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Szenzációs mentűvaiiomás 
Steinherz Rúdon mellett

jeienmezettűr. SebeűK Dezső ogvved es azt vailla, hogv valóban egy svaid 
gM Marta toW steinherz, nagybsszegü biztosítási diiat - Ul tanuk igazollak, 
hogy steinherz igazat vallott haiaios ágyán: a gyilkosság ufón egy szűke llatal- 

ember szem ki a vasúti kocsiból
lilább helyszíni szemle es kihallgatások cegienen

Kecskemét, junius 7.
fa Hétfői Napló tudósítójától.) A Stcin- 

herz-Fischl-féle kalapácsos gyilkosság ügyé
ben fordulat történt. A fordulat olyan érde
kes, sőt szenzációs, hogy könnyen lehetsé
ges: az egész eddigi ügyészi és vizsgálóbírói 
álláspontot megváltoztatja és más mederbe 
tereli. Fischl Frigyesre nézve sokkal súlyo
sabb következményekkel. járó útra tereli 
e(t az~ európaszerte nagy izgalmat keltett 
különös bűnügyet.

Tudvalevőleg Fischl, a gyilkos, azzal vé
dekezett, illetve clfogatása óta azt állítja, 
hogy ő Steinherzet ennek egyenes felszólí
tására, sót parancsára ölte meg. A különös 
„öngyilkosság" a nyomozó rendörközeg 
megállapítása szerint annál is inkább hi
hető volt, hogy Steinherz tönkrement és 
hogy családjának a jövőjét biztosíthassa, 
anyagi erejét messze túlhaladó élet- és bal
esetbiztosításokat kötött, hogy azután ön
magát meggyilkoltassa és családjának jus
son a több százezer pengős biztosítási 
összeg.

A nyomozás során előkerült azonban egy 
szerződés tervezete, amely szerint

Steinherz közvetlenül halála előtt tár
gyalt volna egy bizonyos svájci pénz
érdekeltséggel, azzal Magyarországon 
gyümölcskivltell üzemet akart felállí
tani és ennek Illeni vezérigazgatója 

Steinherz Rudolf lett volna.
A tervezet szerint, amelyet Steinherz Író

asztalában megtaláltak, az ő, Steinherz havi 
fixf’zetése 1000 svájci frank lett volna, 
azonkívül, miután sokat kellett volna utaz
nia és mert ötven éves kora miatt nyugdíj
intézetbe nem léphetett volna be, ez a tár
saság 600.000 svájci frankra biztositotta 
volna Steinherz életét. A biztosítási dijakat 
ugyancsak ez a csoport fizette volna. Stein
herz családja, amely természetesen igényt 
tart a biztosítási összegekre, ezzel azt 
akarta bizonyítani, hogy Steinherznek semmi 
oka nem lehetett, hogy akármilyen módon 
is öngyilkos legyen. Hogy ezt szavahihetővé 
tegyék, ügyvédjeikkel, dr. Szőke Sándorral 
és Visnyi Lajos doktorral

valóságos nyomozást indítottak as Is
meretlen svájciak után.

Hirdetést tettek közzé svájci újságokba — 
• svájciak azonban nem jelentkeztek.

Már-már ugy látszott, hogy tényleg nin
csenek is azok a bizonyos svájciak, mikor 
szombaton délután váratlan fordulat tör
tént az ügyben.

Jelentkezett ugyanis a Stelnherz-család 
budapesti ügyvédeinél dr. Sebeők Dezső 

fővárosi ügyvéd.
— Párizsban tartózkodtam hosszabb 

ideig — mondotta — és igy nem tudtam a 
Ste/nherz-ügyről eddig. A múlt héten ér
keztem haza Budapestre autóval. Alig jöt
tem azonban a főváros területére, kocsim

összeütközött egy autóbusszal és súlyosan 
megsebesülve a Pajor-szanatóriumba ke
rültem.

— Itt véletlenül olvastam az egyik reg
geli lapban, hogy Steinherz családja keresi 
a svájci csoportot.

Közlöm, bőgj’ ennek a csoportnak én 
voltam a budapesti megbízottja és én 
tárgyaltam ezek megbízásából Bécsben 
a Grand Hotelben és Budapesten is ( 

Steinherzcel.
— A tárgyalások már igen komoly stá

diumban voltak, amikor nekem el kellett 
— egy más ügy miatt — Párizsba utaznom. 
Csak most értesültem Steinherz tragédiájá
ról és ezért jelentkeztem csak most.

Stcinherzék pesti ügyvédjeivel azt is kö
zölte dr. Sebeők, hogy

azonnal irt svájci megbízóinak, akiktől 
felhatalmazást kért, hogy a biróság ren
delkezésére állhasson és ott Igazolhassa 
azt a szerződést, amely Steinherznek 
tényleg gondtalan megélhetést biztosí

tott volna.
Ez a tény kétségtelenül megcáfolja Fischl 

védekezését, hogy Steinherz nyomora miatt

vele „öngyiilkoltatta** volna meg magát. 
Fischl kihallgatása dolgában is esemény 
lesz három nap múlva.

Dr. Hatvani László vizsgálóbíró ugyanis 
10-én - Ceglédre szállíttatja Fisclilt, hogy ott 
bejárja azokat a helyeket, amelyekről ugy 
emlékezik meg eddigi vallomása során, 
hogy a gyilkosság elkövetése után ott járt.

Fischl 14-élg marad Cegléden, mert a 
vizsgálóbíró ide rendelte a budapesti 
tanukat Is. Ide jönnek a Merán, Lon
don és Szent István szállodák személy
zetei Is, akiket Itt fog szembesíteni 

Fischl-lcl.
Ugyancsak itt hallgatják ki dr. Fisch 

kunszentmártoni ügyvédjelöltet, aki Stein
herznek régi ismerőse volt és aki azt ál
lítja, hogy a halálosvégü utazás előtti 
napon

ő látta a pályaudvaron Steinherzet — 
egy magas szőke fiatalember kíséreté
ben, akinek méltatlankodott Is Stein

herz, hogy lekésték a vonatot.
Igen érdekes, hogy négy iskolás leánykát 

is ki fognak hallgatni, akik emlékeznek

Junius 29. és 30.-án választ Budapest
Seregszemle a választási kerületekben — Bomlás a demokratapártban

A képviselőház szombati feloszlatása, — mint 
kiderült, — az összes pártokat teljesen felké
szülten találta és vasárnap reggelre már megje
lentek az egyes pártok hivatalos jelölései, ame
lyek természetesen bizonyos mértékben megle
petéseket is tartalmaztak. Kétségtelen, hogy a 
legnagyobb érdeklődés előzte meg az egységes 
párt hivatalos listáját, mert hiszen az egységes 
párt hivatalos jelöltsége nagyon sok kerületben
— a közigazgatási apparátus támogatása révén
— teljesen biztos, a kerületek egy részében pe
dig valószínű mandátumot jelent. A várakozá
soknak megfelelően az egységespárt hivatalos 
listája valóban szolgál némely meglepetéssel, 
amelyek természetesen különösen fájdalmasan 
érintik azokat, akik teljesen kimaradtak a hi
vatalos jelöltek közül,

vagy akiknek enyhítő fiaskómként szabad 
futást engedélyeztek egy másik hivatalos 

jelölttel.
A numerus clausus törvény megteremtője, 

Haller István, aki annakidején a második nem
zetgyűlésen rekordot állított fel a kerületek 
megszerzésében, amennyiben négy mandátumot 
tett le a Ház asztalára, most egyáltalában nem 
jut hivatalos jelöltséghez.

Kimarad négy csizmás 
kisgazda

A csizmás kisgazdaképviselők közül kimarad 
Greskovlts József csográdi, Muszti István sza- 
lontai, Krisztián Imre kápolnai és Kisiván Já
nos nagyatádi képviselő és igy — miután uj 
csizmás kisgazdajelöltek nincsenek az egységes

pórt hivatalos uj listáján — most ismét leg
alább néggyel megfogyatkozik az amúgy is már 
erősen redukált kisgazda létszám a képviselő
házban, hacsak Gaál Gaszton pártjának nem si
kerül néhány jelöltjét behoznia. Nincs a hiva
talos jelöltek között még a csúffal kerület volt 
képviselője, Morvay Zsigmond sem, akit Sárbo- 
gárdra közjegyzőnek neveztek ki s igy természe
tesen nem is vállalhatott jelöltséget.

Hivatalos jelöltek szabad 
futása

A két kormánypárt hivatalos listáján újítás 
nz úgynevezett bevallott szabadfutás és ebben a 
kedvezményben részesül a véli kerületben Va
snál Balogh György, a mostani képviselő. 
Andretty Károllyal, a komáromi kerületben a 
kultuszminiszter népszerű titkára, Denhof An
tal és Zsindely István, az abonyi kerületben 
Niamesny Mihály és Nettel Gyula.

A pillsvörösvárl L.'rtl leiben négy szabadon 
futó jelöltet engedélyezett a kormánypárt 

és pedig: Gyulay Sándor, a mostani képviselő 
mellett egycnrnngu hivatalos jelölt Baross Gá
bor, dr. Fául Farkas és Scheuer Róbert. A szi
getvári kerületben Magda István és Bledcrmann 
Imre báró, a nagykaposi kerületben Fenyő 
Miksa és Szabó Zoltán, a kapuvári kerületben 
Cstk József és Rakovszky Tibor, Sztranyavszky 
államtitkár személyi titkára fognak küzdeni, 
mint hivatalos jelöltek egymás ellen n mandá
tumért.

Az egységespárt budapesti listáin ugyancsak 

arra, hogy a gyilkosság reggelén
Ceg’.édbercel állomáson egy magas 
szőke fiatalember szállt le abból a ko
csiból, ahol Steinherzet később vére

sen megtalálták.
Ez a szőke fiatalember szerepelt Stein

herz halálos ágyáh tett vallomásában is, 
aki ilyenfajta személyleirást adott merény* 
löjéről. Rendkívül érdekes momentum az is, 
hogy

a kecskeméti fogházfelügyelőség egyik 
embere Is emlékszik egy magas szőke 
fiatalemberre, aki annakidején Flschl-el 

együtt volt letartóztatva.
A fenti tények alapján könnyen lehetsé

ges, hogy ebben a rendkívül bonyolult ügy
ben, amely szinte páratlanul áll a bűnügyi 
történelemben, talán

egy-két nap múlva szenzációs fordulat 
várható.

Valószínű, hogy fel fog lebbenni a fátyol is, 
amely eddig, dacára a leglelkiismeretesebb 
rendőri és ügyészi nyomozásnak, ezt a bo
nyolult és homályos bűnügyet takarta.

lényeges változások vonnak. Az első kerületben 
megmarridt listavezetőnek Kozma Jenő, utána 
következik Recseg Antal és Csátit Béla. Az 
északi kerületben Kállay Miklós kereskedelmi 
államtitkár lesz a listavezető, utána következik 
F.ber Antal, Dési Géza és negyedik helyen héró 
Madarassy-Beck Gyula. Az egységes párt ugyanis 
arru számit, hogy az északi kerületben két 
mandátumra tesz szert és ez esetben Kállny Mik
lós és Éber Antal lemondanának — abban a re
ményben, hogy a vidéki mandátumokat meg
szerzik — s igy Dési Géza és báró Madarast*- 
Beck lennének az északi kerület kormány odrit 
képviselői. A harmadik, déli kerületben Bárczy 
István a listavezető, soron következik Usctty 
Béta és Payr Hugó. Itt is két mandátumra szá
mit a kormánypárt, mert különben a mostani 
képviselő, Usetly Béla nem került volna a má
sodik helyre.

A kereszténypárt még nem állapodott meg a 
budapesti kerületek listáinak névsorában, de 
annyi bizonyos, hogy az első kerületben Wolff 
Károly lesz a listavezető.

A szocialista jelöltek
A szociáldemokrata párt is nyilvánosságra 

hozta hivatalos jelöltjeinek névsorát és
ar. eddigi képviselők közül három név 
hiányzik a Műitek sorából és pedig Rothen- 
stcln Mór, Vanczák János, akiket a szociál

demokrata párt scíiol sem Jelöl.
mig Peidl Gyula sniátmaga kérte, hogy tekint
senek cl nz ő jelölésétől. A szociáldemokrata 
pórt valószínűleg, mint uj képviselőket be tudja
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hozni aa al*ő kerületben Büchler Józiefet, a 
második kerületben Wellner Jakabot és a har
madik kerületben Buchingfr Manót. Amennyi
ben áronban Peyer Károly és dr. Györky Imre, 
akik másutt is jelölve vannak, két mandátumot 
kapnának, nz esetben, mint uj képviselő beke

rül még Kertéit Miklós Is.

A független kisgazdapárt körülbelül nyolcvan 
kerületben állított jelöltet, míg a nemzeti radi
kális (Zsilinszky)-párt körülbelül Uz Jelölttel in
dul a küzdelembe.

Junius 29.-én és 30.-án választ Budapest
Vasárnap délelőtt váratlanul meghívót 

kézbesítettek ki a fővárosi központi választ
mány tagjai részére. A meghívó szerint, 

a központi választmány ma, hétfőn 
délelőtt Ülést tart.

'Aközponli választmány intézi tudvalévőén a 
budapesti országgyűlési képviselőválasztások 
ügveit s igy n hétfői ülést nagy érdeklődés 
előzi meg. Nem kétséges, hogy

ezen az ülésen állapítják meg a buda
pesti választások pontos terminusát.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
előtt ezzel kapcsolatban a városházán azt a 
felvilágosítást kaptu, hogy Sipöcz Jenő dr.

polgármester, aki a központi választmány 
mai ülésén elnökölni fog, olyan Javaslatot 
lesz, hogy

Budapesten aa országgyűlési képviselő
választásokat Junius 29-én, Péter Pál 
napján, hétfőn éa Junius 80-án, kedden 

tartsák meg.
A szociáldemokraták részéről elleninditványt 
terjesztenek elő, amely szerint a választáso
kat junius 28-án, vasárnap és 29-én, hétfőn, 
vagyis a kettős ünnepnapon tartsák. A Jobb
oldali pártok a polgármester javaslatát fog
ják határozattá emelni s igy most már bizo
nyos, hogy Budapesten a képviselő választá
sok 29. és SO-án lesznek

A demokrata és szabadelvüpárt 
közös lajstromai

Vasárnap egész napon ál folytak a tanó*.*9* 
hozások a közös demokrata és szabadelvű
párti jelölések dolgában. Késő este megtör
tént a megállapodás, amely szerint a Demo
krata és Sazabadclvü Párt hivatalos jelöltjei 
B következők:

Az I. budai kerületben listavezető Rassay 
Károly, 2. Pakol s József, 3. Boros László dr.. 
4. l'feiffer Ignác.

A II. északi kerületben listavezető Rassay 
Károly, 2. Sándor Pál, 3. Baracs Marcell, 4. 
Balkányi Kálmán.

A III. déli kerületben listavezető Rassay 
Károly, 2. Bródy Ernő, 3. Magyar Pál, 4. 
Marczali Henrik.

A jelölő lista elkészítése nem volt nagyon 
könnyű feladat, mert a Demokrata Párt, 
nmely Budapest liberális polgárságának nagy 
részéi foglalja magában,

A választási agitáció első vasárnapja
Mayer János a diktatúráról 
Hódmezővásárhely, jun. 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Mayer János földmivelésügyi miniszter 
szombaton este ideérkezett s vasárnap délelőtt 
tartotta meg programmbeszédél. Bodnár Ber
talan megnyíló beszéde után Mnyer János is-, 
mcrtctle a földmlvclésl kormány működését, 
majd kijelentette.

hogy a kormány mindent elkövet, hogy az 
adott viszonyok között n gazdasági váls 

got megszüntesse.
Azzal vádolják — mondotta —, Bethlen István 
miniszterelnököt, hogy erőszakos politikát 
folytat és diktatúrára törekszik. Diktatúra azon
ban az, amikor valaki pártérdekből, vagy osz- 
tályérdekhől folytat erőszakos politikái. Ami
kor nzonhan a kormányzat az. egyetemes ér
dekeknek megfelelő gazdasági rendel kívánja 
megteremteni b erre lesz intézkedéseket, azt 
diktatúrának nem lehel nevezni, hanem előre
látó, bölcs, okos kormányzásnak. Majd azt 
hangoztatta, hogy mn is Nagyatádi Szabó István 
programúi ján áll.

Szalmám Tihamér ny. főispán, valamint több 
kisgazda beszéde után u beszámoló gyűlés 
Üreget ért.

Apponyi Albert gróf a fl« 
programbeszédén
Szombathely, junius 7.

.(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelen- 
’tése.) A szombathelyi kerület kereszténypárti 
hh-nlnlos jelöltje, Kiskos Istvánnal szemben 
dr. Tóth László szombathelyi ügyvéd lépett 
fet, nki vasárnap már programbeszédet is mon
dott és hangsúlyozta, hogy Szombathelynek 
ministterképuiselőre van szüksége és elsősor- 
bqn Emezt Sándort gondolja, amely esetbeu 
hajlandó visszalépni a jelöltségtől, hogy a kor
mány valamelyik tagjának egyhangú meg
választását biztosítsa,

A vármegyében nagyon érdekes választási 
küzdelem fejlődik ki a vasvári kerületben, ahol 
tudvalevőleg n kereszténypárt hivatalosan 
Apponyi Györgyit! Jelölte, nki vasárnap dél
után programbeszédet is tartott, amelyen meg
jelent Apponyi Albert gróf is, nki hosszabb 
beszédben kérte lli'mnk támogatását. Felszó
lalt még Huszár Károly volt miniszterelnök is.

A fiatal Apponyi grófunk Pozsonyi István 
Vasvári ügyvéd nz. cllenjelöltje független kis
gazdapárti programmal és a választási harc 
elég erősnek ígérkezik.

A sárvári kerületben Huszár Mihály tartott 
Vasárnap programbeszédet, amelyen megjelent 
a kerülőt mostani képviselője, Marólhy László
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sok tekintetben visszaszorítva érzi ma
gát a Szabadelvű Párttal szemben, 

úgy, hogy a Demokrata Párt egyes vezető 
férfiúi egyáltalában nincsenek megelégedve 
az együttműködés gondolatával és ez az elé
gedetlenség már megfelelően kifejezésre is 
Jutott elsősorban a lipótvárosi választók kö
rében. Vasárnap délelőtt ugyanis a Lipót
városi Körben a demokrata polgárok nagy 
része értekezletet tartott, amelyen elhatá
rozták,

hogy külön listával Indulnak, amelynek 
élére Vázsonyi János dr. kerül, míg a 
második helyen Gál Jenő dr. fog szere

pelni,

aki tudvalevőleg Győrben is vezetője az el
lenzéki listának.

is, nki ugyancsak kérte a választókat Huszár 
Mihály támogatására.

Debrecenbe várják 
Bethlen miniszterelnököt 

t Debrecen, Junius 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Hajdú vármegye és Debrecen város központi 
választmányai hétfőn 9 órakor ülnek össze, 
amelyen kitűzik úgy a város, mint a vármegye 
választási határidejét.

Debrecen város polgársága nagy érdeklődés
sel várja Bethlen István grófnak program
beszédét. A szabadelvű ellenzék listájának ve
zetője, Heffymegt Kiss Pál, már erősen dol
gozik és ugyancsak erőteljes szervező mun
kába kezdtek a szocialisták is, akiknek listá
ját Györki Imre vezeti.

A vármegyében különösen erős küzdelem 
várható Hajdúszoboszlón Hadházy Ferenc és 
Juhász Nagy Sándor között.

Fábián Béla beszámolója
Fábián Béla, a pestkörnyéki kerület kép

viselője, vnsárnap délelőtt 11 órakor, az Apolló 
mozi kerlhelyiségébcn beszámoló gyűlést tar
tott, Donáth István Üdvözlése után Negyedy 
Szabó Béla megnyitotta az ülést s utána 
Bródy Ernő szólalt fel, s a választók szerető
iébe ajánlotta Fábián Bélát, aki beszámolójá
ban elmondotta, hogy mindig az üldözött igaz
ság harcosa nőit és ezután is az lesz. A lelkese
déssel fogadott beszámoló után, délután 4 óra
kor a pestújhelyi Piac-téren Domokos András 
elnöklete alatt volt nagygyűlés, amelyen Fá
bián Béla ugyancsak nagy beszédben bírálta 
a kormány politikáját és sorakozóra hívta fel 
a polgárságot a demokraták zászlaja alá,

A mátészalkai Jelöltek
A mátészalkai kerületben az ellenzéki pol

gárok nincsenek megelégedve a kormány hi
vatalos jelöltjével,- Pfchy László volt főispán
nal s érért nagyobb küldöttség kerasta fel a 
nngyon népszerű Jóby Mihály tanítót a jelölt
ség elvállalására. Jóby Mihály már la Is uta
zott a kerületbe és párlonkivüli, ellenzéki 
programmal falveszi a küzdelmet a kormány 
hivatalos jelöltjével szemben és mindenesetre 
erős harcra van kilátás.

Ángyán Béla Pápán
Ángyán Béla, a pápai kerület egységespárti 

jelöltje vasárnap délelőtt ideérkezett; ahol 
meglátogatta a hivatalok és intésetek vezetőit, 
valamint a (Elekesetek lelkésseit és bemutat
kozott a város vesető férfiainak. As igasságügyl 
államtitkár junius 14-én tartja programmbeszé
dét pápai választói előtt.

öl jelölt Lajoamlzsén
A lajosmlzscl kerületben Hoffer László a hi

vatalos jelölt, azonban a válasslópolgárság 
egy része felkérte báró Gudenus Leó dr, hírlap
iról, akit gyermekkora óla mindenki ismer a 
kerületben, a jelöltség elvállalására. így azután 
ebben a kerületben a hivatalos jelöltön kívül 
még négy jelölt indul választási harcba, amely 
nagyon crősnak ígérkezik.

CegIM eWenséki jelötlet keeea 
Cegléd, Janlua 7.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon jelen 
tése.) Dr. Erdélyi Aladár, a ceglédi kerület 
képviselőjelöltje eddig még ellenjelölt nélkül 
áll. Az ellenzéki polgárság egyrésse vasárnap 
értekezletet tartott, amelyen alhatárazták, hogy 
nagyobb küldöttséggel kérik fel Urmánezy 
Nándort a jelöltség eloálWásdra.

Tohlntao n»eg FWdoa Mba 
vtetoria BUTOR-sialónjíi 
Vilmos ertiMMit B. órUst vSlusttt > génWry te

Köztudomású, hogy 
legolcsóbban a

KIRÁLY
UTCAI 
üzletekben vásárolhatunk!!
Pécs és Baranya vármegyében 
is megindult a választási harc 

Pécs, Junius 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának tciefonjelen- 

tése.) Pécsett is, valamint egész Baranya vár
megyében erőteljesen megindult a választási 
küzdelem. Vasárnap délelőtt Pécs város egyet
len képviselője, Esztergályos János tartott be
számolót és programbeszédet a Sörház udva
rán nagy közönség jelenlétében.

A vármegye két kerületében várható na
gyobb harc.

Szaldntán Musztl István eddigi képviselővel 
szemben Brogly József a hivatalos jelölt, de 
fellépett ott Deutsch Kálmán független kis
gazdapárti programmol s mind a hárman 
nagyon erősen dolgozzák a kerületet.

A siklósi kerületben Simon János hivatalos 
jelölttel szemben ugyancsak egységespárti pro
grammal dr. Borbély Kálmán föídmivclési mi
niszteri tanácsos vállalta a jelöltséget és előre
láthatólag a választók nagy tömegeit tudja 
maga mögé sorakoztatni.

Úgy a pécsi, mint a baranya vármegyei vá
lasztások terminusa ügyében a központi vá
lasztmányok hétfőn üléseznek és megbízható 
hírek szerint a választásokat junius 28. és 29. 
napjára kitűzik.

A frontharcosok szervezkedése
A Független Frontharcosok Kenyér Pártja 

kihasználta az első választási vasárnapot. Az 
északi, déli és budai választókerületekben egész 
sereg gyűlést tarlóit. A gyűlések szónoka vitéz 
Perley Lajos volt, aki kemény ellenzéki poli
tikát hirdetett s kijelentette, hogy a Független 
Frontharcosok Kenyér Pártja nemcsak a hadi
gondozottak, hanem az egész ország népének 
jobb jövőjéért küzd felekezeti és társadalmi 
különbség nélkül ,

Zalában teljes erővel 
megindult a választási harc 

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Zala vár
megyében teljes erővel megindultak a válasz
tási agitációk. Balatonfüreden Darányi Kálmán 
államtitkár mondott programbeszédet, amely
ben hangsúlyozta, hogy izig-vérig Bethlen 
István gróf miniszterelnök híve. A kerületben 
pártonkivüli programmal dr. Nagy Béla vesz- 
Erémi ügyvéd és Nagy Lajos evangélikus lel

ősz léptek fel, akik ugyancsak vasárnap dél
után tartották első gyűlésüket.

A keszthelyi
kerületben Rakovszky Iván volt belügyminisz
ter a kerület székhelyén, Keszthelyen tartott 
gyűlést, amelyen ismertette politikai állásfog
lalását. Ebben a kerületben erős küzdelem 
várható az eddigi képviselővel, Reischl Richárd-

Megbilincselve szállították 
Fekete László ügyvédet és öt 
gazdát a szegedi ügyészségre 
A vád: hatóság elleni Izgatás és a csendörség fegyel

mének megbontás! kísérlete
Szeged, Junius 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A szegedi ügyészség fogházába 
vasárnap délután megbilincselve beszállí
tották dr. Fekete László ismert, köztiszte
letben álló szegedi ügyvédet és őt gazda
embert, akiket a csendőrség hatóság elleni 
izgatás és a csendörség fegyelmének meg
bontására irányuló bűncselekmények miatt 
tartóztatott le Ndszonyi Richárd járási fő
szolgabíró rendeletéra.

Dr. Fekete László ugyanis jelöltséget 
vállalt pártonkivüli programmal a török
kanizsai kerületben, amelynek Rodó János 
az egységes párt hivatalos jelöltje. A ke
rület ellenzéki polgársága vasárnap délelőtt 
száz kocsival indult be Szeged felé, hogy 
felkérje dr. Fekete Lászlót a Jelöltség vál
lalására. Dr. Fekete azért, hogy a száz ko
csi bevonulásával Járó feltűnést elkerülje, 
a menet elé ment és ószenllván halárában 
találkozott a hatalmas menettel, ahol az
után idősb Bodő János kisgazda házában 
lel is kérték a jelöltség elvállalására.

Ezután a néma menet megindult tovább,

választás kimenetele teljesen 
pett még Meisler Károly dr. 
r. Bárdos Ferenc szocialista

dal szemben s a 
bizonytalan. Fellé 
pártonkivüli és <! 
programmal.

Az alsólendval 
kerület „ékbeiyén. Lentiben, C.dk Károly tar. 
tolla meg programbeszádét ás bejelentette, 
bogy junius lt-fn trmefiu' a kerületbe nról 
Bethlen István mintsrlerelnök is. Csák Károly, 
nnk. o kerület hivatalos jelöltjének erű, kti. 
delme lesz dr. Némethy Vilmossal, a függet
len kisgazdapárt jelöltjével. Fellépett még ott 
Horváth Sándor községi biró is.

A klskomároml
kerületben GyŐmŐrey István ugyancsak pro. 
grambeszédet tartolt. Pártonkivüli programmal 
fellépett Somssich Antal és igy a válasz
tási harc itt is nagyon erős lesz.

A pacsal
kerületben Farkas Tibornak nincs komoly 
cllenjelöltje, bár próbálkozik a kerületben dr. 
Nikolics Ferenc és Zslrkay János is.

A zalahaksal
kerületben Hajós Kálmán Csesztregen tartott 
vnsárnap programbeszédet és résztvett a tűz- 
ollóegylet zászlószentelési ünnepségén. Ellen
jelöltje agrárpárt! programmal Horváth Pál.

A tapolcai
kerületben Eszterházy Móric gróf volt minisz
terelnök lépett fel Forster Elekkel, a kerület 
eddigi képviselőjével szemben keresztény gaz
dasági programmal. Dolgozik még a kerületben 
Kandó László festőművész is, aki vasárnap 
délelőtt Tapolcán tartott programbeszédet. 
Egységespárti programmal dr. Kaszás István 
próbál eljutni a jelöltségig.

A zalaszontgróti
kerületben Győmörey Sándor ugyancsak erő
teljesen megkezdte az agitáclőt, cllenjelöltje 
Kun Gyula agrárpárti.

A nagykanizsai
kerületben Kállay Tibor tartott a kiskanizsftl 
részen programbeszédet, melyben bejelentette, 
hogy a kormány fölemeli a bolettát és ez uj 
adóterheket jelent. Hivatalos ellenjelöltje 
nincs, Dobrovics Milán dolgozik a kerületben 
egységespárti programmal.

Zalaegerszegen báró Kray Istvánnal szemben 
Cserfán Ferenc nemcsapáll földbirtokos, báró 
Rosner István léptek fel pártonkivüli pro
grammal.

A letenyel
kerületben Pozsogár Rezsővel szemben Soms* 
yyi Béla fajvédőprogrammal lépett fel.

azonban amikor Klárafalva községnél a 
kocsisor első része már benn volt a köz
ségben,

a másik részét feltartóztatták a csend
örök és felszólították, hogy oszoljanak 

szét.
Természetesen a csendőrök, valamint a 
jelölt és néhány vezető között élénkebb 
vita támadt, úgyhogy azután • menet a 
csendőrök kíséretében vonult tovább Deszk 
felé.

Itt az utón keresztbe állt Kászonyl 
Richárd járást főszolgabíró autója, oki 
■ kíséretében levő csendőrökkel meg
állította a menetet és felszólította • 
gazdákat, hogy szálljanak le a kocáik

ról és azonnal menjenek haza.
Természetesen ez sem ment minden ázó
váltás nélkül, mire a föszolgabrló párán* 
csára

a csendőrök dr. Fekete Lászlót éa öt 
gazdát megbilincseltek éa a menet többi 
résztvevőit szétoszlatva, ■ hat meg
bilincselt embert beszállították a sze

gedi ügyészségre,
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Vasárnap minden rendzavarás nélkül 
zajlott le a zuglói választás első napja
Ma éjszaka állapítják mega zuglói törvényhatósági választás eredményéi

A közigazgatási biróság nemrégiben tudva 
lévőén megsemmisítette a XIV. választókerület 
(Zugló) törvényhatósági választását s ennek 
következtében újra kiírták itt a választásokat. 
Zugló területén

tegnap reggel 8 órakor kezdődött meg a 
választás, amely ma, hétfőn este 8 órakor 

ér véget a különböző körzetekben.
Miután a szavazatok összeszámlálása 
mennyi körzetben, a szavazás lezárása

vala- 
_ __ tr. . után
azonnal megkezdődik, a zuglói törvényhatósági 
választás pontos eredménye már ma éjszaka 
ismeretes lesz.

Az uj zuglói választás első etapja az volt, 
hogy szombat esti 6 órától kezdődően

szesztilalmat rendeltek el az egész kerület
ben.

Ennek azután az lett a következménye, hogy a 
kis zuglói kocsmák szombat este hamarosan 
bezártak, alig egv-két helyen búsult kristályvíz 
melleit néhány vendég. Mindezek ellenére az 
utcán bizony nem egy beborozott embert lehe
tett látni és a Ilermina-ut, meg az Erzsébet ki- 
rályné-ut környéke, amely pedig már a szesz
tilalmas zónába tartozik, részeg emberek kur- 
jongatásától volt hangos, éppen ugy, mint más 
vasárnapra virradó éjjeleken.

A különösnek látszó eseményeknek az a ma
gyarázata, hogy a derék zuglói polgárok előre 
tudva az elrendelt szesztilalmat, már szombaton 
délután jóelőre beszerezték maguknak a vasár
napi bormennyiséget, hogy azután azt odahaza 
békességesen elfogyasszák. A bor birtokában 
pedig a legtöbben nem tudnak ellenállni a csá
bításnak — megitták hát a vasárnapi mennyisé
get is. Rendzavarás azonban sehol nem történt.

A vasárnapra virradó éjszakán 
kerékpáros rendőrjárőrök cirkáltak a kerti 
létben mindenfelé, hogy vájjon nem ragasz 
tanak-c k! az utolsó pillanatban a külön

böző pártok valahol Is plakátot.
Ez ugyanis az idevonatkozó rendelet értelmé
ben tilos. Sehol nem tapasztaltak azonban kü
lönösebb rendbontást.

Vasárnap reggel azután Zugló egész területén 
megkezdődött a választás. A választókerületet 

tiz szavazókörzetre osztották fel.
Két körzet választási helyisége a Thyköly-uti 
iskolában működik, egyet a Stefánia-uti óvodá
ban helyeztek el, egyet az Erzsébet királyné-uti 
kertészeti tanintézetben, a többit pedig Zugló 
különböző pontjain, jobbára vendéglők külön 
helyiségeiben. A bejáratnál mindenütt rendőrök 
őrködnek arra, hogy a környéken a választásra 
igyekvő szavazópolgárokat senki fel ne tartóz
tathassa és az utolsó pillanatban ne próbáljon 
■gilációt valamelyik párt érdekében. Egy-két 
röpcédulaosztogatót tényleg tetten is értek.

A kora reggeli órákban nagy tömegekben já
rultak a zuglói polgárok a szavazóurnákhoz, 

bosszú sorok várakoztak n szavazás meg
kezdésére mindenütt.

X tömeg azonban hamarosan elfogyott, úgyhogy 
délelőtt már igen gyér volt a jelentkezők 

száma.
Ez azonban nem annyira a választók nemtörő
dömségének tulajdoniiható, mint inkább annak, 
hogy mint minden kerületben, Zuglóba"* ts

ma tartották meg az ünnepélyes urnapl 
körmenetet és ez rengeteg embert vont el a 

választástól.
Igen sokan pedig hátizsákkal, turistaruhában 
Jelentek meg a szavazóurnák előtt és mivel nem 
:erült sor azonnal rájuk, elmentek, mert nem 

akarták egyetlen heti pihenőnapjukat feláldozni. 
Ezpk a szavazók vagy vasárnap a késő délutáni 
órákban, vagy pedig a hétfői nap folyamán ad
ják le voksukat.

A választási bizottság hivatalos helyisége a 
Thököly-ut 74. szám alatt lévő ipariskolában 
van, itt székel Erősdy ny. főispán, a választási 
bizottság elnöke, aki a vasárnap folyamán 
autón többizben végigjárta az egyes körzeteket, 
hogy a szavazás technikájáról meggyőződjék. 
Apróbb utasításokon kívül azonban

sehol semmi közbelépésre nem volt szükség, 
mindenütt a legnagyobb rendben, a legsi

mábban folyt a szavazás.
Az egyes pártok bizalmi emberei sem jelentet
tek a szavazókörzeteket sűrűn látogató párt- 
megbizottaknak és törvényhatósági bizottsági 
jelölteknek rendellenességet.

Minden ebédszünet nélkül folyt a szavazás 
vasárnap. A kora délutáni órákban megint meg
szaporodtak a szavazók, úgyhogy

a legtöbb helyen a rendőrük csak turnusok
ban engedték be őket a választási helyi

ségbe.
Az Erzsébet királyné-ut egyik választási helyi
ségéből vasárnap délután az a jelentés érkezeit 
« választás elnökéhez, hogy a szavazókörzet 
helyisége előtt

szociáldemokrata röpcédulákat osztogatnak.
Azonnal intézkedés történt, hogy a rendőrök ezt 
a visszaélést akadályozzák meg.

Amig o választás folyik, élénk az élet termé
szetesen az egyes pártok választás irodájában. 
A pártmegblzoifak autókon sietnek a még le 
nem szavazott hívekért, nem egy alkalommal 

l

Ékszerrablás 
a Váci uccában 
Utoljára pántokén, Junius 12-én

Minden 
este

Vlgaxlnhá*

betegeket, bénákat, járni nem tudó rokkan
takat segítenek le a kocsikról és visznek be 

a választási urnához.
A Hétfői Napló munkatársa a vasárnap dél

után folyamán végigjárta a pártok irodáit. Min
denütt bizakodó a hangulat, mindenütt győzel
met remélnek.

Az elmúlt választáson a tiz mandátum ugy 
oszlott meg, hogy

négyet a szociáldemokraták, négyet a Wolff- 
párt és kettőt az egységespártiak szereztek 

meg.
Erős tehát a harc, hogy a legutóbbi választás
ból kirekesztett, de most indult szbadelvü, 
demokrata és Friedrich-párt kinek a mandátu
mát hódítja cl. Általában az a felfogás alakult 
ki, hogy

a szabadelvűek és a demokraták összesen 
három mandátumot szereznek, Friedrlchék 

pedig — egyet.

Halálos családi dráma 
az angyalföldön

bsszaueszett az uráuai ás eiKessradásÉSen 
megmfirgezte magát egy fiatalasszony

Nagy Sándor szatócs, aki az Angyalföldön 
Kassai-utca 112. számú házban lakik, vasár
nap délután családi természetű ügy miatt 
összeszólalkozott 33 éves feleségével. A fia
talasszony annyira (elindult, hogy 

hozzávágott egy poharat az urához.
Nagy Sándort fején találta a pohár és köny- 
nyebben megsebesítette. A férfi elment egy 
közeli orvoshoz, hogy beköttesse a sebét, az 
asszony otthon maradt kis gyermekével.

Nagy Sándor rövidesen visszaérkezett. A 
kisgyermek az udvaron játszott. A keres-

Titokzatos módon eltűnt 
Stolz Daniéi, a Stefánia 

Szövetség titkára
Levelet Irt, amiből arra következtetnek, hogy öngyilkos lett

A főkapitányságon vasárnap bejelentet
ték, hogy Stolz Dániel, az Országos Stefánia 
Szövetség 43 éves titkárja eltűnt. Stolz a 
Iléderváry-ut 7. számú házban lakik, 

nős, családos ember, két gyermeke van.
A háborúban katonai szolgálatot teljesitett, 
mint szépen dekorált főhadnagy szerelt le. 
Pénteken azzal távozott hazulról, hogy hiva
talos ügyben Győrbe utazik.

Tegnap azután levél érkezett Stolz Dániel

Binder Géza 
festéknagykereskedő fel 

akasztotta magát
Az egykor dúsgazdag embert anyagi romlása 

kergette a halálba
Egy ismert fővárosi festékkereskedő meg

rendítő öngyilkosságának híre terjedt el 
tegnap a fővárosban. Binder Géza 51 éves 
fcstéknagykercskedő, Zápolya-utca 20. alatti 
lakásán

vasárnap hajnalban fölakasztotta ma
gát s mire hozzátartozói ráakadtak, már 

halott volt.
Binder neve egyike a legismertebbeknek a 
szakmában. A háború előtt dúsgazdag, több
szörös háztulajdonos anyagi gondok miatt 
dobta el magától az életet. Binder, akinek öt 
háza volt a fővárosban, hónapokkal ezelőtt 
tönkrement, üzletét becsukta és vagyona tö
redékéből, kis vagyonából kis hitelezőit elé
gítette ki. Egy szoba-konyhás lakásba költö
zött és annak a bérét sem tudta lefizetni. Az 
egykori háziúr adós maradt a h&zbérrel és 
kétségbeesetten panaszkodott ismerőseinek, 
hogy sokszor

Hogy azonban ezeket a mandátumokat melyik 
párttól hódítják el, az egyelőre még titok.

Vasárnap este nyolc órakor zárták le a zuglói 
kerület valamennyi körzetében a szavazást.

A kerületnek összesen Ifi 596 szavazója 
Ezek közül vasárnap leszavazott

van.

a 94. körzetben (Erzsébet király-ut) 651
a 132. (Thököly-ut) 997
a 13,3. (Hungária-ul) 782
a 134. (Stefánia-ul) 992
a 136. (Erzsébet királyné-ut) 924
a 137. (Egressy-ut) 1084
a 138. (Füzér-utca) 910
a 139. (őrnagy-utca) 568
a 187. (Erzsébet királyné-ut) 40.3
a 188. (Templom-tér) 577

Leadtak tehát
888 szavazatot.

A szavazók közel ké'.harmadrészc még nem jc-
lent meg nz urnák előtt.

kedő, mikor belépett a lakásába,
a szobában halálsápadt arccal, mozdu

latlanul fekve találta a feleségét.
Azonnal orvost hivott, aki megállapította, 

hogy Nagy Sándorné lugkőoldattat és here
sóval megmérgezte magát. Nyomban ápolás 
alá vették, segíteni azonban nem lehetett 
rajta,

olyan nagymennyiségű mérget vett be, 
hogy meghalt.

A tragikus végű fiatalasszony holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították.

egyik barátjához, dr. Balogh Jenő nv. ezred- 
orvoshoz. Szolnokról érkezett a levél, amely
ben Stolz arra kérte a barátját, hogy vigyáz
zon a feleségére és gyermekeire, mert 

fi többé nem jön vissza.
Ebből a levélből arra következtetnek, hogy 
Stolz Dániel érthetetlen okokból 

öngyilkosságra szánta magát.
A bejelentés alapján a rendőrség megindí
totta a vizsgálatot.

napokig betevő falatja sincs. 
Szombaton délután feltűnően ideges volt. 
Megkérdezték hozzátartozói, hogy mi az oka 
feldúlt lelkiállapotának. A kereskedő szo
morúan válaszolta a kérdezősködésre.

— Utolsó tervem sem sikerült. Most már 
nem marad más hátra, mint a halál. Azt 
tervezte ugyanis, hogy elmegy kereskedő
segédnek, de idős kora miatt ez a vágya sem 
teljesült. Ilozátartozói vigasztalták, hogy ne 
nyugtalankodjon, majd csak jobbra fordul 
a sorsa, hiszen nem szabad mindjárt a leg
rosszabbra gondolni. A kereskedő azonban 
vigasztalan maradt. Bezárkózott lakásába s 
több búcsúlevelet irt. Reggel hat óra tájban, 
mikor felesége felkelt, ijedten vette észre, 
hogy férje nem fekszik az ágyában. Szo
rongó szívvel keresésére indult. Kinn a

RestaurantSSSlÍSZOll
Vendéglő 

Farkasrét, M-en villamos Süveg.a. 7. Tel. 871-M 
Kittinél magyar konyha Állandó elgáavnene 
Gyönyörű kilátás. Külön szobák fekepdlya
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Árusítás csak rövid ideig! 
Gyermek Fürdőruha, 

minden nagyságban, tok tlép illőben........ P

Női Fürdőtrikó,
divatizlnekben, elegint mintákban — _ _ P

Férfi Fürdőinké,
fekete Kínban ét fekete-fehér feltörésnél .. P

FérfiTrikólUszónadrág
fekete ét fekete-fehér szegéllyel minden xgFfi 
nagytájban ....................... . P CWw

Atléta Trikó,
fehér és fekete, kiváló minőséj, ntlndt 
nagyságban „ ............................... ............

Gyermek Matróztrikó,
fehér- ét itlnea alapon, minden najyaágban P

Női harianya,
»Vlakoas< mfitolyemböl, Kép raövésfi, Igen
tartós minőség .......... — „. .„...........„. ... P

Férfi Sportharisnya,
tartói mfnútég, nagy választékban ... — — P

Férfi Zokni,
kiváló minőség, uép dlvatmlntákkal

Gyermek Zokni, _ na
feuér ét Kínét alapon, 1—10 évesig —. ... P ti Q

GyermekTérdharisnya,  fiB 
fehér, kitűnő minőség, 1—10 évesig — _ P íwiJ

Gyermek Nadrág, _ an
mftselyent trikóiból, 1—2-ea nagyságban ... P 8» W 

Női Nadrá-,
a legjobb fcbérnnnifl - spinekben, mfltelyem- g | S 
trikóból, minden nagyságban P ■ • ■ w

Onkötő Nyakkendő, _  Affl
divatos szép mintákkal, nary választékban... P I

Gyermek Zsebkendő,   -19 
fehér ét itlnet alapon _ P 8 fl d&

Női Ruha,
dlvatmlntés grenadinből, etlnot ki áll Ilit- 
bán, bosszú ujjal -

Ugyanaz,
rőrld njjal... ...

Női Ruha, 
mintát mdrelyemböl, divatot fatónok  bán, Igen *7F E* fi 
nagy vá autókban — 1' A • ÜF

Női Ruha, e en
fehér rlpsskcltnéből, 1 legjobb tportfatónoklan P üt 8ÜF

Kimonok,
divatmlntá’d.al, világos és sötét silnekten, Wfjl

Női Háziruha,
Mlntaftó mosható kelmékből, Islétet kivitelben 
rövid njjal........P

Ugyanaz,
hotstn ujjal ... — _ __

Fiú Öltöny,
fehér damsvztkelméhöl, felgombolés farén, kék 
gallér és kézelővel, 2 évesnek ......................P

Nagyságonként 80 fillér éreméIkcdéwel

Leányka Ruha,
divatkockás mételyemből, 2 éveinek — ... P 

Nagyságonként 40 fillér áremelkedéttel

Postán utánvéttel O pengéin felült rendelésnél 
bérmentve nséklltunk.

_ ... r

10.50
9.10

4.10
4.50— p

3.50

konyhában egy szögön lógva, kötéllel a nya
kán holtan talált rá. A tragikus sorsú keres
kedő családjához intézett búcsúlevelein kívül 
a főkapitánysághoz is intézett búcsúlevelet. 
Megrendítő szavakkal ecseteli a rendőrség
hez intézett levelében szomorú helyzetét, az 
okot, ami mialt megvált az élettől.

„Nem én vagyok az első és bizonyára 
az utolsó sem, aki a gazdasági válság ál
dozata lett. Tisztességgel, becsülettel dol
goztam. felküzdöttem magam alacsony 
sorból tekintélyes pozícióra, nagykeres
kedő lettem, többszörös háztulajdonos, 
anyagilag független ember. Azután jött a 
háború, fin is leróttam kötelességem ha
zámmal szemben, kinn voltam a fronton, 
pénzem nagyrészét badikölcsönbe fektet
tem, a háború után azon vettem magam 
észre, hogy szegény ember vagyok. Egy
másután adtam el házaimat, hogy csalá
dommal megélhessek. Üzletet nyitottam, 
de most már üldözött a balszerencse, 
Semmi sem sikerült, akármihez fogtam, 
Amikor minden összeomlott, láttam, hogy 
kivezető ut szomorú helyzetemből még 
sincs, elhatároztam, hogy öngyilkos le
szek. Lehet, hogy nem lett volna szabad 
ezt csinálni, de idegeim teljesen felmond
ták a szolgálatot s inkább a testi halált 
választottam, mintsem az élőhalottak bi
rodalmába vonuljak"
Binder Géza holttestét a törvényszéki or

vostani intézetbe szállították. Tragédiája 
nagy részvétet keltett fövárosszerte, mert 
kereskedői körökben jól ismerték és szeret
ték a szerencsétlen embert.

J«'MB gaigőnai
fürdőruhák WaMJMWJ.iMrm
a legolcsóbban a.
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Félmillió íjsngös érükség 
bonvodalmai 

perre), bűnvádi fellelantássai cs a hagyaték váratlan 
leientftozöiauei

Egv dúsgazdag újpesti háztiilajdonosnő 
öröksége körül támadt bonyodalmakat kell 
jnoat tisztázniok a hatóságoknak és a bíró
ságnak. A perek, bűnvádi feljelentések 
adtak okot n hatósági, illetve a bírói beavat
kozásra ebben nz érdekes örökségi ügyben.

Greucr Adolfné dúsgazdag újpesti ház- 
lulajdonosnő nemrég elhunyt. Halála után 
vagyonát a rokonság vette kezelésbe és a 
rokonok maguk között felosztották a ha
talmas vagyont, amely bérházakból, nagv- 
értékü részvényekből és készpénzből állott. 
'Amikor már az örökség! ügv lebonyolódott, 

egy váratlan Jelentkező tartott igényt, 
közel félmillió pengő örökségre.

|A váratlan jelentkező Greucr Adolfné 
leánya, Varga Sándorné volt. Varga Són- 
Idomé, nkj egy pestkörnyéki kereskedő fe
lesége, különböző okiratok tömegével fel- I 
szerelve szállott harcba az örökségért. Mind
össze azonban négyezer pengő jutott neki 
Pz elhunyt Greuerné hatalmas vagyonából, 
pmelyböl ö közel félmillió pengőt követel.

Az örökség! háborúskodásból kifolyólag 
különböző perek támadlak, most pedig 
Varga Sándorné bűnvádi feljelentést 
tett Ismeretlen tettesek ellen, akiket lo
pással, csalással és egyéb súlyos bűn

cselekményekkel vádolt meg.
Varga Sándorné, dr. Altorjay Sándor ügy
véd utján intézett bűnvádi feljelentést az 
ügyészséghez és ebben elmondja, hogy ö 

Greuer Adolfné törvénytelen leánya.
Tizennyolcéves korában Greuerné egy vi
déki internátusba küldte őt. Miután az in- 
iernátusból kikerült, s mielőtt férjhez- 
ment, visszatért édesanyjához, aki 

vagyonának jelentős részét hagyta rá 
annakidején örökségül.

Később azonban férjhezment s ismét elke
rült édesanyja mellől.

Az ismeretlen tettesek ellen tett feljelen
téssel szemben Greuerné rokonainak az az 
álláspontja, hogy

Vargánál már kielégítették a négyezer 
pengővel.

amelynek fejében ö lemondott minden 
egyéb követeléséről. Az érdekes följelentés 
ügyében az ügyészségen e héten kezdődnek 
meg a kihallgatások.

Az örökségi ügyből támadt bünügy Újpes
ten, ahol ismerték a dúsgazdag háztulajdo
nosnői, nagy érdeklődést keltett és nagy 
izgalommal tárgyalják az emberek a felje
lentés ügyét, amelynek valószínűleg még 
érdekes fejleményei lesznek.

Öngyilkosság — fülbevalóval
Lenyelte fülbevaló

A Slefánla-uton szolgálatot teljesítő egyik 
rendőrőrszem észrevette, hogy egy jól öltözött 
flnfnl leány hirtelen összeesett. Odasietett hozzá, 
a leány félig eszméletlen volt. A rendőr meg 
kérdezte.

ml történt vele, 
de nem akart beszélni. A rendőrőrszem erre a 
mentőkért telefonált.

Pár perc múlva megérkeztek n mentők, az 
orvos megvizsgálta a Antal leányt, de

nem lehetett megállapítani, ml baja, 
mitől lett rosszul. Hosszas faggatás után, végre

át egy fiatal leány
elmondotta, hogy V. Mária a neve, pestújhelyi 
háztartásbeli leány, öngyilkossági kísérletet kö
vetelt el, még pedig igen furcsa módját vá
lasztotta az öngyilkosságnak:

lenyelte arany fülbevalóját, hogy megful
ladjon.

Ettől lelt rosszul és esett össze az utcán. A men
tők nzonnal a Rókus-kórházba vitték, ahol most 
különféle kísérletezéssel igyekeznek az orvosok 
eltávolítani az öngyilkosjelölt gyomrából a le
nyelt fülbevalót.

Sikkasztott a Játékmester, hogy a sikkasztott 
pénzzel emelje a klub kártyaforgalmát

Letartóztatták egy Andrássy-uti klub játékmesterét
A kórlynjátéknak, amely az utóbbi hó

napokban nem szerepelt n bünkrónikában, 
most újabb áldozata van:

ezúttal nem játékos, hanem egy játék
mester,

akit vasárnap a főkapitányságon sikkasztás 
miatt letartóztattak.

Az elmúlt hetekben több feljelentés érke
zett Király Kern László, az Andrússy-ul 80. 
azám nini ti Terézvárosi Iparosok és Kispol
gárok Kőre játékmestere ellen. A feljelen
tők elpanaszolták, hogy

Király Kern László óvadék ellenében 
alkalmazta őket

különféle állásokra, az óvadékul átvett 
pénzt nzonban nem tudja visszaadni nekik. 
Megindult a vizsgálat, amelynek során 
azonban Király Kern László

eltűnt.
Közben azután kiderült, hogy más ügy

miatt is folyik ellene az eljárás és elren
delték a körözését. A detektívek mindenütt 
keresték, de nem találták meg. Ugyanekkor 
valóságos hajtóvadászatot rendeztek utána 
a károsult óvadékos alkalmazottak is.

Tegnap este a Városligeti fasorban az 
egyik feljelentő

felismerte Királyt és rendőrnek adta át. 
aki előállította a főkapitányságra.

Király a kihallgatása során nzt vallotta, 
hogy valóban átvette az óvadékokat, de 
senkit se akart megkárosítani. Elmondotta, 
hogy mint játékmester emelni akarta a 
kllib kártyaforgalmát és

az óvadék fejében fölvett pénzek nagy
részét játékosoknak adta kölcsön, hogy 

legyen pénzük a kártyázáshoz.
Király Kern Lászlót, a. buzgó játékmestert, 
aki „hivatásának lett az áldozata" a főka
pitányságon letartóztatták és holnap átszál
lítják az ügyészségre.

Újabb tanuk kihaPgatását kérik
a nyíregyházai gyilkosság ügyében,

amelyet ma tárgyal
Ma, hétfőn délelőtt tárgyalja a debreceni 

Ítélőtábla ti nyíregyházai gyilkosság bűn
ügyét, amelynek törvényszéki tárgyalása 
olv nagy port vert fel, néhány hónappal 
ezelőtt. Közel két hétig tarló fűtárgyaláson 
tisztázódott, hogyan gyilkolta meg Kicin 
Sándor, az Ehrenfel-féle fatelep fiatal 
tisztviselője, Stark Andort, a telep vezető
tisztviselőjét és milyen motívumok Állottak 
ennek a hegyeden gyilkosságnak bálteré
ben. Kicin Sándor azt adta elő a tárgyalá
son, hogy szerelmi viszonyt folytatott 
'Ehrenfeid Magdával, főnöke leányával, 
akinek Stark is udvarolt. Emiatt féltékeny 
volt Slarkra, akit cgy heves összetűzés al
kalmával ölt meg s félelmében rejtette cl 
holttestét a fatelep egyik fészerében. Ehren
feid Magda és a Stark-család tagjai tanu-

Központi tejcsarnok
naponta friss

Yoghurt

a debreceni ítélőtábla
vallomásukban megcáfolták Kleinnek ezt 
nz. előadását. Az izgalmakban bővelkedő 
főtárgyalás nzzal végződött, hogy Kiéin 
Sándort szándékos emberölés bűntettében 
mondotta ki bűnösnek a törvényszék és 
ezért

tlzcnkétévi fegyházra
Ítélték. Az ítélet ellen felebbezett a védő, a 
vádlott, ar. ügyész és igv kerüllek a bünper 
iratai a debreceni Ítélőtábla elé.

A táblai tárgyahís iránt rendkívül nagy 
as érdeklődés

Debrecenben, de Igen sok az (rdeklődő 
Nyíregyházán is. ahonnan már napok óla 
ostromolják belépőjegyekért n tábla segéd
hivatalát. Százával jelentkeztek belépő
jegyekért részben személyesen, részben le
vélben a nyíregyháziak és a debreceniek.

Vasárnap délelőtt Is tartott a jegy
ostrom, azonban senki sem kapott 

jegyet.
mert a tárgyalóteremben csak kevés hallgató 
számára van hely s az összes jegyeket szét
osztották már.

Kicin Sándor vasárnap
nyugodtan, higgadtan várta a táblai tár-

XJMlást

nyugalmai a helyzet változatlant 
iői fehér ssr* 
Sugárnál p 12.50 
Bsrlini-tér 4.

a nyíregyházai börtönben. Védője engedélyt 
kapott, hogy beszélgetést folytathasson vele 
s Kiéin Sándort a déli órákban kisérték le 
a fogház irodájába, ahol hosszú ideig be
szélgetett védőjével, aki elmondotta neki, 
hogy milyen irányban kell kérni majd a 
táblától a bizonyítás kiegészítését. A védő 
ugyanis egész sereg újabb bizonyíték elő
terjesztésére készül s

számos újabb tanú kihallgatását kéri a 
tábla előtt a gyilkosságot megelőző ese

mények tisztázására.
Erre azonban előreláthatóan csak a holnapi 
tárgyaláson kerül sor, mert a mai nap az 
iratok ismertetésével telik el. A tárgyalás 
egy része az Ítélőtábla elölt is

zárt ajtók mögött fog lefolyni,

s a bizonyítási indítványok egy részét is zárt 
tárgyaláson terjesztik elő.

Kiéin Sándor vasárnap azt a kérelmét 
terjesztette elő, hogy jelen lehessen a táblai 
tárgyaláson. Ezt a kérését minden valószí
nűség szerint teljesítik s

hétfőn hajnalban szállítják át a nyír
egyházai törvényszékről a debreceni 

ügyészség fogházába.
Két börtönőr kíséretében az első reggeli sze
mélyvonattal indítják útnak Kiéin Sándort 
Debrecenbe.

A táblai tárgyalás előreláthatóan három 
napig fog tartani, s szerdán hirdetnek íté
letet a bünperben, ha csak a bizonyítási 
indítványok miatt nem húzódik el a tár
gyalás.

MEGADTA NEKIK
Az antialkoholisták, az abszitinensek szü- 

kebb vezérkara, úgy látszik, megint mozgo
lódik s uj ütközetre akarja vezetni kisded 
seregét. Ezt abbój sejtjük, hogy most jelent 
meg egy röpirat, amelyben egy német tudós 
olyan alaposan odamondogat a támadásra 
készülőknek, hogy öröm még csak olvasni is. 
Mert többek között ezt írja: „A néphigiéne 
ellen elkövetett sulyos bűn volna csak azért, 
mert egy kisebbségben lévő szerencsétlen,

beteg természetű csoport ellenzi a szeszes ita

lokat, azoktól mindenkit eltiltani. A szeszes
italok haszna messze felülmúlja azt, amit 
bennük ártalmasnak tartanak. Tartalmas, jő 
sört kell főzni a népnek és bizonyos, hogy le

csökken az idegérzékenység, megnőnek a 

szervezet vitális erői, visszatér a munkakedv 
és a testi telj esi tő képesség." — Ezek után 

joggal kérdezhetjük: Kelleti ez nekik?

Gyászpompával, díszsírhelyre 
temetik a halálragázolt 

reiadőraltísztet
Hétfőn délután temetik a szolgálat hősi halottját, akinek 

családja gyorssegélyt kap a belügyminisztertől
Általános részvétet keltett fövárosszerte gépkocsitól halálra gázolva, rövid, kinos

Kovács XXI. József rcndőrfelügyelőhelyct- 
tes megrendítő tragédiája. A szerencsétlen 
embert, mint ismeretes, csütörtökön hajnal
ban a Lipót-köruton Rihmcr László bank
igazgató, a Budapest Székesfővárosi Köz
ségi Takarékpénztár biztosítási osztályának 
aligazgatója elgázolta és a szerencsétlen 
rendőr órákig tartó haláltusa után meghall 
a kórházban. A szolgálat közben elgázolt 
rendőrt a főkapitányság a maga halottjának 
tekinti és

ma délután 5 órakor helyezik örök 
nyugalomra

a kerepesi temetőben, ahol a főváros disz: 
sírhelyet adományozott részére.

A főkapitányság a következő gyászjelen
tést adta ki:

„A budapesti magyar királyi államrendőr
ség mély fájdalommal és megrendült szív
vel jelenti, hogy Kovács XXI. József ma
gyar királyi államrendörségi III. osztályú 
felügyelőhelyettes folyó évi junius hó 4-én 
hajnalban, 44 éves korában rendőri szolgá
latának 18. évében,

kötelességének becsületes teljesítése 
közben,

szenvedés után visszaadta lelkét a Terem
lőnek. A példás kötelességtudás mártirjá- 
nak emlékét kegyelettel szivünkbe zárjuk. 
Hivatásának áldozatul esett rendörbajtár- 
sunk földi maradványait junius hó 8-án, 
délután ö órakor a Mosonyi-ulcai rendőr
laktanya udvarán a római katolikus egyház 
szertartása szerint beszenteltetjük és a 
kerepesi temetőben helyezzük örök nyuga- 
lomra."

Intézkedés történt, hogy a temetésen rend- 
őrdiszszázad kisérje ki a mártírhalált 
halt Kovács XXI. Józsefet egészen a sírig. 
A menetben résztvesz a rendőrzenekar is, 
amely gyászdalokat fog játszani. A teme
tésen

a főkapitánnyal és a főparancsnokkal 
élükön

meg fognak jelenni a rendőrtisztek, a fel- 
ügyelökar küldöttsége, azonkívül a belügy
miniszter is képviselteti magát.

A rendőr özvegyét és árváját a nyug
díjon kívül gyorssegélyben is fogják 

részesíteni,
miután a szerencsétlenek a legnagyobb 
anyagi gondok közt maradtak hátra.

Garazsirozott autót nem lehet 
házbértartozásért lefoglalni 

A budapesti törvényszék elvi Jelentőségű Ítélete
A végrehajtási törvény értelmében házbértar

tozás fejében b bérlemény területén levő min
den ingóság lefoglalható. A törvény szigorú al
kalmazása ismételten képtelen helyzeteket te
remtett. Megtörtént, hogy házimulatság alkal
mából

as egyetlen estére kölcsönvett zongorát is 
iefoglaltatta a háztulajdonos

és a zongorakereskedő hiába indított igénynerl, 
n bíróság a törvény betűihez ragaszkodva, érvé
nyesnek mondotta ki a foglalást. A törvény ren
delkezéseinek ez b szigorú érvényesítése már- 
már a szabad kereskedelmi forgalom biztonsá
gát veszélyeztette, úgy hogy a bíróságok egészen 
kirívó esetekben ismételten áttörték ezt az elvet 
és helyt adtak az igénykereseteknek ott, ahol 
nyilvánvaló volt, hogy a lefoglalt ingóság nem 
a bérlő tulajdona.

A budapesti törvényszék Szenfimreti-tan ácsa 
sznmbnton hozott egy ilyen mentességi ítéletet 
nmelv nagy jelentőségű azért, mert sokezer 
autótulajdonost érdekel. A For.7dcs-garázs bér 
löi ellen indított pert a háztulajdonos, a hátra

lékos bérért és ennek során
Iefoglaltatta ■ garázsban elhelyezett Idegen 

autókat.
Az egyik autó tulajdonosa, Katona Ernő *uva- 
rozó

igényperrel támadta meg
autója lefoglalását és uey a járásbíróság, mint 
felebbezés folytán ■ törvényszék, helyt adott a 
keresetnek azzal, hogy

a garazsirozott autót hásbérlartozás fejében 
lefoglalni nem lehet,

mert a garázs bérlőjének nincs birtokjoga az 
autóra, amely csak megőrzésre van a garázsban.

iühygenziű
Mlna Rund, Wien, IX, nbrlgoaae IS
Telefon Nr. A J 17fS. Továbbképző Iskola. nyelvek, zene 
Kapcsolatos valamennyi kkolati pu-sal. Telje* komfort
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Öt esztendővel eltöltése után tatélték 
meg egy pesti mérnök holttestét

Az 1927-Den eltűnt Halta Fai dr. lezuhant a zmerthal szakaddMbe
Néhány esztendővel ezelőtt nemcsak a 

"budapesti, de a külföldi rendőrségeknek is 
nagy gondot okozott az a titokzatos eltűnési 
ügy, amelynek központjában dr. Háttá Pál 
budapesti mérnök, vállalkozó állott. Hiába 
volt azonban a magyar és a külföldi rendőr
ségek minden nyomozása,

az eltűnt mérnököt nem sikerült fel
lelni

s mindezideig nem lehetett megállapítani, 
hogy vájjon nem bűntény áldozata lett-e 
valahol. Az Innsbrucki rendőrhatóságoktól 
vasárnap délelőtt a tragikus sorsú mérnök 
budapesti családtagjaihoz érkezett távirati 
jelentés azután végre megoldotta a titkot.

öt esztendővel ezelőtt.
1027 tavaszán indult el Budapestről a 
32 csztcn.<lős mérnök Leipzigbe üzleti 

ügyben.:
Leipzigből dr. Háttá Pál egy levelet irt 
mindössze budapesti hozzátartozóinak, mely
ben jelentette, hogy az az ügy, amelyben 
eljárt, teljes sikerrel végződött. Haza azon
ban még nem jön, felhasználja a kedvező 
alkalmat és

néhány napra Innsbruckba megy, hogy 
ott a hegyek között kedvenc sportjá

nak: a turisztikának hódoljon.
Ettől a perctől kezdve semmiféle más je
lentés Háttá dr.-tól nem érkezett.

Pénteken reggel az innsbrucki rendőr
hatóságok jelentése szerint a Zillerthal 
egyik hegyszakadékában egy pásztorílu

teljesen feloszlott holttest maradvá
nyaira bukkant.

A' csontvázzá aszott holttest mellett még 
aránylag jó állapotban lévő hátizsák hevert.

A hadíkőlcsőii**f ulajdonosok 
izgalmas vasárnapi gyűlése

'A Hadikölcsönkötvénytulajdonosok Orszá
gos Szövetsége vasárnap délelőtt nagygyűlést 
tartott a Kereskedelmi Csarnokban. Nagy 
Béla dr. elnöki megnyitójában szomorú ké
pet festett a hadikölcsönjegyzők helyzetéről, 
^fegemlitette, hogy

harminc hadikölcsön-károsult követett 
el öngyilkosságot.

(Végül bejelentette, hogy a hadikölcsönjegy
zők külön listával vesznek részt a választási 
küzdelemben.

Ezután Madarassy-Beck Gyula báró emel
kedett szólásra. A sulyos gazdasági helyzet
ről beszélt, majd rátért arra, hogy tizenhá
romévi politikai passzivitás után miért lépett 
most a politikai élet porondjára. Bírálta a 
kormány politikáját a hadikölcsöntulajdono- 
sokkal szemben. Mikor a báró kormányelle
nes kijelentéseit megtette, a hallgatóság kö
réből valaki felkiáltott:

— A mult héten szabadelvű volt a báró ur, 
jna pedig kormánypárti! I

A közbeszólás I

- Vargha Vincének hívtak,
30 éves koromban váltam meg az élettől...

Egy gazdátlan kabát az újpesti hídon
Vasárnap hajnalban az újpesti vasúti hí

don járókelők szürke sportkabátot találtak. 
A ruhát átadták a közeli rendőrnek, aki az 
újpesti kapitányságra szolgáltatta be a talált 
tárgyat. A kapitányságon átnézték a ruha 
zsebeit s egy rendőrséghez címzett búcsú
levelet találtak benne.

— Nem bírtam tovább az élettel való küz
delmet, — irta az öngyilkos — utolsó kiván- 
ság<m, hogy ne boncoljanak, ha kifogják 
holttestem a Dunából. Vargha Vincének hív
tak, Rákospalotán, Kossuth-utca 28. alatt

A nagykanizsai halálos 
szerelmi dráma a bíróság előtt

Nagykanizsa, junius 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A nagykanizsai törvényszék 
Mutschenbachcr-tan&csa előtt ma, hétfőn 
reggel egy izgalmas, halálosvégü szerelmi 
dráma filmjét kezdik visszapergetni.

Orbán István, egy gazdag nagykanizsai 
Iparosmester fia néhány hónappal ezelőtt 
szobát nyittatott magának a nagykanizsai 
Kissörházban. Rövidesen fölkereste őt a szo
bában Kovács Mária, egy tizenhétéves 
városbeli leány. Rövid idő múlva gyors egy
másutánban

két revolverlövés dördült el a szobában.
& személyzet betörte az ajtót. Abban a pil

A pásztoriig a borzalmas leletről azonnal 
értesítette a csendőrséget, nmely járőrt kül
dött a uehazen megközelíthető helyen fekvő 
holttesthez. A csendőrök a hátizsákot és a 
holttest ruházatát átvizsgálva

néhány igazolványra bukkantak, 
amelyekről kétségtelenül megállapítható, 
hogy a szerencsétlen ember dr. Háttá Pál
lal azonos.- A holttestet ezután hegyi lako
sokból összeállított inentőexpedició Mayer- 
hofenbe szállította és értesítették egyben az 
innsbrucki rendőrhatóságot is.

Innsbruckból még a pénteki nap folya
mán

rendőri bizottság szállott ki a hely
színre.

Eleinte arra gondoltak, hogy a tragikus 
végű budapesti mérnök bűnügy áldozata 
lett, mert az az ut, amelyet a jelek szerint 
turistakirándulásán használt, különben ed
dig életvesz^Jytelennek ismert volt. A nyo
mozás további során azonban megállapítot
ták, hogy Háttá dr.

véletlen baleset áldozata,
minden valószínűség szerint esőtől vagy hó
tól sikamlós volt az ut, a vidéken nem túl
ságosan járatos turista eltévedt, megcsú
szott és

a mélységbe zuhant.
Haláláért tehát felelősség senkit nem terhel. 

Ilatta Pál dr. hozzátartozói
még a vasárnapi nap folyamán útnak 

indultak
az Innsbruck környékén levő Mayerhofen 
községbe, hogy szerencsétlenül járt roko
nuk holttestét Budapestre szállítsák.

nagy konsternáclót keltett,
a hallgatóság egyrésze helyeselt, az ellenzéki 
pártokat éltette, a másik része pedig a köz
beszóló kidobását követelte. Csak percek 
múlva tudta Madarassy-Beck Gyula báró 
folytatni a beszédét.

— Meggyőződésem, — mondotta — hogy 
az ellenzéki politika meddő kell, hogy ma
radjon Bethlen István gróf erejével szemben, 
mert mi haszna volna Bethlen megbuktatá
sának, ha az csak felfordulás árán sikerülne.

A következő felszólaló Marsovszky István 
volt, majd Mihajlovits György határozati ja
vaslatot terjesztett be arra vonatkozólag, 
hogy a hadikölcsönkötvénytulajdonosok bár
mely párthoz tartozó képviselőre

csak abban az esetben adják le szavaza
tukat, ha az garanciát vállal arra nézve, 
hogy a hadlkölcNünkötvénycket valori

zálják.
Kazay László felszólalása után, az elnök 

az ülést bezárta.

laktam,
harminc esztendős koromban váltam 

meg az élettől.
Azt talán nem is kellene Írnom, hogy 

anyagi gondok miatt 
határoztam el magam erre a lépésre, ezt az 
urak bizonyára úgyis sejtik ...

A rendőrség megtette a szükséges Intézke
déseket, hogy amennyiben Vargha holttestét 
parira veti a Duna, az öngyilkost szállítsák 
a bonctani intézetbe.

lanatban, mikor beléptek, látták, hogy a 
lány véresen fekszik az ágyon,

a fiatalember pedig éppen a harmadik 
revolverlövést adta le,

a fegyver csövét önmagára irányítva. Ez a 
golyó azonban nem talált, a falba fúró
dott és

Orbán István sértetlen maradt.
Rövidesen kiderült, hogy mi történt: Orbán 
István agyonlőtte a leányt, azután önmaga 
ellen fordította a fegyvert.

A fiatal lány pár perc múlva belehalt 
sérüléseibe.

Orbánt a rendőrségen kihallgatták. Azt val
lotta, hogy közös elhatározással akartak

meghalni, mert szerették egymást és szü
leik nem egyeztek bele a házasságba. A 
nyomozás során azonban gyanú merült föl, 
hogy

a lány nem akart meghalni Orbánnal 
együtt,

hanem a fiatalember a szobába csalta és 
ott megölte.

Orbánt az ügyészség letartóztatta és még 
ma is a fogház lakója. A törvényszék hét
főre tűzte ki az ügy főtárgyalását. Az egész 
város nagy érdeklődéssel várja a tárgya-

Viharos Jelenetek közben 
kivonultak a tagok az Állat
védő Egyesület közgyűléséről

Kettészakadás fenyegeti az egyesületet
Az Országos Magyar Állatvédő Egyesület 

vasárnap tartotta tisztújító közgyűlését, 
amely bővelkedett a viharos és izgalmas 
jelenetekben, amelyek végül is abban rob
bantak ki, hogy

az egyesület tagjainak egy része kivo
nult a közgyűlési teremből.

Az Állatvédő Egyesületben nem ez az első 
viharos ülés. A legutóbbi közgyűlésen bizal
matlanságot szavaztak az elnöknek, Foltért 
Károly ny. h. államtitkárnak, aki azonban 
a közgyűlésnek ellene hozott bizalmatlan
sági indítványát megfellebbezte a belügymi
niszterhez és jelenleg ez az ügy a belügy
miniszter előtt fekszik.

Ilyen előzmények után tartotta meg az 
OMGE helyiségében az egyesület a vasár
napi tisztújító közgyűlést, amelyen Foltért 
Károly elnökölt. Az elnök előterjesztette a 
tárgysorozat során az uj alapszabályokat, 
amelyekhez dr. Tamássy László szólott 
hozzá s kifejtette, hogy számos uj tagot 
szabályellenesen vettek fel az egyesületbe.

A felszólalást állandó közbeszólások kí

3.90

1.80
3.75

4.90

■linóén, no em.............. ............

É^hOrdÓ Tálka, igen tartót erőlcmesböl.
rnlkánsarokkal, 25 cm. ...................................................... p

Vízhatlan Táska,
más, á la slpp tarral, dlvatkockáshnsattsl, 80 cm, ... P 

Nagysáponként mértékeit áremslkedéssel

Postán utánvéttel költség felszámítással szállítunk.

IFEhTwVÍÉS
Calvln-tér 7. Andrássy-ut 4.

ííSZTío MEGÓVÁS 
pénzköicsönnGl

BREITFSLD —a o«, TV, Vád-a tea 14. Tel. 887-W

lást.
Rengetegen akarnak bejutni a tárgyaló

terembe, 
úgyhogy az elnök belépőjegyeket bocsát 
tolt ki.

sérték és miután Tamássy László felszóla*' 
lásál befejezte,

kitört a vihar.
Hangos, éles kifakadások hangzottak el a 
teremben, az elnök nem tudta lecsendesi- 
teni a zajongó tagokat, akik közül

egyre többen állottak fel helyükről és 
hangos Jelenetek közben távoztak az 

ülésteremből.
Amikor a tisztujitásra került a sor, a köz
gyűlésen megjelent 130 egyesületi tag közül 
már csak negyvenen-ötvenen voltak a te
remben, a többiek mind kivonultak. Végül 
is megejtették a tisztujitást, amelynek ered
ménye szerint tiszteletbeli elnökké báró 
Szalay Gábort választották, elnök Foltért 
Károly, ügyvezető-elnök pedig Gazdy Jenő 
lett.

A közgyűlésből kivonult egyesületi tagok 
elhatározták, hogy

a közgyűlésnek ezt a határozatát most 
ők fellebbezik meg a belügyminiszter

hez
i elhatározták azt is, hogy uj egyesületbe 
fognak tömörülni.

ÁRUHÁZ 
teljesítményei 

BöröndosztAlyunkon az Csazes utl, kéxl és kalapbfiröndük. 
valamint strand-, uzsonna-, irat- és berendezett 

útitáskáinknál

a kifizetett összegek feléért 
vásárlási utalványt adunk vissza, mellyel többi osztályainkon 

bármi vásárolható.
Ar: Néhány cikk a sok közűi: Visszatérités:

1 7Q Uzsonna Táska
* * ** Nagysáponként 2U fillér áremelkedéssel.

1 AQ Wl'BHCl Tálka, lgen nép kivitelben, több

6.
12.
7.80 Bőr Irattáska, ipen tartós kivitelben, hm*-

Berendezett Úti Táska,
(nessesaer) erőieméiből, komplett berendosóssel, vulkán 1 fi OH 
•árokkal fémszogúllyel, 80 em. .......................................... l’lu.UU

Nagyságonként mérsékelt áremelkedéssel.

19 G0 KalaP Táska, íKraJES
31 fi Bóxl Kazetta, erőlemeaből, vnlkánsnrokkal. •AU óriási válMitékbsn, 80 cm......................   p

Nagysáponként mérsékelt áremelkedéssel.

3ft Ut] IfnYAttsZ tartó* erőieméiből fakerettel, fii! v fém-és vnlkánszegésscl, fpenitép
• UU kivitelben, 80 em. .„ ... ._ .. ... ... ........................ p

Nagysáponként mérsékelt áremelkedéssel.

7rn Kél! BAzünci ■ legjobberőlemeaből,betéttel R|1 wnw, és vulkánsarokkal, tartós ki-
■ UU vitaiban, 60 cm......................   .. p

Nagyságonként mérsékelt áremelkedéssel.
Utl R/tv*Pr'i,el1 srőlemesból valódi vnlkán- W flber és femsscgéllyel, nagy teher-

bfréképessópgel, 60 cm................................................  ... p
Nagyságonként mérsékelt áremelkedéssel.

Utl RArKnrfi vslMI vesuv vnikínflberből, 
kiváló minősig, külön betéttel, 

elsőrangú kiállításban, 50 cm. ._ ... .............. ... ... p

Kupéi Börönd, 5,.rtóMn’-*.?,ko.|nrai.T,,,k‘^- 
sabb kivitelben. 60 em ... ...............................  , .

Nagyságonként mérsékelt áremelkedéssel.

8.50
a.urvwan laskoiva, Tanán- 

f flberszepéllyel, legtartA 1 Q EQ
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Nemzeti királyságot 
akarnak a legitimisták

Szombsthely, Juniua 7.
ÓA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Magyar Nők Szentkorona Szövetsége 
vasárnap délelőtt Apponyi Alhertné grófnő el
nöklete mellett nagyazabéau gyűlést tartott, 
amelyen Apponyi Alhertné grófné kijelentette, 
hogy n mostani választásokon a legitimisták 
nem állilanuk külön jelölteket,

hanem Igyekeznek arra, hogy minden párt
ban minél több legitimista érzelmll politikus 

legyen.
Utána Mikei János gróf rnegyéspílspök üdvö

zölte Apponyi Albert grófot nyolcvanötödik azü- 
Jetésnapja alkalmából.

Odeicalchl Károlyné hercegné Ismertette ez
után a legitimista nők törekvéseit. A közjogi 
célok elérése mellett a gazdasági feltámadást 
keresik és az Ausztriával való perszonális uniót

Nagy érdeklődés közepette szólalt fel ezután 
'Apponyi Albert gróf, aki hangsúlyozta.

hogy a legitimisták nem valami Idegen faj
tájú királyt akarnak behozni, hanem kor- 
azerll, alkotmányos, nemzeti királyságot 

akarnak,
mert ez a valódi legitimizmus célkitűzése és 
tartalma és ez lehet a nemzeti jövendő biztosí
téka is.

Tolvajbandát fogtak 
a Corvin áruházban

Az utóbbi Időben több lopás történt n Cor
vin áruházban. Az áruház lf ‘óságának föl
jelentésére a főknpltányság "nbb erővel
Indította meg n nyomozási <’

állandó szolgálatra több d-t-ktlvet vezé
nyeltek az áruházba.

Különösen a selyemoszlályon fordullak elő sű
rűbben a lopások, ahol a pultra kitett külön
böző árukból tűnt cl nap-nap után kisebb- 
nngyobb mennyiség. Szombaton délután egy 
négytagú társaságra lett figyelmes az egyik de
tektív, akik nem vásároltak semmit, de egész 
délután olt ólálkodtak az áruházban. Két férfi
ből és két fiatal nőhői állott a társaság.

A detektív felszólította őket, hogy kövessék 
az egyik irodahelyiségbe, ahol Igazolni kell 
innjd magukat.

A társaság fölháborodva tiltakozott a de
tektív felszólítása ellen

és hivatalos hatalommal s-aló visszaélés címén 
feljelentéssel fenyegették a detektívet, ö azon
ban nem tágított, a gyakorlott detektív tudta 
jól. hogy a gyanús társaság nem jó szándékból 
ólníkodlk egész nap az áruházban.

Az irodahelyiségben 
megmotozták valamennyinket és több lo

pott holmit találtak náluk.
Valent Istvánné egv kosárfonó 34 éves felesége, 
19 éves leánya és 20 eves István nevű fia, vala
mint Knrucz Dezső 22 éves kosárfonósegéd vol
tak n társaság tagjai. Kiderült, hogy valamcny- 
nyicn

bajai lakosok
B két nappal ezelőtt utaztak Budapestre.

A főkapitányságra állították elő és részlete
sen kihallgatták őket Továbbra Is kitartottak 
amellett, hogy

eszük ágúban sem voll lopni,
n náluk talált selyem és egyéb holmi saját tu
lajdonuk és cyyik sem származik lopásból. 
Dacára tagadásuknak, valamennyinket őrizetbe 
vette a rendőrség és telefonon értesítették a ba
jai rendőrséget, hogy állapítsák meg, nem ter- 
heli-e valami más bűncselekmény is a társa
ságot.

A Pesti Chrvra Kadlsa Szeretet kórhá- 
zának főorvosi és orvosi kara mély meg- 
illelödésscl tudatja, hogy szeretett kar
társuk

dr. BiriM Eriit r
■ HSzertlef-kórháa sebész-főorvosa

f. hó 6-án hirtelen elhunyt.
Szeretett halottunk temetése f. hó R-ún, 

hétfőn d. e. 11 órakor lesz a rákoskeresz
túri Izr. temető halottashó rából.

Szeretett karlársunk emlékét minden
kor kegyelettel fogjuk megőrizni.

Orsovszky István halála miatt 
megakadt a debreceni egyetemi építkezés

Debrecen, junius 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Debrecenben is nagy feltűnést 
és mély részvétett keltett Orsovszky István 
vállalkozónak öngyilkossága. Mint ismere
tes, Orsovszky néhány nappal ezelőtt a bu
dapesti Pajor-szanatórium vizgyógyintézeté- 
ben főbelőtte magát és meghalt.

Orsovszky István, aki jelentős elektro
technikai munkálatokat bonyolított le, an
nakidején

elvállalta a debreceni központi egyetem 
vízvezeték, telefon és villanyhálózatá

nak megépítését.
A munkálatok serényen folytak Orsovszky 
irányítása mellett, aki terveit nem fektette

A kereskedők és iparosok 
izgalmas nagygyűlése a magas 

boltbérek miatt
Negyvenhét ipari és kereskedelmi alaku

lat tagjai vonultak fel vasárnap délelőtt a 
Vigadó nagytermébe, hogy a „Magas Bolt
én Mühelybérek Elleni Liga“ nagygyűlésén 
résztvegyenek. Már a kora délelőtti órák
ban nagy számmal érkeztek a kereskedők 
és iparosok a nagygyűlésre, amely mind- 
végig izgalmas hangulatban, de rendzavarás 
nélkül folyt le.

A nagygyűlést Wittenbergcr István dr. 
nyitotta meg s elmondotta, hogy

a mozgalomhoz eddig már háromszáz
ötvenezer Iparos és kereskedő csatla

kozott családtagjaival együtt.
Utalt arra azután, hogy a népjóléti minisz
ter legutóbbi parlamenti beszéde már azt 
a reményt kelti, hogy a boltbérek leszállí
tására irányuló mozgalom létjogosultságát 
a hivatalos körök is elismerik. Mindamel
lett szükségesnek tartja a jelenlegi nagy
gyűlés állásfoglalását, hogy

a kérdést még az augusztusi bérnegyed 
előtt kedvezően oldják meg.

Az elnöki megnyitó után Zala Zsigmond 
törvényhatósági bizottsági tag, a gyűlés elő
adója szólalt fel és behatóan ismertette a 
boltbérkérdést, majd előterjesztette a hatá
rozati javaslatot, amelyben a nagygyűlés 
követeli, hogy

Nagy Háború és kavarodás 
a gumisáról fiörül

A cipésze# nem engedi#, fiogy a cipő#eres#edö# felverfíessd# 
a gumisar#ot a cipő#re

Nagy harc folyik a lábbelikészitő szak
mában. Elvi harc, amelyet a felszólalások, 
hozzászólások, szakértői vélemények, hiva
talos állásfoglalások és ankétezések pergő
tüze kisér és ennek

a nagy háborúságnak sarkpontja — a 
giimisarok-probléma,

amelynek Locarnójál hiába keresik a szak
értők.

Egy kihágási feljelentés nyomán kelet
kezett az érdekes háborúság, amelynek so
rán azt akarják tisztázni.

joga van-e a cipőkereskedőknek az el
adott cipőre gumisarkot felverni.

A lábbelikészitök ipartestületc, amely ki
fogásolja a kereskedőknek ezt a tevékeny
ségét, miután ebben az iparosságtól való 
munkaelvonást lát, állástfoglalt a kérdés
ben és kifejtette, hogy a cipőkereskedö 
Iparigazolványa alapján gumisarok felveré
sére nem jogosult és

ezt a munkát csak szakképzett Iparos 
láthatja ek

A gumisarok-afTér megmozgatta az ösz- 
szcs kereskedelmi és Ipari érdekképviselete
ket, mert

Látogatás
Szemző Gyula korcsmájában, ahol 
Sebestyén Richárd volt vezérigazgató 

a feliró
Párizs, junius 7.

Párisban, az Etoile mögött elhúzódó egyik 
kis utcában van egy vendéglő, a neve rávetne 
Hongrois, szóval magyar kocsma és n pesti 
ember, aki betéved oda, bizonnyal meglepődve 
áll meg cgy pillanatra; mert az h magas, ele
gáns ember, aki szalvétával a kezében siet 

egyik asztaltól a másikhoz, megkérdezni a ven
déget óhaja Iránt, nem más, mint

SZEMZŐ GYULA
■ volt bácskai főispán, aki valaha nábold va
gyont mondhatott a magáénak, aki százezreket 

le írásba, hanem csupán vázlatokat készí
tett a saját számára és igy

írásban kidolgozott terv tulajdonkép
pen nem készült ezekről a munkála

tokról.
Most, a vállalkozó tragikus halála után, 
megakadtak ezek a munkálatok és hiába 
próbálták folytatni azokat, eddig ez nem si
került.

A munka abbamaradt, a munkások tét
lenül álltak, mig végre elhatározták, 
hogy szakértőkkel vizsgáltatják fölül az 

eddigi építkezést.
Ezeknek a vizsgálatoknak a befejezése után, 
szakértők irányításával fogják tovább foly
tatni az abbamaradt munkát.

a gazdasági viszonyokkal összhangban 
nem álló aránytalanul magas boltbére
ket tiltsák meg és megfelelő büntetéssel 

szankcionálják.
Követeli továbbá a határozati javaslat, hogy 
a bérbeadó részéről a felmondást csak indo
kolt esetben engedjék meg, a helyhez kö
tött üzletbérlöknek pedig, akik a bérle
ménybe magasabb beruházást fektettek be, 
előbérleti vagy kártérítési jogot biztosítsa
nak, végül a vitás kérdések eldöntésére az 
érdekeltek részére öttagú vegyes bizottsá
got alakítsanak.

Lelkes éljenzéssel fogadták el a nagygyű
lés résztvevői a határozati javaslatot, amely 
után a különböző iparágak és kereskedelmi 
szakmák képviselői szólaltak fel. A felszó
lalásokat többször heves közbekiáltások 
szakították meg s a közbekiáltások nyomán

parázs tüntetés támadt a magas bolt
bérek és mühelybérek ellen.

Több felszólalás után a nagygyűlés a ha
tározati javaslatot elfogadta és elhatározta, 
hogy küldöttség utján juttatja el a keres
kedelmi és népjóléti miniszterekhez, vala
mint a főpolgármesterhez, a polgármester
hez és az alpolgármesterekhez. Ezzel a gyű-, 
lés délután fél 3 órakor véget ért.

egyik fél sem hajlandó álláspontjából 
igednl.

A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
a napokban nagy ankétot hivott össze eb
ben az ügyben és résztvettek a tárgyaláson 
a cipökereskedők, cipőgyárak és a cipész
érdekeltségek képviselői. Az ankéton a ka
mara azt a véleményét fejtette ki, hogy

a gumisarok felverése nem igényel kü
lönös szakértelmet 

és igy ezt a munkát a cipőkereskedö vagy 
alkalmazottja is elvégezheti. Az iparosság 
képviselői ellenben azzal érveltek, hogy az 
ipartörvény szerint az eladott árunak a vá
sárló igényeihez mért átalakításával és javí
tásával járó munkát

a kereskedő maga nem végezheti.
A törvény végrehajtási utasítása körülírja, 
hogy melyek azok az átalakítási munkák, 
amelyeket a kereskedő maga végezhet, de 
ezek között a gumisarokfelverés nem szere
pel. Az ankét végül is heves vita után

eredménytelenül végződött
és a gumisarok körül egyelőre tovább fo
lyik az egyre elkeseredettebb harc a szak
mában.

nyert és vesztett egyetlen kártyacsatán és aki
nek híres, négynapig tartó kártyázását — 
amelyben a szeszes Lédercr félmillió pengőt 
vesztett — még ma sem felejtette el Bécs. Az 
osztrák császárvárosból azután kitiltották 
azóta Budapesten élt nagyúri fényűzéssel. Á 
konjunktúra elmúlott, Szemző kártyán, meg a 
*?*’*?" ’’ rcnPplT’ VMÍÍfe” W «ép napon 
eltűnt Innen és előbb cgy párisi vendéglő üz 
Ic.ve/etőjeként tűnt fel. most pedig pár hó- 
r.*p óta újra saját ura és egyáltalában nincsen 
kizárva, hogy stílusa, akarása és nem utolsó 
sorban némileg hagyományos szerencséje újra

Hanausek—Stonner
Wien.I, Weihburggasse 10—12. (Telefon: B $3—8— 

Nyilvánossági Jo-ga! fel rabázott nép- és középiskola. 
Továbbképző. Zene. Nyelvek. Sport. Internátus. 
Féllnternátus. Externátu*

a gazdagság felé sodorják.
Most is, ha régi pesti ismerőse jön el. Szemző 

Gyula boldog örömmel siet üdvözlésére és 
amennyire Ideje és a vendégek engedi, elmé. 
lázva beszél el régi Idejéről.

— Lám — mondotta — cgvik budapesti ba- 
rútjának, igy fordul az idő kereke. Ma itt sia- 
ladok az asztalok között és mindenkitől meg- 
kérdezem, megvolt-e elégedve mindennel. Ga- 
zsulálok. Hja, valamikor velem tettek igy és 
emlékszem, amikor egy szép napon megszokott 
bécsi káoéházamban nem ízlett a tej, egysze
rűen bácskai birtokomról felhozattam a tehe
nemet. Akkor úgy voltam boldog, ma igy, mert 
remélem újra jóra fordul minden. Még szíve
sen eldiskurálna, de egyik szomszédos asztal 
vendége idegesen kopog a tányéron és Szemző 

méltóságom ur, akár a nyíl, ott terem.
De van a Szemző kocsmájának egy szenzá

ciója, amiről csak nagyon kevesen tudnak. Há
tul, a vendéglő szélső frontján, ahol a konyha 
ajtaja torkollik be, egy kis aszlajka áll, mö
götte szék:

a vendéglő feliről helye.
És aki pápaszemesen, mindenre figyelve, ami 
a konyhát elhagyja, fii ott és az előtte fekvő 
Ívbe bejegyzi, levest vagy húst vitt-e a pincér, 
nem más, mint

SEBESTYÉN RICHÁRD,
a hajdani Wiener Commercial Bank budapesti 
fiókjának teljhatalmú vezérigazgatója, akinek 
vagyonáról és fényűző életmódjáról legendák 
keringtek. Mert ő valójában már a bölcsőben 
hordta a marsallbotot, lévén fia Schlesinger 
Bertholdnak, hajdan Magyarország első és leg
patinásabb magánbankárának. A Schlesinger és 
fia cég valaha fogalom volt, nemcsak Magyar
országon, de egész Európában,

A konjunktúra éveiben a Wiener Commercial 
Bank budapesti fiókja is hatalmas devizaspe
kulációkba bocsátkozott és persze a tőzsdén is 
erősen volt angazsálva. A bessz azután alapo
san megingatta ezt a bankfiókot és amikor 
1924-ben a bécsi főintézet revizorai lejöttek 
Budapestre és megkezdték ellenőrző munkáju
kat, csakhamar kitűnt, hogy az igazgatóság 
egyes tagjai élükön Sebestyén Richárddal bű
nös manipulációkat követtek el. Sebestyén és 
bűntársai hetekig ültek vizsgálat* fogságban, 
amig a bünügy kiegyezéssel befejeződött. Se
bestyén akkor feltámasztotta a Schlesinger 
Berthold és fia céget, egy év múlva azonban 
Insolvens lett. Közben dúsgazdag felesége Lin- 
czer Lóry is elvált tőle, Sebestyén pedig letér
ten és rcményevesztetten ment ki Párisba, ahol 
uj egzisztenciát próbált magának teremteni. 
Egy ideig egy

olasz vendéglőben volt tányérmosogatő, 
mig most a felirói pultnál kötött ki. És lehet, 
hogy a hajdani sok millió, villa és autó tulaj
donosának csak egy a vágya: egy kis vendéglő, 
ahol nem ő görnyed a feliróasztai főié...

Kóbor cigányok 
rablótámadása

Véres rablómerénylet ügyében folytat nyo
mozást tegnap reggel óta a tiszaroffi csendőr
őrs.

Tóth Lajos mezőőr hivatalos körútját vé
gezte a hajnali órákban, amikor egy szekér 
tűnt fel az országúton, amelyben cigányok ül* 
tek. Hárman voltak és alaposan hajszolták a 
kocsiba fogott lovat. Amikor a mezőőr közelébe 
értek, megállították a kocsit, az egyik le
szállt és

felszólította Tóth Lajost, hogy pénzét és 
értéktárgyait adja át neki.

A mezőőr vonakodott eleget tenni a kérésnek, 
mire a cigány kést rántott elő s azzal három 
helyen, baloldali lapockája táján megszűrte- 
Tóth Lajost. A mezőőr szorult helyzetében

elővette revolverét
s azzal először a kvegőbo lőtt, majd mikor 
látta, hogy támadója nem ijedt meg, sőt a kés
sel ismét feléje közeledik, újabb lövést adott le. 
amely a cigány jobbvállán találta.

A megsebesített merénylőt társai föltették 
a kocsira

és tovább vágtattak vele Kunhegyes irányába. 
Tóth Lajos sérülését a községi orvos kötözte 
be. A csendőrség a vakmerő rablást kísérlet 
ügyében széleskörű nyomozást indított.

Magyar Légiforgalmi üt.
MENETREND 
IMI ■ngaataa 81-lf 
BUDAPEST érk. 1330

WIEN itxZ. *<•
BUDAPEST érk. 8.

J®<’4 ind. 7.
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NYÁRI
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HÍREK
— Változékony Idő. A vasárnap hajnal

tan támadt zápor és zivatar megszüntette 
n nagy hőséget és lehütötte a levegőt. Va
sárnap délelőtt is borús, felhős volt az ég, 
délutánra azonban már kisütött a nap. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
változékony idő várható, helyenként eső
vel és zivatarral.

— A szegedi kereskedelmi és Iparkamarai 
választások. Szegedről jelentik: Vasárnap tar
tották meg a szegedi kereskedelmi és ipar
kamarai választásokat, melyen nyolc pórt in
dult különböző listákkal; úgyhogy a választás 
nagyon mozgalmas volt. Este nyolc órakor 
lezárták a szavazást, hozzáfogtak a beadott 
szavazólapok összeszámlálásához, ez a munka 
azonban valószínűleg hétfő délig tart. Addig 
még csak sejteni sem lehet a választás ered
ményét.

— Hauszmann Alajos emlékünnep. A Stelndl 
céh, a Hazai Művészetet Pártoló Egyesület 
vasárnap a céh helyiségében néhai Hauszmann 
Alajosnak, a nagynevű építőművésznek emlé
kezetére űnepélyt rendezett s ebből az alka
lomból leleplezték a kiváló építőművész 
bronzba öntött emlékművét. Róth Miksa elnöki 
megnyitója ulán Walder Gyula dr. ünnepi 
beszédben emlékezett meg Hauszmann Alajos 
működéséről.

— Az ügyvédi nyugdíjintézet közgyűlése. 
Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet 
dr. Pap József udvari tanácsos elnöklésével 
vasárnap tisztújító közgyűlést tartott, amelyen 
elnökül Pap Józsefet, helyettes elnökül Graber 
Károlyt, titkárrá Meszler Gusztávot választotta 
meg. A közgyűlés ismét megsürgette az évi 
államsegély összegének felemelését s a hadi- 
kölcsönkötvények és záloglevelek karitatív 
valorizációban való részesítését. Elhatározta a 
közgyűlés, hogy a nyugdijjogosultak járandó
ságát felemeli.

— Toscanini a Jövő héten Bayreuthba uta
zik. Bayreuthból jelentik: Toscanini, akinek 
Mussolini utasítására az olasz hatóságok visz- 
szaadták útlevelét, előreláthatólag még a jövő 
héten Bayreuthba érkezik. A kiváló karmester 
fogja ugyanis az ünnepi játékokon vezényelni 
a Parsifált, amelyet ez alkalomból uj inszce- 
nálással hoznak színre.

— Házasság. Kirchknopf Piroska és Abonyl 
Gyula, a Magyar Hírlap és a Vállalkozók 
Lapja belső munkatársa, junius 7-én házas
ságot kötöttek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Egy magántisztviselő megdöbbentő 
bűncselekménye. Vasárnap délután meg- 
jeplent a főkapitányságon egy pénzbeszedö 
és előadta, hogy nyolcéves kisleánya súlyo
san megbetegedett s kérte, hogy a gyerme
ket rendőrorvos vizsgálja meg. A réndőr- 
orvosi vizsgálat után kihallgatták a kis
lányt, aki elmondotta, hogy az utcán meg
szólította egy idősebb ember, cukorral kí
nálta, majd felcsalta lakására. A kihallga
tás után előállították a rendőrségre Henzel- 
mann Béla 44 éves magántisztviselőt, aki 
beismerte, hogy erőszakoskodott a kis
leánnyal. Hcnzelmannt a rendőrség letar
tóztatta.

— A Rőkus-kőrház rejtélyes öngyilkosa. 
Néhány nappal ezelőtt beszállítottak a Ró
kus-kórházba egy jól öltözött férfit, akire 
Budán eszméletlenül akadtak rá. Megállapí
tották, hogy Ringler Gézának hívják, har
minckétéves vegyészmérnök és luminállal 
mérgezte meg magát. Vasárnap Ringler esz
méletre tért, mérgezésére vonatkozóan azon
ban közelebbi felvilágosítást nem adott. 
Csupán azt adta elő, hogy a Garay-tér 13. 
szám alatt talkik. Detektívek mentek ki a 
jelzett házba és megállapították, hogy ott 
fíingler sohasem lakott és a környéken sem 
ismerik. Ringler vasárnap ismét elvesztette 
eszméletét, mielőtt újból kihallgathatták 
volna. Állapota válságos.

— A Statisztikai Társasig ünnepi ülése Sop
ronban. A Magyar Statisztikai Társaság ezidén 
tartotta meg ünnepi ülését Sopronban. Az ün
nepi ülésre a társaság tagjai nagy számban 
jelentek meg. Vasárnap délelőtt a városháza 
dísztermében dr. Thirring Gusztáv mondott 
elnöki megnyitót, amelyben vázolta a Társaság 
működését. Majd Thurner Mihály, Sopron 
város polgármestere tartott üdvözlő beszédet, 
azután Heller Farkas műegyetemi tanárnak a 
világgazdasági válságról szóló nívós előadása 
következett. Délben a város bankettet rende
zett a társaság tagjainak tiszteletére.

elegendő. Használati utasítás minden palack
hoz melJÁlMlve

— Pezsgős dáridót rendeztek a betörők, 
a MÁV fogyasztási szövetkezetében. Betörők 
jártak vasárnapra virradó éjszaka a Pod- 
maniczky-utca 93. sz. alatti MÁV fogyasz
tási szövetkezetben. Feldúlták az egész he
lyiséget, ettek, ittak amit a helyszínen ta
lált különböző ételmaradványok és felbon
tott pezsgös-, borosüvegek igazolnak. Mun
kájuk végeztével nagyobb mennyiségű ételt 
és italnemüt vittek magukkal. A nyomozás 
megindult a betörők kézrekeritéiére.

— Motorkerékpár és villamos karambolja. 
Vasárnap az Attila-kőruton a Bp. 83—368. 
uámu motorkerékpár, amelyet Diószegiig 
Elemér tisztviselő vezetett, nekiszaladt egy H. 
jelzésű villamosnak. Az összeütközés követ
keztében Diószeghy karján megsérült. A men
tők a Rókus-kórházba szállították. A vizsgálat 
megindult.

Vakmerő bankrahios Frankfurtban
A banditák, akik leütöttek a bankház tulaldonosat, 

a merényiét után Budapest teld menekültek
Vakmerő rablómerényletről értesítette a 

frankfurti rendőrség vasárnap délben a 
budapesti főkapitányságot.

Szombaton este 5 óra tájban Frankfurt 
egyik legnagyobb bankházának, a Sturm 
Józscf-féle bankház Schlller-utca 2 alatti 
helyiségében két jólöltözött fiatalember je
lent meg. Valutavásárlás ürügyével be
szédbe elegyedtek a tulajdonossal, miköz
ben egyikük hirtelen

revolvert rántott elő, a levegőbe lőtt, 
majd a földre teperték a bankigazgatót, 
kötéllel összekötözték s angol tapa

szokkal leragasztották a száját, 
azután hozzáláttak a pénztárszekrények 
fölfeszitéséhez s több mint háromezer már
kát zsákmányoltak.

A vakmerő merényletet mintegy tiz perc
cel a tett elkövetése után fedezte fel a bank 
altisztje. Azonnal értesítette a rendőrséget 
és a mentőket, akik a nagy izgalmakat át
élt Sturmot szanatóriumba szállították. A 
tettesek tettük elkövetése után elmenekül
tek és nincs kizárva, hogy

Szeged vármegyét és Nagyszegedet 
akar a kultuszminiszter

Programbeszédek Szegeden
Szeged, junius 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A vasárnapi nap Szegeden is a 
programbeszédek napja volt. Klebelsberg 
Kunó gróf közoktatásügyi miniszter a Tisza- 
szállóban tartotta programbeszédét. Back 
Bernát és Berecz János üdvözlő beszédei 
után nagyszabású programmot adott a kul
tuszminiszter, aki azzal kezdte, hogy életé
nek két célja van:

naggyá tenni a magyar műveltséget és 
megteremteni Nagy-Szegedet.

Kijelentette, hogy a budapesti belvárosi ke
rületben is felkérték a jelöltségre, azonban 
azt elhárította magától, mert

csak Szegeden vállal jelöltséget.
Be akarja fejezni azt a munkát, amelyre vál
lalkozott. Szegedet akarja az alföldi gondolat 
gócpontjává tenni. Szegedet Belgráddal 
szemben nyolcszorosán megilleti, hogy góc

Forzano személyesen számol be 
Mussolininak, szerzőtársának, 

a budapesti sikerről
Giovachino Forzano tegnap este végre 

megnézhette a Száz nap előadását a Nem
zeti Színházban. Leányával, a bájos Con- 
cctta signorinával együtt húzódott meg az 
egyik páholy mélyében és talán nem volt 
senki a színházban, aki nagyobb gyönyörű
séggel élvezte volna a Nemzeti Színház 
pompás produkcióját, mint ő.

— Elsőrendűi Nagyszerül Felejthetetlen 
élmény volt/

Forzano és leánya egymással versenyez
tek a lelkendező dicséret szuperlativuszai- 
ban

Forzano, aki Mussolini szcenáriumát a 
gyakorlott dramaturg virtuózitásával vitte 
szinpadra, még az előadás után is alig tu
dott szabadulni az élmény hatása alól.

Nagy lelkesedését egy kérdéssel akasz
tottuk meg.

— Érdekes — vetettük közbe —, hogy 
az olasz újságok a premierről irt beszámo
lóikról következetesen kihagyják Mussolini 
nevét . . .

— Természetes is — mondja erre For
zano. — Hiszen a Campo di Maggio (Száz 
nap) a római Teatro Argentínában kizáró
lag az én ellenjegyzésemmel került színre.

A Duce nem akarta, hogy az ő nagy 
tekintélye befolyásolja a darab sorsát.

— Az Iskolai szünet uj rendje. Mindenki 
örvend a kultuszminiszter újításának. A 
meghosszabbított iskolai szünet azonban 
kötelességet ró a szülőkre is. Sokáig távol 
leszünk a lakásból és igy feltétlen szüksé
ges, hogy szőnyegeinket, függönyeinket, 
szőrméinket átadjuk a 30 év óta fennálló 
Magyar Vacuum Cleaner vállalatnak. Ezen 
közismert intézet V., Visegrádi-utca 62. sz. 
alatt van. (Tel. 906 -98, 906-99.)________

SCHMUTHAUERItermészete* I Igmandi |keserüvlzc8odá- 
latos és páratlan

összetételénél fogva a világ legelső keserű vizel
— A Pszihológial Társaság felolvasó ülése. 

A Magyar Pszihológial Társaság vasárnap tar
totta évadzáró felolvasó ülését, amelyen 
Ranschburg Púi dr. elnöki megnyitója ulán 
Farkosházy Menyhért dr. orvos a tudat és n 
tudattalan törvényszerűségekről tartott érdekes 
előadást.

Budapest feié vették útjukat, 
mert mint a nyomozás megállapította, 
egyiknek Budapesten rokonai vannak.

Az igazgató ugyanis pontos személyleirást 
adott támadóiról. Ezen a nyomon elin
dulva megállapította az ottani rendőrség, 
hogy a revolveres bankrablást Böcker Gusz
táv 25 éves kertész és Paul Henrik 21 éves 
magántisztviselő követték el. Az utóbbinak 
Lujza nevű nővére már évek óta áll a bank
ház alkalmazásában és az ő előadásából 
tudta fivére, hogy melyik időpont a leg
alkalmasabb a tett elkövetésére, illetve mi
kor tartózkodik egyedül a bankigazgató a 
helyiségben. Azt is tudták, hogy szomba
ton nagyobb valutakészlct szokott lenni a 
bankházban, de azt már nem tudták el
vinni, mert időközben zajt hallottak és 
sietve elmenekültek.

A budapesti főkapitányság megtette n 
szükséges intézkedéseket, hogy abban az 
esetben, ha a frankfurti bankrablók Buda
pestre menekültek volna, mielőbb kézre- 
kerüljenek.

pontja legyen ennek az országrésznek és a 
jövő feladata az, hogy Szeged vármegye 
megalkotásával nemcsak igazságügyi, köz
igazgatási, de szociális, mezőgazdasági és 
ipari gócpont is legyen. 1926-ban — mon
dotta — ugy jött Szegedre, mint aki Tisza 
Lajos munkáját akarja folytatni és nem fog 
meghátrálni azoktól a feladatoktól, amelyek 
reá várnak és amelyeknek elvégzése szüksé
ges ahhoz, hogy elérje kitűzött célját.

A miniszter nagyhatású beszéde után 
Körmendy Mátyás, az ipartestület elnöke, 
felsőházi tag és a kormánypárti lista máso
dik jelöltje, ismertette programját. Többek 
felszólalása után a választói gyűlés véget ért.

Ugyancsak vasárnap tartotta programbe
szédét fíassay Károly, a szegedi polgári el
lenzék jelöltje is, aki

élesen kritizálta a kormány működését, 
utána Kun Béla hódmezővásárhelyi képvi
selő beszélt.

És az Is érthető, hogy most sem akar 
Itáliában mint drámairó szerepelni...
— Tervei?
— Most hazautazom Olaszországba. Ju

lius 1-én pedig már Roncoleban leszek, ahol 
Verdi szülőháza előtt a Dopolavoro össze
rakható és szétszedhető színházában elő
adásra kerül az Aida és a Forza dél Des- 
tina. Ezeknek a rendezésében is részt ve
szek. Aztán? Aztán uj drámámon kezdek 
dolgozni.

— Igen, köztudomású, hogy a Mester a 
legtermékenyebb színpadi szerzők közé tar
tozik. Nem múlik el év egy uj Forzano- 
darab nélkül . . .

Mosolyogva javít ki:
— Mondja inkább: nem múlik el év 

két-három Forzano-darab nélkül.
Egyébként most arra gondolok, hogy talán 
majd

jövő nyáron Itt Budapesten Is rendezek 
egy szabadtéri Aida-előadást.

Persze ez még csak egy ötlet, majd meglát
juk, keresztülvihető-e . . .

Forzano kijelentette, hogy Itáliában első 
dolga lesz, jelentkezni Mussolininál, nagy 
szerzőtársánál, akinek élőszóval is be fog 
számolni a budapesti nagy sikerről.

— Rablótámadás egy urlasszony ellen a Bu- 
dakeszl-uton. Vasárnap délután megjelent a 
főkapitányságon Michell Irma magánzónő és 
előadta, hogy délben a Budakeszi-utón megszó
lította egy középkorú férfi, megkérdezte tőle, 
hány óra s amikor ö azt felelte, hogy nincsen 
nála óra, a férfi rátámadt, fejbevágta, retikűl- 
jót kitépte kezéből s elmenekült. A retlkűlhen 
nyolcvan fillér volt és néhány okmány. A rend
őrség megindította a nyomozást a ra’blólámndó 
kézrekeritésére.

— Eljegyzés. Hajnal Piri. Hajnal Márton 
MÁV főintéző leányát eljegyezte Fonyó László.

— Egy kisgyermek borzalmas halála. 
Nagykanizsáról jelentik: Kiss Miklós ke
nyéri községben gazda négyesztendös kisfia 
a sertéseket hajtotta be a mezőről a ház 
udvarán lévő ólba. Az ól előtt a sertések 
nckitámadtak a kisgyermeknek, valósággal 
ősszerágták, úgyhogy a szerencsétlen gyer
mek sérüléseibe belehalt. A vizsgálat meg
indult.

— Az angol külügyi hivatal hivatalos je-* 
leütése a ehcquersl megbeszélésekről. Lon
donból jelentik: Az angol kormány tagjai
nak dr. Brüning és dr. Curtius német állam- 
férfiakkal Chequersben folytatott megbeszé
lésről az angol külügyi hivatal a következő 
közleményt adta ki: „A német kancellár és 
külügyminiszter a hét végén Chequ^rshe 
látogatott el. A résztvevők teljesen magán- 
jellegű találkozás során barátságos beszél
getésben tekintették át a német birodalom 
és más ipari államok jelenlegi helyzetét. 
Mindkét fél megállapodott abban, hogy az 
egyes nemzetek különleges erőfeszítésén és 
rendszabályain kívül a bizalom és jólét újra
éledéséhez nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Mindkét kormány ebben a szel
lemben igyekszik majd leküzdeni a jelenlegi 
válságot az érdekelt kormányokkal való 
közös együttműködés során". A német 
államférfiak ma délután még Chequersben 
teáztak, majd autón visszatértek Londonba. 
A megbeszélések résztvevői között nagy 
többségben voltak a gazdasági szakértők. Az 
uralkodó benyomás a végletekig menő elő
vigyázatosság, a józan meggondolás és az’ il
lúzióktól való tartózkodás volt. A német ven
dégek számára vasárnap villásreggeli volt, 
amelyre meghívták Bemard Shaivt is. 
Shaw autón jött, amelyet maga vezetett 
olyan gyorsan, hogy a rendőr fel akarta tar
tóztatni. A nagy szatirikus azonban a rendőr 
tiltakozása elelnére szédítő iramban robo
gott a kastély feljáró lépcsője elé, majd 
kiszállt és bevonult villásreggelizni.

— Hir az olasz király nagykanizsai uta
zásáról. Vasárnap délután érdekes hirt kor- 
polláltak azzal kapcsolatban, hegy Viktor 
Emánuel olasz király a nagykanizsai 6. hon
véd gyalogezred tulajdonosa lett. Egyes hí
rek szerint az olasz király szeptemberben 
Nagykanizsára érkezik, hogy ott személye
sen vegye át ezredét. A Hétfői Napló mun
katársa vasárnap délután beszélt Oxilia al
ezredessel, az olasz királyi követség katonai 
attaséjával, aki kijelentene, hogy az olasz 
király nagykanizsai utazásáról eddig semmi
féle hir nem érkezett a követséghez.

— Az életmentő rendőr. Izgalmas életmen
tési jelenet játszódott le vasárnap délelőtt 
9 óra tájban Budán a műegyetemi rakpart 
irányában. A kora délelőtti órákban az alsó
rakodópartról egy idősebb férfi a Dunába ve
tette magát. A közelben tartózkodó Göcze Jó
zsef rendőr az életunt ember segítségére 
sietett, utána ugrott és sikerült kimentenie a 
vízből. A parton már a mentők vártak az ön
gyilkosra, akit a Rókus-kórházba szállítottak. 
Megállapították, hogy Szellő István 71 éves 
jászapáti lakos, földmlves, aki anyagi gondok 
miatt akart mcgv.'lni nz élettől. Az idős em
ber pár nappal ezelőtt érkezett Budapestre 
azzal a céllal, hogy itt munkát keressen. Hiába
való volt azonban minden fáradozása, magas 
kora miatt niég alkalmi munkát sem tudott 
szerezni. Szombaton már annyi pénze sem 
volt, hogy kenyeret vegyen, egész nap étlen- 
szomjan bandukolt az utcákon, nz éjszakát 
Budán töltötte egy pádon és reggel végső el
keseredésében követte cl az öngyilkosságot. 
Az élctmcntési jelenetnek nagy nézőközönsége 
volt és a közönség lelkesen éljenezte a saját 
életét kockáztató bátor rendőrt. Mint értesü
lünk, Göcze Józsefet kitüntetésre fogják föl
terjeszteni. Gondoskodás történt arról is, hogy 
az idős életuntat szegényházban helyezzék cl.

SCHHipTHAUERi
természetes I

keserüvize 
csökkenti a vérIgmándi

nyomást, megszünteti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedest

— A halálraítélt különös öngyilkossága. 
Belovárról jelentik: A belovári törvényszék 
három napig tartó tárgyalás után halálra 
Ítélte Dovecser István belovári földművest, 
mert meggyilkolta és kirabolta Andrukics 
Sándor földbirtokost. Mikor az ítéletet ki
hirdették, Dovecser felugrott a vádlottak 
padjáról, magánkívül ordítozni kezdett, 
majd fejjel nekiszaladt a falnak. Oly erő
vel ütötte fejét a falhoz, hogy életveszélyes 
agyrázkódást szenvedett. Haldokolva szállí
tották a kórházba.

— Halálos motorkerékpárszercncsétlen- 
ség Szentesen. Szentesről jelentik: Vasárnap 
délután halálos kimenetelű motorkerékpár
baleset történt. Hajdú József gépész a 
Kossuth-utcán az egyik fordulót rosszul 
vette, aminek következtében 80 kilométe
res sebességgel nekirohant egy villanyórá
nak és azonnal meghalt.

— A „azerccsen poloska** pusztítása Hajdú
és Szabolcs megyében. Debrecenből jelentik: 
Hajdú és Szabolcs megye gazdaközönsége fel
irattal fordult a tiszántúli Mezőgazdasági Ka
marához, s ebben elmondja, hogy milyen nagy
arányú pusztításokat végez az úgynevezett 
„stereesen poloska" a termésben. A „szerecsen 
poloska" Borsod, Gömör és Zemplén megyék
ből most ugylátszik a tiszántuli megyékbe ván
dorol és igen nagy károkat okoz. A gazdák ké
rik a kamara vezetőségét, hogy szakértők segít
ségével vessen gátat a kártékony rovarok pusz
tításának. '

Hüigyek leiszaua:
mint Ide .ll« rváaArlásI hely ajAnlbató

Kiéin Antal 
selyem-, vA-zon . srUvet é- csipkeSruhAag 
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Nemzeti Zenede op*ravlzagája.
V--*.rnap délután tartotta a Nemzeti Ze
nede az Operaházban tanévzáró opera
vizsgáját, amelyen a tehetséges növendékek 
egész sora vonult fel. Közülük rhő helyen 
érdemel említést fíituper GizeJla. Tiszta 
szopránjával máris mesterien bánik. Kul
turált, bensőséges előadása bármely előkelő 
együttesben feltűnést keltene. Rajta kívül 
még dr. Eyssen Tiborné tudta feledtetni az 
előadás vizsga voltát. Szép koloratur szop
ránjával, technikai fölényével és kifejező 
alakításával aratott megérdemelt sikert. 
Luhn Ottiliánnk feltétlenül értékes, fényes 
drámai szopránja még kellő csiszolásra 
szorul. Győző Amália biztos színpadi ér
zéke, Szigeti Sándor játékkészsége, Wessely 
Ilonka. Kazán Edith Hajba Margit, Bogár 
Ilona és Bauman Edit megnyorö egyéni
ségei, Molnár László basszbaritonja és 
Tamás Lajos szimpatikus tenorja voltak az 
előadás értékei. Kisebb szerepcki>en Lovasig 
Edith és Hlublk Antal jeleskedtek. A gon
dos betanítás és lendületes vezénylés Pető 
Imre karmestert dicsérte. G—r.

— Tízezer postagalamb Indult útnak 
Debrecenből. (Debreceni tudósítónk jelenti): 
A Postagalamblcnyésztők Országos Szövet
sége érdekes megkeresést intézett Debrecen 
városához. A megkeresésben elmondják, 
hogy nagyszabású német-magyar posta
galamb verseny készül. A verseny során 
indító városul Debrecent szemelték ki, 
ahonnan tízezer darab postagalamb indulna 
útnak rendeltetési helyére. A postagalam
bok mintegy 800 kilométeres utat lennének 
meg, 80 kilométeres átlagos sebességgel. 
A város vezetősége örömmel fogadta a 
galambtenyésztők ajánlatát, úgyhogy a 
postagnlambversenyt Csapó László városi 
föpénzláros és Dózsa Károly százados veze
tésével rövidesen megrendezik.

ti tó hatása páratlan. Ne fogadjon el helyette mást

találtak,
24 éves 

anyagi 
törvény-

PIH

— Felnkasztottn magái egy baromfikereskrdő. 
Vasárnap reggel n Dugonics-utca 1. sz. alalti 
üres telken akasztott embert falóit a rendőr 
mz egyik fán. Értesítette az öngyilkosságról a 
főkapitányságot, ahonnan rendőri bizottság 
érkezett a helyszínre. A bizottság átnézte a 
hatolt zsebeit s abban búcsúlevelet ........  ’
Miniből kiderült, hogy Míiller Ferenc 
barmnfikercskedővcl azonos. Tettét 
gondok miatt követte cl. Holttestét a 
széki boncinni intézetbe szállították.

— Megverte a tanítónőjét egy fiatal 
inknláslány. Nagykanizsáról jelentik: L/un- 
ger Irén szcnlmnrgitfalvai tnnitónő az 
ismétlő iskola egyik tizennégyesztendős 
lertnynövendékét tízperces szünetben meg
kérte, hogy zárja be a tanterem nyitva- 
mnradl ablakát. A növendék rákiáltott a 
tanítónőjére, hogy neki nem parancsol, 
majd mikor Langer Irén rendreutasitotta, 
megtámadta, belekapaszkodott a hajába, 
háthavágta, durván megrugdosta és gyaláz
kodó kifejezésekkel illette. A durván bán
talmazott tanítónő feljelentést telt növen
déke ellen a bíróságnál is. Most foglalkozott 
az üggyel n nagykanizsai törvényszék, 
amely kihallgatta a tanítónőt és az iskola 
növendékeit is. A renitens növendék nem 
jelent meg a tárgyaláson, mire az elnök, nz 
ügyész indítványára elnapolta a főtárgya- 
lést és elrendelte, hogy a legközelebbi tár- 
gvalásra csendőrök vezessék elő a fiatal 
leányt.

NVfill t'DlTÖ (LKOKPASZTILLA 
hBíy hűbben nélkülözhetetlen, a szAjat fér- 
lótlenlll én a »zomjii'Ag<>t oltja.
Kaohstó av'ir.vwertArnkban, drogériákban ez 
jobb citkorkaüzletckben.

— Éjszakai csendélet a Fecske-álcában. Gráf 
.'4nos 02 éves föpincért vasárnap éjszaka a 
l'ccske-utcAban ismeretlen tettes megtámadta 
s egy kemény tárggyal fejbeverte. Gráf vére
in cselt össze. A járókelők a mentőket hívták, 

. kik n főpincért sulyos óllapotban vitték a 
llókus-kórházba. Az elmenekült támadót ke- 
esi a rendőrség.

Vér-, bőr- és 
nemlbotegaégokot 
Rvógyltó Intézete rendel 
reggel 8-tól este M,8-la térti 
é» nflt betegeknek ,8al w 
ean kúrák " Vórrusgálat

— Tele!oiibe«rélgetéei — ttnlló. Fenyves Áruház? 
uz. hogy On<*>k most stép női fürdőruhákat árusíts
ak 2 pengő 90 fillérért?
— Igen. Nagyságos js-.zonyom. . . rövidesen megsxOnlk

• Vániház-körut 6. alulH flókOzletflnk és most ott min- 
< ént hasonló olc«ó Arakon kiárusítunk.

— Hát mit lehet mén °U olcsón kapni?
— Sok mindent Nagyságos asszonyom, ige telefonon 

>ebéx volna elmondani; — például finom azsuro, női 
. sehkendóket 15 Alléiért árusítunk.

— II dlallr.n; ... . szinte hihetetlen.
• - H.it akkor. — köMónőm —. majd belövök
— tegyen szorcncséiik Nagyságos asszonyom

■ több, mert már sok minden kitogyóban van. 
véknloni. 

minél 
Kezeli

i 10 dkg. Hortobágyi 
I Juhturó 25 fillér.

— A B»elv« Brketew Cirka** Varieté lunlual nnsv 
: '0'ore minden eddig látottat íelAlmul. KülönAtrn ki

neltndó Vnb.inqun halálOMrása n cirkutr kupolájából.
4 Retus Citrt* görkorc*olymnüvé*inók. Jackniann a 

tynoros láncon mnaorás, a 4 Eesedra* tornánál! ujdon- 
Atokkal es a többi chórangu attrakció.
— A Király utcai ttatelrkbrn mindent, amire nak 

»#kaé«e van a hárlni lásbsn. ruhátsU cikkekben, élei-
1 literiekben, ulntiisnál, drogéria! cikkekben, de minden 

■><bct •* — ami vAsároInlvaié’a ven — megtalál a 
<Tiuly-ulc* 3fK) különféle a/nkmalu talrtéb-n é« Idtlot, 

!i«ty ..nagvon olcsón vénáról" mert na Arakat |énv<*. 
,leken levrállitnllák imn nél több arehbnél sr kira- 

-koibnn láthatok a lcgujshh dolgok év ami fö <gién|, 
ílmclmea kiuolaálAshan ré’f^OI a n é kf»An«ég ..Mi
attit valamit láaarol, Utáljon végig a Király-utcán!'-

MOZI
Nem szerződtetnek 

a színházak

A budapesti színházi szezon e héten tel
jesen befejeződött. Becsuknak az utolsó kö- 
szinházak is és a hirdetöoszlopra mindenütt 
a „nyári szünet" plakátja kerül. A közön
ség azt hiszi, hogy ilyenkor, mikor a szín
ház főkapuján lakat van, a kiskapunak, a 
színészek kiskapujának is zárva kell lennie. 
Ezzel szemben ilyenkor kezdődik meg a 
színházak irodáiban a legnagyobb munka, 
ilyenkor készítik elő darabjaikat, slágerei
ket a jövő szezonra, ilyenkor szerződtetik 
azt a szinészgárdát, amelyet a jövő évben 
foglalkoztatni akarnak. Igaz, hogy 

ennek csak igy kellene lennie, de
i«y.

A színházak egyelőre a legnagyobb 
talanságban tartják a színészeiket .. „ 
évi szezonra vonatkozóan. Mintha összebe
széltek volna a színházak,

még szóba sem hozták a színészek 
előtt, hogy jövőre meg nkarjók-e tartani 

őket, vagy pedig szélnek eresztik.
A kollektív szerződés, amelyet a színé
szek és a színigazgatók kötöttek, junius 
flében jelöli meg azt a határidőt, amelyen 
belül a színházaknak a jövő évi társulatot 
meg kell szervezniök, hogy mód adassák a 
szerzödésnélkül álló színészeknek más el
helyezkedés után pézni. Két nap választ el 
még ettől a dátumtól, de sem a Vígszínház, 
Magyar Szinház, a Belvárosi Szinház, a Fő
városi Operettszinház a Városi Szinház, u 
Király Színház, az Andrássy-uti Szinház, 
sem a Teréz-köruti Színpad nem mutatott 
még semmi hajlandóságot sem arra, hogy 
a színészekkel tárgyaljon. A színészek a 
legnagyobb megdöbbenéssel vették tudomá
sul ezt a tényt, amelyet a színigazgatók 
taktikázásának vesznek arravonatkozóan, 
hogy

nincs

bizony- 
a jövő

Erdélyi turnéra indulnak 
a „Prometheus4‘-szál

A Színész Szövetség társulatot szervezett és Erdélyben 
magyarul mutatja be a kiváló román iró drámáját

A kollektív szerződés szerint junius 8-én minden szín
háznak törzstársulattal kell rendelkeznie, — de még egy 
tagjuk sincs — Tőkés Anna a Vígszínházban? — Nagy 

zavar az állami színházakban

A Budapesti Színész Szövetség Bársony 
Aladár vezetésével egy színtársulatot szer
vezett, amely Erdélybe utazik. A színtársu
lat már a Fővárosi Operettszinházban ját
szotta .Eftimiu, a kiváló román iró ..Pro
metheus'* cimü verses drámáját óriási er
kölcsi siker mellett. A társulat most ezt a 
drámát viszi le az erdélyi magyar váro
sokba, esetleg Bukarestbe is, hogy olt

magyar nyelven játsszák a román iró 
színmüvét.

A legérdekesebb, hogy minden nagyobb vá
rosban, ahol a társulat megfordul.

a szerző, Eftimiu, a darabja eljátszása

Berlini híradó
lett —Zeneszerző Invázió — A kis Eggerthből nagy nő

Halmay a Brodszky-operettben — Készülnek a „Haway'-ra — 
Szenes Ernő szerencséje — Szőke Szakáll egymilliója

meg a lo-

Eggertb

le. Most a

partnere. Később, ha közben meg nem gondolja 
magát, Amerikába hajózik, ahol a Metróhoz 
köti r szerződése. Nagy nő lett a kis gyermek- 
primadonnából.

Szőke Szakáll fllmgyáros lett. Megalakult a 
Szőke Szakáll G. M B. H. A német lapok sokat 
írtak az uj film vállalatról és kiszámították, hogy

Szőke Szakáll egy év alatt 1 millió márkát 
fog keresni.

Alig jelentek meg ezek a híradások, idézést 
kapott o schnmrgendorfTi adóhivataltól, ahol 
bejelentették neki, hogy adójának felemelését 
előjegyzésbe vették.

Halmay Tibor is Amerikába készül.
Egy Broadwav-szlnházban fog fellépni. Halmay 
egyébként a Brodszky operettben is fellép Lip
csében. azonklviil részt vesz Reinhardt ünnepi 
játékain Salzburgban

Az uj A brabrim-operett nek, H au>ay-nak elő
készületei serényen folynak. A berlini próbák 
már megkezdődtek és a jövő héten már Lip
csében próbálnak. Dénes Oszkár is játszik — 
minden ellenkező hírrel ellentétben — a darab
ban, azonkívül Bársony Rózsin é8 Tihanyt Vil
moson kívül még tiz magyar lesz a darabban. 
Tiz kórista, akiket maga Abrahám szerződtetett 
a Haway-hoz.

Berlin, junius 7.
(A Hétfői Napló berlini tudósítójától) Jelen

leg három magynr zeneszerző tartózkodik Ber
linben. Az AilandÓRn itt élő Abrahám Pálon kí
vül Eftemann Mihály és Brodszky Miklós jöt
tek ki n német fővárosba és Brodszky már éves
lakás után néz. Az a szándéka, hogy véglegesen 
itt marad. Egyébként a „SröAik az asszony" 
lipcsei bemutatóját Is kitűzték. Október 9-én lesz 
a premierje. Az operett főszerepeit fíila Georg, 
Lisi Waldmüller, Halmay Tibor ós Szenes Ernő 
fogják alakítani. Brodszky uj operettjét, a Gló
riát is lekötötte Berlin számára. A Metropol 
Theater-ben fogják bemutatni.

Szenes Ernői nngy szerencse érte, ügy volt, 
hogy pazar berendezésű luxusbárt nyit Swine- 
műndében. Ez a terv megdőlt. Ez volt Szenes 
szerencséje, mert ha a terv megvalósult volna, 
akkor elesett volna attól az előnyös szerződéstől, 
amely junius 2-tól tiz napra napi 350 márka gá
zsiért az Hala filmgyárhoz kötötte Szenes most 
j0 nap alatt megkeresi azt n pénzt, amelyet ta
lán hat hét alatt sem keresett volna 
kálban.

A legnagyobb karrier! a ml kis 
Mártánk csinálta

Berlinben. Négy filmre szerződtették ..
„Trara um Liebe" főszerepét játssza, azután sor 
kerül egv filmre, amilyben Hans Alhers lesz a

etőkéHsa polgári «•
W 'CiiIkiRUwk k"-'*P’’kolni mngöu.
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a gázsi-igényeiket leszorítsák.
Több szinház a szerződtetési felszólítás he
lyett tagjai tudtára adta, hogy nagy leépí
tés lesz színházaikban, úgyhogy a pesti szi- 
nészvilág most egy megbolygatott, kétségbe
esett hangyabolyhoz hasonlít, amelynek 
eminens tagjai sem tudják még azt, 
hogy a jövő szezonra lesz-e kenyerük. Az a 
helyzet tehát, hogy a színházak most már 
technikailag sem képesek a kollektív szer
ződés megszabta időpontig a szervezkedést 
lefolytatni, ha ugyan erre egyáltalán kap
hatók lesznek. Mindössze néhány prima
donna kötött meghatározott felléptinapokra 
szerződést és csak néhány színésznek van 
olyan megállapodása, amely az elkövetkező 
szezónra is érvényes.

Az operaháziak és nemzetiszinháziak kö
zölt pedig különösen nagy az elkeseredés, 
mert Mészáros helyettes államtitkár, aki a 
két szinház gazdasági ügyeit diktatórikus 
hatalommal intézi,

gázsiredukcióra készül.
Mészáros államtitkár nem elégedett meg a 
három állami szinház dologi kiadásainak 
leépítésével, hanem most a müvészszemély- 
zet gázsijából akar egy részt elvenni azért, 
hogy a három szinház szubvencióját ezzel 
a megtakarított összeggel csökkentse. A 
Nemzeti Színháznál sem tudják, hogy mi 
fog történni, éppen ezért néhány nemzeti
színházi tag magánszínházakhoz orientáló
dik. Ilire ment annak is, hogy

Tőkés Anna a Vígszínházhoz szerződik, 
bár ezt a hirt egyik oldalról sem erősítették 
meg. Ugylátszik, Tőkés Anna megvárja még 
azt, hogy Mészáros államtitkár ur kék ce
ruzája az ő gázsilistáján milyen károkat 
okoz és csak azután határoz.

előtt bevezető előadást tart.
A társaság azonban műsorára vette a 
erdélyi magyar iró, gróf Bánffy Miklós 
erősebb’* cimü drámáját is, amelyet a 
Prométheusszal felváltva fognak játszani. 
A társulat primadonnája Vámos Sári, aki 
jelentős eredménnyel tűnt fel a pesti Pro- 
nietheus-előadáson is, majd a társulatban 
helyet foglalnak: Hegyi Rózsi, Seregiig An- 

*’' a 
társulat most 
kész előadással 
magyar közön

;i

dór, Bársony Aladár, Deréky János és 
kitűnő Baló Elemér is. A 
erősen próbál, hogy teljesen 
mutatkozzon be az erdélyi 
ségnek.

újjáalakítom f érti- es nei 
kalapját2 P8nBö6« 

GRÜNBERGER
ut kalapon gyárt árban csofc Király-utca 39

Premier után
SZÁZ, NAP. A szezón utolsó premierje 

de rangban talán egyike a legelsőknek » 
Nemzeti Színházban zajlott le az előkelő 
szerzők távollétében. Ha a darab alap, 
ötlete, felépítésének rendje Mussolinié, az 
olasz miniszterelnöké, akkor Forzano való, 
bán kitünően oldotta meg azt a feladatot, 
hogy a valóben mesterien felépített dara
bot élő emberek élő beszédével kitöltse. A 
darabnak különös értéke éppen az, hogy 
nem Napoleon-sablónt kapunk, nem Fou. 
ché-matricát és nem Hortense-reliefet. Na. 
poleon a császár is — mélyen érző etn- 
bér és mint ilyen különösen sokat köszön
het Gál Gyulának, mesteri életrekeltőjének 
Fouché, az újabb kor Machiavellije, a ret
tegett cselszövő, szintén olyan zománcot 
kapott a kél kitűnő darabiró elgondolásá
ban és Palágyi Lajos alakításában, amely 
talán nemesen fénylett a gonosz benső fe
lelt is. A hölgyek közül teljes elismeréssel 
adózunk Hettyey Aranka és Lánczy Margit 
művészetének. A Nemzeti szinház nagy 
premierje teljesen igazolta azt a várakozást, 
amellyel a politikamentes színházi kritika 
fordult Mussolini és társszerzője, Forzano, 
valamint a magyar adaptáló, Herczeg Géza 
munkája felé. A díszletek Upor Tiboré, a 
rendezés pedig Hevesi Sándor elismerésrc- 
méltó ötleteivel és nagyvonalúságával gaz- 
da«- (s.)

színházi napló
Hétfői színházi est:

Opciahát; Lakmé (¥íS)
Nemzeti Silnlidr: Száz nap (’/s8)
Vígszínház: Ékszerrablás a Váci-utcában (8)
Fővárosi Operettsainház: Az uj Goldstein Számi Í’i9)
Belvárosi Színház; Meddig fogsz szeretni (8) 
Royal Orfeum: Szilveszter Scháffer (%9)

z Országos Kamaraszínház közel tiz esz
tendeje vándorol a legnagyobb várostól 

a legkisebbig és Sophoklestöl, Shakespearcn 
és Moliéren, Ibsenen át, mondjuk Píron- 
delloig a világirodalom számos érdemes al
kotását játszotta. Az idén Debrecenben fog
ják megünnepelni a háromezredik előadás 
jubileuníát, de ezt a vándorutat most meg
szakítva, három napig Budapesten, a Ka
maraszínházban vendégszerepel Alapy Nán
dor társulata. Vasárnap este Bemard Shaw 
Candidája került színre, nagy érdeklődés 
mellett; A címszerepet Szepesy Edith jót- 
szottd, sok érdekes és uj meglátással. A többi 
szerepekben Alapy Nándort, Sorr Jenőt, 
ihászy Lászlót, Witt Böskét és Füredy Jó
zsefet illeti a dicséret.
JOécsbö! érdekes hymenhirt kaptunk tele

fonon. Ezek szerint Latabár Kálmán és 
Zilaliy Irén jegyesek. Az érdekes hymenhir 
nem érte váratlanul azokat, akik a két szí
nész környezetéhez tartoztak. Latabár Kál
mán, aki a Lámpalázban együtt játszott 
Zilahy Irénnel, beleszeretett a szép szőke 
szubrettbe és csak úgy fogadta el Hubert 
Marischka igazgató bécsi szerződését, ha ez 
iNlahy Irént is szerződteti, igy került Zilahy 
Irén Bécsbe, ahol a tegnapi premiércn Lata
bár Kálmánnal együtt nagy sikert arattak. 
Állítólag a premiérbankett dicsőséges mámo
rában megtörtént az eljegyzés is.
QWe!Wezni, hogy valahol pénz is 

van. A Vígszínház nyugdíjintézete föl- 
nalmózott tagdíjaiból házat akar venni, hogy 
stabilizálja vagyonát, és hogy úgy ne járjon, 
mint sok nyugdíjintézet, melyeknek kétes 
értékű papírokban elveszett a pénzük.
A szegedi színház, amely most már teljesen 
. .,°nV°3an Görög Sándor igazgatása alá
**ra,> Budapesten szervezkedik. Prózai sztárnak 
t* rc:,cifín,ek. leszerzÖdtette Czobor Imrét, az 
uj oztnház kitűnő színészét, aki az idén számos 
szerepben adta tanujelét képességeinek.
A fáradt nagyváros arca felragyog majd a 

. > dcrü/^ben. „Egy békebeli boldog nap'1
virrad fel ezernyi szép emlékével és feledhetet
len kedves alakjaival junius 20-án, az Angol 
AiAlln\a>o1 at erre IfOhivatottabbak, az uj- 

, a fészek, az újságírók nyugdijin- 
te:, 'Javára nagyszabású mulatságot rendez
nek. Egyetlen pengőért legalább száz pengő ára 
boldogság vásárolható junius 20-án az Angol 
Parkban. 4

sikert* .Í!rd,k Ja’V’Í ®0#or« eltérő!-estére hatalmas 
1 eanvnl iaL^Sl ? c leiszenek a 4 Senelog mflvéaii 
néróMri u Sumi'ra anRol groteszk komikua
nőíéie ítT^Í ? .?»• p,’r Poys Jazz Ban<1 ehórangu ze
neiére állandóan téli pm-ketten táncol az uríközönség.

V * W Városiig.-!. Telefon: Ant. 183-S6 
L?*!?0'’1 n,,ndM c*a‘"rtfik. szombat, va<át 

ünnepnw délután 4 érakor V A B A N Q U 

Hol)Arak. 1-8 pengőig. Utalványok érvényesek.

Brwttbet klrályné-ul I. Tel. Zugló 700?

4Senelag 
vilAgblrO spanyol tAnccsoport 

Sumatra 
excentrikus tdncoe
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közli. — A teljes regény ára..........................10 fillér.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A magdeburgi uszócsillagok 

katasztrofális vereséggel 
távoztak a magyar fővárosból

6:0-ra győzött a magyar válogatott üsző- és vizipólócsapat, 
amely az összes versenyszámokat megnyerte — Mind a két 

hölgybajnokság rekordot hozott
r Túl vagyunk az első komoly erőpróbán, 
amely ebben az évben a magyar olimpiko
nok edzésére rendeztetett meg.

A számszerű eredmény tekintetében ez 
■ vizsga tökéletesen sikerült s az egykor 
félelmetes magdeburgl uszókollekcló ta
lán sohasem látott sulyos vereséggel 
kénytelen hazavinni Magyarország uszó- 

sporljúról a dicsérő híreket.
Budapest—Magdeburg 0:0!
Ez az abszolút fölényt jelentő 6:0 négy 

uszószáinból és két vizipólómérkőzésből 
rekrutálódott. Olimpiai viszonylatban az 
uszószátnokról ma még korai lenne követ
keztetést levonni, bár az elért eredmények 
erre is alapot adnnk. A valóságban azonban, 
különösen a vasárnapi versenyek nyomán, 
a megjelent közönség csak azt lAthutta, hogy 
o magyar staféták a mutatoflnál minden
esetre sokkal többre képesek. A két vlzlpóló- 
mérközés közül a második nnpi sikerült job
ban, aminek egyrészt a jobb csapatösssze- 
állitás, másrészt a németek gyengesége és 
fáradtsága az oka.

Szomorú volt nézni a nagyhírű magdebur- 
giak vergődését a vízben s ezt a szomorúsá
got még a nagy gólarányu győzelem sem 
feledtethette. Már csak azért sem, mert

Magdeburg megszűnt az a csapat lenni,
— legalább úgy, ahogy Itt mutatkozott
— amely a magyar válogatott csapat 
Játékerejének, tudásának bármilyen vo

natkozásban Is értékmérője lehetne.
A nagy eredmény ellenére sem vagyunk túl
ságosan elragadtatva vizipólózólnk munkájá
tól s czl a véleményünket mindazok osztják, 
akikre a következő olimpiász magyar válo
gatott csapatának kiképzését bízták.

A megdeburgiak felett aratott pompás 
győzelmünket holnapra Európa egész uszó- 
társadalma érdeklődéssel fogja figyelni, a 
mi számunkra azonban ez csak arra volt jó, 
hogy figyelmeztessen a hibákra, amelyeknek 
korrigálása, a Ml'Sz mai vezetőségét tekint
ve, egy pillanatig sem kétséges.

‘ítgy kerületi hölgybajnoki verseny voll 
a kísérő programja a nagy versenynek. 
Keltő még szombaton eldőlt: a 100 ni. hölgy- 
hátuszóba jnokságot Mailász Gitta (FTC) 
nyerte 1 p. 81 mp.-ces idővel, mig a 200 ni. 
hölgy-melluszóbajnokság győztese Breuer 
Erzsi (MUE) lelt, 3 p. 30 másodperccel.

A másik két bajnoki szám vasárnapra ma
radt:

a 200 méteres sprlntbajnokságot Lenkey 
Magda hódította el 2 p. 43.4 mp.-ca 

rekordidővel.
.Ugyancsak uj rekordot hozott

a 8X100 méteres liülgy-vegycsstaféta- 
bajnokság, amely a Bethlen—Mailász— 

Slpos-összcállltásu FTC-hölgy staféta 
zsákmánya lett.

De szép versenyek voltak a többi számok
ban is. Mintaszerű rendezés tette még élve
zetesebbé a szezon első nagy nemzetközi ese
ményét, amelyről elégedetten távozott a pub
likum.

Vasárnap három pontnyi előny
nyel startolunk Magdeburg ellen

Kezdjük talán azzal, hogy a magyar üszők 
és vitlpólózAk már az első versenynapon há 
rom győzelemmel vezetlek Magdeburggal szem 
ben. A magyarok nemcsak a vlzlpólőmérkö- 
résl, hanem a két stalétameccset is fölényesen 
nyerték Az 50-100—200—100—50 növekvő 
fogyó stafétában Budapest Baby—Boros—Szé 
kely—Szabados—KánAsy-csnpnta 5:23.4 mp-el 
győzőit a mngdehurgiak Schumburg—Schwell 
ver—Ahrend—Dühring-csapntn ellen. A 220 
méteres vegyes-stafétában ugyancsak Rudapesl 
csapata győzött 2:57.4 mp-el n mngdeburgiak 
kai szemben, mig nz elsőnapi vizlpólő-niérkő- 
zést a magyar csapat 5:1 arányban fölényesen 
nyerte.

Két hölgystatéta — két rekord
Feszült érdeklődéi mellett Indultak meg n 

második versenynap küzdelmei. A versenyt be
lezető szármélercs fluversenv után

starlhos állt • budapesti kerület 200 mé
teres h»lgy-gy«>r"n«»'ó mezőnye. 

Sorrendben Fekete Margit. Sípos Manci, Tóth

Világhírű mrthpíroh. 
varrűgtpak rflszlitrs is a 
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Ilonka, Lenkey Magda és Mailász Gitla állanak 
fel a startnál.

Már száz méter után nyilvánvaló, hogy n 
mezőnyből gyorsan megszökött Lenkey Magda 
nagy eredményt csinál.

Százas Ideje: 1:14.2 mp.
Lenkey finise ellenálhatatlan s a végküzdelem
ben husz-huszonöt méterrel elfut a mezőnytől.

Ideje: 2:43.4 mp.-cs országos rekord.
A régi rekordot ugyancsak Lenkey Magda tar
totta 2:52.6 mp.-el. A multévi védő Tóth Ilonka 
az első uszodahossz után föladta a versenyt.
2. Maliász Gilla 2:59.2 mp. 3. Sípos Manci 
(FTC.) 3:01.6 mp.

A második kerületi bajnokság a 3X100 méte
res vegyesstaféta volt, amelyhez az FTC A-, 
B- és C-csapala, továbbá az UTE és a MUE 
állottak starthoz. Nagyon szép verseny voll. 
amelyből

az FTC A-csapata (Bethlen Margit, Mailász 
Gitta, Sípos Manci) került ki győztesként 

4:31.4 mp.-es országos rekorddal, 
megjavítva ezzel a MUE staféta 4:41.4 mp.-cs 
régi rekordját. Másodiknak a MUE Breuer 
Erzsi, Tóth Ilonka, Fekete Margit összetételű 
csapata úszott be 4:47.8 mp. alatt. Harmadik az 
UTE Veréb, Vámos, Papp összállitásu csapata 
4:58.8 mp.-ccl.

Magdeburg hősei a vert 
mezőnyben

A győzelem tulajdon
képpen már a szombati 
első versenyen eldőlt. A 
niagdeburgi úszók azon
ban nagy vendégek a ma
gyar fővárosban és igy 
érthető, hogy a közönség 
visszafojtott lélekzeltei 
figyelte a mérkőzés min
den egyes momentumát. 
A vasárnapi verseny-

Kánásy Gyula napon először a 4X100 
méteres gyorsuszóstaféla 

került sorra. Budapest csapata Kánássy—Sza
bados—Boros—Székely összeállításban, a mag- 
deburgiak pedig H. Schultze—Schweitzer- 
Ahrendt—Döhring összeállításban álltak fel. 
Kánássy az első hosszban 1:02.6: mp.-el mint
egy két méternyi előnyei végez Schtillze előtt, 
akinek 1.03 mp.-el mértek. Boros tehát szép 
előnyei indulhat és a célnál már négy métei-

A vizbefulladás réme fenyegette a nagyhírű 
magdeburgl csapatot

Budapest—Magdeburg 9:0 (3:0)
Az uszószámok lebonyolítása után a me- 

gafón Budapest—Magdeburg vizipóló reváns- 
inérközést hirdette, majd elhangzott a két 
csapat összeállítása is. A németek: Rade
macher — Schűfer, Kummert — Schultze 
— Döring, Amann, Schumburg, a budapes
tiek pedig: Bródy — Ivády dr., Sárkány — 
Halasy — Keserű II., Németh, Bazsi össze
állításban játszanak. A biró a bécsi Wackler. 
Mielőtt a mérkőzés elkezdődne,

a MUSz megbízásából Donáth Leó for
más beszéd kíséretében plakettet nyújt 
át Erich Rademachernek kétszázötvene

dik győzelme alkalmából.
Felhangzik a német himnusz, vizbeugrálnak 
a csapatok, éljenzés és hocholás hangzik 
fel, majd a biró füttye szakit a levegőbe s a

meggypiros labda a következő pillanatban 
elindul szeszélyes matematikai útjára. Né
meth fogja meg először, lvádyhoz adja, 
aki rögtön visszaszállítja, doppler, s a 
labda a léc fölött süvít el. Veszélyes német 
támadás következne, dehát bekkjeink a he
lyükön vannak, úgyhogy nem lesz belőle 
semmi. Most következik a magyar csapat 
első formás akciója.

Sárkány Borsihoz adja le a lubdál, ff Ir
maik, már csak Schumburg kapálódzlk 
elölte, úgyhogy most még nem lőhetne 
tisztán, ezért Némethez továbbit, aki 
bevárja Schumburgnt, visszn;álKzik,

nyi előnyhöz juttatta a magyar stafétát. Ideje: 
1:01.6 mj., mig Schweilzcr 1:02 alatt végez. Sza- 
bndos valamit leadott. Ideje: 1:04.6 mp., mig 
Ahrendlnek 1:02.6 mp.-et hirdetnek ki. A kél 
finis-ember Székely és Döhring.

A magyar staféta utolsó tagja négy méter
rel győz. Ideje: 1:C3 mp., mig Döhring 
1:06 mp.-vel vitte a második helyre a mag

deburgl stafétát.
A 4X100 méteres gyorsuszóstafétában Bu
dapest csapata 4:11.6 mp. alatt győzte le a 
4:18.6 mp.-et úszó magdeburgl együttest.

Következett
a 4X200 méteres gyorsuszóstaféta, 

amely már csak erős küzdelem után dőlt el 
Budapest javára. Az első váltásnál a németek 
vanak elől. Ahrendt 2:25.8 mp-el győzte le Ha- 
lasyt, akinek ideje 2:26.2 mp. Szabados azon
ban már lefiniseli Gebertet; 2:29.8 mp., a ma
gyar fiú ideje és Boros mér kis előnnyel vált
hat Schweilzcr előtt. Boros a finisben elhúz 
Schweitzer elől, akit 2:29.8 mp.-el legyőz A 
staféta negyedik magyar tagjánál, Székely And
rásnál már nem is kellett drukkolni.

Székely András 2:28.6 mp. alatt győzte le 
Breuthahnt, akinek 2:35 mp.-t mértek.

Budapest csapata győz 9:52 mp. alatt. 2. Mag- 
deburg 10:07.2 mp.

lűeekend-sátor
RendklvOl könnyű 2 személyei aula- Of|
•élor (súlya 1 25 ke)........................... ara P
Rendkívül kOnnyO 4 személye* guta-
sátor (súlya 2 ki,’)................. . .. óra P

Sátrak kölcsönzése I
Hátizsákok, takarók nagy választékban

Ungér 8. Utódánál VI., Király-utca 14. Tel.: Ant. 2M-7O

A többi versenyszámok
100 méteres gyorszuszó-fluverseny. 1. Brchm 

(MAC) 1:07.6 mp, 2. Gyulay (MAG) 1:08 mp, 3. 
Tolnay (MAC) 1:20 mp. — 200 m. meltuszó
ifjúsági verseny. 1. Csánvi Miklós (MUE) 
3:14.8 mp, 2 Novák László (III. kér. TVE) 
3:19.8 mp, 3. Simon Kálmán (FTC). — 500 m. 
úszás. 1. Mihálj fi István (UTE) 0:50.4 mp, 2. 
Pí.hck István (MTK) 6:50.6 mp, 3. Jakab 
(UTE) 7:16.6 mp. — Hölgyek 3X^0 méteres 
ifjúsági vegyes stafétaversenye. 1. FTC 2:11.4 
mp, 2. III. kcr. TVE 2:16 mp, 3. BSE 2:16.2 mp. 
Az UTE stafétája helj’ezetlen volt. Ebben a 
csapatban úszott a Schubert-dinaszlla legflata 
labb sarja, a kis Schubert Gint, akiből..-— mint 
mondják — nagy u.szólány lesz. — 100 méte 
rés másodosztályú hátuszóverseny. 1. Hóiba 
Tivadar (II. kér. TVE) 1:21.7 mp, 2. Klausz 
József (MTK) 1:21.8 mp, 3. Haász István 
(FTC) 1:25 mp. — 200 méteres melluszóvcr 
seny (meghívást). A második versenynap egyik 
legszebb versenye. 1. Iliid László (ÜTE) 2:58.8 
mp, 2. II. Heniz (Hellas. Magdeburg) 2:58.8 
mp, 3. Lantos (FTC) 3:04.6 mp. Izgalmas finis, 
amelyben az újpesti Hild magából mindent ki 
adva győz. — Meghívás! toronyugrá-verseny. 
Négv kötelező gyakorlattal. 1. Kovács Ferenc 
(UTE), 2. Nagy Károly (MTK).

Bozsi pedig most már nyugodtan vág
hatja be. 1:0.

Ilalasy is lőhetne gólt, de labdája gyenge, s 
amellett Németh még jobb helyzetben volt. 
Persze, hogy mérgelődik James. Az egyetlen 
bírói tévedés négy méterestől fosztja most 
meg a magyar csapatot, amely taktikai ér
telemben a mérkőzésnek ebben a fázisában 
kissé gyenge. Később szabaddobáshoz jut 
Németh, akit Schumburg nyomott, a labdát 
Keserű H.-nek adja, aki az elbámészkodó 
Rademacher mellett helyezett gólt dob. 2:0. 
Kezdés:

most jön a matematika, vagyis Németh 
—Ivády—Bozsi—Halasy a labda útja 
s a centerhalf remekül továbbítja a há

lóba a labdát. 8:0.
Ehhez az akcióhoz bizony a németek még 
csak hozzá sem szagoltak. Németh még fél
pályáról Jö ezután, dobása csattanó felső
kapufa, de nem több. Pedig megérdemelte 
volna a gólt.

Szünet után a német csapat még Jobban 
összeesik, a magyarok ezzel szemben nyu- 
godtabhan játszanak s így azután megtör
ténik, hogy

még egyszer annvl gólt dobnak, mint az 
előző félidőben.

Mindjárt négyméleressel kezdődik a máso
dik félidő. Kummert ráfekszik Jamesre, a 
biró kézzel-lábbal inti a négyméterest, ame
lyet Németh szabályosan betesz. 4.0. Ezután 
kezdik őrölni a németeket. Ivády Halasu-

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálőt 
olcsftn rétiét a gyártótól 
nedeiho Sándor

* u'édánál
Budapest, IV„ Kdroly-httrut 15. n.

02 éves cég!
Horgászul cikkek naav vílaiilttiua l 11 

hoz ad, aki becsap egy németet, majd le. 
úszik, becsapja Rademachert is s a labdát 
gyengéden a kapuba ejti. 5:0. Rademacher 
tehetetlen volt, csóválja a fejét és nevet 
Nagy magyar támadás következik ezután, 
szétszedik a németeket a pontos passzjólék* 
kai, végre Keserű II. jó helyzetben van t a 
labdája bepottyan a hálóba. 6:0. Rade
macher megint nevet! Tetszik neki a szép

Keserű II. Németh

játék. Újrakezdés után Bözsitől kap labdát, 
aki kijátssza Amannt, aztán szépen leúszik 
és beíveli a labdát. 7.0. Istmét ragyogó ak
ció következik az újrakezdés után.

Szabályos háromszögelésben Ivády— 
Ilalasy—Sánkány—Keserű kezén fut 
végig a labda, majd Némcthuél köt ki, 

aki zúgva küldi a hálóba. 8:0.
Utána Keserű hagy ki egy helyzetet, majd 
Bozsi lövését menti a kapufa. Már-már ugy
látszik, hogv marad az eredmény, amikor 
Halasy taktikája után Bozsi kap labdát, le
úszik és a leállt németek mellet belövi a 
— kilencedik gólt. Ezzel aztán véget is ér a 
magdeburgiak nagy megpróbáltatása.

Tudnak a leventék.,,
Vasárnap rendezte meg a testnevelési fel. 

ügyelőiig az 1931. évi Budapest kerületi le
ventebajnokságokat. A versenyeket két részben 
rendezték meg és

úgy a junior-, mint a senlor-bajnokságok- 
nak rengeteg indulója volt.

Maga a verseny felért egy közepes színvonalú 
atlétikai versennyel és úgy a juniorok, mint a 
szeniorok pompás .eredményeket produkáltak 
A junioroknál a 100 méteres síkfutást Engel 
11.6 másodperc alatt nyerte, mig a 400 méteres 
síkfutásban Fried aki még csak a múlt héten 
mint <KlSOK-ista javította meg nz 500 méteres 
ifjúsági rekordot — győzött 56.4 mp-es idő 
alatt. Igen jó még a távolugrás eredménye, 
ahol Góidner 636 cm, Somogyi pedig 6.31 cm-l 
ugrott.

A szenioroknál 100 méteres síkfutásban Ko
vács győzött 11.2 mp alatt, miután a starter 
Gyenest ismételt kiugrásai miatt kiállította, 
800 méteren Verböczy győzött 2 perc 07.1.5 mp 
alatt és az 1500 méteres 
síkfutást nagy küzdelem 
után nyerte Krizsán.

Egészen a finisig az 
Ifjúsági Simon ve
retett és Krizsán 
csak 100 méteres el
keseredett finis után 
tudta maga alá
gyűrni az Ifjúsági

bajnokot.
Krizsán 4.19 mp-cel, Si
mon 4.20 mp-cel futott. 
Igen jó még a gerelyve
tés eredménye, ahol Balá 
sál győzött.

Krizsán
zs 5060 cm-ea dobás-

A Bástya a kultuszminiszter . 
intervencióját kéri az osztályozás 

ügyében
Szeged, jun. 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) Nincsen bajnoki finis botrány nélkül. Az 
oszlályozómérkőzésck körül legalább is mindig 
„kitör a gyalázat" s amint az ismeretes, leg
utóbb az Attila három megvesztegetett játéko
sát tiltoták el örökre a fuballól s egyutal meg
fosztották az Attilát a bajnokságtól is. IgAn 
áml Csakhogy az ügy még nincs befejezve, 
mer a fellebbezések végevárhatallan sora vár 
még elintézésre.

Az osztályozó™ utasított Bástya tehát ott 
áll ellenfél nélkül.

Ez pedig azt jelenti, hogy lábhoz tett fegyver
rel kell várni, nincs túra, nincs program, ergo: 
nincs pénz.

Azi zgalom igen nagjr Szegeden.
Az egyesület önhibáján kívül kerül Igy 

anyagilag válságos helyzete.
Ezért elhatározták, hogy minden összekötteté
sük latbavetésével felkérik gróf Klebelsberg 
kultuszminiszteri, aki megértő barátja és or
voslója a magyar sportnak, hogy tekintélyével 
teremtsen rendet ebben a kérdésben.

Férfi fehér (tennisz)

HMKI7.-
Székely Jenőnél

IV., rettll SBndor-aica 0.



Budapest, 1931 Junius 8. HÉTFŐI NAPlö
Remecz 4672 cm-es dobással verte a diszkoszdobó 

mezőnyt, de a hatodik is 4240 cm-t dobott 
a MAFC atlétikai versenyén

Amerre a madár Bem jár, a kies fekvésű 
Bertalan-utcában, a vadregényes környezetben 
meghúzódó pályáján rendezte meg atlétikai 
versenyét vasárnap a MAFC. A verseny a má- 
sodklasszis érvényesülésére adctt alkalmat s ki 
is tombolták magukat a derék ifjak — remél
jük, jó Időre. Mert az 535 cm-es távolugrások 
és 28—30 méteres diszkoszdobások nem igen 
népszerűsítik az atlétikát. Még szerencse, hogy 
volt egy elsöosztályu diszkoszverseny, anii 
megmentette az egész versenyt a teljes unalom
tól. Ez az egy szám egymaga felért az egész 
versennyl. Mert

Ilyen dlszkoszdobó-verseny még nem volt 
Magyarországon s csak az amerikai 

bajnokság gyűjt egybe Ilyen mezőnyt.
Madarász kivételével az egész diszkoszdobó
gárda egybegyült s már a második dobásra 
Remecz, Marvallts, meg Donogán túl voltak a 
45 méteren! Remecz harmadik dobása 4672 
cm-re, Marvalits pedig 4611 cm-re javított, mig 
Donogán megelégedett 4597 cm-el. A továb
biakban azután egyik sem tudott javítani, bár 
Remecz még kétszer túljutott a 46 méteren. A 
végeredmény azután a következőképpen ala

Egy kőbányai diák 
14 métert dobott súllyal 

és 43 métert diszkosszal
A kőbányai Szent László-reálgimnázium va

sárnap tartotta meg évzáró sportünnepélyét, 
amelyen Horváth, az intézet kiváló sulyallétája 
szenzációs eredményeket ért el. A tavaly Zala
egerszegről felkerült diák ugyanis

a snlydobást pontosan 14 méterrel, a dlst- 
koszdobást pedig 43.32 cm.-es pompás ered

ménnyel nyerte.
Horváth mindkét eredménye KISOK-rekord 

ét jobb a fennálló ifjúsági rekordnál is.

Ötven méteren felül 
dobott a legfiatalabb 

Bácsalmási 
egyelőre csak füleslabdával

A Magyar Országos Torna Szövetség meg
bízásából vasárnap a Ferencvárosi Vasuta
sok Sport Köre országps tornaversenyt ren
dezett gyáliuti pályáján. A versenyen tiz 
.egyesület csapata vett részt. A csapatok 
a Bolla és Kokas vándordíjért küzdöttek

MoforkerékpárszereDcséílenség érte a Kerékpáros 
szövetség mentőosztagának parancsnokát és fiát 

Szenes győzött a hosszutávu országúti bajnokság 2-ik futamában
Ötvenöt versenyző részvételével, az MKSz ren

dezésében tegnap futották le a Budapest—Ács 
—Budapest kétszáz kilométeres távon a hosszu
távu országúti bajnokság második futamát. Bár 
a versenynek a szeles idő nem kedvezett, az 
elért átlagidő: 33.140 km. óránként, figyelemre
méltó. A verseny győztese Szenes (MTK) lett 
Kóczán (Törekvés) előtt, mig a favorit Nemest, 
sorozatos tömlősznkadás gátolta képességeinek 
a kifejtésében. A versenyen egy súlyosabb bal
eset is történt, amennyiben

Schebella Ágoston, az MKSz mentőosztagá
nak parancsnoka ,három kilométerrel a cél

KÍÍLFÖLBI SPORTHAPÜI
A „sötét" magyar válogatott 
csapat kápráztató győzelme 

Középnémetországban 
Profiválogatott—Középnémetország 5:1 (3:0)

Gallina
SataL friss

Bltterfeld, junius 7.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

tizes.) Nehéz próbatétel előtt állott a magyar 
labdarúgás, amikor a nagycsapatok játékosai 
nélkül volt kénytelen anyagi okok miatt fá

rasztó bajnoki szezon 
utón Középnémelország 
válogatott csapatával meg
mérkőzni.

Valijuk be őszintén, 
hogy —- legalább ■ 
nevek után ítélve — 
hasonló válogatott 
csapat még alig öl
tötte magára a ma
gyar színektől tar- 
kúlló trikót. Má
rlássy dr, a csapat 
kapitánya azonban 
jól uámltott, mert a 

II áHó, harcias magyar
csapat csodákat müveit és hatalmas gól
aránnyal győzte le as éppen nem gyönge 

középnémetországi válogatotl csapatot.
A mérkőzést a hitlerfeldi uj stadionban játszot
ták le, Offenbach biró vezetésével.

A professzionista válogatott csapat a követ
kező összeállításban játszi tt;

kult: 1. Remecz 4672 cm, 2 Marvaliti 4611 cm.
3. Donogán 4597 cm, 4. Bácsalmási P. 4390 cm. 
S.Kuliczy 4336 cm, 6. Rózsa 4240 cm.

A másik elsöosztályu verseny az 500 méteres 
síkfutás volt. De hát 
csak Barst volt kapható 
arra, hogy a MAFC-pá- 
lyán starthoz álljon s a 
gyenge ellenfelek nem 
késztették küzdelemre.

így Barsi 66.2 mp-es 
idővel győzött 

az MTK Sugár, meg An
tal ellen.

A többi eredmény kö
zül kiemelkedik Balogh 
316 cm-es helyből távol
ugrása, Valentin 26.7

za.m mp-es 200 m gátfutásaBa„l László J «m.eJ u.
volugrása.

A' versenyt egy izgalmas 4X200 méteres nép- 
tinnpcéllycl egybekötött gátfutó-staféta zárta 
be. Legalább volt valami vidámság.

egymással. A nagy számban megjelent elő
kelő közönség sorában ott volt Hohlfeld Henrik 
ny. államtitkár, a MOTESz ügyvezetö-elnöke, 
Usetty Béla dr. országgyűlési képviselő és so
kan mások.

A Bolla-vándordíjat (Összetett verseny: nyúj
tón, távolugrás szabadgyakorlatok) a BBTE 
csapata nyerte 143.33 ponttal. 2. TFSC 138.43 p. 
3. VÁC 116.06 p.

A Kokas-vándordijat (összetett verseny: 100 
m-es síkfutás, korlát) a Testnevelési Főiskola 
csapata nyerte 289.50 ponttal. 2. a Ferencvárosi 
Vasutas Sport Kör 245.85 ponttal. 3. Postás 
240.40 pont.

A hölgyek összetett csapatversenyét (korlát, 
buzogány) a BBTE csapata nyerte 56.30 pont
tal. 2. OTE 54.06 p. 3. Ferencvárosi Vasutas 
SK 52.46 p.

Alacsony nyújtó (36 éven felülieknek): 1. 
Pászti BTC 56.20 ponttal. 2. Dückstein VÁC 
54.10 ponttal.

Fűleslabda-dobás: 1. Bácsalmásy TFSC 51.23 
m. 2. Paulin III. kér. TVC 42.39 m. 3. Sándor 
VÁC 30.85 m.

Magyarország 1931. évi kötélhuzóbajnoka a 
III. kér. TVE csapata.

A Postás SE hölgylagjainak ritmikus gyakor
lataival, a VÁC partere-gyakorlataival, majd a 
MOTESz válogatott férflciapatának magas 
nyújtó gyakorlataival ért véget a jól sikerült 
verseny.

előtt, eddig még Ismeretlen körülmények 
küzlitt, — motorkerékpárjával as árokba 

fordult
Schebella combtörést és agyrázkódást szenve
dett, fia pedig a jobbkezét törte.

A verseny eredménye egyébként a következő:
1. Szenes Károly (MTK) 6 óra 02 perc 08 mp., 

2. Kóczán (Törekvés) félgéphosszal, 3. Vida 
(UTE) másfélgéphosszal, 4. Bállá (P. Viktória 
K K), 5. Huszka I. (Világosság), 6. Jálics (Pos
tás), 7. Madl (UTE), 8. Simon (BSE), 9. Székely 
(UTE), 10. Huszka II. (BSE).

Gallina—Werner, Bíró—Steiner, Vámos,
Belesik—Iglódy, Vadas, Karács 11, Bi

li ám I, Belkó.
A mérkőzés elsőrangú propagandája volt 
a magyar futballnak s a magyar csapat re

mek lendülettel éa pompás ÖeMjátékkal 
kápráztatta el a néaők emeli.

A csapat legjobb embere Collina, Bihámy és 
Iglódy volt.

A németek kezdenek, a magyar csapat azon
nal támadásba megy * néhány perce* fojtogató 
ostrom után Iglódy gólja már a hálóban van. 
Nem sokkal később Iglódy Ismét eredményei, 
majd utána Bihámy ktrül jó helyzetbe s helye-

TUNCSDAM
FÉ NYERÖS. TARTŐS.GAZDASAGOS

zett labdája az egyik német hátvédről Irányt 
változtatva, a hálóba kerül. 3.0.

Szünet után szemmeflóthntó nagy fölényben 
a magyar csapat a legnemesebb skót stí
lusú össrjátékkal szórakoztatja a közönsé

get,
majd a 10. percben Kovács 11. átdrlbllzi magát

Nem kímélte a dán válogatott csapat 
a Bocskayt

Dánia—Bocskay 5:1 (4:0)
Kopcnhága, junius 7.

(A Hétfői Napló tudósitójának távirati je
lentése.) Alig néhány napja, hogy a Bocskai 
elkezdte úgynevezett „északi" túráját, amely
nek első állomása Dániában volt. Itt első 
mérkőzésén minden magyar sportember örö
mére az Opensee csapatát 7:2 arányban 
győzte le. A győzelem után a benfentesek 
ugyan arról suttogtak, hogy az Opensee a 
helybeli legényegylet csapata, szóval a re
mek kezdés után még mindig van miért ag
gódni a továbbiakban. A rosszmájúság azon
ban mit sem vont le a. Bocskay utazástól is 
fáradt csapatának szép teljesítményéből.

Sajnos, a második stáció már megoldha
tatlanul nehéz feladat elé állította a debre

Kispest csapata is vereséget 
szenvedett Temesvárott

Ripensia—-Kispest 4s3 (2:1)
Temesvár, junius 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Kispest csapatának temesvári bemutat
kozása, — hasonlóan az ott járt többi magyar 
csapathoz, — nem sikerült. Nemcsak számsze
rűleg hozott kudarcot ez a találkozó, de játék
aivá szempontjából is messze mögötte maradt a 
mérkőzés a várakozásnak. A Ripensia sokkal 
többet és veszélyesebben támadott, mint ellen
fele, s

egy kis atetencsével még nagyobb arányban 
Is győzhetett volna.

VILÁGSZEMLE
AZ FTC ÚSZÓINAK SOROZATOS GYŐZELME 

LAIBACHBAN
Az FTC Olaszországban túrázó uszócsapata 

hazafelé való útjában Laibachban állt starthoz. 
Az Illyrla által rendezett verseny nagy sikert 
hozott a magyar színeknek, mert

valamennyi számot az FTC úszói nyerétk 
meg.

A 100 méteres gyorsuszáshan 7.entat 1 :Ö7.8 
mp.; 100 m. hátussásban Hunyadi 1:27.7 mp.) 
100 m. mellen pedig Forrva 1:25 mp. alatt győ
zött. A 4X50 m. stafétában 2:32.6 mp., a 
3X100 m. stafétában pedig 4-02.5 mp. alatt 
győzött az FTC. A vizlpólót 11:1 arányban fö
lényesen nyerte az FTC ■ rendező egylet ellen.

KETTŐS FRANCIA GYŐZELEM 
JUGOSZLÁVIÁBAN.

A francia Cette szombaton és vasárnap Új
vidéken szerepelt és mindkét napon pompás 
játékkal nagy győzelmet aratott. Az első na
pon a Radnlckit 4:2 (2:0), a másodikon pedig 
• Vojvodlnal 4:1 (2:0) arányban győzték le.

A bajnoki mérkőzések során a kővetkező 
eredmények voltak: Belgrád: BSK—Jugoslavia 
3:6 (2:0).

Zágráb: Gradjaaskk-HASK 1:0 (10).
Ljubljana: Concordlna (Zágráb)—Primoric 

20 (1:0).
Spalato: Hajónk—Ülyra 140 1(50). Az ame

rikai turnéjukról hazatért Hajdúk első mérkőzé
sükön szenzációs játékkal szinte Hsöpörték el
lenfelükéi. 

a védelmen s megszerzi a negyedik gólt. A 
mérkőzés utolsó negyedórájában a kissé fölé
nyes magyar csapatot áttöri a német csatársor 
s a drezdai Schackenheim megszerzi a beesület- 
Íólt. Már-már vége a játéknak, amikor Bihámy 

gyes kiugratás után védhetellcn lövéssel zárja 
le a magyar győzelmet.

cenieket. Ugyanis Kopenhágában a dán vd- 
lógatott csapatát kellett volna legyőzni. Az 
erős bajnoki szezon és az utazás fáradalmai 
megfosztották a kék-sárgákat ismert lendüle
tüktől és

az erősen felkészült dán válogatott 
könnyedén szerezte meg nagyarányú 

győzelmét.
Az első félidőben már megpecsételődött a 
Bocskay sorsa, mert nem kevesebb, mint 
négy gól terhelte a hálóját. Szünet után ösa* 
szeszedto maradék erejét év erős finissel si
került megszerezni a becsli lelgólt, amelyre a 
dánok még egy szabadrúgásból eredő góllal 
válaszoltak.

A gólok nagyrésze, mindkét fél részéről, véd
hető lövésekből esett.

A vozető gólt Raflnszky révén a Ripensia 
szerzi meg, amit Kispest Steiner lövésével egyen
lít. Ezt a gólt Lakatos eredményes lövése kö
veti s igy a Ripensia előnnyel fordul. Szünet 
ufón Paczolay egyenlít, ám Burger hosszú sza
badrúgását Dénes nagy elképedésre, beengedi. 
Potya gól! Majd Lakatos ér el eredményt, több 
elszalasztolt gólhelyzet után. A végeredményt 
Steiner állítja be.

TAC—Bánátul 80 (1:0). Bajnoki mérkőzés.

Eszék: Gradjanski—Pancsoval SC 8:2 (2:01. 
Nagybecskerek: Obilics—Eszéki Slavia 3:2 

(3:1).
Sabác: Mecsva— Bácska 10 (0:0).

JÓL FUTNAK A NÉMET RENDŐRÖK
Vasárnap futották le a Postdam—Berlin 

25 km-es stafétaversenyt, amelyet 56:55.1 mp-es 
jó idő alatt a berlini rendőrstaféta nyert meg 
a Charlottenburgi S. C. előtt.
KIJELÖLTÉK A NÉMET DAVIS CUP-CSAPA- 

TOT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELLEN 
Berlinből jelentik: A berlini Rőt—Welss 

nemzetközi lawn-tcnniszvcrsenye során ma 
eldőlt Berlin nől-egyes bajnoksága, melyet a 
francia Adamoff nyert meg Friedlcbcn asszony 
ellenében 3:6, 6:0 6:4 re.

A férfi-egyes a cseh Menzel és a németek 
legjobb játékosa, Prenn között dől el.

A német lawn-lennisz szövetség a junius 
12—14. között a Blau—Wciss pályán Berlinben 
lejátszandó Németország—Egyesült Államok 
lawn-tennlM-mérkŐzésrc Prenn mellőzésével a 
következő játékosokat jelölte: 1. Nurney 
(Köln), Gramm (Hannover); páros: Zandcr— 
Eichner (Berlin).

X A MESE nyerte az év első vizipóló 
bajnoki mérkőzését. Egerből jelentik: Ma 
játszották le az idei óv első bajnoki vizipóló 
mérkőzést, amelyen a MESE vér- és akció
szegény játék után Tarródy és Baranyai gól
jaival 2:1 (1:0) arányban győzött az MTK 
ellen.

X Somogy—Pécs-Baranya 0:0. Kaposvár
ról Jelentik: A Ré| csapat barátságos mérkő
zése nagyon nyári hangulatban folyt le. A 
mór közé* folyamán a Somogy volt a főbbet 
támadó, <le — mint kitűnt — a gólokat 

Jakubc civillé magával Németországba. ,.a
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Gerevich győzött 
a szigeti vivóversenyen

r ’A Margitszigeten vasárnap volt egv vívóver- 
ienv. A verseny eredetileg nemzetközinek in
dult — ugy volt, hvgy a legjobb külföldi vívók

Gerevich Nagy Ernő
eljönnek —, de végűi csak három közepes len
gyel és két még közepesebb tudású angol ér
kezett meg. őket is az a felette kellemetlen bal
esett érte azután, hogy már az előmérközések 
során elvéreztek.

így a magyar vívók intézték el egymás között 
a verseny sorsát, noha csak az úgynevezett má
sodik garnitúra állt ki a plansra. Mert nemcáak 
az olaszok- gondolták jobbnak a távolmaradást, 
hanem

a bécsi Európa-bajnok magyar csapatból la 
hiába kerestük a legjobbakat.

Mindössze a fiatal Gerevich érzett magában 
annyi erőt, hogy a csütörtöki verseny után, va
sárnap ismét a plansra álljon. De

Gerevich azután meg la nyerte a versenyt.

Igaz, hogy Nagy Ernő kemény ellenfél volt, 
csak az utolsó, Gönczytől elszenvedett asszó 
után engedte át az elsőséget Gerevichnek.

A verseny végeredménye a kővetkező: 1. 
Gerevich MAC 8 győzelem. 2.'Nagy MAC 7 győ
zelem. 3. Rajcsányi WVC 5 győzelem. 4. Gönczy 
MAC 5 győzelem. 5. Eckl RÁC 4 győzelem. 6. 
Makay TVC 4 győzelem.

a Bumi szinwr f*c Cv M SS, 
idei slAgeroperettje Wi Wfca ■■■ HIUBIB)

Szívesét Irta: SZBntO firmfnd és SZtCien miRSIV. Zenéjét Bzerzette: RadO J3ZJM, ,
„Rég! jó Budapest" zeneszerzője. Rendező: Lóránth lil.mod. Karnagy: Andor Zltgmond. 

Bemutató elöadát szombaton, junlui 13-án
Főszereplők : Honthy Hanna, Kun Magda, Rátkai Márton, Dolly Ferenc, 

Szlklay József, RadO Sándor, „ortl Sándor éa 80 szereplő.
Pompdd, kacagtató ttövog ! Ragyogó ónak- ók táncccámok ! Tílndtikló klétIHóal
Az első tfz e'őádAn Je vei válthatók a Budai Sslnkör pénztáránál én az összes jegyirodákbau.

A Vienna nyerte az osz
trák futballbajnokságot

Bécs, junius 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn- 

tése.) Az osztrák elsöligabajnokság tegnap be
fejeződött. Az utolsó fordulóban a Vienna győ
zött az Ausztria ellen 4.7 (2:0) arányban s ezzel 
Ausztria bajnoka lett.

Ezt megelőzően a Rapid a WSC ellen 6:4 (4:1) 
irányban győzött.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK
PELTZER GYŐZÖTT HANNOVERBEN.

Hannoverből jelentik: A vasárnapi atlétikai 
versenyen indult Pcltzcr is és jcienrós forma
javulásról lévén tanúságot, 49.8 mp-es i el I 
győzött.

X A Vasas kettős győzelme Brassóban. 
'Brassóból jelentik: A Vasas kétnapos ven
dégszereplése teljes sikerrel járt. Szombaton 
a Vasas az fndustria Aviatica Romana csa
patát ezer főnyi közönség előtt Braun biró 
bíráskodásával .1:0 (1:0) arányban győzte le. 
A mérkőzés mindvégig a budapesti csapat 
fölényének jegyében zajlott le. Góllövők: 
Brunrcker (23 p.), Stanzl (II. félidő, 12 p.), 

Dán (24 p.).
Vasárnap a Vasas 8:0 (4:0) arányban 

verte a Brassovia csapatát, A mérkőzést a 
bukaresti Papatopol vezette. A kétezer főnyi 
közönség előtt lejátszott mérkőzésen a 
.Vasas szép iskolajáték után a közönség 
tetszésétől kísérve rúgta gólját. Góllövők: 
Jenéi (5 p.), Niculescu (öngól, 10 p.), Egri

AUTÓNAPLÓ
>( Útelzárások. A Budapest—kecskémét— 

szegedi állami közül Szeged közelében lévő sza
kasza junius hó 1-től augusztus hó 15-élg a 
közlekedés elől cl lelt zárva. Ennélfogva Sze
gedre az útvonal augusztus hó 15-ig a követ
kező: Budapest—Kecskemét—Kistelek—Sövény

Speciális

SHELL
autóolajok palackokban

Minden

SHELL 
töltőállomáson kaphatók 
Csak az olaj árát fizeti

Vásároljon

SHELL
olajcsekkfüzetet

hó,.-SAndorr.lv.-S>-.«M — Jnnlu, l.ó IR Ún 
é* 19-én reggel 7 ólától d. u. 2 óláig a Sándor- 
falva—szegedi utréss Is el !•*« Hm. c kél na 
pon tehát csak d. u. 2 órától lehel az utvona- 

NYOMATOTT A C.LOBUS NYOMDAI M11INTF.ZET H. T. K<MEOBGOCEEE IN. BUDAPEST, VI, ARADI UCCA 8. - NYOMDAIGAZGAToThAVAS M.

(37 p. és 43 p.), Egri (II. félidő, 13 p.), 
Brunecker (20 p.), Stanzl (34 és 38 p.) CEj

X Olaszország atlétái legyőzték Francia - 
országot. Bolognából jelentik: Má tartották 
meg uz Olaszország—Franciaország válogatott 
atlétikai mérkőzési, amely az olaszok fölényes 
78:69 pontrányu győzelmével végződött.

X Csak meghosszabbítással győzött a Sla
via Párizsban. Párizsban a Club Francois, a 
Slavia, az RC Santauder, a Wolverhampson 
Wanderers, az Urania Genf és a Racing Club 
Paris részvételével labdarugó tornát rendeztek. 
A Slavia 1:1-es eredmény után csak a meg
hosszabbított játékidőben tudott győzni, igaz, 
hogy aztán 4:1 arányban. A további eredmé
nyek: RC Santauder— Wolverhampton 3:1 és 
Urania Genf— Racing Club 3:0.

X A lipcsei Eintracht döntetlenül mérkőzött 
Szófiában. Szófiából jelentik: Balkáni túrája 
során ma a lipcsei Eintracht csapata Szófiában 
a jóképességü Szlávával mérkőzött és változa
tos küzdelem ulán 1:1 (0:0) arányban döntet
lenül végződő! a mérkőzés.

X A g.vephoklbajnokság vasárnapi fordulója. 
A BBTE Lehrer és Róka góljaival 2:0 (1:0) 
arányban győzött a BHC ellen s ezzel nagyon 
megnövekedtek a bajnoki kilátásai. Az MHC 
pedig 1:0 (0:0) arányban győzött a BHC ellen.

X a KISOK országos tornaiinnepélyt rendez 
junius 14én, délután 5 órakor az Ullöi-uti pá
lyán. A nagyszabású ünnepélyen háromezer 
diszlomász vesz részt.

X A kiesésre álló BTC legyőzte az UTE 
csapatát.. Az amatőrbajnokság tegnapi for- 
dulójának nagy meglepetése a kiesésre álló 
BTC-nek az Í)TE fölött aratott győzelme. A 
többi meccsen a favoritok győztek. Az ered
mények a következők: BTC—UTE 1:0 (0:0). 
MTK—„33“ FC 4:2 (2:1, Póslás—BEAC 5:1 
(0.0, BSzKRT—FTC 2:0 (0Í0), BSE—III. 
kér. TVE 4:1 (2:1), Törekvés—URAK 5:3 
(2:2).

X Tegnap fejeződött be Ausztria és az 
Egyesült államok tennlmérkőzése, amelyet a 
várakozásnak megfelelően az USA nyert meg 
5:0 arányban.

lat használni. — Az Eger—kecskeméti th. 
közút átépítése megkezdődött. Egerbe a leg
rövidebb utón Füzesabonyon keresztül lehet 
most eljutni.

)( A velencei nemzetközi motorcsónakverse- 
nyék 1931 szeptember hó 13-tól 20-ig lesznek a 
velencei Lidó előtti elzárt tengerszakaszon. A 
versenyekre 50%-os vasúti utazási kedvezmény 
van biztosítva 20 napra. Szállodaárak teljes 

ellátással a IJdón 30-tól 80 líráig. A verse
nyekre 300 000 líra készpénz dijat tűzött ki a 
rendezőség. Megjelentek a versenyek részletes 
kiírásai éa szabályai töhh*nyelven, ezek beste-

rezhetők a Hungária Automobil Clubban. 
(Vili., Rökk Szilárd-utca 22. I. 8.) A versenye
ken elöreíáthatólag a magyar motorcsónak
versenyzők is résztvesznek. A versenyek meg
tekintésére a Hungária Automobil Club a Ma
gyar Atlétikai Clubbal és a Magyar Touring 
Clubbal karöltve autós- és motorosturát rendez 
Velencébe, szeptember havában.

Autólámpa-utmutató. Az éjjeli autóvezetés 
biztonsága elsősorban a jó és korszerű autó- 
világitástól függ. Ennek jelentőségét a hatóság 
is felismerte és az autók célszerű világítását 
fiz autótulajdonosok saját érdekében kötelezővé 
tette. A jó autóvilágitásnak elengedhetetlen fel
tétele, hogy minden egyes lámpahelyen a meg
felelő típust alkalmazzuk. Az autólámpák terén 
való tájékozódást igen egyszerűvé teszi most 
a Tungsram-művek uj autólámpa-utmutatója. 
E rendkívül praktikus füzet alfabetikus sor
rendben tartalmazza nz összes autómárkákat 
és pontos felvilágosításokat nd arranézve, 
hogy bármely, márkájú és modellű kocsihoz 
az összes lámpahelyeken milyen tipusu és elő- 
irúsu lámpát kell használni. A Tungsram-mű
vek ezzel sok munkát és fáradságot takarítanak 
meg az autótulajdonosoknak és vezetőknek s 
a legmegfelelőbb autólámpák kiválasztását 
rendkívül megkönnyítik. A Tungsram autó- 
lámpa-utmutaló minden szaküzletben ingyen 
kapható.'

)( A Padovai Motor Club értesíti a magyar 
autósokat és motorosokat, hogy a junius hó 
20, 21. 22-re tervezett padovai motoros-hetet 
és csillagturát junius hó 13, 14, 15-én tartják 
meg. Minden további felvilágosítással szolgál a 
Hungária Automobil Club.

LÓSPOfitT
Bécsi versenyek

First Start nyerte az osztrák 
derbyt Dagger és Balboa előtt

Pompás keretek között Miklós köztársasági 
elnök, Ender kancellár s a politikai, katonai 
és a társadalmi élet minden számottevőjének 
jelenlétében nagy közönség előtt futották le 
vasárnap a Freudenauban az Osztrák derbyt. 
Az Osztrák derby küzdelmét a magyar istállók 
részvétele hélkül el sem lehet képzelni, az idén 
azonban az osztrákok maguk között intézték 
el a kékszalag dicsőségét, mert a magyar istál
lókban fellépett járványos köhögés a magyar 
telivéreket már előzetesen megfosztotta a ver
seny startjától. Zápolya ugyan felment Bécsbe, 
de betegsége miatt internálták s mivel seho
gyan sem tudott rendbejönni, ö is kivált a pá
lyázók sorából. így nem volt alkalom, hogy a 
magyar istállók revansot vegyenek az osztrá
kokon a Milleniumi díjért.

Ar. a mezőny, amely az idei Osztrák derby 
dicsőségért pályázott, bár az osztrákok legjobb 
hároméveseiből állott, nem mondható értékes
nek, mert felének klasszisa a mi jobb handi- 
cap lovainkéval sem ér fel. A verseny favoritja 
már hetek óta Kellermann volt, a favoritnak 
azonban ugylátszik nem felelt meg a derby tá
volsága s csak negyedik tudott lenni First 
Start, Dagger és Balboa után. First Start köny- 
nyen ötnegyedhosszal verte Daggcrt, Balboa 
ledig háromnegyed hosszal volt harmadik. — 
virst Start az idén mindössze kétszer futott. 
Pesten mutatkozott be a Csepeli handicapben, 
de ott 39 kilójával is helyezetten volt. Második 
szereplése már értékesebb, a Confusionarius ver
senyben ugyanis egy hosszal volt Kellermann 
mögött harmadik. Érthető tehát, hogy a bécsi 
közönség nem igen bízott benne s mint autszaj- 
dér nyerte a versenyt. A derby-nap részletes 
eredménye a következő:

I. FUTAM: 1. Dcdlcation (3:10 reá) Szilágyi,
2. Ormond (2%) Szabó L. Több ló nem futott. 
Tót.: 10:12. — II. FUTAM: 1. Patriot (8:10 reá) 
Esch S„ 2. Eiswind (4) Szabó L., 3. Kedvenc 
(3) Takács. I. Fin.: Kinoprinz, Hapag. Tót.: 
10:18, 12, 16. — in. FUTAM: 1. Arabian (8:10 
reá) Esch S., 2. Passat (4) Szilágyi, 3. Tip Top 
(2)4) Schejbal. Fm : Pollit, Chestnut, Samo- 
thrnke, Oslo. Tót.: 10:18, 11, 17. 11. — IV. FU- 
Tam; Osztrák derby. 1. Fürsténberg First Start 
6) Gulyás B., 2. br. Rothschild Dagger (2)

Szabó L., 3. Stall Frcihof Balboa (2) Szilágyi. 
Fm.: Star, Dlavolczz.a Bonvecchiati, Keller- 
mann. Tót.: 10:87, 18, 10, 14. Idő: 2 p. 39.8, mp.
V. FUTAM: 1. Gert (l'/a) Holtey, 2. Rosen- 
c.avaller (8:10 reá) Weissengruher. Tót.: 10:17.
VI. FUTAM: 1. Ulster Prlnz (3) Takács I., 2. 
Osculum (4) Rojik, 3. Hokohal (5) Radakovics. 
Fm.: Lnokoon, Histrio, Szeladon, Cherry Flip, 
Hippos. Tót.: 10:47, 18. 18, 36. — VII. FUTAM: 
1. Ódé (3) Kriz, 2. Moselwein (2%) Szilágyi,

A Magyar 
Lovaregylet

junius hő 13.. 14., 20.. 21 , 28.. 29-én versenyt (art. 
Kezdete d. u. 3.30 óra. Helyárak: I. úri 6 P. (21-én 10 
P.). hölgy 4 P. (2!-én fi P.), II. hely; 2 50 P. III. hely: 
¥i Altér. Páholyülés 8 P. (21-én 20 P.). Pina 10 P.

otalisateur. vendéglő minden helyen. Villamos I. és II. 
helyhez a 20. III. helyhez 24, 38-as kocsikkal. HÉV-en 

Au'obusa A" Vörösmarty-térről 
2.10-3.05, „O Oktogon-térről 2.15—3.10 óra között. 
ViMia V. rutám után. AtszAllójegv i pengő.

|3. Heros (4) Séhejbal. Fm.: Savannah, Daru- 
vér, Happy horse, Babszi, Ronacher. Tót* 

110:29, 14, 15, 22.

Káposztásmegyeri versenyek
Az istállókban a köhögés már szünőfélben 

van s ez némileg már a vasárnapi versenyeken 
is észrevehető volt. A Gödi dijat és a Kétévesek 
versenyét kivéve minden futamban elfogadható 
mezőny indult, s a versenyek érdekes küzdel- 
mekkel folytak le. A színes sport mellett más
ként a favoritok sorozatos veresége jellemzi a 
napot, amelyek közül egyedül Ladiladilom fe- 
lelt meg a bizalomnak. Egymást érték a gaz- 
dag osztalékok, különösen a befutó-fogadások 
kvótái szenzációsak. A második futamban 
negyvenötszörös, á negyedikben százharmic- 
szoros és n hatodikban hatvanszoros osztalékot 
kaptak a szerencsés nyerők. Az akadályver
senyben Durazzo a tribünugrá$nál elkukott, az 
utolsó futamban pedig Bujdosó és Viglegény 
megkéstek az indításnál. A részletes eredmény 
a következő:

I. FUTAM: 1 vitéz Muhr A. Délibáb (1%) 
Csaló, 2. Glühwiirmchen (pari) Frosch, 3. 
Lucky s.trike (3) Ehrenberg. Fm.: Metropole, 
Durazzo. Tót.: 10:33, !4, 15. Befutó: 5:41. — 
II. FUTAM: 1. Klapka-tüzérek Komllfo (lJí) 
Patzák, 2. Detektív (6) Frosch, 3. Szomszéd- 
asszony (8) Túrái. Fm.: Tarantel, Gondtalan. 
Tót.: 10:29, 17, 28. Befutó: 5:225. — III. FU
TAM: 1. Bórhényi T. Tékozló (2) Szentgyörgyi, 
2 Csipkerózsa (2) Hála, 3. Nagyur (7:10 reá) 
Egedi. Tol.: 10:29. Befutó: 5.33. — IV. FUTAM:
1. Kinizsi-tüzérek Ladiladilom (l*/<) Bernolák,
2. Ripacs (12) Sárossy, 3. Okos (2) Feltér. Fm.: 
Dorénavanl, Hozomány. Tót.: 10:19, 15, 35. 
Befutó: 5:529. — V. FUTAM: 1. gr. Wenckheim 
D. Forgatag (5) Weissbach, 2. Billikom (4) 
Hujber, 3. Pihegö (5) Hála. Fm.: Arabella, 
Funny, Fuvolás, Régi nvár. Tót.: 10:56, 17, 18, 
22. — VI. FUTAM: 1. KlasánsZky Zs. Leven- 
dula n (10) Woolbert, 2. Pervesztes (6:10 reá) 
Kaszián T., 3. Orphéus (1)4) Markovics. Fm.: 
Pipacs. Tót.: 10:182. Befutó: 5:296.50. — VII. 
FUTAM: 1. Tkaczuk A. Kirgiz (3) Vrabel, 2. 
Paragon (2)4) Branauer, 3. Jagnjilo (6) Leder- 
tneyer. Fm.: Bujdosó, Viglegény, Szélhámos. 
Tót.: 10:39, 19, 23.

— Megmérgezte qiagát • szállodában egy 
ncvelőnő. A Teréz-köruti Britannia-szállodá- 
ban egy fiatal, 21 éves nö jelent meg szom
baton este és szobát bérelt. Vasárnap dél
előtt feltűnt a szálló személyzetének, hogy 
az tij vendég, aki Turbók Teréz . nevelőnő 
néven jelentette be magát, nem jelentkezik, 
szobája pedig zárva van. Feltörték az ajtót 
s nagy vértócsa közepén, eszméletlenül a 
szoba közepén találták a fiatal nőt. A kihí
vott mentők megállapították ,hogy balkarján 
fölvágta az ereket s nagymennyiségű aszpi
rint vett be. Súlyos állapotban a Rókus kór
házba szállították. Tettét minden valószínű
ség szerint szerelmi bánatában követte el.

— Levágta a kisdiák karját a villamos. 
Borzalmas szerencsétlenség történt vasárnap 
délután a Baross-téren, ahol Pollák Ferenc 
nyolc esztendős kisdiák, egy Elemér-utcában 
lakó pincemester fia, leugrott a 25-ös villamos
ról. A gyerek olyan szerencsétlenül esett, 
hogy jobbkarja a villamos kerekei alá került. 
Karját a villamos tőből levágta. Életveszélyes 
állapotban szállították a menlök a Rókus- 
kórházba.

— Temesvár uj polgármestere. Temesvár
ról jelentik: Temesvár uj polgámesterévé 
vasárnap kinevezték dr. Grofsorean Kornélt, 
aki régebben Eugoson ügyvéd volt'. Grofso
rean Kornél dr. nagy népszerűségnek ör
vend. Megválasztották Temesvár uj szenáto
rát is Kozma dr., volt miniszter személyében.

— Pánik az árumintavásóron egy kiszabadult 
oroszlán miatt. Eaibachból jelentik: A laibaclii 
árunüntavásár területén levő vándorcirkusz 
egyik kölyök-oroszlánja kiszabadult s a vásár 
látogatói közé rohant. Nagy pánik támadt, a 
rendet csak nagy üggyél-bajjal sikerült helyre
állítani. Csak ezután derült ki, hogy a tolongás
ban több gyermek megsebesült. A vásár láto
gatói ekkor dr. Dulár Károlyt, az áruminlavásér 
Igazgatóját felelősségre vonták a történtek 
miatt, majd mikor az elhárította magától a fe
lelősséget, meg akarták lincselni. A rendőrség
nek csak nagy nehézségek árán sikerült a tö
meg dühe elől megmenteni az igazgatót.

— Meghall a bécsi opera súgója. R/au Miksa, 
a bécsi opera ' súgója, Bécs egyik nagyon 
ismeri embere, meghalt. Blau ismeretes volt 
muzikalitásáról és írói tehetségéről. Legslke- 
riilteb műve a „Katserltbchen" cirnü operett 
libretója. Blau azelőtt színész volt. Az operáho/ 
Mahler Gusztáv nevezte ki

— Találkozó. A dombóvári rom kath. tőalmnlxiúm- 
h»n 1917. évben ncovedik oixlílyt és 1921. évben érett
ségizett tanulói f. hó 21-én délelőtt VzS órai kezdettel 
lartjAk találkozójukat a gimnázium helviségében. Vf*"”- 
itt tarlatik 11 órakor a Dombóvári Öregdiákok M*/- 
ittléte alakuló közgyűlése. Az érdekeltek Míves rttealclr- 
né‘él kéri Bíró Károly dr. budapesti (Vili., Jónsef-körut 
20) ügyvéd és Bábel Lajos dombóvári községi- jegyre.

A szerkesztésért é» kiadásért felel:
Dr. EKEK HUGÖ


