amely több mint hatezer kilométert minden 
baj nélkül tett meg,

motortörést szenvedett tegnap egy pró
barepülés alkalmából.

Ez a hir mély elkeseredést keltett egész 
Becsben. SchürfT kereskedelmi miniszter 
nyomban érintkezésbe lépett a berlini ame
rikai követséggel, hogy számithatnak-c a 
bécsiek egyáltalán arra, hogy az amerikaiak 
meglátogassák az osztrák fővárost. SchüríT 
miniszter azt az értesítést kapta, hogy mi
után ma nem indulhatlak el Berlinből, tel
jesen bizonytalan, hogy egyáltalán eljöhet
nek-e az osztrák fővárosba, tekintettel 
arra, hogy csak három nap állott rendelke
zésükre Bécs számára és

teljesen bizonytalan, hogy ez alatt a 
három nap alatt sikcriU-c úgy megja

vítani a Columbiát, hogy eljöhetnek 
vele Becsbe.

Az amerikaiak ugyanis semmiképen sem 
akarnak elállni attól a tervüktől, hogy fe
leségeik elé utazzanak.

A rendőri készenlét a délelőtti órákban 
elhagyta az asperni repülőteret. Ehelyett az 
utcákon erősítették meg a posztokat, ne
hogy valami tüntetés lehessen. A Hotel 
Imperialban, ahol lakosztályt foglaltattak 
Chamberlin és Levine számára, az osztrák 
kormány föntarlotta a szobákat, hogy ha 
mégis megjönnek a repülők, a holnapi vagy 
a holnaputáni nap folyamán teljesen rend
ben várja őket egy lakosztály.

Bécsben ezek után bizonyosra veszik azt, 
hogy az amerikai repülők, amennyiben si
kerülne a inai és a holnapi nap folyamán 
megjavítani a gépet és kedden az osztrák 
fővárosba repülnének, csak egy napig ma, 
radnának itt és nem úgy, amint tervezték, 
kél napig, esetleg három napig. Így azután

kizártnak tekintik azt, hogy Chamberlin 
és Levine elfogadnák a prágai és a bu

dapesti meghívást

és néhány órai bécsi tartózkodás után Prá-< 
gába, illetve Budapestre repülnének.

Miután vasárnap lévén, nem jelennek meg 
a délutáni újságok, amelyek teljesen ponto
san beszámolnának arról, hogy mi történt 
a repülőkkel, mi a Columbia tulajdonkén 
peni baja, a kora délutáni órákban röpcé
dulákat terjesztettek szét az utcákon és a 
mozik feliratokban közöltek, hogy Chambcr- 
lin és Levine mért nem érkeztek meg 
Bécsbe. A Dianna Bad fölötti villanyujság 
az esti órákban tudósította a bécsieket a 
repülők elmaradásának okáról.

Lévine nem hiszi, hogy 
Budapestre repülhessenek

Berlin, junius 12.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 

jelentése.)

Chamberlin és Levine meglehetősen zár- 
kózottan viselkednek és miután bécsi repü
lésük elmaradt, nem nyilatkoznak arról, 
hogy mik a legközelebbi terveik.

— Egyelőre. — jelentette ki Levine —« 
itt Berlinben várjuk be, amig a Columbia 
teljesen rendbejön és amig pénteken asszo
nyaink New Yorkból megérkeznek. Azután 
velük állapítjuk meg további programmun^ 
kát.

Mindketten nagy sajnálattal nyilatkoznak 
arról, hogy bécsi ütjük elmaradt és Cham
berlin kijelentette azt is ,hogy amennyiben 
ma Bécsbe repülhetett volna, szívesen tett 
volna eleget annak a meghívásnak, hogy 
Budapestre Is elrepül.

Levine az utolsó napokban amerikai és 
német pénzemberekkel folytatott tárgyalá
sokat, amelyek nyilván a rendszeres lég! 
közlekedés kérdésével foglalkoznak Európa 
és Amerika között. Arra a kérdésre, hogy
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ezen u héten chrplilnck-r Budapestre, Le- 
vine Igy válaszolt:

— Ezen a héten semmi esetre sem repül
hetünk Budapestre. Alig hiszem, hogy egy
általán lesz majd időnk prograiuniunk e ré
szének és sok mén szép tervnek megvalósí
tására. Pontos tárgyalásaink vannak, s 
hogy ezek eredménye folytán ml történik, 
azt még nem tudjuk. Még az Is kérdés, hogy 
repülőgépen, vagy hajón térünk-e vissza 
Amerikába. Én azt hiszem, mégis csak ha
jón ...

Berlin, jun. 12.

.1 Dcutschc Lufhansa közli: Chamberlin 
és Levinc óceánrepülök egyrészt. a Deulsche 
Lufthansa másrészt olyértelmii megállapo
dást kötöttek, hogy a motorok szokásos le
fékezésé csakis Chamberlin képviselőinek 
jelenlétében történik ni cg, annál inkább, 
mert c műveletnél az uj propeller kipróbá
lásáról van szó, mely Chamberlin adatai 
alapján készült. .! propellernek ez a meg
vizsgálása csak m i történhetett meg. Ennek 
folyamán az óceánrepülés által túlságosan 
igénybevett vcnlilrudak két cilinderének 
megújítása vált szükségessé. Lnnék követ
keztében a Bécsbe tervezett repülés néhány 
nappal clhalasztódik.

Berlin, jun. 12.

Chamberlin és Lévlnc óceánrepülők né
hány napot Baden-Badcnhcn szándékoznak 
tölteni, ahol 4—5 napi üdülésre vonulnának 
vissza és feleségeik érkezését várnak. Mi
helyt repülőgépüket megjavították, elindul
nak a Berlin —München—Bécs—Prága útra.

Hivatalos jelentés Chamberlin 
programjáról

Bécs, junius 12.
Az Egyesült Államok bécsi követsége 

a Bécsi Távirali Iroda utján közii Cham- 
berlin programját. Eszerint a gép javí
tása három-négy napot vesz igénybe.

Chamberlin tizenkilencedikén, va
sárnap érkezik Bécsbe

és huszonkettedikéig szándékszik az osz
trák fővárosban maradni. Az amerikai 
repülök feleségei valószínűleg csütörtö
kön érkeznek Brémába, Becsbe azonban 
nem mennek el. Chamberlin és Leülne 
feleségének megérkezése esetén a prog
ram úgy változik, hogy a két repülő 
szombaton megy Berlinből Münchenbe 
és onnan vasárnap reggel indul tovább 
Bécs felé.

Házastársak között 
a megbocsátást 

teltételhez kötni nem lehet
Érdekes jogszabályt állított fel .helyesebben 

újított fel a Kúria Wesztermayer tanácsa.
Egy magasrangu állninhivatalnok válókerc- 

setet adóit he, a felesége ellen azon a címen, 
hogy az asszony még 1923. év őszén elhagyta 
és azóta nem léit hozzá vissza. A perben, amely- 
lyel elsőnek n szekszárdi törvényszék foglalko
zott, az asszony azzal védekezett, hogy félje 
kél idegen nővel szerelmi levelezést folytatott 
<s egyiküknek, házassága felbontása esetére há
zasságot is ígért. A törvényszék helyt adott a 
védekezésnek és elutasította a férjei válókcrc- 
setével. Fellebbezés folytán az ügy a pécsi ki
rályi ítélőtábla elé került, amely a törvényszék 
ítéletét helybenhagvla.

A felperes hivatalnok felfolyamodással élt a 
döntés ellen a királyi Kúriához, a többi közi 
a7.-it is, mert szerinte a tábla jogszabálysértés
sel állapította meg róla, hogy a kél növel nem
csak levelezést, hanem viszonyt is folytatott, 
továbbá főként azért is, mert a táblai ítélet 
után felesége levélben közölte vele, hogy visz- 
ttat ér hozzá, ha lemond állásáról, nyugdijat- 
tatja magát és Itécsbe költözik vele.

A Kúria részben helyt is adott a felperesnek, 
amennyiben kimondta, hogy az elsőfokú bíró
ság ténymegállapítása a helyes, mert arra, 
hogy a felperes szerelmi viszonyt is folytatott 
volna a: idegen nőkkel, komoly és megnyug
tató bizonyíték nincs. De helyes a Kúria szerint 
a táblának az a következtetése, hogy az asz- 
szonyl a férje elhagyására cinnek házastárshoz 
nem illő, meg nem engedhető viselkedése kész
tette és az idegen nökk I való szerelmi levele
zés jogos okot adott az asszonynak a házassági 
együttélés megszakítására, Megállapította a 
Kúria azt is, hogy a megbocsátás lényére ii fel
peres nem hivnlkozhalik, mert jogszabály, hogy 
a megbocsátást fettételhez kötni nem lehet. Ha 
tehát az asszony a felpereshez való visszatéré
sét ahhoz a feltételhez kötötte, hogy hagyja cl 
állásit. nyugdijazlasMi magát és költözzenek 
Bécsbe. ez a feltételes megbocsátás a jogsza
bálynál fogva a házassági törvényben foglalt 
megbocsátás fogalma alá nem vonható. Mint
hogy pedig a megbocsátás igy nem történt meg. 
h felperes nem hivnlkozhalik sikerrel arra, 
hogy felesége, a levét kelte óla jogos ok nélkül 
van távol.

. A Kúria a fclp.’re t fclfolyamodAsűval eluta
sította, meri az asszony terhére történt ciha- 
gjás ténye az asszony terhére, a házassági 
Jogról szóló törvényben meghatározott bontó 
oknak nem minősíthető.

Őszre marad a biintetőjavaslat tárgyalása
kormány még a nyári szünet előtt szeretné a javaslatot letárgyaltatni, 

a kormánypárt azonban egyhangúlag vakációt követel

Tanácskozások az ellenzéki harc eszközeiről
Az uj büntetőjavaslat ügyében

vasárnap tanácskozások folytak min
denfelé.

Mig az. ellenzéki oldalon arról tárgyallak, 
hogy milyen eszközökkel kényszerítsék a 
kormányt a javaslat tárgyalásának elhalasz
tására. addig kormánypárti részről azon ta
nakodtak, miként lehetne rávenni . a kor
mányt szándékának megváltoztatására és 
ezzel megakadályozni a nyári szünet eltoló
dását.

A Hétfői Napló vasárnap délelölt minde
nekelőtt a kormány felfogása iránt érdeklő
dött. Pcsthy Pál igazságügyminiszter még 
szombaton este elutazott a fővárosból, 
ahová hétfőn délben tér vissza. Pestliy Pál 
igazságügyminiszter közvetlen környezeté
ben a következőket mondották a Hétfői 
Napló munkatársának:

Az igazságügyminiszter még a nyári szü
net előtt le akarja tárgyaltatni az uj 
büntetőjavaslatof, hajlandó azonban 
minden olyan módosítást honorálni, 
amely a javaslat alapvető részeit nem 

érinti.
Hivatalos körökben egyébként túlzottaknak 
minősítik a sajtó és az ügyvédi kar állal fel
hozott aggodalmakat. A kormány az éles

Horthy Miklós kormányzó 
Nagykörösön és Örkényben beszélt a 

magyar hősökről és a vitézek hivatásáról
Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyar

ország kormányzója ,ma délelőtt Nagykö
rösre érkezett és résztvelL a város 1011 hősi, 
halottja cmlékszobrápak leleplezése ünne
pélyén, amely bensőséges, keretek -között 
folyt le ezrekre menő közönség részvételé
vel.

A kormányzó az üdvözlésekre adott vála
szában hangsúlyozta, hogy megismerni jött 
Nagykörös derék magyar népét, amely ha
zafias erényei mellett mindig kivált szorgal
mával és dolgosságával is. Jól tudja, hogy 
e tősgyökeres magyar város lakói lankadat
lan munkásságukkal és egészséges üzleti 
szellemükkel a magyar zöldség- és gyümölcs
termelésnek egész Európában nevet szerez
tek. Szívből kívánja, hogy a hazaszeretet és 
a becsületes munka jegyében továbbra is 
minél erőteljesebben fejlődjön e szép jövő
re hivatott város. z

Az. üdvözlések elhangzása után az államfő 
ötösfogalon az ünnepély színhelyére, a Hő
sök terére hajtatott. A szobor jobboldalán 
állott a díszsátor, amelyben az. államfőn és 
kíséretén kívül József kir. herceg, Albrecht 
kir. herceg, Zsilvay Tibor, a képviselőház 
elnöke, gróf Csáky Károly honvédelmi mi
niszter, buksi Janka Kocsárd lovassági tá
bornok, a honvédség főparancsnoka, vitéz 
Hcllcbronth Antal nyug, tüzérségi tábornok, 
vitéz Kárpálhy Kamilló altábornagy, vitéz 
Siménfalvy Tihamér, a Vitézi Szék törzs
kapitánya, gróf Szapáry Lajos, Erődi- 
Harrach Tihamér, Kiss István, Madarász 
Adorján, Endre Zsigmond és Szabó Zoltán 
országgyűlési képviselők s a megye és vá
ros még számos előkelősége foglalt helyet. 
Amikor gróf Ráday Gedeon, a város ország
gyűlési képviselője engedélyt kért a szobor 
leleplezésére, a kormányzó a következő be
széddel válaszolt:

—- Messze idegen országokban alusszák 
örök álmukat a hősök, de itt él közöttünk 
az ö áldott emlékük, amelyet soha el nem 
múló hálával és kegyelettel ápolunk. A 
hálál és kegyeletet hivatott hirdetni ez a 
szobor is, amely 1011 bős magyar dicsősé
gét sugározza ki az Alföld kalászos rónái 
leié.

Bátran mentek ök a halálba, egyetlen 
gondolatért, egyetlen szent célért: a haza 
boldogságáért, a haza nagyságáért, ballal 
az ajkukon, virágosán, könnyű szívvel in
dultak a harcok vérzivatarába. Lelkűkben 
erősen lángolt a honszeretet, amelyet ma
gukba szívlak ennek a tősgyökeres magyar 
városnak levegőjében. Hl az ősi kollégium

Á Pttvá 11 f 4* c • 1 pengő 20 fillér és 2 pengő a
m • kAdw éB szalőnfttrdö a

Hungária-fürdőben
Naponta reggel e-tól este 8-lg. - KaV&.Xj

ellenzéki harc meginditásárjak bejelentését 
taktikai fogásnak minősíti, amely a sajtó
szabadság és a védelem szabadságán keresz
tül akar hangulatot kelteni maga mellett.

A kormánynak ezt a felfogását azonban 
maga a kormánypárt sem osztja.

A kormánypárti képviselők legnagyobb 
része ugyanis

a javaslat tárgyalásának őszre való ha
lasztását követeli.

A jobboldal általában még nem bocsájtko- 
zott a javaslat érdemleges megvitatásába, 
azok a kormánypárti képviselők pedig, akik 
a javaslatot már áttanulmányozták, súlyos 
aggodalmaiknak adnak kifejezést. A kor
mánypárt Eszterházy-utcai klubhelyiségében, 
ahol vasárnap este is nagy élénkség ural
kodott,

kivétel nélkül minden képviselő az el
halasztás mellett nyilatkozott, sőt a 
párt egyik alelnöke azt a határozott ki
jelentést tette, hogy a javaslatnak még 
a nyári szünet előtt való letárgyalása 

kizárt dolognak tekinthető.

Az ellenzék mindenesetre erősen készü- 

falai között tanította egykor a haza szerete- 
térc a nagykőrösicket Arany János, aki 
Toldijában megalkotta a magyar vitézség, 
becsület, önfeláldozás tágyogó eszményképét 
és •líoAszu évtizedek hMllva Nagykörös fiai 
az 1011 magyar hős. mint megannyi Toldi 
Miklós harcolt, küzdött, nem ismerve félel
met. megalkuvást, gyöngédséget. Ne felejt
sük ,hogy az ö emlékűk súlyos kötelessége
ket is ró reánk. Nem elég könnybeborult 
szemmel emlékeznünk, hanem folytatnunk 
kell az ö küzdelmüket. Ma nem karddal, 
'fegyverrel, hanem becsületes, kitartó mun
kával ugyanazért a szent célért, * amelyért 
ök vérüket ontották.

Hosszantartó és lelkes éljenzés fogadta a 
kormányzó szavait, mely után lehullott a le
pel a szoborról, Zala György szobrászmű
vész alkotásáról, mely Hungária istenasz- 
szonyt ábrázolja babérággal a karján, a hő
sök nevére tekintve.

Preszly Elemér főispán mondotta el ezu
tán nagyhatású ünnepi beszédét, majd Pa- 
tonay Dezső református lelkész a reformá
tus egyház, Takács Mihály prélátus a kato
likus egyház s Borsodi Mihály rabbi az iz
raelita hitközség nevében áldották meg a 
szobrot. Az emlékművet Dezső Kázmér pol
gármester vette át a város közönsége nevé
ben.

Az első koszorút Magasházy László alez
redes, első szárnysegéd helyezte el a szobor 
talpazatára Magyarország kormányzója ne
vében, majd József kir. herceg tette le ko
szorúját.

— Egy drága koporsótól, — mondotta, — 
jó anyám koporsójától jöttem ide, hogy 
1011 szeretett bajtársam koporsójára, mint 
volt hadvezérül? koszorút legyek úgy a ma
gam, mint Albrecht öcsém nevében azzal a 
bensőséges szeretettel, amelyet messze harc
tereken váltott ki szivemben az ő hősiessé
gük és szenvedésük. Oly nemzet, amelynek 
ily hős fiai vaunk s amelyben ilyen hős lélek 
él, nem halhat meg, az fel fog támadni. Le
teszem ezt a koszorút szeretetem jeléül az
zal az ígérettel, hogy életemet és véremet 
bármikor, úgy mint Ti, szent hazámért ál
dozom!

Számos beszéd után villásreggeli volt, 
majd a kormányzó továbbutazott Örkénybe, 
ahol részivel! a Vitézi Rend gazdaképző is
kolájának ünnepélyes felavatásán. Ili a kor- 

I mányzó Mnyer János földinívelésíigvi mi- 
miszter, Schandl Károly államtitkár és Pá- 

I lóczy-Horváth István felsőházi tag beszéde 
után a következő beszédet mondotta: 

lödik. Vasárnap a harc eszközeiről sorozat 
los megbeszélések folytak. Egyelőre bizto
sítva van a vita, mert hétfőn és kedden 
csak négyórás üléseket tart a Ház, szóno
kok pedig — még a kormánypárti oldalon 
is -- bőven vannak feliratkozva, egyébként 
is a munkásbiztosilási javaslat vitája —• 
normális körülmények mellett is — még 
8—10 napot vesz igénybe. A helyzetre jel
lemző, hogy a kormánypártban vasárnap 
hosszas’ számitgalásokba bocsájtkoztak az 
esetleges obstrukció időtartamának megálla
pítására. E számítások szerint, minthogy a 
munkásbiztosilási javaslat .334 szakaszból 
áll és minden szakasznál a részletes vitában 
negyedóráig lehel beszélni — még 16 órás 
ülések bevezetése esetén is — csak július 
közepére lesz törvény a javaslatból. Ha pe
dig a kormány ezután még a büntető
javaslatot is előveszi — augusztus közepén 
is ülésezni fog a Ház. Éppen e számítások 
alapján mondták ki a kormánypárton a 
várható döntést: őszre maród az uj büntető
javaslat tárgyalása.

Az ellenzéki mozgalomhoz egyébkén! 
Strausz István után vasárnap még a követ
kezők jelentették be csatlakozásukat: Pa- 
kots József, Gál Jenő és Kun Béla. Ezzel 
a harcosok száma 23-ra emelkedett.

f — Midőn a Vitézi Rend létesült, az volt á 
célom, hogy a vitéz nemcsak a nemzetvédel
mi vonatkozásban, hanem gazdasági téren 
is példaképen álljon a nép elölt, mint annak 
vezetője. Mihelyt a kezdet nehézségeit sike
rül leküzdeni, a vitézi telkeket mintagazda- 
ságokká kell átalakítani. Ha a földmivelö 
nép a kis mintagazdaságok kapcsán a több
termelés gyakorlati hasznát látja, meg fog 
győződni annak múlhatatlan szükségessé^ 
géről. Meg fogja érteni, hogy földjéből nem
csak saját kenyerét kell előteremtenie, ha
nt m annyit kell termelnie, hogy kulturigé- 
nueií növelhesse, gyermekeit jó nevelésben 
részesíthesse, högy embertársainak és igy, 
hazájának javát előmozdítsa. A tőbbtefme- 
lés első feltétele a gazdasági tudás és kép-- 
zettség. Csak a tanult gazda képes arra, 
hogy azt a haladást, amely gazdasági téren 
folytonosan mutatkozik, megértse és annak 
előnyeit okszerűen kihasználja. Képzett gaz
dákká kell tehát nevelnünk a vitézeket éi 
azok várományosait, meg kell adni a lehe
tőségét annak, hogy a vitézi telkek minta
gazdaságokká alakulhassanak át és nagy 
hivatásuknak megfelelhessenek.

— Azért állítom a Vitézi Rendet a tanitád 
szolgálatába, mert nagy erkölcsi tekintélyei 
és tagjainak hazaszerctö áldozatkészsége 
alkalmas eszköz arra, hogy a vezető köröket 
a gyakorlati többtermelés megvalósításában 
hathatósan támogassák..

Miután a kormányzó megemlékezett az is
kola alapításáról, igy szólott:

— Ti magyar gazdák, munkáljátok
meg földeiteket lelkes kitartással, de nyílt 
cs világos elmével, hogy azt megtarthassátok 
és a majdan utáltatok kővetkezőknek sok- 
kai gazdagabban és termékenyebben adhas
sátok át, mint ahogyan Ti azt atyáitok ál- 
dott kezéből átvettétek!

A kormányzó megtekintette még a gaz
daképző iskola telepéi, végignézte az Örké
nyi leventék zenés tornagyakorlatát, majd 
gyalog az Örkényi hősök emlékszobrához 
ment, végül meglátogatta Pálóczy-Horvátti 
István felsőházi tagot, az intézet alapítóját^ 
Este 7 órakor a kormányzó Kenderesre uta
zott, kísérete pedig visszatérve a fővárosba*
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Váradi Imre, 
az Anker-biztositó cégvezetője 

bécsi levélben bejelentette, 
hogy öngyilkos lesz

A cégvezető elhagyott felesége vasárnap 
bejelentette a rendőrségen, hogy ha nem 
segítenek rajta, két gyermekével együtt 

megöli magát
Vasárnap délelőtt a főkapitányság eltű

nési osztályára különös levél érkezett. A le
velet Váradi Imrének, az Anker Biztositó 
cégvezetőjének felesége irta. Elpanaszolja, 
hogy férje három hónappal ezelőtt eltávo
zott az Anker-palota első emeletén lévő la
kásáról és azóta nem tért vissza. Tudomása 
szerint férje

megismerkedett egy budapesti fogorvos 
szobalányával

és miután feleségét elhagyta, a leánnyal 
együtt Bécsbe költözött. Váradiné elmondja, 
hogy férje levelet irt Bécsből egy Budapes
ten lakó rokonának, amelyben

bejelenti, hogy a fiatal leánnyal együtt, 
aki vele Bécsbe ment, öngyilkos lesz. 

rÁ cégvezető felesége elkeseredett hangon 
írja, hogy mióta férje elhagyta, minden tá
masz nélkül maradt, a lakásából is ki akar- 
'ják tenni és már ott tart, hogy két kis gyer
mekével együtt a legsivárabb helyzetbe ke
rül. Eljárt az Anker igazgatóságánál, ahol 
azonban arra hivatkoztak, hogy a férje fi
zetését rendesen folyósítják és neki igy ter
mészetesen nem nyújthatnak anyagi segít
séget. Kéri a rendőrséget, hogy valamilyen 
módon segítsenek rajta, mert elkeseredésé
ben

végez magával és két gyermekével, 
vagypedig kutassák fel, hol van a férje, 
hogy érintkezésbe léphessen vele és értesít
hesse szomorú sorsáról.

A rendőrségre érkezett bejelentés után a 
Hétfői Napló munkatársa megállapította, 
hogy Imre 1925-ben került az Anker
Biztosítóhoz, mint tisztviselő. Fehérvára En 
yin, a biztositó akkori vezérigazgatója, úgy 
találta, hogy az intézet számára nagyon 
használható tisztviselő és szép előmenetelt 
biztosított neki. Később azután, mint isme
retes, Fehérváry eltávozott a vezérigazgatói

székből és milliárdos pert indított a vállalat 
ellen. Akoriban Walder Róbert került az 
intézet budapesti fiókjának élére. Váradi 
csakhamar megnyerte az uj igazgató bizal
mát és sokan azt hitték, hogy

a Fehér vár y-f éle perben éppen ő lesz 
az intézet koronatanúja.

A vállalat tisztviselői és a házbeliek né
hány hónappal ezelőtt hallottak arról, sut
togni, hogy Váradi gyakran megfordult egy 
fiatal nő társaságában, aki néni más, mint 
egy, a házban lakó fogorvos szobalánya és 
úgy tudják, hogy felesége ezért meghason- 
lott vele. Voltak azonban olyanok, akik a 
szállongó pletykáknak egyáltalában nem ad
tak hitelt. Walder ügyvezető igazgató is vál
tozatlanul megtartotta bizalmában Váradit, 
sőt május tizenötödikén megérkezett a bécsi 
főintézet leirata, amelyben közölték, hogy

Váradi Imrét cégvezetővé nevezték ki.

'Az ismerősök akkor már ugv tudták, 
hogy Váradi elköltözött az Anker palotából, 
ahol együtt lakott feleségével. Május 15-én 
érkezett meg a cégvezetői kinevezés és rá 
két napra, május 17-én, elutazott Bécsbe — 
a tisztviselők között elterjedt hir szerint a: 
igazgatóság meghívására, — mert egyes el
terjedt hírekkel kapcsolatban felvilágosítást 
akartak kérni tőle. Felesége azóta semmit 
sem hallott eltávozott férjéről, mig most 
megtudta, hogy a rokonához irt levélben be
jelentette öngyilkosságát. Ilyen előzmények 
után,,fordult Váradi Imréné a főkapitány
sághoz, .ahol' a bejelentés alapján vasárnap 
délelőtt Riszlics Lázár rendőrtanácsos ve
zetésével megindították a nyomozást a kü
lönösnek látszó ügy tisztázására és annak 
megállapítására, hogy mi történt Bécsben 
Váradival és a leánnyal.

Lindberghet Washingtonban 
példátlan lelkesedéssel fogadták

Washington, junius 12. 5
Lindbergh itt olyan ünneplésben részesült, mint még soha senkisem. Coo- 

lidge elnök, a kabinet, a diplomáciai kar és többszázezer ember üdvözölték, 
mindenek előtt pedig anyja. Coolidge elnök beszéd kíséretében átnyújtotta neki 
a repülőkeresztet, a legnagyobb kitüntetést, melyet légi teljesítményekért adhat.

Washington, junius 12.
(Wolff.) Lindbergh fogadtatásánál a lelkesedés példátlan jelenetei játszód

tak le. A tömeg viharosan éltette Lindberghet és ez folytonosan megismétlődött, 
úgy hogy az elnök nem tudta beszédét megkezdeni. Az elnök beszéde közben 
azután Lindbergh nevének minden említésekor megismétlődött az ováeió, mely 
tetőpontját érte el, amikor Coolidge és Lindbergh kezet fogtak és az elnök 
Lindberghnek az aviatika! keresztet mellére tűzte. Amikor Lindbergh beszélni 
kezdett, az ujjongás újra kitört. Lindberg közlése, hogy az európai népek üd
vözletét hozza az amerikai népnek, uj lelkesedést kelteit.

Az ünnepség befejezése után Lindbrgh közlése, hogy az európai népek üd- 
Házba ment, ahol washingtoni tartózkodásuk alatt az elnök vendégei lesznek.

Búd pénzügyminiszter 
nem kegyelmez a kisbankoknak

„A tízezer pengőnél kisebb alaptőkéjű bankok 
drágítják a hitelt"— Felszámolni, vagy beolvadni!

A kormány legutóbb rendeleti utón uta-. 
sitotta a tízezer pengőnél kisebb alaptőkével 
rendelkező pénzintézeteket, hogy záros ha
táridőn belül felszámoljanak, vagy pedig 
egymással egyesüljenek, illetve nagyobb 
pénzintézetbe olvadjanak. A vidéki kis ban- 
kocskákat igen súlyosan érintette a pénz
ügyminiszter rendelkezése, éppen ezért eré
lyes akciót indítottak létük megmentése ér
dekében.

A Hétfői Napló munkatársa ebben a kér
désben, amely a vidéket élénken foglalkoz
tatja, beszélt

Búd János pénzügyminiszterrel,

aki a következőket jelentette ki:
— Ragaszkodom ahhoz, hogy ezek a kis 

pénzintézetek felszámoljanak. Semmi értel
me sincs annak, hogy az olyan kis hankocs 
kák, amelyeknek alaptőkéje a tízezer pen
gőt, vagyis 125 milliót nem haladja meg, 
továbbra is működjenek. Ezeknek a bankok
nak a további működése károsan hat a ka
matviszonyok alakulására. Ar. a hir, mintha 
kormány ennek a rendeletnek a visszavoná
sát tervezné, nem felel meg a valóságnak.

Beszéltünk ebben az ügyben

Szabóky Alajos pénzügyi államtitkár
ral

. aki a következőket mondotta a Hétfői 
Napló inunk a tá rs ónak:

— Ezeknek a kisebb vidéki pénzintéze
teknek a felszámolását azért kellett elren
delni, mert aránytalanul drágábban dolgoz
nak. mint a nagy bankok, ez pedig drágítja 
a hitelt. Az ok tehát, amely miatt ezeknek 
az intézeteknek a felszámolását határoztuk 
cl. a hitel olcsóbbá tétele. Segédkezet nem 
tudunk nyújtani ezeknek a kis pénzintéze
teknek, mert nincs miből.

őrffy Imre, pénzügyi előadó
a következőkkel toldotta meg ezeket a nyi« 
latkozatokal:

Ezekkel-a kis vidéki pénzintézetekkel 
szemben nehéz kimélctct gyakorolni. Az 
olyan részvénytársaság, amely a minimális 
tízezer pengőt sem tudja összehozni, nem 
felelhet meg azoknak a kivánalmaknak, 
amelyeket a nyilvános számadásra kötele
zett vállalatokkal szemben emelni kell.

Trianon beteg, 
Trianon haldoklik

Herczeg Ferenc nagy beszéde 
a Délvidéki Otthon közgyűlésén

Uj hullámokat ver 
a klinikai szállítások ügye

Vasárnap uj nyomokra újabb tanukat 
hallgattak ki

nehéz munka az elszakított területek visz- 
szaszerzése, mert a trianoni béke nem grá
nitsziklákból, hanem csak agyagtömbökből 
készült.

A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd 
lilán Kun Jenő arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a közvélemény nagyobb gonddal fog
lalkozzék az elszakított Muraköz kérdésével.

Fali Endre dr. főtitkárjelentése után egy
hangúlag újból Herczeg Ferencet választot
ták elnökké és Vermes Bélát társelnökké.

r rÁ Délvidéki Otthon vasárnap tartotta köz
gyűlését, s ennek a gyűlésnek jelentőséget 
adott Herczeg Ferenc hatalmas elnöki be
széde. A pesti vármegyeházán tartott köz
gyűlésen hangzott el Herczeg riadója,

— Mi azt akarjuk — úgymond — amit 
kevés egyesület • akar, azt kívánjuk, hogy 
mihamar fölösleges legyen működésűnk 
és megszűnjön a mi egyesületünk. És én 
azt hiszem, úgy vallom, hogy ez az idő igen 
közel van. .4 békeszerződés napjai meg van
nak számlálva. Trianon beteg, Trianon 
haldoklik. Ne tévesszen meg bennünket 
a megszállók viselkedése. Úgy viselkednek 
ők, ahogy adott helyzetükben viselkedniük 
kell. A vakságban azonban egyik sem bízik 
abban, hogy akár az igazság morális ,akár 
a fegyver fizikai erejével tudja megvédeni 
a trianoni zsákmányt. Hogy a trianoni kér
dés milyen irányban fejlődik, azt könnyen 
meg lehet állapítani, ha látjuk, hogy a győz
tes nemzetek körében is napról-napra sza
porodnak a hangok, melyek mellőzhetetlen- 
nck mondják a békeszerződés revízióját. 
Ha megjönnek a fecskék, itt a tavasz s most 
tömegesen vonulnak a fecskék. A szervezet, 
mely gennyedő sebet hord magában, bár
mennyire irtózik is a sebész késétől, elöbb- 
ulóbb kénytelen magát alávetni az operá
ciónak. Európa is — bárhogy húzódik a 
gondolattól — mégis kénytelen lesz megba
rátkozni a trianoni szerződés revíziójával. 
Ez a békeszerződés úgyis csalás eredménye. 
Rendületlenül hisszük, hogy Nagy-Magyar- 
ország feltámadása elöltünk áll és nem lesz

sxafeorDo
Rendel: IQ— 4 él 7—8-ig térti- él nöibe'.egeknek

Vasárnap délelőtt tovább folytatta a rendőr
ség a klinikai szállítások ügyében a kihallgatá
sokat. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
dr. Bartha Gyula rendőrfőtanácsos kihirdette 
Fedor Károly, Haág Imre, és Farkas Ferenc, 
továbbá Strahlenberg György, Perényi Géza és 
Madarász István előtt megvesztegetés, illetve 
csalás büntette címén az előzetes letartóztatásról 
végzést. Ezt megelőzőleg már a kora délutáni 
óráktól kezdve folytak a kihallgatások, ame
lyek végül is a letartóztatást eredményezték 
és ezeken a kihallgatásokon kiderült, hogy még 

Nézze meg a Cordatic 
és a Metropol Garázs 
standját

az autókiállitáson
...................   iiiiii .. ...............*........

más személyek Is szerepelnek a klinikai 
botrányban.

Újabb nevek és újabb adatok kerültek a nyo
mozóhatóságok elé, melynek értelmében va
sárnap a nyomozás részben uj irányba terelő
dött és ennek folytán több újabb kihallgatást 
is eszközöllek.

Már vasárnap reggel sürgős idézéseket kéz
besítettek ki mindazoknak, akiknek bármi ke
vés közük is lehet a klinikai szállításokhoz. 
Délelölt három klinikai alkalmazotton kivül 
egv újabb szállítási vállalat cégvezetőjét, egy 
főtisztviselőjét, továbbá egy közismert előkelő 
társadalmi állású egyént is kihallgatott a rend
őrség tanúként, illetve kért bizonyos szállítá
sokra vonatkozólag felvilágosításokat. Ezek a 
kihallgatások nem jártak olyan döntöfontos- 
ságu súllyal, mint amilyenre számított a rend
őrség, de azért ez ügyben tovább folytatják a 
nyomozást annak megállapítására, hogy a 
jegyzőkönyvbe foglalt és a tanuk által elmon
dott adatok megfelelnek-e teljes egészében a 
valóságnak.

mert ellenkező e.scthcn a szállítási botrány ' 
előreláthatólag újabb nagy hullámokat fog 

vetni.
Igy az egyik szénkereskedelmi vállalat cég

vezetőjét és egyik főtlsztvlselőjét utasították, 
hogy holnap délelőtt az üzleti könyvekkel je
lenjenek meg a rendőrségen. Az újabban letar
tóztatott két gyanúsítottat különben hétfőn 
délelőtt szállítják át a Markó utcai ügyészségi 
fogházba.

Alkalmi vételekből eredő, perzsa és szmyrna 
sztfnyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

»AntikarU R.-T. 
(Sternberg Z. J.) 

VII., Dob ucca 31. sz. 
(Kazinczy uccat sarokUzlet 
Régi keleti szőnyegekért és antik 
bútorokat nagy árat fizetünk.
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Veszedelmes tiiz
• az ó-budaí hajógyár 

fatelepén
Komoly liiz keletkezeit mn. délelőtt az 

óbudai hajógyár fatelepén. A faraktár mel
lett égő cigarettával a fiibe Keveredett Vapp 
József, aki közben clszundikált és igy nem 
setle észre, hogy a száraz fii az égő cigaret
tától lángra gyulladt. A hatalmas lánggal 
égő lii már teljesen körülvette Pn/>p Józse
fet, amikor az öbölben ugyanakkor kikötő 
uszályhajó kormányosa észrevette a tüzel, 
amely már a közeli fenyőfa-telefórioszlo- 
pokba is belekapott. Szalui Antal kormányos 
erre a közeli rendőrhöz rohant, s ki azonnal 
értesítette a tűzoltóságot. Pár pillanat alatt 
megérkezett a központi tűzoltóság tiszti autó
jának vezetésével a II. és 111 ik kerületi tiiz- 
örseg, akik a már munkában levő gyári 
tiirőrséggel karöltve, hozzáfoglak a vesze
delmesnek látszó tűz megfékezéséhez. Sike
rült is hosszú, megfeszített munka után a 
tüzet elfojtani.

' Az oltási munkálatok nyugodt lefolyását 
súlyos baleset zavarta meg. A tűzhöz ro
bogó gyári tűzoltóság szerkocsijáról lezu
hant jimicsck György 43 éves hajógyári 
tűzoltó. A szerencsétlen ember a kocsi ke
rekei alá került, a kocsi teljesen átment 
rajta. Janicsck súlyos belső sérüléseket 
és láblörést szenvedett. A kivonult mentők 
snlyos állapotban vitték a Margil-kórházba. 
Állapota életveszélyes.

Bonyodalom a volt menyasszony 
levele körül, amely tévedésből 

a feleség kezébe került
Színpadra illő bonyodalmat okozott egy elő

kelő családból származó fiatal leánynak egy 
eltévedi levél, amely miatt azonban a színpadon 
megszokott bonyodalmon felül még ártatlanul 
súlyos mcgbánlósban volt része. Nagy Árpád 
fővárosi gyógyszerész három évvel ezelőtt jegy
ben járt néhai Rápolthy József jogügyi igazga
tósági tanácsos leányával, Rápolthy Gizellával.

Az eljegyzés természetesen megtörtént, 
a kihirdetés is be volt jelentve a budai plébá
nián, azonban váratlanul felbomlott az eljegy
zés. Nagy Árpád a szakítás után megígérte volt 
menyasszonyának, hogy ha az életben bármi
kor bajba kerül, mindig számíthat, mint ta
nácsadó, egy ismerősre és csak

nyugodtan forduljon hozzá.
Időközben Rápolthy Gizella özvegy édesanyja 
meghalt. A fiatal urileány egyedül maradt, min
den támasz, nélkül. Elhagyaluttságában eszébe 
jutott egykori vőlegényének Ígérete és mikor 
megtudta a címet, levelet irt neki, amelyben 
emlékeztette régebben tett Ígéretére. Nagy Ár
pád azonban megnősült és a véletlen ugy hozta, 
hogy

n levél a felesége kezébe került.
A'apyné valósziniileg félreértette az egykori jó
ismerősnek szóló baráti sorokat és feltűnően

éles hangú levélben válaszolt férje volt 
menyasszony ónak.

\ levélben felindulásában olyan súlyos kitéte
lekkel illette a fiatal nrilcanyl, amelyek nem 
bírják el a nyomdafestéket. Rápolthy Gizella 
a sértő kifejezések miatt ügyvédje, dr. Altorjay 
Sándor utján bccsülelsértési pert indított a 
gyógyszerész felesége ellen.

Palackozott 
tejünket 

a magyar kir. állatorvosi főiskola tej* 
hygleniai laboratóriumának 

bakferlolóulal ellenőrzése 
mellett, az egyes időszakok szerint csak- 
ügy, mint eddig

3-5-3-6 ’/»zsírtartalommal, 
a vitaminokat kímélő, az esetleges káros 
baktériumokat megsemmisítő

mefjbizható pasztőrözésl 
eljárás szerint kezelve hozzuk forgalomba 
és fiókjaink útján

díjmentesen házhoz szállítjuk
Budapesti Központi Általános Tejcsarnok 

Részvénytársaság

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon előze
tes letartóztatásba helyezték a pcstvidéki 
ügyészség egyik dijnokát. aki néhány nappal 
ezelőtt n pestvidéki törvényszékről egy Írógépet 
lopott cl.

Pénteken reggel a., pcstvidéki .lööényjzék 
146 os szánni úgynevezett leirójáLól ismeretlen 
körülmények közöli

eltűnt egy Írógép.

A jiülöpö* felfedezésről nyomban idcotéH (<(*

A féltékenység 
halálba kergetett egy vagyonos 
budapesti régiségkereskedőt

Gázzal mérgezte meg magát Szeneire! 
Armand a Semmelveiss-utcában

Vasárnap délelőtt a Semmehveiss-utca 13. 
számú házban lévő lakásán halva találták 
Szendrei Armand ismert fővárosi régiségke
reskedőt. A nagykereskedő kinyitotta a gáz
kályha csapját cs a kilóduló gáz megölte. 
Az öngyilkosság a kereskedővilágban ért
hető nagy megdöbbenést fog kelteni ,mcrl 
Szendrciról mindenki tudta, hogy a legelő
kelőbb főúri családokkal van üzleti össze
köttetésben, nagy vagyona van és a nőtlen 
kereskedőnek semmi oka sem volt arra, 
hogy öngyilkos legyen.

Az öngyilkosságot ugy vették észre, hogy 
délelőtt Szendrei lakásába becsöngelclt egy 
nőismerőse, aki a nagykereskedőt gyakran 
felkereste. Minthogy hosszas csöngetés és 
kopogás után sem nyitott senki ajtót, a nő 
lement a házmesterhez, akinek elmondotta, 
hogy gyanúsnak találja a dolgot, mert meg
beszélte Szendreivcl, hogy a lakásán talál
koznak. A házmester erre a lánnyal felment 
a lakásba, de hasztalan dörömböllek, senki 
sem jelentkezett. Erre erőszakkal fellőtték 
az ajtót, de nyomban hátrahököllek, mert 
a lakásból tűrhetetlen erős gázszag áradt ki. 
Végre is behatoltak a pazar eleganciával, 
muzeális tárgyakkal berendezett lakásba és

Kállay Tibor újból kijelentette, 
hogy a hadikölcsönöket valorizálni kell
Nagygyűlés kéri, hogy a kormány hívjon össze 
pénzügyi konferenciát a kérdés megoldása végett

A küzdelem a hadikölcsönök valorizációja 
érdekében, lankadatlanul tovább folyik. Vasár
nap is gyűlés volt a regi képviselőházban, á- 
inelyet a Hadikölcsönkötvénytulajdonosok' Szö
vetsége rendezett, Matavostky Lajos nyug, 
táblai elnök vezetésével. Az elnök mindenek
előtt bejelentette, hogy Kállay Tibor, az egye
sülethez levelet intézett, amelyben

Kállay leszögezi, hogy a kormány az el
múlt választáson Ígéretet tett a hadiköl

csönök valorizációjára.
Az Ígéretek nem maradhatnak puszta sza

vak,
u kormánynak kötelessége az 1027—28. évi 
költségvetés keretében gondoskodni a hadi
kölcsönök visszafizetésének törlesztéséről.
A hadikftlcsön visszafizetést a kormány nem 

intézheti cl diszkrécionális hatáskörében, ha
nem csak egyképpen: ha a költségvetésben

évi 12 millió pengőt
felvesz erre a célra.

Kállay Tibori a levél felolvasása után per
cekig éljenezte a gyűlés közönsége. A nagy
gyűlés előadója Szilágyi Lajos, országgyűlési 
képviselő emelkedett ezután szólásra.

— A miniszterelnök — úgymond, — kije
lentette. hogy a költségvetésben megfelelő ösz- 
szeget vesznek fel a tönkrement hadikölcsön- 
lulajdonosok segélyezésére. A kormány azon
ban ezt nem csinálja, hanem egyszerűen azt 
teszi, amit jónak lát. A kormány azoknak a 
követeléseknek a teljesitésére, amelyeket a 
a hadikölcsöntulajdonosok gyűléseiken han
goztattak, nem hajlandó. A karitatív gondolat 
keresztülvitele a hadikölcsöntulajdonosokra 
nézve nem kielégítő.

Ha a kormány komolyan akarja segé- 
Icyznl a kötvénytulajdonosokat, először is 

Írassa őket össze.

A kormány a választások során Ígéretet telt 
a valorizációra. Az ígéretet be kell tartani. A 
kormány és pártja obligóban van a hadiköl- 
csöntulajdonosokkal szemben. Csak egy módon 
teljesítheti ígéretét ; ha — miként Kállay Tibor 
leszögezte; évi 12 millió pengőt beállít a költ-

Letartóztatták Sztojákovits Mihály 
ügyészségi dijnokot, aki Írógépet 
lopott a pestvidéki törvényszéken

ekkor a padlón fekve, arcra borulva eszmé
letlen állapotban megtalálták a nagykeres
kedői. Azonnal kihívták a mentőket, de 
már néni akadt dolguk. Szendrei Armand 
halott volt.

Rövidesen rendőri bizottság érkezett a 
helyszínre, amely megállapította, hogy 
Szendrei tegnap este kinyitotta a gázkály
hát és a kiáramló gáz megölte. A bizottság 
ezután hozzálátott az öngyilkosság okának 
megmagyarázásához. Kihallgatták Szendrei 
háziasszonyát, barátait, de mind érthetetle
nül állt az eset előtt. Kihallgatták a nagyke
reskedő hölgyismerősét is, aki elmondotta, 
hogy régi barátság fűzte Szendreihez, aki az 
utóbbi időben féltékenykedni kezdett és 
emiatt gyakran volt köztük hangos véle
ményeltérés. Szendrei éppen ezért nagyon 
elkeseredett és az utóbbi időben többször 
biztatta a leányt, hogy haljanak meg együtt. 
A lány azonban nem volt erre hajlandó, 
mire Szendrei kijelentette:

— Hát akkor egyedül halok meg.
Sötét szándékát aztán ma éjjel végre is 

hajtotta. Holttestét a bonctani intézetbe 
vitték.

ségvetésbe a kölcsön visszafizetési céljára.
~- A kormánynak ezt meg ke)J, tenni?. mert
már kitörnek azok az elfojtott indulatok 
a hadikölcsöntulajdonosok táborából, ame
lyeket eddig nagynehezen fékezni lehetett.

Most már igazán minden hang, minden kitörés 
jogosult a károsultak részéről, azzal az eljárás
sal szemben, amit irántuk tanúsítanak. A kor
mánynak nagy szerencséje, hogy a hadiköl- 
csönkárosultak nagy tömege szerény módon 
viselkedik. Ugyanakkor pedig a pénzügymi
niszter terrorizál kifelé, befelé egyaránt a ha- 
dikölcsöntulajdonosokkal szemben.

Erre a kijelentésre sűrű közbeszólások, éles 
felkiáltások hallatszanak:

— Mondjon lel Tartsa be a békéscsabai pro- 
grambeszédjétl .1 Molinumra tudtak letenni 
százmilliárdokat I

Ilyen és ehhez hasonló közbeszólások hang
zottak cl a terem minden oldaláról, ugy hogy 
Szilágyi Lajos .beszédét csak a percekig tarló 
zaj lecsillapulása után folytathatta és hangsú
lyozta, hogy a kormány ősszel akar foglalkozni 
a valorizációval. A hadikölcsönkötCénytulajdo- 
nosok addig nem várhatnak.

A nagy tapssal fogadott beszéd után hatá
rozati javaslatot terjesztett elő, hogy a gyűlés 
mélységes felháborodással és megdöbbenéssel 
veszi tudomásul Rúd János pénzügyminiszter
nek a Házban tett kijelentéseit s ezekkel a ki
jelentésekkel szemben a hadikölcsönkötvénytu
lajdonosok nagy tábora appellál a miniszterel
nökhöz és a kormányzóhoz. azzal a kérelem
mel, hogy

a kormány hivassa össza sürgősen az utób
bi évek volt magyar pénzügyminisztereit 
és velük a hadikölcsönök valorizációjára 
vonatkozó megoldási módozatokat minél 

előbb tárgyaltassa le
s a volt pénzügyminiszterek ezirányu javaslatát 
az országgyűlés meg

a nyári szünet előtt
tárgyalja.

A nagygyűlés a határozati javaslatot egy
hangúlag elfogadta.

hk dt. fíyőrffy főigazgatónak, aki azonnal 
bűnvádi feljelentést lett a főkapitányságon is
meretlen lettes ölen.

Még aznap két detektív megjelent a főuteai 
1 örvényház épületében és megkezdték a nyo
mozást. Kihallgatták az emeleti teremőröket, 
akik tiltakoztak a gyanúsítás ellen cs elmon
dották, hogy dőlte lévő nap délutánján egy 
dijnok nagyobb csomaggal távozott az épület
ből, amelyben valószínűleg az írógép volt.

A detektívek ezen a nyomon haladva csak
hamar megállapították, hogy a tettes Sztojá- 

kovits Mihály joghallgató, a pestvidéki törvény, 
szék dijnoka, aki rövidesen

beismerte a lopást.
Elmondotta, hogy súlyos anyagi viszonyok kö- 
zött él a szüleivel és ezért követte cl az Írógép* 
tolvaj lást.

Csütörtökön délután négy óra tájban, amikot 
már teljesen elhagyatott az épület, becsoma
golta az előre kiszemelt írógépet és a főkapun 
keresztül akart eltávozni. Nyúl István főportás 
ébersége, megakadályozta, hogy kisurranjon éj 
ekkor az épület hátsó ablakán,

a fogházon keresztül távozott el.
A fogházőrök ismerték az ügyészségi dijnokot 
és szó nélkül távozni engedték Sztojákovitsot, 
aki nyomban elzálogosította egy ismerősénél 
a hatmillió értékű Írógépet.

Most, hogy a rendőrség megállapította a tét* 
tcs kilétét, a pestvidéki ügyészség dr. Soros, 
pataky főügyész utasítására d

névreszóló feljelentést tett a dijnok ellen, 1 
akit egyébként nyomban elbocsájtotlak' állásé* 
hói. A megtévedt fiatalembert vasárnap délelőtt 
átkisérték a Markó-utcai ügyészségi fogházba.

Meg akarják állapítani, 
jogos önvédelemből ölt-e 

a budafoki rendőr
Béni János budafoki közrendőr — mini 

ismeretes — néhány nappal ezelőtt a buda
foki Bcniczky-utcában egy revolverlövéssel 
megölte az ellenszegülő Stark Antal ügynö- 
köt, akit a rendőr az ottani kapitányságra 
akart előállítani. A halálos kimenetelű lövöl
dözés után megjelent a helyszínen a pestvi
déki ügyészség vizsgálóbírója, dr. Felszcghy 
Róbert és dr. Gyulay Elemér törvényszéki 
orvos. A helyszínen történt tanúkihallgatás 
sok arra engedtek következtetni, hogy a ren
dőr jogosan, tehát önvédelemből használta 
a fegyverét, mert megelőzően Stark Antal 
kicsavarta kezéből a kardját és a rendőrre! 
támadt.

Időközben olyan momentumok merülted 
fel, amelyek az ellenkezőjét látszottak iga, 
zolni, — miután a pestvidéki törvényszék 
elrendelte a vizsgálatot — Felszeghy Róbert 
vizsgálóbíró kedden délelőtt fogja a véres, 
esemény szemtanúinak a kihallgatását meg< 
kezdeni. A tanuk vallomásától függ, hogy 
Béni János rendőrt előzetes letartóztatásba 
helyezik-e, avagy a vizsgálat lefolytatásáig 
szabadlábon hagyják. Béni János azzal vé
dekezik és védehhére széttttnnükál is jelen
tett be, hogy életveszélyes hélyzetUéh volt és 
csak a legutolsó pillanatban nyúlt a fegyver 
réhez.

A rendörföparancsnoksáflon egyébként 
már folyamatba tették Béni János ellen a 
fegyelmit megelőző vizsgálat megindítását.

Tévedésből 900 pengővel 
többet vett föl, elköltötte 

~ letartóztatták
A postaigazgatóság néhány nappal ezelőtt 

csalás címén bűnvádi feljelentést tett a főkapi
tányságon Balázs Ferenc kispesti Iraflkos ellen^ 
aki a feljelentés szerint — kilencszáz pen
gővel károsította meg a kincstárt.

A postaigazgatóság feljelentése elmondotta, 
hogy Balázs kispesti (Árpád-utca 10.) traflkos 
néhány nappal ezelőtt megjelent a kispesti 
postahivatalban, hogy elszámolásra átvegyen 
kincstári értékcikkeket. Az átvétel alkalmával 
az eljáró postatisztviselő tévedésből az elismer- 
vényblankettára egyszáz pengős tételt az ezer 
pengős rovatba vezetett be és igy

a traflkos jogtalanul jutott kilencszáz pen
gőhöz.

Utóbb ezt a tévedést észrevették, de Balázs ta
gadta, hogy a kilencszáz pengőt ő felvette 
volna.

A. feljelentés után a detektívek sorra járták 
a kispesti postahivatalban aznap eljáró ügyfe
leket, s ennek során megállapították, hogy

Balázs néhány nap óla feltűnően költekezik, 
s ez a pénz minden kétséget kizárólag a jogta- 

kilencszáz pengőből származik* 
Előállították a főkapitányságra, ahol először 
tagadott, majd az elébetárl terhelő bizonyíté
kok alapján vasárnap délelőtt

beismerte, hogy a kilencszáz pengőt átvette. ’ 
Elmondotta, hogy a tévedést nyomban észre
vette, de igyekezett azt eltitkolni. Beismerő val
lomása után Balázs Ferencet a főkapitányságon 
előzetes letartóztatásba helyezték és hétfőn át- 
klsérik az ügyészség Markó-utcai fogházába,
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Krausneck dr. 
bajor pénzügyminisztert 
agyongázolta a villamos
Föl akart ugrani egy villamosra és eltörte 

a nyakcsigolyáját
München, jun. 12.

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
Tragikus katasztrófa érte ma Kraus

neck dr. bajor pénzügyminisztert, a né
met politikai élet egyik legismertebb s 
legtehetségesebb férfiét. Miközben beteg 
feleségét akarta meglátogatni és villa
mosra akart felugrani, elesett ,nyakcsigo
lyáját eltörte és a villamos darabokra 
törte össze testét.

Krausneck dr. negyvenkilenc éves volt 
és 1920-ban lett Bajorország pénzügymi 
nisztere s azóta hét esztendőn keresztül 
különböző pártok alatt töltötte be ezt a 
tárcát. Nagy része volt a német pénz
ügyek rendezésében, kitűnő adminisztrá
tornak tartották, az ő nagy érdeme volt 
az, hogy Bajorország a birodalom részé
ről különleges és kedvező pénzügyi elbá
násban részesült.

A pesti izraelita hitközség 
izgalmas közgyűlése

TulklabáltAk az ellenzéki szónokot aki kénytelen 
volt beszédét abbahagyni

’A pesti izraelita hitközség választmánya 
és képviselőtestülete Lederer Sándor dr. hit
községi elnök elnöklésével vasárnap délelőtt 
tartotta évi rendes közgyűlését, amelynek 
során kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
az elnök az elmúlt év nagy halottairói, Vá- 
zsonyi Vilmosról, Bánóczy Józsefről és Be- 
nedikt Henrikről, akiknek emlékét a köz
gyűlés jegyzőkönyvileg örökítette meg.

Az elnök beszédében visszapillantást vetett 
a lefolyt esztendőre s azt mondotta, hogy 
a zsidóság, melyet ezeresztendős kapcsok 
'fűznek Magyarországhoz, bízva várakozik s 
olyan, mint a viharvert, lesújtott magas ut- 
széli fa, melynek rögei a honi földhöz ta
padnak s ebből a földből meríti minden 
erejét.

Soltész Adolf elismeréssel nyilatkozott a 
hitközségi elöljáróság munkásságáról, majd 
Ostern Lipót dr. szólalt fel, aki kifogásolta, 
hogy a vallásoktatás nem áll a pesti izraelita 
hitközségben a legmagasabb színvonalon. 
Fejtegetéseit a közgyűlés számos tagja iz
gatott ellentmondásokkal kísérte, mikor pe
dig a Pro Palestina-akcióról szólott, a köz
gyűlés tagjai a közbeszólások özönével arra 
utaltak, hogy a hitközség első dolga a ma
gyar zsidóságot szellemileg és anyagilag meg

Hersko Andor dr. rákosligeti orvos 
morfiummal megmérgezte magát

Elkeseredett küzdelem után \égül is sike- 
rüit a lefegyverzés és a lövöldözök közül 
tizenöt embert elfogtak. Valamennyiről meg
állapították, hogy a kommunista szakszer
vezet vezetőségi tagjai. Személyazonnossá- 
guk igazolása után egy kivételével szabadon 
bocsájtották őket.

f A kispesti mentők súlyos morfiummér
ge réssel a Rókus-kórházba szállították 
Hersko Andor rákosligeti orvost, a Poli- 
klinika orvosát.

Hetsko Andor dr. három évvel ezelőtt 
költözött Kálkápolnáról a pestkörnyéki 
Rákosligetre és ugyanakkor a Poliklinika 
orvosa is lett. Családjával visszavonultan 
éldegélt és az egész községben közszere
tetnek örvendett.

Az utóbbi hónapokban Ideges tündék 
mutatkoztak az orvoson, amit elősegí
tett az is, hogy bár nagy praxisa volt, be

Krausneck dr. felesége néhány nap óta 
egy müncheni sebészeti klinikán fekszik 
betegen. A miniszter többizben meglátó* 
gatla feleségét és ma délelőtt is hozzá 
igyekezett. A stahlenbergi pályaudvarnál 
ct/?/ induló közúti kocsira akart felugrani, 
amikor hirtelen elcsúszott. Az esés olyan 
szerencsétlen volt, hogy a miniszter nyak
csigolyája rögtön eltörött és a két kocsi 
közé került, amely gerincoszlopát és lá
bait súlyosan megsebesítette. Amikor a 
kocsi fékezett és megállóit, a miniszter 
még élt, gyorsan gépkocsiba helyezték, 
de mire a kórházba szállították, már meg
halt.

A szerencsétlenül járt minisztert nem 
ismerték föl és csak a kórházban állapi
tollák meg személyazonosságát. Halála 
mély és általános részvétet keltett és Ba
jorország, valamint a birodalom középü
leteire kitűzték a gyászlobogókat.

erősíteni s csak azután lehet szó palesztinai 
gyűjtésekről.

A zajos beszed után Vértes Emil szólalt 
fel, majd Braun Vilmos, a numerus clausus 
jogfosztásai ellen tiltakozott. Ezután Bein 
Áron, a hitközségi ellenzék egyik tagja, 
emelkedett szólásra. Izgalmas, szenvedélyes 
hangon kezdett beszélni, kritizálta a hit
község működését, majd személyeskedni 
kezdett, mire kitört a • vihari a közgyűlés 
tagjai hangos megjegyzéseket fűztek a szó
nok beszédéhez, aki végül is kénytelen volt 
beszédét abbahagyni. Dr. Gajdusek kemény 
szavakkal kritizálta a hitközségi ellenzék 
munkásságát, Szabolcsi Lajos dr. pedig 
arra hivatkozott, hogy a magyar független 
bíróság maga mondott Ítéletet a hitközséget 
rágalmazó ellenzékről. Dr. Kecskeméti Adolf 
és Kaszab Aladár elöljárók a vallásoktatás 
és a kórházi intézmények nevében utasítot
ták vissza az ellenzék vádjait, majd a köz
gyűlés egyhangúlag bizalmat szavazott az 
elnökségnek és az elöljáróságnak. A köz
gyűlés végül is elhatározta, hogy a felve
endő egymillió dolláros kölcsön ügyében 
tárgyalásokat kezd a két legelőnyösebb 
ajánlattevő intézettel, az Angol-Magyar 
Bankkal és az Oversea Bankkal.

tegeitől igen sokszor nem tudta meg
kapni a honoráriumot és igy anyagi gon
dokkal küzdött. Az álmatlanság és ideg- 
bántalmak ellen különböző csillapító
szereket szedett, rendszerint morfiumot.

Közvetlenül ebéd után ezentúl is szo
kása szerint lefeküdt, öt óra tájban fele
ségének feltűnt, hogy az orvos még min
dig nem került elő. Azt hitték, hogy al
szik és ezért nem akarták zavarni, mi
kor azonban később sem adott élctjclt 

magáról, felesége bement a szobába, 
hogy .fölkeltse. Mikor benyitott a háló
szobába, ijedten hőkölt hátra, mert az 
orvos habzó szájjal, hörögve fe
küdt az ágyban .

Azonnal orvost hívtak, aki megállapí
totta, hogy Hcrsko Andor dr. morfium
mal mérgezte meg magát. A lefekvéskor, 
szokása szerint, bizonyára morfiumot

A sztrájkoló sofőrök érdekében a Szak
szervezeti Tanács tárgyal a Martával

A Marta elnöke békét és megegyezést akar
A soförsztrájkban vasárnap sem történt 

döntő fordulat. Délelőtt a főkapitányságon 
Andréka Károly dr. főkapilányhelyetle.snél 
megjelentek a sztrájkoló sofőrök megbízot
tai és hosszasan tanácskoztak. A megbízot
tak kijelentettek, hogy a sztrájkot csak ab
ban a: esetben hagyhatják abba, ha a 
Marta a sztrájkoló sofőröket kivétel nélkül 
visszaveszi. A főkapitányhelyettes a megbí
zottaknak kijelentette, hogy kívánságukat 
közvetíteni fogja a Martához és hétfő dél
előtt liz órára újabb értekezletet hivott 
össze. Ezen az értekezleten már az autótaxi 
vállalat képviselője is jelen lesz.

Hattenberger Samu, a Marta vezérigaz
gatója a sztrájk állásáról a következőket 
mondotta:

— Eddig 150 autót állítottunk forgalomba 
és a jövő hét folyamán remélhetőleg sike
rülni fog ezt a számot megduplázni és igy

Bűnvádi feljelentés és rendőri nyomozás indult 
vasárnap három kicseréli banán miatt

A főkapitányság központi ügyeletén Moldo- 
ványi Sándor követsegi tanácsos nem minden
napi ügyben emelt panaszt egy ismert, előkelő 
belvárosi csemcgekereskedés ellen. A bejelentés 
annyira szokatlan természetű ügy miatt tör
tént, hogy az első pillanatban nem lehet tudni, 
vájjon nem tévedésen alapszik-c az egész do
log, szokatlan volta miatt azonban a hyilvá- 
liosság elé kívánkozik.

Moldoványi Sándor kövelségi tanácsos, aki 
a Muzeum-körut 3. számú házban lakik, meg
jelent a főkapitányságon és a következő pa
naszt tette:

— Ma este — mondotta — bementem a 
Kigyó-utca 4. számú házban lévő Nikás:l-fé\e 
csemegeiizletbe, hogy banánt vásároljak. Egy 
egész füzérről leszakítottam három szép, érett 
banánt és zsebembe akartam tenni. A segéd 
azonban udvariasan elkérte tőlem és

ajánlkozott, hogy majd becsomagolja.

Az udvarias kérésre átadtam a három banánt, 
majd a pénztárhoz mentem és fizettem, azután 
átvettem a felém nyújtott kis csomagot. Az. üz
letből a Tó-moziba mentem. A szünetben kivet
tem zsebemből és kibontottam a csomagot, 

Revolveres botrányt rendeztek a 
francia kommunisták egy vasúti 

ünnepélyen
Párisi junius 12.

St. Etienben vasárnap tartották az első 
francia vasut megnyitásának emlékünnepé
lyét, amelyen resztvett Tardipu közmunka
ügyi miniszter is. A zenekar a nemzeti him
nuszt játszotta, amikor váratlanul incidens 
történt.

A nézőközönség soraiból több revolver
lövést adtak le.

A fegyverdörrenésekre óriási pánik támadt. 
A rendőrség azonnal akcióba lépett és le 
akarta fegyverezni a lövöldözőket, ami azon
ban csak valóságos kézitusa után sikerült, 
amelynek során

öt rendőrtisztviselő megsebesült.

vett be, esetleg eltévesztette az adagot és 
igy súlyos moríiummérgezést szenvedő
déit. Kihívták a mentőket, akik az orvost 
súlyos állapotban a Itókus-kórházba 
vitték.

Hcrsko Andor dr. a kórházi ágyon 
sem nyerte még vissza eszméletét és igy, 
nem lehet megállapítani, hogy öngyilkos
ság, vagy véletlen baleset történt-e.

majdnem a teljes kocsipark forgalomban! 
lesz. i

— A munkások követelésének nem tehe
tek elegei. 4 750 sztrájkoló sofőrt néni ve* 
hetjilk vissza, hanem csak hatszázat, mert a 
most dolgozó sofőreinket nem vagyunk haji 
landók elbocsátani.

Vasárnap délután Gál Benő, a Szakszer
vezeti Tanács titkára felkereste Káldi Jenő 
kormányfőtanácsosi, a Marta elnökét, aki 
előtt kifejtene, hogy a sofőrök elmentek az. 
engedékenység határáig. Felkérte Kálditt 
hogy most már tegyen ö lépéseket a sztrájk 
megszüntetése érdekében. Küldi kijelentette, 
hogy ö maga is szükségesnek tartja, hogy, 
méltányos intézkedések történjenek és min
dent meglesz a béke érdekében.

Most már csak az a kérdés, meg tudja-tí 
Káldi Jenő törni Haltenbcrger vezérigaz
gató merev álláspontját, mert különben 
még sokáig eltart a sztrájk.

hogy megkínáljam banánnal a társaságom tag< 
jnil. Mikor a csomagot kibontottam, legnas 
gyobb meglepetésemre láttam, hogy

az általam kiválasztott érett, szép gyümöl
csök helyett 3 darab rothadt, élvezhetetlen 

banán van benne.

A feljelentésben annak a gyanújának ad kis 
fejezést a követség! tanácsos, hogy a kiszol
gáló alkalmazott a csomagolásnál kicserélte a 
kiválasztott banán-diszpildányokat és rosszat 
adott helyettük A panasz csalásról szól és 
megnevezte a kárösszeget is.

Egy pengő negyven fillér a kárösszeg, 
amelynél kisebb az utóbbi évtizedben nem 

szerepelt a rendőrség előtt.

A főkapitányságon természetesen szabálysze
rűen megindították az eljárást, annál is inkább, 
mert a követségi tanácsos igaza bizonyítására

bűnjelként bemutatta a három banánt.

A nem mindennapi ügyben folyik az eljárás, 
valószínű azonban, hogy tisztázódik a félreér
tés cs békésen intéződik el a dolog.

Briand 
Genfbe utazott

Pár ín, junius 12.
.1 Hétfői Napló tudósitájának 

telefonjclentése.

A népszövetség tanácsülésére Brland 
francia külügyminiszter ma Genfbe utazott. 
Kíséretében volt Patti Boncoure képviselő. 
Franciaország népszövetségi delegátusa Is.

VAS-, OÉP- ÉS 
HÁZTARTÁSI IPARI 

KIÁLLÍTÁS 
kapcsolatban 

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

és
Olcsó Polgári Butorbcmutató

A Szent István hét kiállításai
Városligeti Iparcsarnok 

Fővárosi Csarnok 
augusztus hó 18-tól szeptember hó 15-ig

Fogházőrök e's rabok 
összeesküvése

Szófia, junius 12.

A rendőrség napokon át tarló nyomozás 
után veszedelmes összeesküvés nyomára ju
tott. Megállapították, hogy a .szófiai központi 
fogház foglyai összeesküdtek a fogházőrök
kel és meg akartak szökni. A fogházőrök 
segítségével az elítéltek földulatll folyosó
kon akarlak kijutni az épületből.

Harminchat méter hosszú alagutat áslak 
és tervük már-már sikerült, a rendőrség 
azonban az utolsó pillanatban leleplezte 
őket, Több letartóztatás történt.
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Hat fiú, hat leány
r \ budapczli vendéglősök ipartestületének 
'küldöttsége ma felkereste Gundel Károlyt, 
hagy üdvözölje tizenkettedik gyermeke 
születése alkalmából. Gundel Károly büsz
kesége a magyar vetuléglősiparnak, s (ipái
kor kartársai fölkeresték, üdvözölték, akkor 
ehhez a gratulációhoz számosán csatlakoztak 
a magyar közélet és a társadalom minden ré
tegéből. Gumid Károlynak a társadalomban, 
a jótékonyság terén és a gazdasági életben 
olyan nagy is tevékeny szerepe van. hogy 
családi ünnepe alkalmából a barátságnak és 
a szeretetnek számtalan megnyilvánulása 
közeledett felé.

Ilat fiú, hat leány, — mondotta kedve
sen Gundel Károly — ez az én programmom 
ts’cz az én örömöm.

.1 Gundel-család legifjabb sarjának ke
resztneve különben Gellert Imre lesz, mert 
édesapja ezt a nevet választotta számára, 
hiszen abban az esztendőben született, ami
kor a Gundel-család átvette a Gellcrl-szálló 
éttermének bérletét. Hal fia. hat leány: lehel 
ennél nemesebb, szebb, különb és kedvesebb 
öröm a világon?

— A koronázás emlékezete. Méltó keret
ben szentelték fel vasárnap délelőtt a Szent- 
háromság-téren levő újjáépített Szenthárom
ság emlékművet. A Nemzeti összetartás 
Köre és a Magyar Férfiak és Nők Szentko
rona Szövetsége által rendezett ünnepségen, 
amely a legitimizmus jegyében folyt le, igen 
sok politikai és társadalmi előkelőség vett 
részt. Délelőtt liz órakor Kémes Antal püs
pök fényes papi segédlettel szentelte he, a 
szobrot, majd az egyházi szertartás után a 
szobornál Zichy Aladár gróf tartott beszé
det az egybegyült közönség állandó tetszés
nyilvánítása közepette.

- - Ez az emlékmű és az a hely, —- mon
dotta. ahol móri ez az emlékmű áll. — 
kezdi beszédét, a magyar történelem-leg
fontosabb jeleneteinek volt színhelye. Itt 
esküdlek meg a magyar királyok a népre, 
de itt esküdött meg a magvar nép is a ki
rályokra. l'gv neveljük utódainkat, hogy 
ezt az esküi, ezt a királyhüséget nekik 
örökségbe adjuk. .4 királyság csak úgy való
sulhat meg, csak vgy találhat. Oltó lfjrályfl. 
királyfin népei, ha egységesek, erős akara
tnak leszünk. Könyörögjünk ezekért a ma
gyar keresztény és hazafias gondolatokért 
és akkor Isten kegyelmében és saját erőnk
ben bízva remélhetjük a jobb jövőt.

A szoborszenlelésf szentmise követte a ko
ronázó templomban, amelyet dr. Tillcr 
Gyula celebrált. Sugár Viktor karnagy ve
zetésével a templom orchestére előadta tá
vollá Rezső Miséjét, majd a magasztos ün
nepség a Himnusz és a Hiszekegy hangjai 
melleit végződött.

— Nincs kanyarójárvány. Az utóbbi na
pokban riasztó hirek terjedtek el a fővá
rosban. hogy igen nagymérvű kanyarójár
vány dühöng. Éppen ezért kérdést intéztünk 
Prcisich Kornél dr. egyetemi magántanár
bő.’, a kiváló gyermckspecialislához.
.— A kanyarójárványról elterjedi hirek - 

mondotta Prcisich — túlzottak. Alig több 
megbetegedés fordult elő, mint máskor. En
nek is az az oka. hogy a tapasztalatok sze
rint háromévenként több kanyarómegbele- 
gedés lordul elő, mint más években Most 
éppen ebben a harmadik évben vagyunk és 
az n magyarázata annak, hogy valamivel 
erősebb a kanyarójárvány.

— Miityóruhás babával köszöntötték az 
olasz, hőset kisleányát, érdekes és bensősé
ges ünnep folyt le vasárnap délelőtt a buda
pesti olasz követség palotájában. A fővárosi 
olasz kolónia tagjai ünnepelték az olasz al
kuiméin. a Slalulo évfordulóját. Több mint 
száz főnyi közönség gyűlt egybe a kövelségi 
palotában, ahol az ismerős olaszok egymást 
a fasiszta-üdvözléssel köszöntötték, s ked
ves meglepetés volt, amikor egy kis olasz 
leányka matyó hímzésű ruhába öltözött ba
bát nyújtott át Durini di Monza gróf olasz 
követ legifjabb gyermekének. Durini di 
Monza gróf követ méltatta a jubileumi nap 
jelentőséget s éltette Viktor Emanucl királyt 
és Mussolinit. .1 budapesti olaszoknak - • 
úgymond — nagy szerencséjük van, mert 
olyan országban élhetnek, amely legutóbb 
is tanúidét adta annak, hogy a legszorosabb 
barátság fűzi Olaszországhoz. A lelkes nem
zeti ünnepség az olasz nemzeti himnusz -el- 
éneklésé'el és Mussolini éltetésével vég
ződött.

A Magyar Vjnág- és Könyvárusok önse
gélyző Egyesülete. A Könyv, és újságárusok 
egyesül; lének vasárnapi közgyűlésén Braun 
Károly elnök lendületes megnyitó beszéde 
után Polgár Sándor titkár tartott lelkes beszé
det, melyben beszámolt az egyesület eddigi 
eredményeiről : a sikeres tárgyalásokról a lap- 
siUtnlniokkal n nninkásbixtositóbn való beirntás 
végett, a hivatalos fórumokkal kedvező 
mederben folytatódó tárgyalásokról, melyek 
eredménye az egyesüld tagjainak kulturális és 
szociális helyzetét fogja megjavítani és ismer
tette az cgvesiilct további céljait, a takarék 
egylet és sportklub megalakítását A régi tiisli- 
kart végül egyhangúi*® újból piegválnsztották.

Scitovszky Béla belügyminiszter 
önkényes kombinációknak mondja a főváros 
közgyűlésének feloszlatásáról terjesztett híreket

A főváros legutóbbi viharos közgyűlésén, 
amely a lakásfelszabndilás kérdésével fog
lalkozol!, kormánypárti részről közbeszólás 
hangzott el, amely szerint „a közgyűlés meg
érett a feloszlatásra". Ennek a közbeszólás
nak hatása alatt nemcsak kormánypárti kö
rökben, hanem ellenzéki oldalon is sokat 
beszélnek mostanában a székesfővárosi tör
vényhatósági bizottság feloszlatásáról és az 
uj községi választások kiírásáról. Egyes 
..beavatottak** már az uj választások termi
nusát is tudni vélik, amennyiben azt hiresz- 
lelik, hogy a nyári szünet után ez a közgyű
lés már többé össze sem ül.

A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
este alkalma volt erről a kcidésröl Sci

Beszélgetés Fricsay Richárd zeneigazgatóval, 
aki Signum laudist kapott a kormányzótól

A közkedvelt népszerű karmestert, Fricsay 
Rihárd zeneigazgatót, érdemes kitüntetés érte. 
A kormányzó karmesteri működésének 30 éves 
évfordulója alkalmából a ni. kir. honvédség 
zeneiigyének fejlesztése körül kifejtett eredmé
nyes és hasznos működéséért dicsérő elisme
résben részesítette.

Fricsay Rihárd zeneigazgató ma is dirigált, s 
egy opcrarészlet vezénylése után a Hétfőt Napló 
munkatársának örömmel és meghalotlan beszélt 
arról a magas kitüntetésről, mely öt érte. El
mondotta, hogy a Ferenc József laktanyában a 
tisztikar és a törzstisztek jelenlétében a fővá
ros közönsége részéről adományozott zászló 
felszentelés! ünnepségén Szinay Béla ezredes 
közölte vele meleghangú beszéd kíséretében a 
kormányzó elismerését s Kárpátiig Kamilló 
dandárparancsnok tűzte fel mellére a katonai 
érdemrendet.

Fricsay Rihárd elmondotta, hogy harminc 
esztendő éld kizárólag a magyar honvédzcnckar 
szolgálatában áll, tizenhét éven át Székesfehér
várott, egy évig Nagyváradon volt karmester, 
majd pedig amidőn Rfichó karmester Kairóba 
költözött/Őt' hívták meg Budapestre a honvéd
zenekar elére.

— Midőn harminc évsei ezelőtt a honvéd
zenekar élére kerültem, — mondja most visz- 
szacmlékezve, —• a magyar honvédzcnckar táp
jai csehek voltak. Én fiatal magyar fiukat fog
tam be a zenekarba, tizenöt-lizcnhalcves gye-

— Zivatar és hűvösebb hlő várható. A 
Meteorológiai Intézet jóslata hétfőre: He- 
lycnkinl zivataros eső és a meleg csökke
nése várható.

— Lindbcrghet üdvözölte a Mérnöki ka
mara. Vasárnap volt a Mérnöki kamara köz
gyűlése, s ekkor hirdették ki a választások 
eredményét is. Kossal ka János dr. lett az el
nök, alelnökök Sándy Gyula és Zsorkóczy 
Samu, titkár Thoma Frigyes. Sándy Gyula, 
aki a gyűlést megnyitotta, beszédében a 
technika nagy haladásáról szólott és meg
emlékezvén Lindbergh repüléséről, a ma
gyar technikusok nevében is üdvözölte a 
repülés hősét. Kossalka János beszédében 
főleg a mérnöki kar anyagi helyzetével fog
lalkozott.

— Brassay Sándor emlékezete. Az unitá
rius templomban vasárnap délelőtt Brassay 
Sámuel, az unitárius* egyház nagyja, a ma
gyar tudományos élet egyik büszkesége ha
lálának 30. évfordulója alkalmából emlék
ünnepségei tartottak.

— Szatmári Mó<r könyve. Szatmári Mór
nak n régi függetlenségi politikusnak és ki
váló publicistának könyve jelenik meg leg
közelebb. A könyv címe: Húsz esztendő par
lamenti viharai (1880—1000) és történelmi 
riportja a Tisza Kálmán, Szilágyi Dezső és 
báró RáníTv Dezső korának, leírása azoknak 
a szenvedélyes politikai csatáknak és utcai 
tüntetéseknek, amelyek az antiszemita moz
galmak, a véderővita és az egyházpolitikai 
reformok körül viharzottak a régi, Sándor- 
ulcai képviselőházban és amelyek lázba 
hozták az akkori egész társadalmi életei. A 
könyv előfizetési ára tiz pengő.

— Szerencsétlenség a pályaudvaron. Bi- 
liszky István 28 éves géplakatos a Keleti 
pályaudvar fütőházában két tolató mozdony 
közé került és súlyos zuzódásokal szenve
dett. ’

— Tüntetések Páriában. Parisból jelentik: 
León Daudel, az Action Franfaise főszer
kesztője meg mindig a szerkesztőségben la
kik és nem hajlandó bevonulni börtönbün
tetésének megkezdésére. Az épületet külön 
gárda'örzi, akiket a rendőrség ma szétosz
latott. Húsz, embert letartóztattak, ezek kö
zül tizenkilencet szabadon bocsájtottak. egyet 
azonban őrizetben tartanak, mert ellene 

I szegült a rendőrségnek. 

tovszky Béla belügyminiszterrel beszélni, aki 
a kővetkezőket mondotta:

— .4 fővárosi törvényhatósági bizottság 
feloszlatásáról terjesztett hírek önkényes 
kombinációk. Nem tudom, honnan veszik 
ezeket a híreket. Én erről a kérdésről senki
vel nem tárgyaltam.

Kormánypárti körökben mindenesetre ha
tást igyekeznek gyakorolni a belügyi kor
mányzatra a törvényhatósági bizottság fel
oszlatása és uj közgyűlés összehívása érde
kében. Ezt az akciót egyes ellenzéki körök
ben is támogatják azzal a megokolással, 
hogy aközgyülési pártkeretek az utóbbi idő
ben teljesen megváltoztak.

rckcmbcrckcl, akiket kitanilotlam, s néhány ev 
múlva már szinmagyar volt honvédzenckarunk. 
Erre vagyok én a legbüszkébb: magyar honvéd
zenekar generációt neveltem. Kilenc évi műkö
dés után mór megkaptam a békeidők egyik 
legnagyobb kitüntetését, a koronás arany ér- 
dcmkcrcsztct.

— Sok szcp emlékem van harmincévi műkö
désem idejéből, amelyekről beszélhetnék. Csak 
kettőt említek meg, ami az utóbbi években 
történt. Az egyik volt, amidőn Horthy Miklós 
katonai parancsnok meghívására 1919-ben a 
honvcdzenekarral Siófokra kellett mennem. 
Hogy a románok ne tudják meg, hogy zene
kar utazik Siófokra, leólmozott marhavagónok- 
bán utaztunk valamennyien, csak igy sikerült 
Siófokra eljutnunk. Később, 1920-ban a Szabad
ság-téren az irredenta-szobrok előli kellett ját
szania a zenekarnak. Ez több ok miatt nehéz
ségekbe ütközött. Mégis módját ejtettem an
nak, hogy a teljes zenekar ott legyen és ját
szón; felelősségemre a zenekar valamennyi 
tagja civilruhában jelent meg a Szabadság-téri 
szobrok elölt, agy játszottak és én is civilruhá
ban dirigáltam.

Az ősz katonai dirigens lelkesen beszélt még 
éleiének emlékeiről, a propagandautákról, 
amelyeket a magyar honvédzcnekarral tett, s a 
sikerekről, amelyeket ez a zenekar Németor
szágban, Konstantinápolyban, s Bulgáriában 
aratott államfők előtt a béke szép éveiben.

New-Yorkban kínaiak 
tüntettek Anglia ellen

New York, junius 12.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telc- 

fonjelcntése.) New Yorkban a kínaiak 
ma nagy tüntetést rendeztek a kínai kö
vetség előtt Anglia kínai politikája ellen. 
.4 fölirásos táblákat amerikaiak kiszakí
tották a kínaiak kezéből, verekedés ke
letkezett ,mig végül a rendőrség a tünte
tőket szétoszlatta.

— őrizetbe vették — mert meg akart 
halni. Egy makacs öngyilkosjelöltet vett új
ból őrizetbe a rendőrség. Szabados Rózsi 24 
eves takarítónő vasárnap délután szerelmi 
bánatában a Hársfa-utca 9. szám alatti la
kásán felakarla vágni a jobb- és balkarjá
nak ütőereit. Hozzátartozói azonban ideje
korán megakadályozták. Szabados Rózsi iz
galmában összeesett, úgyhogy a mentők 
részesítették első segélyben. A leányt, miu
tán öngyilkossági szándékáról nem akart 
lemondani, az őrszemes rendőr előállította 
a VII. kerületi kapitányságra és saját érde
kében nem bocsájtották el addig, mig ön
gyilkos terveiről nem mond le.

— Motorkerékpár karambol a Szegényház
téren. Vasárnap délelőtt a Szegényház-téren 
két motorkerékpár összeütközött. A szeren- 
csét’ensfg következtében az egyik gépről 
Wéber Irma magántisztviselőnő leesett és 
súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők a 
Rógus-kórházba szállították.

— EltUntek. Stősz Frigyes 58 éves nsztalos 
Vágóhid-ufca tó. számú házban lévő lakásáról. 
— fíácz Dezső 42*éves kereskedő, Aggteleki
utca 17. számú házban lévő lakásáról. — 
Slumpf Margit 19 éves himzőnő, Sashcgyi-utca 
12.607 hrsz. lakásáról eltávozott és azóta nem 
tért vissza.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
UJ TELEFONSZÁMAI: 

Vasárnap délután 4 órától: Terét 92—70 
és 98—70.

— Vasúti összeütközés Ausztriában. 
Bécsből jelentik: Az osztrák szövetségi vasút’ 
vezérigazgatósága jelenti: Tegnap 19 óra 23! 
perckor Marchtrcnk pályaudvarán egy kü
lönvonat a behaladási jeladás túl korai meg
adása következtében nekifutott egy teher* 
vonat tolatórészének. A különvonatot a 
mozdonyvezető lélekjelenlétével meg lehe
tett lassítani, úgy hogy nagyobb szerencsét
lenség nem következett be. Egy női után 
könnyen megsebesült; lő kocsi erősen meg
rongálódott. A gyorsan véghezvitt javítást 
munkálatok következtében este a közleke
dés újra megindult.

— Már szerdán folytaljé*- a 18. osztálysors
játék húzását. A megújítási összeg legkésőbb 
egy nappal a húzás elölt megfizetendő, külön
ben a nyereményigény és minden jog elvesz.

— „Mereur Vóltóüzletl Részvénytársaság közgyűlése 
elfogadta az előterjesztett 1926. évi mérleget, mely 
61.868.32 pengó nyereséggel zárul. A pengő névértékű 
részvények 1. számit szelvényei c hónap 11-től kezdve 
1 (egy pengővel beváltatnak. Az igazgatóságba újból be
választattak : dr. Brettauer Jenó, dr. Mezei Sándor, 
Chavanne Miksa. Krausz József kereskedelmi tanácsos, 
dr. I.évy Béla és uj tagul Perry .J. 1*., a Mercttrbank. 
Wien elnöklő vezető igazgatója.

— A Magyar Keleti Tengerhajózást rt. igazgatósága 
dr. Scitovszky Tibor elnöklete alatt megtartott ülésért 
megállapította az 1926. évi zárszámadásokat és elhatá
rozta, hogy az e hónap 21-érc egybehívandó közgyűlésen 
— mint a mull évben — pengő osztalék kiűzetését 
fogja javaslatba hozni.

Pusztító orkán dühöngött 
Milánó mellett

Róma, junius 12. 1 

Castanonál, Milano közelében, vasárnap' 
délután jégesővel kisért orkán pusztított. Á 
szélvész elsodorta az állomásépület tetejét, 
tizenhat veszteglő vasúti kocsit felborított. 
Az orkán lövéstől kicsavarta a Castano ha
tárában elterülő erdők fáit, magával sodorta^ 
úgy hogy

a kis erdő a szó szoros értelmében el
tűnt.

A környéken a termés mindenütt teljesen 
elpusztult. Emberéletben szerencsére nem 
esett kár.

Bíróság elé került 
a Royal-kávéházbelí 
szílveszteresti csata

Harmadik éve húzódó érdekes ügy kerül 
kedden a büntető járásbíróság ele. 1925. végén 
Karácsonyi Adám cs özvegy Vájná Oszkárné 
az Erzsébet-köruli Royal-kávcház tulajdonosai 
eladták az üzletet Braun Béla és társának, 
Braunék birtokba is vették a helyiséget, né- 
hány nap múlva azonban különféle differen- 
ciák merültek fel köztük és a volt tulajdonom 
sok között. Karácsonyi szerint Braunék nein 
tettek elegei kötelezettségüknek és ezért elhatá
rozta, hogy a kávéházat visszaszerzi magának, 
December 12-én hajnalban

12 emberrel beállított a kávéházba

és felszólította Braunckat, hogy hagyják el az 
üzletet. Az uj bérlők nem voltak hajlandók eh 
menni, mire szóváltás, majd verekedés kezdő- 
dőlt, amelyben Karácsonyi részéröl a karha
talomként hozott 12 ember, Braunék részéröl 
pedig a kávéház személyzete vett részt. Egy 
órán át tartott

a régi és uj tulajdonosok csapatainak fór- 1 
mális közelharca,

amelynek csak a rendőrség megjelenése ve
tett véget. A VII. kerületi kapitányság vezetője 
eljárást indított és ugj’ döntött, hogy a bíró
ságra tartozó részt intézzék el a felek egymás- 
között, a helyiségben azonban Braunék marad
hatnak. A rendőrség döntése után néhány nap
pal, szilveszter estélyén Karácsonyt Adám 
újra megjelent a kávéházban, de most már 
egyedül. Újra • szóváltás keletkezett, amelynek 
vége megint tcttlegesség volt. Karácsonyi a 
bántalmazásokról orvosi látleletet vett fel és 
súlyos testi sértés miatt feljelentette Brauné* 
kát, valamint a kávéház néhány vendégét, akik' 
részivel lek- a bántalmazásokban. A feljelentet
tek közt van Vágó-Wilhcim Jenő és Klotz Ká
roly szőnyegkereskedő. Vágó-Wilheim külön
ben viszonvádat emelt Karácsonyi ellen, merf 
állítólag verekedés közben azt kiáltotta feléjef

— Maga Tisza gyilkos!
Ezt a kifakndást magára vette Vágó, ak( 

mini ismeretes, sokat szerepelt ezzel a szo
morú üggyel kapcsolatban a nyilvánosság előtt, 
Azonkívül becsületsértés miatt viszonvádaí 
emelt ügyvédje, Erdély Lajos dr. utján Braun 
is. A biintctöjárásbiróságon Taincl dr. járásbiró 
kedden tárgyalja az ügyel, amelynek során a 
nyilvánosságra kerülnek a kávéház vásárlás iz
galmas részletei.
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SZÍNHÁZI napló
r ’4 hétfői nap színházi eseményei délben 
kezdődnek. Hétfőn délben érkezik ugyanis 
Budapestre vendégszereplésre Moissi, aki a 
Fővárosi Operettszínház színpadán négy es
tén két szerepben fog fellépni .

'■*
r 'Az utazások egyébként már a közeli na
pokban megkezdődnek s rövidesen a pri
madonnák és sztárok egész csoportja megy 
nyári szabadságra, külföldre. Titkos Ilona 
már el is utazott Viareggióba, ahonnan 
Karlsbadba utazik. A művésznő Karlsbad- 
ból többhetes autóturára utazik, utitársa az 
ismert bankár lesz, aki a pénzügyi világban 
kifejtett fáradtságát fogja a többhetes 
kényelmes autóút során kipihenni.

♦

SZÍNHÁZ
■............... I—.. . ....

1
Beregit szerződteti Csortos 
helyett a Magyar Szinház

Csortos a Nemzeti Színházban és — a Belvárosiban — 
Erősen szervezkedik a Fővárosi Operettszínház — Mi 

lesz Halmay Tiborral?

’ Az ismertnevü fiatal gróf viszont, akiről a 
Hétfői Napló irta meg a múltkoriban, azt, hogy 
repülőgépről üdvözölte Titkos Ilonát villája 
fölött ,s több kosárpyi rózsát szórt le a re
pülőgépről a művésznő villájára — nősül. 
Még a nyáron oltárhoz vezeti a: egyik ismert 
íirisztokratacsalad legifjabb nőtagját.

♦

r Színházi körökben vasárnap sokat beszél
lek arról a felmerült hírről, hogy állítólag 
színházi, .törvény készül, Illetékes helyen ki
jelentették előttünk, hogy ilyen törvényre 
semmi szükség nincsen, annak létesítése 
teljesen felesleges, hiszen a színészek eddig 
a Szinészszövctség autonómiájának keretén 
belül állandóan megoldották a 
kérdéseket. Viszont, ha más 
jogvédelemre szorulnak, akkor

vitás jogi 
természetű 

.............. . számukra
azok a lehetőségek állanak rendelkezésre, 
amelyeket minden más alkalmazott számára 
biztosit a törvény.

■*.

III a színházi szezon vége: teljes erővel 
megindultak a szerződtetések a következő 
évadra. A már megkötött és a még függőben 
levő szerződések arra mutatnak, hogy a jö
vő szezonban olyan átcsoportosulás lesz a 
színházak, sőt a kabarék frontján is. ami
lyen eddig még nem igen volt.

A szerzödtclési tárgyalások közül a leg
érdekesebb az amely a Magyar Szinház mű
vészeti igazgatója

Faludi Jenő és Beregi Oszkár közölt 

folyik. Csortos Gyula ugyanis hűtlen lelt‘a 
Magyar Színházhoz, nem szerződött le, a 
jövő szezonban a Belvárosi Színházban fog
fellépni. Ez az eredménye annak a tárgya
lásnak, amelyet Beöthy Lászlóval hónapok 
óta folytatott Csortos, aki közben a Nemzeti 
Színházzal is tárgyal, sőt

maga Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter is kihallgatáson fogadta őt

r A Borcsa Amerikában bemutatóján a néző- : 
téren feltűnt egy hófeherhaju, érdesarcu uir- 
asszony, akiről csak kevesen tudták, hogy ki
csoda, de mindenki sejtette, mert feltűnően 
hasonlított a darab főszereplőjéhez, Fedák 
Sárihoz. Az őszhaju uriasszony valóban Fedák 
Sári édesanyja volt, aki pestszentlőrinci villa- ■ 
jából jött be a budai premierre. Fedák viszont 
vasárnap ment ki Peslszenllörincre édesanyjá
hoz s a pestszentlőrinci villában ‘öltötte tár
saságával a vasárnapi napot. Fedák elölt eb
ben a villában képekben elevenedtek meg 
mindazok az emlékek és remineszccnciák, ame
lyekről eslániéjjtai í
több mint |záz különböző fotográfiát függési*, 
tettek ugyanis a' pestszentlőrinci villa Szobai
nak falaira, amelyek Fedákot különböző sze
repeiben ábrázolják, a legelső fellépéstől egé
szen a legutolsóig. Fedák édesanyjával együtt 
könnyes szemekkel nézte hosszan ezt a képes- 
revüt, amely színes fotográfiákban ábrázolja 
őt híres szerepeiben. Itt valóban elvonult ké
pekben, fotográfiákban Fedák 
minden, a sok-sok hircs 
>is és nagy állomásai...

ezügyben. A Nemzeti Színházhoz való szer
ződés ügye azonban még nem perfektuáló- 
dott, vasárnapra csak az vált pcrfekllc, hogy 
Beöthy színházában lép fel Csortos, akinek 
most legnagyobb gondja egyeztetni a Bel
városi Szinház szerződését a Nemzeti Szin- 
házbeli fellépésekkel.

Faludi Jenő ilyenképpen kénytelen volt 
másik férílstárral tárgyalásokat kezdeni s 
igy került sor Beregi Oszkárra, aki — ha 
több kívánságát teljesíti a Magyar Szinház 
igazgatósága, — a jövő szezonban — annyi 
év után, — újból fel fog lépni magyar szín
padon.

A Fővárosi Operettszinházbari gőzerővel 
indultak meg a szerződtetések.

J j Fejes Terit,

a népszerű '.iancosszubrctíci'^VO csíérc szer 
ződtette az Operettszínház. Fejes a jövő 
évadban két operettben a Magyar Színház
ban is fel fog lépni, ahol rendszeresítik jö
vőre az operettc-clöadásokat s külön opc- 
rctte-társulatot is szerveznek- A megnyitó 
opcrelte-elöadás ulán Yvain egyik uj szer
zeményét tűzik műsorra, ebben kap nagyobb

szerepet Fejes Teri, aki pillanatnyilag az 
Andrássy-uti Színházzal is tárgyal szóló
számok előadására vonatkozólag. A Magyar 
Szinház egyik-másik operettjében pedig, 
amely lel közepén fog bemutatásra kerülni,

Honthy Hanna

fog fellépni, aki egy énekes operctlc-szerep- 
ben való fellépésre szerződést kötött a Ma
gyarral, ahol, — ha a tárgyalások ered
ményre vezetnek, — Halmay Tibor is ját
szani fog a jövő színházi esztendőben.

A Fővárosi . Operetlszinház, egyébként 
szerződtette a jövő szezonra Lázár Máriát, 
Székely Lujzái, Kabos Gyulát és lladó Sán
dor komikust is, akinek ez lesz első szín
házi szerződése. Faludi Sándor tárgyaláso
kat folytat egv másik neves komikussal is, 
Boross Gézával s könnyen lehetséges, hogy 
a jövő szezonban Boross is a nagymező
utcai .színpadon fog fellépni.

színházak szervezkedésénél ‘ minden
esetre legérdekesebb jélenség az, hogy egye
lőre még az a legkérdésesebb, vájjon kik 
lesznek a jövő évre az Operaház tagjai. A 
Nemzeti Színháznál, most már bizonyos, 
megmarad a régi gárda é.s lm fölgyógyul, — 
szerződtetik Somody Kálmánt, —*• aki a ha
lálba akart menni, mert nem lehetett volna 
a Nemzeti Szinház tagja.

Színészeink közül többen fognak a követ
kező évadban vendégszerepelni

Amerikában.
Kurucz János, most szervezi Pesten az 
Amerikai Magyar Népszava állandó ameri
kai lurnélársulal számára a vendégszerep- 
löket, akik (>-—(> héten át fogiuik. játszani az 
újbúzában. Az első ilyen, szeptember elején 
kezdődő hathetes turnéra

lúíbass Juci,- király T.riu'í és Érczkövy' 
László

szerződött le, utánuk, október közepétől hal 
hétre pedig — a drámai turnéban való 
vendégszereplésre

Bajor Gizi és Ódry Árpád

fognak Amerikába utazni.
Bomán Kálmán.

Uj divatkreációk 
a Felsösziget számára

Az előkelő pesti divatszalonok most uj 
divatmcgoldásokai kreálnak a hölgyek szá
mára: olyan ruhákat, amelyeket a Felső
margitszigeti étterem nagy népszerűsége kö
vetel meg magának. .4 pesti előkelő közön
ségnek egyik legkedvesebb találkozóhelye 
esztendők óla a Margitsziget felső étterme, 
azóta, amióta ez a Neto York éttermének 
nyári helyisége. Elegancia, kedvesség, fi
nomság és előkelőség jellemzi ezt a nyári 
éttermet, mindenek fölött pedig finom tó
nus. kitűnő konyha és jó hangulat.

Hogy mégis divatot kreál a Felsőmargit- 
sziget, annak is megvan az oka. Ez a legdi
vatosabb úri tánchelyiség most Pesten. Es 
mert az .estélyi ruha nem alkalmas nyáron 
a táncra, az utcai ruha viszont még kevésbé, 
ennélfogva a pesti divatszalonok a Felső- 
margitsziget számára uj ruhákat terveznek 
a hölgyeknek: az estélyi ruhának és a nyári 
utcai ruhának olyan változatát, amelynek 
megoldása alkalmas arra, hogy mindkét célt 
szolgálja, nyári vacsorázóruha legyen, egy
úttal táncra is alkalmas. Ez az oka annak, 
hogy a Szigeten most a felső étteremben esté- 
ről-cstére a legváltozatosabb és legszebb ruha-, 
kát lehet látni. Vasárnap este is olyan nagy 
közönség volt itt, amilyen csak a nagy.w 
lágfürdők legelegánsabb éttermeiben látható.- 
.4 Margitszigetnek ez a felső sarka így vele-- 
kedik színben és pompában, hangulatban és 
kedvességben, a hölgyek szépségével a világ 
bármelyik nagy és előkelő helyiségével.

A szépséges

Mamidé musziaia
személyesen fellep a

NAPKELET
ASSZONYA

című énekes, táncos filmoperettben.
Főszereplők:

Madjide Musztafa, Vaszary Pi
roska, Somogyi Emmi, llezsőffy 
Lúszlő, D’Arrfgo (Jornél, Szenes 

Ernő.

Görlök. 22 tagú Jazz zenekar, 
premier csütörtökön a Kamarában.

Fővárosi Operettszínház
szemei előtt 

szerep, karrierjének 
egész cicié , _ .

MINDENKI MEGNÉZI

A Vígszínház jövő hete
— Az Edénkért sorozatos előadásai. —

Óriási érdeklődés nyilvánul a Vígszínház világhírű új
donsága, az Edénkért iránt. Már a díszlete* és jelmezes 
házi főpróbán is nyilvánvaló volt, hogy az Edénkért lesz 
az utószezón nagy sikere. Erre való tekintettel e héten 
sorozatosan adják ezt a rendkívül érdekes és mulatsá
gos vígjátékot, a premier ragyogó szereposztásában. Az 
előadások nyolc órakor kezdődnek.

TABARIN
VIII., RÁKÓCZI-UT 63

*

Kellemes, hűvös 
helyiség

árára íj órakor

Kertibutort 
fából, vasból, teljes garnitúrát, színes, applikált emyővet 
ismét adunk 4 P heti részletre előleg nélkUL 

N yugágyat 
csikós vászon huzattal, lapos karral és láb- 
bosszabbitóval 2 P hetlréniietro szállítunk 
Hermann Gyula Magyar Kosárfonó 
Rt. Főüzlet: Ltpól-körut 15. (Vígszínházzal: 
szemben.) Telefon: Teréz 292-Sö Fióküzlo): 
Horthy Mlklói ut 1012 TeL; Józael 380-77,

Hétfő 
Kedd
Szerda 
Csütörtök

MOISSI 
MOISSI 
MOISSI 
MOISSI

Dér Lebende Lcichnam 
Othello
Dér Lebende Leichnam 
Othello

17 fokos nézőtérén 100 fokos siker!

„AZ ÉOEMiEltT"
A VÍGSZÍNHÁZBAN

Függetlenül a külső hőmérséklettől 17 fokra hűti le a nézőteret a 
Vígszínház uj amerikai rendszerű .léghűtéses szellőzőkészüléke

SCHELLENBERG TESTVEREK
Kellermann regénye filmen

Conrad Veidt kettős alakítása
Partnerei: Lil Dagover és Liáné Hald

Csütörtöktől az Ufóban
legértékesebb filmje Lady Windermere legyezője

A főszerepben Honold C'olman és Iréné Rlch

M^ui: Zoro és Huni bi£ií^|obb A két csirkefogó a Fórumban

A'L

Oroszországot
1.
2. 

ciós
3.
4.

i ö.

mert:
A logérdekesebb dráma.
KABLIIEINZ MARTIN uj és 
rendezése.
CSORTOS cárja. 
ÓDB Y kormány zój a.
TÖRZS trónörököse.
SIMONYI MÁRIA kegyencnője, 

a legnagyobb produkciók.

Minden este

szenzú

Magyar Színház
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SPORT
13:l-re vertük a franciákat

A magyar virtus ragyogó sikere a „grand nation" 
fölött — Huszonötezer főnyi közönség nézte végig 

a bécsi Retschury által vezetett mérkőzést
A negyedik magyar-francia mérkőzés jóté

kony ír gyanánt szolgált fájó sebeinkre, ame
lyeket az osztrákoktól, illetve a cséhcklől szen
vedőit súlyos vereség okozott. Nagy örömmel 
lölt el a tudat .hogy nemzeti csapatunk ismét 
győzelmesen hagyta el a küzdőiét t. de első
sorban azért,

örömünnep nekünk a tegnapi nap. nrnhcl 
" ragyogó siker a magyar virtust, az cl- 
puMllfhatntlan magyar erőt Jelentette azok 
fölött a frnnclák fölött, akik I: ét esztendő
sei ezelőtt Trinnonból elindították a ma

gyar tragédiát.
Büszkén emelheti fel fejét nemcsak a 
tizenegy .hanem minden magyar, hogv 
beli fölényünk ilyen imponáló módon 
kifejezésre.

azon-
♦

Az objektív kritika hangján meg kell 
Imn állapi!.'inunk, hogy a francia futball még 
nagyon messze ven a középeurópai nívótól, 
másrészt viszont a magyar válogatott csapat — 
bár a legkifogástalanabbnak ígérkezett, — setn 
volt hibanélküli. A játék élénk volt; — a 11. 
félidő egy negyedórás periódusától eltekintve. 
A magyar csapat technikai és taktikai kétszsé- 
gévcl szemben a franciák inkább az egyéni já
ték kulliválói.

Az eredmény iiyetén kialakulásában nagy
része van ti ragyogóan játszó Orthnak, aki is
mét formája teljében, valóban gyönyörködte
tett. Mellette Takács és Kohvt gólképcs játéka, 
a közvetlen védelem biztos munkája érdemel 
különös dicséretet. A fedezetsor a passzokkal 
hadilábon állott.

A francia csapatban Cottenet kapus Jó erő, 
ellenére a sok gólnak. A hátvédek sokszor bi
zonytalanok voltak, a halfok szürkén játszót- , 
tak A csatársorból a belső trió néha-néha szép! 
dolgokat produkált. - Retschbury sok körül
tekintéssel, de nem hiba nélkül, vezette a mér
kőzést.

M«gyaror»zág: Weinhardt-Fogl H. Fogl Hl. Pesov- 
jiik. Kvasz, Rcbró-Schmidt, Takács, Orth, Svarck, 
Kohut.

Francl«nr«rág : C.otenet—Wallet, Rollet- Burbec Hu- 
guM. Wíld- Devaquez, Sottiault. Taine. Lieb. Gallev.

Kölcsönös üdvözlés vezeti be a mérkőzést. Az első fél
időben a franciák játsszanak széllel és nappal I álban.

A német vendégatléták dús aratása a sprinitávokon
le az ESC vasárnap délelőtt Budapest 25 kilo
méteres futóbajnokságának küzdelmét. A baj
noki versenyt, amelyre a vidék is szép szám
ban vonult fel,

kömig százon 10.6, kétszázon 22.2 mp-cs idő
vel győzött. — Schlösske too méteren második 
lett Patti (BEAC.) előtt. —- Győzött a chnrlot- 

fenburgl sprintstaféta Is.

liudnpc.st 5000 méteres esnpntbnjnokságát az 
I MTK nyerte

Az elmúlt vasárnap nngyszabásu sporlc.scmé- 
n>vi jelentős konkurrcnclát támasztottak az 
FTC nemzetközi versenyének. Alig 400 főnyi 
közönség lézengett a Hungária-uli pálya tri
bünjein és ünnepelte a német atléták kiválósá
gait, akik egyébként nagy hírnevükhöz méltó
an szerepeltek. Kömig 100 méteren 10.6 mp-es 
idővel győzte le klubtársát, Schlösskct. mig 
200 méteren Hajdút hagyta maga mögött. Győ
rött természetesen a charlotlcnburgi 4x100-as 
Maféta is.

A nemzetközi miiing keretében került el
döntésre Budapest 5000 méteres csapatbajnok
sága. A bajnoki cimcl a favorit MTK ragadta 
magához.

A tcrjcnyről az alábbiakban számolunk be: 
Lu'rVt ! '■ Ka"l« «h.rl»ll.n.
3 fiit, innT.-i ,<,Scl'lö>>hr Ch»rl«lt,nl»n«) n „,p.

' ma .x‘ n'■ -• űudaváry (BBTE) 50.75 m
< - ür (MTKí'n't" k""1'" lMrK> "•< n>F.. 1- 

tía. T ;u
>Slnr r!ír!i£

Ge'clyvcié, junior 1. Ji.hoa (BBTE) 44.50 )n. - ő]|m- 
i ’U4nk Pin'*r- Károlyi.1 < p 45 a mp. — b) csoport 1. 1TC (Narfv 
Magyar, Acél) 3 p. 126 mp.

Király Tál IMI Budnprsl 25 kllom.lrrri tuló- 
bajnoka.

A Népligetben rckkenő hőségben bonyolította

pAeva
Június 16 án (Űrnapján)

ferencvíros-ölnesi
Magyar Kupa döntő

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MOINTEZET B. T, K0RFORGŰGZ PEIN, BUDArEsT, VI, ARADI VCCA f

Tetszetős, francia támadás után két eredménytelen kor- 
nert rúg a magyar csapat. A ti. percben lakács alig 
valamivel a léc fölé rúg, majd Schmidt centerét Colte- 
net csak kornerre tudja parírozni, amelyet ugyanő véd. 
Sottiault lövése Weinhardt zsúki'iónv.-i, A 17. percben 
Schmidt paszából Takács tiz m?'.?iről védhetctlen ydt 
)o az alsó jobbsarokba. «1:t". Eg.- perc múlva Lieb ha-
l.inias  bombája . z ;.lléi-ó| i jitan visvu. Több lab
dát fog most a francia kapus A 2\ percben Orth gyű- 
"Mii loYoe uj.Jr, ni < d.■!•.>.»/ maid a 2> |cic- 
ben ismét Orth közelről a harmadik gólt éri ci A 29. 
percben Schmidt beadásából Skvarek pompás gólt fejel. 
'4:0). Közben megsérül és helyére Opata jön be. Két 
perc múlva Orth szökteti Kohutot, aki éles gólt lő. 
<5:0). Sksarck sisszajön. (33 p.). Őrt tiszta helyzetben a 
kapu mellé plasziroz. A 40. percben Schmidt okos át
adásából Takács a hatodik gólt lövi.

Szünet után Kohut éles szabadrúgását Cottenet kör
űéire védi. Állandó magyar fölény melleit a 12. percben 
Sksarck beadásából Takács három lépésről gólt lő (7:0). 
I . si II. pompás akciója után Orth lövése vágódik vissza 
i kapufáról, A 17. percben Orth mesteri átadásából Ko
hol bombagólt mg. (8:0). A franciák most néhány ercd- 
nuuytelen támadást vezetnek. A magyar csapat több Iá- 
dasa offszájdon elakad, majd Takács fejesét és Skvarek 
lösését védi Főtténél. A 31. percben egy veszélytelen 
helyréiben Rollet ..hazajátszik", ám a kapus kifut és igy 
a labda a hálóba jut, (9:0). Egy perc múlva Takács a 
kifutó < ottenet feje fölött a hálóba emeli a labdát. (10:0). 
I<l perc múlva azonban befutnak a franciák és Déva- 
quez révén a becsületgólt" érik el. (10:1). A 37. perc
ben Takács tiz méterről uiabb gólt lő. (11:1). Három 
perc múlva Takács a tizenkettedik gólt éri el a kifutó 
< i itenet meHt. Takács gólját Orth offszájdia miatt nem 
adja meg a biró. (12. p.) Takács kiáll, majd Skvarek az 
utolsó gólt lövi.

A Bocskay egy ötgólos győzelem 
előnyével indul a második 

osztályozó mérkőzésére
Bocskay—BAK 5:0 (2:0)

Vasárnap délután 4000 főnyi lelkes közön
ség előtt játszotta le a két csapat osztályozó 
mérkőzését Debrecenben. A Bocskayak hihe
tetlen energiával feküdtek bele a küzdelembe 
és megsemmisítő fölénnyel győzték le a buda
pesti csapatot. Különösen a második félidőben 
játszott szenzációsan jót a debreceni csapat. A 
lialfsor szóhoz sem engedte jutni a fekete-kék 
csatárokat. A gólokat Vampétich. Molnár II. 
(2), Szandalszky és Mertin lőtték.

A mérkőzés után a közönség belódult 
lyára és a vállán vitte le kedvenceit.

Debrecen örömmámorban úszik.

pá-

Király Pál (ESC) nyerte meg, könnyen
1 óra 37 perc 55.4 mp.-es idővel.

A további befutási sorrend a következő: 2. 
Zclenka (Sátoraljaújhely) 1 óra 41 p. 18 mp. 
3. Kullsúr (MAC) 1 óra 44 p. 30 mp. 4. Gyet- 
vay (Szeged), 5. Vojtck (ESC), 6. Galambos 
(Kisvárda).

Juniort ersenj ben : 1. Zclenka, 2. Gyetvty, 3. Vojtck.
A bajnoki versenyt II. osztályú 5 kilométeres, gya

loglóverseny egészítette ki, amelyet Janosik (MÁV) nyert 
meg 26 p. 20 mp-es idővel Fehér (ESC) előtt.

A Vasas ifjúsági atlétikai versenye
110 in- gálíután 1. Várnai (MTK) 17.2 mp.; 

100 m. síkfutás junior 1. Zilahi (KAOE) 11.6 
. ^vcn aluj. i. Veiskopf II.

Diszkoszdobás 1. Madarász 
országos ifjúsági rekord! Ge- 
(BBTE) 40.92 m. 200 m. si' 
(FTC) 23.2 mp. Svédstaféta 

............................. ) 2 
8

mp.; sulydobás 
(MTK) 10.62 m. 
(SzAK) 40.73 m. 
relyvetés 1. Csik 
futás 1. Németh ___ ......
MTK (Lukács, Várnai, Viski, Löwinger) 
08. mp. 4x800 m. staféta 1. Mester-u. fk 
56.8 mp. 4x400 m. 17 éven aluli 1. MTK.

!ik-
l 1.

p- 
i p.

1.

Szürke eredmények 
a MUE uszóversenyén

*z”énnyitó uszóversenye váratlanul gyenge 
sportot nyújtott. A klasszis gárdából alig egypár indult 
ui ,"itOk .mu,.?’lák bc ionban igazi tudásukat. Ugy- 
lótszik mindegyik tartogatja erejét a MUSz csütörtöki 
'frsenyérc. A rendezés nehéz munkáját a MUE rendező 
gardája, onody József vezetésével mintaszerűen látta el. 

gyermek mellúszás: 1. Gazdag Lajos 
tUrín!- í ’é 1 J“n,or gyorsuszás 100 méter: 1.
Bárány Gyula (Klsosz. Eger) 1 p. 15.4 mp. 200 méteres 
mellúszás : 1. 1 óth Zoltán (MUE) 3 p. 11.6 mp.. 100 mé
teres öhlgy gyorsuszás : 1. Ulrich llus (MUE) 1 p. 34 
mp .< • ,.o méteres Ili. oszt vegyesstaféta: 1. (FTC) 
(l.nntos, Hnnz, Angyal) 1 p. 53.2 mp. 50 méteres gyer
mek hátuszas : 1. hánási Gyula (OTE) 42.8 mp 100 

uipp.u.u,, Onódy József vándordíj: 1. Bárány 
s'v-*n '> l-SF.) 1 p. 04.8 mp. 2. Bőnk László (III. kér> 

”X’ Ttí*"’ hö|gJhá|u'í4s : 1- Szőke Kató (Ml E) 188.4 mp. 200 méteres gyorsuszás handlcap : >1. 
K. rniuth Iván (klsosz) 3 p 05.2 mp. 200 méteres hölgy- 

(BSF-)eÍ:??-4 100 métereshétuszás : 1. Horváth Ferenc (UESE) 1 p. 21.8 mp ion 
méteres junior hátuszás : 1. Oppler István (MUE) lp.35.4 
n\P. ’A5(> méteres uyorsuszóstnféta : 1. Hl. Kér TVE 
(( zclle. Bőnk. Hóiba) 1 p. 29.4 mp. 50 méteres gvermek l.Kínást Gyula (ÖTÉ) 33 mp íbO máUr?. 
mellúszás handlcap: 1. Mátrai Ferenc (III. Kér.) 1 n 
33.t. mp ttj) méteres ifjúsági mellúszás: 1. Hosszú Jenő 
(Kivess Buda) 1 p. 29.8 mp. 3*50 méteres hölgv gyors-: x‘ ”UE Szőke, Ulrich) 2 poTo
mp. 1000 méteres úszás, Fűzessérv Zoltán dr tisztelet
dijáért : 1. Geviza János (Klsosz Buda). 100 méteres ifju- 
»ági gyorsuszás : 1. Bözsi Mihály (Klsosz Dél) 1 p 17

1 n,-e

Pannónia szenior nyolcasa köny- 
nyen győzött a jubileumi nagy

regatta második napján is
Díszes közönség nézte végig az idei nagy- 

regatta kétnapos küzdelmeit. A hagyományos 
precizitással megrendezett sporteseményen meg
jelent Horthy Miklós kormányzó, továbbá Jó
zsef, Albrecht és József Ferenc királyt herce- 
gek, nemkülönben a magyar közélet előkelő
ségei közül igen sokan.

A nagyregatta sportbeli részéről szólva, is
mét a Pannónia szenior nyolcasának sikerero 
kell beszámolnunk, viszont fájdalommal tolt el 
bennünket a Hungária visszaesése.

Részletes eredmény:
Szenior nyoleeveiőí verseny. 1. pannn°Bn'a,, 1

tor Wawia T., Wawra D., Blum. Baitók. Marik, m 
rök dr.) 6 p. 22 inp. 2. Hungária 6:29 1 mp.Vásárhelyi Béla emlékverseny. • 1- 'áci SE. 7 p. 08.1 
mii. 2. Szegedi C.solnakázó Egylet. ri.a.Junior négyevezfiv verseny. 1. Miiegyetemi Evezős Club 
7 u 43 1 mp 2. Rcndőrticzti AC, 3. Hongul iá.Juhlnr "kW. 1 Helyes «»el S p. 13.1 mp.
2. Oláh Andor (FTC) 8 p. 27 mp

Újonc nyolcevezős verseny. 1. Hungária 6 p. -w n'P. ™.. ... Ae YZxvIot 7 n (11 ino.2 Tisza" Szegedi Evezős Egylet 7 p. 01 mp. •
I.isinyar Danó Tibamér-emtékverseny. (Pair oar) 1.— 'rx-xlA .-/-..v AU'TrPOppler l'áTemlékveralni^Sienior szkitt. 1. ifj. Szcndey 

UVí! osztói) u’ nyoicevez’ős verseny. (Kürthy Dezső em
lékverseny.) 1 Donahort (Bécs) 6 p. 28 mp., 2. MAC, 3. 
b Vendégek1 versenye. 1- Váci SE 7 p. 06 mp., 2. Brün-

(BEO 7 í. 1> mp.

Az UTE kerékpáros pálya
versenye

Mérsékelt érdeklődés mellett rendezte meg az UTE 
kerékpáros versenyét a következő eredményekkel : Eö- 
verseny: 1. F.igner (FTC). 2. Sághy (Szolnok AU). 3. 
Mcják. — Kezdők selejtező versenye: 1. Jánossy (BSE) 
— Terelőverseny: 1. Szűcs (Szolnok AK). — I ontver- 
seny (MTK).A nemzetközi motorvezetéses versenyben a német 
Sehott kitűnő menőnek mutatkozott be, de balszeren
csés küzdelmeket folytatott. így is azonban megnyertt a 
közönség tetszését.

Garay János nyerie a MAFC 
jubiláris kardversenyét

A beígért külföldi versenyzők, mint ismere
tes, távolmaradtak a Műegyetemiek jubiláris 
versenyéről, emiatt nem indult a kitűnő Pét- 
schauer Attila sem. A verseny azonban igy is 
nívós és élvezetes volt. A győzelmet holtver
seny után Garay János (Tisza VG) ragadta ma
gához Gombossal szemben. A vasárnapi kard
verseny tizes döntőjének helyezési sorrendje a 
következő: 1. Garay (Tisza VG) 8 gy., 2. Gom
bos dr. (Tisza VC) 8 gy., 3. Rozgonyi dr. (Vén
fiuk VC) 5 gy., 4. Kovach dr. (Tisza VC) 5 gy., 
5. Dunay (BBTE) 5 gy., 6. Kalmár (MAFC) 5 
gy., 7. Szelényi dr. (BBTE) 3 gy., 8. Eckl 
(RÁC) 2 gy., 10. Jungmann (Prága) 2 gy.

Vasárnapi sporthírek
A’asárnap^ rendelte meg 

méteres bajnoki távversenyét, aminek szenzációja 
Beuskn győzelmi! _Vr<t,í féTett. Részletei éfccTmény 
gyecz (Póstás). 
(MTK), mig a

X Bouska klyfixte Vidít. Vasárnap rendezte meg a 
Kerékpáros Szövetség Budapest—Ács—Budapest 80 kilo-

-------- ............ ----- - . .m« .v.x... eredmény : 1. 
Bouska (Jóbarát) 6 óra 19 perc, 2. Vlda (BSE). 3. Hu- 
——- zr.x-.x-Y A Haladók versenyét Schildmayer 

-------.. -j Kezdők versenyét Mrajik (MTK) nyerte meg.
Az 50 km. versenyben Zakariás (Turul), a 20 km. 

ifjúsági versenyben pedig Pelvány (MTK) győzött.
X A vasárnapi amatőrmérkőzések eseménye : a Póstá- 

sok súlyos veresége a Kelenföldtől. Kelenföld—Póstás 
6.2. Törekvés—ETC 12:0, NSC-33FC 5 : 2.

A K1SOSZ nyerte a ,,Herendi-vándordíjai", miután 
a döntőben 1:0 (0:0) arányban legyőzte a középmagyar 
ifj. válogatott csapatát.

A KANSz válogatott csapata 6:1 (2:1) arányban győzött 
a Bankválogatott fölött.

X Az MTE II. osztályú szenior birkoző-versenyének 
győztesei a következők : Légsulyban : Aranyi (MTE). 
Pehelysúlyban : Fehér (MÁV). Könnyüsulyban : Sáros! 
(Testvériség). Középsulyban : Dvorszki (MÁV). Nagykő- 
zépsulyban : Pethő (MÁV). Nehézsúlyban : Héger (MTK).

X BreltenstrSter kikapott Hamburgban. A hamburgi 
jubileumi boxmérkőzésen ma Diener és Breitenstrátcr, 
a két exbajnok állt ki. A mérkőzés a kilencedik menet
ben Diener győzelmével végződött, aki pontozással győ
zött.

LÓSPORT
Lovaregyleti versenyek
Magyar kancadíj: 1. Parola, 2. Addidc,

3. Pomponette.
A Magyar kancadij az általános várakozásnak' 

megfelelően folyt le. A nagy favorit Parola az 
egyenesen imponáló stílusban felzárkózott a 
vezetőkhöz, elsétált mellettük és igen könnyen 
másfélhosszal nyert. Nyeréseinek stílusából és 
az átszámításokból következtetve, Parola a leg
jobb háromévesünk, melynek legelőször sike 
rült megnyernie a három legjelentősebb kanca- 
versenyt; a Széchenyi memóriáit, az osztrák és 
a magyar kancadijat.
J. futam. 1. Koppány (4) Gutát, 2. Flaminia (*/to r.) 

Csuta. 3. Mandoliné (4) Blazsek. f. m. Beryl. 1’6 h. 2 h. 
10:35.

II. futam. 1. Keepsake (1*6) Gutái, 2. Pörgetyü (12) 
Blaskovits, 3. Harakiri (6) Szabó f. m. Horace, Zsófi. 
Turrldu, h. fejh. 10:31. 20, 25.

IH- Parola (*ho r.) Esch, 2. Add tde (5)
Scheibal. 3. Pampanettc (12) Csuta, f. m. Didó, Naughav 
Daisy Krinolin. 1*6 h. 2 h. 10:13, 12, 15.

IV. futam. 1. Plronelte (*/io r.) Esch, 2. Cipou (3)
Csuta, 3. Ripltyóka (5) Martinék f. m. Lángos, Scppl. 
’6 h. 1% h, 10:17, 15, 20. "

V. futom. 1. Viglegény (3) Sehejbal, 2. Rézd le (6) 
Kaszión, 3. Milcva (33) Heiling. f, ni. Ponderevo,

$1tft és lü logadstokai
a Dootmakerek Irodái elfogadnak:

VIn Andrássy út 45., 283—35. 
Vili., Baross u. 52n L. 439—12.

lVn Kossuth L. u. 14—18. 
223 —38, J. 323—19.

VII., Rákóczi út 51.. 355. - 0L 
V«y Váci út l., 280—92.

Sniffy, Doria, MacDoaald, Nobody. •/< h. 1%. 10:17, 
15. 20.

VI. futam. 1. Kutas (2V4) Csuta, 2. Mucsai (3) Esch 
Gv., 3. Tantris (2*6) Klimscba. f. m. Hirmcndó. */i h, 
fejh. 10:40.

Budapesti ügetőversenyek
Allegro (Cassolini) nyerte a Derbyt.

A nagy favorit Elsőm tulajdonos-hajtójának 
kezében nem tudta legjobb képességét kifej
teni s a második helyen végzett. Győzött a 
Baltai ménes (dr. Balassa György) Allegzója, 
melynek indítását istállója csak csütörtökön 
határozta el s a ló Becsből csak pénteken este 
érkezeti meg a ligeti istállókba. — A rendesnél 
nagyobb közönség elölt lefolyt versenyekben 
minden egyes favorit csődöt mondott. — Rész
letes eredmény a következő:

I. futam. 1. Nurml (3) Fityó, 2. Pattantyús (1) Kovák, 
3. Lca (6) Kallinka. f. ni. Cukros, Komédiás, Jclona, 
Krampusz. 10:97, 17, 11, 13, olasz 37.

II. futam. 1. Happy Pearl (5) Marék, 2. Óvár (116)
Novák, 3. Legjobb (6) Kovács J. il. f. m. Margit, Vila, 
Madár. Giskara, Arabella. n-*—- n-
olasz 41.

Hl. futam. 1- Sukol (10) Maszárd, 2. Rendetlen (8) 
Kovács I. 3. Horpacs (5) Maszár I. I. 1. m. Anglica, 
Vidor, Kairó, Patyolat, Jale, Xanten. 10:272 , 32, 26, 30, 
olasz 172.

IV. futam. 1. Tariibog (3) Maszár F.-2. Hellcr (12) 
vács L, 3. Csak előre (6) Cassolini I. m. H. León, IL P., 
Bajnok. 10:34, 18, 52, olasz 90.

1. Kritikus (3) Benkő, 2. Alabaster (6) Ko. 
3. Baba (1) Kovács I. I. ni. Fata morgana, 

Rudi, Bitschön. 10:35, 12, 16, 12, olasz 70. 
. 1. Allegro (4) Cassolini, 2. Első (4/10 reá) 
mdi (16) Kovács I. I. ni. Darius, Isar, Ott- 

13, 11, olasz 60. idő 1:28.4.

Babus. 10:68, 29, 21, 37’

Maszár 1. f. 1. m. Angiié;

Bécsi versenyek
A Grosser Modepreist Wenckheim Dénes gróf 

Cclliotúja nyerte. Az előzetes nagy favoritot, 
Vadítót, a nyerő istállótársát szombaton dél
után törülték a versenyből. A bécsi Derby- 
meeling összes nagy versenyeit, a Derby kivéte
lével, magyar istállók nyerték. — A részletei 
eredmények a következők:

I. Old Fellow ((*/to) Rojik, 2. President (1%), 3, 
Alhambra 11. (2%). f- m. Damalis, Valencia.

II. 1. Jasan (4) Pálffy, 2. Tmpair (3) Selmeczy, 3. Assir 
(5). f. m. Discc vivere, Eskimo, Pomwagli, Zauserl 
(Reeves Cornie), Haratd.

III. Rumenka (3) Takács, 2. Agbog (1), 3. Kinoprinz 
(3). f. m.. Rose-Marie, Fleur de J.ys, Samiel.

IV. 1. Celliota (1U) Szenté, 2. Dorost (6), 3. Stelzcg 
(8), f. in. Uzsok. Sáfár. Fortis, Samara, Jaka.

V. 1. Lady Alice (lVi) Koliinszky, 2. Bukischreck (5)'(
3. Annetta (4). f. ni. Angéla, Eiffel, Liga, Buonaventura, 
Mignon.

VI. 1. Brutus II. (2) Holsubek, 2. Woolrag L
m. Bim-bim; Sans craintc.

VII. 1. Abanindro (2) Szilágyi, 2. Tilalom (4) f. m. 
Casca, Mimili, Jack Sephard. Fata morgana.

Vili. 1. Woodburn (5) Rojik, 2. Marathon II. (16), 3. 
Kapatos (10). f. m. Kariin. Simplicissimus, Praga, 
Pommard, Kuppi Jóska, Laudon, Hop-Toy, Klapecz, Old 
Dalby, Kos.

Orgazdaság miatt keresnek egy 
kokaínüzért, akiről kiderült, 

hogy az angyalföldi tébolydában 
ápolják

Engel László, akinek’ a neve nem ismeretlen 
a rendőrség elölt és főként a kokainüzérkedés
sel kapcsolatban szerepelt már több Ízben a fő
kapitányságon, 1925-ben Klug Miksa kereske
dőtől megvásárolt egy szőnyeget, amiről utóbb 
kiderült, hogy lopásból származik. Emiatt az 
ügyészség a kereskedő ellen lopás bűntettei 
Engel László ellen pedig orgazdaság büntette 
címén emelt vádat.

Engel ügyét tegnap tárgyalta a törvényszék' 
Dcnk-tanácsa. A főtárgyaláson a vádlott nem 
jelent meg, védője, dr. Lévay Rudolf bejelen* 
telte, hogy

Engelt néhány nappal ezelőtt beutalták az 
angyalföldi elmegyógyintézetbe,

mert a vizsgálat során a törvényszéki orvos* 
szakértők megállapították', hogy szabad ciha* 
tározásában és akaratában annyira korlátolva 
van, amely határos az elmebajjal. Elmondotta 
azt is, hogy a védence jóhiszeműen vásárolta 
a szőnyeget, napiárat fizetett érte, majd bemu
tatta az Igazságügyi Orvost Tanács végzését, 
amely szerint Engel László nagyfokú elme
gyengeségben szenved.

A jelentés szerint a vádlott a harctéren sú
lyos lövési sebeket szenvedett, azonkívül grá
nátnyomás érte. Sokáig kórházban ápolták, hol

annyira megszokta a morfint, hogy szaba
dulása után nem tudott lemondani szenve

délyéről
és teljesen tönkretette idegzetét. A védő to- 
vábbá bemutatta az ügyészség végzését, amely
ben elrendelte Engel László gondnokság alá 
való helyezését.

Az ügyész a főtárgyaláson elejtette a vádat 
Engel ellen, mire a törvényszék megszüntette 
az eljárást.

Nem mulaszthatom el, hogy köszőnetem 
mellett dicsérettel meg ne emlékezzem a 
mohai Agnes-forrás felséges vizéről. Mert 
igazán üdítő hatása, kellemes íze, minta
szerű kezelése és tisztaságp első helyet biz
tosít számára Gyomorhurutnál, áz emésztő
szervek bánfáiméinál, gyomorégésnél párat
lan hatású. Dr. Bányai Bertalan gyermek- 
és ideggyógyász, Szabadka.

A szerkesztésért és kiadásért felel;
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok** UJságvállalat.
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