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Bethlen szenzációs bejelentése 
Olaszországgal és Ausztriával 

való megegyezésünkről
—■——-

Rövidesen Németországgal es Csehszlovákiával megnőttük a megegyezést. 
A miniszterelnök sulyos klieieniesei a klrálykerdesben es Fáneurena 

megvalósításának teltételeiről

Bethlen kétórás, hatalmas programbeszéde Debrecenben
Megtörtént a nagy esemény. Vasárnap 

megtartotta progranibeszédcl gróf Bethlen 
István. Már a házfeloszlatás pillanatában 
és a választások kiírásakor nagy érdeklő
déssel figyelt az egész ország arra az idő
pontra, amikor Bethlen István ki fogja fej
teni uj programját. És amikor köztudomá
súvá vált, hogy vasárnap tartja meg beszé
dét a miniszterelnök, nemcsak Debrecen, 
hanem nz egész ország, sőt a külföld is fel
figyelt erre a fontos momentumra, mert 
mindenki tudta azt, hogy Bethlen István 
gróf, szokásához híven, feltétlenül vala
milyen nagy meglepetést tart tarsolyában 
a polgárság számára. És akik meglepetést 
vártak, nem is csalatkoztak, mert Bethlen 
ez alkalommal is oly meglepetéssel szol
gált választópolgárainak, amire senki sem 
volt előkészülve. Bethlen bejelentette, hogy 
megkötötte a megegyezést Olaszországgal 
és Ausztriával, amelynek értelmében a 
magyar búzának és terményeknek a pari
tásos áron jóval magasabb bebocsátást biz- 
tositptt ezekbe az országokba és közölte azt 
is. hogy rövidesen ugyanilyen megállapo
dást létesít majd Németországgal és Cseh
szlovákiával is.

A mindent átfogó gazdasági program 
után áttért a miniszterelnök az aktuális 
politikai kérdések fejtegetésére is s ennek 
során ugyancsak újabb tételt állított fel. 
amikor megváltoztatta a régi jelmondatot 
akként, hogy:

Istenért, hazáért és királyért.
A legerélyesebben tiltakozott a királykér
désnek állandó és Illetéktelen helyről való 
előráncigálása ellen, s végül kijelentette, 
hogy szívesen híve a Páneurópa gondola
tának, de csak akkor, ha a békeszerződé
sek igazságtalanságait végleg elhárítják fe
lőlünk.

A miniszterelnök beszámolója, tmely 
teljes két órát tartott, óriási hatást váltott 
ki a polgárság soraiban, amely a program
beszéd elhangzása után általános lelkese
dés közepette oszlott széjjel.

Meglepetéssel kellett azonban megállapí
tani, hogy Debrecen teljesen nélkülözi a 
legkisebb jelét is annak, hogy ott bármi
lyen választási mozgalom volna, egyetlen
egy plakát sem jelzi akár a választások 
tényét, akár azt a fontos körülményt, hogy

Bethlen vasárnap elmondja a városban
programbeszédét.

A beszámolóról részletes tudósításunk
a következő:

Debrecen, jun 14.
(A Hétfői Nc.pló tudósítójának tclefonjelen 

tése.) Gróf Bethlen István miniszterelnök vasár
nap délelőtt II érakor mondott progr.imbeszé- 
det a Bika szálló nagytermében. A miniszter
elnök beszéde iránt impozáns nagy érdeklődés 
nyilvánult meg. Talpalatnyi hely sem volt a 
szálló nagytermében. n vftlnsztóközönség ezrei n 
Bika-szálló előtti icrrol hallgatták a miniszter

elnök beszédét, amelyet megafon közvetített.
Gróf Bethlen István miniszterelnök autón ér

kezett 8 városba dr- Hadházy Zaigmond főispán 
marsi birtokáról. Lelkes ünneplés fogadta a 
szálló előtti téren, ezer és ezer ember ünnepelte 
öt, a teremben pedig percekig tartó lelkes ová
cióval fogadták Szentpóleri Kun Béla egyetemi 
tanár, a párt helyi elnöke nyitotta meg a győ

lést. üdvözölve a miniszterelnököt, majd gróf 
Bethlen István miniszterelnök állott fel s el
mond I a program beszédét.

Normális időkben, rendes időkben, világnéz 
lett alapon álló pártpolitikai programot hallunk, 
ma gazdasági kérdésekről beszélnek az összes 
jelöltek, mert a nemzetet, az országot, létünket 
elsősorban ezek a kérdések érdeklik ma.

Minden program annyit ér. mi. ezekben a 
nehéz Időkben, amennyit nyújtani tud gaz

dasági téren a nemzetnek.
— Az a nagy világválság, amellyel két évlóta 

küzdünk, az utolsó időkben nem könnyebbe- 

riéit. Mn már nemetak a gabonanemüek, hanem 
más mezőgazdasági cikkek is árhanyatlást 
szenvedtek és szenvednek, sőt még azok a 
nyersterménvek Is, amelyek a világtengeren túl
ról jönnek be Európába, a gyapot, a kávé, tea, 
gumml szóval az összes nyerstermények ma 
órhanyalláson mentek keresztül. Követkéz- 
mínye volt ennek a (öld árának csökkenése, 

kövelkczménye volt ennek az, hogy nz 
a gazda, aki adóssággal küzdőit eddig, még 

súlyosabb helyzetbe kerüli.
A mezőgazdasági osztályok gazdasági 

gyengülése, fogyasztási képességének meggyen
gülése folytán «z ipari üzemek működése is s:ü- 
kebb térre szarui.

Napról napra szaporodik a munkanélküliek 
száma.

Az iparnak rentabilitása is csökkent. Ennek kö
vetkezménye voll az egész világpiacon az ipari 
értékek hanyatlása. Alit I a bunkóiéi összekötte
tésben áll az ipari termeléssel, bankok bukása 
kövelkczetl be és a tőzsdéken JcgyzetI érlékek 
mindenüti többé kevésbé lefelé tendálnak. 
Szemben állunk egy általános hitdlrizissel is.

— Ma kevés állam van Európában, amelvnek 
deficitmentes budyetie volna. Még a nagy, erős, 
gazdag Franciaország is a maga költségvetési 
évét kétmilliárd frank deficittel fejezte be. Az 
angol birodalomban Snonden pénzügyminiszter 
kénytelen volt bejelenteni, hogy a költségvetés 
egyensúlya érdekében uj adónemeket hoz be.

Az állam ■ külföldön hacsak nem akarna 
lehetetlen feltételeket elfogadni, még ■ jelen 
percben Is hosszú lejáratú állami kölcsönt 

kapni nem képes.
És hs mégis azt mondom, hogv a mi helyretünk 
sok más or.-zágé'inl szemben jobb i«gv az igazat 
mondom. Méllóztnssék körülnézni, méifóztassék 
átnézni a határokon nyugatra és kelet felé is. 
(ügy van. úgy van ) És nekünk mégis nehézsé
gekkel kell küldenünk ebben h válságban, mert 
régebben olcsóbb kamatlábra volt herendez
kedve ■ mi közgazdaságunk, mint azok nz or
szágok. amelvek abbun nz Időben is mezőgaz
dasági exp írlországok voltuk.

A miniszterelnök ezután néhány szóval ref
lektált a különböző pártok program jóra nin- l 
erősen hirdltu a Független Kisgazda Párt prog
ramját. amelyet

teljesen egyoldaliinak és éppen ezért az or
szágra nézve károsnak tart.

— Ha végignézem ezt a progrnmmot, — mon
dotta. — uc?v az rl*ö percnen szemembe "illik, 
hogy az lényeges vonásokban hasonlít nhbat 
a ptogrammhoz. amelyet itt Debrecenben f!)2.t- 
ban adtam.

— Azonban két lényeges különbség van 1 
mi és a független kisgazdapárt felfogása között. 
As egyik az, hogy az én felfogásom szerű t 
Igen sok mindent meg kell csinálni ebből, azon
ban csak úgy, hogy ezáltal más jogosult érde
keket érinteni nem szabad. (Élénk helyeslés 
és taps )

Mert a közgazdaság egész éleiét meghon 
tani egyik termelési ág favorizálásával uiv, 
hogy ugyanakkor más termelési ágaknak
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életbevágó érdekelt figyelmen kívül hagy
juk, meggyőződésem szerint nem lehet és 
nem Mabád. (Úgy van, úgy van, taps és

» helyeslés.)
— További különbség köztünk az, bogy az 

én meggyőződésem szerint ha mindaz, amit a 
független kisgazdapárt a maga részéről követel, 
yalóra válnék, a válságon ez alig csökkentené.

— Az én meggyőződésem az, hogyha mind
azt megcsináljuk, amit a független kisgazda
párt óhajt, egy fillérrel sem lesz Magyarorszá
gon drágább a búza, egy pengő külföldi köl
csönnel sem kapunk többet, mint amennyit ka
punk most, sőt ha uz ellen az ingó töke ellen, 
mi drákói rendszabályokkal lépünk fel, abban 
• percben nemcsak hogy nem jön többet ide, 
hanem menekül uz országból, (ügy van, úgy 
van!)

— A válságot nemzetközi eszközök nélkül le
küzdeni nem lehet és inerem állítani, hogy 
kötelességmulasztás minket itt sem terhel, 
•ót ezen a téren éppen

a magyar kormány volt az úttörő 
ée pedig két irányban, okkor, amikor felszó
lította az európai mezőguzdusúgi államokat, 
hogy Összegyűlve egymással beszéljék meg a 
bajokat és állítsanak fel egy konstruktív euró- 
pai programot, amelynek segítségével a mező
gazdasági válságot le lehet küzdeni. — De ml 
tovább mentünk és magunk dolgoztunk ki egy 
programot és vittük a többi mezőgazdasági 
állammal együtt a különböző nemzetközi kon
ferenciák elé.

— Három Irány, három metódus, három le
hetőség van, amelyen keresztül nemzetközi 
összefogás révén a mezőgazdasági válságon 
enyhíteni lehet. Az egyik, amint azt már 
többször kifejtettem,

a buMtermelÖk vllágkartelijének a meg
alkotása, a másik egy általános európai 
preferenrlálls szisztémának keresztülvitele

és a harmadik, amely még szükebb téren 
oldja meg a kérdést, egy

regionális összefogás
nz egyes ipari és mezőgazdasági államok kö
zött. A római és londoni konferencián a ma
gyar földművelésügyi államtitkár terjesztette 
elő n világkarlellnek a javaslatát, amely lé
nyegében abban áll, hogy az összes exportáló 
országok egymással exportkontingensekben ál
lapodjanak meg, amely kontingensek egyenlők 
azokkal a szükségletekkel, amelyekkel az. im
port országok bírnak. Ugyanekkor állapodja
nak meg abban is, hogy az exportokat ezen 
import országokban egyenlő és megfelelő árak 
mellett kínálják, mert ezáltal biztosítható az, 
hogy a termelést költségekkel arányban álló 
árakat kapunk az import országokban és 
végre szükség lelt volna egy harmadik intéz
kedésre, amely kimondja azt, hogy ami igy el 
nem helyezhető a világpiacon, mert nagyobb, 
mint a világpiacnak a szükséglete, — ez bt- 
zonyog dennturálási folyamaton menjen ke
resztül és állati táplálékra hnsználtassék fel. 
A londoni konferencián ehhez a javaslathoz

adok mindazon k. vevőimnek a kifizetett összegek teléért, akik lúniua 
hó 30-álg legalább egy ruhára valót vásárolnak bármely a raktáramon 

létező — sima (nem mintázott) selyemáruimbél.
Mit nyújtok ezen 50°/.-os vásárlási utalvány tejében? Minden vevőm 
jogosult ezen utalványt levásárolni mintázott trancla Moussellne 
Georgette és Crepe de Chlne osztályomban, ugyancsak levásárolhatja 
sima és mintázott dlvatszövet osztályomban, sőt már őszre gondos- 
kodhatlk mindenfajta bársony, arany vagy egyéb estélyi ruha szük

ségletéről.
Néhány cikk a alma aelyemárukból:

. 6.80 XX 3.40 
CrCPC (IC Cllílie extra nehéz minőség,métere P 10.80 kedvezmény 5.40
Crepe de Chine tiszta hernyóselyem, métere

az összes állam ok hozzájárultak az 
Eszakamerikai Egyesült Államok 

kivételével
o- Hozzájárult Kanada, hozzájárult Argentína, 
Ausztrália, az összes európai export országok, 
tnég Szovjet-Oroszország is. Egyedül az Észak
amerikai Egyesült Államok voltak azok, ame
lyik nem járultak hozzá a javaslathoz, hivat- 
kozva arra, hogy kényszer rendszabályokkal 
alkotmányuk értelmében nem köthetik meg 
külkereskedelmük kezét.

A másik javaslatot eag prefcrenciáUs szisz 
téma megalkotása érdekében, amelyet a belg
rádi, bukarcsli és egyéb helyeken tartott kon
ferenciákon hoztunk javaslatba és amely 
utoljára Gcnfben, mint Briand francia kül
ügyminiszter terve került forgalomba, még 
nem vetették el, de még cl sem fogadták, ez 
még további tanácskozások anyagát képezi. |

— Nézetem szerint I

• vilíggczdaságl válság csakis a preferen
ciáik szisztémával oldható meg.

Egy külön európai fogyasztási terület kreálása 
által, amelynek keretén belül azután úgy az 
ipar, mint a mezőgazdaság megtalálná a maga 
boldogulását és szabadulna bizonyos fokig 
oivan konkurenciától, amely ma megnehezíti 
helyzetét. Azonban egyelőre itt sem számolha
tunk bo olyan eredményről, amely a kérdést 
gyökeresen megoldaná.

— Látva a magyar kormány azt a helyzetet, 
hogy egy vilógmegoldás nem lehetséges, hogy 
egy európai megoldás hosszú időt vesz igénybe, I 
s-rt/.ehb regionális megoldást keresett és öröm- | 
ind jelenthetem be, hogy ezt a megoldást meg | 
is tudta találni. (Hosszantartó éljenzés és | 
taps.)

Crepe Georgette minőség,^métere P 

Georgette Superieur
Toile de soie selyenj métere*.í?.”?!*..... P 
HíHlftTI eredeti japán Shantung, tiszta hernyó- 
llUlltlll selyem, eerti- és divatszinekben, métere P 
MzirftPftin liszta hernyóselyem, nehéz ruha- és 
vIUI vllllll kosztümanyag, métere ................... P

DOUPPlOIl ben,earate.,^‘!,yeD?.e\’I.ln.Ok’ p

8.80 kedvezmény 4.40
12.80 kedvezmény 6.40

2.05
3.95
6.90
2.95

5.90 kedvezmény 

7a 90 kedvezmény 

13.80 kedvezmény

5.90 kedvezmény
Maradékok vásárlátónál (2—5 méterig, sima és mintázattok) 
szintén a kifizetett Összegek feléért vásárlási utalványt adok.

FRANKEL K selyem-, sző vet
és dlvatáruhái 

s IV.Bécsluccaö

Mi Olaszországgal és Ausztriával 
megegyezést kötöttünk

Ilyen regionális alapon (viharos taps), amely 
megegyezés remélem, néhány napon belül a 
yélúg elé kerül és amely

megegyezés biztosítja azt, bogy Mngyar- 
orszdg búzáját lényegesen a vllágparltási 
áron felül lesa képes elhelyezni ezekben 

az országokban.
'(Hosszan tart óéljenzés.) Ha ehhez hozzáve 
szem a boltitól, amelyet mint belső segítséget 
adunk a gnjdAknnk, ez már mindenesetre a 
világpiacon ma fennálló 9-10 pengős urnák 
csaknem kétszerese lest. Ha meg hozzáveszem 
azt, hogy ezen szerződésnek rendjén, termó- 
szctcsen állat exportunkról sem feledkeztünk 
meg és Igy nem hajlallk bele a magyar mező-

gazdaság egy egyoldalú búzatermelési 
zalba, hanem fentarlható és megfelelő 
kaphat állattenyésztésünk is, akkor _ . __
mondanom, hogy a jelen körülmények között 
megteltünk mindent, ami. megtehető volt. (Za- 
jós helyeslés.) Ezek a szerződések egy ét>rc 
szólnak, tehát csak az első lépést alkotják eb
ben az irányban, amelyet a jövőben tovább
fejleszteni minden kormánynak kötelessége 
lesz. De ha azt nézem, hogy azokból a nagyobb 
megoldási tervekből is, amelyeket bátor vol
tam felemlíteni, apránként lépésröl-lépésre 
mégis valóra fognak válni, akkor ez az alap, 
amelyre hivatkoztam, ezzel a két szerződéssel 
— amely kél szerződést remélem

Irány- 
_ piacot 
azt kell

decentralizálja az égési országra.
1A kisiparnak megfelelő szerepet juttat a köz- 
szóllitásoknál Is.

Közös export-szervezetek létesítésének szük
ségességét hangoztatta, majd részletesen foglal
kozott a kereskedelem akut kérdésével, a köz
lekedés, útépítés problémájával, az energia kér
désével, a hazai szén felhasználásának témájá
val és ezután a belpolitikai kérdésekre térve át 

bejelentette az adaninifiitrácló revízióját.
Bethlen gróf ekkor általános érdeklődés 

közben áttért.....  ' ‘ "
a királykérdésre.

— Kiépítettük ideiglenes alkotmányunkat, 
de nem intéztünk el a királykérdést, hiányzik 
az alkotmány tetejéről a korona, mondanák 
sokan.

— őseink azt mondották, hogy Istenért, ki
rályért és hazáért éltek a készek voltak meg- 
halni is. Ez helyes, a sorrendet azonban ma 
meg kell fordítani. Istenért, hazáért és király
ért!

Percekig tartó taps követle a miniszterelnök 
e szavalt. A miniszterelnök 'eiulán igy foly
tatta beszédét:

Nem a haza van a királyokért, ha- 
néma királyok a hazáért

ki tudnánk egészíteni a csehszio 
vákés német szerződéssel is

■ szerződések egv olyan alapot nyújtanak a 
magyar mezőgazdaságnak, amelyen tovább 
munkálva, újból megtalálhatja a maga boldo
gulását. Az kétségtelen, hogy a magyar mezö- 
oasdaság javára kell a magyar kormányzatnak 
keresnie a nagyobb és erősebb ipari országok
ban a támaszt. Enélkü a világgazdasági válsá
got a mi mezőgazdaságunk, amely magasabb 
árakhoz és vámvédelt piachoz volt szokva, 
leküzdeni nehezen tudna.

— Én nem habozom kimondani azt, bőgj na

~ El kell menni odáig Is, de csak olyan or- 
Irágokkal, amely országok ezt

politikai célokra kihasználni nem akar
ják

(■Hornon (»r(« él/omC.) »• .mely orsónkkal 
(Ivett kír<l*«ek kl,4ról»n
minden politikai l>4l>á gondolái nílkO km 
1,Irtaira nrmwll. politikai ó. «ar..lo<4gl tügíet- 
lan,isiink érinti,, nílkül Irbrt.élttt'S.
or.rílR mindig kullurorar*, volt é, min kuk 
turnr.rí,. maga, Igdny.kk.l btrt. - E.t « 
knlturnlviSt, e,< »> *l«l.l«nd»r<lot. amr y Ma- 
tfvnrnrsrágon az utolsó évszázadban kifejlő
dni a_{o pengős butaár mellett fenntartani 

E«< • ntt'srsyrrf.t kell vMmta- 
nunk mert különben. va,v killHycdank kőin- 
tiiális nívóra vagy leszünk egy egyszerű párolt ország.’amely minden kultúrát ««kmöt. 
Kolónia no makarunk lenni, nem is lehtlünk. 
— de parnsrtorszáR “karuk lenni és nem
t i.k.init Mert amennyire nagyrahecsulöm Innak .“ orlXnak kis',.,.l.l4r»a.l.lmM í, 
Irnrnnvire szükígesnek tartom, hogy ennek az 
•" Annik oolitikai élete ebben a klsgazdntőr- . t^LParösen gyökerezzék, éppen annyira 
1ÍU± .u«v -’n.k " khp.rí'ta.ra.l.lom.
n"k mint ahogy tnlndnytjunknak _ rBy 
r franké az hogy ennek az országnak
kulimrivójái. élctstandardját fenntartsuk. fUpp 
p«n, úgy uan.) 

— Ezekután legyen szabad áttérnem azokra 
a belpolitikai eszközökre, amelyeknek segitsé-
gével javítani kell gazdasági életünkön. Annyit 
mondhatok, hogy mindazok a hírek, amelyek 
a napokban napvilágot láttak — bicikliadóról 
ós nem tudom száz másféle hasonló uj adó
nemekről — teljesen légből kapott koholmá
nyok, mert a magyar kormány uj adók beho
zatalával nem foglalkozik. (Helyeslés.) Sajnos, 
viszont

néni helyezhetem kilátásba az adók csök
kentését sem.

— A pénzügyi kormányzatnak feladatai kö
zölt legfontosabb az, hogy

egy beruházási kölcsönhöz juthasson.
Közgazdasági életünk egy nagyobb állami köl
csön nélkül normális vérkeringéssel el 
látható. Ha megfelelő feltételek melleit 
csont sikerül szerezni, azt elsősorban, 
úgyszólván kizárólag produktív célokra

nem 
köl- 

vagy 
____  _______ 9 r.._........ _ kell 

felhasználni. A kormány különben már ebben 
az évben a pénzügyminiszter közvetítésével 
148 millió pengőt bocsátott a mezőgazdasági 
termelés és export rendelkezésére, ugyanekkor 
n kis- és középipar részére 2G millió pengőt, 
kislakások építésére pedig 31) millió pengőt 
fordítottunk.

A miniszterelnök ezután a bura- és a bor- 
nemesilés kérdésével foglalkozott és bejelen
tette. hogy a kormány már ebben az évben 
príma minőségű, exportképes magyar búzát 
fog rendelkezésére bocsátani azoknak a gaz
dáknak, akik azt továbbtermclve, a búza mi
nőségét megjavítják.

Az erdészet terén a fásításnak az eddiginél 
sokkal nagyobb mértékben való folytatását 
sürgette.

Az Alföld kopár síkságait állami segítséggel 
kell beültetni. Majd foglalkozott az Alföld víz
re/ és csatornázással való ellátásának problémá
jával. Részletesen kifejtette a kormány állás
pontját a birtokpolitika szempontjából és Itt be
jelentette, hogy

raodeud óhajtják a hltblaomány kérdéaél Is.
Ezután vámpolitikai kérdésekkel foglalkozott. 

Hangoztatta
a revisló saükségeaeé-(ét, 

amelyet megfelelő Iparfejlesztés! politikával 
kell kiegészíteni. A kormán yazt tervezi, hogv 
a kisipari hitelszövetkezet szervezését kiépíti és

•— A királykérdést csak a haza javára és 
csak akkor szabad megoldani, amikor a haza 
ezáltal veszélyben nem forog. S még egyet: 
a királykérdést nem egyesek oldhatják meg,

a királykérdést csak az országgyűlés és az 
egész, nemzet egyetemes akarata oldhatja 

meg! (Viharos taps.)
— Aki ezt a kérdést másképpen akarná 

megoldani, veszélybe döntené a hazát, mert 
ucrflg polgárháború, vagy külső beavatkozás 
lenne a következménye. Éppen ezért azt mon
dom, hogy

ez a kérdés ma sem aktuális,
ma sem sorolható azok közé a kérdések közé, 
amelyeket napirendre kell hozni, ellene fogok 
tehát szegülni annak, hogy ez a kérdés napi
rendre kerüljön addig, amig a viszonyok 
vannak s belátható ideig igy maradnak, 
haros taps és éljenzés.)

A választójog terén
az elmúlt országgyűlési cikluson lépést 
tünk előre azáltal, hogy a megyei választó
jogot a titkosság alapjára helyeztük s ezen az 
alapon megejtettük a megyei választásokat. A 
jövő országgyűlésen tovább keli mennünk 
ezen a téren, mégpedig

■ titkosság, a jelölési rendszer reformja 
és a kerületi rendisét reformja révén.

— iRy vagyunk
— Még egy pár szót legyen szabad monda

nom

iRV 
(Vi-

te»-

külpolitikai helyzetünkről Is,
mely sohasem választható el belpolitikánktól. 
Ma talán fontosabb mint bármikor máskor 
volt, hogy Magyarország külpolitikai kérdé
sekkel foglalkozzék. Hiszen az a tízéves perió
dus, amelyet a háború után átéltünk, a kiil 
politikai kérdések és problémák tömegét tolla 
előtérbe s e problémákkal megnehezítette a 
nemzet szabad mozgását és fejlődését. Siral
mas állapotban voltunk, amikor az első kapa
vágást kezdtük meg azért, hogy külügyi téren 
az országnak előnyöket biztosítsunk. Ma más 
a helyzet,

vannak őszinte, nyílt éo minket nehéz 
Időkben támogató barátaink.

A barátságok egész láncolatával igyekeztünk 
és sikerült is körülbástyázni Magyarország éle
tét, szemben azokkal az ellenséges erőkkel, 
amelyeknek behatásától mindig félnünk kell. 
Ezt a politikát ezen az alapon barátainkkal

együtt a jövőben is folytatni kívánjuk. Esnem 
jelenti azt, hogy visszatérjünk a háboruelőtti 
szövetségi szisztémára. Nem is szándékunk ez 
addig, amig Európa maga nem helyezkedik 
vissza a háboruelőtti szövetségi rendszerre, 
Ámbár azt mondjuk, ha egyiknek szabad, ah-, 
kor nekünk is szabad. Ha nem rossz európai 
és nem rossz az európai kollaboratio szem-, 
pontjából az, aki szövetségeket köt — amint- 
azt szomszédainknál látjuk —

miért volnánk ml rossz európaiak, ha 
Ilyen rendszer kiépítésén fáradozunk.

— De nem ez az oka annak, hogy nem lé-' 
pünk erre a térre. Ml nem szavakkal, ml tet
tekkel kívánjuk bizonyítani, hogy az európai, 
nemzetek kollaboraciójában igenis késtek va< 
gyünk résztvenni és

időelőttlnek, rossznak és nem kívánatos
nak tartjuk azt, hogy a szövetségi szerző

dések szisztémájára visszatérjünk.
— A következő év kritikus év lest ebből a. 

szempontból. A leszerelési konferencián fog 
eldőlni, hogy az európai kollaboráció tovább1, 
halad és fejlődik-c, avagy visszaesünk-e *, szö
vetségi rendszerbe. A leszerelési konferencián 
fog bebizonyosodni .az, hogy végre

hajlandók-e a hatalmak egyenlőséget adni 
az összes nemzeteknek,

mert olyan magyar kormányt nem fognak ta
lálni, amely a mai egyenlőtlenség fenntartásé-, 
val ezen a konferencián bclcmenne. (Viharos,, 
taps.)

— Már egyszer mondottam ablinn a beszé
demben, amelyet az cgységespártban tartot
tam, hogy (gazságot az igazságtalanul meggyé- 
törteknek, egyenlőséget az egyenlőtlenségbe 
taszitottaknak és egyesülést a tőlünk erőszak 
kai elszakitottaknak. (Megújuló lelkes viharos 
éljenzés ét taps.)

— Fenntartom ezen a helyen azt, amit akkor 
mondottam és programul vallom a Jövőben iá- 
Igenis

Pdneurópa, európai összefogás lehetséges* 
de csak együtt, pari pasit), azoknak az igazság
talanságoknak a megszüntetésével, amelyekre . 
rámutattam. Es a magyar kormány programi*, 
és et a magyar nemzet programja is. Cs ez •.. 
magyar kormány, amelv nem ezt n programot 
vallaná, hanem mást, nem találna otthont eb
ben az országban (Viharos taps és éljenzés)

— És van a páneurópai geneológiának uiá-, 
sík feltétele Is, hogy 41

.1

••ungkatok aslfatsíftalansátok 
a mtlyak a békoajeoratSttéaokbon gyökeresnek

Gróf Rethlen István miniszterelnököt beszéde
helyiről MAllv. perreHg tarló A „.,v«vu>e. u.an tonn.u, 

viharos ünneplésbe,, rósrcsllrlle n kórflnsép. kelt volt a Bika.„tinóban, amelvnrk sorón 
majd RufTv Vargha Knhnón és Radó Rezső dr ” ~ • * - • * ’ vX"
mondottak beszédet A gyűlés a Himnusz cl

éneklésével ért véget.
A nagygyűlés után töhhsiiz terítékes bán*

Hadházi Zsigmond mondta el az első pohár- 
köszönő! a kormányzóra, akit a jelenvóll^..



Bad.pMt, 1931 Junius 15. HÉTFŐI NAPLÓ
helyükről felállva percekig éltettek. Utána Tóth 
Lajos dr. felsőházi tag köszöntötte fel gróf 
Bethlen István miniszterelnököl, aki megújuló 
léiket ünneplés közben kijelentette, hogy mi- 
után ertnek a választásnak alapjában és gyö
kerében is — mint minden választásnak — vi- 
Jágnézletr felfogások állnak,
i lényeges eltolódások az uj választások so- 
J rín nem fognak bekövetkezni.
I — De nem hiszem ezt gazdasági okokból 
■em. Mert a magyar közgazdasági élet már az 
eddigi tapasztalatok alapján is tisztában van 
azzaT, hogy a különféle foglalkozási ágak 
összefogásában rejlik egyedül az az erő és alap, 
amelyen a nemzet megélhet s amelynek segítsé

gével védekezhetik azok ellen a mostoha kö
rülmények ellen, amelyekben ma vagyunk. 
Sohase tévesszük szem elöl, hogy

valamennyi foglalkozási ág és társadalmi 
osztály harmonikus együttműködésében, 

egymást kölcsönös kiegészítésében
iís abban rejlik az erő, ha mindannyian mun
kálkodni és áldozatot tudunk hozni a közért. 
A magyar gazdatársadalomnak tisztában kell 

lebnie azzal, hogy az egységes gazdafront, 
amely egységesen áll a kormány háta mögött, 

azért, hogy képviselje a gazdatársadalom jogos

érdekeit, többet jelent érdekeinek előbbrevitele 
szempontjából, mintha táborokra szakadva 

belekényszeríti a kormányt abba, hogy más 
foglalkozási ágakra Jobban támaszkodva, 
Igyekezzék magának pártpolitikai többséget 

szerezni.
Ezután hangoztatta, hogy híve a közgazdasági 

egyetem Debrecenben való kiépítésének
— Nem vagyok azonban — mondotta — az 

erőszak embere s hatalmi szóval nem fogom ezt 
a kérdést elintézni, de igenis felajánlom szolgá
latomat, hogy az ország közvéleményének meg
győződésével dűlőre vigyük ezt a kérdést, mert 
ez ennek a vidéknek nagy kulturális és gazda
sági érdeke.

A miniszterelnököt beszéde végén lelkes ün
neplésben részesítették. Utána Ruffy Vargha 
Kálmán mondott még pohárköszöntöt majd dr. 
Radó Dezső s még számosán. A miniszterelnök 
délután a nagyerdei leventeversenyt tekintette 
meg, s utána autón Kenderesre utazott.

Feltűnést keltett, hogy a miniszterelnök be
számolóján a volt képviselők közül csupán 
Désy Géza Gaál Mihály és Szabó Zoltán jelent 
meg. Désy Gézát Bethlen úgy érkezésekor, mint 
a bankett befejezése után igen szívélyesen üd
vözölte és megköszönte .hogy ily nehéz időben 
eljött Debrecenbe őt meghallgatni.

e hónap 15-én, hétfőn kezdődik

Elképesztően olcsó árainkon
a legkiválóbb divatújdonságainkat árusítjuk

Néhány tájékoztató ár:

A hatósági üzemek leópitósót 
sürgette Éber Antal nyíregyházi 

programbeszédóben
Az iparosok hltetkérdesűnok megoldása ás a kamatiao 

csökkentese a gazdasági fellödés alapja
i Nyíregyháza, junius 14.

Vasárnap délelőtt 11 órára hirdette 
programbeszédét Éber Antal, a nyiregyhá
lni kerület képviselőjelöltje.

A kerületébe érkező Éber Antalt a város 
határán óriási tömeg várta és Bartók Jenő 
ref. lelkész meleg szavakkal üdvözölte 
Éber Antalt, akinek fogadására megjelent 
Benes Kálmán polgármester, valamint a 
páros minden társadalmi osztályának kép
viselői.

' Ezután a reá várakozó ötös diszfogaton. 
'hatalmas autótábortól és fogatoktól ki
térve vonult be Éber Antal a városba és 
amerre a menet haladt, mindenütt nagy 
néptömeg köszöntötte.

Hogyan Mihály ipartestületi alelnök üd
vözölte a gyűlés színhelyen Ébert, majd 
a megjelent ötezer főnyi, tömeg lelkesedése 
közepette nyitotta meg Bartók Jenő ref. 
lelkész a gyűlést és felkérte Éber Antalt 
programbeszéde elmondására.

Éber Antal lelkesedéssel fogadott program
beszédében Bethlen István gróf feltétlen és 
rendíthetetlen hívének vallotta magát.

A mai nehéz idők között közgazdaság- 
pollHkal szempontból — szerinte — az 
elóö követelmény, hogy a közterheket 
semmi körülmények között sem szabad 

emelni,
■őt ellenkezőleg, a legmesszebbmenő takaré
kosság alkalmazásával a közterhek mai elvi
selhetetlen súlyán könnyíteni kell.

A hatósági üzemelt leepitóse 
r Ennek eszköze az is, hogy a közűletck szű
kítsék meg működési területüket, nevezetesen 
pedig.

építsék le az összes hatósági üzemeket, 
■melyék a közületeknek sok pénzébe kerül
nek, a kereskedelemnek és iparnak pedig jog
következménye volt ennek az .hogy az 
tálán és nem indokolt konkurrenciát okoznak. 

Mezőgazdasági szempontból rendszeres és 
gyorsan működő tervet sürget a búza minősé
gének .megjavítására és sikér-lartalmának fo
kozására, hogy ezáltal búzánkat még inkább 
exportképessé tegyük.

Az iparoson hltelkórdósa
Ipari téren a hatósági üzemek versenyének 

megszüntetésén kívül fontos feladatnak tartja 
az ipari szakoktatás fejlesztését, a kézmüipa- 
rosság művészi színvonalának eme'ését és a 
külföldi igényekhez való alkalmazkodását, 
továbbá a hitelkérdés olyan megoldását, hogy 
az állam és városok veszteség-tartalékalapot 
böcsássanak az ipari hitelintézetek és szövet
kezetek javára és ezáltal képessé tegyék eze
ket arra,

hogy oly munkás és életképes kisiparo
soknak, akik jelzálogos fedezettel nem 
rendelkeznek, szintén adhassanak a nyers
anyag beszerzésére és munka vállalására 

kölcsönöket.

Szabad kereskedelmet
A kereskedelem terén kijelenti, hogy hive a 

szavadkereskedelcmnck. mert a mai védővá
mos rendszer a maga prémiumaival és kontin
genseivel csak aláássa a kereskedelem tevé
kenységét és előbb-utóbb a világ gazdasági kul
túráját is. Követeli ezenkívül a kereskedelem
mel konkurráló hatósági üzemek sürgős meg
szüntetését is és

hogy a kereskedelemmel versenyző szö
vetkezetek, amelyek fentartása ellen nin
csen kifogása, semmiféle állami támoga

tásban ne legyenek részesíthetők.

Kisebb Kamatot
Tiltakozik az ellen a követelmény 

amely folytonosan külföldi kölcsönöknek 
újabb sürgetése utján akarja a hatósági be
ruházásokat szaporítani.

holott a termelés 
mény a kamatláb

Crsp; flo chlne
a lójktf legnehezebb

aeorgette
tiszta selyem, nehéz minőség .. P

Georgette
cső (fis nép színek

seorgette
műsilynn  .......................... P

KöpínHs kosztdmseivmek
csak tsjut és fekete ...............  P

Crepe de Chlne imprime
legújabb minták .......

mintás muszlinok
tiszta selyem, 4—7 méterig .

Duplán
az fiHUéít minőség

?.ao

Nyorsseiyem
kosztüm és ruhákra

Crepe mongol
divatos, finom .. .

müselyem Crepe de Chlne
kivételes ár....................

mintás mQseiymek
az összes gyártmányok .

Buretta
az összes divatszinekben

Panamauászon
minden színben ..

mosűgeorgetta
muszlin minták

Frottaer
140—í50 cm széles.. P

Mindenkit kérünk, hogy lehetőleg kora délelőtt fáradjon hazánk, 

ügy mindenesetre jobban biztosítható.

Nemzeti Ruhaház
BuűapssL RóKóczi ót 7. (Pannoiita-szóltó mellett)

ellen,

érdekében első követel- 
színvonalának csökken
tése,
lehet elérni, ha nem os- 
hitcligényckkcl a külföld

ezt pedig csak úgy 
tromoljuk állandó 
pénzpiacait.

A rokkantak es heduiseiteKroi
Meleg szavakkal 

áldozatainak, a rokkantaknak és hadviseltek
nek a haza körül szerzett érdemeiről, ame
lyeket legalább annyival kell honorálni,

hogy minden betöltendő állásra és mun
kaalkalomra egyenlő feltételek mellett 

elsősorban ezek nyerjenek Jogot.
Végül meleg széretettel emlékezik meg 

Nyíregyháza városáról, amelynek érdekeit és 
derék lakosságának jogos igényeit mindenkor 
gyönyörűséggel és kötelcsségszerüleg ' 
szolgálni.

Éber Antal .
a jelenvollak éljenzése és helyeslése. 
Antal beszéde 
lési főnök a . ,
gazdák; ifj. Tóth Pál az iparosok; 
Gyula _ L . . í. T ..
zalmukról képviselőjelöltjüket.

A nagygyűlés után diszebéd volt, melyen 
Erdőhegyi Lajos főispán a kormányzót, Ge- 
duly Henrik ev. püspök Éber Antalt köszön
tötték fel Mikecz Ödön, Furoy János, IIofT- 
mann Mihály, Konti Gyula dr. szólaltak még 
fel, ünnepelve Éter Antalt, aki ugyancsak lel
kesedéssel fogadott beszé.dben jelentette ki. 
hogy megválasztása '.étén mindent meg fog 
tenni Nyíregyháza polgárságának érdekeiért.

emlékezett meg a háború

beszédet sűrűn szakította

fogja

meg 
. . Éber

után Reitsky András testneve-
frontbarcosok; Pápay Mihály a

... . ‘ Rosenihal
kereskedők nevében biztosították bi-

A Dunántúltól a Nyírségig 
megindult a harc vasárnap 

a mandátumokért
'A Vázsonyi Párt vasárnap d. e. az Erzsébet

városi Demokrata Kör helyiségében gyűlést 
tartott. Dr. Schmiedl Dávid nyitotta meg a 
gyűlést. Utána Tarr Béla szólalt fel és az ipa
rosság, ■ kereskedőtársadalom sulyos helyzeté
ről beszélt. Vázsonyi János dr. kijelentette, 
hogy nem akar a pártot ért támadásokkal és 
•remélyeskedésekkel foglalkozni, de odaát is 
kegyék figyelembe, hogy csak a jobboldalnak 
tesznek szolgálatot, ha a sorokat megbontják, 
ba nem küzdünk együtt a mai rendszer ellen.

Nagy tetszés mellett fejezle be Vázsonyi Já- 
bős beszédét, majd Magyar Miklós, Kiár Zol
tán dr. és Bajnlczer József dr. szólaltak fel.

Vasárnap az Angyalföldön a Szent László-uti 
pajló-vendéglőben is gyülésezelt a Demokrata 
Párt. Bischitz Marcell nyitotta meg a gyűlést, 
Itána Földváry Béla dr. beszélt, majd Vázsonyi

János dr. szólalt fel és kérte, adják meg neki 
n lehetőséget, hoffy mindig ott állhasson a 
gyengébbek oldalán, mert mindenkor ott akar 
állni a szegények, az elnyomottak, a kitaszí
tottak mellett. Ezután Varga Gábor dr. szólalt 
lel.

A demokraták éa a SzabadelvUpárt 
együttes gyűlése.

Vasárnap délelölt 11 órakor n Vigadóban 
tartott nagygyűlést a Szabadelvű és Demo
krata Párt, amelyen Rassay Károly indítvá
nyára Sándor Pált választották meg a 
nagygyűlés elnökének ,aki hosszabb és nagy 
tetszéssel fogadott beszédben fejtegette a 
liberális pártok egyesülésének szükséges
ségét.

Be.izéde után felolvasták Fábián Béla 
üdvözlő táviratát, majd Bródy Ernő emel
kedett szólásra, akit — mielőtt beszédéi 
megkezdte volna, —

néhány fiatalember Vázsonyi János 
éljenzésével akart megzavarni.

Néhány percnyi kavarodás után, Bródy 
Ernő megkezdhette beszédét és kijelentette, 
hogy a két párt közös akciójára szükség 
van, a szabadelvű és demokrata polgárság 
egyesítése érdekében és most már a pol- 
ságon a sor, hogy felismerje vezetőil, ki
válassza, kik álltak ott mindig a háta 
mögött, kik voltak azok, akik soha el nem 
adták s mindig feláldozták magukat érde
kében.

Bródy Ernő nagy tetszéssel fogadott be
széde után

Rassay Károly
szólalt fel, aki elsősorban ugyancsak a li
berális polgárság egyesülésével foglalkozott. 
Majd részletesen bírálta a kormány eddigi 
meddő munkásságát és azzal fejezte be 
beszédét, hogyha a liberóit, polgórság az.t 
akarja, hogy egységesek legyenek a polgár
ságért folytatott harcban, akkor álljanak 
melléje.

Barars Marcell 
azt hangoztatta, hogy meg kell teremteni a 
közbecsület levegőjét, a hitet az igazságban. 
ii bizalmat a polgárok erejében és összhan
got kell teremteni a város és a falu, a kü
lönböző társadalmi osztályok között.

Magyar Pál volt a következő szónok, aki 
számszerű adatokkal bizonyította gazdasági 
életünk katasztrofális leromlását s azzal 
fejezte be beszédét, hogy panaszkodással, 
gazdasági kritikákkal nem lehet orvosolni 
a bajokat. A kormány kell, hogy változtas
son mai lehetetlen gazdasági politikáján.

Ralkányi Kálmán, az OMKE igazgatója, 
a kormány elhibázott kereskedelmi politi
káját bírálta, majd Kikelést József kisipa
ros rövid beszéde után Sándor Pál néhány 
lelkes szóval berekesztette a lelkes hangu
lati! nagygyűlést.

A keresztény gazdasági párt vasárnap az 
Angyalföldön, valamint a Terézvárosi Nagy
mozgóban tartott népgyüléseket, amelyeken 
résztvett Ernszt Sándor népjóléti miniszter is.

A keresztény ellenzék
vasárnap fit helyen tartott nagygyűlést.

A pestkörnyéki kerület demokratapérti lista 
vezetője, Fábián Béla vasárnap négy község
ben mondott programbeszédet, délelőtt Sas
halomban, délután Rákosszentmihályon, Duna
keszin és este Rákospalotán. Dunakeszin a 
gyűlést néhány fiatalember meg akarta za
varni, de a gyűlés közönsége eltávolította 
őket.

A budapesti északt kerület polgári pártja 
Drcxler-kávéházak- 
mclyeken Koréin 

programbeszédet.

ellenzéki beszéde. 
Cegléd, jun. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Dr Erdélyi Aladár vasárnap délelőtt tar

tolta progr.imbcszédét. amelyet a hallgatók 
sűrűn zavarlak meg ellenzéki kozbeszólásokkál. 
úgy .hogy a hangulat következtében

Erdélyi maga is éles ellenzéki beszédet 
mondott

Ellen jelöltje, dr. Rnrsos Lajos ügyvéd pár- 
tonklvüli programmal ugyancsak vasárnap tar
totta programbeszédét.

Kecskemétből megyeszékhely lesz,
— ígéri Zsitvay.

Kecskemét, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósitójának tele/nnjclen- 

tésc.) Vasárnap Zsitvay Tibor igazságügy-mi
niszter három helyen tartott Kecskeméten pro* 
grambeszédet. Délelőtt a Kertmozi helyiségben, 
ahol többek közölt kijelentette,

hogy amint Szegedből kulturális közpon
tot teremtettek, éppen úgy Kecskemétből 
megyeszékhelyet és gazdasági központot 

fog a kormány csinálni.
Úgy a kormánypárt, mint a független kis* 

gazdapárt már megszerezte bőségesen a szük
séges ajánlásokat.

Izgalmas választási vasárnap 
Debrecen, Junius 14.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonfeten- 
tése.) Hajdú vármegye minden kerületében 
programbeszédeket tartották a képvisélőjelőL 
lek. Hajdúböszörményben ’Uzonyl György dr., 
az egységcspártl hivatalos jelölt beszédét ál
landó közbcszólásokknl zavarták Kálmán Fe
renc ellenjelölt hívei, azonban a gyűlés mégis 
különösebb rendzavarás nélkül folyt le.

Sokkal viharosabb volt Balmazújvároson 
Maday Gyula programbeszéde,

ahol a községben levő nagyszámú föld
munkás állandóan rajongott Maday pro
grambeszéde alatt, úgy hogy már-már az 
volt a helyzet, hogy a gyűlést fel kell ősz* 

látni.

vasárnap a Hclgoland és 
bán tartott népgyüléseket. 
Dezső listavezető mondott

Erdélyi Aladár

Csendes bölcsességgel
élvezi a török az életet és erős babkává* 
fogyasztással Igyekszik azt szebbé vará
zsolni. Meinl II. pőrkőllknvé.keverékének 
a csomagolása h törököt ábrázolja. Meinl 
II. pörköltkávé-ki’veréke rendkívül erős, 
finom ízű családi keverék.

•/< kg ára R 3.64
Szerezze meg magának ezt az élvezetet 
minél gyakrabban’

Ezenkívül még 9 különböző árfekvésű 
keveréket tartunk.

MEINL GYULA RT.
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Szabolcsban teljes erővel folyik • harc. 
Nyíregyháza, Jun. 14.

(A Héttel Napló tudósítójának telefonjelen- 
léit.) A szociáldemokrata párt Jelöltje Nyíregy
házán Pajor Rudolf és fellépett még Ndnássy 
tora dr. független kisgazdapárti programmal.

Nagykállón t
Nánássy Andor hivatalos Jelölttel szemben 
Stelnfeld László debreceni bnnkár vállalt jelölt
séget ugyancsak cgységespárll programmal.

A gával kerületben
"Nikéét István. Szabolcsvármegyc volt alispánja 
és Natykó János szocialista vasárnap több köz- 
zségben tartottak programbeszédet.

Nagyon érdekes a választási harctér Kisvár
áén, ahol

Moser Ernőnek, az eddigi képviselőnek 
szabad futást engedélyeztek Kállay Ta
mással, aki nagytraflkosból most újból 

képviselő akar lenni.
'Az esélyek teljesen egyenlöek, azonban a vá
lasztási küzdelem nagyon erős.

Kállay Tibor a közterhekről. 
Nagykanizsa, Jun. 14.

' (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
'fésej Vasárnap délelőtt tartotta programbeszé
dét Kállay Tibor, aki különösen a kormány 
pénzügyi politikájával foglalkozóit és elmon
dotta, hogy

minden magyar polgár asztala mellett Ul 
’ egy láthatatlan vendég, aki a feltálalt été* 
t leknek a felét elviszi
és ez a lálhnfnllan vendég a köziéi hek, amelyet 
a jövőben szükebb kosztra kell szorítani.

Vasárnap délután hlro terjedt a városban, 
hogy .Samu Lajos dr., aki Kállay Tiborral 
szemben mint párlonkivüli ellenzéki Indult 
harcba,

visszalépett Magyar Miklós Javára.
Nagyar, oki vasárnap ideérkezett, Nemzeti De
mokrata párti programmal veszi fel a küzdel
met Kállay ellen.

Pécsett csak az ellenzék gyűléseiéit. 
Pécs, Junius 14.

(A Hétfői Napló tÜNósitőjának telefonjelen- 
’tési.) K tegnapi prograinmbcszédes vasárnap 
Pécsett elég nyugodtan telt cl, amennyiben 
csupán Balassa Miklós dr., a gazdasági ellen
zéki párt listavezetője tartott progranunbe- 
plédet.

A vármegyében minden kerületben elmon- 
irtották progranimbeszédcikct az egyes jelöl
tök. Az első napok zavarni után most már a 
legtöbb kerületben tisztázódnak az erőviszo
nyok és elsősorban a siklósi kerületben, 

ahol Simon János egységespártl klsgaz- 
l dévai szemben Borbély Kálmán földiül- 

velésUgyl miniszteri tanácsos győzelme ve
hető biztosra.

Éles harc van a szalántai kerületben, ahol 
tudvalevőleg
, a hivatalos Jelűit, Musztl István vissza

lépett
Éles harc a karcagi mandátumért. 

Szolnok, Junius 14.
CA Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn 

tése.) A karcagi kerületben nagyon éles n 
küzdelem vitéz Kenyeres János egységespárti 
hivatalos jelölt és P. Ábraliám Dezső között. 
.Vasárnap délelőtt P. Ábrahám Dezső

Kisújszálláson
tartotta nrogrnmmbeszédét, amelyen felszólalt 
'Hegymegl Kiss Pál volt országgyűlési képvi
selő is. Ugyanebben nz időben vitéz Kenyeres 
János

Karcagon
mondott programmbeszédet, amelyen felszó
lalt Almásy Sándor főispán is, a választók tá
mogatását kérve vitéz Kenyeret részére.

Szolnokon
vasárnap délután öt órakor mondott pro- 
grammbeszédet Kenéz Béla, a kerület egysé- 
gespárfl Jelöltje. A gyűlésen felszólalt dr. Kitt 
Ernő felsőházi Ing.

Kunszentmártonban is nagyon erős a 
hnre.

Kuna P. András egységespártl hivatalos jelölt 
és dr. Nezey Lajos nem-hivatalos egységes
párti jelölt közölt. Dr. Nezey vasárnap dél
utón tartotta progruminbeszédét nagyszámú 
hallgatóság elölt.

Sokoropátkait erősen 
szorongatják

Győr, Junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeten- 

tété.) A győri gazdasági párt listavezetője,
Gál Jenő

vasárnap délelőtt óriási közönség jelenlétében 
tartotta meg programmbeszédet, amelyen éle
sen bírálta n kormány munkáját.

Ugyancsak vnsárnap tartotta progrnmmbe- 
szédét Nalaslts Géza, a déli kerület szocialista 
képviselőjelöltje, míg hétfőn este hét órakor 

Ernszt Sándor népjóléti miniszter 
tart programmbeszédet.

Nagyon szorongatják aokorőpátkal Szabó 
Istvánt Győrszenlmártonban 

és bizonyosnak látszik, hogy ott pólválaszlásra 
kerül a sor.

Károlyi Gyula külügyminiszter 
választól kftiőtt.

Székesfehérvár, Junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn- 

Aláírások 
gyűjtésével 

prak és hölgyek szép Jövedelemre tehetnek 
szert. — Paulny Ede útra 12 1 1.

tése.) A vármegyében mindenütt programra* 
beszédeket tartottak a Jelöltek vasárnap.

Két kerületben lesz erőteljesebb válasz
tási harc

és pedig a váll kerületben, ahol Vasadl Ba 
logh György, az eddig: képviselő áll szemben 
Andreetti Károllyal és Sárbogárdon, ahol Hu
szár Dezső eddigi képviselővel szemben Bene
dek József református lelkész vette fel a küz
delmet.

Székesfehérvár egységespártl jelöltje, Károlyt 
Gyula gróf külügyminiszter a vasárnapi napon 
a városban tartózkodott és

látogatást tett a Gazdakörben, a Kereske
delmi Csarnokban, az Iparosoknál, a kis

kereskedőknél és a vasutasoknál.
Eckhardt Tibort Miskolcon 

meg akarták zavarni a szocialisták.
Miskolc, Junius 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeten- i 
tése.) Eckhardt Tibor, a miskolci ellenzéki 
lista vezetője vasárnap délelőtt tartotta pro
grambeszédét. A gyűlés megkezdése előtt (

bevonult a gyűlés színhelyére, a Korona- (
szálló karzatára Relslnger Ferenc szocia

lista képviselő több hívével együtt

Programbeszédek, letartóztatások 
és szabadonbocsátások Szegeden

Szeged, junius 14.
Szegeden nagy lázzal folyik a választási küz

delem. Mind a négy párt megszerezte a szük
séges ajánlásokat. A Klebelsberg-lista 18-000, a 
szociáldemokrata-lista 6000 ajánlót szerzett. A 
Rassay-listának és a nem hivatalos egységes
párti /’etríA-listának is kellő számú ajánlója 
van, de az aláírások gyűjtése még folyik. Sze
geden vasárnap a passiójáték idegenforgalmára 
való tekintettel

egyetlen gyűlést sem engedélyezett a rend
őrség.

Klebelsberg Kunő gróf kultuszminiszter az alsó
tanyákon mondott beszédet. Peyer Károly, a 
szociáldemokraták vezére a tanyákon és Szent- 
inihúlylelken beszélt, Szeder Ferenccel és 
Kélhiy Annával együtt.

Fekete László dr. négy kortesét a csend
őrök vasárnap a szegedi Ügyészségre ki

térték.
Közülük hármat szabadlábra helyeztek, de ki
hágásért folyik ellenük az eljárás,

Bodó Antal főkortest azonban hatósági 
közeg elleni erőszak gyanúja miatt letar

tóztatták.
Csongrádon Krüger Aladár a hivatalos jelölt, 
ellenjelöllje pedig fajvédő programmal Piroska 
János, akinek főkortesét,

Sági Jánost a csendőrök letartóztatták, de 
vasárnap szabadlábra helyezték.

Dorozsmán Fablnyl Tihamér hivatalos jelölt 
küzd a parasztpárti Dénes Istvánnal szemben. 
Dénes István dr. vasárnap a tanyákon akart 
beszélni. Vasárnap délben detektívek jelentek 
ineg szegedi szállásán és előállították a kapi
tányságra,

Mástél órán át hallgatták ki Dénesi, aki 
ezért elkésett a tanyákról

a a gyűléseket nem tudta megtartani. Dénes 
István két emberét. Krlstea Demetert és Nagy 
Jánost a kisteleki 48-as kör vezetőit tiltott 
gyűlés megtartásának gyanú jg miatt az ügyész
ségre vitték, de később elbocsátották őket.

Wekerle Sándor Nagykőrösön.
Nagykőrös, junius 14.

Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
A nagykőrösi kerület kormánypárti kép-

(A
tése.) ...
viselője, Ráday Gedeon gróf vasárnap tartotta 
programbeszédét, melyet) megjelent Wekerle 
Sándor pénzügyminiszter is, aki a városháza 
erkélyéről beszélt a választókhoz és elsősorban 
is kijelentette, hogy nem akarja Ráday ellen
felét ócsárolni, mert az egy érdemes férfiú az 
újságírás terén és jószándék vezeti a haza 
Iránt Is. Majd elmondotta, hogy tőle gazdasági 
kérdésekről várnak joggal nyilatkozatot és el
mondotta, hogy

minden erejével aa államháztartás kiadásai
nak a csökkentését tűzte ki céljául

Mllotuy István is vasárnap délután tartotta 
programbeszédét, melyet

többször megszakított a Jelenlevő rendőr
tanácsos.

Utána Kun Béla beszélt, aki ugyancsak ha
sonló sorsra jutott éles bírálatáért. A gyűlés 
után a rendőrség oszlatta szét a Mllotay körül 
csoportosuló és öt Ünneplő tömeget.

Sárospatak uj követ Jelöl tje: Nagy Ernő. 
Sátoraljaújhely, junius 14.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) Iz
galmas incidens közben tartotta meg vasár
nap programbeszédét Görgey István egységes
párti Jelölt. Görgey beszédét a párlonkivüli 
programmal fellépő

Dubay István embere! hangos lármával 
éa közbekiáltásokkal igyekeztek zavarni.
Sárospatakon váratlanul erős ellenfele akadt 

Bessenyei Zénónak Nagy Ernő volt tnrpni 
képviselő személyében, aki Gaál Gaszton-párti 
nogrummal jött a kerületbe. Prónay György 
táró Mogysszón megszerezte a szükséges alá
írásokat, ellen jelöltje. Serényi László báró Is 
erősen küzd és tartja magát. A tokaji kerü
letben uj Jelölt akadt, Szabó Sándor függet
len kisgazdapárti,

Mandátumért Indul Ruppcrt Rezső Is. 
Hódmezővásárhely, Junius 14.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) Kun 
Béla a független kisgazdapárt jelöltje, vasár
nap programbeszédet mondóit. Beszédében

megcáfolta, mintha Gaál Gasitmi pártja 
lepaktált volna a kormánnyal.

Hódmezővásárhelyen még két lista készül, a 
szociáldemokrata Peyer Kérőivé és az orszá- 
Ros Kossulh-párlé, Rupert Rezsővel. Rupert 
ktddeu mondja el programbcszédet.

és Eckhardtot beszéde elején próbálták közbe
szólásokkal zavarni, azonban Eckhardt végül 
is elmondhatta, hogy

külpolitikai tekintetben teljesen egyetért 
Bethlen István gróffal, 

azonban belpolitikai tekintetben, különösen 
gazdasági téren nagy differenciák vannak kö
zöttük, aminthogy a szabadságjogok tekinteté
ben is élesen szembenáll a kormánnyal.

Fián-

Három békés, két harcos kerület 
Sopron megyében.

Sopron, junius 14.
Hermann Miksa vasárnap programbeszédet 

mondott Sopronban. A szociáldemokraták 
Csermák Pált jelölték. Csermáknak kevés 
esélye van. Sopron megye öt kerületéből há
romban békés, csöndes választás Ígérkezik. A 
három „békés" kerület Griger Miklós, Fián- 
dorfer Ignác és Ötvös Lajos kerülete. Ezzel 
szemben erős harc várható Kapuváron,

a két kereszténypárti szabadfutó:
Csík József és Rakovszky Tibor között, akik
nek még ét ellenfelük van, Dömötör Mihály, 
a szegedi kormány volt belügyminisztere és 
Saly Dezső független kisgazda, mig

a sopronkörnyéki kerületben 
östőr József és Berg Miksa báró közölt vár
ható erős, egyelőre kiszámíthatatlan eredmé
nyű küzdelem.

kiszámithatatlan eredmé-

fA Hétfői Napló

Áll a harc Zalában. 
Zalaegerszeg, junius 14. 
tud. telefonjelentése.) Kray 

István báró vasárnap mondotta el program
beszédét. Ellenfele, az agrárpárti Boronyák 
Sándor csütörtökön beszél. Alsólcndván há
rom jelölt küzd: Csák Károly egységcspárli, 
Némethy Vilmos agrárpárli és Herzka Rezső 
nemzeti radikálispárti. Rakovszky Iván vasár
nap programbcszédet tartott Keszthelyen. Két 
el lenjei öltje van: Rcischl Richárd és Najzler 
Károly.

Rakovszky és Beischl között erős harc 
várható.

kerületben Esterházy Móric grófA tapolcai kerületben Esterházy Móric gróf 
küzd kereszténygazdasági programmal az ag- 
rárpárli Fazekas Kálmánnal és Kaszás Ká
roly pártonkivülvcl.

Klskomáromban
Gyömörey István egyscgcspárlit három ellen
jelölt szorongatja: Somssich Antal gróf agrár
párt), aki nsgy eséllyel indult, ar.onkivül két 
kisgazda: Pölöskey János és Gáspár Ferenc.

Balalonföredcn

Éjszakai plakátháboru a Rottenbíller- 
utcában pofozkodással és verekedéssel

Dolgoznak a választási plakáttépök
Már több, mint egy hete tart a válasiljaok- 

kai kapcsolatos plakálhíboru, amely minden 
éjszaka kiujul és amelynek eredményeként a 
pesti házmesterek nagy szomorúságára uj 
paplrréleg kerül a falakra. A harsogó plakát- 
harccal párhuzamosan azonban a meleg nyári 
éjszakák leple alatt egy másik harc is folyik, 

a plakáttépők harca.
A plakátlépőké, akik a politikai állásfoglald- 
letépek nCm mc^ldö fátokat egyszerűen 

plakáttépők munkája szombaton a késő 
éjszakai órákban

hangos utcai botrányhoz vezetett.
A Rottenblller utra egyik kis mellékutcájában 
az Amazon utcában egy munkáskülscjü fiatal
emberekből álló csoport az

Egységcspárt plakátjait kezdte szaggatni.
A Rottenbíller utcában arra sétált Háhn 

Dezső székesfővárosi tisztviselő, aki a plakát- 
szaggatókhoz sietett és P

felszólította őket, hogy azonnal hagyják 
abba a plakátok leszaggatásdt.

A felszólításra gúnyos nevetés volt a válasz 
a! r n" a ho"á legközelebb
álló fiatalember arcára hatalmas pofont mért.

Nagy verekedés támadt ekkor.
A munkások rávetették magukat a fiaiul- 
emberre, ff dón Dezső társaságának tagjai ek
kor a közelben posztoló rendőrhöz 6 siettek 
kedök márM * rcndörrc| vis5za’értek, a vere- 

továbbáltak.

budai színkör
njírl opera.tslájero, Minden este 8 és vasárnap d u. U.4 órakor.

Darányi Kálmán államtitkár megtartotta pro
grambeszédét. Két ellen jelölt je van: Nagy 
Béla pártonkivüli és Cséry Ernő agrárpárti 
személyében.

Gömbös miniszter alföldi kortesutján. 
Csongrád, junius 14.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen* 
lése.) Gömbös Gyula honvédelmi miniszter va- 
sárnap körúton volt az Alföidön, Csongrádon 
megjelent Krüger Aladár népgyülésén, amelyen 
nagyobb beszédet mondott.

A honvédelmi miniszter ezután Farkas Béla 
főispán kisércétben Szentesre ment, ahol Né* 
gyessy Imre polgármester fogadta nagy kül
döttség élén, majd a Kossuth-térne megkezdő
dött a népgyülés, amelyen Lázár Andor hon
védelmi államtitkár beszélt elsőnek és ő Is az 
Alföld fejlesztése mellett tett hitet programm- 
beszédében.

Utána Gömbös Gyula emelkedett szólásra, 
aki azt hangoztatta, hogy

nincs szükség ellenzékiségre, mert mind
nyájan egyet akarunk

és minden magyar kezet, mely a magyar jövőért 
dolgozik, öntudatosan összefogva, szívesen ra
gad meg a magyar nemzet újjáépítő munkájá
hoz.

A honvédelmi miniszter ezután Gyulára ment, 
ahol a város határában nagy küldöttség üdvö
zölte. Itt résztvett Pungrácz Jenő gróf pro* 
grammbeszédén, amelyen ugyancsak nagyobb 
beszédben hivta fel a polgárságot a társadalmi 
egységre.

Békéscsabától — Pápáig. 
Búd János

kereskedelmi miniszter Békécssabán mondott 
hosszabb programmbeszédet, melyben kijelen
tette. hogy a kormány uj utakat keres a gaz
dasági válság megoldására.

Kállay.............................................................
sárnap 

Miklós kereskedelmi államtitkár va.

a dombóvári kerület
járta és mindenütt tartott programig-községeit

beszédet.
Ángyán Béla igazságügyi államtitkár 

Pápán
tartott programmbeszédet, méh. °n különösen 
a mezőgazdasági válsággal foglalkozott. 

Almásy László, a képviselöház elnöke
Szentendrén 

programját, 
szólalt fel a

Pomázon és
ismertette választóival 
Preszly Elemér főispán 
léseken.

majd 
népgyü-

János
a kápolna 

és hétfőn

Mayer
füldmivelésiigyi miniszter a kápolna! 
községeit látogatta meg és hétfőn 
körútját választóinál.

kerület 
folytatja

Csak Háhn Dezső maradt az utcasarkon, aki 
elmondotta, hogy a verekedők a Szegényhát* 
tér felé meneküllek. Üldözőbe vették őket, de 
már nem akadtak .nyomukra.

— Helyreigazító nyilatkozat. A Hétfői Napló 
f. évi május 26-i számában „Szomorú tapasz
talatok a schlierbachi diáknyaraltató telepről” 
cim alatt megjelent levél tényállításaival 
szemben a következő helyreigazító nyilatkoza
tot teszem: Valótlan, hogy egy kis szobában, 
ahol legfeljebb 6 ember alhat kényelmesen, 26 
gyermeket zsuioltak össze. A valóság ezzri 
szemben az. hogy a diákok a schlierbachi 
cisztercia kolostorban 6—6 ablakkal ellátott 
hálótermeiben aludtak, amelyeket a tanév 
alatt a rend is bennlakó növendékeinek elhe
lyezésére használ. Valótlan az az állítás, hogy 
n diákok élelmezése rossz lett volna. A való
ság az, hogy az élelmezést a cisztercia rend 
szolgáltatta saját gazdaságából és konyhájá
ról, bőségesen és teljesen megfelelő tápértékü 
ételekkel. Valótlan az is, hogy a fürdés a 
vízimalom melletti órokban veszélyes körül
mények között történt. Fürdőhelyül a Kreml 
folyőnnk zsilippel felduzzasztott tószerü része 
szolgált s a fürdés olt semmi veszéllyel nem 
Járt. Valótlan végül, hogy a nyaral la tás alatt 
a felügyeletet és a nyelvtanítást elhanyagol
ták volna. Ezzel szemben az a valóság, hogy, 
minden 12—14 fiúra 1—1 felügyelő Jutóit 
Minden nap három, illetve négyen adlak • 
fiuknak német órákat Tiarleleltel: Rács Sándor 
tanár, internátus igazgató- — A levélben fog
laltakat teljes egészében fentartjuk.
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vasárnap meghalt Taglicht náthán, 
a doltányutcai revolveres 

merénylet masonin áldozata
Mdt hűnapos haláltusa után kiszenvedett Taglicht náthán, 

ami a templomáén terített le az ordít mernOK goiyoia

UEffl LESZ HEHÉZ UfiLfiSZTfiS,
Vasárnap délután váratlanul szomorú 

fordulat következeit be a dohány-utcai zsi
dótemplomban történt revolveres merénylet 
ügyében.

Taglicht Náthán, a merénylet egyik su
lyos sebesültje meghalt s ezzel kettőre 
emelkedett a templomi merénylet halá

los áldozatainak száma.
’Az első halott, akit a merénylő Zatloka 
Emil mérnök revolverének golyója súlyo
sán megsebesített, a 17 éves Roth Jenő volt. 
'A Rókus-kórházban vették ápolás alá Roth 
'Jenőt, ahol egyheti szenvedés után hunyt 
el. A kis Roth Jenő haláláig nem tudta, 
hogy voltaképpen mi történt vele. Azt hitte, 
hogy szerencsétlenség érte. Azok közölt, 
akit Roth Jenőt vigasztalták a kórházban, 
ott volt Taglicht Náthán is, a merénylet 
másik sebesüllje. A 44 éves Taglicht 
Náthán ügynököt Roth Jenő mellett helyez
ték el a Rókus-kórházban.

Sulyos fejsérülést konstatáltak az 
orvosok,

akik nagy odaadással gyógyították a me
rénylet mindkét sebesültjét.

Április 3-ától, a merénylet napjától kö
rülbelül április közepéig a Rókus-kórházban 
feküdt Taglicht Náthán s akkor

az Izraelita hitközség áiszállittatta a 
Zsidókórházba.

'A sebészeti osztályon külön szobában he
lyezték el Taglicht Náthán! s itt is önfel
áldozással ápolták.. A Zsidókórház orvosai 
megállapították, hogy a szerencsétlen em
ber olyan sulyos sérüléseket szenvedett, 
hogy

végtagjai teljesen megbénultak.
'Az orvosok azonban biztak abban, hogy 
Taglicht ha bénán is, de életben marad. 
Néhány hét múlva úgy látszott, hogy valami 
Javulás állott be állapotában s szervezete 
meg fog birkózni a sulyos betegséggel.

A napokban azonban váratlanul rosz- 
szabbodás következett be Taglicht álla

potában.

Napok óta orvosi konzíliumot tartottak 
felette s vasárnap ismét összeült az orvosi 
konzílium. Taglicht állapota azonban szom
batról vasárnapra virradó,éjszaka már vál
ságosra fordult. Vasárnap a déli órákban 
elvesztette eszméletét és délben bekövetke
zett az agónia.

Délután félhárom órakor pedig 
meghalt.

A váratlan tragédiáról nyomban értesí
tették Taglicht Náthán hozzátartozóit, akik 
valamennyien a Zsidókórházba siettek. Az 
izraelita hitközség képviselőtestülete éppen 
vasárnap tartotta ezévi közgyűlését. A hit-, 
község elnöksége és tisztikara a délelőtti 
órákban megilletődötten érdeklődött több
ször a Zsidókórházban Taglicht állapotáról 
s nem sokkal azután, hogy a közgyűlés 
végétért, jelentették a Zsidókórházból a hit
község titkárságának a halálhírt.

A hitközség titkári hivatala nyomban 
érintkezésbe lépett az elnökséggel, amely 
úgy intézkedett, hogy

Taglicht Náthán! az Izraelita hitközség 
a maga halottjának tekinti és temetésé

ről Is maga fog gondoskodni.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap a 

délutáni órákban érdeklődött a pesti Chevra 
Kadisa titkári hivatalánál Taglicht Náthán 
temetéséről. Itt a következőket mondották:

— Hétfőn délelőtt beszéljük meg a teme
tés időpontját és előkészületed.

A halálesetről hivatalos értesítést ka
pott a királyi ügyészség, amelynek dön
tenie kell afelett, hogy Taglicht Náthánt 

felboncolják-e vagy sem.
A kis Roth Jenő holttestét tudvalévőén az 
ügyészség utasítására felboncolták. Ameny- 
nyiben Taglicht Náthán holttestének fel
boncolására sor kerül, mindeneseire egy-két 
nappal elhúzódik a temetés ideje s igy

a hét közepefclé lesz a temetés.
Taglicht Náthánt is díszsírhelyre temetik, 
minden valószínűség szerint abba a parcel
lába, ahol Roth Jenő nyugszik.

ha ön egészségének ápolására, szervezetének edzésére, fájdalmának enyhl- 
lésére, rosszullétének leküzdésére megbízható, kipróbált barátot keres, mert 
az első segítséget nyújtó, fájdalomcsillapító, enyhülést jelentő, felfrissítő *• 
a szervezet ellenállóképességél fokozó háziszernek minden jó tulajdonságát 
egyesíti magában a valódi

DIANA SÓSBORSZESZ
Megfázásnál, testi vagy szellemi munka okozta kimerültségnél, ideges lehan- 
goltságnál, csúzos köszvényes eredetű szaggatásnál, Izomfájásoknál min
denki tapasztalatból ismeri űúlünő fájdalomenyhitő, hűsítő, felélénkítő hatását.

Acélos erő, friss kedély, tarlós egészség
járnak a Diana sósborszesz állandó használata nyomában.

— Hova, milyen irányba látja Mester 
fejlődni a mai festészetet?

— A túlzott modernizmust a művészet
ben bolsevizmnsnak tartom. A háború és 
az utána jövő kornak

természetszerű, evolúciós produktuma 
a mai irányzat. De nem hinném, hogy soká 
tartson. Engem túl „akadémikusnak** tar
tanak. De az én zsáneremmel még egy 
sokkal aprólékosabb, cirkalmazottabb stílus, 
a neo-klasszicizmusnak cgy neme fog mu
tatkozni.

Nem tudom, hogy a Mester jóslata be-- 
teljesül-e?

Most csak azt látom, hogy amint leteszi 
az ecsetet, az angol lady mosolya még an
gyalibb.

—• Megértem, hogy az arisztokraták szí
vesen aggatják idealizált képmásukat az 
ősök galériájába — jegyzem meg.

— Dehát miért ne lássunk mindent szép^ 
ségben? — felel bucsuzókép a Mester.

Mándy Ilona.

Téglát kötött a nyakába és úgy 
ugrott a Dunába egy tönkre

ment cípészmester
Mikor a partra húzták, újra a vízbe akarta vetni magát

Különös öngyilkossági kisérlel történt va
sárnap reggel az összekötő vasúti hid köze
lében. Pavlovits Száva, 45 éves cipészmes
ter, aki a Karpfenstein-ulca 22. számú ház
ban lakik.

Bonyodalmak
Watzdorff Konrád báró bár

számlája körül
rendezést. A foglalás ellenr ruz jHnvs, az luvuiusi uur iu-

pijtcére, pert indított Watzdorff Konrád báró 
ejlen, mert a báró nagyobit összeggel tartozott 
részben elfogyasztott ételek és italok, részben 
kölcsönadott készpénz miatt. A főpincér azon
ban csak a kölcsönadott összegeket és az éte
lek árát követelte a bárón, az italok értéket 
nem. peresitette, miután a törvény szerint

a hitelbe kiszolgáltatott szeszesitalok árát 
a bíróság úgy sem Ítéli meg.

A járásbíróság meg is ítélt a föpincérnek 
1800 pengőt és az összeg erejéig

elrendelte a végrehajtást,
amelyet a főpincér ügyvédje, dr. Vécsei Mar
cell foganatosított is. Á végrehajtás során le
foglalták a báró Sashegyi-ut 42. szám alatt 
lévő háromszobás lakásában levő bútorokat, 
szőnyegeket, vadászfegyvereket és az egész bc-

Watzdorff báró felesége, Török Rla igény
pert adott be a járásbíróságnál 

és ezt a pert tegnap tárgyalta a júráshiróság
A báróné azt állította, hogy a lefoglalt ingó

ságok az ő tulajdonai, azokat
még leánykorában vásárolta 

és tanukra is hivatkozott, akik ezt az állítá
sát igazolják. A bíróság ki is hallgatott több 
tanút, akik tényleg beigazolták, hogy a be
rendezés nagyrésze Török Ria tulajdona volt 
és ez alapon a bíróság a bútorok és berende
zési tárgyak egy részét

fel l» oldotta
a foglalás alól. Azokra a tárgyakra vonatko
zóan azonban, melyek Watzdorff Konrád tu
lajdonainak bizonyultak, a végrehajtási zárla
tot továbbra is fenntartotta.

két téglát kötött a nyakára és azokkal 
együtt a Dunába vetette magát.

Csodálalosképen nem húzta le a súly a víz 
alá, hanem fennmaradt a Duna felszínén 
és csakhamar több közelben tartózkodó für- 
dözö és hajós lett figyelmes az életunt em
berre. Csónakkal siettek a segítségére cs 

sikerült partra vinni.
Megszabadították nehéz terhétől és az 
daléit embert cgy közeli /csónakházba vit
ték, ahol első segélyben részesítették. Mint
egy tiz perc múlva teljesen magához tért 
Pavlovits és meglepődve fedezte fel, bog, 
nem a Duna fenekén, hanem egy csónak
házban találja magát. Mikor megkérdezték, 
hogy miért akar megválni az élettől, 

zokogni kezdett.
Percekig fojtogatta a sírás a torkát s ami
kor szóhoz tudott jutni, tört magyarsággal 
előadta, hogy teljesen tönkrement s anyagi 
gondjai miatt akart megválni az élettől.

— Hiába húzlak most ki az urak a Du
nából,

legközelebb majd jobban vigyázok, 
hogy olyan helyen és olyan időben köves
sem el az öngyilkosságot, ahol nem siethet
nek segítségemre. Hallottam, hogy a súly
zók, vagy kövek lehúzzák és lent tartják 
az embert a Duna fenekén és soha többé 
nem kerül felszínre a holttest. Azért cszel- 
Icm ki ezt a módot, mert

szegény családomnak még annyi pénze 
sincs, hogy cltemettesscn, 

nem tudtam tovább nézni nagy nyomoru
kat, ezért követtem cl az öngyilkosságot.

Az őrszemes rendőr elindult Pavlovitssal 
a budai Dunaparton végig a főkapitány
ságra, azonban alig teltek pár lépést, Pav- 
lovits ismét meg akarta kísérelni az öngyil
kosságot. Elugrott a rendőr mellől és

megint bele akarta magát vetni a Da
nába.

A rendőr ettől kezdve jobban vigyázott rá 
és sietve előállította a főkapitányságra, ahol 
miután kijelentette, hogy nem mond le az 
öngyilkosságról, saját érdekében őrizetbe 
vették.

Express-interju Párisban 
László Fülöppel

Párizs, junius fi.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A párizsi 

Junius „Grand Saison"-jának kiállitás- 
tömegéből is szenzációsan emelkedik ki 
László Fülöpnek, a Londonban élő világ
hírű magyar művésznek gyűjteményes ki
állítása.

Hogy Párizsban is mennyire értékelik a 
kiváló magyar festőművészt, mi sem bizo
nyltja jobban, minthogy Doumergue elnök, 
aki soha magánkiállitások vernlsszázsán 
nem jelénlk meg, most, a magyar László 
FülÖp kiállításának megnyitásán, elhozta 
bucsu-elnöki eleven mosolyát, a falakról 
lgtekintő királyi, hercegi, admirális és lordi 
portrék közé.

Értesítés!
Van aurencaém a n. é. köxöniéget értesíteni, hogy a

NÓRA CIPŐGYÁR
’ VII,IrsoAbet-kőrut M. m. alatt levő Hónanletét 

sa|át kezelésembe vettem át 
kérem a 0. é. közönség további szives támogatását.

BALÁZS LIPÓT
■ Nóra Cipőgyár rt. 
». ügj vezető Igazgatója

Abban az előkelő, az Elyséevel pont 
szemben fekvő finom képcsarnokban, 
mely László Fülöp szubtilis szépségű mü
veinek megfelelő keret'’, találom a Mestert, 
amint varázslatos ecsetjével, egy két vonás
sal szépít még egyet, egy bűbájos angol 
lady portréján.

És igy, munka közben szives volt egy 
expreasz-intervjut 

adni a Hétfői Napló számára.
— Mester, ön, akit odahaza Magyar

országon büszkén a magyar művészet dia
dalmas beérkezettjének tartanak, vallja-e 
ma is erősen a magyarsághoz való tartozá
sát? — kérdezem.

— Kétségtelenül. Szívvel és lélekkel. Hi
szen minden magyar mozgalomban benne 
vagyok odakfinn Londonban. Most is, alig 
két hete létesült cgy magyar-angol egyesü
let, az alakuló-banketten is résztvetlem és

nincsen olyan magyar vonatkozású ese
mény Londonban, hogy ki ne vegyem 

a rí.ucm*
Ttt Párizsban, hogy Doumergue elnök sze
mélyesen nyitotta meg n kiállításomat, 
egyaránt örömmel könyvelem el ezt vev a 
magyar inivoltomnak, mint művészetem
nek kijáró kitüntetést.

A választások megkezdődtek i
Hölgyeim!

Önöknek Is joguk van

választani
a Kossuth Lajos utcai

Holzer-cegnél
mivel köztudomású, hogy detallüzlete rövidesen

megszűnik
és az egész raktáron levő női ruházati cikkek, 

kosztümök, tavaszi, őszi tölikabátok 
és bundák, amíg a készlet tart, eddig még 

nem létező rendkívüli olcsó áron

Márasinatnak
n&ldl rathixa, 
IV, Kossuth Lajos-u. O
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Theodor Dreiserről, 
a világhírű amerikai Íróról 
kiderült, hogy huszonötezer 

dollárt lopott

kezelt > rendőr, akt a plaides embert • fő- 
kapitányaikra vitte. Itt azután régi Isme
rősként fogadták. Kiderült, hogy a vlllamoa- 
perron ulaaa, oki olyan nagyra volt a be- 
csüleltuel és a gyanúsítás miatt a bíróság- 
ga) fenyegetőzött, Kovács Mihály halász
mester, aki eddig

már harmincöt esetben volt megbün
tetve lopás miatt.

A zsebtolvajt a rendőrség letartóztatta.

Példátlan nyilaikozatharc az Amerikai tragédia 
Írója és a Marlene Dletrich-ülmek 

rendezője között
Newyork, Junius 14.

?A Hétfőt Napló tudósítójától.) Ár. a bot
ránysorozat, amely nemrég Theodor Dreiser. 
a világhírű amerikai iró körül keletkezett, 
most mér fantasztikus méreteket ölt. Theo
dor Dretser, aki tudvalévőén Amerikai tra
gédia cimü regényével soha nem látott si 
kerre tett szert és egyik napról a 
a világirodalom leghíresebbjei közé 
eiett, mint ismeretes.

híres regényének megfilmesítési
Is eladta.

A jogot a Paramount filmgyár vásárolta 
meg, amely Joseph von Sternbergct. a 4/ur- 
lene Dlelrlch filmek rendezőjét bízta meg 
az Amerikai tragédia filmvariációja rendező
példányának elkészítésével. Amikor a film 
felvételei Hollywoodban megkezdődtek, 
Kaliforniába utazott Dreiser is és

éles affér keletkezett közte és a rende
sők közölt.

Dreiser ugyanis nem helyeselte a rendezők 
felfogását

Dretser nagy haraggal hagyta olt Holty 
woodot, az affér azonban nem fejeződöd 
be, hanem a napilapok hasábjain még ve
hemensebb erővel folytatódott. A nyilatko-

másikra 
emel ke-

jogát

zalok egész tömege látott napvilágot, mig 
végül Sternberg legutóbb azt állította, 
az egyik napilapban megjelent cikkében, 
hogy Dreiser „jelentéktelen ur, akinek 
csak egyszer sikerült egy jelentős könyvet 
írni", ezenkívül pedig

kétértelmű célzásokat tett Dreiser éle
tének sötét epizódjaira.

A híres rendező cikke óriási feltűnést 
keltett az amerikai irodalmi körökben, sok 
kai nagyobb szenzáció azonban az a válasz, 
amelyet Dreiser erre írt, a „Cosmopolitan 
Magaziné" ma megjelent számában. Ennek 
a cikknek

„Igen, én loptam ..." a elme
és bejelenti, hogy mielőtt még Sternberg 
er.t nagy szenzációnak kiáltaná ki — az ő 
életében tényleg van egy sötét epizód. Fiatal 
koróban ugyanis,

attól a cégtől, ahol alkalmazásban volt, 
huszonötezer dollárt ellopott és azzal 

eltűnt
cég azonban nem tett följelentést ellene. 

Newyorkban óriási feltűnést keltett Dret
ser cikke, amelynek egész bizonyosan hal
latlan visszhangja lesz a legközelebbi na
pokban.
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Kitűzték a főtárgyalást 
Pintér százados uirafeivételi 

bűnügyében
UJabb tanuk, újabb szenzációk a katonai törvényszék előtt

Pintér András százados bűnügyében 
most döntő fordulat következett be. Hmely 
újból aktualitást ad ennek a szomorú, tra
gikus bűnügynek. Mi.it ismeretes, a hon
védtörvényszék helyt aduit annak a per
újítás) kérelemnek, amelyért Pintér And
rás folyamodott s megtörtént már a 
szükséges előkészületek is a főtárgyaló*  
megtartására. A Hétfői Napló most arról 
értesül, hogy

az ujrafelvétell bűnügyben kitűzték a 
főtárgyalási s tíz napon belül meg
tartja azt a budapesti honvédtörvény

szék.
Ugyanaz a tanács fogja tárgyalni, amely 
első alkalommal foglalkozott a bűnüggyel 
ét tízévi szigorított börtönre Ítélte el a szá
zadost Kiss Miklós őrnagy kilövéséért. Ezt 
ut ítéletet változtatta ót azután a honvéd- 
fölörvényszék halálbüntetésre, de a kor
mányzói kegyelem a tízévi börtönbüntetést 
emelte jogerőre.

Pintér százados 
git-köruti katonai

Pintér András 
Icgfegyelmezettebb foglya a foglláz

nak.
Eddig csupán egy kérése volt, amit teljesí
tettek is neki: engedélyt kért arra, hogy

naplót írhasson.
hogy ebben lerögzítse a vele történi esemé
nyeket. Pintér András mindennap szorgal
masan Írja naplóját él már vaskos kötetre

letartózlutása óta a Mar
fogház lakója.
egyik legesendeacbb,

Itt M.
BT 

takarok 
ztéktan

Félmillió pengő Kártérítési Követei 
lll.csíKányKároivaBata-clpogyírtöi

asahánu part indítón PatáOK ellen es azt anitia, 
hogy ártatlanul hurcolta mag

következett be abban a 
bűnüggyel kapcsolatban, 
cipőgyár magyarországi 

__ ______  indult ifjabb Csákány 
Károly, az ismert belvárosi cipészmester fia 
ellen.

Csákány ellen, mint Ismeretes, följelenté
sek érkeztek a rendőrségre. A följelentők 
elpanaszolták, hogy Csákány azt mondotta, 
megbízást kapott a Bata-céglöl. hogy a gyára 
magyarországi letelepedését készítse elő és 
ezzel kapcsolatban különféle címeken pén
zeket vett föl. A följelentések alapján meg
indult az eljárás.

A gyár magyarországi jogi képviselője 
kijelentette, hogy a Bata-cég semmiféle 
megbízást nem adott Ifjabb Csákány 

Károlynak.
A huszonnvolceszlendős fiatalembert ezek
után a rendőrség letartóztatta és az ügyész
ség fogházába szállította. Rövid vizsgálati 
fogság után szabadlábra helyezték Csá
kányt, aki kiszabadulása után mindenütt 
hangoztatta, hogy őt

Érdekes fordult 
nagy port fölvert 
amely a Bata-fé\e 
letelepedése körül

méltatlanul hurcolták meg, 
neki a gyártól tényleg volt megbízatása és 
az elszenvedett károkért megfelelő elégtételt 
fog követelni.

Csákány Károly felkereste ügyvédjét, dr. 
Léderer Bélát, akivel együtt hosszabb be
adványt szerkesztettek, amelyben kifejtik, 
hogy a gyár tényleg megbízta ifj. Csáká. 
Károlyt a magyarországi tárgyalásokkal és 
anélkül, hogy írásban értesítette volna a 
megbízatás visszavonásáról, egészen

egyszerűen megtagadták a vele fönnáüt 
kapcsolatukat.

Hosszasan felsorolja a letartóztatás folytán 
keletkezett kárát, hivatkozik egészségi álla
potára, amely a fogságban súlyosan meg
rongálódott és

kéri a bíróságot, hogy erkölcsi és anvagl 
kártérítés elmén 500.000 pengő erejéig 

marasztalja el a Bata cipőgyárat.
Több iratot csatoltak a beadványhoz, ame
lyet már be is nyújtottak a bíróságnak. Az 
érdekes ügyben a közeli napokban lesz a 
perfelvétel.

Akció készül a tömeges diák-eltűnések miatt
A tervek szerint ezentúl nem a diákok, hanem a szülők kapják 

kézhez az iskolai bizonyítványokat

rúg a napló.
Ellléltetésének első napjaitól a mai 
napig dolgozik Pintér százados napló
ján, amelynek különösen legújabb fe
jezetei érdekes dokumentumait adják 

ennek a bűnügynek.
Pintér százados egyetlen látogatója védő
jén kívül: az édesanyja, aki minden alka
lommal, amikor csak engedélyt kaphat, 
felkeresi a fiát.

Pesterzsébeten, ahol annak idején oly 
nngy izgalmat és érdeklődést keltett a bűn
ügy, egyre fokozódó kíváncsisággal várják 
az újabb törvényszéki tárgyalást s

máris számosán kértek belépőjegyet a 
tárgyalásra.

A katonai törvényszéken azonban elutasí
tottak minden jegykérvényezöt azzal, hogy 
csak közvetlenül a tárgyalás előtt bocsájt- 
ják ki a belépőjegyeket.

Az ujrafelvétell tárgyalásnak sok érde
kes tanúja és sok nem várt szenzációja 

lesz.
Radulescu Helénnek, Pintér András elvált 
feleségének és néhai Kiss Miklós menyasz- 
szonvának vallomásától várnak ezúttal is 
legtöbbet, ö volt az első tárgyalás korona
tanúja s most is igen jelentős lesz Radu
lescu Belén vallomása.

A főtárgyalás öt napig fog tartani s a 
honvédtörvényszék földszinti nagytermé
ben tartják meg.

Megszivlelni való, komoly és jelentős akció 
előkészületeiről folyik a tárgyalás a rendőr
ségen Az utóbbi esztendők tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a nyári hónapokban a bizo- 
nyitványkioszlás idején tömegével tűnnek és 
bujdosnak el azok a diákok, akik rossz bizo
nyítványt kaptak és

nem merik hazavinni szüleiknek.
A szülők és rokonok számára leírhatatlan, de 
érthető izgalmat jelentenek ezek az eltűnések, 
amelyek azonfölül rengeteg dolgot adnak a 
rendőrségnek is. Ezért most arról beszélnek, 
hogy ezen a helyzeten változtatni kell. Ennek 
pedig csak egy módja van:

a bizonyítványokat nem szabad közvetle
nül a diákok kezébe adni.

A terv szerint ezt úgy kellene elrendezni, hogy 
nz elemi, polgári és gimnáziumi tanulók meg
tartsák ugyan a vizsgát, de

a bizonyítványokat a szülőknek kézbesít
sék ki,

vagy esetleg a szülők jelentkezhessenek érte az 
iskolában. Ezzel az eljárással igen sok fölös

leges izgalmat lehetne elkerülni és elejét venni 
sok tragédiának is.

Át illetékeseket élénken foglalkoztatja ez a 
kérdés és szó van arról, hogy a probléma rö
videsen a kultuszminisztérium elé kerül.

A rendőrségen keresett védelmet, 
mialatt az ügyészség körözte

Harminchatszor lopott, 
harminchatszor elfogták 
a világ „legpechesebb**  zsebtolvaját

Szokatlan, nem mindennapi körülmé
nyek között lezajlott letartóztatás történt 
a főkapitányságon. A főkapitányság élet
védelmi osztályán a minap jelentkezeti 
Kurbel József kertészsegéd. Kurbel elpa- 
naszolta, hogy már régóta munka nélkül 
van, a legnagyobb nélkülözések között él 
és ánnyira elkeseredett, hogy elhatározta. 
véget vet az életének. Mielőtt azonban ezl 
az utolsó lépését megtenné,

eljött az életvédelmi osztályra, támo
gatást és védelmet kérni a rendőrség

től.
Az életvédelmi osztályon, ahol meleg em
berbaráti szeretettel kezelik az öngyilkosok 
és öngyilkosjelöltek ügyét, meghallgatták a 
kertészsegédet, de különösnek tartották az 
ügyet és még mielőtt elintézték volna a se

gélyezést, utánanéztek annak, hogy tulaj
donképpen kicsoda is a jelentkező. Ekkor 
azután meglepő dolog derült ki. Rájöttek 
ugyanis arra, hogy Kurbel Józsefnek, aki 
a rendőrségtől kért védelmet, elszámolása 
van a rendőrséggel: a főkapitányságon 
ugyanis

ott feküdt a körözőlevél, amelyet a szó*  
kesfehérvári ügyészség

lene.
A körözőlevél szerint a 
gen Ottó jószágigazgató 
akitől többszáz pengő 
holmit elvitt. Az eljárás 
de seholsem találták, mig azután

a körözés alatt álló ember védelmet 
keresett a rendőrségen.

A kertészsegéd ügyével ezután már nem 
uz életvédelmi osztály foglalkozott, hanem 
a b inügyi osztály, ahol letartóztatták és 
átadták az ügyészségnek.

bocsátott ki el-

kertészsegéd H**  
alkalmazottja volt, 
értékű különféle 
megindult ellene,

Tegnap reggel a 19 es jelzésű villamoson 
utazott egy miniszteri tisztviselő. Egyszerre 
csak azt érezte, hogy valaki óvatosan bele
nyúl a zsebébe és mire odnkapedt a zsebé
hez, már hiányzott a pénztárcája. A meg
lopott utas körülnézett. A zsúfolt perronon

egy Jólöltözött férfi állt mellette,
B balkarján ulazó-plald volt kercsztülvetve. 
'A tisztviselő ezt az embeil fogta gvanuba, 
mert ő állt hozzá legközelebb. Lármát csa
pott, lccsöngette ■ villamost és rendőrért 
kiabált, majd rászólt a szomszéd jóra, hogy 
adja vissza a tárcáját. A másik tilos

fölháborodva tiltakozott, bíróságot, 
becsületsértést emlegetett.

A tiltakozás hevében hadonászni kezdett a 
kezével és egyszerre csak az utasok leg
nagyobb meglepetésére

as utazó-piáid ráneal közül a perron 
padlójára hullott az ellopott tárca.

Az önérzetes férfi halálsápadt lett, most 
uiár nein tiltakozhatott tovább: kétségtelen 
volt, hogy ő lopta el a tárcát és az ulazó- 
plaid ráncai közé rejtette, ahonnan azután 
hadonászás közben kiesett. Ezalatt megér-
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Revolveres betöröütdözés 
Közben véletlenül önmagéra 
ion dr. LenK Gusztáv főorvos

Egv SO eves Oregur különös balesete
Szolnok, junius 14.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Lénk 
Gyula dr. nyugalmazott vármegyei főorvos 
tegnap éjjel nyugovóra akart térni Magyar- 
utcai lakásán. A 90 éves, közszeretetben álló 
öreg ur

éjfél tájban gyanús zajt hallott
s hálókabátban és papucsban, revolvert véve 
magához, átment az ebédlőbe, hogy utána
nézzen a vélt zajnak. Az ajtókat rendben, 
becsukva találta. Leült egy székre az ebéd
lőben.

kezében a felhúzott revolverrel s to
vább figyelt.

Úgy látszik, hogy ekkor elálmosodott és 
elnyomta az álom. Kis idő múlva revolver
dörrenésre ébredt fel a cselédleány, aki a 
széken ülő gazdája lábát vérezni látta. Rög
tön elhívta Tamásy Bálint dr. és telegdi 
Róth dr. főorvosokat, akik megállapították, 
hogy

alvás közben a revolver véletlenül el
sült

és a felülről lefelé haladó golyó a bal láb
szár húsába hatolva a sarkon jött ki. Sze
rencsére csontot nem ért a golyó.

Lénk Gyula dr. állapota iránt széleskörű 
érdeklődés mutatkozik.

Képviselőnek készült 
Jorgovics Szevér ókatolikus 

püspöki vikárius, 
akinek elő vezetését elrendelte a törvényszék

Vasárnap délelőtt a budapesti törvényszék
től átirat érkezett a főkapitányságra, amely
ben kérik Jorgovics Szevér ókatolikus viká
rius lakhelyének megállapítását és a legköze
lebbi napokban tartandó főtárgyalásra előve
zetését.

Jorgovics Szevér neve nem először szerepel 
a nyilvánosság előtt. Érdekes karrierje sokat 
foglalkoztatta a közéletet. Békében Nagyté
tényben volt szállodája és vendéglője, a há
ború után a Pátria, majd a Fészek Klub ven
déglőt, később a Sósfürdő vendéglőjét bérelte. 
Vállalkozásai nem sikerüllek és az egykor jó
módú ember teljesen tönkrement.

Perek indultak az egykori vendéglős 
ellen,

aki egy napon ismeretlen helyre távozott Bu
dapestről. Jorgovics legintimebb barátai sem 
tudtak hollétéről, annál nagyobb volt azonban 
a meglepetésük, amikor

egy hónap múlva paplruhában, mint 
ókatolikus püspöki vikárius jelent meg 

Budapesten.
A kérderősködésekre elmondotta, hogy Bécs
ben egy hónap alatt elvégezte a szemináriu
mot, letette az összes vizsgákat és mint fel
szentelt püspök, kezdi meg működését és az 
ókatoiikus egyház szervezését Budapesten. A 
fővárosban nemsokáig működhetett Jorgovics, 
mert a különböző egyházak kifogásolták mű
ködését és kénytelen volt a főváros közelébe, 
Rákosszentmihályra költözni s olt alapitotta 
meg az egyházközségét. Rövid ideig tartott 
azonban

Jorgovics püspöki működése. Régi hitele
zői tudomást szereztek tartózkodási helyé
ről, egymásután érkeztek hozzá az ügy
védi fölszólltások, a végrehajtó is min

dennapos volt a vikárius kúriáján.

Az ókatolikus egyház bécsi főnöksége tudo
mást szerzett Jorgovics ügyeiről és azonnali 
hatállyal fölfüggesztették méltóságától. Jorgo
vics elkeseredésében öngyilkosságot kísérelt 
meg. Szombaton ismét tárgyalása lelt volna 
Gőczy törvényszéki birónál. ahová mint vád
lott volt megidézve s miután

nem jelent meg a tárgyaláson, 
elrendelték elővezetését.

A Hétfői Napló munkatársának érdekes dol
gokat sikerült megállapítani Jorgovics Szevér 
legutóbbi működéséről. A vendéglősből lett 
ókatoiikus vikárius regényes élete az utóbbi 
időben újabb fordulópontjához érkezett el. 
Politikai ambíciókra vágyott Jorgovics. Arról 
álmodozott, hogy

ő Is fellép a választásokon,
de mivel egyik komoly párt sem fogadta be 
tagjai sorába, olyan párt után nézett, ahol 
nem tekintetlek eddigi szereplésére. A sors 
cgy ugyancsak érdekes emberrel hozta össze. 
Fodor Antallal,

a viceházmesterből lett pártvezérrel, 
aki pártvezér! minősége mellett nagy előszere
tettel nevezi magát lapszerkesztőnek, mert 
hébe-hóba irkalapon, sőt egy alkalommal ren
des rolációspapiron is megjelentette különös 
fantazmagóriáit, Fodor felajánlotta támogatá
sát és pártját Jorgovicsnak. Magyar Irredenta 
Fasiszta Munkások Pártja cimen alapitolta 
Fodor azt a pártot, amelynek elnökéül Jorgo
vics Szevért kérte fel. A volt ókatolikus viká
rius szívesen fogadta el a meghívást $ meg
kezdte szervező munkáját. Pénzük nem volt, 
tagjaik sem vollak s igy

a képviselőség csak álom maradt.
Jorgovics pár nap óla eltűnt azokról a helyek
ről, ahol előzőleg oly sűrűn szokott megfor
dulni s ismerősei úgy tudják, hogy megszállt 
területre utazott, uj életet kezdeni.

Modern
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A debreceni dohánygyár 
igazgatójának borzalmas 

öngyilkossága
Debrecen, junius 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Borzalmas öngyilkosság tartja 
izgalomban a várost vasárnap dél óta. A 
debreceni állami dohánygyár igazgatója 
követett el öngyilkosságot.

Lekczei Sulyok József esztendők óla ál
lott az élén a debreceni dohánygyárnak, 
amely közel ezer munkást foglalkoztat. Az 
54 éves dohánygyári igazgatót mindenütt 
jól ismerték a városban. Sulyok igazgató 
már régebben arról panaszkodott ismerő
sei, barátai és hozzátartozói előtt, hogy 

sulyos idegbajban szenved, 
éjszakákon keresztül nem alszik s beteg
sége szinte elviselhetetlenné teszi számára 
az életet. A hozzátartozók, a barátok igye
keztek megnyugtatni Sulyokot, aki az 
utóbbi napokban, úgy látszott, meg is nyu-

MARGITSZIGETI

SPOLARICH

GRILBAR
(Gyönyörűen átalakítva)

reggelig nyílva.
Beretvás a zongoránál. 

godott s igy érthető megdöbbenést keltett 
vasárnapi tragédiája.

Sulyok József vasárnap délben tizenkét 
órakor távozott el Diószegi-ut 12. szám 
alatti lakásáról. Felsétált a Piac-utcán, 
ahol több ismerősével barátságosan elbe
szélgetett, majd a Piac-utcai Suefífs-bérpa- 
lotába ment be. A hatalmas bérpalota ötö
dik emeletére sietett fel az igazgató.

Az ötödik emeleten a korlátról keresz- 
tülvctetle magát és lezuhant az ud

varra.
A bérház lakóinak legnagyobb része az ab
lakokban, a balkónokon tartózkodott, hogy 
a miniszterelnök beszámolójára érkező tö
meget lássa. A bérpalota házmestere fe
dezte fel elsőnek a megdöbbentő öngyilkos
ságot s nyonjban telefonált a mentőkért.

A menlőorvot megvizsgálta az összezú
zott, vérestestü Sulyok Istvánt, de már 
csak azt állapíthatta meg, hogy halott.

Feje teljesen szétroncsolódott s végtagjain 
is igen sulyos sérüléseket szenvedett. Rövi
desen rendőri bizottság szállott ki a bérház 
udvarára. Átkutatták az öngyilkos igazgató 
zsebeit és több búcsúlevelet találtak nála. 
Egyik búcsúlevelét a rendőrséghez intézte 
s ebben

bejelentette, hogy súlyos Idegbaja miatt 
válik meg az élettől.

Hozzátartozói búcsúlevelében is idegbeteg
ségéről panaszkodik. A déli órákban hatal
mas tömeg verődött össze n bérpalota elölt 
s nagy megdöbbenéssel újságolták egymás
nak nz emberek a dohánygyári igazgató 
tragikus halálát,

Fürdő-osztályunk a legtökéleteiebb választékot nyuIUa Önnek.
Postai megrendeléseket utánvétellel (5 pengőn felül) költségmentesen átállítunk.

Rákóczi'Ut 74

Megtalálták Stolz Dánielt, 
a Stefánia Szövetség eltűnt titkárát

Egy héten keresztül foglalkoztatta a fő
kapitányság eltűnési osztályát Stolz Dániel, 
az Országos Stefánia Szövetség 43 éves tit
kárának eltűnése. Múltbeli számunkban je
lentettük, hogy Stolz, aki családos ember és 
két gyermeke van, eltávozott Héderváry-ut 
7. szám alatti lakásáról azzal, hogy Győrbe 
utazik hivatalos ügyben

Pár nap múlva levél érkezett a titkár 
egyik barátjához, dr. Balogh Jenő ny. ezred- 
orvoshoz, aki ugyancsak a Héderváry-ut 7 
szám alatt lakik. A levél Szolnokról voll 
keltezve és arra kérte barátját, hogy vigyáz
zon a feleségére és gyermekeire, mert

ő többé nem jön vissza.
A család ebből arra következtetett, hogy 
Stolz öngyilkosságra szánta magát és le
mondtak arról, hogy valaha is viszontlát
hassák. A család magándclcktiveket is meg
bízott, hogy vidéken kutassanak nz ellünl 
Stolz Dániel után. Napokon keresztül semmi 
eredményre nem vezetett ez n munka, mig 
szombaton n debreceni rendőrség értesítette 
u főkapitányság központi ügyeletét, hogy 
ott uz egyik szállóban

sikerült rátalálni Stolz Dánielre.
aki már napok óla tartózkodott a városban 

és csak nz esti órákban távozott el szállodai 
lakásáról.

A főkapitányság értesítette a meglepő for
dulatról Stolz családját. Felesége egyik ro
kona kíséretében Debrecenbe utazott, ahol 

drámai jelenetek között találkozott 
férjével.

Egymás nyakába borullak s percekig szóhoz 
sem tudtak jutni. Vasárnap reggel érkeztek 
vissza Budapestre és a főkapitányságon 
nyomban jelentkeztek.

Stolz előadta, hogy a háború következté
ben idegei erősen megrongálódtak, eltűnése 
is ezzel van összefüggésben. Miután Ígéretet 
lett, hogy

lemond az öngyilkossági tervekről, 
beszüntették az eltűnés ügyében nz eljárást 
és a Stefánia Szövetség titkára pár heti pi« 
liené*  után ismét visszatérhet hivatalába.

Elsőrendű

leanypenziú
Mlna Rnixt. Wien. IX. HUrlgas***  
Telefon Mr. A llTf.S.TovAbbköprő  iskola, nyelvek, zene 
Knpcsolato' valamennyi lekolatipu-Ml. Telje*  komfort
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Halálos katasztrófa 
a szolnoki uágúhidon

Fórrá uizao zuhant Os halálra ágon egv hentes
Szolnok, junius 14.

(A Hit Jól Napló tudósító jótól.) Különös 
szerencsétlenség áldozata lelt Császár Fe
renc szolnoki hentes. Császár a vágóhídon 
disznót koppasztott. Munka közben véletle
nül megcsúszott, egyensúlyát vesztette és 
belezuhant a forró vízzel teli koppasztó- 
gödörbe. A szerencsétlen ember jajveszé

Magyar mérnök expedíciója 
Amundsen felkutatására

S. Fiola amerikai sarkkutató, Wlese orosz moteorologus 
és a magyar dr. Kaltz Gábor az Amundsen-oxpedlcló ólén

Amundsen tragédiája, annyi Idővel a nagy 
sarkkutató eltűnése utón még ma Is nagy iz
galomban tartja nemcsak a müveit világ tudo
mányos köreit, hanem

minden embert, aki annakidején figyelem
mel kísérte a rettenthetetlen tudós önfelál
dozó espedicióját, a bajbajutott N obile 

felkutatására.
Nobile lezuhant léggömbjét megtalálták a svéd 
repülők, Amundsent azonban hiába várták 
vissza mind a moi napig — az eddigi megálla
pítások és feltevések szerint

repülőgépével lezuhant a Jégmezők felett 
és elpusztult.

A snrkköil kutatásokkal foglalkozó tudo
mányos testületek legnagyobb része lelett már 
arról a reményről, hogy Amundsent valaha élve 
megtalálják, sőt illuzórikusnak lóiszik az is, 
hogy tervszerű kutatással holttestére vagy re
pülőgépe roncsaira bukkanhassanak. Csak a 
véletlen hozhatja magával, hogy valamikor 
egy másik surkkutató-expedició rátalál a 
nyomokra. Az utóbbi hetekben azonban

több oldalról hangzott el az a kívánság, 
hogy Amundsen eltűnt repülőgépét to

vábbra Is keresni kell
és utasait élve vagy halva, de haza kell hozni 
— ezt követeli nt egész világ lelkiismereti.

Az egyik leghangosabb szószólója ennek az 
álláspontnak S. Fiola, a hites amerikai sark
kutató, aki néhány nappal ezelőtt nyílt levéllel 
fordult a szovjet mérnökuniójához, hogy tá
mogassák Amundsent megmenteni szándékozó

Halálraégetett a forró viz 
egy kisgyermeket
Nagykanizsa, junius 14.

(A Hétfői Napló tudósító jótól.) Fiiszár 
Ferenené huszonnégyéves jolúntupusztui 
lakos vasárnap a konyhájában foglalatos
kodott. l'liszárné a karján tartotla tizhóna- 
pos Ferenc nevű kisgyermekét. A tűzhely 
piciiéit álltak, mikor véletlenül kiömlött egy 
forró vízzel lelt katlan tartalma.

A forró viz az anyái és gyermekét sú

Csődöt kértek a hitelezők 
dr- Hoffmann Ernő bankár ellen

Ac ismert bankár eltűnt Budapestről?
A budapesti királyi törvényszékre ma csöd- 

nyitósi kérés érkezett a Hoffmann Jakab és fia 
bankház tulajdonosa,

HofTmann Ernő dr.
h.nkír .Ilon é, rí ■ lény blionUra élénk fel- 
tűnést kelt majd mindenfelé, mert a fiatal 
bankór nagystílű éh'lpt folytatott és egészen az 
utolsó ideig

mindenki dúsgazdag embernek Ismerte.
Hoffmann Ernő apjától vette át a kitűnő hír
névnek örvendő régi céget, amelyet agilitásé
val és rátermettségével különösen a konjunk
túra éveiben nngvranövelt.

Iloffmann Ernő, — akinek a Jőzsef-tér 
11. számú házban volt

fényesen berendezett Irodája, 
annakidején különösen vámhitelügyleteket bo

Fórnb«ar» Pr.

Mindea siakUaletbenl Tubus 40 t ll.

Nem ég fel — 
egyenletesen lebarnul 
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kelésére odarohantak a közelben dolgozó 
munkások és kihúzták. Császár Ferencet a 
forró viz

borzalmasan összeégette
és eszméletlenül vitték a kórházba. Nyom
ban ezután ápolás alá vették, de

már nem lehetett segíteni rajta 
és rövidesen belehalt égési gebeibe.

akcióját. Fiola azt vitatja, hogy
Amuudsen még él

_  csak nem tudott azóta hirt adni magáról; 
mivel pedig a magával vitt élelmiszer arányta
lanul kevés arra a fáradságos útra, amig a 
jégmezők közepéről lakotI vidékre jut, nem 
szabad egy napot sem késlekedni egy ujabb 
menlő-erpedició elindításához.

A szovjet mór válaszolt is az amerikai tu
dósnak és

felajánlotta egy közös expedíció céljaira a 
„Malygln**  jéglörőhojót, 

amely löbbizben sikerrel vett már részt hasonló 
expedíciókban, sőt Nobiléék megmentésében is. 
Orosz részről Wiese professzor, a híres meteoro
lógus és Kaltz főmérnök vesznek részt az expe
dícióban.

A tudományos világ érdeklődése most már a 
Malygin hajó felé fordul, amely az eddigi je
lentések szerint

néhány hét múlva útnak Indul a Ferenc 
József föld felé.

Bennünket annál is inkább érdekel ez a szen
zációs híradás, mert az expedíció egyik vezetője 
Kaltz főmérnök — magyar. Dr. Kaltz Gábor 
Nagyváradról vonult be katonának a világhá
ború kitörésekoi és főhadnagyi rangban orosz 
fogságba került. Még fogsága idején, a Ke- 
rcnszki forradalom kitörésekor egy vladivosz 
toki gépgyár alkalmaztatásába került. Ott kipt 
megnősült, családot alapított és ma az orosz 
mérnökunió egyik vezetője. Ugylátszik, nagy 
technikai tudásól honorálják ezzel a megbíza
tással.

lyosan összeégette.
Mindkettőjüket a nagykanizsai kórházba 
szállították. A tízhőnapos kisgyermek kór- 
házbaszállilás közben

belehalt égési sebeibe.
Fiiszór Ferenené, akit szintes súlyosan ősz- 
szeégetett a forróviz, válságos állapotban 
fekszik a kórházban. 

nyolított le és ezen a téren sokszáz milliárd ko
ronát kitevő üzleteket kötött. Az ő alapítása 
többi kösölt

a Zugligeti Ingatlan Részvénytársaság, 
amely tulajdonosa a körülbelül ötven kataszt- 
ralis hold, a Fácánnal szemben elterülő ingat
lannak.

As utóbbi időben több hitelező követelte 
tőle a nekik Járó összegeket, do hiába, mert 
Hoffmann egyszerűen Ügyeimen kívül hagyta 
a felszólításokat, hozzátartozói szerint pedig 
egyáltalában

nem, Is tartózkodtak Budapesten.
E tény mellett szól, hogy a bankárnak étidéig 

nem tudták kézbesíteni a csűdnyllási 
kérvényt aem.

Lehetséges, hogy Iloffmann újból Amerikába

hajózott, mint ahogyan m elmúlt éy nyarán 
oda ki is ment, de ugylátszik eredmény nél
kül, mert ez év ekjén újból felbukkant Buda
pesten. Hoffmann anakidején úgynevezett 

gnvntlérvállék 
leszámítolásával is foglalkozóit. Még emlékeze
tes a gróf Czlráky György ellen indított váltó- 
pere, amelynek során erős és izgatott 

viták tárgya volt a kamat nagysága.
végül is maga a gróf döntötte el a pert, kije
lentvén, hogy Hoffmann nem tudott pillanat

Halálos fürdőkatasztrófa 
a csillaghegyi strandon

Belefulladt a vízbe Kmetty Károly bankhivafalnok
Megdöbbentő halálos szerencsétlenség 

történt vasárnap délelőtt a csillaghegyi 
strandfürdőn, ahol a fürdözök ezreinek 
szemeláttára *

bclefult a vízbe egy 19 éves pesti 
banktisztviselő.

A ragyogó napsütés és a fővárost elöntő 
kánikula az emberek tízezreit csalta ki a 
különböző strandfürdőkre és a vízre, meg 
homokra vágyó, elcsigázott pestiekből bő
ven jutott a csillaghegyi Árpád strandfürdő
nek is. Kora reggeltől özönlöttek az embe
rek és dél felé nyolc—tízezer ember szo
rongott a fürdő három nagy medencéjében 
és sütkérezett a homokon. A Pestről érke
zett kirándulók közölt volt Kmetty Károly 
19 éves bankhivatalnok Is, aki a strand
fürdő középső medencéjébe ment, amely
nek

egy része az úszni nem tudók, a másik 
része pedig az úszók számára van fen- 

tartva.

Szobrot állítanak Glück 
Frigyesnek

Budapest szerelmesének, akiről most kiderült, 
hogy szegényen halt meg

Néhány héttel eezlőlt temették el Glück Fri
gyest. Budapest temette el, mert Budapest 
halottja vált, Budapesté, amelyet a világ 
legszebb városává álmodott, amelyet olyan lel
kesedéssel mutogatott itt az előkelő idegenek
nek. Nem fordulhatott itt meg a vi ág híressé
gei közül, hogy Gittek Frigyesnek ne jelt volna 
valami ötjete, valami kedves meglepetése, 
amellyel

barátjául és bámulójúul szerezte meg az 
idegent ennek a városnak számúra.

Es amikor az idegen elutazott, azon gondol
kozott, mit lehetett volna még megmutatni, 
hova lehetett volna még elhiv<ni a külföldi 
vendéget, — ha már valóra váltak volna a 
sok érdekes, újszerű és nagyvonalú tervei kö
zül azok, amelyekért olyan energiával, olyan 

tiszta idealizmussal dolgozott
Legutóbb a budapesti korzót akarta szebbé, 

szélesebbé építtetni a Vigadj előtt egy impo
záns térrel, aztán a budai korzóra, Pest kör
nyékére került volna sor. De mielőtt ezek a 
tervek valósággá válhattak volna, Glück Fri
gyes meghalt.

Miközben igy álmodott és igy tervezte a 
szebb Budapestet, miködben nagyobb idegen
forgalomért vívott harcot,

megfeledkezett magúról.
Azok közé a kevesek közé tartozott, akiknek 
a temetésén szomorú valósággá vált a gyász
beszédek sablonos frázisa: „mindig a közért 
dolgozott és nem a maga javára".

Legtöbben nagyon gazdag embernek tar
tották Glück Frigyest,

Hogyan kompromittálták 
Bukarestben a magyar színházat?

Az erdélyi magyar lapok botránykrónikájá
ban állandóan a bukaresti magyar sainház csú
fos bukása és az ekörül zujlsr csúnya esemé
nyek szerepelnek.

Egy bukott magyar színház megdöbbentő 
rénircgényét teregetik ki, amely szégyent 
hozott a magyar színházi kultúrára, de leg

főképpen a bukaresti magyarságra, 
amely nagy áldozatkészséggel igyekezett segí
teni és támogatni az*  a törekvést, hogy Buka
restben magyarul halljanak színházi előadást. 
A csutos végű bukaresti magyar *>zinházat  Ko
vács Imre nevű, volt szatmári színész „műn- 
dóit a" — természetesen nem sok anyagiakkal. 
Bár azt hirdette, hogy háromszázezer lei jei 
nyitja meg a szinhózal. több pénze nem volt 
annál a kilencvenezer leinél, amelyet a baka 
resti magyarságtól bérletelőfitelés elmén elsze 
deli, Ekkor még Bukarest egyik előkelő, köz
ponti színháztermét bérelte ki a magyar sain
ház számára és l<*Mcrzödtetle  Budapestről 
Zöldhelyi Annái primadonnának, majd a Solti 
szlnészháraspáil is. nagy gázsival. igé»v® nekik 
azt, hogy a budapesti Vígszínházhoz hasonló

nyi szorult helyzetért! és azt nem használta
A cMMnyUási kérvény azokban a kÖrÖkhen 

ahol Hoffmann megfordult, ma is élénk db 
kusstió tárgya, annál is inkább, mert meg v»n 
nak győződve arról, hogy jelenleg is

számottevő, komoly vagyonnal rendelkezik, 
noha zugligeti ingatlana is erősen meg van tér 
kelve u kincstár javára. Miután a csödnyiUti 
kérést Hofímannak eddig nem tudták kézbesi. 
leni. • törvényszék junius 25-ére ujabb csőrt 
nyitási határnapot tűzött ki.

A választóvonalat, amely a medence mély 
és sekély részét elválasztja, táblák és vona
lak jelzik. Kmetty Károly, aki

nem tudott úszni,
ugy látszik, nem vette észre a flgyelmeztetó 
feliratot, lelépett a mély vízbe. A következő 
pillanatban elmerült. Többszáz ember tar
tózkodott a vízmedencében, az úszók szá
mára fentartott medenccszakaszban is renge
tegen tartózkodtak, A fürdözök eleinte tré
fának nézték a fiatalember kapálózását, 
azonban hamarosan belátták, hogy komoly 
dologról van szó és másodpercekkel később 
már segítségére siettek. Mire azonban már 
ki tudták huzni a vízből, a fiatalember nem 
volt eszméleténél. Kivitték a partra, má
sodpercek alatt összesen

nyolc orvos volt körülötte,
a fürdözök soraiból, hiába próbáltak azon
ban meg mindent,

segíteni nem lehetett,
Kmetty Károly már halott volt.

akinek szállodái vannak, villája van. Komoly, 
nagy örökségre gondoltak az emberek, amikor 
a haláláról volt szó. Temetése után bebizo
nyosodott. hogy a nagyon gazdagnak hitt, a 
„komoly örökség felett**  végrendelkező

Glück Frigyes nem halt meg gazdagon 
és nem hagyott itt olyan örökséget, amely va- 
gyonszámba menne. A megdöbbentő valóság 
az, hogy

Glück Frigyes szegényen halt meg 
s a család számúra bizony igep kevés maradt 
ennek a puritán, nagyon lehetséges öreg- 
urnák a hagyatékából. A Hétföl Napló munka
társa beszélt Glück Frigyes több barátjával, 
azokkal, akik közelállónak hozzá, hogy meg
tudja, mj igaz ebből a hírből.

— Valóban szegény ember maradt Ölitek 
Frigyes — mondották.

Számottevő örökség nem maradt utána.
A csalód számára tisztes, szerény megélheléa 
biztosítva van, azt a hatalmas vagyont azon
ban, amely felelt évtizedekkel ezelőtt rendel
kezett Qlück Frigyes,

nem mentette át a mai időkre

s a nagy válsággal egyre nehezebben birkó
zott meg.

Ezeket mondják Glück Frigyes barátai, akik 
jól ismerték az öregur anyagi viszonyait. Most 
azt tervezik, hogy szobrot állítanak Glück 
Frigyesnek, Budapest szerelmesének, flki 
örökségül tehermentes szállodák és ingatlanok 
helyett csupán egy sereg nagy terv-ét hegye*!  
hátra.

környezetben fognak játszani Bukarestben. M'*  
vei a bérletelöfizetés pepi sikerült, a poütlWj 
kortesgyülésekröi is kiöregedett „AmieiH*  
nevű termel bérelt® ki Kovács a színház ««• 
mára. Azt a termet, ahová a falusi cselédség 
is csak immel ómmal fárt és a díszleteket ® 
vasútállomásról sem tudta a színházba hozaim- 
így történt, hogy rövid pályafutása alatt a &“• 
karestt magyarság elfordult a nagy garrtil be
ígért étin háztól és nz Amtcitia beli cselédsui'' 
ház egy még kisebb (eremben nyílt W0, 
Napirenden voltak a színháznál a botrán^’ 
melyekét egyrészt a hitelezők, másrészt « H’ 
nézzek rendezlek, mig végre Kovács Imre e ‘ 
kötésit „színházigazgató" rövid utón 
színházát és adósságait. A magyar sztnpárto 
egyesület sietett akkor a tagok segítségére • 
ezen a elmen

Ismételten anyagi hozzájárulásért zaklat’ 
Iák a bukaresti magyarságot.

Ami n legérdekesebb a dologban, az hogy **K*  
levegőben von a bukaresti BWiyáT , 
terve és igazgatójául ismét Kovácsot emleget1*
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Isten vele Biller!
Ezúttal nem hallatszik gúnyosan ez a inon- 

fíatocska, amelyet annyian és annyiszor kop
tatnak. Ez az „Isten vele" egyszerű és őszinte 
buesuzkodás a magyar színházi élet egűik 
csillagától, aki utolérheteflenül kedves egyéni
ségével és tehetségével sokáig az első helyet 
tartotta ebben a városban, ahol annyiszor 
megy fel az a bizonyos kerék, Biller Irén 
művésznőből egyik napról a másikra Mrs. 
Fengel lett, aki szerdán búcsúzik tőlünk és 
fölszáll arra a sokszor megálmodott luxus
hajóra, — Kaliforniába, uj hazájába utazik 
fiz amerikai milliomosáét megillető tisztelettel 
hívtam telefonhoz, nem a régi lakásán, ha
nem uj otthonában, a Dunapalotában. Ólt la
kik Mrs. Fengel tegnapi házassága óta, mint 
egy előkelő átutazó idegen.

— Kimondhatatlanul boldog vagyok, — 
hangzott az obiigát mondat, amelyre őszintén 
ez volt a válasz:

— Ezt maga meg Is érdemit.
— Érdekes, — mondja az egynapos asz- 

szonyka — mindenki ezt mondja, aki jól is
mer és a társaságomhoz tartozott. Oly jólesik 
ez most nekem, ebben a hihetetlenül furcsa 
lelkiállapotban.

— Hát egynapos asszony ...
— Ez az. Eddig transzban éltem, elfoglal

lak a regényes szerelem epizódjai, a készülő
dés az expresszházasságra és maga a házas
ság. De most, hogy fül vagyok mindenen, rá
jöttem egy borzasztóra: el kell innen men
nem ... Itthagyni mindent, ami kedves és 
drága, vagy kellemetlen és bosszúság volt 
számomra, szóval az életem.

— A nászúit
— Most a Lidóra megyünk, innen tizenkét- 

kapós kéjutazás a Saturnián s aztán átkelünk 
a tengeren, Kaliforniába utazunk, ahol férjem 
nek gyára van. Nem földbirtokos, mint ahogu 
többen írták. Meg fogom látogatni a holly
woodi magyar művészeket, akiket férjem egy 
íől-egyig jól ismer ... Jaj, de örülök!...

Hát Isten vele, Biliért 
r (itób.)

légáramlással. Va- 
höség, mint a' hét 
lehütötte a levegőt.

1 — Hőemelkedés déli 
gámap nem volt olyan 
Irégén. Az éjszakai zápor 
Reggel még kissé borús volt az idő, délben 
gzonban kiderült s kisütött a nap. A Me
teorológiai Intézet prognózisa szerint hő- 
emelkedés várható déli légáramlással.

— Leleplezték Mikes Lajos emléktábláját. 
Mikes Lajos egykori lakóházának a Bors-u. 
ifi. számú házának falán elhelyezett emlék
táblát vasárnap délelőtt leplezték le díszes 
Ünnepség keretében. Földi Mihály avató be
szédét a magyar irodalmi élet színe-java 
hallgatta végig. Beszéltek még: Radó Antal, 
IVi kár Béla, Sziklay János dr. és Móricz 
Jfsigmond.

r- Veszélyben a Nantilus! Londonból je
lentik: Wilkins sarkutazó buvárhajójának, 
Rt htaufttw*nak  egyik motorja az Atlanti 
óceán közepén elromlott. A buvárhajó rá
ción értesítette a President Roosewelt gő
göst, hogy valószínűleg segítségre lesz szük
sége. Újabb rádiójelentések szerint a gé
pek teljesen felmondták a szolgálatot és a 
helyszínre siető két amerikai csatahajó fogja 
S Nautilust vontatókötélre venni. A Nautilus 
'jelenleg körülbelül 1500 mérföldre van 
Jtew Yorktól.

— Egy Ismert bécsi színházi ügynök bal
esete. Béesből jelentik: Sulyos szerencsétlenség 
érte vasárnap Benno Lee kereskedelmi taná
csost, a Budapesten is jól ismert színházi ügy
nököt. Ahogy a Kdrntnerstrassen áthaladt, egy 
motorkerékpár elütötte. A mentők sulyos sérü
lésekkel a Z,őu>-szanatőriumba szállították.

— Huslparos Ipartestület közgyűlése. A bu
dapesti hentesipartestülct vasárnap délelölt 
nagygyűlést tartott a Marclbányt-téri lövöldé
ben. Bittner János elnöki megnyitója után 
Kollár Gábor beszámolt a párisi húsipari kon
gresszusról.

— Brland az asszonyokat hívja fel a béke 
előmozdítására. Párizsi tudósítónk tele
fonálja: Vasárnap Rordeauxban nagy béke- 
manifesztáció volt. Az ünnepségen, amelyen 
húszezer ember jelent meg, Brinnd hosszabb 
beszédet mondott, amelyben kifejtette, hogy 
nemcsak előkészíteni kell a békét, hanem 
meg is kell szervezni azt. Az asszonyokat 
hívta fel arra, hogy hqthálósán működjenek 
közre a nemzetközi béke megteremtésére.

— összeszurkálta a feleségét. Véres csa
ládi háborúság színhelye volt a Jász-tilea 
92. számú ház, ahol az egyik lakó: Herli 
István 36 éves napszámos Ittas állapotban 
összeveszett a feleségével. A férj a vita he
vében kést ragadott és összeszurkálta fele- 
tágét. A súlyosan sérült asszonyt a mentők 
• Kun-utcai kórházba szállították.

ELISABETH BERGNER
3 napos vendégjátéka a

vígszínházban
Pénteken, Junius 18-én Amphilpvon 38 Jean Glraudoux vlgjátéka 

Szombaton, junius 20-án Dér Kreis Somerset Maugham színdarabja 

Vasárnap, Junius 21-én ftmDhltrvon 38 Jean Glraudoqx vígjáték a 
Jegyok már válthatók.

— Szerencsétlenség a sétalovagUson. 
Nagykanizsáról jelentik: Balogh Kovács 
György vasárnap reggel kilovagolt. A lova 
egg arra robogó autó tülkölésétől megbok
rosodott és ledobta a nyeregből lovasát. A 
főiskolai hallgató olyan szerencsétlenül 
esett, hogy gerinctörést és koponyaalapi 
törést szenvedett. Életveszélyes állapotban 
vitték a nagykanizsai kórházba.

— Bécsbe érkeztek • Kredllanstslt külföltll 
hitelezőinek képviselőt Béesből jelentik: Va
sárnap délelőtt az osztrák fővárosba érkeztek 
a Kredltanstalt külföldi hitelezőinek képvise
lői: Sir Róbert Ktndersley, a Bank of England 
igazgatója és Mr. Gannon bankelnök. Az angol 
pénzkapacitások hétfőn kezdik meg a tárgya
lásokat a Kreditanstalt szanálása ügyében az 
osztrák pénzügyi és politikai tényezőkkel.

— Nyolc ember odaveszett az égő moziban. 
Pekingből jelentik: A Kalgani filmszínházban 
előadás közben tűz ütött ki, amely az egész 
épületet elhamvasztotta. A nézőközönség kö
rében leírhatatlan pánik tört ki, szerencsére 
azonban nz emberek javarészét sikerült meg
menteni. Nyolc ember a lángokba veszett.

— Megvakítatták az esküvőre igyekvő 
gazdálkodót. Vasárnap délután sulyos, élet
veszélyes állapotban hozták fel a mentők 
Pákozd fejérmegyei községből Hagyó Lajos 
30 éves gazdálkodót, akinek aznap lett 
volna az esküvője. Hagyó éppen a temp
lomba igyekezett, amikor valaki elébe ug
róit s vitriollal arcon öntötte. A maró folya
dék mindkét szemét kiégette. A klinikán 
azonnal ápolás alú vették Hagyó Lajost.

— Négy öngyilkosság vasárnap délután. Va
sárnap délután egymásután négy öngyilkossá
got jelentettek a mentőknek, illetve a rend
őrségnek. A Ferenc József-hldhoz hívták ki 
elsőnek a mentőket. A hídról Horváth László 
35 éves gyárimunkás a Dunába vetette magát, 
de a motoros őrségnek sikerült kimentenie. — 
A Margilhid budai hídfőjénél ugyancsak a 
Dunába ugrott Hajdú József 33 éves bánhldai 
hentessegéd, akit kimenteitek és első segítség
ben részesítettek. — A Vörösmarty-utca 69. 
számú házban vasárnap délután Mütsch Ferenc 
85 éves kertész anyagi gondjai miatt felakasz
totta magát és meghall. — A Szőnyl-utcai 
vasutas sporttelepen vasárnap délután egy 
munkáskülsejü, 25 év körüli fiatalember 
akasztott holttestét találták. Megállapították, 
hogy öngyilkosságot követett el. Személyazo
nosságának megállapítására folyik a nyomozás.

Vendéglő

— Lefejezett a vonat egy ismeretlen fiatal
embert. Debrecenből jelentik: Az ebes! állo
más mellett vasárnapra virradó éjszaka a Bu
dapestről Debrecenbe érkező vonat elé ve
tette magát egy jólöltözött huszonkét év kö
rüli fiatalember, akit a vonat mozdony 
sággal lefejezett. Az öngyilkos fiatalember zse
beiben semmiféle írást nem találtak. A debre
ceni hatóságok megindították a nyomozást a 
rejtélyes öngyilkos személyazonosságának meg
állapítására.

iya való-1 
iber zsc-

Többszáz utasával elsüllyedt 
vasárnap egy francia hajó

Párizs, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) Vasárnap a Loire torkolatánál egy 

kirándulóhajó fedélzetén többszáz utassal St. Nazaircből a Nolrnoutlilcr szigetre tar
tott. A kiránduló hajót óriási vihar érte utói és az óriás hullámok a könnyű alkot*  
mányi felkapva, a St. Pfillbcrt sziklapado kra dobta. A katasztrófa olyan óriási erejű 
volt, hogy a hajó percek alatt elsüllyedt. St. Nazairesből vonfatóhajókat küldtek ki 
segítségül, azonban sok remény nincsen arra, hogy akár egyetlen utust Is meg lehes
sen mcntgnl. Éjjel cgy órakor közelebbi részletek még hiányoznak a szercncsétlen- 
stgroi.

Felrobbantotta magát 
egy életunt leány

Fantasztikus öngyilkosság Újpesten

— Baleset a sportpályán. Vasárnap dél
után sulyos sportbaleset történt a pest
erzsébeti sportpályán, ahol leventeünnepély 
volt. Diszkoszvetés közben az egyik levente 
tévedésből Balincsics Péter 25 éves levente
oktatót dobta meg, aki véresen rogyott u 
földre. A mentők agyrázkódással, súlyos 
állapotban azállitották a Szent István-kór- 
házba.

— Betörők jártak a gróf Gyulay-esalád krip
tájában. Vasárnap értesítették a főkapitánysá
got, hogy a vízivárosi temetőben, a gróf Gyu- 
lay család kriptájába ismeretlen tettesek beha 
toltak s onnan két bronzszobrot loptak el. A 
rendőrség a kripta tolvajainak felkutatására 
megindította a nyomozást.

— Debrecenbe vitték a letartóztatott Colával 
Bélái. Ismeretes, hogy szombaton a budapesti 
főkapitányságon a debreceni ügyészség meg
keresésére előzetes letartóztatásba helyezték 
Colussi Bélát, az ismert budapesti fllmemberl, 
aki hosszú Időn keresztül az Ufa budapesti 
központjának vezérigazgatója volt, majd pedig 
vidéki mozijai voltak. Colussinak Debrecen
ben is volt mozija, ezzel kapcsolatos az a fel
jelentés, amelyet ellene teltek s amelynek alap
ján letartóztatták. Colussi Bélát ma délután 
két detektív autón Debrecenbe kisérte, ahol az 
ügyészség fogházának adták ét. A letartóztatott 
Colussi Bélát ma hallgatta ki a vizsgálóbíró 
és dönt további fogvalarlása kérdésében.

FÉRFIRUHA-HÉT
Hél főtől—Szombatig

Férfi Ruhák vásárlásánál
a kifizetett összesek feléről
vásárlási utalványt adunk vissza, mellyel többi osztályainkon

bármi vásárolható
Férfi Ragián és Felöltök,
Trench-Coat, a modern átmeneti kabát— ________

Hubertus Kübát, Igen finom lódenkelmékből-------

Vihar Kabát, kirándulásokra, sportra nélkülözhetetlen 

Gummi Esö-Kabát, divatos gummlzott szövetből — 

Férfi Öltöny,
Férfi Öltöny,
Férfi Öltöny, 
Férfi burett Öltöny, 
Sport Szövet-Nadrág, 
Fehér Vászon Nadrág,

mintázott dlvatkelmékből,
1 és 2 soros kivitelben_______ _____

kiváló sötétkék és feketo, tiszta gyapju- 
kamgarnkelmékből____ ______________

fekete kabát és mellény, csíkos nadrággal 
. kabát és nadrág,

» kiváló avatott burettból _

I
 divatos csíkos és kockás
1 kelmékből _______ _

■ kiváló amerikai pamutfo- 
nálból szőve_________

Férfi Öltöny,
mérték után elkészítve. 2 próbával, kiváló tiszta gyapjú 
divatos kamgarnkelmékból------------------------------------

Visszatérítés:

84.-^ 47.-S;
36.— • 18.— •
19.50 ■ 9.75 •
16.50 • 8.25 •
29.— « 14.50 .
58.— ■ 29.- •
78.— • 39.— .
76.— • 38.— •
15.80 • 7.90 «
9.80 • 4.90 •
6.90 • 3.45 «
Ata Visszatérítés

>5.- 42.50
pengő pengős rUArlUI etoMay

Ez eselben a piiitakWiet felszímltjuLPostán utánvéttel szállítunk.

Calvin-tév '7

Borzalmas és szokatlan módon vetett véget 
életének vasárnap délután egy fiatal tiszt
viselőnő Újpesten. A Corvin-utca 5. számú 
húz lakói hat óra után néhány perccel 

óriási detonációt hallottak.
amely az egyik földszinti lakásból hallat
szott ki. Ezt a lakást Elein Erzsébet 33 éves 
tisztviselőnő bérelte. Mivel az ajtó zárva 
volt, úgy tudlak csak behatolni, hogy laka
tost hivatlak, aki a zárt feltörte. A konyhá
ban 
két. A gáztűzhely mellett

■

megdöbbentő látvány (05.1(110 u belépő*

főidőn ott feküdt Kiéin Erzsébet,

Vasárnap estig ot haiotfja
Innsbruck, junius 14.

Hétfői Napló tudósítójának telefon-(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon
jelentése.) Ki Inn folyó, amely az utóbbi 
napok esőzésének hatádáru óriási módon 
megdagadl, az elmúlt éjszaka

kilépett medréből éa több helyen át
tört ea gátakat.

Innsbruck környékén az országutak min
denütt vjr alatt vannak és a személyforgu- 
losp hallatlan akadályok között honyolitó- 
dik le. Jennbach, Schtvag, l.orello bel Hall 
községek teljesen víz elült vannak- Az 
Innsbruckba összpontosított utász-századok 
éjjel-nappal dolgoznak a további veszedel
mek clhárilásán. A nagy árvisvcszcdelem- 
nek eddig

Az inn folyű Áradása 
emberdidozatot is követeit

borzalmasan Összeégeli holtteste.
A konyhában óriási gázszag terjengett. Csak- 
hamar kiderült, hogy Kiéin Erszcbct uz ön*  
gyilkosságnak egy furcsa módját választotta. 
Kinyitotta a konyha összes gázcsapjait,

a kiáradó gázt meggyujtotta.
A robbanás ereje olyan nagy volt, hogy még 

a szobák elválasztó falát Is kidöntötte.
Búcsúlevelet hagyott hálni az öngyilkos 
tisztviselőnő s ebben élelunlságáról beszél. 
Holttestét az újpesti halottasházba szálli- 
lották.

van az srvizsatasztrótanak
öl halottja van.

Jennbach közelében cgy kétszemélyes csó
nakot borítottak fel a hullámok — mind*  
két u(usa odaveszett. Zirl községben

két halottja van nz árvízkatasztrófá
nak, — egy férfi és egy nő.

Zlrl község alatt pedig vasárnap reggel 
cgy fiatalember holttestét dobta partra a 
víz.

CI1EVAI.IER: PARIS GYERMEKEI, 
JANET GAYN'ORz A NEíiY ÖRDÖG, 

kél reprlz egy műsorban: ROYAL APOLLO
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Berlini rigók 
Budapesten

Irtai LOVÁSZY KAROLY
Kétféle rigó ven. Fekete ée sárga. Fekete

sárga rigó nincs. Még Ferenc József idejében 
sem volt.

Négy és félévig éltem egyfolytában Berlin
ben. a fekete rigók fővárosában, onnan va
gyok rigószakértő. Onnan tudom például, hogy 
a fekete rigó nagyzási hóbortban szenved. Csak 
nagyvárosban szeret élni. Egy német profesz- 
aror Irta 1928 bán: „Amelyik világvárosban 
nincs feketerigó. ez annak jele, hogy olt üldö
zik a fekete rigói.**

A sárga rigó tudniillik a falu fuvolása, a fe
kete rigó ezzel szemben a város jazzmuzsikusa.

Az egész világ csodájára jár Berlinben a kis 
kíményseprőkülsejü „Amse/"-nek. Egy millió 
fekete rigó él Berlinben. Minden ötödik lakosra 
jut egy belőle. Olt nyolcszor annyi a fekete 
rigó, mint a veréb. Innen van, hogy a fátlan 
Friodrichstrasse irodaházainak párkányain is 
rigódalárdák működnek. A fekete rigó imádja 
n zenét. „Lautsnrecher", gramofon és aulólül-: 
kök bolondja. Szemtelenül visszafelcselget a 
berlini sofőrnek, aki megnyomja az autólülköt. 
A kis fekete rigó bekukkant a nyitott ablakon, 
ahol egy tucat német gépiróklsasszony gépel és 
pajkosan befütyürész, mint egy vásott suszter
inas.

Ef a berlini rigó.
1928- ban, a nagy tél Idején, előfordult, hogy 

a Fviedrlchstrasse 218. számú házban, ahol 
nyolcvan filmiroda van, hátul, az udvarban, 
egy .száraz bokron több mint négyszáz fekete 
rigót számláltak meg. Le is fotografálták, film
híradó is hozta ezt a madártani szenzációt. A 
/agyhalál elől bújtak el ide.

1929- ben egy porosz madarász jelenti, hogy 
a rigó, bér nem vándormadár, a 28-as tél ta
nulságai után délre kezd húzódni. Prágát, Bé
rset, Bukarestet, Belgrádot tippelték uj világ
városi székhelynek. Mert a berlini rigó csak 
világvárosi zenebonában tud élni.

Most, hogy négy és félév után hazajöttem, a 
sok-sok kellemes újdonság, udvarias sarki 
rendőr, kivilágított Halászbástya, megnöveke
dett autobuszforgalom, papírkosár, tiszta 
aszfalt közölt legjobban az lepett meg, hegy a 
Margitsziget zöld pázsitján fekete rigók hem
zsegnek.

Sőt. Az Erzsébet-léren, a lejcsarnokban, fe
hér joghurtomhoz fekete rigó szolgáltatott kí
sérő zenél. Itt nagy változás történt négy és 
félév óla. Emlékszem, mikor még téglát vágtak 
a fekete rigó fejéhez. Vagy lecsuzlizták. Mi 
az? Azóta jobbak lettek az emberek? Vagy Pest 
közelgő fejlődésének előhirnökei a berlini fe
kete rigók? Mert idejöttek.

A fekete rigó érzékeny madár. Ha egyel meg
sértenek belőle, ötszáz tűnik el a környékről.

Meg kell becsülni őket. Mint a német be- 
évüli as ő madarait. Egy példa. Ép aznapon, 
amikor elutaztam, Berlinben, a Danzigerstrasse 
78 számú házba a tűzoltóságot hívták. Egy ab
lak felelt ugyanis meglazult a fecskefészek, 
úgy volt, hogy minden pillanatban, leszakad, 
fecskenrama ijedten siránkozott, jön a tüzőr- 
ség, magasba szökken a mechanikus létra és 
két tűzoltó megragasztja gipsszel n meglazult 
fészket...

Ha nálunk Igy megbecsülik a madarat, a ber
lini rigók nemsokára a Rákóczi-uton fognak 
énekelni és robotos életünket derűsebbé tenni...

— Leleplezték Rolhcrmere emlékoszlopát 
Magyarkuton. Az Államgépgyári Sportkör 
Taritta Osztálya lord Bothermere-nak emlék
oszlopot állitoll a magyarkúti menedékház 
közelében. Az oszlopot díszes ünnepség ke
retében vasárnap avatták fel.

— Házasság. Dacsó Irén, Dacsó Emil 
főszerkesztő leánya és Morris Harry gyá
ros (London) vasárnap délben tartották 
egyházi esküvőjüket a Hungária-szálló kü- 
I >n termében.

— A frontharcosok zászlóavatást finnepe. A 
I udai II. kerületi Frontharcos Szövetség vasár- 
i ap délelőtt avatta fel zászlaját. A zászlóanyai 
i szírt Anna főhercegö képviseletében Andrássy 
' Iára grófnő vállalta. A zászlóavató beszédet 
'■'artsekényl Imre mondotta.

Váltóhamisításért feljelentette 
önmagát egy

KülSnŐs bűnügyi regény — bonyodalmakkal

földbírtokosno

Páratlanul fordulatos és sikamlós hát
terű ügyben ítélkezett szombaton az Ítélő
tábla. Az eset szereplője a főhősökön, egy 
fiatal uron és hölgyön kívül egy egész — 
meglehetősen kiterjedt — család. Nemes 
Paksa Béla és egy hasonló nevű nőrokona 
váltóhamisítási ügyében ítélkezett a Le- 
hoczA-y-tanács. Az ügy a kövelkezőképpen 
keletkezett:

Baksaházdn és környékén a Boksák 
népes családja élt. A család nagyrésze 
földbirtokos. Nemes Baksa Béla az egyik, 
a hölgy a másik ághoz tartozott. Mégis 
egymásra találtak. A fiatalasszony férje né
hány évvel ezelőtt meghalt és egyedül él
degélt rokonai támogatásából. A fiatalem
ber pedig apjának, Nemes Baksa István
nak birtokán élt. A fiatalok

megszerették egymást
és titokban sokat találkoztak. Két eszten
dővel ezelőtt valamilyen orvosi műtétre 
volt szükség: a fiatalasszony megbetege
dett. Nemes Baksa Béla tanácstalan volt.

végre Nemes Baksa Bélának kezében 
volt egy váltó, 

amely a szükséges összegről volt kitöltve 
s amelyen a Nemes Baksa István név sze
repelt mint elfogadó. A váltót a Salgótar
jáni Takarékpénztár számitolta le.

Bár a szükséges pénz megvolt, a műtét
ből nem lett semmi. A fiatalasszony azt 
hitte, hogy Nemes Baksa Béla feleségül 
veszi,

de a házasságból nem lett semmi.
Ezután váratlan fordulat történt. A ba

lassagyarmati ügyészséghez feljelentés ér
kezett, amelyben

a fiatalasszony saját maga és Nemes 
Baksa Béla ellen váltóhamisítás bün

tette elmén följelentést tett.
Elmondta a följelentésben, hogy pénzre 
volt szükség és ezért ő és udvarlója bátyjá
nak, Nemes Baksa Istvánnak nevére váltói 
hamisítottak.

Az egykori szerelmesek vádlott-társak 
lettek és mig

Nemes Baksa Béla tagadta a hamisí
tást, addig a fiatalasszony beismerte 

és terhelőén vallott a fiatalember ellen. A 
balassagyarmati törvényszék mind a kettő
jüket

hatbónapl fogházbüntetésre Ítélte.
A fiatalasszony megnyugodott az ítéletben, 
csak Nemes Baksa Béla fellebbezett.

Az ítélőtábla előtt történt az ügy igazi 
fordulata. Kiderült, hogy a bonyolult csa
ládi helyzet folytán Baksahóza környékén 
megszámlálhatatlanul sok Nemes Baksa 
István lakik és igy hívják Nemes Baksa 
Béla tulajdon édesapját is. Nemes Baksa 
Béla azt hangoztatta az ítélőtábla előtt, 
hogy

a váltót apja hozzájárulásával az 6 
nevére állította ki,

nem pedig a fiatalasszony bátyjának nevé
ben irta alá. Ezt igazolja az apa, Nemes 
Baksa István is.

Az ítélőtábla ezekután felmentette a 
váltóhamisítás vádja alól a kalandos ügy 
két szereplőjét:

felmentette a fiatalasszonyt Is, 
annak ellenére, hogy az a törvényszék hat
hónapos ítéletében megnyugodott.

Régen elásott gyermekholttestre 
akadtak a debreceni csendőrök

Debrecen, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A debreceni ügyészséghez vasár
nap egy 2i éves gycrmekgyil kossági 
bűnügyéről tettek jelentést a csendőrök. 
Néhány nappal ezelőtt a debreceni ha
tárban szolgálatot teljesítő csendőrség tag
jaihoz bizalmas jelentés érkezett arról, 
hogy

as egyik tanyán lakó gazda udvarán 
egy gyermekholttest van elásva hóna

pok óta.
A csendőrök nyomozni kezdtek. Sólyom Já
nos gazdának udvarán helyszíni szemlét 
tartottak, majd a ház udvarán ásni kezd
tek a csendőrök.

Csaknem az egész udvart telásták már, 
amikor az udvar egyik végében rá

akadtak egy néhánynapos újszülött 
fiúgyermek holttestére.

Másfél méter mélységben volt elásva a 
csecsemő, holtteste egy selyemharisnyába 
volt beburkolva,

A megdöbbentő felfedezés után a csend
őrök vállalóra, fogták a gazdálkodó huy 
szonnégyéves leányát, Sólyom Rózát, aki 
rövid faggatás után

beismerte, hogy nemrég teherbe esett
■ hogy a szégyen elől meneküljön, új
szülött gyermekét megölte és elásta az 

udvarban.
A gyilkosság április 7-én történt s azóta 
volt elásva az udvarban a gyermek holt
teste.

Sólyom Rózát a csendőrök beszállították 
a debreceni ügyészség fogházába.

Gyapjú 41.80 
fürdőruha 4

SzemzőMrtá-urttlB 1 
EnUM-Mrai«

— Hősi halottak emlékünnepe Székes
fehérvárott. Székesfehérvárról jelentik: Sré- 
i csfehérvár volt háziezredének, a 69-es gyn- 
' vgezrednek emlékét ünnepelte vasárnap
• élelőtl, a város kegyelete*  lakossága. Va-
• írnap tartották meg ugyanis a háziezred 
'ősi halottainak emlékére emelt emlékmű 
l'.leplezését, A szobor Bory Jenő szobrász*  
i tüvész alkotása és egy rohnmra induló 
I lkát ábrázol Az ünnepségen a városi és 
I legyei előkelőségeken kívül megjelent 
.'ót séf főherceg is, aki nagyszabású, mélyen-
• rántó beszédben méltatta a magyar kato
nák hősiességéi.

— Ingyen strandlabda, egy nagyon szép. 20
• m átmérőjű strandpólólabdAt adunk teljesen 
díjtalanul. fürdőclkkoartálvunk összeg vevői- 
nek: Fenyves. Kálvin-tér 7. »»-. Andrássy.ut 4., 
Vámház-körut fi.

— (Msip-Vaaelln) — egyenletesen lebarnít. 
Sljip Borvatelin. Shlp Zinkvaselin. Ship Lano
lin-krém.

— Síremléket Vásárhelyi Pálnak. Az Orszá
gos Széchenyi Szövetség mozgalmat indított, 
hogy Vásárhelyi Pálnak, a legnagyobb magyar 
mérnöknek síremléket állítsanak. Az Uj Szent 
János-kórh&z melletti temetőt ugyanis most 
ürítik ki és Vásárhelyi hamvait most fogják 
átvinni a rákoskeresztúri temetőbe.

— Egy berlini vegyészmérnök villamos
balesete Budán. Vasárnap délután sulyos 
villamosbaleset érte dr. Kraft Péter ötven
egyéves berlini vegyészmérnököt, aki egy 
német gyár megbízásából tartózkodik Buda
pesten. A vegyészmérnök az Olasz-fasor 61. 
számú ház előtt fel akart ugrani egy 4-es jel
zésű villamosra, ugrás közben azonban 
megcsúszott s oly szerencsétlenül esett el, 
hogy fején sulyos sérüléseket szenvedett. A 
mentők szanatóriumba szállították.

— A főváros tisztviselőt és alkalmazottal a 
megszűnt tüzelőszerraklári ellátás helyett jól 
ismert cégünknél szerezhetik be tüzifa-és szén
szükségletüket a legkedvezőbb fizetési feltételek 
mellett. Gáspár Fiilőp, Hungúria-körut 87. Tel.: 
922—09, a 20-as áulobusz megállójánál.

— A vasárnap öngyilkosai. Valyay Fe
renc 36 éves szoba festőmester, aki a Vár
megye-utca 5. számú házban lakik, vasár
nap délelőtt a Berlini-téri hajóállomásnál a 
Dunába vetette magát. A dunai mentöőrség 
motorcsónakkal segítségére sietett és csak
hamar sikerült őt kimenteniük. Valyay t a 
mentők a Rókus-kórházba szállították. — 
Burcsányl Zsuzsanna 18 évei háztartási al
kalmazott, Baross-ulca 90. számú házban 
levő szolgálati helyén, a konyhában kinyi
totta a gázcsapolt és reggel holtan találtak 
reá. A fiatal leány szerelmi bánatában kö
vette el tettét. Holttestét a törvényszéki 
bonptani intézetbe szállították.

zsoldos •Mkéiatt polffAH «• 
kteéplkkoUt «m<Ad»
vtasfákra, árottMst 
rCVajkbUny-ö. t«

— Eljegyzés. Dr. Fuchs Pál és Leiner Duci 
folyó hó 9-én házasságot kötötlek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Sebők Margit Alpár és Frled Marcel Buda
pest jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)

— Halálra gázolta a vonat. Székesfehérvár
ról jelentik: Pűskü község közelében halálos 
szerencsétlenség történt. A vasúti töltésen ha
ladt özvegy Schtveiger Mihályné 58 éves föld- 
müvesasszony, aki süket lévén, nem hallotta 
a közeledő veszprémi személyvonat közeledé
sét. A vonatot már nem tudták idejében meg
állítani, a mozdony halálra gázolta a szeren
csétlen öregasszonyt, akinek balesetéért sen
kit nem terhel felelősség.

— Az autó elgázolta a biciklistát. Vasárnap 
reggel 7 órakor a Margit-körut 8. számú ház 
előtt Ligeti István gépkocsivezető, elütötte 
Vida István 16 éves péktanoncot, aki kerék
páron haladt az úttesten. A fiatalember a fe
jén szenvedett sérülésekkel az Irgalmasok 
kórházába került.

— M. klr. osztálysorsjáték. A 3. osztály hú
zása holnap, kedden kezdődik. Figyelmébe 
ajánljuk a résztvevőknek, hogy a megújítási 
hetét (’/t = 24 P, % — 12 P, »/« = 6 P, */,  =- 
3 P) és az előirt 30 fillér költség a húzás előtt 
megfizetendő, elleneseiben a nyereményre való 
igény, valamint a sorsjeggyel összefüggő jog 
megszűnik.

Ideges tünetek, izüloti fájdalmak, 
idegzsába, rheuma, i se hióa, valamint 

számtalan belső betegségek ellen 
orvosi vizsgálat után gyógyít a 

Zellels-randszeril hősugárzás 
Dr. ALTMANN L. orvos 

NépszlnhAz-utca 19. I. 4.
Rendelés egész nap Kezelési díj !■

— A Pesti Izraelita Hitközség közgvü. 
lése. A Pesti Izraelita Hitközség képviselőd 
testületé vasárnap délelőtt, Stern Samu ud
vari tanácsos, hitközségi elnök elnöklésével 
tartotta meg ezévi rendes közgyűlését sip^ 
ulcai székházában. Stern Samu elnöki meg-, 
nyílójában kegyelettel emlékezett meg 
Rólh Jenőről, a dohányutcai merénylet ifju 
áldozatáról s megilletődötten beszélt Tag*  
licht Náthánról, a másik sebesültről is, Tag- 
licht Náthán — mint más helyen erről meg
emlékeztünk —, a délutáni órákban meg
halt. Ezután méltatta az elnök dr. Fischer 
Aladár zsidókórházi főorvos, Wirth Kál
mán leánygimnáziumi igazgató és Gábor 
Gyula nyugalmazott főtitkár kitüntetéseit. 
Majd a hitközség adminisztratív ügyeivel 
foglalkozva, rámutatott azokra a szükség
szerű takarékossági intézkedésekre, amelyek
kel a hitközség pénzügyi egyensúlyát meg 
kell óvni. Ezek során szerepel a fiú- és leány 
polgári iskola fokozatos leépítése. Dr. Glück- 
sthal Samu elnökhelyettes beszéde és több 
felszólalás után a hitközség számvevőszéké
nek uj elnökévé Kálmán Henrik vezérigaz
gatót választották meg, elnökhelyettesek pe
dig dr. Bcrger Gyula és Soltész József igaz-*  
gatók lettek. Megválasztották ezután az adód 
felszólamlási tanácsok négyszáz tagját is.

— Felavatták a postások hévízi üdülőházát. 
Nagyszabású ünnepség keretében avatták fel a 
postások kitünően felszerelt uj üdülőházál 
Héviz-Szentandráson. Az avatóbeszédet Szalay 
Gábor báró, a posta vezérigazgatója mon
dotta, amely után Rák Endre apátplébános 
megáldotta a posfásüdülőt.

I 10 dkg. Hortobágyi 
I Juhturó 25 fillér.

— Bajorszky Dezső főhadnagy motor
kerékpárbalesete az Andrássy-uton. Sulyos 
közlekedési balesetet idézett elő a felszedett 
úttest az Andrássy-uton. Napok óta javitásj 
munkálatok folynak és több helyütt nagy 
kőrakások borítják az úttestet. Bajorszky 
Dezső főhadnagy a Bp. 84—353. rendszámú 
motorkerékpárján a Vilmos császár-ut felöl 
az Andrássy-utra kanyarodott be és a Liget 
felé akarta folylnlni útját. Az Andrássy-ut 
6. számú ház elölt, motorkerékpárjával neki
rohant egy felhalmozott kőrakásnak; A mo
torkerékpár felborult és utasa széles Ívben 
kirepült a' járdára. Bajorszkyt a mentők su- 
lyps fej és arcsérülésekkel szállították kór
házba. A szerencsétlenség ügyében a’ rend- 
őrség megindította a vizsgálatot.

Ullfialakltom férfi- és nöl 
Kalaplát2 MnB“M 

GRÜNBERGER kalapQnm
Ut kalapok gyárt árban caak KirEly-utca 38

— A kisgyermek lett a szülők veszekedésé
nek áldozata. Miskolcról jelentik: Megdöb
bentő családi dráma zajlott le vasárnap dél
előtt Bcssenyő községben. Novák Gábor föld- 
míves, aki nemrégen szabadult a nagykállól 
elmegyógyintézetből, az országúton hazafelé 
tartott feleségével és karján vitte háromhőna- 
pos csecsemőjüket. Útközben a házastársak 
összevesztek és a vita verekedéssé fajult. A 
verekedés során nz asszony kiejtette kezéből a 
kis csecsemőt, aki fejjel lefelé zuhant egy ut- 
széll kőre és olyan sulyos sérüléseket szenve
dett, hógy röviddel később kiszcnvcdetl. A 
bestiális szülők ellen megindult nz eljárás.

— Felakasztotta magát a lelkltsmeretfurda- 
lása miatt. Miskolcról jelentik: Varró Bacsó 
János szilvásváradi gazdálkodó busz évvel ez
előtt agyonlőtte a vejét. Annakidején a gaz
dálkodót hat évi fegvházra ítélték és ezt a 
büntetést ki is töltötte. Amióta azonban a 
fegyházból hazakerült, folyton azt hangoz
tatta, hogy az elszenvedett büntetés kevés volt 
az ő nagy bűnére. Vasárnap reggel bezárkó
zott a pajtába és felakasztotta magát. Mire 
rátaláltak, halott volt. Búcsúlevelet hagyott 
hátra, amelyben azt írja, hogy saját maga 
szabta ki magára a méltó büntetést elkövetett 
tettéért.

mavórf OdlU oukorkapaaaMlla a nagv hőiéiben 
nélka'Azbetetlen, a szájat fertátumltt és a szom
júságot oltja Főlerakat: Puljor J. Budapest, 
V. kor., Oatam utca 25 szám

— A kávé az emberiség csendes jótevője. 
Mindenki saját magán tapasztalhatta, hogy 
milyen pompás közérzetet teremi egy csésze 
valódi, haslsitatlan babkávé, Igyék tehát na
ponta jó bnbkávét. mert ar egészséges. Meinl 
pörköltkávékevcrékrl között megtalálja az íz
lésének legjobban megfelelőt.

— Megalakult a „Békebeli boldog nap**  ren
dező bizottsága. A budapesti iró- és művészvi
lág szine-lava lartolt hétfőn délután értekezle
tei ax Otthon Körben és megalakította a junius 
20-iki „Békebeli boldog nap**  100 tagú rendező
bizottságát. Elnökké Nagy Endrét választották. 
Junius hó 20-án pedig az Angol parkban fel
támad a régi Nagy Endre-kabaré és a békebeli 
Dunakorzó, n Budai Színkör pedig teljes társu 
tatával éjjeli előadást rendez.

— A választás kőtelező hölgyek részére Is. 
Élnek is a jogaikkal, már amennyiben a most 
megszűnő Hoüer-divatáruházhan történő vá
lasztásról van szó. ahol a kiárusítás alkalmá 
bői a legszebb kosztümöket, tavaszi*,  őszi- és 
lélikahálokat ós hundáknt választják ki és vá
sárolják még sohasem létezett olcsó kiárusí
tást árakon.

— Munkában a betörők. Mayer József 
magántisztviselő, aki a Váci-ut 63. számú 
házban lakik, bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy ismeretlen tettesek betörtek laká
sára, onnan 3200 pengő érékü ékszert és 
ruhaneműt vittek el. A betörés ügyében a
rendőrség

JÓZSEF-KÖRUT 3.

bőr- éa

éa nól betetreknek. .8aívM“ 
tan knrAk." Vér*txa«ál«

— Hölgyek öröme a népszerű Nemzeti Ruha
ház, a Pannőnia-szálló mellett, czidei nyári 
nagy vására, mert a legkiválóbb minőségű és 
ujdivalu kelméit rendkívüli leszállított ára- 
kon árusítja. Mint minden évben, úgy 
idén is valóban páratlan bevársárlási alkalom 
ennek az Áruháznak a nyári vására. Ajánlató*  
a kora délelőtti órák felhasználása, mert e*'  
ren és ezren fogják szükségletükkel a céget 
felkeresni.
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szikbaz—nozi
Tiz százalékkal redukálják 

a nemzetiszinháziak gázsiját 
Tiltakoznak és más szerződést keresnek a tagok

r 'Ar állami színházak leépítési és takaré
kossági akciójának első elappjaként leépi- 
tetté a Nemzeti Színházban a zenekart, a 
dologi kiadások egyrószét és — mint a 
Hétfői Napló jelentette — a külső zajokat 
isii Az állami színházak mindenható 
anyagi diktátora, Mészáros helyettes állam
titkár azonban ezzel a leépítéssel nem 
vitte még keresztül a kultuszkormánynak 
azt a tervét, hogy az állami színházak szub
vencióját százötvenezer pengővel kell mér
sékelni. Az Operahúzban azok a tagok, 
akik elég szerencsések voltak Radnai igaz
gatótól jövő évi szerzödtelési felszólítást 
kapni —

hat-nyolcszázalékos gázsiredukcióval 
számolhattuk.

A nemzetiszinháziak azonban eddig nem 
gondoltak a gázsiredukcióra, mert hiszen 
ez a színház az, amely eddig anyagilag leg
jobban prosperál és anyagi hasznából az 
Operaház deficitjének egy részét is fedezik. 
Éppen ezért nagy megdöbbenést váltott ki 
az a tény, hogy a nemzetiszinházi tagok 
gázsiját a színház igazgatósága tiz száza
lékkal akarja redukálni.

Azok a tagok, akik eddig a jövő évi

szerződésüket aláírták, fizetésüknek tíz 
százalékáról már lemondottak.

Néhány színész és színésznő azonban a 
rosszabbodó viszonyokra való tekintettel, 
éppen javítást várt a színháztól és igy ter
mészetesen nem akar gázsiredukcióba be
lemenni. Ezek egyre a színház

egy-két rendkívül jó helyzetben lévő 
tagját emlegetik, akiknek három-négy 
jövedelmük is van az államtól, illetve 

az állami szervektől.
Természetesen nem merik hangosan kife
jezésre juttatni véleményüket, mert félnek 
a nemzetiszínházi B-listától. Néhány szí
nésznő, igy például — ahogy a Hétfői 
Napló jelentette — Tókés Anna is, egészen 
nyíltan hangoztatta, hogyha a színház az ő 
gázsiját is redukálni fogja, akkor

megválik a Nemzeti Színháztól és ma
gánszínháznál keres elhelyezkedést.

A Nemzeti Színházban mindeneseire ne
héz dolga lesz Mészáros államtitkárnak, 
aki ugylátszik nem tudta, milyen darázs
fészekbe nyúlt akkor, amikor személyre 
való tekintet nélkül, általános gázsireduk- 
dóval akarja helyreállítani az állami szín
házak egyensúlyát.

Radó Sándor
a Royal Orfeumhoz szerződött

Nyolc év után nem sikerült a megállapodása 
az Andrássy-uti Színházzal

K budapesti színházi közönség bizonyára 
csodálkozással fogja fogadni a hirt: hogy 
Radó Sándor, az Andrássy-uti Színház nép
szerű komikusa megvált a színház kötelékéből 
és ma a Royal Orfeumhoz irta alá szerződését.

Az Andrássy-uti Színház, miután szezonját 
bezárta, udvarias hangú köszönőlevéllel búcsú
zott tagjaitól és közölte velük, hogy egy héten 
belül értesítést küld arra vonatkozóan, hogy a 
színház a jövő szezonra kinek a működésére 
számit. Az Andrássy-uti Színház ugyanis az ed
diginél még gondosabban akarja megszervezni 
jövő évi gárdáját és ezért volt szüksége erre a 
heti terminusra, amellyel valósággal opcionálta 
volt tagjait, igy Radó Sándort is, aki nyolc 
éven át mindig aznapon irta alá a jövő évi 
szerződését, amely napon a színház megkezdte 
nyári szünetét. Az idén azonban másként tör

tént és amikor Radó Sándor meghívó-levelet 
kapott az Andrássy-uti Színháztól, a színház 
igazgatója, Wertheimer Elemér kijelentette, 
hogy szívesen szerződteti jövőre is Radó Sán
dort, de tőle fokozottabb munkateljesítményt 
kixán és

a nehéz gazdasági viszonyokra való tekin
tettel egy színészt spórolandó, nemcsak 
kuplékban, hanem darabokban is akarja 

játszatni.
Radó Sándor, akinek -pendlizési szabadságát 
rendkívül érintette ez a kikötés, gondolkozási 
időt kért, majd ennek lejártával aláírta szerző
dését — a Royal Orfeumhoz. Itt csak magán
számban fog fellépni és igy módja lesz talán 
arra is, hogy az Andrássy-uti Színházban 
„vendégszerepeljen".

gyümölcsös keverék

Még idejében, az utazási 
idény kezdete előtt

egy nagy gyári tétel

II
borOndSt

és egyéb 

utazási cikket 
vásároltunk rendkívül olcsón. E tétel cikkei egy részének 

eladási ára

a rendes eladási ár felét
sem éri el.

E cikkek árusítását ma,

hétfőn reggel órakor
kezdjük meg Bórdiszmüáru-osztályuukon

a főbejárattól jobbra.

Érdekes hírek a berlini színházi és filmvilágból
Erősen folynak a „Rákóczi-lnduló" című 

monumentális magyar film előkészületei. Zsol
dos Andor éjjel-nappal tárgyalásokat folytat 
és valószínűleg julius végén kezdődnek meg a 
felvételek. A filmet Székely István rendezi, a 
ruhákat Várady Tihamér iparművész ter
vezi. A Rákóczi-indulót egyébként eddig 57 
mozgóképszínház, illetőleg kölcsönző vásárolta 
meg.

Szép Ernő Berlinben járt és komoly tárgya
lásokat folytatott a magvar íllmvezérekkel, igy 
Szőke Szakálla!, Joe Paszternákkal, dr. Székely 
Vilmossal és Zsoldos Andorral.

Azonkívül az „Aranyóra* 4 berlini előadásá
nak ügyét is megtárgyalta Relnhardtékkal.
Gordon Pál, akj bátyjának, Kelemen Viktor

nak darabjait szokta előadni saját vállalkozá
sában, a jövő esztendőben végleg kibérli a 
„Tribünét'1, ahol az uj Fodor-darabot és a Ha
lász lmre-darabot adja elő. Gordont egyébként 
Reinhardt megkérte, hogy vegye ól a 
merspielét". Ha ezek a tárgyalások befejeződ
nek, akkor megválik a Tribünétől.

Szenes Ernő most fejezte be szereplését n 
uGólyaszlrájk" cirnü filmben, amely^azőszi

Premier után
Cs Sz K., azaz a Csalódott Szerelmesek 

Klubjában jól fogják eltölteni idejüket a 
pesti polgárok, akiket sorsuk a forró nyár
ban Budapesthez köt, s kénytelenek a ha
gyományos rántottcsirke okából esténként 
Budára, illetve a Budai Színkörbe álrún- 
dulni. Pedig óz a Cs Sz. K. nem uperilif a 

Er»»i4b<«t kirái>ns-ui t. r<H, Zugló I kívüli Ízléssel és tudással készítették 

asenelag
vlU’blrO sp-tiyol tanccsopoit

Sumatra
•xosirtrlkus lóacss

szezon egyik legnagyobb vlgjátékslkere lesz. 
Szenes most az uj Bolwíry-fllinben, a „Mona 
Lisa elrablásá"-bán fog szerepet kapni.

A berlini filmgyárakban egyébként lázas 
munka folyik. Neubabelsbergben befejezéshez 
közelednek a „Liebe mit 100 HP." felvételei. En
nek a filmnek az az érdekessége, hogy

ismét együtt játszik benne a szétválasztott 
házaspár: Willy Fritsch és Lillán Harvey.

A Willy Fritsch— Kőt he von Nagy kényszer
társítás nem vált be és Nagy Kató szerződését 
nem Is ujitották meg.

Neubabelsbergben készül az uj Hans Albert- 
film is, a „Bőmben über Monté Carlo". Most 
fejezték be a „Berlin Alexanderplatz" cirnü 
film felvételeit is, amelynek magyar főoperatőr- 
jét, Farkas Miklóst ujabb két filmre kötötték 
le.

Ábrahám Pál Berlinből Cadlllacján Bécsbe 
autósott,

hogy a lázas „Hau>fly"-készülödésből egy pár 
napra kiragadja mogát. Az operett egyébként 
készen áll és Lipcsében hétfőn megkezdődnek 
a próbák. ÍP-)

ránlottcsirkéhez, hanem maga Is teljes téli 
menü, finom, könnyű, franciás módon el
készítve és pompás zenével köriive. Jó bor, 
sőt pezsgő hozzá az a második felvonás
beli láng, amelyet Honthy sírva lejt cl 
Dellyvet és hogy a lakoma teljes legyen: 
nagyon meg keli dicsérni azt a cocktailt, 
amelyet Kun Magda táncos temperamen
tuma és rendkívül kedves egyéniségű nyujl 
át a közönségnek. Ez a cocktail márka lesz 
Budapesten’ Sziklay József, Rátkal Mór
ion, Radó Sándor komikus-triója gondos
kodik a jó hangulatról, amely egy ilyen 
pompás szupé után elengedhetetlen. Végül 

felírni a szakácsokat, akik rend- 
mü

vüket: Szántó Armand és Szécsen Mihály, 
a szövegírók, Radó József, a zeneszerző, 
akik ii szereplőkkel és n jó tálaló Lóránt 
Vilmos rendezővel együtt rendkívül .sok 
tapsot kaptak a premiéren: pestiek jó ét
vágyat! (s.)

szabadjon

SZÍNHÁZI napló
A4[osf, amikor nemcsak minden cukrász- 

*“ x dóban, hanem még a drogériában is 
fagylaltot árulnak, a kiszikkadt pesti szín
házi talaj még pletykákat sem termel. Itt- 
ott beszélnek gyenge, jelentéktelen színházi 
nöcskék erőltetett feltűnési viszket épségéi
ről, amelyek rendszerint a „Hullámban" 
kulminálnak, de komoly és előkelő színházi 
dámák 1931 nyarán vagy férjhezmennek, 
(lásd Biller), vagy a négyszoba hűvös ma
gányában ábrándoznak, egy pompás deau- 
villei kalandról. Mert csak ábrándoznak. 
Messze nyugat hnushelyei sokkal kevesebb 
művészt és művésznőt látnak vendégül a 
pesti családból. Utazási tervek, utazási gon
dok nem nagyon gyötrik a pesti színházt 
világot, ahol az idén nagyon megritkult a 
gázsi és még a sztárok is legföliebb egy-két 
exkluzív budai helyen mutogathatják ma
gukat. Szomorú ezt megállapítani a pesti 
színházi világról, ami azonban egyúttal jel
lemző is rá. Csak egyet még: egyre több elő
kelő és nagygázsistának mondott színházi 
tényező lett — vadevezős a Dunán!
náduai Szent Antal élete és csodája elmü 
* első katholikus hangosfilmet láttuk va
sárnap délelőtt Uránia-szinházbeli bemuta
tóján. A film, amely P. Zadravetz István 
püspök bevezető hangosfilm-beszédével kez
dődik, a modern olasz filmtechnika nagy
szerű alkotása. Szent Antal éleiének főbb 
mozzanatait mutatja be gyermekkorától 
kezdve és Szent Antal életének csodái ját
szódnak le a szemünk előtt. .4 hangos zene- 
és énekkari kíséretet a milánói Scala zene
kara és ötszáztagu énekkara uzolgáltatta.

Tatán idetartozik, tahin nem, de minden 
esetre megírom, hogy Miss Hniversum, 

Miss Európa és Miss Magyarország után meg
választják rövidesen a Miss Knrcsmdrost. .4 
budapesti korcsmára*  ipartcshVrt június 2/ én 
Leányfalun nagy juniálist tart, almi kulmré is 
lest és minden, ami jó. A juntális fénypontja- 
a Miss Korcsmáros megválasztása. Nagyon ér
dekes, hogy erre at éremmel és ajándékokkal 
kitüntetett pozícióra néhányon pályáznak a 

pesti színházi világból is, akik — korcsmáros- 
leányok lévén — nem tagadják meg érdemes 
és derék szüleiket.
A Budai Színkör nyári slágerének egyik 

szerzője Radó József, közeli rokonság
ban van Halász Lajos dr.-ral, a kitűnő „mél- 
lósá'gos"-sal, aki változatlan szerencsével 
menteti fel rendszerint újságíró védenceit 
a törvényszék előtt. Halász Lajos az utóbbi 
időben talán többet volt a Rudat Színkör
ben, mint a bíróságon, éppen azért nem 
minden indok nélküli Sebestyén Géza találó 
megjegyzése:

— En nem féltem a Cs. Sz. K.-t, hiszen 
ennek a darabnak Halász Lajos a védője... 
D ózsahcgyl Kálmán sziniiskoLájának nőven- 
•*.  dékei szombaton és vasárnap tartották • 
meg vizsgaelöadásukat az Orion-filmszínház
ban, ahol magánszámok, egyfelvonásosokban ■ 
és darabrészletekben mutatkoztak be az Is
kola növendékei. A számos kitűnően nevelt 
fiatal színésznő közül említésre méltó Beregi 
Lili, a kedves és tehetséges Szeless Eta, Rcthy 
Piri, Mczey Mária, Szőke Ica, Szerdahelyi 
Lujza, Márton Irén. A férfiak közül különösen 
tehetséges Ligeti István, Pán Frigyes, Váczy 
László. A tanárok közül Sacy von Blondelt, 
Erényi Antalt, Gál Dezsői kell a kitűnő neve
lésért íz rendezésért elismerni.

17 T A Beketow Cirkusz VarietéDE VI V M Városliget. Telelőn: Aot. 183-M
Naponta este H Arakor, minden c«0t8rt«k, szombat, »a«AF- 
is Ünnepnap délután 4 órakor VAMANQUK 

baialugrása ó« a szeuzdclós Innlusi mO’or.
Hely Arak. 1—» usugölí. Utalványok érvényetek.

Nüvriulrk-vIzsgH. Ábrahádmné Púi Ilona zon
goratanárnő növenrfi keivel szoniimt c*le  tar- 
Itiflo n Zer.eakmlémin > n.nr.rntermében 19. 
vizsgahnngviTáoiyél. A J6's’l.früll hangverse
nyen a növendékeit ni:n»i lólhdrn szerepellek.

Központi tejcsarnok
naponta friss

Yoghurt
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Egy világrekord és két magyar 

rekord született a MAC 
atlétikai versenyén

Darányi 2804 cm-re javította a kétkezes sulydobás világ
rekordját — Zsuffka uj rudugró-rekordja 392 cm — Nagy 

25 mp-es 200-as gátfutása is rekord

1Kostvál László (MAC) 135 cm. 3. Jász Tibor(FTC) «31 cm. 400 méterré rll/uMr /ilnlor.- 1.. . ... ......
Billnwnn (BSE) M.7 cm. 200 mflrre, M-fulá, IMAC) 135 m Gtrelyvelf, II. out.-. Surin. 
junior.- 1. Madrov Béla (MAC) 23.3 mp. Hrly Jóno, (DAL) 3701 cm. «00 m. slk/ulö,',11.
, .. - « ,» ___a . T ÍFTCt I Áfavnrhőrk Mihálv íFTC^ 9 n na A
145 cm. (Országos ifjúsági rekord.) Az eddigi méferea stafétafutás jUniuor: l. FTC 4Ö.3 mn 
rekordot szintén Somló tartotta 143 cin re. 2.1 2. MAC 47 mp. 3. MTK 47.2 mp.

tumor: 1. ftiaorsv dcih (mnv., »......- .........  -— .... .
I.ől magasugrás II. oszt.: Somló Lajos (FTC) I Mayerböck Mihály (FTC) 2 p. 08.4 mp. 4XíóÓ 
. .. “ « ni..--4-J — 1 A. nrlrlini I n>Z/»rrta *1  rttélnhltAs' illnhinr. 1 E’-rr- la • .

2. MAC 47 mp. 3. MTK 47.2 mp. ’ ”’p'

Háromezer sportoló diák vonult lel vasárnap 
az FTC-pályán testnevelő tanáraik tiszteletére

r Világrekordra való kilátás mindig jó 
Csalétek voll. Amivel korántsem akarjuk 
•zt mondani, hogy valami sok részünk lelt 
volna silágrekordokbaii Egyszer Peltzer, 
egyszer meg Tavernari javította meg Buda
pesten az 500 méteres világrekordot — de
hát nekik viszont megvolt az a hibájuk, 
hogy külföldiek voltak. Most végre remény 
volt rá, hogy cgy magvar világrekord tanúi 
lehetünk, — ba mindjárt csak n kétkezes 
aulydobásban is! És emellett néhány „kő- 
xönséges" rekordra is kilátás voll, — hl- 
azen a MAC tavaszi versenye mindig a re
kordnak versenye volt — s igy nem csoda, 
hogy tömött tribün előtt folyt le n verseny. 
Nem is csalódott a közönség. Mert

Darányi megjavította a kétkezes sulv- 
dobás * világrekord jót, Zsuffka a rúd
ugrásban javított valamit az országos 
rekordon, Nagy pedig a saját 200 méte
res gátfutó-rekordját adta át a múlt

nak.

Bemecz azonban „csak" 45 méterig vitte, 
dobott. 
ide ju-

Ennekclőtte 19 év- 
hogy R. 

fel-
vei történt, 
Rose Oaklandban 
állította az uj kétkezes 
világrekordot. “
cm.-t dobolt 
12.61 cm.-t 
nagy darab 
és Darányi 
básai 
szolt, 

Dr. Darányi javítás
marad.

15.39 
jobbal és 

ballal a 
amerikai 
első do- 
ugy lát-után

hogy a rekord
jobb időkre 

Nagyszerűen si-
került.

első balkezes dobása — 
azonban egyszerre megfordította 

HélyzeTét jobbkezes eredményét

13.24 cm!

Marvalils meg éppen 43 és felet 
Ja], micsoda gyönge eredmény. Ilát 
tottunk ...

Részletes eredmények:
100 m. síkfutás: 1. Gerő G.

2. Moharos (MAC) 11 inp. 3.
11.2 mp.

Távolugrás: 1. Paitz (BBTE)
Goda (MAC) 682 cm. 3. Farkas M. (MAC) 674 
cm.

Sulydobás: 1. Darányi dr. (MAC) 14.79 cm. 
Acélszalaggal utánamérve 14.80 cm. 2. Horváth 
(KISOK) 14.11 cm. Acélszalaggal utánamérve 
14.13. KISOK-rckord. 3. Tóth (MAFC) 12.51 
cin.

Sulydobás kétkezes- 1. Darányi dr (MACI | 
28.04 cm. (14.8O-j-13.24). Világrekord! 2. Hor
váth (KISOK) 24.54 (14.13-j-10.41).

1000 m. síkfutás: 1. Szabó (MAC) 2:32.8 
mp. 2. Szabados (RAFC) 2:36.4 mp. 3. Narjas 
(MAC) 2:36.6 mp.

200 m. gátfutás: 1. Nagy G. (MAC) 25 mp. 
Országos rekord! 2. Valentin (SAC) 26.8 mp.
3. Bajor (UTE) 27 mp.

400 m. gátfutás junior: 1. Petrik (MAC) 61.4 
inp. 2. Mészáros (MÁV) 62.8 mp. 3. Kollár 
(MÁV) 62.8 mp. — Az előfutamban 57.4 mp. 
alatt győző Kováts (BBTE) két kiugrás miatt 
kiállítva.

300 m. síkfutás: 1. Zsitvai (BBTE) 35.6 mp. 
2. Sugár (UTE) 35.8 mp. 3. Fazekas (MAFC) 
37.8 mp.

Rúdugrás: 1. Zsuffka (MAC) 392 ctn. Orszá
gos rekord! 2. Karlovits (MAC) 375 cm. 3. 
Szekrényessy (MAC) 340 cm.

3000 m. síkfutás: I. Hevele (SAC) 9:07 mp. 
2. Németh (MTE) 9:10.8 mp. 3. Galambos 
(ESC) 9:15.8 mp. — Szerb ismét letörési stá 
diámban van: utolsó lett.

Diszkoszvetés: 1. Donogán (BTC) 46.34 cm. 
2. Pernecz (RÁC) 45 10 cm. 3. Marvalils (BTC)

(MTK) 11 mp. 
Németh (MAC)

699 cm. 2.

A KISOK vasárnap délután rendezte kerü
leti torna- és sportünnepélyét az FTC-pályán. 
A sportünnepélyt a tanügyi testnevelési ható
ság a Testnevelést Tanerők Országos Egyesü
lete félszázados jubileumi ünnepségeinek pro
gramjába kapcsolta be.

Háromezer sportoló diák vonult fel ezen 
a szLnpompás testnevelési demostráclón, 

kifejezésre juttatva azt az ideális tevékenysé
get, amelyet a magyar testnevelő tanári kar 
50 év óla pródukált.

A diáksporlolók a cserkészzenekar pattogó 
indulóinak ütemeire vonullak fel iskoláik sze
rint, zászlók és jelzőtáblák alatt. A Himnusz 
eléneklése után Liber Béla dr., a KISOK 
niszterl biztosa rövid beszédében visszapillan
tást vetett n tanáregyesületek 
múltjára. Ezt követte a sportünnepély fény
pontja:

az oszlopokba felállott diákság szemlél
tetően mutatta be a torna 50 éves történe

tét.
Az első gyakorlat Kuncze Géza Ősszállitásá*  

bán a torna meghonosításának idtjéböl merí
tette tárgyát. A második gyakorlat az 1891. év 
első országos középiskolai tornaverseny sza
badgyakorlata volt néhai Ottó József dr. ter 
vezésében. A következő az első zenés szabad
gyakorlat volt 1908-ból. Rábel Rezső össze- 
állításában. Kmetykó János volt a szerzője a 
negyedik gyakorlatnak, amely a svéd-dán 
gyakorlat első változatát mutatta be 1909-ből. 
Néhai Bély Mihály 1920-as gyakorlatát kő*

vette
majd 
dern . __ar .
tolt tornaszakon.

Szertorna következett ezután, majd a minta- 
csapatok bemutatói: rendgyakorlatok, nedű 
cin-labda, labdaslaféta, labdaiskola, falai- 
torna, miiszabadgvakorlat, társasgyakorlat í. 
végül játékbemutatók. e’

mi-

félszúzados

a MOTESz lendítések szabadgyakorlat 
Kuncze Géza természetes mozgású nio? 
gyakorlattal került a nagy tetszést ara-

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálót 
olcsón vehet a gyártótól 

Nedeiko Sándor 
*- ntódAnAl

Budapest, IV., Károly-kUrut IS. ss, 
92 éves cég!

Horgászati cikkek nagy választékban 111
A sportünnepély keretében bonyolitottákde 

a KISOK atlétikai bajnokságainak befejező 
részét. Az eredmények a következők:

100 m síkfutás: Bajnok: Lindner (Ág. ev, 
gimn.) 11 mp. 2. Kereszty (Ag. ev. gimn.) ll.J 
mp. 3. Kábes (rákospalotai rg.) 11.2 mp.

110 m. gátfutás. Bajnok: Dvorncsek (Szt. Isi- 
ván rg.) 15.8 mp. 2. Szabó (Toldi reál) 16.1 
mp. 3. Németh (Ag. év. g.J 17.3 mp.

Svédsfaféta. Bajnok az Ág. ev. g. csapata 
(Vajda—Kereszlhy—Lindner—Forgács) 2 p 02 
mp. 2. Toldi reáliskola 2 p 0.9 mp. 3. Vörői- 
marty reáliskola 2 p 0.9 mp.

Négy vizes bajnoki ponton három egyesület osztozott

a 
Is 

14.80 cm.-re javítva, uj világrekord 
megszületését ünnepelte a közönség. 
Egyszóval világrekord-tulajdonosok let

tünk. Nagy szó, csak azután a fránya ame
rikaiak ki ne írjanak hamarosan egy két
kezes versenyt, mert holmi Kuck, Brit, 
Rothart stb. nevezetű gentlemenek képesek 
és visszakaparintják a pálmát. Kitelik tő
lük, amilyen féltékenyek ...

Darányi sulydobó-rekordja mellett még 
két számban volt rekorddöntés: Zsuffka uj 
392 cm.-es rúdugró rekordjához már csak 
8 cm. hiányzik, hogy meglegyen a bűvös 
4 méter. Zsuffka ezt is majdnem elérte teg
nap. Csak 300 cm.-nél kezdett cl ugrani és 
minden magasságot elsőre ugrott

Első kísérletre jutott át a 392 i 
a 400 cm.-es első ugrásánál 
úgynevezett paraszthajszál I 

meg az átugrást.
Nagy G. úgyszólván egyedül 

200-as gátfutó-rekordját. Mert 
bajnokságra kacsintó Valentin a 
biztosan való futást tartva szem előtt, bi
zony kissé lemaradt.

Ezek volnának tehát a rekordok. Ezen
kívül is volt azonban néhány jobb ered
mény. így Zsitvay 35.6 mp.-es 300-a, Sza
bónak ellenfél nélkül elért 2:32.8 mp.-es 
1000 métere, Kováiénak az előfutamban 
futóit 57.4 mp.-cs 400 méteres gátfutása és 
•— last bút nőt leust — a középiskolás Hor
váth 14.13 cm.-es sulydobása. 
már nem is lep meg senkit, hogy 
diszkoszdobók ismét elmaradlak kissé 
rekordtól. Pedig

ezúttal az egész Illusztris gárda össze
gyűlt, de csak Madarász meg Donogán 

jutott túl 46 méteren.

A vizipólószezón ha lassan is, végre el
érkezett a mindennél érdekesebb bajnoki 
mérkőzésekig. Bár még most is kihagytak 
a készületlen csapatok olyan ragyogó na
pot, mint amilyen a vasárnapi, is volt, igy 
többek között a MTK és a III. kerület is, 
ezzel szemben azonban

az UTE már megkezdte a llstavezefést,

Zsitvay

nevéhez méltóan: nagy gólarányu győ- ■ 
zelemmel.

Valamennyi csapatunk közül a derék lila
fehér legények vannak a legjobb kondíció
ban s ha néha-néha passzjátékukból még 
érezni a szezónkezaet nehézségeit, a legtöbb 
helyen azonban máris imponáló biztonság
gal és bravúrral öregbítik régi hírnevüket,

Vidám versenylürdés a pajkos MTK 
és a III. kerület részvételével

Hl. kerület—MTK 4:3 (1:3)

futotta a 
az angol 
la.s.snn, de

Az pedig
a
a

Nagy Géza
43 50 cm. — Versenyen kívül indult Madarász 
és 46.37 cm.-t dobolt.

110 m gátfutás: 1. Jávor (MTK) 16.2 mp. 
2. Orbán (BBTE) 16.7 mp. 3. Bajor (UTE) 17.3 
mp.

Hármasugrás. 1. Goda (MAC) 13.21 cm. 
4X100 m. staféta: 1. MTK (Daubner, Antal. 

Gerő III, Gyenes) 43.4 mp. 2. MAC (Nagy. 
Szondy, Németh, Moharos) 43.5 mp.

Gerelyvetés: 1. Szepes (MAC) 59.47 cm. 2. 
Takács (Postás) 56.50 cm. 3. Boross (TFSC) 
54.57 cm.

4X400 m. staféta bajn. kiz. 1. MAC a) 
(Elcöd, Szondy, Budav, Szabó) 3: 30.4 mp. 2. 
MTK 3:31.4 mp. 3. MAC b) 3:34.4 mp.

Somló (FTC) uj ifjúsági helyből 
magasugró rekordot állított lel 

a BSE versenyén
Tegnap délelőtt a Bcszár-pályán rendezte a 

BSE országos ifjúsági versenyét, amelyen né
pes mezőnyök indullak és néhány kiliinő ered
mény adódott. így figyelmet érdemel Somló 
(l'TC) újabb helyből magasugró rekordja, 
amely szenior viszonylatban is elsőrangú vol
na A kitünően megrendezett verseny részletes 
eredményei a következők:

Súly dobó II. oszt: 1. Viskl A mold (MTK) 
1203, Távolugrás II. oszt.: Somogyi László

Az uszószezon lomha dficögéssel jutott túl a 
starton. Vasárnap legalább is Újpesten lendí
tettek egyet a csikorgó kerekeken. Az bizonyos- 
hogv az újpesti uszoda nem vetélkedhet a Ri
viérával, de még csak a Császárfürdővcl sem, 
de viszont az is igaz, hogy a Riviéra minden 
szépsége sem tudott annyi jó úszót és pólózót 
elővarázsolni, mint amennyit már eddig is ki
termelt ez a jó öreg, rozzant újpesti holt Duna- 
ág.

Vasárnap Ismét tanúbizonyságát adta ennek. 
A vendégek: az MTK és III. kerület ugyan 
nem ................   ......sietett bebizonyítani ezt.

Keserű l.

inkább

II. 
csinál,

SIESSEN BEVÁLTAN I
o rádiónyugtán levő utalványt, mart ar a kodvatmény

július hó 15.-én lejár!
Ezen időpontig még minden rádióűzletben

visszatérítik
o 2.40 P ródióelófizatósi dijat, ha 3 darab bármilyen típusú

TUNGSRAM BÁRIUMCSÖVET
vétóról.

Homonnay 
azonban az UTE. Elvégre a vendég azt .. 
amit akar. Az MTK például azt csinált, amit 
akart. Csakhogy éppen pólózni nem akart.

Szóval a hüs vízbe (amelyről mellesleg a 
szakértők azt állítják, hogy csak 20 százalék
ban víz) hosszas huza-vona után az MTK ré
széről Bori—Homonnay, Hazai—Szabó—Bran
di, Keserű I., Rajki II., mig a kerületiek olda
láról Wílhelm (az UTE kölcsönadott kapusa) 
— Hóiba. Bródi—Sustrovic — Musltz, Celle, 
Mátrai szállott a vízbe.

De hogy a félreértéseket elkerüljük, meg kell 
emlileni, hogy Homonnay, a válogatott hátvéd 
csatárt és Brandi. a csatár hátvédet igyekezett 
játszani. Eleinte minden jól is ment. Bródi 
ugyan egészen uj figurát mutatott be. éspedig 
a róla elnevezett kétkapus szisztémát s mint 
bekk pompásan védett, de ez is kevésnek bi
zonyul!, riiert először Keserű /., majd Hornon

nay, végül pedig Brandi háromgólos vezetéshez 
juttatta az MTK-t. A kedélyes fürdőzés közben 
Homonnay a tamáskodó bírónak kijelentette, 
hogy — igenis! ő a III. kér. kapuja előtt szü
letett, mire Celle méregbe gurult és hirtelen 
gólt lőtt. 3:1.

A barátságos hangulatot 
meccset a III. kerület 
szünet után alaposan 
megkontrcminálta.

Hiúba! hiányzik az 
óbudaiakból a kedély. 
Kezdés után mindjárt 
Hóiba lö nagymérgesen 
gólt. 3:2. Pontosan ak
kor, amikor Hazait Ra
vasz váltotta fel. Ravasz 
belépőjét halkan dúdol
ja a kar: Jaj de Ravasz... 
hagyjákl a következő 
percben még ravaszabb 
lesz a helyzet, mert Celle 
hirtelen egyenlit. 3:3. A 
továbbiak során a kedély 
óbudaiakból s mindjárt az v»ov -----------
Celle hirtelen lövése meghozza az MTK szá
mára a meglepetést: vereséget szenvedett. Iga*  
viszont, hogy ez Eger után nem is olyan nagy 
meglepetés.

a barátságosés

ismét hiányzik « 
első alkalommal

Le a kábánál
Uissuunk 
Bernaui-Mie inokabátot 
1 lat a bonként BJMI pengőtől.

Törv. védve. •- Egyedüli képitől© 
'? elárusítója • BFRNÁTrí ÁRUHÁZ 
\ ilnioa császár Ut tÖ. (Markó utca sasok.)

Az FTC és a SzUE 
vizipólócsapata 

döntetlenül játszott 
FTC—SzUE (2:2 1:1)

Szeged, junius 14.
(A H. N. tud. telcfonjelentése.) Szegeden 

játszották le a meccsel, amely meglehetősen 
izgalmas küzdelem után 2:2 (1:1) döntetlen 
eredménnyel végződött. A vezető gólt a Szob 
szerezte meg, nz FTC gyorsan egyenlített. ■ 
II. félidőben az FTC jutott vezetéshez, a Szűk: 
esek az utolsó percben egalizált. 

fillérért ön bőrévé*  ér kitűnő

(Rántotta, hideg rlxa málnával 
Joghurt-aludttej, lúroaoai"**  
IdányMaalék. t Aorta alb.)

.LISZT FERENC
étkező-kávéidban   __

Andráaav út 67
l'unipta terrass Jó klszoll****
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Budapest. 1931 junius 15, HÉTFŐI NAPLÓ
Elmaradt a botrány, csak az UTE-gólözön nem

UTE—MESE 712 (2:2)
’ Kedélyei hangulatnak ar MTK és a 111. ke
rület mérkőzésével vége is van. A levegő most 
már a bajnoki küzdelmek gőzétől terhes, el
végre az újpesti uszodának most Eger csapata 
a vendége, amely csapat az elmúlt hét folya
mán alaposan foglalkoztatta a sporlközönsé- 
get.

Botrányra várt mindenki, — tisztelet ne 
i essék, mondván — egy mcgismétlendő 
' botrányra, amelyben a főrendezői szerep 
| már csak a rutin jogánál fogva Is az eg

rieket Illette volna.
Dehát a botrány elmaradt, már csak azért Is, 
mert az UTE klasszisa gólokkal hütötte le az 
esetleg még forró, pezsgő egri vérmérsékletet. 
A mérkőzés egyik meglepetése mindenesetre 
az volt, hogy

Bárány István Is Játszott.
Ezúttal semmi kifogásolnivalót nem láthattunk 
tőle. Ahogy a rosszmájunk mondják: sapkáját 
kétszeres kötéssel erősítette a fejére, nehogy az 
ismét a bitóhoz repüljön.

Szóval a botrány elmaradt és a helyét, hála 
Istennek, a sport foglalta el. Spiesegger bírás
kodásit mellett az UTE'.

Berta — Köves, Barna — Halasi—Vágó, 
Németh, Bozsi,

a MESE pedig:
Mczey — Mátray, Bolykl — Bárány — 

Harralyi, Tarródy, Baranyay 
összeállításban látott a műnk hoz. Az elmúlt 
vasárnapi egri botránynak mindössze csak 
annyi a látszata, hogy a parton ülők csöndes 
tahózásba kezdtek, ami Újpesten a vidékiek
nek szól. De ez sem volt hosszuélelü, mert 
ahogy elkezdődött a mérkőzés, a közönség meg
lepő nagy csendben és türelemmel figyelte a 
csapatot cs főként Spiesegger biró munkáját. 
Csöndes tapogatódzás után Vágó a kapu tor
kába kerül, egyik kezével feldobja a labdát s 

amásikkal remekül bedopplerezi. 1:0. Nagyon 
szép mozzanat volt. Okozati összefÜBgés ugyan 
nincsen ezzel, de Spiesegger bíró Vdpőt hlrle- 
lehűl kiállítja. Később aztán a mérleg karja 
középre lendül, mert Bolyhi is kikerül a víz
ből. Sőt! Négymétercs kapcsán Mátray is erre 
a sorsra kerül és Németh könnyen debja a 
büntetőt. 2:0. Később Harraly szabaddobása

Tarródyhoz kerül, ki szép, laza mozdulattal 
pöccenti hálóba az egriek gólját. 2:1. Ebben 
ugyan Barna is benne volt. Utána Speiseggcr 
tévedése sújtja ismét az UTE-t, majd ebből ki

folyóan a MESE kerül 
frontba és Tarródy 
ügyeskedése révén Barta 
öngólja egyenlítéshez jut
tatja az egrieket. 2 : 2. 
Ezé) aztán végo is a fél
időnek, amelynek egyik 
csodája az, hogy a kö
zönség egészen csende
sen szemlélte a biró lé- 
vetéseit. Dehát kissé 
messze ülnek a víztől, a 
nap is erősen, tükrözik.., 

Szünet után mindjárt 
kezdődik a második félidő. 

Németh kapufája után Halasy elé pattan a 
labda, aki gyorsan bcsodorja. 3:2. A MESE 
most hosszú időre eltűnik. Az UTE remekel s 
előbb Németh kapufája, majd egy kihagyott 
nagy helyzet mutatja a technikai és taktikai 
fölényt. Végre megtörik a jég, illetve a MESE 
s Németh közelharcból nngy bombát vág a 
hálóba. 4.2. Közben Vágó fenyítést kap Bárány 
tói, de minthogy Vágó nem tehet a óglról, nem 
is veszi nagyon zokon. Utána 
dát Bozsi elé, aki erős szögből 
Ezzel az UTE-spurlnak 
mintha 'égé szakadna, 
de csak egy időre, hogy 
utána ismét még jobban 
lángoljon fel a harci 
kedv és két ragyogó tá
madás után Halasy és 
Németh összjátékából a 
James beállíthassa a 
féltucatot. 6:2. Most már 
mindenki az időmérőt 
nézi, azaz pardon... az 
UTE-islák nem, mert 
kőzbne Hatasy és Bo 
:sl Bárányt cikk-cakkban us 
balra, amig is Halasy tiszta helyzetbe kerül, de 
<5 ahelyett, hogy lőne, önzetlenül Némethez to
vábbit, aki bombaeröuel éles szögből beállítja 
a végeredményt: 7:2.

Mottó: De fontos lesz még ez a gólarány a 
nyáron!

Tarrődl.

nagy rohammal

Halasy ad lab- 
szerez gólt 5.-2.

Németh.
ztatják jobbra-

A BTC kieseit az amatőr elsőosztályból
Tegnap dőlt el az amatőrbajnokságban a 

kiesés kérdése, vájjon az NMSE mellett a 
BTC, vagy a III. kér. TVE esik-e ki az 
első osztályból. A kérdésre a III. kér. TVE 
—BTC-meccs adott választ, amelyet az új
laki csapat 3:1 (1:0) arányban nyert meg. 
így tehát

Bódossy 191 cm-f ugrott magasba, 
Kuliczy 4404 cm-t dobott disz- 
kosszalapécsiatlétikai versenyen

Pécs, junius 11.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Nagyszerűen sikerült nemzetközi atléti
kái versenyt rendezeti vasárnap délután a 
PEAC. A verseny nemzetközi jellegét néhány 
zágrábi atléta indulása adta meg. akik ellen a 
pécsi atlétákon kívül Szegedről Lázár és a fő
városból Kuliczy vette fel a harcot.

A verseny kimagaslóan legjobb eredmé
nyét Bódossy érte el 191 cm es magas

ugrásával.
A fiatal pécsi egyetemista csak az elmúlt hé

ten érte el a 190 cm-es magasságot, vasárnapi 
eredményével meg 3 cm-re közelítette meg

a BTC esik ki az első osztályból.
A többi meccs eredménye a várakozásnak 
megfelelő. Az eredmények: III. kér. TVE— 
BTC 3:1 (1:0), Törekvés—UTE 2:2 (1:1), 
Fér. Vasutas BSzKRT 0:0, URAK—BEAC 
4:2 (2:2), FTC—BSE 3:3 (2:1), Postás— 
„33“ FC 3:1 (1:0).

■ Sirály blitosaa tartotta kerfUn a ver
senyt. Ezcrötszái méternél már másfél
hosszal v esetett és ■ köuttnség tapM kO 
zött elsőnek bnaott át a célvönaloa fiU 

mp alatt.
öt óra tájban ismét izgalmas mérkőzés kö

vetkezett. Ekkor került sor a Neptun kiváló 
scullere, Szendey Béla dr. és régi rivólisa, 
Losert Leó, a linzi Wicklng, Ausztria nkjfT- 
bnjnoka közötti harcra. A start igen jól sike
rült. Szendey ragadta magához a Vezetést Of 
száz méternél még mindig Szendey Európa 
bajnok vezetett Losert elölt. Spört-spörtöt kö
vetett, az osztrák hatalmas Igyekezettel küz
dött, de ezer méternél Szendey még mindig 
biztosan vezetett. Ezerkétszáz méternél Szen
dey rászaladt a bójára és mivel másfél hajó
hosszt vesztett, a versenyt feladta.

A Gráf Lerchenfeld nyolcas versenyben a 
Hungária újoncai hárotn ellenféllel szemben 
állottak starthoz. Háromnegyedhat órakor n 
hajók jól jöttek el a starttól. A nyolcasok ál
landóan erősi let lek, mind a három hajó har 
minchalos csapásokkal ment. Végül a Bres 
lauer Rudervereln győzött félhosszal, 6:430 
mp. alatt, 2. Hungária 6:45.4 mp., 3. Donau 
hort 6:48 mp.

Ezután került sor a rárónyolcasra. amelyben 
n Sirály isinél starthoz áliolt. Ellenfelei n 
Brünner Rudcrklub, a Lundenburger Ruder- 
véréin és a Triton voltak. Ezerhélszáz méter
nél erős küzdelem volt, de a Sirály stílusos 
munkával tisztán győzött végül is egy teljes 
hosszal: 6 47.4 mp. alatt, 2. Lundenburg 6:53.8 
mp. Ez szép verseny volt, de minden képzele
tet felülmúlt a nap utolsó nagv versenye,

a gróf Harrach vándordíjért folyó szenior 
nyolcasverseny.

Pont félnyolc órakor állottak a hajók start
hoz. A lenyugvó nap tüze után enyhe időben 
óriási harckészséggel várták a hajók a starlje- 
lel. A csapatok nagyszerűen indultak. Kétszáz 
méternél a Hungária nyolcasa vezeteti, azon
ban 300 méternél a Lia-Donauhort egyesített 
nyolcasa: a Hungária elé húzott. Nagyszerű 
spörtbe fogott, de az osztrákok egyelőre fél- 
hajőhosszal vezettek. A tempó gyilkos volt, de 
ezer méternél még mindig egy félhnjóhosszal 
vezetlek a bécsi kombinállak, sőt itt spÖrtbe 
foglak és előnyüket egy háromnegyedhosszra 
növelték. Ezerkétszáz méteren még mindig az 
osztrákok vezettek és Brünn rövid időre meg
előzte a Hungáriát.

Most hihetetlen erővel dobta bele Kauser 
vezérevezős csapatát n küzdelembe. A magya
rok spörtöl-spörl után fognak és 1500 méter
nél a Kauser István által strokolt Hungária 
kitűnő nyolcasa a közönség legnagyobb ámula
tára. átveszi a vezetést az osztrákoktól, akiket 
ekkor még a brünnick is előznek, hatalmas 
iramban, negyvenes csapásokkal dolgozik Kau
ser és biztosan rázza le magáról ellenfeleit.

A Hungária bajnokcsapata a közönség 
frenetikus tombolába mellett biztosan 
háromnegyed hosszal győzött 6:29.2 mp. 

pompás Idővel.

Megszűnik
Vámház-körut 6. alatti 

fióküzletünk.
Árusítás már csak rövid ideig!
Műselyem NőiRuha, z nn

igen eilnn*  inlojlk .«, ... ... ... ... — r *I'VV

Női Ruha, c ón
r.pikeiaSkbSl. * lotftijsbb jpartMonokhin ... P U'UU

Grenadln Női Ruha, nqn
a leR-diválónálh mínUkkal ■■ V O’wU

1901I Női Ruha,
I míntózoH BiogókOírnék>-Cl ..

Leányka Ruha,
ripiltaiaékúói i éveinek ... . ... ... ... F

KanrsAftonkéat 1O fillér Aromolkodéi.

Kötött Kosz tűni, <Rcn
Nőt kötött Kabát,

Igen ezogánv ki vitaiban ™ ~ — ... P

Válkendő,
AlvalMlnükbci, boutu rirjttaJ — — P

Női Nadrág,
mögeljem trikóiból ... — ... — — —— ?

Gyermek Matrőzlrikó
teWr ét nlnei alapon........... .............

Gyermek Zokni,
Mliér ír arlr.M alapion ... .................  ... ... P

Férfi Sporíbarisnya
nagy MlaválSMlókbaa ............— *

Férfi Zokni,
l<ea Jó minóRógbeu ... — — —

Férfi harisnya,
kltfinó flórái in&aég............. .  — — —- F

Női Mosóbőr Kesztyű, 
klvíló mlnőtóff. fehér és rAnra ailnben, minden 
pór tartóaMlgtórt (lavatolunk — P

Női- és gyerniek- 
Sportsapka, 
Mk dóp Iliiben _ — ... — — ... _ P

210

590
750
115

— p

_.... p

■95
-78

48
-55
195
490

-88
10 pengőn felüli rendeléseket 
postán bérmentve szállítjuk.

FENYVES ÍRUHÍ l
Késmárki országos rekordját.

A másik kiemelkedő eredmény
Kuliczy 44.04 cm-es diszkoszdobása, 

amellyel aranyjelvényes pilóta lett.
Részletes eredmények:

Világhírű KoröKpároK, 
varrógépek részletre is % 

„9iA0AL“ Th3k5iV-Ut 26.
Keleti n n. <özetek.) Kérjen díjtalan kénes nagy Árjegyzékül

400 m : 1. Lázár (KEAC) öl.2 mp. — 800 
m. 1. Lázár (KEAC) 2:04 mp. — 1500 m. 1. 
Tusán (Zagrcb) 4:18.6 mp. — Magasugrás: t. 
Bódossy (PEAC) 191 cm. Kerületi rekordl 2. 
Herbai (PEAC) 182 cm. — Távolugrás: 1. 
Megyeri (PEAC) 694 cm. — Sulydobás: 1. 
Narancaics (Zagreb) 11.08 cm. 2. Kuliczy 
(TFSC) 13.26 cm. — Diszkoszvetés: 1. Kuliczy 
44.04 cm. 2. Narcncsics 41.18 cm.

A kék-fehér csatársor remekelt Aradon
Hungária-Aradi AC 3:0 (2:0)

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
A Bpcskay újabb győzelme 

Svédországban
Karlstadt, jun. 14.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A 
skandináv túrájáról hazatérőben levő Bocs-

kay vasárnap Karlstadlban játszott az ottani 
kerületi válogatott csapat ellen, amelyet 3:0 
(1:0) arányban győzött le.

A Hungária szenior nyolcasa gyönyörű küzdelem 
után megnyerte a gróf Harrach-dijat

Bécs, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclcn- 

tése.) A bécsi negyvenhetedik nemzetközi re
gatta második napján Ismét a piros-fehér-zöld 
•zinek ragyogtak diadalmasan. A nap szenzá
ciója a Sirály kitűnő szereplése volt, de az 
evezés történetében emlékezetes marad a Hun
párta titánt küzdelme és gyönyörű győzelme a 
gróf Harrach-dljért lefolyt szeniornyolcasban.

A verseny program szerint elsőnok a II. osz
tályú szenlorskiffversenyt evezték le. E ver
senyben • magyar Vértes János FTC nagysze
rűen szerepelt három ellenfele ellen. Ezer- 
nyolcnál méternél M osztrák hatalmas 
apörtbe fogott és bár Vértes la erősilclt, na
gyobb utrőkkal bíró I.ta sklITlslája kél mé
terrel előtte jtuzoll át a célon.

Eredmény: 1. I.ta (Paehhetmer) 7.-42.Í mp. 
t- FTC (Vériét János) 7.4.10 mp.

A következő versenyben isméi magyarok 
kiálltak hajóba. Bécs város di/ának favorit ja 
® budapesti Sirály. Három óra 45 perckor * 
hajók startra készek. A magyarok már a 
szállodában erősen fogadták, hogy a tegnapi

vereséget ki fogják köszörülni.
A start Itt is nagyszerűen sikerült. Harminc 

nyolcas csapásokkal indult a magyar csapat, 
mögöttük közvetlenül a Lundenburg négyese 
feküdt. Háromszáz méternél Lundenburg be
fogadta a Sirályt, de ez spörthe fogott és el
húzott c 11 e nfelétöl. Innen azután kil: u z o 11, 

Panami (.,.«> jj-®® 
Sporting “I 
SZ8mZ0Efflí
biztos csapásokkal haladt a magyar hajó. 
Felér, stroke harminchatot csapásokat diktál. 
Kilenc száz méternél Limdenbur**  feladta. A 
mögötte fekvő Lia nv st szeri' 'ji ii megy:: 
fokai, de

Arad, junius 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az aradi íutballközönség alapo
san tájékozott Budupcst fu tballkul t ttrújá I 
illetően. Maradandó nyomokat hagyott pél
dául Aradon az Ujpeset is (bér legutóbb a 
körülmények szerencsétlen összejátszása 
folytán kikapott.) Mindezek ellenére

igen nagy érdeklődéssel várták ■ 
Hungáriát.

A Hungária aradi szereplése sikprrel járt, 
bár a mutatott játék nem mindenben elé
gítette a közönséget.

Elsőrangú futballt játszott a kék
fehérek csutársora.

Az ellenfél, az Aradi Atlétikai Klub gyengé
nek bizonyult, szóval a győzelem a Hungá
ria számára nem lehetett vitás.

A Hungária Ujváry — Nagy, Mandl — 
Kiéber, Wéber, Sebes — Varga, Barátky, 
Skvarek, Hirzer, Ticska összeüllitsóban 
futott a pályára. A zsúfolásig megtelt néző
tér előtt rövid beszéd kíséretében zászlót

Józsei nádor-emlékverseny — 
vívók és közönség nélkül

Ar ezévl József nádor emlékverseny nem 
volt méltó nz előbbiekhez. Nemcsak a közön
ség maradt távol szinte teljesen, de maguk a 
vívók sem igen tülekedtek a versenyen való 
részvételért.

Az emlékversenyt a favorit Kovács 
(EKAC) nyerte

hét győzelemmel Rnszlovies BEAC (6 gy.) ós 
Dunai (5 gy ) MAEC ellen.

Az evezősök premierje 
Szegeden

Szeged, junius U.
(A Hétfői Nqpló tudósítójának tciefonjelen 

tése.) Ar. évad első evezősversenye 14 számban 
gyűjtötte ftssre a versenyre éhes everősgórdál 
A Tisza felső s/skafizán nagyszámú közönség 
elölt megrendezett verseny.

as egész vonaloa nagyszerű klisdelmeket 
eredményezett.

A viadal legnagyobb érdeklődéssel várt 
száma, a Horthy-serlcg vándordíja*  nyolc
evezős verseny volt, amelyet óriási fölénnyel. 
öt hősétől nyert meg a Pannónia 5:4& mp.-es 
Idővel n Tisza rllcn.

A négycvczŐM versenyben n Pnnc*ova|  EE 
rlkn győzőit a Pannónia 6:218 mp cs idővel.

cseréltek a csapatok, majd dr. Raznlc bírás
kodásával megkezdődött a játék. A Hun*  
pária azonnal támad, de az AAC vehemen
sen védekezik. Újvárt egyizben Gallova lö
vését csak nehezen védi kornerre. Etlöl fel
ébred a Hungária és a 32. percben

Hirzer jó kercszlabdát kap Wébertől és 
zugó lövése hálót ér. 1 :0.

Sebes megsérül, néhány percre kiáll, majd 
amikor visszatér,

Skvarek helyezett lövésével bebiztosítja 
a Hungária a győzelmet.

Szünet utón tovább folyik nz egyoldalú 
játék, amely a Hungária csatársora és az 
AAC védelme közölt alakult ki. A 35. perc
ben

Barótliy tcstcscllcl becsapja a védelmet 
éz a 16-oeról éles, Hurkos lövéssel be

állítja a végeredményt. 3 : 0.
A Hungária további programmja: Kolozs

várott mérkőzik a KAC ellen, esetleg előtte 
még Marosvásárhelyen is nyélbcütnek egy 
meccset.

A Ripensia kipróbálta 
oroszlánkörmeit 

az FC Cette-n is
Ripensin—FC Ceilv ó;0 (2:0)

Temesvár, junius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefon/elcn- 

tése) Az egykor rettegett Kinizsi nyomdokán 
haladó Ripensjf, vnsárnap vendégül látta sz 
FG Cette t, Franciaország bajnokcsapatát. Az 
FC Cetté neve ne mismeretlen a magyar sport
közönség elölt, mert

ez • csapat képviselte Ernnrlnországot 
Genfbcn ugyanakkor, amikor Újpest 

megnyerte a genfi tornát.
Nohát, Temesváron vasárnap óta elképzelni 

sem tudják, hogy került n Cette a „ccttck" 
közé. Mától kezdve Gcnf felé bizalmatlanul 
néz Temesvár.

A Cette ugyanis szombaton még csak győ
zött valahogy nagynehezen a TAC ellen 

3:2 (0:1) nrányban,
de vasárnap már kettőig sem tudott számolni. 
Azaz hogy hatig számolt, de u Ripensia diktan- 
dójára.

Góllftvők: Achtrnrcr, Dobál, Schurarcz,
Schutarct, Semler, Rnpinszki.

Tekintae meg FUldrs Céla

Vlciorh BlJTOHsMlénlát
Vilmos császAi-u. 5. Crlflsi KCbzrUe 1%
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A III. kerületiek rekord*  
győzelme Pozsonyban

111. kér. FC—Bratislava 8:1 (3:0}
Pozsony, junius 14. 

telefon- 
közönség 
nemrégi- 
képviselő

(A Hétfői Napló tudósítójának 
'jelentéit.) Mintegy 3000 főnyi 
előtt mérkőzött a III. kér. FC a 
ben még félelmetes játékerőt 
Bratislnvávnl. A mérkőzésen

a III. kér. FC végig óriási fölényben 
volt éa szemkápráztató játék után le

lépte ellenfelét.

VILÁGSZEMLE
CSEHSZLOVÁKIA GYŐZÖTT ACSEH- 

FRANCIA EVEZŐSVERSENYEN.
(A H. N. tud. telefonjclentése ) Csehszlová

kia—Franciaország nemzetközi cvezősmérkő- 
zését ma tartották meg, Csehszlovákia győzött 

arányban. A 15.000 főnyi közönség elölt 
lebonyolítóit regatfaverseny eredményei a kö
vetkezők:

Négyes kormányossal: 1. Franciaország 
05 2 mp., 2. Csehszlovákia 7 p. 07.8 mp.

Skiff: 1. Csehszlovákia (Slrakn) 7 p. 
2 Franciaország (Hűét) H p. 00.9 mp.

Nyolcas: I. Csehszlovákia (Prága) 6 p. 21 
mp-, 2. Franciaország 6 p. 25 mp.

A VÉDŐ HERTHA BSC CSAPATA NYERTE 
Németország birodalmi futball- 

BAJNOKSÁGÁT
Köln, junius 14.

(A H. N. tud. telefonjclentése.) Vasár
nap játszották le a némclbirodalmi labda
rugó-bajnoki döntőt az itteni stadionban. 
A mérkőzésen nagyszámú közönség jelent 
meg. A döntőt és ezzel Németország fut- 
ballbajnoki elmét a védő Hertha BSC csa
pata nyerte meg, a München 1860 ellen, 
3:2 (1:2) arányban. A döntő gól a meccs 
utolsó percében Kirsay révén eseti.
A SLAVIA GYŐZÖTT A PÁRIZSI NEM

ZETKÖZI FUTBALLTOR.NÁN
Párizsból jelentik: A nemzetközi futball- 

torns döntőjében a prágai Slavia 5:1 (3:0) 
arányban győzött nz RC Santauder ellen és 
így a csehszlovák bajnokcsapat a győztese 
a futballlornának.

HOLLANDIA LEGYŐZTE DÁMÁT
Kopcnhágából jelentik, hogy Hollandia— 

Dánia sálogalott futballcsapatainak mérkő
zése a hollandok 2:0 arányú győzelmével 
végződött.

PELTZER ISMÉT MÁSODIK LETT.
Kasselböl jelentik: A nagyszámú közönség 

elölt rendezőit atlétikai verseny kiemelkedő 
száma a 400 m. síkfutás volt, ahol Pcltzer és 
Nöller találkozásából titán! küzdelem ulán 
Nöller kerüli ki 48.9 mp-es jó Idővel győztesen 

a49 mp-el futó Pcllzcr előtt.
AMERIKA TENNISZEZŐI B:0 RA GYŐZTEK 

NÉMETORSZÁG ELLEN.
Berlinből jelenti: A Blauwelss pompás ten- 

nlsrpályáin vasárnap befejeződött a Németor
szág—Amerika közötti tenniszmérközés, melyet 
Amerika 5:0 arányban nyert meg. A mai nap 
kél egyes játékában Lolt 4:6, 4:6, 6:3, 6:1
arányban verte Henkelt, van Hryn pedig 6:3, 
2:6. 6:4 és 6:1 arányban győzőit dr. Lands- 
mann ellen.

KERÉKPÁROS VILÁÁGESE.MÉNYEK 
FRANCIAORSZÁGBAN.

Párlsból jelentik: Mintegy 50.000 főnyi

7 p.

Párlsból jelentik: Mintegy 50.000 főnyi kö
zönség előtt került vasárnap n franciaországi 
kerékpórbajnoki verseny 125 km-es távon le
bonyolításra. Nyolc induló közül ahatnapos 
versenyekről Ismert Blanchotctt lett bajnok 
3 ó. 36 p. 52 mp-es idejével francia Bellisicr 
előtt.

A Princen Park pályán lebonyolítóit 100 
km-es Európa nagydijas kerékpárverseny tel
jes sikerrel zárult. Kilenc versenyző, köztük 
a ném<t Krewrr és Möller is starthoz állt. A 
győztes Lncquehav nagy formában volt és 1 ó. 
25 p. 28 8 mp-es idejével könnyen győzőit Con- 
Ment ellen (13 körrel hátrább, 3. Krewcr 13.5 
körrel hátrább. 4 Tollenbeck. Möller és Grassin 
a versenyt deffektus miatt feladta.

HOLLAND CSAPAT VERESÉGE BÉCSBEN. 
Bécs, junius 14*

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A WSC ma fogadta Bécsben Amsterdam 
városának válogatott csapatál és 2:1 arányú 
félidő után 3:t-re legyűrte. Mór klubcsapat l» 
elég ■ holland válogatottnak9 ,,,

lÓSI’OKT
Fölényesen nyerte Starlight a Magyar 
Kancadijat Rapallo és Danseuse előtt

NagV közönség előtt, nincs keretek között 
futották le vasárnap '• kancák derbyjét — s 
Magyar Kanca-dijat. A 40.000 pengős díjért a 
magvar gvep hét legkitűnőbb kancája állott n 
tfaríhor- A verseny eredménye n Starlight. 
Rapallo, Danseuse befutással teljesen megfe*  
lelt a várakozásnak. Az a nagyszerű stílus 
áronban, amellyel Starlight megnyerte a ver-

mA gólok sorozatát Fenyvesi szerezte 
az 5. percben, majd Lengyel két góljával 
3:0-ra zárult a félidő. Szünet után a kerü
let döntő fölénybe került s ekkor Györv 
2, Lengyel Fenyvesi és Kármán góljaival 
a további öt gólt érték el.

A III. kér. FC legjobbjai Győry, Len
gyel és a védelem voltak.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A Lehel KK országúti versenyét Györffy 
(FTC) nyerte meg Szenes (MTK) előtt? Né- 
pes mezőnyök részvételével és kitűnő ered
ményekkel végződött a Lehel Kerékpár Kör 
országúti versenye, amelynek főversenyét 
Cyörffg Imre (FTC) izgalmas finis után mini
mális különbséggel nyerte meg Szenes (MTK) 

, elölt. A 124 km-es távon elért 3 óra 30 perc 
37 mp-es eredmény 35.4 km-es szoátlapnak 
felel meg és az idei év legjobb átlageredmé
nye.

X Ysenburg Lajos gróf, a motornélkiill .re
pülés nemzetközi szövetségének vezértitkára 
Budapestre érkezett és n Magyar Aero Szövet
ség képviselőinek a kíséretében meglátogatta 
a budaörsi motornélküli repülőteret. A kitűnő 
szakember előtt repülőink sorozatos felszállá
sokat produkáltak, sőt egy ízben Yscnburg 
gróf is fölszánt.

X A Munkás eTstedző Egyesület Felsőgöd- 
től Dunakeszi nyaralóig mintegy 5 km-es tá
von folyami uszóversenyt rendezetI. amelyen 
nyolcvankelten indullak és helvenhárman ér
keztek a célba.

X A LúgosI MTE 10 éves Jubileuma alkal
mával hármas körmérkőzést játszott. Eredmé
nyek: Germánia—Textil 2:0. Vulturií—Temes
vári MTE 1:1 és Lugosi MTE—Aradi MTE 3:3.

X A 24 órás le mans-l automobilverseny 
teljes sikerrel végződött. 26 versenyző jelent 
meg a startnál. A célba csupán 6 kocsi érke
zett. A verseny folyamán incidens történt. Ke
véssel start után az egyik Bugatti-kocsi Rqsf-al 
a kormánynál defektus következtében a néző
közönség soraiba rohant. Egy halotton kívül 
három súlyos sebesültet kellett a kórházba 
szállítani. A Bugatti-cég erre versenyzőit 
visszavonta a versenyből, amely ennek követ
keztében érdekességéből veszített. A két angol 
Birkin és Howe Alfa Rómeó kocsiián már az 
ut első felében vezetett és végül is 3017.655 
km.-es teljesítménnyel (125.635 km.-es óra
átlag) Barnato-Kidson) (Dontley) 86.9 km.-es 
eddigi rekordját megjavítva, fölényesen győ
zött.

X A dunántúli lennlszcsapatbajnokl mérkő 
zések során a nagykanizsai Zrinyi Torna Egy
let a Pécsi AC-ot 4:3 arányban legyőzte és igy 
bekerült a csapatbajnoki döntőbe.

X A svábhegyi sporttelep, amely az elmúlt 
három év alatt vezető szerepet vívott ki ma
gának a Svábhegy sport- és társadalmi életé
ben, megnyílt. A Fodor István vezetése alatt 
álló sportelep főbb sportágai ma is a tennisz, 
a vívás, a golf és a gyermek-testnevelés.

X A cégek és magánalkalmazottak atlétikai 
ligája legutóbb tartott értekezletén a liga mű
ködési keretéről, a MASz hoz és a társadalmi 
sportegyletekhez való viszor.yáról tanácskozott. 
Egy monstre atlétikai verseny rendezésével kí
vánja a liga a sportvilágnak és a sportközön
ségnek megalakulását bejelenteni Ma, hétfőn 
este fél 7 órakor a budapesti és környéki 
ipari, kereskedelmi és köziéi edésl vállalatok, 
malmok, biztosítók és magáncégek atlétikai 
megbízottal második értekezletüket tartják 
Nádor-utca 12. sz. alatt.

X Aa Izraelita leánygimnázium tornaünne
pélye. Tegnap délután az Intézet udvarán ren
dezte a pesti izraelita hitközség leánygimná
ziuma évadzáró sportünnepélyét, amely fénye
sen sikerült.

X A MAC vlzlpólócupata !8:0-ra győzött 
Debrecenben. Debrecenből jelentik: A keleti 
kerület középiskolai ustóbajnoksógával kap
csolatban a MAC vizipófócsapata Debrecen vá
logatott csapatával mérkőzött A mérkőzésen •— 
amely valósággal macska-egér harccá zsugoro
dott össze — n MAC végig nyomasztó fölény
ben volt és 16:0 (8:0) arányú győzelmet aratott 

Agólok felét — nyolcat — Keserű II. dobta, 
mig Tolnai hármat, Halász kettőt és Kánássy, 
Cserba meg Magas cgyet-egyet dobolt. — Az 
uszósznmok közül a 100 m. gyorsusróst Ka- 
missv nyerte, mig a 20 m. mcllusrásban Szent
királyi DESC 3.23 mp-es idővel győzőit.

senyl, mégis • szenzáció erejével lepte meg... . -.-.r-T- —r. r-J •
közönséget. Starlight mindjárt a start után ha
talmas Irammal szaladt meg ellenfeleitől s 
szinte félő solt, hogv ez az iram ártalmára 
lesz. Ellenfelei azonban kísérelték meg a tá
madást. nyomába som tudlak érni s Starlight 
végül nagy fölénnyel, négy hosszal ért el a 
céh Ha palló elölt, melyet öi hosázal Danseuse 

követett. Starlight nyerőslilusa olyan Impozáns 
volt a vasárnapi Kanca díjjal együtt aligba- 
ne meldőlt a derby sorsa is. A program többi 
száma méltó kerete volt a nap eseményének. 
Nagy csalódást okozott Sátán, melyet Baladin 
tetemes aulykülönbözet mellett is biztosan 
vert meg. A részletes eredmény a következő: 
!. FUTAM. 1. Dreher J. Baladin (10) Gutái, 2. 
Sátán (1 és fél) Csaplár, 3. Tihany (2 reá) 
Csuta. Több lő nem futott. Tót.: 10:47. — 
D. FUTAM. 1. GyörfTy L. Pelár (6) Fodor, 2. 
Csipkerózsa (10) Csuta, 3. Puszta (fi) Schej
bal. F. m : Princlpal, Cselepatak, Nonnsberg, 
Silver King, Módos, Mazurkn, Gyöngyike, Tú
zok, Helty, Ritkaság. Tol.: 10:49, 19, 29, 17. — 
III. FUTAM. Magyar Kancadij. 1. Mr. C. Wood 
Starlight (2 reá) Schejbal, 2. Dreher J. Ra- 
palló (2) Gutái, 3 Lesvári ménes Danseuse 
(4) Balog. F. m : Georgette, Siker, Néni, Bár
mikor. Tót ; 10:15, 12, 13, Ifi. — IV. ,FUTAM.
I. Csernovita A. Lldó (3) (Weissbacb, 2. Bel- 
levuje (2) Schejbal, 3. Lobelie (pari) Klimscha. 
F. m.: Nimole. Ugy?, Robán Hood. Tót.: 10:50, 
24, 19. — V. FUTAM. I. Kengyeli ménes Da- 
rius (3) Csapiár, 2 Daruhót (5) Eshc, 3 Ro
bogó (8) Balog F m.: Csitri. Akihez. Katáng, 
Hűmmel. Bonyodalom. Célzatos. Tol.: 10:73, 
20, 23, 29. - VI. FUTAM. 1. Dreher J. Láte- 
mar (1 és fél) Klimscha. 2. Fogas (4) Schej
bal, 3. Meróth (3) Csapiár. F. m.: Kacagány, 
Ahogy, akar. Tót.: 10:29, 14, 16. A kettősfoga-

A Svábhegyen akarnak 
klubházat építeni a magyar 

„ruhanélküliek"
Az .Egészség Katonái*  elnevezés alatt tömörülnek 

a „Nacktkultur" magyar hívei
Érdekes kérvény, futott be néhány nappal 

ezelőtt a belügyminisztériumba. Ebben a kér
vényben a „Nacktkultur" magyar hívei kérnek 
a belügyminisztériumtól engedélyt arra, hogy 
egyesületet alakíthassanak és a csatolt alap
szabálytervezetüket a belügyminisztérium 
hagyja jóvá.

A „Nacktkultur1' magyarországi hívei 
az „Egészség katonái" elnevezés alatt kí

vánnak tömörülni
és akciójuknak élén egy nyugalmazott magas 
rangú állami tisztviselő és egy középiskolai 
tanár áll. Előadásuk szerint külföldi mintára

a Svábhegyen akarnak klubbázat építeni, 
amelynek hatalmas kerlterülete van. Ezt a te
rületet magas kerítéssel szándékoznak elzárni 
a kiváncsi szemek elöl és itt óhajtják a ma 
gyár ruhanélkűliek elgondolásuk szerint, tény
leg minden feszélyező ruha és előítélet nélkül,

Királyi pompával fogadott 
Hoover elnök egy kis magyar diákot, 

aki öt társa életét mentette meg
Igen érdekes levél érkezeit Budapestre tegnap 
Gyermekvédő Ltga egyik budapesti vezető-a . „ „ „„ . ,

emberéhez. A levelet egy
tlzenháromesztendőa diákgyerek Irta, 

huszonnégy órán át az Északamerikai Egye
sült Államok nemzeti hőseként szerepelt. A 
gyérek, aki ma már egészen amerikanizálódott, 
tulajdonképpen — magyar származású. Másfél
esztendős korában került ki szüleivel együtt 
Amerikába, annak is egyik legkeletibb csücs
kébe: Colorado államba Most Touiner város
kában él a kis John Bryan szüleivel együtt. 
Édesapja Bryan Tamás órásmester volt egy 
kis alföldi magyar városkában, mielőtt kiván
doroltak. E pillanatban tiz emberrel dolgozik 
saját gyárában. Bryan Tamásnak

Magyarországon Igen sok rokona van, 
akikkel állaindó levelezést tartanak fenn és gye
rekei még ma sem felejtették el a magyar szót. 
Ezt mindennél ékesebben bizonyltja ar a levél, 
melyet a kis Bryan irt Budapestre a Gyermek
védő Llgq egyik uédnökasszongának, aki an
nakidején nagyon sokban hozzájárult ahhoz, 
hogy kimehettek Amerikába.

A kis tlzenhároméves diák levelében arról az 
ünnepélyes fogadtatásról számol be, amelyben 
Washingtonban Hoover elnök részesítette, aki
nek vendége volt. A kis diák • gyanis

a múlt év decemberében egy hóban rekedi 
autó öt Iskolásgyerek utasát mentette meg 
haláltmegvető bátorsággal, önfeláldozó mó

don a megfagyástól.
Életmentő munkája közben maga is súlyos fa
gyási sebeket szenvedett, ugy, hogy hónapokig 
feküdt kórházban.

Felgyógyulása után az egyik legnagyobb pol
gári érdemrenddel tüntették ki a bátor kis 
diákot és Hoover elnök meghívta, tegyen egy 
napra vendége a washingtoni Fehér Házban 
Érdekes véletlenként

ugyanakkor ■ sziámi király és felesége volt 
aa Északamerikai Egyesült Államok köz

társasági elnökének vendége
és a kis amerikai magyar gyereket ugyanolyan 
tiszteletadásban részesítették, mint a felségeket. 
A pályaudvarra érkezésekor at elnök autója 
várta, a Fehér Házban Hoover fogadta és 

együtt ebédelt vele.
Annak ellenére, hogy az egyik washingtoni ho
telban rezerváltak szobát a kis diák számára. 
Hoover ugy intézkedett, hogy a bátor kis diák 
at éjszakát is a Feliér Házban töltse. Utasítá
sára az elnöki udvartartás egyik főlisztvisdője 

autőkirándulásra vilié ■ kis diákot, 
mint ahogy azt levelében elmondja és meg-

dások osztaléka a Petar—Darius-douhu*.
5:113 50.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek iz •, . 

Divat-dij köré csoportosullak. A verMnvl *r 
osztrák derby győztese, First Start nyerte m 
három hosszal Raló és a pagy autszájder 
banc elölt. A részletes eredmény akövetker 
I- FUTAM 1 Lightenlng (2 éa fél) Szabó I 
Monarch (8:10 reá) Esch II. F. m.: Gin *5  
osto, Jávor. Tót : 10:37, 12, 11. _ jj. pijT0y 
1. Savonnah (8) Bosko, 2. Chestnut (8) Cern. 
3. Passat (2 és fél) Szilágyi.-Fr^m.: íZ ' 
Pretty Molly, Saluga. Tót.: 10:158, 53 S7PaR‘ 
■ rí L'IITÍM 1 IZ. —__ J In.tn ' " III. FUTAM. 1. Kamerád (3:10 reá) Szilám? 
2. Anita (4) Stircula, F. m.: Ei.wind, »"?' 
Tol.: 10:13. II. 13. _ IV. FUTAM. I , 
Start (2 é, félt Weckermann. 2. Ralo (6<
G. 3. Labanc (16) Tuss. F. ni.: Warhheft Ll.k 
ling. Volat. Szigetvár. Balboa, Manrtrt 
Tourtereau, Diavolezza. Tót.: 10:47 27 28 n
V. FUTAM. 1. Sugár (6:10 reá) Martian , 
Evlan 12) Varga. F. m.: Saint Lnui,, CaroJ 
Tol.: 10:14. 11. 12. _ VI. FUTAM. I, Srelad™ 
(2) Szilágyi. 2. Light Slar (5) Nagy G. 3 0i 
eulum (4) Tuss. F. m.: Hokobal. Dacr. Slolirr 
Laokoon, Gangri, Hippos. Tót.: 1027 15 17’ 
16. - VII. FUTAM- I.BoIka (2 reá) Varw 2 
Pollit (4) Húrban, F. m.: Happy horse, Roní 
cher. Tűt.: 1014, 12, 21.

élvezni a napot, amely az egészség forrása. 
Hivatkoznak arra, hogy külföldön már számos 
ilyen egyesület működik, a hatóságok odakint 
semmiféle akadályt nem gördítenek a kizá
róan higiénikus és eugenetikái célokat szol
gáló egyesületek exiszlálása ellen, sőt azokat 
a legmesszebbmenő mértékben támogatják is.

A .„t/facktkuítur’' magyarországi híveinek 
egyesülete természetesen teljesen zártkörű ki
van lenni és tagjaik sorába csak olyanokat 
vesznek fel. akiknek megfelelő képzettségük és 
magasabb Intelligenciájuk garancia arra. Korig 
tisztán egészségvédelmi célokért lépnek a tár
saság . tagjai közé.

A belügyminisztériumban
■ legközelebbi napokban döntenek 

afölött, hogy vájjon engedélyezik-e a ruha
nélküliek magyarországi egyesületeinek meg
alakulását.

mutatták neki a város és a környék valamennyi 
nevezetességét.

— Soha nem fogom elfelejteni ezt a napot, 
— fejezi be levelét a kis diák, — boldogan em
lékezem vissza annak minden felejthetetlen 
percére. Apára hallatlanul büszke rám és ő 
utasított, hogy írjam meg az én nagy napom 
történetét Budapestre is, hadd tudják meg a ro
konok és ismerősök.

Fenséges szerzőt 
avatott vasárnap 
a szegedi színház

József Ferenc királyi herceg 
színdarabjának prefiierje

Szeged, junius U
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon*  

jelentése.) Vasárnap délután Szegeden meg*  
ismételték a Magyar Passió szabadtéri elő
adását. Tűző napban, nagy forrósóghap. lé
nyegesen kevesebb volt a néző, mint a pre
mier estéjén. A forróság miatt a darabot '» 
csak megrövidítve mutálták be. Este hi,r' 
madszor játszották a Magyar Passiót,

nagy sikerrel.
négyezer főnyi közönség előtt.

A szabadtéri passiójáték második és ha<*  
módik előadásának napján még egy érdé*  
kés művészi eseménye volt Szegednek-

vasárnap este mutatta be a szegedi 
színház József Ferenc dr. királyi her

ceg Kolumbusz clmii színdarabját
A premieren megjelentek az összes Szege
den időző notabilitások, akik elárasztották 
gratulációval a fenséges szerzőt.

CIÁNOZUNK INGYEN!
Patkány, egér, avAb frlóaserek

rativoi,* ’1^
A szerkesztésért és kiadásért felel:
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