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HÉTFŐI NAPLÓ
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Egy évre 5 pengő H Félévre 2'5 pengő 
EGYES SZÁM ÁRA:

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

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal

Budapest, Vili., Rökk Szilárd ucca 3. szám 
Telefon: József 308—96

Vasárnapid, u 4-től): T.245 81.245-82.

Bárány István harmadszor is megnyerte a párisi Grand Prix-1

KMHMH slUoll és AmeMö szöknil 
csajával egyall egy tialvanéves aagyMedo

Fia hamis eljegyzési hírét ragasztotta ki az üzlet 
lezárt ajtajára, amely előtt napokon át várakoztak 

a félrevezetett hitelezők
A főkapitányság intellektuális osztályán 

napokon át folytatták a nyomozást egy 
rendkívül érdekes üzleti bukás ügyében, 
amelynek részletei csak most szivárogtak ki. 
A nyomozóhatóságot egy, a szakmában is- 
mertnevü edényárunagykereskedő bukásá
nak és eltűnésének nem mindennapi részletei 
foglalkoztatták, aki ellen most elfogató
parancsot adtak ki.

Az Akácfa-utca 43. sz. házban volt már 
hosszú idő óta Kiéin József edényárunagv- 
kereskedése. Főként vidéki kiskereskedőkkel 
állt összeköttetésben Kiéin, aki nagy for
galmat bonyolított le és a forgalommal 
arányban nagy bevásárlásokat eszközölt. 
Kiéin József neve, aki huszonkét év óta 
dolgozott a szakmában, megfelelő garancia 
volt és a legelőkelőbb cégek is szívesen hi
teleztek neki. A máskülönben pontos fizető 
az utóbbi hónapokban

kezdett elmaradozni az esedékes fize
tésekkel.

Eleinte a nehéz gazdasági viszonyok követ
kezményének tartották a késedelmet és vár
ták a hitelezők, később azonban türelmet
lenkedve követelték pénzüket. Az akácfa
utcai üzletben, amelyet Kiéin József és 
huszonnégy éves Vilmos nevű fia vezettek, 
napirenden volt a pénzbeszedők küldöttség
járása. Kiéin türelmet kért. Arra hivatko
zott, hogy rengeteg árut adott ki hitelbe, 
ideiglenesen nem tudja behajtani követelé
sét, azonban rövidesen rendezi tartozásait. 
Bizalmasan megsúgta, hogy

fia nemsokára eljegyzi magát egy dús
gazdag leánnyal,

akinek hozománya elegendő lesz ahhoz, 
hogy fellendítse az üzletet és kiegyenlítse 
adósságait. A legtöbb hitelezőt megnyugtatta 
ez a kijelentés, néhányan azonban nem vol
tak hajlandók tovább várakozni és pert in
dítottak ellene. Az első ilyen per nemrégi
ben fejeződött be. Schtvarcz Abrahám ke
reskedő volt a hitelező, akinek a biróság 
megítélte ötezer pengős követelését. Schwarz 
végrehajtást kért, amit a biróság el is ren
delt. Kedden Schwarz ügyvédje, Bátor Jó
zsef végrehajtó kíséretében megjelent az 
akácfautcai házban, hogy a lefoglalást esz
közölje. Az üzletet zárva találták. A re
dőnyre egy cédula volt ragasztva a követ
kező szöveggel:

„FIAM ELJEGYZÉSE MIATT 
NÉHÁNY NAPIG ZÁRVA*4

Mikor érdeklődtek a házban, azt a választ 
kapták, hogy az üzlet már egy hét óta zárva 
van. Még a végrehajtás előtt többször jár
tak ott hitelezők, az eljegyzésről szóló cé
dula azonban, úgy látszik, megnyugtatta 
őket. Azt hitték, hogy most már rendezve 
lesz a követelésük és anélkül, hogy bőveb
ben érdeklődtek volna, eltávoztak. A végre
hajtó azonban kötelességszerűen nem ve- 
hette ezt tudomásul, hanem *ntézkedni 

akart, hogy Kiéin nyissa ki az üzletét, hogy 
megejthesse a foglalást. A Horn Ede-utca 
10. számú házban lévő lakásán azután meg
lepő hir fogadta.

Kiderült, hogy Kiéin József azon a na
pon, mikor az eljegyzési cédulát kira
gasztotta, eladta a fintorait, bezárta ' a 
lakását és a 60 éves kereskedő feleségé

vel és fiával együtt megszökött.
A végrehajtó most már rendőri segédlettel 
felnyittatta az üzletet. A helyiségben csak ki- 
sebbmennyiségü, nem nagy értékű árut ta
lált, amit le is foglalt. Kiéin szökésének hí
rére egymásután jelentkeztek a hitelezők és 
megindult a perek és feljelentések lavi
nája. A hitelezők között szerepel a Weiss 
Manfréd zománcedénygyár 25 ezer pen
gővel, a Rothmüller S. és Fiai fémárugvár és 
a Budafoki zománcedénygyár szintén na
gyobb összeggel, Erdély Lajos dr. ügyvéd 
pedig egy budapesti gyár nevében tízezer 
pengő értékű

bizományi áru elsikkasztása miatt tett 
följelentést.

A hitelezők listáján szerepel még több ma
gyarországi és külföldi gyár is. Jelentkezett 
azután néhány ember, akiknek készpénzköl- 
csön fejében tartozott. Ezek között van a sa
ját sógora is, akitől huszonhárom millió ki- 
ronát kapott.

A tartozások összege meghaladja a két
milliárd koronát.

A főkapitányságra érkezett feljelentések 
ügyében Pintér György dr. rendőrkapitány 
indította meg a nyomozást. Az üzlethelyiség
be rendőri bizottság szállt ki amely azután 
rövidesen tisztázta, hogy tula ionképen mi 
történt. Az Íróasztalon ugyai ?, egy levelet 
találtak, amelyet Kiéin a hitelezőknek irt.

— A rossz gazdasági viszonyok miatt 
tönkrementem — irja a levélben. — Nagyon 
sok árut hiteleztem, az adósaim pedig nem 
fizetnek, én sem tudom rendezni a tartozá
saimat. Nem birom elviselni a szégyent és 
ezért inkább eltávozom.

Kérem a hitelezőimet, hogy bocsássanak 
meg, ne tegyenek ellenem feljelentést. 
Fiammal együtt dolgozni fogunk, hogy 
visszaszerezzük vagyonúnkat és bizo
nyosnak tartom, hogy egyszer még ren

dezhetem tartozásaimat.

A meglepő tartalmú levél után most már 
tisztán látszott az elmúlt napok eseményei
nek háttere. Kiéin József, mikor már nem 
talált kivezető utat, elhatározta, hogy meg
szökik. Hogy a szökéshez szükséges időt biz
tosítsa magának, kiragasztotta az eljegyzés
ről szóló hirt az üzletredönyre.

A hitelezőket ezzel az ügyes trükkel si
került félrevezetni

és a közel kéthetes szélcsend elég volt neki 
ahhoz, hogy egérutat nyerjen. Most már nem 
maradt más hátra, mint hogy a rendőrség 

megállapítsa, hová szökött Kiéin József és 
családja? A nyomozás során azt az infor
mációt szerezték, hogy valószínűleg hamis 
okmányokkal szöktek meg és

Déiamerika felé vették útjukat.

Azonnal megtették a szükséges intézkedése
ket, hogy amennyiben még lehet, megaka
dályozzák őket a szökésben. A hitelezők az
után bűnügyi zárlatot kértek Kiéin József 
megmaradt vagyonára. Az üggyel soronkivül 
foglalkozott a vizsgálóbíró, elrendelte a bűn
ügyi zárlatot, amit a rendőrség foganatosí
tott és ügygondnokul Fábián Károly dr. ügy
védet nevezték ki.

Kicin ellen pedig elfogatóparancsot bo- 
csájtottak ki.

Jelentés a drágaság vasárnapi 
piaci frontjáról

A detektívek kinyomozták a közvetítőket és őket 
is feljelentették

Vasárnap reggel a háziasszonyok ki
váncsi arccal indultak el a vásárcsar
nokba megtudni, vájjon a szombaton be
következett árzuhanás vasárnap is tar
totta-e magát, vagy csak pünkösdi ki
rályság volt- Megelégedetten állapították 
meg, hogy vasárnap is ugyanazok az 
árak voltak, mint szombaton. Úgy látszik 
tehát,

a razziáknak megvolt az eredmé
nyük,

mert a piaci árusok és a közvetítő keres
kedők, az úgynevezett „ablézerek", nem 
merték indokolatlanul felhajtani az ára
kat. A terménypiacon a zöldbab kilója 
50—60 fillérbe, a burgonya 22 fillérbe, 
a kalarábé 8 fillérbe, a tök 30 fillérbe, az 
uborka 50 fillérbe, a retek 20 fillérbe ke
rült. Tehát az árak körülbelül ugyan
azok voltak, mint szombaton, ami az ár
csökkenés megszilárdulását jelenti és je
lenti azt is, hogy egy hét alatt a termé
nyek ára ötven-hatvan százalékkal csök
kent.

A mészárosiizletekben is valamivel 
olcsóbbak voltak az árak.

A sertéshús combja 2.60 pengő, tarja 2.50, 
a lapocka 2.70 volt, a marhafelsál 2.10— 
2.80, karaj 2.20, a borjupörköltnek való

Van azután az ügynek egy szinte tragiko
mikus részlete is. Kiéin azzal indokolta bu
kását, hogy adósai nem fizettek. Szökése és 
a bűnügyi zárlat foganatosítása után azon
ban, szombaton és vasárnap több vidéki ke
reskedő, n cég adósai, járlak az Akácfa-utca 
43. számú házban. Ezek az emberek, akik 
mit sem tudtak az elmult napokban történt 
eseményekről, számlájukat jöttek rendezni, 
úgy hogy ha a szökés nem történik meg,

Kiéin József most már a befolyt pénzek
ből kiegyenlíthette volna tartozása egy- 

részét

és nem kellene családjával együtt bujkálni 
az elfogatóparancs erői .

Sági Pál.

1.40, a lapocka 3 pengő volt, tehát itt is 
némi árlemorzsolódást lehetett konsta
tálni-

A tej literjét 36—38 fillérért mérték, a 
tojást 13 fillérért árusították. A vásár
csarnokokban különben nem volt nagy, 
forgalom,

kevés volt a felhozatal is és az áru
sok közül igen sokan hiányoztak.

A detektívek tovább is szigorúan őrköd
tek az árak fölött, de ma egyetlen egy, 
esetben sem akadt dolguk.

Az árdrágitási visszaélések cimén 
megindított eljárások aktái a rendőrség* 
ről hétfőn kerülnek át az ügyészségre* 
Kétszáznyolcvan feljelentés van. Érde
kes azonban, hogy a feljelentések nem
csak a piaci árusok ellen szólnak, ha
nem a detektívek a szállítólevelek alap-< 
ján

kinyomozták a közvetítőket is

és ezek közül azokat, akik szintén árdrá
gítással gyanusithatók, mint közvetett 
árdrágítókat vonják felelősségre. Az 
ügyészségen holnap Mankovlch Antal dr* 
ügyész veszi át ezeket a feljelentéseket, 
az aktákat kiadják a szakértőknek és a 
szakértői vélemény alapján kerülnek a 
feljelentések az uzsorabiróság elé
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Ót újabb letartóztatás 
várható a klinikai 
panama ügyében

Debrecen, julius 10.
Ismeretes, hogy dr. Preinesberger Jenő 

vizsgálóbíró Budapesten nyomozást folyta
tott a klinikai panamák ügyében. A buda
pesti házkutatások során súlyos, kompro
mittáló levelek és iratok kerültek elő, ame
lyek alapján
«t magasállósu főtiszt viselő letartóztatása 

várható a közeli napokban.

Ezek a főtisztviselők a letartóztatott Si
monéi Károly klinikai szállítóval szoros 
nexusban állottak valamennyien tudtak a 
debreceni klinikai panamáról is. A vizsgáló
bíró a nála levő lefoglalt eredeti iratokat 
a budapesti vizsgálóbíró és főkapitányság 
eló terjeszti most a letartóztatások fogana
tosít ósa céljából.

Sikkasztott, Rómába 
szökött, szerzetessé lett 

és — letartóztatták
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Lengyel Ist

ván kiJterenyei borbélysegéd nz elmúlt év őszén 
az egri vnsultársasághoz került, mint irodake
zelő. Megbízható embernek ismerték és bizo
nyára ennek köszönhette, hogy a MÁV Koszorú
egyletnek is pénztárosa lett. Egy napon eltűnt 
« városból Lengyel István s vele együtt eltűnt 
az egyesület vagyona, ötmillió korona.

A sikkasztó borbélymester n pénzzel Rómába 
ment, ahol egy magyar püspök apokrif njánló- 
1 veiével

felvétette magái n ciszterciták rendjébe.
A próbaidő letelte után Lengyel István szerze
tes lett és ekkor arra gondolt, hogy mint szer
zetes bizonyára visszatérhet Magyarországra, 
mert most már nem ismernék fel. Kérelmére át 
is helyeztél: egyik dunántúli kolostorba. Mikor 
azonban a határra ért, a kiadott körözőlevél 
alapján felismerték.

letartóztatták
és az egri ügyészség fogházába vitték.

Szombaton tárgyalta az ügyet az egri tör
vényszék Retten hofTcr tanácsa. Lengyel István 
beismerte a sikkasztást, mire a törvényszék 
négyhónapi fogházra Ítélte. A sikkasztó bor- 
bélymcslcr megnyugodott az Ítéletben, amely 
így jogerős lett.

Faun a SzabadságMéren

A rendőrség hiába üldözi a köz
tériek és sétányok rémét

Vasárnap egész napon ál a detektívek figyel
ték a budapesti közkerteket és sétányokat, I 
mint ahogy kél hét óta tart már ez a figyelés: , 
egyelőre eredmény nélkül. Pedig a jelentések 
egymásután érkeznek: hol itt, hol ott, minden- j 
kor valamelyik sétányon föltűnik a budapesti 
közkertek uj szörnyetege, egy titokzatos faun. 
Leginkább a Szabadság-téren látták, onnét ér
kezett n legtöbb panasz, de másutt is: az Or
szághúz előli levő téren, a Margil-rakparlon, a 
kis kertekben mindenütt, ahol gvermekek ját
szadoznak s ahol ncvelőnők, cselédek vigyáz
nak a gyermekekre, feltűnik, s

A főkapitányságon vasárnap egy vakme
rőén végrehajtott bűncselekmény ügyében 
indítottak vizsgálatot. Varga Bertalanná fe- 
hérnemütiszlitónő, akinek Kőbányán, a Li
get tér 0. számú házban van üzlete, feljelen
tést tett egy ismeretlen nő ellen, aki elcsaltá 
és kifosztotta két leányát. Néhány nappal 
ezelőtt fehérneműt hozott tisztítani üzletébe 
egy elegáns, szőke hölgy, aki tegnap eljött, 
ho«- elvigye a kimosott holmit. Mig Vargáné 
n kis csomagot elkészítette, a hölgy beszél
getni kezdett Vargánénak az üzletbe tar
tózkodó Magda nevű 10 éves és Irén nevű 
9 éves kisleányával. Barátságos hangon be
szélgetett a két szép gyermekkel és megkérte 
nz édesanyjukat, hogy engedje el őket vele, 
mert cukrot akar venni nekik a szomszédos 
üzletben. Vargáné gyanútlanul elengedte a 
gyermekeket, akik azonban sokáig nem tér
lek vissza. Már türelmetlenkedni kezdett, 
mikor a közelben levő vendéglőből átjött egy 
pincér, azznl, hogy

egy női hang telefonon azt az üzenetet

, erkölcstelen módon In/ullálja a nevelőnő
ket, valamint a serdülő kisleányokat.

A följelentésekből megállapítható, hogy a 
titokzatos ember mintegy huszonnyolc-harminc 
'éves, szürke ruhát és ugyanolyan színit szürke 
posztókalapot visel. Rendszerint valamelyik 
sürü bokor mögé bújik, onnét leskelödik, hogy 
azután

siemérmellcnségévcl megbotránkoztassa és 
megsértse a járókelőket,

Amint azután észreveszik, mindjárt futásnak 
ered, óvatosan és ügyesen elbújik a bokrok kö
zött. Üzelmcil igy már hetek óta folytatja n 
titokzatos faun, mígnem most általános razziát 
rendeltek cl. ellene. A kézrekeritése esetén előre- 
láthatólag

.Imrgyíg,Intíz.lbc utalják mnjd be,
mert elképzelhetetlen, hogy bárki is ép elmé
vel hasonló merészséggel bátorkodna ezeket a 
cselekedeteket a város legforgalmasabb sétate
rein végrehajtani.

Jardin de Paris
Telefon: J. 380-31.

TILDA «s LÉÉ 
Kedd, esUtiirtők, nombnt 
záróra reggel 5 órakor.

Ugnabb Legjobb Legofceébb I

PAP .. PA?.. PAP .,
kár pttosáru, vas- és rézbútorgyára

Szőnyeg, poUróc, fllggtlny, Agy- is asz
talterítők gyenni'kknralk, nyugszőkek, loAny- 
(■óba., előszoba- é» kortihutorok. ernyők és 
bátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNEB JÁNOS 
Budapest, V|J„ Er. »,rt körút SO.

Nagy kaUlógust 33 fillér ellenében postán küldők

Egy régen keresett és veszedelmes szélhámos 
került véletlenül a rendőrség kezére egy jelen
téktelennek látszó és az első látszat szerint in
kább polgári bíróság elé tartozó kis ügyből ki
folyólag.

Néhány nappal ezelőtt Székely Ignác Rákóczi
ul! kereskedő csalás címén bűnvádi feljelentést 
lett Földes Bertalan állítólagos magántisztviselő 

[ ellen, aki jó fellépésével megtévesztette őt és 
különféle ürüggyel rábírta arra a kereskedőt 
hogy nagyobb pénzösszeget bocsásson a rendel
kezésére egy biankó váltó ellenében. Ezenkívül 

[ első pillanatban értékesnek látszó, de valójában 
hamis ékszert adott át zálogul és amikor Szé 
keiy a fizetési terminus lejártával visszakérte 
kölcsönzött pénzét, Földes megtagadta a vissza 
fizetést, majd pedig bejelentett lakását elhagy
va, ismeretlen helyre költözött. A feljelentés 
után * rendőrségen megindították a nyomozást 
unnak megállapításéra, hogy a feljelentésben 
foglaltuk valóban megfelelnek a valóságnak é» 
n kapott személvleirás alapján a detektívek elő 
is állították a főkapitányságra a fiatalembert,

aki azzal védekezett, hogy az Ugy polgárt 
bíróság elé tartozik.

Amikor érték!'hn ékszereket adott át fedezet
képen, nem volt csalási szándéka, mert azok
nak hamis voltáról mit sem tudott. A nyomozás

Beniczky Ödönné, akit a német 
vegyipari tröszt főtitkárává neve
zett ki, hazajött másfélév után

A volt belügyminiszter felesége rövid időre meg
látogatta teljesen visszavonultan élő férjét

Ismeretes, hogy Beniczky Ödön volt bel
ügyminiszter felesége, az Az Újság elkobzá
sával kapcsolatos Beniczky-iigy elsimulása 
után búcsút vett férjétől s

elutazott Magyarországból Amerikába.
Beniczkyné mintegy másfélévi távoliét

ségévcl, maga Károlyi Mihály gróf, az 
emigráció vezéralakja is kereste a ta

lálkozást Beniczky Ödönnével.

Beniczkyné azonban külföldi időzése alatt 
meglehetősen visszavonult életet élt s egy nő 
számára igen jelentékeny, szép pozíciót szer

ül án

most érkezett vissza néhány napi ittar- 
tózkodásra.

A közéletben nagy szerepet játszó volt bel
ügyminiszter — amint tudvalevő, — csendes 
viszavonult életet él, felesége pedig azért tá
vozott Amerikába, hogy ott egzisztenciát te
remtsen magának. Beniczkyné évekkel ez
előtt járt Amerikában s egyidcig ott is tar
tózkodott, mint vöröskeresztes ápolónő.

Beniczkyné hosszas külföldi utazása alatt 
természetesen találkozott a külföldön élő 
magyarokkal is s

többen a magyar emigrációból igyekez
tek beszélni a volt belügyminiszter fele-

Főtitkára lelt a híres Farbenlndustrlc 
Aktiengeselischaftnak, a nagy német 

vegyipari trösztnek.
Beniczkyné a részvénytársaságtól most rö

vid nyári szabadságot kapott, amelynek egy- 
részét Budapesten tölti. Mindössze egyheti 
időre utazott haza Budapestre Beniczkyné 
kegyelmes asszony,

aki a vasárnapot már férje, Beniczky
Ödön társaságában töltötte a ninzeum- 

utcai lakásban.
Beniczky Ödönné pesti tartózkodása alatt 

is egészen zárkózott életet él s egy-két nap 
múlva már el is utazik a fővárosból.

(R-a K-n.) 

Nyílt üzletből eícsalta és kifosztotta a 
tulajdonos két kislányát egy elegáns, 

titokzatos szőke nő
Hordárral küldte haza a kifosztott leányokat

küldte neki, hogy sétálni vitte a gyere
keket,

legyen nyugodt, egy óra múlva visszahozza 
őket. Elmúlt az óra, a kislányok azonban 
még mindig nem jöttek. Vargáné kétségbe
esve várta őket. Végre délben egy órakor

beállított az üzletbe a 354. számú hor
dár, aki kezén vezetve hozta a két 

leánykát.
Csakhamar kiderült azután, hogy milyen 
veszedelmes kelepcébe kerültek. Az isme- 
rellen szőke nő elcsalta őket a városba, sé
tált velük, majd

bevitte egy fürdőbe a két kislányt, el
szedte az ékszereiket,

azután újra felöltöztette és egy hordárra 
bizta, azzal, hogy kisérje haza őket a lakó, 
sukra. A két gyermek nem tudja megmon
dani. hogy melyik fürdőben voltak. A rend
őrség keresi a veszedelmes kalandornöt, mert 
attól lehet tartani, hogy a sikeren felbuz
dulva, uj«bb áldozatok után jár.

Véletlenül felismerték 
a főkapitányságon és letartóz
tatták Földes Bertalant a rég
óta körözött sikkasztó tőzsdést
Egy mozgalmas karrier amely a forradalmakon, vörösökön 

és nagy sikereken keresztül a rendőrségen ért véget
során azután rendkívül érdekes fordulat állott 
be.

Aa egyik rendőrtisztvbelő felismerte a gya
núsítottban azt a Földes Bertalant, akit 
egész sereg sikkasztás miatt köröznek már 

évek óta.

Most mór újból megkezdték a kihallgatását és 
rövid tagadás után beismerte, hogy azonos a ke
resett tikkasztóval.

Földes Bertalan mint fiatal banktisztviselő a 
háború vége felé szép karrier elölt állott a Hi
telbankban, ahonnan különféle kisebb szabály
talanságok miatt 1917-ben elbocsájtották. Ettől 
az időtől fogva mindent megpróbált, volt te
lekspekuláns, ingallanügynök, külföldi cégek 
budapesti képviselője és a Károlyi forradalom 
kitörésekor politikai szerepet is vállalt. Hamis 
katonai igazolványokat szerzett és mint főhad
nagy szerepelt. A tanácsköztársaság idején mint 
vádbiztos működött egy ideig, aztán a pincér
dandár élelmező tisztje lett. A kommün bukása 
után egy időre eltűnt, majd a tőzsdei konjunk
túra alkalmával mint a leghangosabb töz.sdebi- 
zományosok egyike tűnt fel a piacon. Ebben az 
időben a rendőrség eljárást indított ellene a 
kommün alatt viselt dolgni miatt. Főleg azon
ban hamis igazolványokkal és előkelő magyar 
arisztokraták nevével ellátott

apokrif levelekkel Igazolta ellenforradal
mik mivoltát 1

és a kommunizmus ulutt tanúsított nemzeti ér- 
zelmü viselkedését Később, amikor minden kA- 
véház és kereskedés helyén tözsdeiroda nyílott, 
szépszámú kliensre tett szert és cgyidőben az a 
hír volt elterjedve róla, hogy a fiatal tőzsdésge^ 
neráció egyik leggazdagabb és legszilárdabb 
alapon álló tagja.

Hatalmas fekete autója Ismeretes volt min
denütt,

ahol nagy pénzeket lehetett elkölteni, bejáratos 
volt az előkelő társaság zártkörű klubjaitól 
kezdve a fényes lokálok intim páholyóig és ab
ban az időben fantasztikus kártyaveszteségeiről 
is beszéltek hozzátartozói és barátai. A dekon
junktúra idején Földes ellen is számos bűnvádi 
feljelentés érkezett a rendőrségre, ahol kitudó, 
dott, hogy

a fiatal tőzsdés elspekulálta ügyfelei pén
zét, azonkívül két alkalommal váltóhamisí
tást, csckkcsalást és különféle más szélhá

mosságot követett el.
Akkoriban letartóztatása elől hamis útlevéllel 
külföldre szökött, ahonnan néhány héttel eze
lőtt tért vissza a fővárosba, gondolván, hogy 
évekkel ezelőtt történt bűncselekményei már a 
feledés homályába merüllek. A fiatalembert ki
hallgatása után letartóztatták és átkisérték az 
ügyészségre.

az
Európai Áru- és Podgyászbiztosltó Rt. 

liodoyászbiztosilási 
tous risques-kötvényei! 
Válthatók az összes állomáso

kon. a Menetjegylro- 
dákban, a társaságnál 

és számos más 
elárusító

helyen

Központi iroda:
Budapest, V., Eötvös tér 2.

Teletöm T. 227 - 80, L. 981-51.

VAS-, GÉP- ÉS 
HÁZTARTÁSI IPARI 

KIÁLLÍTÁS 
kapcsolatban

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

és
Olcsó Polgári Butorbemutató

A Szent István hét kiállításai
Városligeti Iparcsarnok 

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

Alkalmi vételekből eredő, perzsa ea szmyrna 
szőnyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

»Antikart« K.-T.
(Sternberg Z. J.)

VII., Dob ucca 31. sz.
Kazinczy uacai a a i o n z I e i 

Régi keleti aaőnyegekért és antik 
bútoroké < nagy árat flzetMnk.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE 
ÉS KIADÓHIVATALI 

telelőn Juliink hívószáma:
vaaárnap <1. u. 4-lg Józsel 308—90.
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A piaci árusok izgalmas, 
viharos gyűlésén rendőri 
figyelmeztetések között 

a kormányt és a fővárost 
okolták a drágaságért

A rendőrség épületében levetette magát 
a második emeletről

A drágasági hullámmal kapcsolatos esemé
nyek ügyében a Vásárcsarnoki és Piaci Keres
kedők Egyesülete vasárnap délután 4 órakor 
gyűlést tartott a régi képviselőház nagytermé
ben. A gyűlésen megjleent Pakots József or
szággyűlési képviselő, a földmivelési minisz
térium képviseletében I'abinyi Oszkár osztály
tanácsos, dr. Szász Elemér, a Merkantil Szö
vetség főtitkára, Vértes Emil, a Fővárosi Ke
reskedők Egyesületének elnöke, több bizottsági 
tag és Strutzky Sándor, a Baross Szövetség ki
küldöttje.

A piaci árusok, akiknek körében nagy visz- 
szatetszést szült a hatóságok intézkedése, fő
képpen pedig a razziák elrendelése, zsúfolásig 
megtöltötték a termet. Az első felszólaló Laczkó 
Sándor egyesületi titkár volt. Tiltakozott az 
ellen, hogy a kiskereskedőkre hárítsák a drá
gaság ódiumát és csak az utolsó kezet fogják 
meg. Az utóbbi napok során bekövetkezett ár
lemorzsolódás szerinte a deressel való fenyege
tés nélkül is bekövetkezett volna. Szerinte 
nem a kereskedők, hanem

az áltcrnielők és láncosok okozzák n drá
gaságot,

akiknek működése miatt Budapest élelmezése 
nemcsak drága, hanem hamis és ha tovább 
is így megy, Budapest megbetegszik. Végül ha
tározati javaslatot terjesztett elő, amelyben

a kiskereskedők tiltakoznak a razziák 
ellen és arra kérik a főváros tanácsát, liogy 
a csarnokokat tisztítsa meg az áltermelők- 

tői és láncosok lói.

’A gyűlés a javaslatot elfogadta és elhatározták, 
hogy a javaslatot a keddre összehívott drága
sági ankéton bemutatják Vass József minisz-1

Kémkedés gyanúja 
miatt letartóztatták 

a csehek Nyitrán Csukay 
kispesti butorgyárost

Adósai jelentették fel bosszúból az ártatlanul 
elfogott öreg gyártulajdonost

Különös ügyben indította meg a napokban 
a külügyminisztérium a diplomáciai eljárást 
a csehszlovák kormánnyal.

Mintegy három hónappal ezelőtt alapta
lan feljelentésre, kémkedés gyanúja miatt 
Nyitrán letartóztatták Csukay J. Sándor te
kintélyes kispesti butorgyárost és bár semmi 
bizonyíték sem merült fel ellene, letartózta
tása óta vizsgálati fogságban sínylődik és 
nem bocsájtják szabadon.

Csukay J. Sándornak Kispesten, a Klapka- 
utcában volt nagy bútorgyára. A háború 
alatt összeköttetésbe került Kroslák Lajos 
pöstyéni fakereskedövel, akinek biztatására 
eladta a gyárát és társasviszonyba lépett 
vele. A társulásra kétszázezer aranykoronát 
adott át és az összeg biztosítására ezt Kros
lák betábláztatta pöstyéni villájára és fate
lepére Csukay javára. Még mielőtt azonban 
a vállalat megkezdhette volna működését, 
bekövetkezett a megszállás és a kispesti bu
torgyáros ne mtudott érintkezni Kroslákkal. 
Később, mikor már megvolt az összeköttetés 
az elszakított területtel, érdeklődni kezdett 
az üzlet után és legnagyobb meglepetésére 
megtudta, hogy

a vállalat egyáltalán meg sem kezdte 
még működését.

Ere felszólította Kroslákot, hogy fizesse visz- 
sza a mai értékben másfél milliárdot jelentő 
követelését. A pöstyéni kereskedő huzta-ha- 
lasztotta a dolgot, Csukay végül is megunta 
és pert indított ellene.

A mohai Agnes-forrás az általam legszíveseb
ben rendelt ásványvizek közé tartozik, mert 
rendkívül előnyös vegyi összetételeinek a leg
különbözőbb bajoknál, de különösen nz emész
tőszervek burulos bántnlmalnál már régtől 
fogva felülmúlhatatlan sikereket köszönhetek. 
Dr. Stamborszky Lajos máv. orvosi tanács
adója és kir. fogházorvos, Szombathely.

Dr. KBJDHCSY K«fc»r»oi,
VIJ, József körút 2 

Rendel: 10-4 és 7-fi-lg térC- és nölbetegeknek 

temek. Csányi Miklós dr. a következő felszó
laló, az egyesület ügyésze, a májusi fagyokat, 
a pengőszáinitást .különösen pedig az áruso
kat terhelő adókat tartja a drágaság okának.

— A Fővárosi Zöldségűzem drágábban árul, 
mint a kereskedők, — mondotta —a főváros
nak tehát nincs erkölcsi alapja arra, hogy a 
drágaságért a kereskedőket okolja.

Erre a kijelentésre az ügyeletes rendőr
tisztviselő az elnök utján figyelmeztette a 
szónokot, hogy a főváros működését Igy 

ne kritizálja.
A figyelmeztetésre óriási zaj tört ki. A lármát 
tulharsogta egy erős kiáltás:

•— Mondd meg az igazai, betörik a fejed.
Csányi Miklós a gyűlés résztvevőinek hangos 

éljenzésé közben csöndre és nyugalomra in
tette ökot. Utána Pakols József beszélt.

A magyar pénzügyi és gazdasági politika 
a kereskedőt a fogyasztó ellenségeként 
tünteti fel — mondotta — és ezzel akar 

port hinteni a közvélemény szemébe.
Pakotsnak erre a kijelentésére az ügyeletes 

rendőrtisztviselő megint csak az elnök utján 
figyelmezteti öt. Pakots erre izgatott hangon 
feleli:

Ezt a kijelentésemet a közélet minden fó
rumán elmondom.

A teremben fülsiketítő a zaj. Az elnök per
cekig csenget, mig végre lecsillapodik a lárma 
és Pakots tovább folytathatja beszédét, mely
nek során élesen kritizálja a kormány és a fő
város működését. Utána Földváry Béla és Dar
vas József szólalt fel és ezzel befejeződött a 
mindvégig izgatott és elkeseredett hangulatban 
lefolyt gyűlés.

A nyitrui törvényszék meg is Ítélte a kö
vetelést és elrendelte a végrehajtást 

Kroslák ellen.

A végrehajtás előtti napon, április 26-án, 
Csukay Nyitrára utazott, hogy jelen legyen 
Kroslák ellen folyamatba tett több másik 
ügyének tárgyalásán. A szállodában fölke
reste őt Kroslák felesége, aki szintén arról 
panaszkodott, hogy férje őt is kiforgatta va
gyonából.

Alig távozott el, detektívek jelentek meg 
a szállodában, akik Csukay Sándor előtt ki
jelentették, hogy

kémkedés miatt feljelentés érkezett el
lene és ennek alapján letartóztatják.

A hatvankétéves butorgyáros kétségbe
esetten tiltakozott a kémkedés gyanúja el
len, de hiába; letartóztatták és a nyitraí tör
vényszék vizsgálati fogságába került. ,

Másnap megtudta, hogy

a feljelentést Kroslák Lajosné tette 
ellene.

A feljelentés szerint Csukay elmondta 
Krosláknénak, hogy ő Magyarország ré
szére évek óta rendszeresen kémkedik, most 
az a megbizatása, hogy a halármenti vasút
vonalakat robbantsa fel, a távbeszélő huza
lokat rombolja szét, sőt állítólag ezer szó- 
költ ajánlott az asszonynak, ha segítségére 
lesz.

A hatvankét esztendős, beteges, öreg bu
torgyáros indignálódva tiltakozott a képtelen 
és nevetséges vádak ellen, melyeknek való
diságára még tanuk sincsenek.

Kijelentette, hogy a feljelentés Kroslák és 
felesége gálád müve, mert igv akarják őt 
ártalmatlanná tenni, hogy az. összeget ne 
kelljen megfizetniük.

Hiábavaló volt azonban az öreg bútor
gyáros minden érvelése. Letartóztatása óta 
mint kémgyanus, vizsgálati fogságban van 
és sem betegségére való tekintettel, sem 
kaució ellenében nem bocsátják szabadon.

Csukay Sándor felesége nz ügyet tudomá
sára hozta a külügyminisztériumnak, mely 
megtette a diplomáciai lépéseket a hónapok 
óta ártatlanul szenvedő butorgyáros azoöo-l 
donbocsátása iránt, 1

Az utóbbi napokban több feljelentés ér
kezett a főkapitányságra Doron Zoltán 29 
éves magántisztviselő ellen, aki különböző 
címen befurakodott idegen lakásokba és 
egy óvatlan pillanatban minden kezeügyébe 
eső értéktárgyai elemeit.

A följelentések alapján Doron Zoltánt va
sárnap délelőtt Pacsirtamező-utca 26. szám 
alatti lakásáról előállították a III. kerületi 
kapitányságra. Az egyik elsőemeleti szobá
ban helyezték el, majd mikor rákerüli a sor, 
egy rendőr karjánál fogva elindult vele, 
hogy a második emeleten tartózkodó rendőr- 
fogalmazóhz vezesse kihallgatásra. Alig ha
ladlak néhány lépést, mikor Doron kiszakí
totta magát a rendőr karjából és

futásnak eredt.
A rendőr utána iramodott és kiabálásval fel-

Folkusházy alpolgármester 
a drágaság kérdésében elaborátumot 

nyújtott át Vass Józsefnek
A drágaság napirendre tűzését és a képviselőház együtt- 
maradását követeli az ellenzék a Ház csütörtöki ülésén

A politikai szezon csütörtökön véget ér. A 
képviselőház formális ülésén tudomásul fog
ják venni a letárgyalt törvényjavaslatoknak 
a felsőház részéről hozott elfogadó határoza
tait és a napirend előtt úgy ellenzéki, mint 
egységespárti részről

szóvá fogják tenni a drágaság kérdését. 
Zsitvay Tibor az engedélyt ezekre a felszó
lalásokra már előzetesen megígérte, annál 
is inkább, mert ezzel alkalom kínálkozik 
Vass József helyettes miniszterelnöknek 
arra, hogy a drágaság kérdésében

a kormány álláspontját kifejthesse
és ismertesse azokat az intézkedéseket, 
amiket a kormány a drágaság letörése érde
kében elrendelni kíván.

A drágaság ügyét ellenzéki részről Bródy 
Ernő, Pakols József és Farkas István, a kor 
mánypárt részéről pedig Erdélyi Aladár fog
ják szóvátenni. Az ellenzéki képviselők a 
maguk részéről nem fognak elzárkózni az 
elől, hogy rámutassanak a drágaság föoko- 
zójára: a végletekig erőltetett adózási rend
szerre, amelyek minden vonatkozásban hi
hetetlenül drágítják a közszükségleti cikkek 
árait. Épen ezért

követelni fogják a fogyasztási és a for
galmi adó eltörlését,

amely kívánsággal szemben Búd János 
pénzügyminiszter a legmerevebben elzárkó
zott. A pénzügyminiszter álláspontja e kér
désben ma sem változott, de az ellenzék a 
tomboló drágaságra kíván rámutatni, ami
kor most a pénzügyi kormányzattól engedé
kenységet és méltányosságot fog követelni. 
A baloldali pártok számolnak azzal, hogy 
Vass Józsefnek a drágaság megfékezésére 
irányuló kísérletei épugy, mint két esztendő
vel ezelőtt, ezúttal sem fogják a szándékolt 
hatást eredményezni, miért is a helyettes 
miniszterelnök válaszával nem fogják a kér
dést elintézettnek tekinteni és épen ezért 
valószínűleg Farkas István oly értelmű napi
rendi indítványt fog előterjeszteni, hogy

a képviselőhöz maradjon együtt a nyári 
hónapokban és tűzze napirendre a drá

gaság letörésének módjait.
Vass József egyébként kedd délelőttre 

hívta össze azt az ankétet, amelyen meg
tárgyalják a drágaság elleni szükséges in
tézkedéseket. A megbeszélésre meghívást 
nyertek az élclmiszerkereskedelemmel és 
iparral foglalkozó összes érdekképviseletek, 
a mezőgazdasági termelés reprezentánsai, a 
főváros és a rendészeti hatóságok kikül
döttei.

A helyettes miniszterelnök 
napok óta referáltat magának 

a drágaság mikénti alakulásairól, sőt a leg
utóbbi napokban

felkérte Folkusházy Lajos alpolgármes
tert, hogy Budapest szempontjából ■

az or«zág legnaavnbb női ón férHszttvet, 
ncljem- ét mosókelniék árubúza

IV., Petőfi Sándor-ntea 14—16. sz.

verte a kapitányságot. Doronnak sikerült a 
kapuig jutni, amelyet azonban zárva talált 
és igy megkerülve a folyosót, felfelé futott 
a lépcsőkön. Ekkor már több rendőr és de
tektív üldözte, akiknek végül a második 
emeleten sikerült a szökevényt utolérniük. 
Már-már elfogták, mikor Doron egy hirte
len mozdulattal

keresztülvetette magát a másodikemeleti 
folyosó korlátján

s a következő pillanatban véres fejjel terült 
el a kövezeten.

Azonnal értesítették a mentőket, akik' 
megjelenve a helyszínen konstatálták, hogy 
Doron Zoltán súlyos koponyaalapi törést 
szenvedett. Eeszmélcllen állapotban beszál
lították a Rókus-kórházba.

drágaságra vonatkozólag észrevételeit 
közölje vele.

Ez annál is inkább érdekes, mert Folkus
házy volt az, aki a háborús évek nehéz vi
szonyai közölt a főváros közélelmezését in
tézte és igy gyakorlattal bir a közélelmezési 
problémák elbírálásához. Folkusházy tegnap 
délben

egy hatalmas terjedelmű elaborátumot 
juttatott el Vass Józsefhez,

aki a keddi ankéten az összes résztvevőket 
fel fogja szólítani, hogy a drágaság megfé
kezésére irányuló javaslataikat és terveiket 
terjesszék elő.

lílÉS Éta Éfti 
áraiáülatot rjiMh, 

mert maradékok olcsón csak az 
esetben adhatók, ha azok

a n® tagaÉ 
kiWtfta Éhei össze
Félemeleti helyiségeinkben ily

1, 2 és 8 méteres darabok

vannak, melyek folytatólago an még

kerülnek eladásra
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III KEK
Vass miniszter Debrecenben

Tárgyalások a közkórház ügyében
Debrecen, julius 10.

Vau József népjóléti miniszter Drehr Imre 
és Scholtz Kornél dr. népjólétügyl minisztériumi 
állmntitluirok kíséretében Debrecenbe érkezett. 
A miniszter és a két államtitkár a városházán 
dr. Magos György polgármester és dr. Hadházi/ 
Zsigmond főispánnal a debreceni városi kór
ház ügyében tanácskozásokat folytattak. A ta
nácskozás a városi betegek kórházi ellátására 
vonatkozott s azt vitatták meg, hogy a debre
ceni nagyerdőben lévő klinikai telep mellett 
lehetségese

uj kórház felállítása.
A Hétfői Napló debreceni tudósilója nz érte

kezlet után beszélt Vass József miniszterrel, 
aki kijelentette, hogy n teljesen bizalmas jellegű 
értekezlet szem elölt tartotta Debrecen város 
érdekeit s Debrecen városának megterhelése 
nélkül sikerült a kórházi kérdést megoldani.

A tanácskozások után a miniszter s a kél 
államtitkár Debrecen halárába, Zelemérro uta
zott, ahol Balthazár Dezső püspök birtokán

vendégül látta őket ebéden.
Vess József, Drehr és Scholtz államtitkárok 
ebédután megtekintették a debreceni kliniká
kat, A miniszter a pompás klinikai telepről a 
legelisinerésreméltóbban nyilatkozott. A régi 
közkórház épületének megtekintése utón a mi
niszter a két államtitkár társaságában

Hajdúszoboszlóra utazott,

•hol dr. Erdős Károly polgármester megmutatta 
a híres júdos gyógyforrást.

Délután a miniszter s u két államtitkár visz- 
szaulazolt Budapestre.

— Hűvös idő várható. A Meteorológiai 
intézel vasárnap az. időjárásról a követ
kező prognózisát adta ki. Nyugati szelek
kel változékony, hűvös idő várható, 
helyenként esővel, esetleg zivatarral.

— Az Isonzói csata emlékünnepe. Az isonzói 
csata évfordulója elkalmából a 45. tüzérdandár 
emlékünnepet tartott. Reggel a pitrislúk temp
lomában P. Szabó Pius püspöki irodaigazgató 
misét celebrált .majd a tiszti kaszinóban disz- 
gyiilés volt, melyen Capp Gusztáv tábornok, 
lakács Lajos alezredes és mások mondottak 
emlékbcszédct.

— Pujo szabadlábra került. Páris, jú
lius 10. Pujo-t ,az Aclion Francaise fő
szerkesztőjét, ina délelőtt ideiglenesen 
szabadlábra helyezték.

— Mikszáth Kálmán a miskolci Lévnv 
József Egyesület elnöke. A miskolci Lévay 
József Közművelődést Egyesület elnökké a 
beteg Révész Kálmán református püspök 
helyeit, aki tisztségéről lemondott, Mikszáth 
Kálmán főispánt választották meg.

— Meghalt dr. Kincs Miksa, nz. orvosi kö- 
Iclesscgtudiís áldozata. Szombaton délután 
a Liget Szanatóriumban, 62 éves korában 
meghalt dr. Kincs Miksa orvos, a legneme
sebb szívű emberbarátok egyike, akiben sze
rencsésen egyesült nz orvos és az. ember. 
Kincs Miksa dr. hivatásának áldozata lelt. 
Huszonöt esztendővel ezelőtt önfeláldozóim 
ápolt egy vörhenyben szenvedő gyermekei, 
akitől megkapta a kórt. Ebből vesebaja ma
radt vissza, amely nz utóbbi időben elhatal
masodott raj la, legyőzte szervezetét és ágy
nak döntötte. Hosszú időn át ápolták a sza
natóriumban, segíteni azonban már nem le
hetett rajta és szombaton kiszenvedett nz 
öreg orvos, akinek halála széles körben kel
tett mély részvétet.

-— Küldöttségben kérik a minisztertől a mé
szárosok n vasárnapi husárusltást. A Kézmü- 
iparosok és Kereskedők Országos Szövetsége, 

mint tudvalevő, — leszavaztatla n budapesti 
mészárosokat és henteseket a vasárnapi nyit- 
vatarlús ügyében. A beérkezett szavazatok ösz- 
szeszűmlúlása vasárnap reggel ért véget. Kitűnt, 
hogy közel kétszázan szavazlak a vasárnapi 
árusítás melleit, s csak a szavazóknak alig egy- 
harmada ellenezte n vasárnapi nyitvatartási. A 
KÉKOSz ilyen körülmények közöli elhatározta, 
hogy még ma, hétfőn küldöttségileg járul Hcr
mann kereskedelemügyi miniszter elé s tőle 
utalással arra, hogy Csordás Elemér dr. tiszti
főorvos is úgy nyilatkozol!, hogy közegészség
ügyi szempontból feltétlenül kívánatos, hogy 
a meleg időben vasárnap is juthasson a közön
ség friss húshoz, kérelmezni fogja n nyári 
idényre a mészárosboltoknak vasárnapi napo
kon reggeli 7 órától 10 óráig történő nyitvatar
tásit.

— KI nknrln Irlanl a családját egy elme
beteg lakatos. PitroíTy János 53 éves laka- 
tosmesleren Huba-u. 18. szám alatti laká
sán vasárnap délután kitöri nz elmebaj. 
Előbb a családjára támadt és leszurással fe
nyegette meg, majd lerohant az utcára és a 
járókelőket inzullálta. Az őrszemes rendőr 
előállította a főkapitányságra, ahol meg
állapítást nyeri, hogv elmebeteg, mire be
szállították az angyalföldi elmegyógyinté
zetbe.

— A Jardln de Pari* remek műsorában Tilda és Léé 
• világhírű táncosok inéi csak 8 napig lépnek tel.

— Vzlctl lehajlás — vásárlás közben. Miklós 
Béni Rákóczi-ut 30. szám nlalli divalárukcrcs- 
kedévéből két ismeretlen, vidékinek látszó nő 
vásárlás közben kel vég crepc-de-cliinel lopott 
el. A rendőrség az isim retten tolvajok kézre- 
Ucrilésírc a nyomozást megindította

Székesfehérvár, juliu3 10.

Szabó György budapesti vendéglős meg
gyilkolásának ügye, amelynek során Vajas 
Jánost életfogytiglani (egyházra ítélték, is
mét foglalkoztatja a székesfehérvári tör
vényszéket.

Még bizonyára emlékezetes az újságolvasó 
közönség előtt az a borzalmas rablógyilkos
ság, amely 1921-ben Agárd határában tör
tént és amelynek Szabó György budapesti 
örömvölgy-utcai vendéglős volt az áldozata. 
A rablógyilkossággal Vajas János hentes
mestert gyanúsították, aki Romániába szö
kött, ott azonban elfogták és a kiadatási el
járás lefolytatása után Székesfehérvárra 
szállították. A székesfehérvári kir. törvény
szék megállapítása szerint Vajas János gyil
kolta meg Szabó Györgyöt, akit borvásárlás 
ürügye alatt csalt le Agárdra és az agárdi 
utón éjnek-idején botjával leütötte, majd 
több késszurással kioltotta életét és az ál
dozat pénzét elrabolta.

A székesfehérvári kir. törvényszék halálra 
ítélte Vajas Jánost, mig a kir. tábla, majd a 
Kúria is életfogytiglani [egyházra változtatta 
át az Ítéletet. Vajas János azóta a váci fegy- 
házban tölti büntetését.

Ujrafelvételt kér a váci fegyházban élet
fogytiglani büntetését töltő Vajas János, 

az agárdi rablógyilkos

Bizonyítani kívánja, hogy nem ő ölte meg Szabó György 
budapesti vendéglőst

A napokban egy igen érdekes levél érke
zett a váci fegyházból a székesfehérvári kir. 
törvényszékhez. Ebben a levélben Vajas Já
nos azt a kérelmét terjesztette elő, hogy 
számára ügyvédet rendeljenek ki, mert az 
ügyvéd utján

ujrafelvételt kérelmet akar előterjesz
teni.

A törvényszék áttette az ügyet az ügyvédi 
kamarához, amely Dr. Markivarth Rezsőt 
küldte ki.

Vajas vasárnap átadta ügyvédjének azo
kat az adatokat, amelyek alapján reméli, 
hogy ártatlansága bebizonyosodik. Ezek kö
zött legérdekesebb, hogy

1. nem ő csalta le Szabót Agárdra,

2-. hogy,
az a bot, amelyet a halott mellett talál

tak, nem az ő tulajdona,
hanem kölcsönkérte barátjától, viszont meg 
tőle Szabó kérte kölcsön, Vajas szerint lé
hát nem a gyilkosé, hanem a megölt Szabó 
Györgyé volt a bot.

Az ujrafelvételi kérvényt meg ezen a hé
ten beterjesztik a törvényszéken.

(F. L.)

Betöréseket követett el, 
hamis előfizetési nyugtákkal 

házalt és festményeket sikkasztott 
az „urifiuk" bandája

A banda egyik tagját ma elfogták
Intelligens, tanult emberekből álló, nagy

stílű betörő és szélhámos társaság kézrekerité- 
sére indította meg a nyomozást a rendőrség.

Néhány hónappal ezelőtt letartóztattak egy 
bclörőbandál, melynek tagjai egytől egyig in
telligens emberek, tisztviselők voltak. A társa
ság tagjait többévi fegyházbüntetésre ítélték.

Vezérüknek: Stcttka Jenőnek azonban 
sikerült megszöknie.

A z ügyészség körözőlevelet adott ki ellene, de 
mindeddig nem sikerült elfogni.

Stcttka egy ideig csöndben maradt, de hama
rosan megunta n pihenést. Újabb bandát szer
vezett és hozzálátott a további munkához. 
Eleinte folytatták régi mesterségüket és kisebb- 
nagyobb betöréseket követtek el.

A feljelentések özöne indult meg ellenük, de 
minden hiábavaló volt, mert állandóan bujkál
tak és álnéven rejtőzködtek. Stcttka Jenő rend
szerint Lehotay Jenő vagy Pilis-Horvátli Jenő 
néven szerepelt, segítőtársai: Balog Konrád pe
dig Baráti Konrád, Káté István meg dr. Kátay 
István nevet használtak.

A társaság betöréseken kívül főbb nagyobb 
szélhámosságot is követett el. Előfizetőket la
pokra, igy előfizetési nyugtát sikerült szerez
niük, melyhez hasonlót nyomattak és mint 
előfizetőgyüjlők, bejárták az egész országot. 
Ily módon

Ellopták az aktaláskájót. MOller Tibor 37 éves 
építésztől ismeretlen tettes, mialatt az egyik áruházban 
vásárolt, fekete bőr aktatáskáját ellopta. A kár 2500 
pengő. Az Ismeretlen tolvaj kézrekeritésére a nyomozás 
megindult.

többszáz millió koronával károsították meg 
a lapokat.

Az ez ügyben tett felt feljelentés alapján meg
állapították, hogy az előfizetési blankettákat 
sátoraljaújhelyi és szerencsi nyomdákban hami
sították, a hnmisitó társaságot azonban nem si
került elfogni.

Stcttka Jenő bandája ezenkívül még képügy
nökséggel is foglalkozóit. Mint ügynökök, je
lentkeztek képkereskedőknél, de természetes, 
hogy az eladásra kapott festmények árával nem 
számoltak el. Ily módon sikerült is több elő
kelő képkereskedőt jelentős összeggel megká
rosítani. Az egyik károsult: Koncztvald Dezső 
PélcríTy Sándor-ulcai kereskedő nemcsak a fő
kapitányságon, de Rákosszenlmibályon is fel
jelentést telt az álnéven bujkáló Stcttka ellen. 
Feljelentésében közölte Stettka rákos«zentmi- 
hályi címét, Stettka azonban úgy látszik, meg- 
neszelte a dolgot és elillant.

A tömeges feljelentések alapján a rendőrség 
szigorú nyomozást indított a szélhámos társa
ság kézrekeritésére, mely eredményre is veze
tett, mert

Káté Istvánt sikerült Szolnokon elcsípni, 

ahonnan ma felszállitották' a főkapitányságra. 
A többit tovább keresi a rendőrség.

— Borzalmas robbanás Potedamban. Ber
linből jelentik, hogy a potsdami vasúti mű
helyben villámcsapás következtében kigyul
ladt egy raktárban több hordó. A hordók 
mintegy 150 métermázsa knrbidot tartal
maztak. Óriási mennyiségű acetiléngáz fej
lődött. A raktár tűzfalai beomlottak és ma
gukkal ragadták a szomszéd épületek falai
nak is a jórészét.

A Dunába ugrott egy húszéves egyetemi 
hallgalónű. Tegnap délután a Margilhid 
budai hídfőjénél a Dunába ugrott egy jól 
öltözött fiatal nő. A hid lánánál állomásozó 
Adrema II. motoros mentöcsónak legény
sége azonnal segítségére sietett és sikerült a 
partra vinni. A mentők eszméletre téritették 
és megállapították, hogy Várnai Sándorné, 
született Bálint Szeréna a neve, húsz éves 
egyetemi hallgatónő. Hogy mért akart ön
gyilkos lenni, nem mondotta meg. A men
tők a Rókus-kórházba vitték.

— Szabadlábra helyezték dr. Apátby Károlyt. 
Megírtuk, hogy <lr. Apáthy Károly ócsai orvost 
és feleségét letartóztatták. Ezzel kapcsolatban 
dr. Nemes József ócsai ügyvéd felkért bennün
ket annak közlésére, hogy az orvoít és felesé
gét minden óvadék nélkül sznbndlábra helyez
te a vizsgálóbíró. Kifejezési ad annnk a véle
ményének, hogy az egész dolog bosszú müve 
és tisztázódni fog ártatlanságuk.

— Az Otthon Kiadóvállalat ingyenes Dumas- 
kötetet. Olvasóink nb. figyelmét ezúton is fel
hívjuk az Othon Kiadóvállalat mai szómunkban 
közzétclt hirdetésére. A hirdetés értelmében 
minden olvasónk megszerezheti ingyen Dumas 
Sándornak, a világhírű írónak összes regényeit, 
csupán a hirdetés és a szállítási költségek stb. 
megtérítése címén kell köletenkint 30 fillért 
megtéríteni. Nem keli egyebet tenni, csak le
vágni és beküldeni nz Otthon Könyvkiadóválln- 
tat hirdetésének szelvényét a vállalat Jókal- 
utca 9. sz. alatti helyiségébe .

— Újabb zavargások Bécsben. Bécsi tu
dósítónk jelenti: A somfaival per következ
tében támadt feszültség vasárnap újból ki
robbant. A Bécs mellel ti Closterneuburgban 
a pályaudvar közelében a köztársasági vé
dőszövetség tagjai összetűztek a frontharco
sokkal. A verekedés annyira elfajult, hogy 
rendőröknek keltett közbelépni, sőt, hogy a 
verekedőket szétválasszák, fegyvert is hasz
nállak. Mindkét oldalon több sebesülés tör
tént.

— Halálra marcangolta a sertés. A fejér
megyei Seregélyes községben Oláh Katalint, 
egy gazdálkodó lányát, n sertések etetése 
közben az egyik sertés hátulról nekiugorva, 

I földre döntötte és a szó szoros értelmében
[úgy összemarcangolta, hogy kezéről-lábáról 
cafatokban lógott a busa. A gondos orvosi 
kezelés sem tudta megmenteni az életnek és 

I másnapra meghalt

— A magyar—cseh kereskedelmi forgalom. 
Prágában most tették közzé a cseh kivitelt ke- 
rcskedelemről szóló hivatalos statisztikai kimu
tatást. Eszerint Magyarország 1927 júniusában 
77 millió cseh korona értékű árut vitt be Cseh
országba és 132 millió értékű árut vitt ki, ami 
— az egész cseh behozatalhoz, illetve kivitel
hez viszonyítva — 5.05, illetve 8.75 százaléknak 
felel meg.

Well Pál vezérigazgató autója elgázolt egy 
kereskedőt. Tegnap este a Horthy Miklós
it Ion haladt a Bp. 25—361. számú Buick 
autóján Weil Pál, a Titánia cipőgyár rész
vénytársaság vezérigazgatója. A sebesen ro
bogó gépkocsi a Horthy Miklós-ut 32. számú 
ház előtt elgázolta Bodnár Miksa 50 éves 
kereskedőt, aki az úttesten akart átmenni. 
A szerencsétlen embert a mentők súlyos 
agyrázkódással, életveszélyes állapotban vit
ték a Rókus-kórházba. Weil Pál vezérigaz
gató, aki az autót vezette, az intézkedő 
rendőrőrszemmel bement a főkapitányságra. 
A központi ügyeletén kihallgatták és úgy 
döntöttek, hogy az ügy tisztázásáig marad
jon a rendőrség épületében. A vasárnapra 
virradó éjszakát a vezérigazgató a főkapi
tányságon töltötte, reggel azonban elbocsáj- 
tották és tovább folytatják a vizsgálatot an
nak megállapítására, hogy a szerencsétlen
ségért kit terhel a felelősség.

— Házasság. Krolop Hugó dr., egyetemi ta
nár és neje, Hcim Irén leányát, Lulut julius hó 
9-én vezette oltárhoz dr. schlessingi Sax Imre 
orvos, özv. schlessingi Sax Lajosné, született 
nemes Parzer Irma fia.

— Fürdés közben a Dunába fulladt. Szita 
Magdolna 20 éves háztartási alkalmazott 
vasárnap éjszaka tizenkét órakor a Duná
ban fürdött. Hirtelen az ár elragadta, töb
ben segítségére siettek, de a lány elmerült. 
Holttestét még nem találták meg.

— A Dunába ülte magát egy kereskedő, mert 
leégett a háza. Rácalmásról telefonálja tudósi
lónk: Vasárnap délután Szabó Gyula kereskedő 
házában az istálló padlásán lévő széna kigyul
ladt. Az istálló tetőzete is elégett a szénával 
együtt. Amikor a szőlőjében foglalatoskodó ke
reskedő megtudta, hogy tűzkár érte, a szőlőből 
nem ment haza, hanem a Dunának vette utját< 
Később a parton megtalálták kalapját. Való
színű, hogy az ideges természetű ember hirte
len felindullságában vagy megzavarodottságá- 
ban a vízbe vetette magát. Csendőrök nyomoz
nak utána és halászok kutatják át a Dunát, dd 
mindeddig nem akadtak nyomára.

— Meghalt a Petit Párisién Igazgatója. Pa
risból táviratozza tudósitónk: Paul Dupuy sze
nátor, a Petit Párisién igazgatója, vasárnap 
meghalt.

— A németországi vihar első 86 áldozata- 
Drezdai jelentés szerint a súlyosan megpróbált 
Berggisshübel városában ma délig 86 halottat 
ravataloztak fel. Az áldozatok számát még nem 
tudják biztosan, de azt hiszik, hogy messze 
meg fogja haladni a százat.

— Ellopott egy fülbevalót házvétel közben. 
Séra István hentesmester beje.lentette a rendőr
ségen, hogy tegnap délután megjelent egy isme
retlen fiatalember a Bártfa-utca 20. számú há
zukban és a feleségétől a ház eladására vonat
kozólag érdeklődött. Beszélgetés közben sorba- 
járlák a lakásokat s eközben az ismeretlen fia
talember Séráék éjjeliszekrényéről ellopott egy 
100 pengőt érő fülbevalót. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

— Megrágta a saját lova. Moldvai Lajos, Ist- 
vánfTv-ulca 25. szám alatt lakó 25 éves kocsist 
a külső Kcrepesi-uton niegrugta a saját lova. A 
mentők Moldvait alsó lábszárcsonttöréssel szál
lították a Dolog-kórházba.

— Egész esztendőre való örömet, vlgságot, szórakozást 
jelent minden 5—12 éves Ryermeknek a Tündérvásár, 
legszebb képes gyermekhetilap most megjplont 1926. 
évi teljes kötete. Hat pengő előzetes beküldése esetén 
bérmentve küldi meg a díszes kötetet a Tündérvásár 
kiadóhivatala, Budapest, V Akadémia-u. 10.

— Leesett a kéményről. Müller József kőmű
vesmester vasárnap a Btftiakalászi Textilmüvek' 
gyárában egy 30 méter magas kéményről a 
földre zuhant. Súlyos sérüléssel a Rókusba 
szállították.

— Duma* müvei, a világirodalom egyik legnagyobb el
beszélőjének alkotásai, a Gutenberg Kiadóvállalat utján 
olcsó, szép kiadásban jutnak, a magyar könyvpiacra. 
Ezen csoport az plső sorozata azon remekműveknek, 
melyekkel ezen kiadóvállalat a magyar könyvpiacot 
gazdagítani fogja, miáltal minden könyvbarátnak mód
jában lesz kevés pénzzel egy szép, értékes könyvtárat 
gyűjteni.

Véresre vertek egy kőművest n munkásai. 
Szombaton este aj Erzsébet királyné útra 
hívták sürgősen a mentőket, ahol véres ve
rekedés zajlott le. Dvorák Ignác kőműves
mesternek a szombati kifizetésnél differen
ciái támadtak a munkásaival. Veszekedés 
közben az ingerült munkások rátámadtak 
Dvorákra és véresre verték. A mentők a 
Rókus-kórházba vitték.

— Nyltvahagyta a gázcsapot Németh Katalin 
20 eves, háztartásbeli alkalmazott, Lipót-körut 
9. szám alatti lakásán öngyilkossági szándék
ból nyitvahagyta a gázcsapot. Mire rátalállak, a 
kiömlő gáztól meghalt. A holttestet a törvény
széki orvostani intézetbe szállították. Az ömgyil* 
kosság oka ismeretlen.

— Etiópiák a pénztárcáját Vasárnap este a 
főkapitányságon Schcrz József kereskedő be
jelentette, hogy egy körüli mozi előtt a tömeg
ben 5100 pengőt tartalmazó pénztárcáját isme
retlen tettes ellopta. A rendőrség nyomozza a 
zsebtolvajt.

— E!l Untck. A főkapitányság eltűnési osztályain va
sárnap délelőtt bejelentették, hogy Kovács József 28 
éves vérségi földműves, Budapestről, —• Szőke Imre IS 
éves fanonc szüleinek Páya-u. 34. számú házban Iává 
lakásáról. — Kun Edtth 24 éves háztartásbeli leány 
hozzátartozóinak Paulay Ede-u 43, — Lóránt Pál 30 
éves magánzó Rctck-utcat. — Sajtár Margit magántiszt, 
viselőnő Horthy Miklós-ut 158. szóm alatti lakásáról «L 
tűnt és azóta nem adott életjolt magáról. A rendőrség 
az eliüntck felkutatása érdekében megindította a nyo 
mozásU
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Gyilkos revolvermerénylet
O’Higgins, Írország igazságügy 

minisztere ellen
A sinn-feinek politikai bosszúból agyon

lőtték, mikor feleségével misére ment

goztatja, hogy mire ez a levél a címzett ke
zébe jut, ő már halott lesz.

A főkapitányságon megállapították, hogy 
Murúnovics Fábiánné férje régebben a foga- 
rasi állami ménesbirtok jószágigazgatója 
volt, majd kivándorolt Eszakamcrikába. 
Felesége utána ment, de nem találta meg 
férjét Közben elfogyott a pénze és igy két 
keze munkájából tartotta fenn magát, majd 
az amerikai követség támogatásával vissza
jött Magyarországba. Itt sem tudott nyugtot 
találni, külföldre ment s hol Németországból,

hol Franciaországból, Angliából hallatszott 
felőle hir. Legutóbb Jlécsben tartózkodott, 
ahonnan a követség támogatásával néhány, 
héttel ezelőtt visszajött a fővárosba. Itt az
után ismét eltűnt, mig a napokban felkereste 
leányát, aki Éhn Kálmán dr., országgyű* 
lési képviselő felesége. Hogy ennek a lá
togatásnak mi volt a célja, azt nem lehet 
tudni, az idős uriasszony azonban nem 
találta otthon lányát, és ma aztán ezzel

a különös levéllel búcsúzott el gyerme
kétől.

London, julius 16.
Dublinből érkezett jelentés megdöb

bentő gyilkos merényletről számul be. 
O’Higgins-l, Írország igazságügyminisz
terét, aki maga is egyik harcosa volt az 
ír függetlenségi mozgalomnak, az ir füg
getlenségéért harcoló sinn-feinek tábo
rába tartozó emberek agyonlőtték. O’Hig- 
gins feleségével együtt a Dublin melletti 
Bootenswtoivnba igyekezett misére. Vá
ratlanul egy aulő kanyarodott melléjük, 
amelyben három ember ült és még mi
előtt megakadályozhatták őket, revolvert 
rántottak és több lövést adtak le.

Három golyó a miniszter testébe fú
ródott, a negyedik a fején sebezte 
meg. O’Higgins négy sebből vérezve 
összeesett és nemsokára belehalt 

sebeibe.

A merénylet óriási feltűnést és meg
döbbenést keltett. A meggyilkolt igazság
ügyminiszter még annak idején, az ir 
függetlenségi mozgalom alatt jelentős 
szerepet vitt, amiért börtönbe is vetették. 
De Valera, a függetlenségi mozgalom 
vezére, később Cosgrave szárnysegédévé 
nevezte ki. Mikor a konszolidáció ideje 
elkövetkezett és megindultak az ellen
téteket áthidaló tárgyalások, 1921-ben 
az angol-ir szerződés mellett foglalt ál
lást. Ezért régi hívei, a sinn-feinista 
mozgalom követői elpártoltak mellőle és 
minden valószínűség szerint

a vakbuzgó sinn-feinisták gyilkol
ták meg politikai bosszúból.

Különös, hogy 0‘Higgins édesapját öt 
esztendővel ezelőtt, 1922-ben szintén 
meggyilkolták.

Aljechín—Nimzovics: eldöntetlen
Steiner remivel végzett Gilg-gel szemben

Megszökött a szegedi Csillag
börtönből egy életfogytiglan 

elitéit fegyenc
Szeged, julius 10.

Vasárnap délelőtt vakmerő módon meg- 
ökött a Csillag-börtönből egy rab, akit 

csak félórai izgalmas üldözés után sikerült 
kézrekeriteni.

A délelőtti órákban Herédi Ferenc élet
fogytiglani fegyházbüntetésre Ítélt fegyenc, 
a börtön öt méter magas kőkerítése mellett 
álló faoszlopon

felmászott a kőfal tetejére, egy merész 
ugrással az utcára vetette magút és fu

tásnak eredt.
A fegyházőrök riasztó lövéseket adlak le és 
fegyverrel a kezükben, üldözőbe vették. A 
darócruhás szökevény

a közönség közé vegyült, 
majd bemenekült egy házba, melynek kerí
tésén átugorva, tovább szaladt és berohant 
a Csemegi-utca 7. számú házba. Itt végre a 
házmester egy lakó segítségével elfogta. A 
szökevény fegyencet azután vasraverve 
visszavitték a börtönbe.

Kecskemét, julius 10.
A kecskeméti sakkverseny mai ötödik for

dulója óriási érdeklődés mellett folyt le. 
Nemcsak Kecskemétről, de a fővárosból és 
a vidékről is számosán jöttek el az Úri Ka
szinó nagytermébe, hogy tanúi lehessenek az 
itt folyó grandiózus küzdelemnek, amely
ben a sakk két óriása: Aljechin és Nimzo- 
uics mérték össze erejüket. A nagy érdeklő
dés mellett folyt verseny első eredménye, 
Takács és Grünfeld játszmája eldöntetlenül 
végződött. Grünfeld régi receptje szerint 
játszott döntetlenre. Délelőtt tizenegy óra
kor két órai játék után már fel is álltak az 
asztaltól a játszófelek. Hasonló eredménnyel 
végződött, a Kmoch—Vajda vezércselmeg- 
nyitásu parti, kevéssel tizenkét óra előtt. 
Ahues nagy meglepetésre legyőzte Asztalost, 
s ezzel be is fejeződött a délelőtti játék.

Délután Yates csinos támadások után le
győzte Collet, kevéssel utána pedig Bukovics 
nyert imponáló stílusban Brinkmann ellen. 
Tartakover mesteri védjátékban megadásra 
kény szerit ette Bcrgkssont. A Steiner—Gilg- 
partiban hosszú küzdelem után Steiner re
mit ajánlott, amelyet délután fél 5 órakor 
Gilg el is fogadott.

A meccs legnngyobb eseménye, az Alje
chin—Nimzovics parti, annak ellenére, hogy 
Aljechinnek egy gyalogos előnye volt, dön
tetlenül végződött. Aljechint általában üldö
zi n balszerencse, a döntőben, amelynek ma 
már ötödik fordulóját játszották, mindez- 
ideig egyetlen egy partit nyert meg, a többi 
eldöntetlen, s a két függő játszma közül az 
egyikben, Vajda ellen, határozottan rosszul 
áll.

A verseny állása a mai fordulók után a 
következő:

A. csoport: Aljechin 10 (2 függő játszma)', 
Steiner 10 (1), Nimzovics 9‘/», Asztalos 8’/t, 
Vajda, Gilg, Ahues, Kmoch 7‘/».

B. csoport: Tartakover 8 , Grünfeld 7t/»< 
Takács 7, Yates 61/*, Colle, Brinkmann, Bu* 
kovics 5’/j, Bergksson 5.

Áfa, hétfőn a következő párosításban ját
szanak a mesterek:

A. csoport: Vajda—Nimzovics, Gilg—Alje
chin, Ahues—Steiner, Kmoch—Asztalos.

B. csoport: Takács—Brinkmann, Yates—• 
Bukovics, Bergksson—Colle, Grünfeld—Tar

takover.

Hordárruhába öltözött szél
hámos kifosztott egy keres
kedőt a Keleti pályaudvaron

Ehn Kálmán országgyűlési kép
viselő anyósa levélben bejelen

tette, hogy öngyilkos lesz
A Császárfürdő kertjének egyik fájára tűzte fel búcsúlevelét
Vasárnap este a budai Császárfürdő kert

jében a járókelők egy fára biztositótüvel erő 
sitett boritékot találtak, amely Éhn Kál
mánná országgyűlési képviselő, egészségügyi 
főtanácsos feleségének szólott. A borítékon 
ott volt a lakcím is: Lágymányosi-ut 6. A 
járókelők a különös leletre figyelmessé tet
ték az őrszemes rendőrt, aki a levelet be
szolgáltatta a főkapitányság központi ügye
letére. A főkapitányságon a levelet először 
ki akarták kézbesíteni a Lágymányosi-uton

lakó képviselő feleségének, de megállapítot
ták, hogy Éhn Kálmánná vidéken tartózko
dik. Mivel a levelet különösnek találták, fel
bontották és csodálkozva olvasták belőle, 
hogy abban

Mauránovlcs Istvánná, született Hatos 
Janka hetvenéves uriasszony bejelenti, 

öngyilkosságát.

Hogy miképpen követi el az öngyilkosságot 
az idős uriasszony, arról, nem ir, csak han-

Johann Biener, berlini nagykereskedő felesége 
társaságában európai körútja alkalmával teg
napelőtt gyorsvonattal Budapestre érkezeit. 
A vonat néhány percnyi késéssel futott be a 
Keleti pályaudvarra, ahol a nagy tömegben Jo- 
hann Biener hordárért kiáltozott. Csakhamar 
megjelent az elsőoszlályu fülkében egy fiatal, 
haminc-harmincöt év körüli hordár, aki töké
letes német kiejtéssel beszélgetni kezdett a ke
reskedővel, majd pedig armak utasítására a fél- 
milliárd értékű holmival niegtömölt két ele
gáns , sárga utibőröndöt vállára kapva, n Ke
leti pályaudvar hullámzó eijiberiforgn tagúban 
eltűnt, hogy megbízás szerint a csomagokat egy 
autótaxiba helyezze cl. A kereskedő a felesé
gével előbb a pályaudvar egyik tisztviselőjénél 
érdeklődött a továbbutazás időpontját illetőleg, 
majd amikor elcsendesedett a pályaudvar for
galma, kimentek, hogy az előállott autótaxival 
a Dunapalotába hajtsanak. De legnagyobb 
csodálkozásukra,

sem a várakozó autótaxit, sem az értékes 
tartalmú bőröndök szállításával megbízott 

hordárt nem találták.

Hosszú ideig keresték a fiatalembert, majd

amikor látták, hogy végérvényesen eltűnt, 
naszt emeltek a Keleti pályaudvar rendőrt ki
rendeltségénél és vasárnap délelőtt bűnvádi fel
jelentést is teltek az ismeretlen hordár-tolvaj 
ellen a főkapitányságon.

Ez a különös vasúti tolvajlás nagy feltűnést 
keltett, mert ezideig a legritkábban fordult elő, 
hogy a megbízható pályaudvari hordárok kezén 
a legkisebb érlék is elhint volna.

Csakhamar megállapították, hogy a tolvaj 
nem volt pályaudvari hordár, hanem

álruhábn öltözött veszedelmes tolvaj.
A rendőrség nz ismeretlen furfangos tolvaj eb 
fogatása érdekében folytatja a nyomozást.

♦

♦

ü
Köt fehér vászon fél és , _ __
pántol cipő 55-37 iq P W.
Női drapp vásamkörömeipö P tOc

Női drapp salin pántol cipő P ^^.50

P12-
P i 4.50

Női fekete savvá 
egíjpántos cipő
Női lakk barna és u 
inoqyoró körömeipó
Nőt lakk barna és *3? _

„_rl.™.... |_____ ______ —________ tnocjipwóMoltére cipő Pl JT •

Női fehér antilop reqaüa ég   Nőt sxürlsa és drapp ipirfos JaL — 
cipő és u.a.bama bördisszel tW. és kötőpantos divat cipő “4T.—

Azonktoül eqqssnárok rendkívül előnyős árban! 
HARISNYÁK DÚS> VÁLASZTÉKBAN.

•50

VSRÍKŐCZI uÓ.

Az első ügyvédnő, Ungár Margit 
nevében szélhámoskodolt egy 

nő a Járásbíróságon
Rövid ideje még csak, hogy az első magyar 

ügyvédnő, Ungár Margit dr. megkapta ügyvédi 
diplomáját és máris csalást követett el nevében 
egy ügyes szélhámos.

Vcrjiíó Lajos győri munkás feleségét tegnapra 
megidézték egy ügyben tárgyalásra a buda
pesti központi járásbíróságra. A tárgyalóterem 
ajtaja előtt várakozva,, újságot olvasott amely
ben cikket Írtak dr. Ungár Margitról az első 
magyar ügyvédnőről. Közben melléje lépett egy 
jólöltözött, aktntáskás nő, beszélgetésbe eresz
kedett vele, majd az éppen olvasott cikkre te
relte a szót és Vasskóné legnagyobb meglepető-- 
sére kijelentette, hogy

ő ez az Ungár Margit, akiről a cikket írták.

Vasskánét valósággal meghatotta, hogy ilyen 
nevezetes hölggyel beszélget és még nagyobb 
lelt a tisztelete, mikor az „ügyvédnő" hajlandó
nak mutatkozott arra, hogy a perben képviselni 
fogja.

— Bízza csnk rám az ügyét — mondotta ax 
állítólagos dr. Ungár Margit.

Beszélgetés közben ékszerekre terelte a szót 
és dicsérni kezdte Vasskóné gyűrűjét, ki lehúzta 
az ujjúról és a magáéra húzta, hogy felpróbálja. 
Egyszerre csak, mintha eszébe jutott volna va
lami elfelejtett dolog, hirtelen otthagyta az asz- 
szonyt, azzal, hogy egy tárgyalóterembe kell 
mennie és még mielőtt visszakérhette volna az 
ékszert,

a gyűrűvel az ujján elsietett.
Vasskóné egy ideig várta újdonsült ügyvédjét* 
aki azonban órák múlva sem jelentkezett. Mikor 
azután érdeklődni kezdett, kiderüli, hogy

az aktatáskás hölgy szélhámos volt.

A megkárosított Vasskóné feljelentést lett a 
főkapitányságon, uhrl megindították a nyőmo* 
zást a furfangos szélhámos kézrckcritcsére.
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SZÍNHÁZ
Odry Árpád

lesz a Kamara-Szinház igazgatója
Hevesi Sándor mellé két igazgatóhelyettest nevez
nek ki — Uj irók a Nemzeti Színházban — Színre 

kerül Szomory Sába királynője
Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház igazga

tója, még Londonban van, ahol a Pcn-Klub- 
ban tartott előadási a magyar színpadi vi
szonyokról, s ugyanakkor tárgyalások foly
nak a Nemzeti Szinház jövendő sorsáról. 
Tagadhatatlan, hogy az ország első drámai 
színházának elmúlt esztendeje meddő volt, 
« tagadhatatlan az is, hogy a Kamaraszínház 
sem váltotta be a hozzáfűzött reménysége
ket. A Kamaraszínház nem hozott sem uj 
színpadi stílust,, sem uj Írókat, s amit ho
zott, nz sem volt igazi érték. A Nemzeti 
Szinház sem jelenti a Ilcvesi-korszak óta 
az egyenes irodalmi fejlődés útját.

Maga Hevesi Sándor, a fáradhatatlan 
munkaerő, aki lehetőleg maga igyekezett 
eddig minden föladatot elvégezni.

ő igazgatta mindkét színházat, 6 dol
gozta át a darabokat, rendezett, Irt, 

fordított.

Éppen ez a sokoldalú és nagy munkásság 
eredményezte azután, hogy nem volt ideje 
az aprólékos részietek mellett az állam 
drámai színházainak igazi művészi irányítá
sával foglalkozni. Éppen azért most He
vei szabadulni kíván munkája egy részétől, 

sezért Hevesi eddigi hatáskörének föntar- 
tásával

a Kamaraszínháznál ódry Árpádot bíz
zák meg az Igazgatói teendőkkel, 

o z

igazgatóhelyettes-főrendező címmel s ugyan
akkor hasonló megbízást kap a Nemzeti 
Színháznál Horváth Jenő is. Ilyenformán 
a két szinház művészi vezetésének gondja 
részben lekerül Hevesi Sándor válláról.

A másik esemény a Nemzeti Színháznál, 
amit buzditóan jelentett be Hevesi Sándor 
dr., hogy

nj írók jutnak szóhoz a Nemzeti Szln- 
házban, a hogy Molnár Ferenc, Szomory 
Dezső és licitál Jenő szerepelni fognak 
a Nemzeti Szinház szerzői között.

Befejezett dolog, hogy Molnár Ferenc, 
mihelyt pőre, amelyet a Vigszinházzal da
rabjainak előadási jogáért folytat, befejező
dik, a Nemzeti Színháznak engedi át a Li
liom előadási jogát, s hogy a szerepet Csor
tos Gyula fogja játszani. Az is bizonyos, 
hogy Szomory Dezső Naggasszony-fá, Mária 
Terézia-darabját fölujitja a Nemzeti Szin
ház, s hogy a szinház mutatja be Szomory 
készülő uj darabját: a Sába királynő-jét is.

Heltai Jenő szintén a Nemzeti Színház
ban mutatja be készülő uj háromfelvo- 

násos vigjátékát,

de természetesen darabokat írnak a színház
nak a Nemzeti Szinház régi házi szerzői: 
llerczeg Ferenc, Csathó Kálmán, Zilahy La
jos is.

Szenzációs házasság hite terjedt el a szín
házi körökben Ptasinszky Pepi, az Opera
ház prímaballerinája férjhezmegy egy An
gliában élő magyar posztókereskedöhöz. 
Ptasinszky Pepi tavalyi angliai vendégsze
replése alkalmával ismerkedett meg ezzel az 
úrral, aki azóta gyakran volt látogatója a 
magyar fővárosnak. Az ismeretségből szere
lem lett, majd

a posztónagykereskedő megkérte a príma
ballerina kezét

Ptasinszky Pepi igent mondott, az opera
házi szerződését felbontja, és már útban 
van Anglia felé, ahol rövidesen megtartják 
a lakodalmat. Ezzel a házassággal az Opera
ház elveszitette kitűnő prímaballerináját.

A Lubits banketten történt. Elhangzottak 
már a hivatalos tósztok, de a bankettezők 
csodálkozására Heltai Jenő még mindig nem 
szólalt fel. Heltai hívei és azok, akik szeretik 
hallani a mester csillogó felkösznötőit, han
got s adtak kívánságuknak. _____

— Halljuk, halljuk Heltait! — kiáltották 
minden oldalról.

De Heltai nem akart kötélnek állni. Mikor 
azonban Lubits is kérőén fordult feléje, 
kényszeredetten felállt a helyéről és fanya
rul mondta:

— De hát mit is beszéljek. Ilyenkor 

INGYEN!

eszembe jut Shaw kollegám, akit szintért 
beszélni kényszeritettek és aki igy beszélt: 
„Kiről beszéljek? Gotheéről? — az már 
meghalt. Vagy talán Danteröl, az már régeb
ben meghalt... talán Wagnerről ... az is 
meghalt... és higyjék el hölgyeim és uraim, 
hogy már én is rosszul érzem magam.

(*) Biller Irén temesvári regénye. A multheŰ 
számunkban temesvári tudósítónk közlése alap
ján egy cikk jelent meg, amely azzal foglalko
zott, hogy Biller Irén kezét egy temesvári ur 
megkérte. Mivel a cikk anyagát ókoriban ellen
őrizni nem állt módunkban, most készséggel 
adunk helyet az alábbi közlésnek: „Szívesked
jék becses lapjában közzétenni, hogy Biller írért 
művésznő temesvári vendégszereplésével kap« 
csolatosan a „Hétfői Napló" e hó 4-iki számá
ban megjelent, személyemmel összefüggő kél! 
ténybeli állítás a fantázia szüleményei. Billen 
Irén művésznőt közös budapesti barátaink hoz-< 
zánk ajánlották, s feleségemmel együtt gyö
nyörködtünk úgy ragyogó művészetében, mint 
bájos egyéniségében és öt a művésznőnek és 
urhölgynek kijáró vendégszeretetben részesiteta 
tűk. Magántulajdont képező autóm nincsen, te
hát sem ezt, sem mást nem ajánlhattam fel ■ 
művésznőnek. Remélem, hogy a művésznő a 
közleményt épp oly humoros fölénnyel fogadja, 
mint magam és hiszem, hogy művészi sikerek
ben oly gazdag erdélyi turnéját er. a tréfa —< 
mert másnak nem minősíthető — meg nem 
rontja. Teljes tisztelettel Szana Zsigmond.

Steinhardt
beperelte Rótt Sándort

Egy színházigazgatói szakítás epilógusa — Keletiék 
külön-külön nem adják bérbe sem Steinhardtnak, sem 
Rottnak a Kis Komédia helyiségét — Rótt az Uhuban 
csinál kabarét — Végleg megszűnik a „Kis Komédia"

A „Hétfői Napló" számolt be elsőnek arról, 
hogy Rótt Sándor a Kis Komédia egyik igazga
tója különválik Stcinhardtól és Krautz Simon 
bankár finanszírozásával uj kabarét nyit a Ré- 
vay-utcai helyiségben. Ez a különválás! história, 
amely kezdetben békésnek indult, most

elkeseredett harebun csucsosodott ki, mely
nek folytatása a bíróság előtt lesz.

A* történt ugyanis, hogy Rótt Sándor béké
sen megegyezett abban Steinhardttal, hogy fel
bontják társas szerződésüket, amely még egy 
évig mindkettőjüket együttesen a Kis Komédia 
Révav-utcai helyiségéhez köti. A helyiséget a 
tulajdonos Keletiék oly feltétellel adták bérbe, 
hogy abban

Roll és Steinhardt együttesen lép fel és 
egyiittrsen felelős nz anyagi szolgáltatásért.

Keletiek már régebben kerestek módot arra, 
hogy n Kis Komédia helyiségét felmondják. 
Kapóra jött tehát Rótt Sándor azon bejelentése, 
hogy a kilenc évből hiányzó

egy évet saját rezsijében akarja kitölteni. 
Keletiék a szerződésre való hivatkozással tilta
koztak ez ellen és kijelentették, hogy

sem Rottnak, sem Steinhardtnak külön- 
külön nem adják oda a helységet.

Roll ekkor újra közeledni próbált Steinhardt- 
hoz, aki azonban a társasviszonyra vonatkozó 
minden közeledést elutasított. Elutasította Rótt 
ajánlatát még pedig azért, mert

SZÍNHÁZI napló
Ma este tartotta a Belvárosi Szinház szezón- 

jánnk utolsó előadását. „János bácsi színházat 
vesz" cimü darabol ez alkalommal, a hőség 
ellenére is, nagyszámú közönség nézte végig. 
A Belvárosi Szinház ozévi szezőnja minden 
konzorcium és csőd ellenére is

elég sikeresnek mondható
Mióta Beöthy László átvette a Belvárosi Szinház 
vezetését, a kis. intim Petőfi Sándor-ulcai szin
ház több komoly sikert könyvelhetett el ma
gának. Ilyen volt legutóbb „Az ügyvéd ét a 
férje", majd pedig a „János bácsi színházat 
t'ezz" ciinii kabaré-egyveleg, amellyel augusz
tus tizenharmadikán újra kinyit a Belvárosi 
Szinház.

Elérte a híres emberek sorsa Gaby Dcs- 
liert, a nemrég elhunyt nagy kokotlot. aki
nek hagyatéki ügyeiről, illetve pereiről az 
egész kontinens beszélt,

óperettcl Írtak életéből
Us operett uívegkAnyvtl Jcnbach a C.ir

számára Rótt néhány nyilatkozata miatt 
lehetetlenné vált az együttműködés.

Rótt ugyanis, mikor az elválás befejezettnek 
volt tekinthető, néhány lapban, habár név nél
kül is, állítólag úgy nyilatkozott Steinhardtról, 
mintha a kitűnő művész lett volna az oka an
nak, hogy Rótt trágárságokban volt kénytelen 
játszani és nem adózhatott művészi becsvágyá
nak. Rótt ezekben a nyilatkozatokban élesen 
támadta nyolcéves munkatársát és dezavuálta 
azt a munkát, amit Steinhardttal együtt végzett.

Steinhardt rendkívül és érthetően megnehez- 
lelt Rottnak ezen állítólagos nyilatkozatai és 
burkolt gyanúsítása miatt és kijelentette, hogy 
számára lehetetlen a jövőben felvenni Róttál a 
mull kapcsolatait. Viszont Steinhardt, mivel a

Kis Komédia helységét egyedül nem kapta 
meg, pert indított Rótt ellen, 

amelyben elmaradt hasznának bitói megítélését 
kéri.

Rótt Sándor azonban nem nyugodott bele, 
hogy helyiség nélkül maradjon. Kibérelte a 
rosszemlékű

Uhu helyiségét, ahol kabaréját meg fogja 
nyílni.

Rótt reméli, hogy a helyiség számára szerencsé
sebb lesz, mint a múltban volt. Ezek szerint az 
a helyzet, hogy a Kis Komédia Révay-utcai he
lyisége ebben a formában végleg megszűnik. 
Budapest a Kis Komédia halálával egy szép, 
kedves szinfoltjával lesz szegényebb.

dáskirálynő szerzője irta, zenéjét Ralpli 
Bcnatzky. Az operettet a Király Szinház 
szerezte meg előadásra, nmeljr alkalommal 
minden nyilatkozat háború és pereskedés 
ellenére is a Pesten maradó Lábast Juci ját
szana Gaby — a nagystílű kokott és királyi 
szerető szerepét. Ha a tárgyalások sikerrel 
járnak, Lábast Juci ezért a szerepért lemond 
németországi útjáról.

Szerdán zárja szezonját az Ufa filmszínház, 
amely egy egész sereg kitűnő film bemutatóját 
könyvelheti sikeres szezonja javára. Csütörtök
től vasárnapig az Ufa igazgatósága jutalom
játékot ad személyzete javára. A julalomjáté- 
kok során n szezon legjobb filmjei kerülnek 
reprizre. Julius 14-én csütörtökön a Flórenczt 
hegedűt és Moszkva 1910. cimü filmek, 15-én 
A szent hegy rcprizc lesz látható, mig 10. és 
17-én a pesli közönség

újra láthatja a Faust-ot
Az Ufa jutaloinjútéknin a filmeken kívül egész 
sereg neves pcali művész felléptén gyönyörköd
het a közönség.

DUMAS MUNKÁI
A bel- és külföldi remekírók magyar kiadásai sorozatának első műveként folyó év 

augusztus havában megjelenik.

DUMAS SÁNDOR műveinek 
nagy kiadása.

Elhatároztuk', hogy ezeknek a kiváló regényeknek nagy részét Ingyen adjuk, Így 
I tehát e lapnak azok az olvasói, akik az alant található szelvényt 10 napon belül a lent 

feltüntetett címünkre küldik, ingyen kapják a kiadásunkban megjelenő

DUMAS SÁNDOR MUNKÁINAK
egy teljes huszkötetes, körülbelül 3500 oldalra terjedő kiadását.

« A francia- és a világirodalom legnagyobb elbeszélőjének klaszikus regényei első
megjelenésük óta meghódították a világegyetemet. A világ összes nyelveire ültették át 
őket és milliókra megy olvasóik száma, akik lelkesedéssel lapoznak Dumas varázsla
tos könyveiben. Még ma sem csökkent e hallatlan mód érdekfeszítően megírt regények 
igéző hatása, amelyek egyúttal pompás humorral, páratlan képzelőerővcl, mesteri el
beszélő-művészettel ékesek és ezekkel a tulajdonságokkal minden olvasót lenyűgöznek. 
A művek szinte beláthatatlan nagyságú, 300 kötetre tehető tömegéből amely Dumas 
tollából folyt, azokat a regényeket és elbeszéléseket jelentetjük meg, amelyek méltán 
örökbecsüeknek mondhatók.

Ezek a művek szép nyomásban, kitűnő fordításban, a szokásos könyvalakban je
lennek meg és csak a hirdetési és csomagolási költségeket kérünk kötetenként 35 fillér- 
nyi megtérítést. A szétküldés abban a sorrendben történik, amelyben a megrendelések 
beérkeznek. — Kiadásunk a következő műveket foglalja magában:

Monté Christo Gróf, A Három Testőr, Malson-Rouge lovagja, Marat fia, A Párisi 
Mohikánok. A szavojai herceg apródja, Harmental lovag, Olifus apó kalandjai. Pamphlle 
kapitány. A Jávái orvos, A két Diana, Női harc, A fekete tulipán, Pál kapitány, Akté, 
Nero rabnője, Horaz kalandjai, A bolygó zsidó, A bársonynyakékes hölgy, Az élő holt
test, Chauvelln ur végrendelete, A bolognai diákok. A d d vad.

Minden nevezendő pénzküldemény egyelőre mellőzendő.

Jelen ajánlatunk csak azokra 
a szelvényekre vonatkozik 
amelyek 10 napon belül be

küldőinek:

GUTENBERG i 
KIADÓVÁLLALAT

BUDAPEST
IV., Váci ucca 17. félemelet

SZELVÉNY
Alulírott Dumas összes műveit ingyen kívánja
Átvételi elismerést és szállítási értesítést kérünk.

Név :_____________________ ______________

Lakhely (ucca)____ ___________________

Pósta
. ....... ~m.
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Dumas Sándor munkáinak uj magyar kiadása
már jullustjamL

megjelenik. Miután azt óhajtjuk, hogy ezen könyv minél jobban terjedjen a társadalom minden 
rétegében, elhatároztuk, hogy ezen uj kiadás nagy részét ingyen terjesztjük. Ezen újság minden 
olvasója, aki az alanti szelvényt 10 napon belül alulírottnak beküldi, ingyen kapja 

Dumas Sándor összes munkáit
24 kötetben körülbelül 4000 sűrűn nyomtatott oldalon

Dumas Sándor a világirodalom legnagyobb elbeszélője. Az ő lélekzetvisszafojtóan izgalmas, 
hallatlanul feszült regényei, amelyeken egyszersmind nagyszerű humor, páratlan fantázia és mesteri 
elbeszélőkészség lüktet végig, minden olvasót ellenállhatatlanul lebilincselnek.

Ezen kiadás nagyszerű fordításban, szép nyomásban, a szokásos könyvalakban jelenik 
meg. A szétküldés ezen megrendelés alapján iöriénik.

A szétküldési költségekért csupán 30 fillért számítunk kötetenként. Ingyen kapja a követ
kező munkákat i

A három testőr 
Tiz év múlva 
Húsz év múlva 
Király a vérpadon 
Gróf Bragelonne 
A vasálarcos 
A vörösház lovagja

Ezen ajánlatunk

A fekete tulipán 
Napóleon
A királyné nyakéke 
Gróf Monté Chrisio
A világ ura
A halott keze
Lady Hamilton 
a 10 napon belül beküldött

A bandita
A jávai orvos
A bársonynyakékes hölgy 
Phamphilius kapitány 
A párisi mohikánok 
A végzet útja 

stb. stb.
szelvényekre érvényes.

Ne tessék pénzt vagy bélyegeket küldeni I
OTTHON KIADÓVÁLLALAT

Budapest, VI., Jákal-uica 9.

SZELVÉNV| OTTHON KIADÓVALLALAT
Budapest, VI., Jókat-'*- f.

Alulírott ingyen óhajtja Dumas Sándor összes munkáit 
Név:______________________________ ___ Foglalkozás: ___________________
Helység:_____________________________ _ Utca:_______ ■

(Érthető és tiszta Írást kérünk)
Ez o szelvény kivágandó és mini nyomtatvány nyitott borítékban 4 filléres bélyeggel beküldendő,
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SPORT
Bárány István Párisban végleg megnyerte 

a Grand Prix-t
Párls, julius 10.

(A Hétfői Napló távirati jelcntém*. Érke
zett 21 óra 20 perckor.) Bárány István va- 
.sárnap elindult a Párls város nagydljáért

Az M.TK külföldi uszóvendégei összes 
versenyeiket megnyerték

Az FTC pólócsapata lehengerelte az MTK-f
A szezon második hatalmas internacionális 

uszóversenye: az MTK nagyszabású kétnapos 
uszóversenye is lezajlott, ez azonban nem sok 
örömet okozott nekünk. A balsikert már előre 
sejtettük. Klasszis úszóink távol voltak a fő
városból, nz illhonmaradtak egyrésze formán 
kiviil volt és ha a fenti okokhoz balszerencsén
ket is hozzászámítjuk, nem csodálkozhatunk a 
bekövetkezett vereségen, amely elég sokat árt
hat a magyar uszósport megszerzett világhír
nevének.

A magyar elsőklasszis debaele-szerü veresége 
következtében előállott idegességet még a csap
nivalóan rossz rendezés is fokozta. Az MTK tel
jesen hasznavehetetlen rendezőgárdát állított a 
zsiirinsztal elé. Csak kipróbált uszóvezérek se
gítségével volt képes a versenyt lebonyolítani.

A verseny egyik főeseményét nz FTC—MTK 
bajnoki polomérkőzéso képezte. Az MTK ter
mészetesen nem tudta kétessé lenni a bajnok
csapat győzelmét.

Részleteit eredmény:
100 méteres hátúszás: 1. Dworsak (Ausztria) 

j p. 17.8 mp. 2. Ullrich János (CsAK) 1 p. 20 
mp.

100 méteres hölgygyorsúszás: 1. Siposs Man
ci (NSC) 1 p 1.25 mp. 2. Kraszncr Vilma (MUE) 
1 p. 29.8 mp.

'200 méteres gyorsuszás: 1. Wanie Rezső 
'(SzUE) 2 p. 34 4 mp. 2. Hollós! Déla (MTK) 2 
p. 37.2 mp.

100 méteres mellúszás: 1 SchRíTer (I. WASC) 
1 p. 20 mp. 2. Hollósi Frigyes (NSC) 1 p. 22.2 
mp.

400 méteres gyorsúszás: 1/ Antos (CPK) 5 p. 
33.6 mp. 2. Póhok (MTK) 5 p. 52.8 mp.

Műugrás: 1. Farkas Ödön (Ausztria) 110.70 
pont. 2. Nagy Károly (MTK) 87.40 pont.

4X50 méteres vegyesstaféta: 1. NSC (Hollosi, 
Barin, Perlaky, Mészárovit s) 2 p. 18.2 inp. 2. 
MTK 2 p. 19.4 mp. 3. FTC 2 p. 24 mp.

100 méteres hölgymellúszás: 1. Gombos Mag

Az F TC atléta ifjai megvédtek a Csurgay-vándordíját
Honig István (BBTE) 1347 cm.-re javította az ifjúsági sulydobó- 
rekordot. — Budapest 110 méteres ifjúsági gátfutóbajnokságát 

Várnai (MTK) nyerte

küzdelmeiből ismét az 
került ki győztesként.

Nagy érdeklődés mellett bonyolították le 
vasárnap a MAC bajnokság után legértékesebb 
ifjúsági atlétikai viadalát, a Csurgay-vándordij 
küzdelmeit. A verseny eseménye, hogy legte
hetségesebb ifjúsági bajnokatlétáink egyike, 
Hónig István 1347 cm-rc javította az ifjúsági 
sulydobó-rekordot. Pompás teljesítményt vég
zett Lenkei, a MAC újonnan feltűnt ifjú közép- 
távfulója, aki 52.4 mp-es pompás időt futott ki 
400 méteren.

Budapest 110 méteres ifjúsági gátfutóbaj
noka Várnai István (MTK) lett.

A Csurgay-vándordij 
FTC ifjúsági gárdája 
Eredmények:

Távoliig rás; 
(MAC) 628

400 m. ........................... ............. . ........... ..
(MTK) 54 2 mp. 3. Sugár (MTK) 54.2 mp.

Magasugrás; 1. Stumpf (KEAC) 176 cin. 
(FTC) 176 cin. 3. Szigetvári (MTK) 170 cm.

ino m. írre) r.í: ...
(FTC) 11.8 mp. 3. Obercziún (MTK) 12 mp.

i5o« :. r-bi ("aoe; ■. :
Almássy (MTF.) 4 p. 25 mp. 3. Mnch (Vasas)

Sulyrloliás; 1, ü.'.r.lí '.BL”''" '*
kord, j. Bálái* (FTC) 1236 .................. ... ............. .. ........

nmlugras; 1. Hévízi (MAC) 300 cm 2. Csontos (MTK) 
275 cm. 3. Dankó (MAC) 275 cm. Hévízi csak eggyel 
ugrott.

1. Obercián ....
__ cm. 3. Grabenboflcr _ ______ — .....
i. síkfutás: 1. tankot (MAC.) 52.4 mp. 2. Lukács

....; .. ..... .. Vezér
..6 cm. 3. Színét vári (MTK) 170 cm.
i. síkfutást L Németh {FTC) 11(5 mp. 2. Péti 
n’b síkíutáii L*Szabó (KAOÉ) *4 p’'Í3.6 mp 2.

(MTF.) 4 p. 25 mp. 3. Mach (Vasas) 4 p. 28 mp. 
1. Hmütf (BBTE) 1347 cm., ifjúsági - - 

cm. 3. Péti (FTC) 1130 cm.

(MTK) 64 f 
■ (KI M )

2.

A Pannónia szenior nyolcasa már 
az előfutamban elvérzett

Vasárnap a csopeliki kötőben rendezte meg 
az Evezős Szövetség a bajnokságokat, amely 
hatalmas meglepetést hozott. Az esztendők óla 
veretlen Pannónia nyolcas mér az előfutamok
ban kieseti és a bajnokságot örök riválisa a 
Hungárit legénysége nyerte meg. Részletes 
eredmény: szkljj: 1. ifj. Szendey Béla (Ncplun) 
8 p. 21.2 mp., doubló: 1. Szendey Knoblauch 
(Neplun) r. o. Négyevezős verseny: 1. Pannónia 
7 p. 35.6 mp. Nyolcevezős verseny: 1. Hungária 
6 p. 50 mp.

o
A magyar tenniszezők 

4:2-re vezetnek a magyar-spanyol 
mérkőzésen

A spanyol játékosok' nz internacionális ml- 
ting első napján n szerencsétől támogatva meg
szerezték a vezetést. A magyar team mlndösz- 
szc egyetlen győzelemhez tudott jutni n Takáls, 
Pétery Sugue, Sala páros játék révén, mig

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINTEZET R.T. KORFOBCOGE PEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA S.

100 méteren rendezett versenyen, amelyet 1 
perc 0.2 mp.-cs pompás idővel megnyert. Bá
rány István e győzelmével végleg megnyerte 
az értékes trófeát.

da (UTE) 1 p. 43.4 mp. 2. Vass Nusi (NSC) 1 
p. 45 mp. 3. Bence Irén (MUE).

50 méteres ggermekgyorsúszás: 1. Wasel 
(EUSE) 31.6 mp.

3x50 méteres gyermek vegyesstaféta: 1. EMSE 
2 p. 03 mp.

100 méteres ifjúsági mellúszás: 1. Gábony 
(BBTE, KISOSz) 1 p. 27.6 mp.

3x50 méteres III. oszt, gyorsuszóstaféta: 1. 
NSC 1 p. 37.6 mp.

400 méteres junior gyorsúszás: 1. Csillag Pál 
(BESzKÁRT) 6 p. 30.6 mp.

FTC—MTK 7:2 (3:1)
Rendkívül erős, sőt durva mérkőzés. Sokszoros 
bajnokcsapatunk megérdemelten került ki 
győztesen nagy gólaránnyal a mérkőzésből, 
mert egységes játékot produkált. A csapat még 
nincs formában. Nagy betegen is nagyszerűen 
védett Az MTK csapatának nagy hibája, hogy 
nincs meg az összjátéka, Céltalan dobálózások- 
kal kísérleteznek. Nagy gólarányu vereségét 
azonban Rory indiszponáltságának köszönheti 
a kék-fehér csapat. A gólokat Vértcssy (6) és 
Wenk, ilelve Homonnai I. II. dobták.

Eger úszó bajnokságai.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A MUSz egri kerülete vasárnap bonyolí
totta le a kerületi uszóbajnokság viadalát, 
amelyről hiányoztak a Párisban vendégszereplő 
Bárány Islvánnon kívül a Bitskey-fiuk is. A 
hölgyszámok elmaradlak, mert az Angol kis
asszonyok intézetének igazgatósága a növendé
kek startját letiltotta.

A kerületi uszóbajnokságok küzdelmei során 
a 100 méteres gyorsuszóversenyen Szestay Ist
ván (MESE) győzött 1 p. 10 mp. alatt. A 100 
méteres mellúszás bajnoka Hcller Imre (ETE) 
lett 1 p. 28.8 mp.-es idővel, mig 400 méteren 
Dankó Ferenc (MESE) lett a bajnok 6 p. 9.4 
mp.-es idővel. A 3x100 méteres vegyes stafétát 
a MESE csapata nyerte 4 p. 25.4 mp. alatt.

Diszkoszvetés: 1. Balázs (FTC) 3362 cm. 2. Madarász 
(SzAK) 3722 cm. 3. Kovács (BEAC) 3211 cm.

4x10(1 tn. staféta; 1. FTC (Vezér. Bükki,, Péti. Né- 
meth) 45 mp. 2. FTC b) 46.6 mp. 3 MAC.

110 m. gátfutás; Budapest bajnokság. Bajnok: Várnai 
(MTK) 17.8 mp. 2. Fábián (FTC) 19.1 mp. 3. Wpiskopf 
(MTK) 19.1 inp.

Csurgoy-dlfas pontversenyben; 1. FTC 28 pont. 2. 
MAC 15 pont 3. MTK 14 pont.

A BBTE atlétikai versenye.
Mialatt a Marnitszirteten a Csurgay-vándordij küz- 

’elmeiben mérték össze erejüket ifjúsági atlétagúrdánt 
legjobbjai, addig a BBTE az utánpótlás részére rende
zett versenyt a szénatéri pályán. A verseny két főese- 
“nényc a sprint triatlbn (100+150+200 méter), valamin 
a rólunk elsóizben rendezett triatlon (600+1000 méter) 
volt. A triatlont erős küzdelem után Szalai (BBTE) 
nyerte 6 hinttal, Gcrö (KAOE), Nagy (FTC) és OdrJ 
(BBTE) elén. A biatlonban ugyancsak szép verseny 
után Aczél (FTC) győzött 5 ponttal, második és har
madik holtversenyben Magdics (MAFC) és Ferihegyi 
(MTK) lett 6—6 ponttal, Marton (MTK) elölt. A többi 
versenyszámok a következő eredménnyel végződlek:

Suyldobás; 1. Lanbach (BTC) 1369 cm. — 200 méter:
I. Szabóky (MTK) 23.3 mp. — 500 méter; 1, Varga 
(MTK) 1 p. 06.2 mp. - 100 méter: 1. Göbel (KAOE)
II. 1 mp. — Rúdugrás; 1. Andir (MAC) 345 cm. — 
Távolugrás: 1. Géca.v (BBTE) 675 cm. — 800 méter: 1. 
Löwy (MTK) 2 p. 10.8 mp. — 5000 méter: 1. Diantcska 
(Vasas) 16 p. 25.6 mp. — Helyből távolugrás: 1. Ber
talan (BBTE) 293 cm. — 4x100 méteres staféta A-osz- 
tál) : 1. MTK 1 : 48.4 mp 2. BBTE. — B-ositály: 1. 
Álba Regia Székesfehérvár 1 :46.4 mp. 2. BTC 1 : 47.2 
mp.

Révay gróf Noblomlól, Klrclimayr pedig Gon- 
zaleztől szenvedett vereséget.

A második nap már a magyarok fölényét mu- 
talla. A lejátszott három mérkőzés mindenkép
pen igazolta játékosaink nagy klasszisát. Külö
nösen a Kelemen—Halter-pár játéka frappi- 
rogta a közönséget, de jó volt Takács is, aki 
az első nettben valósággal lehengerelte spanyol 
ellenfelét. Pétcry dr. is megmutatta, hogy küz- 
dőképcsségc valóban kitűnő eredmények eléré
sére predesztinálja.

A vasárnapi mérkőzések 
eredményeit nz alábbiakban közöljük: 

Kelemen, Malter—Noblom, Gonzalcs 6:4, 6:2 
Pétcry J-nő dr.—Sugue 6:3, 6:8, 6:4 

Takács Imre—Tanuelle 6:0, 8:6.

A HÉTFŐI NAPLÓ .SZERKESZTŐSÉGI 
ÉS KIADÓHÍVATALI 

telefonjainak hívószáma: 
vasárnap d. u. 4-től 
lapzártáig: Teréz 245—81, 245—82.

 (Glóbus-nyomda)

lósport
Lovaregyleti versenyek

Vasárnapi sporthírek
X A „Budapest" Sport Egylet és a Diósgyőri Vas

gyári TK az országos iiniutörliafnokság fináiistiíi. Vasár
nap játszották le az országos amatőr futballbajnokság 
mérkőzéseit, amelyek során a főváros bajnokcsapata, a 
BSE Pécsett, legyőzte a délnyugati bajnokot, a Pécsi 
Vasutas SK-t 1 : 0-ra, mig az északi bajnok, a DVTK 
3 ; 2-re győzte le a nyugati kerület bajnokát, a Szom
bathelyi Vasutas SK-t.

X A Wiener Sport Club kettős veresége n 
magyar vidéken. A WSC csapata szombaton és 
vasárnap az Attilával, illetve a Bocskayval mér
kőzött. A Sportclub legénysége az Attilától 3 : 2 
(2:0), a Bocskaytól 4:1 (4:0) arányban szen
vedett vereséget.

X Thea Rasch vasárnapi repülése. Párisból 
jelentik, hogy Thea Rasch német repülőnő teg
nap este 18 óra 50 perckor — miután az idő 
megjavult — Brestben, a csatorna mentén fel
szállt és 21 óra 20 perckor Croydonban földet 
ért. (MTI.)

X Magyar győzelmek a luzerni nemzet
közi akadályversenyen. Bernből jelentik: A 
luzerni nemzetközi concours hippiqueben az 
idomitásra kiirt djat Ziegler (Thun) lovas
ezredes nyerte; a nemzetközi akadályver
senyben az amazonok diját Pauly Hartman- 
né (Magyarország) vitte el, mig Almássy 
grófné negyedik lett. A Pilatus-dijat a berni 
ménesbeli Zed nyerte.

Sodaniint nyerte a Tátrai hendikepet.
Sir Barclay budapesti angol követ lova nyerte meg 

a Tátrai hendikepet, némi kárpótlást nyújtva, gazdá
jának a klasszikus versenyek csalódásaiért. Sodamint- 
hoz legközelebb a mindig hűen íutó Jmpossible és Ado- 
nis végeztek, mig a favorit Lavina pillanatra sem tudta 
a figyelmet magára vonni, A Szentendrei díjban Poéta 
hosszúnak találta az 1200 métert és némi küzdelem után 
maga elé engedte Koppányi, mely vasárnap megszakí
tás nélkül negyedszer vitte rs őzelemre illusztris dresz- 
szét. Részletes eredmény a következő:

I. futam; 1. Koppány (2 és fél) Gutái. 2. Poéta (1 és 
fél reá) Esch, 3. Bandi II. (10) Szabó. F. m.: Nádor, 
Tandi. Andorás. 1 h. 1 és háromnegyed h. 10 ; 36. 
15. 15.II. futam; 1. Katáiig (4) Esch Gy., 2. Mausika (6) 
Kaszián. 3. Hogy volt (2 és fél) Schejbál. F. m.: Pr. 

Charming, Ez az. Mucsai. Hírmondó, Repülj galamb. 
Fél h. 2 h. 10 ; 91, 25, 19. 14.

III. futam: 1. Sodamint (3) Ilofbauer. 2. Impossibla 
(1) Gutái. 3. Adonis (6) Csuta. F. ír..; Gömör, Mangan, 
Mondér. Uzsok, Alfa. Viak'gény. Lavina, Prímás. Há
romnegyed h. 1 h. 10 : 40. 18, 18, 30.

IV. futam: 1. Garnenicnt (2 reál Takásc. 2. Remem- 
ber-me (4) Szekeres. 3. Klárika (6) Gutái. F. m.; Kor
mos, Magdolna. Light-Foot, Ovidius, Grandéza. Három- 
negyed h. 2 és fél h. IQ..: 16, 14, 20, 17.

V. lutnni: 1. Ne lázz (2 és fél) Blaskovics. 2. Pan- 
dora (3) Klimscha. 3. Nincs ajánlat (2) Kaszián. F. m.; 

Salambo. Galiba. Avar. Fél h. fejh. 10 : 24, 16, 28.
VI. futam; 1. Miette (2) Schejbál. 2. Ponderevo (3) 

Esch. 3. Tatrang (16) Bözödi. F. m.: Várlak, Répcsc, 
P. Liese, Eszmény, Bnl>t&ka, Bosszantó. 1 és fél h. 
fejh. 10 : 26. 13. 19, 23.

A berlini nagydijat a Derbynyerő Mah 
Jong nyerte meg nyergében a kitűnő ma
gyar lovassal, Varga Lajossal. Második Lám- 
pos, harmadik a Janek állal lovagolt Indigó 
lett.

Fantasztikus vádaskodások, 
hagyatéki zárlat és egyéb bonyo
dalmak egy milliárdos örökség körül

Ax MTK-staféta országos rekord 
alatt győzött a Jóbarátok 

vándordijas versenyén
Vasárnap délelőtt rendezte meg a Jóbarátok K. Kör 

4X50 kilométeres vándordijas stafétaversenyét, amit 
az MTK Lovas, Velvárt Schildmaycr, Mrazik csapata 
nyerte meg. A győztes csapata 6 óra 43.20 mp. alatt 
abszolválta a távot, ami országos rekord.

Eigner és Mazák Magyarország 
kerékpáros pályabajnokai

Vasárnap rendezte meg a kerékpárosszövet
ség pályabajnokságait, nagyszámú közönség 
előtt. A sprintbajnokságot óriási küzdelem 
után Eigner nyerte meg Mazák és Lovas elölt, 
akik holtversenyben végeztek a második helyen. 
A favorit Grimm csak negyedik tudott lenni. A 
25 kilométeres bajnokságban Mazák került ki 
győztesen Sánta (TTC) és Tóth (UTE) előtt. A 
motorversenyben Székely dr. került ki győzte
sen.

Rendkívül érdekes és bonyolult hagyatéki 
ügyel tárgyal a mai napon a törvényszék.

A leggazdagabb fóti család háborúsko
dása került a bíróság elé egy örökség

gel kapcsolatban.

A milliárdos örökség körül támadt bonyo
dalmak részletei a következők:

Még márciusban történt, hogy Engel De- 
zsőné, született Aucser Mária, a dúsgazdag 
Aucser-család tagja meghalt. A 37 esztendős 
asszony halála után közjegyző előtt felbon
tották a végrendeletet, amelyből a rokonság

nagy konsternációval és meglepetéssel 
tudta meg, hogy az elhunyt egész ha
gyatékát férjére hagyta 
örökségből semmit sem 

Ságnak.
A család természetesen 

mindenképpen megváltoztatja a végrende
let intézkedését s a milliárdos vagyont, amely 
felfogása szerint — ági vagyonról lévén szó 
— öt illeti, magának megszerzi.

A per megindítása előtt egyezkedni pró
báltak a családtagok, de az egyezkedési kí
sérletek nem vezettek eredményre, mire

és a milliárdos 
juttat a rokon-

elhatározta, hogy

Háromhónapi bör
tönre ítéltek egy 

verekedő honvédet
Formális közelharc és véres verekedés folyt 

le az Vllői-ut egyik vendéglője előtt, mely alka
lommal egy ittas közhonvéd néhány társával 
megtámadta nz utcai járókelőket, akik közül 
hármat megsebesítettek, egyet pedig a mentők 
súlyos sérülésekkel szállítottak a kórházba.

Ez év február havában az egyik szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka az Üllöi-uton szol
gálatot teljesitő rendőrőrszem segélykiáltásokra 
lett figyelmes. Mire a rendőr a helyszínre ért, 
csak annyit látott, hogy három közhonvéd ba- 
jonetjét kirántva több civilt bántalmaz. A rend
őr a polgárok segítségére sietett, de a katonák 
rátámadtak, majd amikor az őrszem sípjába 
fújva egy arra haladó kerékpáros rendőrőrjára
tot alarmirozott, a katonák azokat is megtá
madták, ugy hogy most már

■ rendőrök és a honvédek között formális 
kézitusa fejlődött ki.

A véres utcai harcba több járókelő is beavat
kozott és igyekeztek a rendőröket szorongatott 
helyzetükben megmenteni. Egyesek a közeli 
laktanyába siettek, hogy katonai őrjáratot hív
janak a verekedés színhelyére, mások pedig a 
katonákat igyekeztek megfékezni. A harc során

megindult a pereskedés,

amelynek során fantasztikus vádakat produ^ 
káltak a felek.

Dr. Altorjay Sándor ügyvéd utján beadott; 
keresetében az Aucser-család

azzal a fantasztikus váddal illette a 
férjet, hogy ő kényszeritette feleségét a 

megtámadott végrendelet készítésére.

A család nem kevesebb, mint ötven tanút 
jelentett be állításainak igazolására. Ezen
kívül a

hagyatéki zárlat elrendelését Is kérték 
Aucserék az egész milliárdos örökségre.

Az Aucser-család örökségi háborúskodása 
nagy feltűnést keltett a községben s az egész 
környéken. Másról sem beszélnek hetek óta 
itt, mint a milliárdos örökség körül támadt; 
bonyodalmakról.

A pestvidéki törvényszék

ma tárgyalja az örökségi pert, 
amelynek előreláthatólag még rendkívül 
érdekes fejleményei lesznek.

Forgó János kőzhonvéd bajonettjével súlyosan 
megsebesitette Varga János lakatossegédet, 
majd amikor az első áldozat véresen elterült, a 
katonák több polgári egyénre is rátámadtakt 
akiket bajonettjülckel szintén megsebfsitetteks 

Időközben több rendőr és egy főhadnagy ve
zetésével katonai őrjárat is érkezett a helyszín
re, akiknek csak nagyncliezen sikerült a dü
höngő közhonvédeket megfékezni és leszerelni. 
A kihívott mentők Varga János lakatossegédet 
súlyos sérülésével a Rókus-kórházba szállítot
ták, inig több más járókelő sérülését a helyszí
nen kötözték be.

Az esetből kifolyólag a budapesti honvéd* 
ügyészség súlyos testi sértés büntette és függés 
lemsértés vétsége miatt vádat emelt Forgó Já
nos és társai ellen, akiknek ügyét egymástól 
elkülönítve, Forgóval szemben most tartotta 
meg a budapesti honvédtörvényszék a főtárgya
lást és a bíróság rövid tanácskozás után kihir
dette az ítéletet, mely szerint Forgó Jánost sulyok 
testi sértés bűntettében és függelemsértés bűn
tettében mondotta ki bűnösnek és ezért

háromhónapl börtönbüntetésre ítélte.
Az ügyész és a vádlott megnyugodott, Így a; 
ítélet azonnal jogerőre emelkedett.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A ,.Hétfői Lapok" Ujságvállalat.

NYOMDAIGAZGATÓI DAVAS M.


