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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGES 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsóbet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VL kér.. Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308 —98.

Vasárnao (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43.

Vasárnap tizenöt öngyilkosság történt Budapesten

izgalmas versenyfutásban
300.000 aláírást nyújtottak be

Budapesten a pártok
A d6ll Kerületben barom kormányoaril lista indul - Budán es a deli kerületben 
a Bartók több aiairast gyoiioitek. mint amennyi a választéknak a szama - 

Budán es északon 9-9, deien w pártlista leientkezeti
Vasárnap dát ma állandóan folyik az aláírások temivizsgáiása

Budapest három választókerületében va
sárnap reggel kilenc órakor kezdődött meg 
az ajánlások benyújtása. Olyan sok párt 
jelentkezett a választási bizottságoknál, 
amennyire még nem volt példa és ezek a 
pártok az aláírásoknak olyan tömegével 
vonultak föl, hogy a választási bizottságok 
a melléjük rendéit háromszázhatvan város
házi tisztviselővel együtt sem lesznek képe
sek minden dáirást felülvizsgálni a rendel
kezésre álló huszonnégy óra alatt.

Példátlanul áll még a magyar választá
sok történetében is az a hajsza, amit a 
különböző pártok indítottak meg az 
aláírások összegyűjtésére. Ez a nagy
arányú hajsza szenzációs eredményeket 
produkált: a benyújtott aláírások szá
ma mindössze néhány ezerrel keve
sebb, mint az összes budapesti válasz

tóké.
Mivel a bizalmas belügyminiszteri ren

deletről szóló hírek szerint a választási bi
zottságok a beérkezés sorrendjében kezdik 
felülvizsgálni az aláírásokat, a pártok meg
bízottai jóval kilenc óra előtt fölsorakoztak 
a választási bizottságok előszobáiban. Bu
dán például a II. kerületi főutcai elöljáró
ság épületében, ahol a budai választási bi
zottság székel, már nyolc órától kezdve 
jelentkeztek a pártmegbizottak és hozták a 
bekötött ajánlási iveket. Már fél kilenc óra
kor ott voltak a szocialista párt, a Fried- 
rich-párt, a Rassay-párt, a keresztényszo
cialisták, a frontharcosok, Wolffék és Be- 
csey Antal gazdasági pártjának a megbízot
tai. csak a kormánypárt hiányzott. Pontban 
kilenc órakor besiet Kozma Jenő, a kor
mánypárt budai listavezetője több párt- 
megbizott kíséretében. Figyelemre sem mél
tatja a többi pártok korábban érkezett 
megbízottait, hanem egyenesen a válasz
tási bizottság elnökének a szobájába 
nyit be.

óriási botrány tört ki. Az összes többi 
pártmegbizottak, akik kora reggel óta 
várakoztak, hogy az elnöki szobába 
bejuthassanak, harsány hangon tilta
kozni kezdtek. Követelték, hogy Kozma 
Jenő álljon be a sorba és várja meg, 
amíg az előbb érkezeit pártmegbizottak 

benyújtják az ajánlásokat.
Kozma Jenő azonban többé nem volt lát
ható, elsőnek nyújtotta át ajánlási iveit. 
Perceken át zúgott a lárma az előszobában, 
de hiába követelték, hogy az esetről jegyző
könyvet vegyen föl a választást bizottság. 

a többi pártok megbizottainak bele kellett 
nyugodniok a változhatatlanba.

Az északi választókerületben, amely a 
VI. kerületi elöljáróságának Aradi-utca 21. 
szám alatti épületében székel, elsőnek a 
keresztény ellenzék (Fricdrich-párt) meg
bízottai jelentek meg. A megérkezés sor
rendjében vették át a választási bizottság 
tagjai az ajánlási iveket. Mindjárt kezdet
ben derűs jelenet játszódott le, amennyiben

az elsőnek érkező Frledrlch-párt leg
első ajánlási Ivén Koréin Dezső. Koréin 
Dezsőné és özvegy Koréin Dczsőné sze

repelnek mint aláírók.
Koréin Dezső ugyanebben a kerületben pol
gári párt néven vette föl a harcot és főként 
az orthodox zsidókat igyekszik maga kőié 
csoportosítani. Lázár Ferenc, a választási 
bizottság elnöke, figyelmes lett erre a kü
lönös esetre, Korcin Dezső pedig, aki szin
tén jelen volt, azonnal jegyzőkönyvet véte

32 listán 287.000 aláírás
Az egyes pártok állal benyújtott aláírások 

számából nem igen lehet következtetni a vá
lasztások várható eredményére. Igen sok uj 
párt jelentkezett és úgy a régi, mint az uj pár
tok ajánlási ivein rendkívül sok az aláírás. 
Nem kétséges, hogy egy-egy választó neve két, 
sőt három pártnak az ajánlási ivein is szerepel.

Budán és az északi kerületben kilenc- 
kilenc párt jelentkezett, a déli kerületben

Az egyes pártok és az általuk benyújtott alá
írások száma az egyes választókerületben a kö
vetkező:

Budán tehát
kilenc párt összesen 75.300 aláírást nyúj

tott be,
pedig itt a képviselőválasztásra jogosultak 
száma 78878. Ha tehát minden aláírás valódi, 
akkor tulajdonképpen mindenki leszavazott — 
nyíltan, mert hiszen mindössze háromezret tesz 
ki azoknak a száma, akik nz ajánlásokban 
nem vettek részt. De a pártok s-ezelőitől tud- 
juk. hogy jelentékeny számú aláírások vannak 
még a pótlások céljaira.

A pártok tehát végeredményben sokkil 

tett föl és kijelentette, hogy
ezek az aláírások nem tőle, sem család*  

tagjaitól nem származnak.
A keresztény ellenzék megbízottai viszont 
azt hangoztatták, hogy az északi kerületben 
van cgy Koréin nevű keresztény család is.

A déli kerületben óriási forgalom volt 
egész nap. Itt a választási bizottság elnöke, 
Verebéig Jenő, nem vehetett részt az. aján
lások átvételének a munkájában, mert 
Harmath Jenő táblai tanácselnök, a kikül
dött választási főbiztos az átvételnél a tör
vényes rendelkezésekre való hivatkozással 
a választási bizottság tagjait nem engedte 
közreműködni. Itt nagyon lassan bonyolí
tották le az ajánlási ivek átvételét. Miköz
ben a pártmegbizottak nz előszobában vá
rakoztak, általános derültséget kelteit az a 
hír, hogy a keresztém/szociaiista párt meg
bízottja már éjjel cgy órakor megjelent a 
választási bizottság helyiségében.

több aláírást gyűjtöttek Budán, mint 
amennyi a választóknak a száma.

II. Északi választókerület:
Kormánypárt 
Wolff-párt 
Bassay-párt 
Srocléldeniokrata párt 
Friedrlch-párt 
Kercsztényszoclallsták 
Demokrala-íVázsonyi) párl 
Koréin polgári pártja 
Független frontharcosok

Pestkörnyék öt képviselőt választ. A válasz
tók létszáma a pestkörnyéki választókerületben 
98.000. Az egyes pártok a következő számú 
ajánlásokat adták be a pestkörnyéki 
bizottság székhelyén, Újpesten:

Ö-Wrl 
Fábián Béla 
Szociáldemokrata párt 
Fricdrich-párt 
Kercsztényszoclalista párt 
Egyesült ncn teli frontharcosok

Osssesrni

A pestkörnyéki választókerületben . 
teg aláírást adtak be tehát, mert hiszen itt (s 
tartalékokkal kell dolgozniok az ellenzéki pár
toknak.

Déli egy órakor befejeződött az aláírások át
vétele. A választási bizottságok azonnal meg
kezdték a felülvizsgálást. Minden választási bi
zottság mellé 120—120 városházi tisztviselő van 
beosztva, akik már vasárnap reggel óta készen
létben állanak. A választási bizottságok hétfőn 
délután ülést tartanak, amelyre meghívják a 
pártok bejelentett megbízottait. Ezen az ülé
sen közük az egyes pártokkal, hogy ajánlásai
kat elfogadták-e, vngy pedig megfelelő szánni 
pótlásról kell gondoskodniok. A pótlások be
nyújtására legalább huszonnégy óra időt kell 
engedélyezni. Ezek szerint

• döntő illést a választási bizottságok ked
den éjszaka tartják meg

--------- --------- 1igy szerdán reggel kerül nyilvánosságra 
déli kerületben a választók összes száma • azoknak n pártoknak a névsora, amelyek a vi« 

128.558, a benyújtott aláírások száma pedig laszlási küzdelemben résztvehetnek.

Az északi kerületben
kilenc párt összesen 88.409 aláírást nyúj

tott be,
a választók pedig 120.689. Mivel ■ pártoknak 
az északi választókerületben is sok tartalék
aláírásuk van. itt is megközelili az aláírások 
száma a választók számát, ha nem is annyira, 
mint Budán.

III. Déli választókerület:
Kormánypárt (Usetly-Psyr) 25.500
Wolff-párt 19.600
Rassay-párt 13.211
Szociáldemokrata párt 6.500
Frkdrirh-párt 7.954
Keiesztényszoclalista párt 7.000
Keresztény nój tábor (Srlarhtal 5.062
Egyesült nemzeti frontharcosok 5.700
Frontharcosok függ, ellenzéki pártja 5.200
Frontharc, ellen*, blokkja (Prónay-párl) 5.693 
Bárrzy István pártja 5.452
Hitvita Iván pártja 7.200
Pászthy J-lnos pártja 5.2no
Magyar párt 6.000

ösuesens 179.772

.4

123.272. A szocialisták minden kerületben cgy« 
formán 5.500 aláírást adtak be, mint mondják, 
minden kerületben 8—10.000 aláírásuk van 
tartalékban. Ugyancsak tartalékollak a többi 
pártok is,

■ déli kerületben tehát a pártok által gyűj
tött aláírásoknak • száma messze felülha

ladja az összes választók számát.
Nagy feltűnést keltett, hogy n déli kerületben 

három frontharcos-párt jelentkezett, nz ellen
zéki blokknak az aláirásait maga Prónay Pál 
személyesen hozta be. Ha a három választóké- 
riilet adatait összesitjük, kiderült, hogy Buda
pesten a választók száma 328.125, a küzdelem
ben való részvételre jelentkezett harminckét 
listán összesen 287.071 nláirás szerepel. Nem 
valószínű, hogy a választáson többen szavazza
nak le, mint kétszáznyolcvanezren, tehát vég
eredményben egészen bizonyosan kevesebb lesz 
a leszavazottak száma, mit a benyújtott alá
írásoké.

Pestkörnyéken 7 párt 67 ezer 
aláírás

választási

23.313
8..XI8

10.001
5.500
6.2.10
5.487
5 155

17.211

Is renge-
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Az Átvizsgálás technikája
A 'álaszlási bizottságok az avulások felül*  

Vizsgázásának technikai munkálatait npn egy*  
formáit bonyolítják le. Amig például

Hűdén 600 aa turnusokban vizsgálják át 
sorra az összes pártolt aláiráwlt,

• ddig st észalti éi tiéli választókerületben egy- 
egy pártot vesznek elő és az elővett párt ötl
etet aláírásait. lelíiltilzsgáijúk. Ez azt jelenti, 
hogy azok hz aláírások, amelyek nz először 
átvizsgált páll ajánlási ívein szerepelnek, a 
többi pártok ajánlási ivein már nem fogad-

hatók el.
Az északi választókerületben a szociál
demokrata párt listáját vették elő első
nek, a déli választókerületben a keresz

ténypártét
A választási elnökök számítása szerint az 

aláírások átvizsgálásának munkálatai legko
rábban liét/ön este fejeződhetnek be. Vasár
nap déli / órától- kezdve állandó permanen- 
clában vannak a választási bizottságok tagjai 
ét tisztviselői. Ár. aláírásokat egész délután és 
egész éjszaka megszakítás nélkül vizsgálják, 
este 7 órakor a tisztviselőket felváltották. 
Hétfőn reggel 7 órakor ismét váltál lesz.

Vasárnap újabb négy jelölt 
jutott egyhangú mandátumhoz

Peslvármegyében — a ceglédi és kiskun
félegyházi kerület kivételével — vasárnap 
gdták be az ajánlásokul. z

PESTVÁIIMEGYE
Abouy: Niamesny Mihály hiv. Jelölt 5060. 

’Neppel Gyula egVícgcspárjj 2681, Gergely Ist
ván független kisgazda 2050, Sefcsik György 
frontharcos 2290. Horváth Pál szociáldomokralu 
1168.

Albertit Gróf Siapáry Lajos hív. jelölt 6805, 
"Boly Endre szociáldemokrata 1041.

Ahóduba<>: Zlinszky htván hiv. jelölt 4379, 
Dinnyés Lnjos független kisgazda 1530.

Aszódt Sárkány Ernfl hiv. jelöli 4370. dr. 
fullmann Károly kcrrszlénysrocinli.sia 4480.

Illa: F. Szabó Géza hiv. jelölt 4054, Mihályi 
Ferenc szoeiájdamokrnla 904.

Duna versen Gróf Teleki Sándor hív. jelölt 
8260. Medgyet Nagy István Nagy Vince-párli 
1171.

Gödöllő: Endre Zsigmond hív. jelöli 6805, 
Váradl Albert pártonkivüli 1080, dr. Patzner 
Jenő Gaál Gaszton párti 1668.

Gyömrői Söpkéz Sándor hiv. jelölt 6897, 
'Rakovtzkii Adóm Gaál Gaszlon-párii 1037, 
Schramm Dezső szociáldemokrata 1102.

Kólóéba: Szabóky Jenő hiv. jelölt 10.313, dr. 
Madarán Gyula Gaál Gnszlon-púrli 2800, dr. 
Iván Lajos Dénes hlván-pArli 1600.

Kiskörös: Mcskó Zoltán hiv. jelölt 6750. dr. 
Mázét Sándor Dénes István párti 1900. Gallér 
János pártonkivüli 1700, Valter József Gaúl 
Gaszlon-párii 2000.

Khkunninjsat Temple Rezső hivatalos jelöli 
7-070. Kulcsár Béla. Gaál Gaszton-párti 2048.

Kunsrrntmlklós: Kelemen Kornél hivatalos
Jelölt 4666. Héjjas Iván pártonkivüli 2600. dr. 
Wesselényi Kálmán kér. «zoc. párti 1502, Itták 
László pártonkivüli 1800

Lajosmlzae; llö/fer László hivatalos Jelölt 
<1282. Kárain János dr. cgységespárll 1300.

Monor: Papp József hivatalos jelölt 2900, , 
fakóit József demokrata 2100. Kégl János dr.. 
plrlonkiviill 1900, Bárdos Ferenc szocláldcmo-1 
kral a 1300.

Niigykáta: Vlczián István hivatalos Jelölt 
8652, Mayynry Kotta Péter egységespórll 2822. 
dr. tinárd Béla Kosnuth-pártí 853, Poxy Kor
nél keresztény ellenzéki 931.

PUlsvUrilsvAr: Schcuer Róbert hivatalos Je
lölt 3805. Báron Gábor egységes párti 2384, 
r a ül Farkas egységes párti 1120, Spitahzky 
Ferenc szociáldemokrata 953, Decker Allveri 
Friedrich-párti 2652, Oltsváry Ödön nemzeti 
párti 1228.

Pomár: Almásy László hivatalos Jelölt 7457. 
’dr. Qonda Béla szociáldemokrata 8G1.

Ráckeve: Uduardy János hivatalos jelöli 
7200, Diniek Ödön pártonkivüli 1642. dr. Pálya 
'Antal frontharcos 1360, Kovács Géza egységes 
párti 1080. Hldcgkuty Gyula Gaál Gaszton- 
párti 1200.

Soroksár: Frllr Artúr hivatalos kér. gazda
sági 0217, Deciliter Péter szociáldemokrata 
J6I2.

Szabadszállás: Váry Albert hivatalos jelöli 
7900. Pongrdcz Aladár dr. pártonkivüli 1700.

Törökbálint: Navrutll Dezső hivatalos jelölt 
2764; dr Bátory József Keresztény gazdasági 
párti 5212; Cscpreghy Jenő egységespárti 1262; 
filesz Ferenc szociáldemokrata 998; Neugcbauei 
József kcreszlényszociallstn 1120.

Túra: Kálmán István hivatalos Jelöli 4751; 
dr. Kocsányi Dezső kér szoc. 1071; Csoór Lajos 
pártonkivüli 1449; Borbély Andor pártonkivüli 
1438

Vár: Komit Gyula hivatalos Jelöli 6044; Szénié 
József Kossulh-pArtil 481

Cegléd: Erdélyi Aladár hivatalos Jelölt 6837; 
Portot Lajos pártonkivüli 1802.

Kiskunhalas: Gömböt Gyula hivatalos Jelöli 
6100. dr Múzsa István Gaál Gnszlon-párU 1200.

Kiskunfélegyháza: Kiss István dr. hivatalos je
löli 5009; Horváth Zoltán dr. független gazda- 
ságipárt! 3664; Temesvárit László Hiller-párli 
1036; Némcdy Varga Jakab szociáldemokrata 
970.

Nagykőrös: Gróf Ráday Gedeon hivatalos je
lölt 6836; ASlotay István Gaál Gaszton párti 
8568.

SZABOLCS UNG VARMEGYE
Záhony: Szabó Zoltán nem tudta benyúj

tani a szükséges aláírásokat és Igy Fenyő Miksa 
egyedül maradt a porondon.

Fenyő Miksa egyhangúan megválasztott 
képviselőnek tekintendő.

Kemecse: Kállay Miklós kereskedelmi állam
titkár ellenjelölt nélkül murndl. Egyhangúlag 
megválasztott képviselő.

Klsvárda: Kállay Tamás egyhangúlag meg
választott képviselőnek tekinthető, mert ellen- 
jelöltje, Mater Ernő volt országgyűlési kép
viselő, pénteken elhagyta a kerületet, izom 
balon sem jelentkezett és igy ajánlási ivrit 

senki sem nyújtotta be a választási elnökhöz. 
Szabolcs megye többi kerületeiben csak hét

főn este lesz eredmény, mert mindenütt gon
dosan folyik az aláírások felülvizsgálása.

ADAVJTORNA VARMEGYE
Göncz: Kager József kereszténypárt! és tsár- 

czay János független kisgazda ajánlásait el
fogadták.

Gnrbóczbogdány: Fekete Lajos ngységespárti 
és Melczer Lili nemhivalalos egységespárt! je
löléseit elfogadták.

Szepsí: Báró Perényl Zsigmond egységes
párti. vitéz Szalay László független kisgazda
párti és Scholz Ernő pártonkivüli ajánlásait 
cl fogadták.

Torna: Puky Endre egyhangúlag, ellenjelölt 
nélkül megválasztott képviselő.

BORSOD VARMEGYE
Edéién y: Farkas Gyula cgységespárll és 

Vácit Ibisei független kisgazdapárti ajánlá
sait elfogadták.

Mezőkövesd: Zsóry Lajos cgységespárll és 
báji Patay Gyula nemhivatalos egységcspúrti 
ajánlásait elfogadták.

Mezőkeresztes: Bottiik József egységespártl 
és Rónai Sándor szocialista jelölt ajánlásait 
elfogadták, vitéz Gomba Kálmán független kis
gazdapártit pótlásra utasították, de miután a 
hiányzó aláírásokat pótolni tudja, mind a húr 
mán indulnak.

Mczőrsát: Édes Antal cgységespárll és Pataki/ 
Gyula független kisgazdapárti ajánlásait elfo
gadták.

Feled: Fáy István: Ózd: Biró Pál; Putnok. 
Putnnky Móric; Önöd: Lukács Béla ellenjelölt 
nélkül, egyhangúlag megválasztott képviselők.

A vidéki városok
Szeged

Vasárnap kom reggel izgalmas külsőségek kö
zölt történi meg Szegeden az ajánlások benyúj
tása. Reggel 8 órakor a Rassay párt emberei je
lenlek meg elsőnek a választási bizottság elölt, 
kiderüli azonban, hogy az egységespárt emberei 
már reggel negved hét órakor ott voltak az aján
lási Ivekkel. Mivel azonban

■ választási bizottság taglal ekkor még nem 
voltak jelen,

jegyzőkönyvei vettek fel nrról. hogy negyed hét
kor be nkarták nyújtani nz ajánlási Iveket.

Miután a pártok az ajánlási iveket benyújtot
ták. csakhamar kiderült, hogy

jóval több ajánlást adlak be, mint amennyi 
az összválasztók száma.

A pórtok ugyanis összesen 42.000 aláírást tartal
mazó ajánlási iveket ndlnk ét a választási bi
zottságnak. holott Szegeden az összes szavazók 
száma 35.000. A pártok ajánlásainak száma a 
következő:

Egységespárt (gróf Klebelsberg Kunó} 27-000, 
Független balpárt (Rassay Károlyi 5000, 
Szocláldemokrntapárl (Peyer Károlyi 5000, 
Egységes párt nem hivatalos lista (Petrlk) 5000.

Pécs
Vasárnap délben nyújtották be az ajánlásokat. 

Az egységes pár*.melynek  Vargha Imre óllamtit- 
kór n listavezetője, 13.000, a szocialista párt E«r- 
lergályos János listavezetővel 2498, a polgári el
lenzék dr. Balassa Miklós listavezetővel 2187 alá
írást nvujott be.

Az ajánlatok átvizsgálását nyomban megkez
dették és a döntést azok felelt hétfőn este hirde
tik ki

Hódmezővásárhely
A benyújtott ajánlások felülbírálása vasárnap 

egész nap tartott. Értesülésünk szerint az egyse- 
gcspárt és a független Kossuth-párt (Ruppert) 
ajánlási iveit rendben találta a bizottság. Hétfőre 
maradt u független kisgazdapárt és a szoclólde- 
mokralnpárt ajánlásainak felülvizsgálása. A /e- 
Iliiviz nyálat eredményét kedden hirdetik ki.

Kecskemét
Az egységespárt, melynek listavezetője Zsil 

vay Tibor, 8500 aláírással, n független kis
gazdapárt, melynek Sándor István a listaveze
tője. 2500 aláírással nyújtotta be ajánlásait. 
Ar. ajánlásokról a döntést a választási biztos 
valószínűleg csak hétfőn hirdeti ki.

Debrecen
Az cgvségcspárt. melynek gróf Bethlen Isi 

ván a listavezetője, 18.728 aláírással, a Kos
suth párt llcgymegi Kiss Pál listavezetővel. 
6271 aláírással é« a szoclóldemokralapárl dr. 
Györki Imre listavezetővel 6279 aláírással 
nyújtották be vasárnap délbei; nz ajánlásokat.

A benyújtott aláírások száma 461-el haladja 
meg Debrecen város választóinak számát.

Miskolc
Vasárnap délben nyújtották be ajánlásaikat

Sylvester Scháffer
UTOLSÓ 8 ELŐADÁSA A ROYAL ORFEUMBAN!
Utána nem prolongálható, mert lullua 2 án srcraídíae Amerikába szólítja

a harcba induló pártok. Át egységespárt, mely
nek listavezetője Görgey László, 6300 aláírást, 
a nacionalistapárt, melynek listavezetője Eck- 
liardt Tibor. 4300 aláírást « a szocialista párt, 
melynek listavezetője Reistnger Ferenc, 8800 
aláírást nyújtott be. Az ajánlások elfogadása 
tekintetében hétfőn lesz döntés.

Győr
Vasárnap délben nyújtották be az egyes 

pártok az ajánlásaikat. A keresztény gazdasági 
párt Emezt Sándor listavezetővel 5230, a Nem
zeti Demokratapárt Gál Jenő listavezetővel 
3550 és a szocialista párt Matasits Géza lista
vezetővel 1900 aláírást nyújtott be.

Az ajánlások elbírálása azonnal kezdetét 
vette és a döntést a választási biztos hétfőn 
délután fogja kihirdetni.
A gyomai kerületben Vangel Gyula győzelmét 

várják.
Gyoma, Junius 21.

M Hétfői Napló tudósítójától.) A békésme
gyei Gyomén folyó választási küzdelemben 
meglepetésszerűen előretört dr. Vangel Gyula, 
aki ar egységespárt hivatalos jelöltjével. 
Zeöke Anfnlía! szemben ugyancsak egységes
párti programmal lépett fel és alig kezdte meg 
agilációját a kerületben, máris

a jobb gazdák és az önálló gondolkodású 
iparosok nagyszámban csatlakoztak hozzá 

és azonkívül a s-álasztók azon része, akik 
ugyancsak nincsenek megelégedve mostani 
képviselőjük 11 esztendő alatt elért csekély 
eredményeivel és független, tettre kész képvi
selőt akarnak maguknak.

Vangel dr. — dacára, hogy csak hétköz 
napokon tarthatott gyűléseket — valósággal 
meghódította a gyomai választókerület polgár
ságát, úgyhogy most már, amikor Endrőd és 
Gyoma községek legtekintélyesebb polgárai 
állottak pártjának élére, bizonyosra vesszük 
győzelmét.

Dobrdnszky előretörése Békésen.
A békési kerületben tudvalevőleg Moldová- 

nyl János hivatalos cgységespárll jelölt visz- 
szalépésc után Dobránszky Béla dr. lépett fel, aki
nek sikerült már az első napokban a kerület 
két községében, úgy Békésen, mint Mezőbe*  
rényben, hatalmas tábort gyűjteni maga mellé

Ár. ajánlásokat természetesen fölös számban 
nyújtotta be a Dohránszky-párt és a beadóit 
közel 6000 aláírásból 4217 aláírást elfogadott 
a választási hizlos.

A másik jelölt Szakács Andor pártonkivüli. 
aki tudvalevőleg már képviselte a második 
nemzetgyűlésen a kerületet és akinek sokkal 
több ideje volt a szervezkedésre, mint Dob- 
ránszkynak. Benyújtott 3400 aláírást, amelyből 
közel ezer aláírást érvénytelenítettek, úgyhogy 
azért Szakács Andor is indulhat és a tulaiden 
képpeni választási küzdelem kettőjük között 
fog eldőlni.

Dobránszky megjelenése a kerületben maga 
mellé Állította különösem az önálló iparosokat 
és a ga»daközönséget akik tisztában vanrihk 
azzal, hogy Ylobránszkyh^k, mint tekíhtélycs 
gyakorlati embernek, a kapcsolatai a kor
mánnyal és egyéb közgazdasági tényezőkkel

olyan értéket jelentenek a kerület válasz
tól részére, amelyre nagyon nagy szüksé

gük van,
mert a kerület hosszú idő óta teljesen el volt 
hanyagolva és a választópolgárság magára 
volt hagyatva.

Mindez meg fog szűnni Dobránszky Béla 
megválasztásával. Megnyilvánult ez a hangulat 
vasárnap is. amikor Dobránszky Béla 12 he 
lyen tartott népgyülést, melyen mindenütt a 
legnagyobb szeretettel és lelkesedéssel vették 
körül.

Klskundorossma
A beadott ajánlások szerint Fabinyl Tiha

mér egyetemi magántanár, kiváló nemzetgaz
dasági szakférfiú megválasztása tehát bizo
nyosnak tekinthető, annál is inkább, mert 
Kiskundorozsma választópolgársága a legna
gyobb szeretettel és lelkesedéssel csatlakozott 
pártjához, húr különböző szélsőséges jelöltek 
próbálták őket megiántorilani.

Választási 
gyűlések 

a fővárosban
A szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt 

tartotta a Vigadóban utolsó agitációs gyűlését. 
Buchinger Manó nyitotta meg a nagygyűlést, 
majd Kertész Miklós rz általános gazdasági 
helyzetről beszélt, Kabók Lajos az állami' gaz
dálkodás hibáit tette szóvá, majd Kétlüy Anna 
után Peyer Károly azt hangoztatta, hogv a kép- 
viselóház feloszlatása azért történt, hogy a 
már-múr túlságos gazdasági feszültséget ilyen 
módon vezessék le és megállapította, hogy 
csakis azok az államok boldogulnak, amelyek 
demokratikusan rendezkednek be. Weltner Ja
kab a közszabndságokról beszélt hosszasabban, 
majd Buchinger Manó bezárta a gyűlést.

A Nemzeti Szabadelvű és Demokrata párt az 
Omnia-mozgó helyiségeiben fartolt vasárnap 
gyűlést, melyet Weiler Ernő nyitott meg. 
Utána Magyar Pál beszélt, majd Sándor Pál 
hosszabb beszédben különösen a mai választó
jogi rendszerrel foglalkozott. Bródy Ernő nz 
általános titkos választójog kérdését tette 
szóvá. Baracs Marcell rövid felszólalása után

Cs. Sz. K.
(l^alödotl enrelnMek Klubjai. BOMBASIKER a

BUDAI SZUIKÖR 
nyár. », eret!slágere 

Minden miv % orakor

Pakots József a vidék és a város egyenlő jo. 
gait követelte, mig végül Marczali Henrik han. 
goztatla, hogy a nyiltszavazás már csak Szóv. 
jet-Oroszorszúgban van. Weiler Ernő záróbe
szédé után a nagygyűlés véget ért.

A Vázsonyi párt vasárnap délelőtt két gyű- 
lést Is tartolt a Váci-uti Lipótvárosi-kávéház*  
bán, ahol Zala Zsigmond elnökölt. Felszólaltak 
Pusztai Károly, Kiuovits Károly, Sebestyén 
Ernő és Hegedűs József. A Központi Demo
krata Körben tartott gyűlésen Várkongi Knl- 
mán elnökölt és felszólaltak Herczeg Béla, Ka- 
zay László, Pusztai Károly és Barasies János- 
né. Mind a két gyűlésen beszélt Vázsonyi Já- 
nos dr. is, aki kijelentene, hogy amint fles- 
apja egész életén át Budapestért küzdött, úgy 
ő is ezen egyetlen örökségéért akar dolgozni és 
amíg él, Budapestért fog harcolni.

A keresztény ellenzék vasárnap hat helyen 
tartott gyűlést, melyeken megjelent Friedrich 
István is, nki mindenütt hosszabb beszédben 
hívta fel a választókat a keresztény ellenzék 
támogatására. A különböző gyűléseken felszó
laltak még Takács István dr., Somlyódi László, 
Nagy István, Weisz Konrád dr., Repold Károly, 
Tauffer Gábor dr., Bosnyák Zoltán és Benicz- 
ky Barnabás.

Az egységespárt képviselőjelöltjei vasárnap 
mindhárom kerületben gyűléseket tartottak. Az 
északi kerületben a Terézvárosi Társaskör 
Andrássy-uti helyiségében tartottak gyűlést, 
amelyen Dést Géza és Madarassy-Beck Gyula 
báró szólaltak fel. A déli kerület jelöltjei a 
Csarnok-kávéházbnn rendeztek gyűlést és Itt 
Uselly Béla és Payr Hugó beszéllek. Az égysé- 
gespárt budai szervezetének a Budngyöngye- 
vendéglőben tartott társasvacsorájún pedig 
Kozma Jenő szólalt fel.

A déli kerület cgységespártl gyűlései.
Az cgységcspárt déli kerületi jelöljei vasár

nap délelőtt a Csarnok-kávéházban tartottak 
gyűlést, majd utána a Posch vendéglőben. 
Mindkét helyen, valamint a Riviéra kávéház
ban és n Ferencvárosi Kaszinóban tartott 
gyűléseken felszólallak a déli kerület egységes
párti listájának vezetői, Usetly Béla, Payr 
Hugó és Hatolkay Kázmér.

A kereszténypárt gyűlése Budán.
A budai választókerület keresztény gazda

sági és szociális pártja a krisztinavárosi ka
szinóban tartott választói gyűlést, amelyen 

•Wolff Károly ismertette a párt programját, 
majd utána Kossalka János és Csilléry András 
szólaltak fel.

Választási hívek folytatása a
6. oldalon

— Tizenöt évig kafferok. husmannok és ke
rületi főnökök közölt. Mecklenburgl drago- 
livos volt Angebaucr. amikor jóval a világháború 
kitörése előli az afrikai német gyarmaton láza
dás ütött ki a hererák között, önkéntestiek le
vitték a fiút s a lázadás leverése ulán főidet 
kapott ott lenn. Csakhogy a német katonákkal 
egyidejűleg a német beamter is letelepedett a 
gyarmaton s rövidlátó kicsinyeskedésével kö
löncnek akaszkodolt az arcuk verejtékével fá
radozó telepítők nyakába. Valami marhapasszus 
miatt Angebaucrnck is meggyűlt a baja az 
afrikai német „hatósággal" elárverezték a hol
miját s ettől kezdve Angebaucr mint „rideg be
tyár**  élt Afrikában: vándorolt ide-oda; ha lehe
tett. kereskedett: ha muszáj volt, csempészeit. 
Jóbarátságban élt a „vadakkal" és borsot tört a 
beamlerek orrfl alá. Kalandorélele közben persze 
egészen másnak ismerte meg az nfrikai életet, 
mint ahogy a hivatalos utazók és források azt 
leírják. A busmannok szerinte Igen derék nép, 
amely nem báni senkit, amig őt nem bántják; 
különben valószínűleg nem afrikai eredetűek, 
hanem az ősidőben ideverődölt föníciaiak 
utódai. Törzsfőnökökkel barátkozik meg, meg
ismerkedik egy amazon törzsfőnöknővel is. aKi 
szerelmi éleiében és keg, ellenségében beiilenék 
Afrika Katalin cárnőjének. Megesik vele azon
ban az is, hogy az egyik fiatal, 18 éves törzs
főnök barátja az őserő közepén kél láda valódi 
francia pezsgővel kínálja meg. A háború ulán, 
a Versailles] szerződés értelmében az angolok 
elkobozzák a birtokát, amelyért majd a német 
kormóny fog kárpótlást adni. Berlinben évekig 
járja a hivalalokat, végül az Infláció kellős kö
zepén megkapja pénzéi; három pár virsliire telik 
belőle. Ekkor ül le az Íróasztala mellé, hogy 
megírja ennek a másfél évtizednyi afrikai ka
landozásának érdekfeszitő történetét. Angebaucr 
könyve „Ovambo**  címmel most jelent meg ma
gyarul Dante kiadásában.

Budapest Idtványossága 
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A harmadik emeletről 
az utcára vetette masat 
vasárnap egy llatai leány

Falkanstein Erzsfihet szörnyű halálugrása a Garay- 
utcában - a szülei áluitan estek össze 

a Isáay uépos hoidesta mollon
Vasárnap reggel 9 órakor megrendítő ön

gyilkosság történt a Garay-utca 20. számú 
házban. Falkenstein Adolf füszcrkercskcdő 
25 esztendős Erzsébet nevű leánya,

szüleinek harmadik emeleti lakásából az 
utcára vetette magát

és mire a mentők a helyszínre érkeztek, a 
szerencsétlen urileány meghalt.

A kora reggeli órákban meglehetősen népes 
volt a Garay-utca és Belhlen-utca vidéke. Ki
rándulókkal, környékbeli házak lakosaitól 
volt népes az utca, amikor az emberek egy
szerre velőtrázó sikolyra, majd tompa zuha
násra lettek figyelmesek. A Bethlen-utca és 
Garay-utca sarkán lévő sarokház egyik har
madik emeleti ablakából egy fiatal leány az 
utcára vetette magát

s összetört tagokkal, nagy vértócsában 
terült cl az úttest közepén, 

közvetlenül a villamos sinek mellett. Izgal
mas jelenetek következtek. Ugyanebben az 
időpontban egy villamoskocsi haladt a Beth- 
len-utca irányában és az utcán összesére# - 
lett, közel száz főnyi közönség

már-már attól tartott, hogv az életunt 
nőn még a villamoskocsi is keresztül

megy.
Többen az úttest közepére álltak és álljt 
intettek a villamoskocsi vezetőjének. A kocsi
vezető észrevette, hogy valami történt, leállí
totta kocsiját és megállt az egész forgalom a 
környéken. Az öngyilkosság színhelyén

óriási tömeg gyűlt össze,
úgy, hogy a helyszínre érkező mentők ko
csija alig tudott a vértócsában fetrengö leány 
segítségére sietni. Rendőrnek kellett utat 
nyitni, hogy a mentők megkezdhessék mun
kájukat. A mentőorvos megvizsgálta a fiatal 
leányt, azonban segileni már nem tudott 
rajta:

koponyaalap! törést, agyrázkódást szen

JVem tudják klk&töbe 
vontatni cg tengeren 
veszteglő ktautílust

A Zeppelin nem megy ax északi sarkra
Berlin, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A német 
fővárosban nagy feltűnést keltett ma Ecke- 
jier dr.-nak az a bejelentése, hogy

Wllklns kapitány tengeralattjárójának, 
a Nautilusnak sulyos balesete miatt a 
Zeppelin sem indul tervezett északsarki 

útjára.
'A terv ugyanis az volt, hogy a tengeralatt
járó az északi sark közelében találkozik 
majd a Gráf Zeppelinnel. A német óriás-lég
hajó ebben az esztendőben nem indul erre 
az útra.

Eckener dr. kijelentette azonban azt, hogy 
tárgyalásokat folytat a Zeppelin egy olyan 
sarkvidéki útjára vonatkozólag, amely sok 
kai rövidebb időre terjedne. Éppen ezért 
érintkezésbe lépett orosz tudományos kö
rökkel és minden valószínűség szerint

jullus 20-án el Is indul a Zeppelin Lenin- 
gradba.

Itt néhány orosz tudóst vesz fedélzetére a 
léghajó és indul a Ferenc József-föld és a 
Miklós cár-öböl felé. Eckener az egész utal 
öt-hatnaposra tervezi és attól komoly tudo
mányos eredményeket, főleg jelentős térké
pészeti megfigyeléseket vár.

Azok a táviratok, melyek a Nautilust von 
tató „Wyoming" csatahajóról érkeztek,

Igen komolynak mondják Wllkins kapi
tány tengeralattjárójának helyzetét.

Az már eddig is köztudomású voll, hogy a 
vihar elpusztította a Nautilus perioszkópját, 
a parancsnoki liidját, most azonban már azt 
jelentik az angol hadihajóról, hogy

a Nautilus kikötőbe vontatása elé mind 
sulyosnbb akadályok tornyosulnak.

A tengeralattjáró legénysége megfeszített 
igyekezete ellenére sem tudja, a motorokat 
újból üzembe helyezni, már pedig a legköze
lebbi kikötő — Quecnstoivn — 280 tengeri 
mérföldre van a csatahajó mai állásától.

Híres nemzetközi zsebmetszőt 
fogtak a 46-os villamoson

Vasárnap három villamos-zsebtolvaj került a rendőrségre
Naponta tömegesen érkeznek zsebtolvaj- 

lási bejelentések a főkapitányságra és a 
rendőrség valósággal hajtóvadászatot indí
tott az egyre jobban elszaporodó zsebtol
vajok ellen. A lelkiismeretes munkának 
eddig is sok szép eredménye volt cs vasár
nap délelőtt ismét

kitűnő fogást csináltak a detektívek.
Reggel hét órakor történt az első zseb

tolvajfogás a Berlini-téren. Simon Gyula 
dr. törvényszéki biró a 4-es jelzésű evilla- 
moskocsin utazott a Nyugati pályaudvar 
felé, amikor a Berlini-térnél észrevette, 
hogy pénztárcája hiányzik. A perronon
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minőség .....  P 19.80
Esőkabátok minden színben ._ P 14.50
la mOselyemharlsnya P 2.10
FürdOIrlkök, la mlndsíg ____ P 2.20
Mfiselyemnadrígok minden

színben .............................  1.38
Csíkos nadrlgok mOselyembél.

minden nagyságban....... P 1.58

Tiszta selyem
harisnya 5.40 

vedett, azonkívül eltört mindkét karja 
és lába Is.

Alig tették hordágyra a több sebből vérző 
nőt, agonizálni kezdett s pillanatok alatt be
állt a halál.

Ezzel egyidejűleg szivetlépő esemény ját
szódott le. A Garay-utca 20. számú kapuján 
egy magából kikelt férfi és nő rohant ki az 
utcára. Falkenstein Adolf és a felesége voltak.

Mikor megpillantották leányuk holttes
tét, ájulton estek össze 

és percekig tartott, mig magukhoz tudták té
rileni a megtört szülőket. Jajveszékelésük 
felverte az egész környéket és a nagyszámú 
nézőközönség közül is többnek könnybelá- 
badt a szeme.

— Szegény leányom, mit tettél! Miért csi
náltad ezt ? — tört ki a zokogás az édes
anyából.

A szomszédok, isméi ősök igyekeztek meg
nyugtatni a szerencsétlen szülőket, azonban 
minden vigasztalás hiábavaló volt.

A rendőri bizottság lövidesen a helyszínre 
érkezeit s megkezdte a kihallgatásokat, hogy 
megállapítsa, miért lelt öngyilkos Falkén- 
síéin Erzsébet. Az édesapa, aki ismert fővá
rosi füszerkcrcskedő, elmondotta, hogy 

évek óta sulyos Idegbajban szenvedett.
Állandóan vo't mellette valaki, vagy két 
fivére vagy ápolónő. A tragikus időpontban, 
vasárnap délelőtt azonban pár nercre egyedül 
maradi a szobában. Ezt a rövid időt hasz
nálta fel .végzetes tettének végrehajtására 
Valamikor jómódú emberek voltak, most 
azonban a változott viszonyok között sző
kébbre kellett szabni életviszonyaikat és 
leánya

nem tudott belenyugodni anyagi helyze
tük rosszabbodásába.

Ez dúlta fel lelkiállapotát, ez volt az előidé
zője sulyos betegségének. A rendőrség intéz 
kedésére Falkenstein Erzsébet holttestét a 
bonclani intézetbe szállították.

S
alflóná!

KrlstOT-tér 2

rujtu kivül egy jólöltözölt fiatalember áll
dogált, aki a lopás felfedezése után 

leugrott a robogó villamosról és futás
nak eredt.

Simon dr. nj’omban megállít!atla a villa
most, rendőrért kiáltott, a rendőr, vala
mint az utca közönsége közül többen üldö
zőbe vették a menekülő zsebtolvajt, aki 

versenyre kelve egv futóbajnokkal, 
egymásután hagyta el üldözőit 

és a Vigszinház mögött a Tátra-utcába 
menekült, ahol a 2. számú ház kapuja 
alatt tűnt el. üldözői rövidesen utolértek, 
a házfelügyelővel becsukatták a kaput és a 
lépcsőházban sikerült elfogni az olt meg
húzódó zsebtolvajt. Összekötözve a főkapi
tányságra állították elő, ahol megmotoz
ták *

megtalálták nála a törvénvszékl bíró
tól ellopott pénztárcát,

Tisztelettel jelentjük, hogy eredeti francia 

selyem különlegességeink

áraK mellett ma KOZdOdlÜ!

-SZŰCS ÉS RIÁRKUS
IV, kér., Petőfi Sándor-utca 18. szám.

azonkívül több órát és zsebtárcát találtak 
nála. Megállapították, hogy Köre! Lajos 35 
éves volt gépésszel azonos, aki már zseb
tolvajlásért többször volt büntetve.

A második zsebtolvajfogás az Erzsébct- 
körulon történt, ahol egy 6-os jelzésű vil
lamoskocsi perronján

tettenérték Pajor Lajos 27 éves pénz
beszedőt,

aki cgy nő rctiküljéből lopta ki a pénz
tárcát. Pajor is ismert alakja a rendőrség
nek.

A legérdekesebb fogás a déli órákban 
történt a Keleti pályaudvarnál. Egy 46-os 
jelzésű villamos perronján utazott a fő
kapitányság zsebtolvnjlási ügyekben dol
gozó egyik régi detektivje. A perronon 
nem kis meglepetésére, régi ismerősét, 
Dcutsch Aladár 37 esztendős volt cipöfelső- 
részkéSzitöt pillantotta meg, aki szakmá
ját már évekkel ezelőtt abbahagyta s 
azóta

mint nemzetközi zsebtolvaj Ismeretes 
Európa különböző államainak rendőr

hatóságai előtt.
A detektív mélyen a szemére húzta a ka
lapját, nem akarta, hogy Dcutsch felis
merje, mert jól tudta, hogv akkor nem 
mer „dolgozni”. Szemmel kisérte azonban 
minden mozdulatát. Nemsokára egv ele 
gáns ur szállott fel a villamosra, akinek 
zsebében százasokkal gazdagon bélelt 
pénztárcája volt. Az utas ugyanis, mikor 
jegyváltásra került a sor, megkérdezte a 
kalauzt, hogv_______________________________  

megszűnik.
62 »n", 

megmarad 
emlékezetében a rendkívüli 

olcsóság 
Kiárusítást EE

Egynéhány tájékoztató ár:

Cipők, la minőség .................P q.80

Télikabátok és szőrmebundák mostani vásárlása 
50 százalék megtakarítást jelent

l'oital rendelések pontosan c s z k tt z tt 11 e t n e k

nem tudua-e fölváltani egy százpen
gőst 

és ugyanakkor tárcája tartalmát jól lát
hatták a közelében állók. Dcutsch vérsze
met kapott. A kalauz még fel sem váltotta 
a százpengőst, amikor már keze o*t  jár
kált az elegáns ur zsebében.

A detektív vasmarka abban a pillanat
ban csapolt rá, amikor nagy szakérte
lemmel ki akarta emelni a pénztárcát. 

Az. utas hamarjában nem is tudta meg
érteni, hogy mi történik körülötte, őt 
lepte meg legjobban a dolog, hogy

a zsebében kél idegen ember keze 
találkozott.

Később megtudta, hogv a detektív ébersége 
megmentette pénzét és hálásan köszönte 
meg figyelmességét.

Dcu'tseh Aladár összetörtén, szomorú 
képpel követte a detektívet a főkapitány
ságra. Útközben elmondta, hogy két nap
pal ezelőtt jött haza külföldi turnéjáról.

Két hétig Párizsban dolgozott a gyar
matügyi kiállításon, 

ahol előkelő idegenek pénztárcáit vette 
pártfogásba. Legutóbbi állomása az oszt
rák főváros volt, ahonnan éppen az utolsó 
pillanatban ugrott meg, amikor már nyo
mában voll a rendőrség. Pár napja van 

csak Budapesten s vallomása szerint 
ez volt első pesti „esete".

A hírhedt nemzetközi zsebtolvajt két tár
sával együtt vasárnap délután szállították 
ál az ügyészség Markó-utcai fogházába.

Sálak, legmabb divatnak ___ P 1.40
Kendők minden színben, md-

selyemböl ........ _._P n._
Sapkák sporthoz ..... _..^_2P -.50
Tennlszpuilovcrek ..............  P 3.90
MOselyem-hálölng.................P 4.50
Csíkos műselyem-komblnék .2, J.CO
Nansznk nadrág-kombinak, díszes 

csipkével ........ ,. 3.10
la mosómöselyem . .......................1.35
Angol nanszuk. míg a készlet lati1.40
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Vasárnap délután eitemettéh 
a halálos diákonggiikosságok 

kát áldozatát
lét vlras búcsúlevél — A kispesti öngyilkos ölik szomorú vallomása agy loketo macskáról — Eljárás indul a fegyvart szerzők ellen

barátjától

Juhász Ist-

és onnan

Szombaton újból fegyver dördült el egy 
tizenhétével diák kezében és erre a revol
verdörrenésre most már a hivatalos hatósá
gok is felfigyeltek. A kultuszminisztérium
ban

sürgős ankét összehívásul határozták el, 
szigorít \izsgálat indult meg a szóbanforgó 
iskolákban is, n legeredményesebbnek azon
ban az a rendőri nyomozás látszik, amelyet 
a különböző diáköngyilkosságok ügyében a 
legnagyobb eréllyel folytatnak le.

A rendőri nyomozás mindenekelőtt azt 
igyekszik megállapítani, hogy

■ diákok korai halálát előidéző fegyve
rek miképpen jutottak a gyerekek ke

zébe.
Az első öngyilkosság hőse: Borbándy Ist
ván, mint ismeretes, revolverrel lőtte agyon 
magát. A rendőri nyomozás megállapításai 
szerint

Borbándy a revolvert egy 
vásárolta.

A másik revolveres öngyilkos: 
ván

édesapjának fiókját törte fel 
vette ki a fegyvert.

A harmadik halálos öngyilkosság áldozata 
Vaktor Sándor, szintén revolverrel lett ön
gyilkos szombaton. Bár a nyomozás ebben 
az ügyben csnk szombaton délután indult 
meg, annyit máris megállapítottak a detek
tívek, hogy ezt a fegyvert is valamelyik 
osztálytársa szerezte meg a rossz bizonyít
vány miatt halálig keseredett fiúnak. A fő
kapitányságon hétfőre pontosan megálla
pítják azoknak a neveit, akik a revolvere
ket ilyen lelkiismeretlen módon a fiatalko
rúak kezére Játszották s valamennyiök ellen 
a legszigorúbb eljárás indul meg.

A három budapesti halálos diákkatasz
trófa áldozata a bonctani intézetbe került, 
ahol

mindhárom diák holttestét felboncolták.
Két diákot

vasárnap temettek cl óriási részvét nicl- 
w ,elt*
Borbdndy Istvánt Kispesten helyezték örök 
nyugalomra osztálytársainak óriási részvé
tele mellett

A másik temetés nz újpesti temetőben

zajlott le. Itt drámai jelenetek közben en- ! 
gedték le a sirgödörbe a kis Juhász József , 
koporsóját. Ennek a diáknak temetésére is 
eljöttek osztálytársai, sőt tanárai közül is 
néhányon, hogy a diákgyerek halálával po
rig sújtott szülők fájdalmában és gyászában 
osztozzanak.

Amikor különben a bonctani intézetben a 
kis halott diákgyerekek ruházatát gondosan 
átvizsgálták, hogy az abban talált értékeket 
átszolgáltathassák a hozzátartozóknak,

a vérrel átitatott kabátból két, eddig 
ismeretlen búcsúlevél Is előkerült.

A kis Borbándy-fíu hátrahagyott búcsúle
velében

tragédiáját egy fekete macskának tulaj
donítja.

A meghaló naivitással megszerkesztett levél
ben elmondja ugyanis, hogy mull év októ
ber 6-ikán délelőtt egyik osztálytársának 
játékból a nyakába dobta az iskolaszolga 
fekete macskáját. Ennek a pajkosságnak 
azután — szerinte — igen komoly követ
kezményei leltek, mert tanárai megintették 
és n kis Borbándy-Bu ennek tulajdonit ja 
azt, hogv később szigorukban kezelték a fe- 
leltetések során és ennek következményét 
lália az elkövetkezett elégtelen osztályza
tokban.

— Nincs más választás számomra, csak a 
balál, — fejezi be tragikus levelét a diák — 
bocsássatok meg nekem!...

Búcsúlevelet talállak Juhász József ka
bátjának zsebében is. Ez nz öngyilkosság 
annál feltűnőbb, mert hiszen tanárai és hoz
zátartozóinak tudomása szerint

a kis diák Igen vallásos volt,
buzgó kongrcganisla, aki gyakran járt tem
plomba és tisztában volt azzal, hogy a val
lás parancsai tiltják azt, hogy valaki önké
zével vessen véget éleiének. Juhász József 
utolsó levelében azt Írja, hogy

a szégyen kergeti a halálba, 
nem tudja nézni, hogy fiatalabb test
sokkal jobb bizonyítványt vittek haza, 
ö.
szombati diáköngyilkosság áldozatá
vá Mór Sándornak holttéstét

ma, hétfőn boncolják fel,
ugy hogy temetése minden valószínűség sze
rint kedden délután lesz.

meri 
vérei 
mint 

A 
nak,

Kitűzték a főtárgyalást a 
honvédtörvényszéken Balázsy 
csendőrszázados bűnügyében

60 tanú, négyhetes főtárgyalás
Balázsy László cscndőrszázndos volt nz 

első letartóztatottja azoknak a sorozatos 
panama ügyek nek, amelyek a belügyi épít
kezések körül pattantak ki. Bnlázsy után 
következett Vay Kázmér, Liliké Kázmér, 
Halass.y Géza és a többiek. Közben Bnlázsy 
ügyében nz történt, hogy védőjének, dr. 
Sulissá KArolvnak indítványára elrendelték 
a csendőrszázados elmebeli állapotának a 
megvizsgálását, amely Rzzal a megállapí
tással járt, hogy Balázsy László korlátolt 
beszámithatóságu, de

büntetőjogilag felelősségre vonható. 
Ezekután a katonai hatóság elkészítette a 
vádhatérozatot. Mint értesülünk, 8 belügyi 
építkezés ügyében vádolják meg különböző 
bűncselekményekkel a századost.

Balázsvt

csalás, megvesztegetés és közoklratha- 
misltéa

miatt vonják felelősségre. Nem 
mint 245 különböző közokiratha- 
lerjcszkedik ki a vád s az ügyész 

A védelem is

Magyar Légiforgalmi üt.
NYÁRI MENETREND
érvéarat tm

•7.0S 14.20 Ind.
6.40 15 50 érk

A i»l«ll
12.06 Ind.
13-V> érk
15.00 ind
16.10 érk
1«.») ind.
16.40 érk

As taiók indulnak: Bud«peiten a
alól 46. Wknbta a F .............. -

bűntettei 
kevesebb, 
misitásra 
25 tanú kihallgatását kéri. 
felkészült a tárgyalásra. A védő ugyancsak 
terjedelmes bizonyítási anyagot dolgozott 
fel és ö 35 tanúra hivatkozik, ugy hogy

■ vád és védelem összesen 80 tanú ki
hallgatását fogja kérni.

A tanukon kívül egész sereg szakértő fel
vonulására is lehet számítani, mivel írás-, 
könyv, számvevőségi- és egyéb szakértőket 
jelentett be ugy nz ügyész, mint a védő.

A honvédtörvényszéken már megtörtén
tek a szükséges előkészületek n monstre 
bünü- ■ fötárgynlására. Értesülésünk szerint 
a hot, törvényszék már ki is tűzte a fő- 
tórgvalásl:

julius 6-án kezdődik Balázsy csendőr
százados bűnügyének tárgyalása a te
kintettel a btlnner nagv anyacára, az 
eddigi dhrnozlrlők szerint 4 hétig fog 

tartani a főtárgyaid*
Bnlázsy csendörszázados bűnügyének 

beles főtárgvalása ilyenformán megelőzi
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’ polgári törvényszék tárgyalását, amely ősz- 
, nél előbb aligha kerül a büntetőtörvényszék 
elé.

i
legjobb választás
Szép ez a nyári választás, 
Csak nagy a torok szárasztás; 
Sok szóbeszéd, hő szavalat;

M<pzonijuhoztunk aralnll.

Honfi hévben, nyárt hőben 
Sóhnj száll n levegőben: 
Megállj locsogás pnpnlás —
Ser kell nékünk, friss csnpolásl

Megeshefte a menyasszo*  
nyáf, hogy öngyilkos lesz, 

ha nem veszi feleségül
Jár-e kártérítés az elhagyott menyasszonynak?

Károly joghallgató hosszabb időn át ud-E. j._. -----o-.~ ------------
varolt egy székesfővárosi számvevőségi tiszt
viselő fiatal csinos leányának. A szülök is jó
barátságba kerültek és később megtörtént az 
eljegyzés. Egy évig tartott a jegyesség, végül 
azonban a házasságkötés elmaradt:

a jegyesek visszaadták egymásnak 
rtiket.

A fölbontolt eljegyzés ulán a leány 
azon a címen, hogy a menyasszony

a gyü-

édesapja, 
____ _ ___ ____ w .. „ bizonyos 
aajándékokat nem kapott vissza, kártérítési 
pört indított a joghallgató és édesanyja ellen, 
akiktől összesen 2890 pengőt követel. Ebből 
1890 pengő volt az anyagi követelés, 1000 
pengőre pedig azért tartott igényt, mert leánya 
a szerinte indokolatlanul felbontott eljegyzés 
miatt, kényelmetlen helyzetbe került,

férjhezmenésl esélyei a jegyesség folytán 
bizonyos mértékig csökkentek

és ezért számította fel az ezer pengő erkölcsi

kárt.
A kereset ezenkívül arra hivatkozik, hogy 
a flu megeskette a leányt arra, hogy ha 
nem venné el feleségül öngyilkosságot kö

vet el.
Amikor a jegyesség felbomlott — a kereset 
szerint — a leány idegbeteg lelt, állandóan 
öngyilkossági gondolatokkal foglalkozott és 
csak a gyóntatója tudta megnyugtatni annyira, 
hogy letett sötét tervéről.

Most tárgyalta az ügyet Thomay Ernő dr. 
törvényszéki biró. A joghallgató és az édes
anyja azzal érvellek, hogy

ők Is követeléssel léphetnek fel a volt 
menyasszonnyal, Illetve édesapjával szem

ben,
mert bizonyos átadott holmikat nem kaptak 
vissza.

A törvényszék néhány tanú kihallgatása után 
elnapolta a tárgyalást és további bizonyítást 
rendelt el.

Rendőrkézre juttatta a betörőt az étvágya

Mulatságos betörőkaland a Molnár-utcában
A Molnár-utca 14. számú ház házfelügyelőjé

nek felesége tegnap délben megfőzte a család 
vacsoráját és hogy estig elálljon az étel, edé
nyekbe helyezte és levitte a hűvös pincébe. Este
felé azután, mikor vacsorázni akartak, nagy 
meglepetés várt rá. a pincében olt találta az edé
nyeket üresen,

valaki megette ■ házfelügyelői család va
csoráját

Eleinte arra gondollak, hogy talán valamelyik 
házbeli pákosztos macska a bűnös, de rájöttek, 
hogy ilyen sok ételt nem egy, de egy tucat 
macska se tud megenni,

ehhez a belakozáshoz egy alaposan kiéhe
zett ember kellett.

A házmester rosszat sejtve, rendőrt hivott. Vé
letlenül éppen akkor haladt arra egy rendőr
tisztviselő is, aki szintén segítségükre sietett. A 
rendőrtiszt, a rendőr és a házmesterpár átkutatta 
a pincéi és az egyik rekeszben

a Ilm lom közé elbújva, egy férfire akadtok: 
ő volt az, oki az egész családnak szánt va

csorát megette.
A rendőr megmotozta é*  ekkor betőrőszerszámo- 
kát talált nála, még falbontószerszámokal is. Az 
elfogott betörőt előállították a főkapitányságra, 
ahol kiderült, hogy

Kelntz Károly a neve, többször volt már 
büntetve. .

A rendőrség feltevése szerint azért bujt el a pin
cében, hogy éjszaka betöréseket kövessen ct 
Közben azonban megtalálta a házmesterék va
csoráját,

nem tudott ellenállni jó étvágyának
és az elfogyasztott vacsora azután rendőrkézre 
juttatta. Keinzt Károlyt betörés kísérletének 
gyanúja miatt

letartóztatták
és az ügyészség fogházába vitték.

Gyermektartási per 
a Duna-Száva-Adria Vasút elten

Dánér Béla árvájának havi 159 pengő lartásdijat köteles 
fizetni a vasúttársaság

a súlyos autószeren- 
tavaly nyáron Dánér

Emlékezetes még az 
cséllenség, amelynek 
Béla volt nemzetgyűlési képviselő, Budaházy 
Miklós ny. százados és családtagjai estek ál 
dozalul. Dánérék autón utaztak a Balaton 
körül s éjnek idején át akarlak haladni autó
jukkal a vasúti töltésen. A sorompó nem volt 
lebocsálva s a soffőr felhajtott a töltésre. A 
következő pillanatban

■ keszthelyi személyvonat teljes sebes
séggel belerohant az autóba.

Lángraborult a gépkocsi 
olyan, súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy 
belehaltak sebeikbe. Dánér Béla és Budaházy 
Miklós nyomban kiszenvedett, mig Budaházy 
édesanyját, feleségét és a soffört kórházba 
szállították, de néhány nappal később ők is 
meghaltak. A sorompóőri letartóztatták, mi
után a bíróság megállapította, hogy gondatla
nul járt el és kétévi fogházbüntetésre Ítélték.

A sorompóőr elítélésével azonban nem zá
rult le a biróság előtt a 
ügye, amely

öt emberéletet követelt
Nagyösszcgü kártérítési perek ____ _______ _
a Duna-Száva-Adria-Vasutlársaság (Délivasut) 
ellen, amelynek pályáján a szerencsétlenség 
történt. Az első pert Budaházy Miklós árvái 
nevében indította meg dr. Budaházy László 
ügyvéd, az árván maradi gyermekek gond
noka.

Indult azonban egy másik kártérítési per is 
a vasúttársaság ellen.

Az elhunyt Dánér Béla dr. kétéves kis
leánya nevébe*.  Indult ez a per.

Az anya- egy fiatal varrónő, aki a pert Icányn 
nevében megindította, előadta a bíróság elölt, 
hogy

Dánér Béla, amíg élt. a magáénak Ismerte 
el a klagvcrmclct a’-L-fJI n legnugvebb 

szeretettel gordrskndntt. * .
Érnek blzanrlfásárn több tanú 

is j(l<ij-nlt lla s nira kérte

és összes utasai

szerencsétlenség

áldozatul.
indultak meg

kikéiig,'fását 
a bíróságot, lugy

miután Dánér Béla elhunyt,
havi 250 pengő gyermektartási dijat álla
pítson meg a Duna-Száva-Adria-Vasut- 

társasággal szemben.
A vasúttársaság a kisleány nevében beadott 
keresettel szemben terjedelmes védekező ira
tot adott be, amelyben kifejti, hogy a vasút
társaság nem tartozik kártérítéssel a leánnyal 
szemben és kérte a kereset elutasítását. A tör
vényszék elrendelte a bizonyítási eljárást, 
több tanút hallgatott ki, akik valamennyien

igazolták, hogy Dánér Béla valóban ma
gáénak Ismerte el a gyermeket

és folyamatba tette a törvényesilési eljárást is. 
Mielőtt a gyermektartási perben Ítéletre ke

rült volna ser, érdekes fordulat következett 
be ez ügyben.

Miniszteri engedéllyel törvényesítették 
Dánér Béla kétéves kisleányát 

ezekután a törvényszék Ítéletet hozott,é:
amelyben a kisleány számára 

havi 159 pengő gyermektnrtásdlj fizetésé- 
sére kötelezte a Duna-Száva-Adrla-Vasul- 

társaságot.
Az ítélet megállapítja, hogy Dánér Béla kere
setének egyharmadát teszi ki a lartásdij, mi
vel a bizonyítás sorún megállapítást nyert, 
hogy Dánér Béla keresetének egyharriadt t 
/ordította kisgyermeke neveltetésire, öltözte
tésére és ellátására.

A viSsuttársAság fellebbezett az ítélet ellen, 
ugy hogy rövidesen a táblának kell dönteni » 
Duna Száva Adria Vasuluk gyermektartási 
perében.

és mindennel-0 ■ pfiéR. at >a.r -e e lón♦ Opebben

WITTMANfl ERWO
VI.. Huugnrta-ul 78., 11., lietes ti c:i Sí. lel. Aül.ti?-2®
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Titokzatos kezek mérgét kevertek 
egv apa es két gyermeke eteieoe

Titokzatos mérgezési ügyben folytat nyo
mozást a főkapitányság bűnügyi osztályú. 
Tegnap megjelent a főkapitányságon Kiss 
'Árpád 40 éves gyári munkás, aki a Szép- 
vŐlgyi-uton lakik és különös ügyben telt 
ismeretlen tettes ellen följelentést.

A gyári munkás előadta, hogy szomba
ton délelőtt két kis gyermekévei ebédhez 
ült, azonban a leves színét feltűnően fur
csának találta, sötétbarna színe volt a hús
levesnek és

amikor a kanalat beletette a tányérba, 
a kanál színe teljesen zöld lett.

’A gyermekei egészségéért aggódó apa ter
mészetesen nem engedte kisfiáit hozzá
nyúlni az ételhez, ellenben a levest egy 
üvegbe töltötte, az edényt, amelyben a le
ves készült és a kanalat becsomagolta s az
zal együtt a főkapitányságra sietett.

A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel 
a gyári munkás panaszáról és kérdést in
téztek hozzá, vájjon

kinek állt volna érdekében bosszúból 
vagy egyéb okból, hogy őt és két gyer

mekét eltegye láb alól.
Kiss kijelentette, hogy nem akar gyanúsí
tani senkit, azonban biztos tudomása van 
arról, hogy kinek állt volna érdekében öt 
gyermekeivel együtt megmérgezni s arra 
kérte a rendőrséget, hogv a nyomozást eb
ben az általa megjelölt irányban terjesz-

Vitorlázó társaság 
életveszélyes kalandja 
a viharos Balatonon

Dér Rezső keszthelyi jegyző vitorlása estétől hajnalig, 
kerek tíz órán át küzdött az elemekkel a dühöngő viharban

Keszthely, junius 21.
(Saját tudósítónk telefonjelentése.) Hatal

mas vihar vonult végig Keszthely felett. A 
vihar, amely egész éjjel dühöngött, a keszt
helyi sporthorgászokat a Balatonon érte, 
úgy hogy

sokan csak úszva tudtak kimenekülni, 
mert csónakjaikat felborította a viz.

Rajkai László keszthelyi lakost vitorlás
csónakján érte a vihar a vizen. A vitorlás

elmerült
'és Rajkait többórai önfeláldozó küzdelem

Elfogtak két fiatalembert, 
akiket a Klauzál-téri bank

rablással gyanúsítanak

szék ki.
A feljelentés után deteK eket küldtek 

ki a Szépvölgyi-utra abba a házba, ahol 
Kiss családjával lakik és kihallgatták a 
házbelieket.

A főkapitányságról a levesesfazekat, vala
mint a levest, kanaladat

átküldték az országos vegyvizsgáló 
intézethez,

hogy ott pontosan állapítsák meg, tényleg 
mérgezésről van-e szó, illetve, hogy a le
vesben tényleg volt-e méreg. A vegyvizsgáló 
intézel szakértői jelentése vasárnap dél
előtt érkezett meg a főkapitányságra s ab
ban megállapítják, hogy

a levesben nagymennyiségű rézgállc- 
oldat volt,

amely csak biinöa utón juthatott oda. Az 
edénynek semmi baja nem volt s igy nem 
állhat fenn az az eshetőség, hogy esetleg 
az edény anyaga oldódott fel és igy került 
méreg az ételbe.

A rendőrségen most már erélyesebb lé
péssel indult meg á nyomozás és

ma délelőtt gyanúsítottként fognak ki
hallgatni egy személyt,

aki az eddigi vallomások alapján gyanúsít
ható a bűnös terv kísérletével. A mai ki
hallgatások és tanúvallomások után dönte
nek az illető sorsa felett.

után Práger Sándor és Szende István ki
húzták a partra.

Sokkal veszedelmesebb helyzetbe került 
Dér Rezső keszthelyi jegyző, aki vitorlásán 
egy öttagú társasággal együtt került a vihar 
közepébe. A vitorláson két hölgy is foglalt 
helyet.

Este 7 órától hajnali 5 óráig küzdött a 
vizen Keszthely legjobb vitorlása, 

Dér Rezső, végül is győzedelmeskedett és ir
tózatos küzdelem után hajnalban Balaton- 
berény alatt kikötött öttagú társaságával 
együtt.
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Izgalmas szembesítés után sem Ismerték fel 
őket a bankhivatalnokok — Toloncházba 

vitték a gyanús fiatalembereket
A Klauzál-téri bankrablási kísérlet tettesei 

után hetek óta folytat eredménytelen hajtó
vadászatot a rendőrség. Sok összeomlott 
.•tipp" és bejelentés után szombaton biza
kodóra fordult a hangulat és olyan hírek 
keltek szárnyra a főkapitányság folyosóin, 
hogy

^órák kérdése esak és az amerikai stiltt 
banditák a főkapitányság foglyai lesz

nek.
Egész délelőtt és a délutáni órákban szaka
datlanul dolgoztak a detektívek, autókon 
mentek ki a város különböző helyeire és a 
kora délutáni órákban

két fiatalembert állítottak elő a főkapi
tányságra gyanúsítottként.

Kihallgatásuk szombaton egész nap folyt 
és csak vasárnap délelőtt fejeződött be. 
Legnagyobb titokban, zárt ajtók mögött 
folytak a kihallgatások és a nyomozást 
vezető tisztviselő a kihallgatásról időnként 
jelentést tett a bűnügyi osztály vezetőjének. 
Vasárnap délben azután ismét elcsendesedett 
a főkapitányság második emeleti folyosója 
és az előző napi bizakodó hangulatot lehan
gol tság váltotta fel. .4 tipp nem vált be!

Az történt ugyanis, hogy még pénteken 
délután megjelent a főkapitányság központi 
ügyeletén

egy fiatal leány,
aki az ügyeletes rendőrtisztviselő előtt ér
dekes bejelentést tett. Előadta, hogy biztos 
tudomása van arról, kik követték el az 

autós bankrablási kísérletet. Meg is nevezte 
azt a három személyt, akiket a rablási kísér
lettel összefüggésbe hozott és lakcímüket 
közölte a rendőrséggel. A bűnügyi nyilván
tartó könyveiből csakhamar megállapították, 
hogy

a leány által megnevezett egyének Is
mert alakjai a rendőrségnek, valameny- 
nyien többször voltak már büntetve 

s ami a legérdekesebb, mind a hárman 
autószerelők, akik ismerik az autóvezetés 
technikáját.

Tekintve, hogy a fiatalemberek az utóbbi 
időben állás nélkül voltak és mégis meg
lehetősen jól éltek, gyanús lett a személyük 
és detektiveket küldtek ki lakásukra. A há
rom gyanúsított közül csak k°ttőt ta’.altak 
odahaza, ezeket előállították u tökap’tány- 
ságra s

vallatóra fogták őket.
A leghatározottabban tiltakoztak a gyanúsí
tás ellen, kereken kijelentették, hogy csupán 
egy elhagyott szerető bosszújáról van szó, 
aki mindenáron kellemetlenkedni akar ne
kik. A rendőrségen azonban nem tértek 
egyhamar napirendre a dolog felelt, hanem 
autóba ültették őket és

kivittek mindkettőjüket a Leszámítoló 
Bank Klauzál-téri fiókjába.

A banktisztviselők alaposan szemügyre vet
ték az újabb gyanusitolhikat, de egyikük 
sem merte határotottsaggal állítani, hogy 
felismeri bennük n merénylőket. Az ered-

Ulláaiaxilom förJi- ős nűi 
kalapját2 WH,Bö6pí 

GRÜNBERGER a**™
Ut ka 11 p o k g y ifi árb a n cta.k K/ra.'/-u/ca

mányidén szembesítés után ismét a főkap!*  
tányságra kerültek, ahol újabb kérdéseket 
tettek fel hozzájuk s aziránt érdeklődlek, 
hogy az utóbbi időben miből tartják fenn 
magukat. Miután zavaros válaszokat adtak, 

a rendőrség gyanusnak találta szemé- •! 
lyükct 1

s dacára annak, hogy a bankrablási kisér*  
lettel kapcsolatosan semmiféle bizonyítékot 
nem lehetett produkálni ellenük, vasárnap 
délben mindkettőjüket a toloncházba szál*  
litották. j

MEGNYÍLT 
Budapesten, Rákóczl-ut 61, 

szám iilutt a 

Maim ZSeisfflterl) 
magasfrekvonciáju gépekkel felsze
relt orvosi rendelő a már elismert 
galspachl kezelési módszer bevezeté
sével. A rendelőn d e. y—12-ig, d. u. 
3-6-ig tart A kezelésre alkalmas min
den bónuláso8 beteg, rheumatfktw, 
Ischlás, merev vó-'tag, idegzsába. ideg- 
bántalinakban, szédülés-, főfájásban, 
idegességben szenvedők, aszthmások, 
gyenge testalkatnak, idöelőtt elöre
gedettek, bőr és belső szervek meg
betegedései, mirigybántalmak stb. ke
dély- és lelkibetegek és amelyek 
eiyéb kezelési módi a nem javultak, 
mindazok, ahol helyrchozhatat’an 
szervi elváltozások még nincsenek. 
Ma már a betegek ezrei köszönik 
egészségüket és munkaképességüket 
ennek a csodálatos gyógymódnak.
K Ultin tiöl és férfi vizsgálók 

es ttlttfzök:
Budapesten \agy vidéken fekvő, nehe
zebben sz■>tiltható betegekért salát 
költség megtérítése mellett modern 

be'py'z »i lto autó*  küldünk.
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Hőfer-jelentés az egyhangú 
és a küzdelmes kerületekből

Folytatás a 2-Ik oldalról
Szombaton kezdődőit meg-— kivéve Peti 

vármegyéi nz egész or .tágban ■ nyill»z«va- 
záioi kerületekben az ajánlásuk beadása, vasár,*  
nap folytatódtak Budapesten éa a titkos kerü
letekben, valamint Pest vármegyében és

ma már körülbelül tintán All a helyiét, 
különösen a pártok számaránya tekltifctében 
arra vonatkozólag, hogy milyenek lesznek a 
politikai viszonyok az uj képviselőválasztáson.

Már a szombati és vasárnapi napon, az aján
lások beadásakor eldőlt a kővetkező kerületek 
sorsa, ahol ugyanis csupán egyetlenegy jelölt 
adta be az ajánlásokat és Igy ezeket a junius 
BS-ára kitűzött választási napon

egyhangúlag
Znegvájnszlott képviselőknek fogják kijelenteni. 
Ilyenformán Farkat Géza (Szikszó, dr. Puky 
Endre (Tolna), Keresltet Fischer Miklós (Pécs- 
várad)- dr. Lukáct Béla (ónod), Bíró Pál (Ózd), 
<ir. I'áy István (Keled), Putnokl Móric (Pul
itok), Farkai Elemér (Ilercegfidva), Gátpárdy 
» lemér (Heves), Mayer János (Kápolna), Ivády 
Béla (Pásztó), Hódosig Gedeon (Gyöngyös), 
Gömbös Gyula (Ahádszalók), Hercieg Béla 
l(Kunhegyes), dr. Kenéz Béla (Szolnok), Brnndt 
.Vilmos (Törökazenlmlklós), dr. Czettler Jenő 
[(Jákóhtilinn). gróf Apponyi Albert (Jászbe
rény), Kórsán Károly (Tatabánya), Kállay Tn 
mós (Kisvárda), Fenyő Miksa (Nagylapos), 
Kállaii Miklós (Kcmecsc), Tomciányt Vilmos 
Pál (Mezökászon), dr. Crats Gusztáv (Bony
hádi. Pcsthy Pál (Gyünk), Kiéin Antal (Tolnai, 
Sctloussky Béla (Balassagyarmat), Zsitvay Ti
bor (Rélság), Emut Sándor (Ipolyság), Strauss 
István (Marcali). Iluizár Mihály (Sárvár), Ho- 
titicher Károly (Zlrc), Gyömörey Sándor (Zala- 
azenlgrót), báró Kray István (Zalaegersneg) 
most már megválasztott képviselőknek tekint
hetők.

Az egyhangúlag megválasztottak közül Ap- 
ponyí Albert grófot leszámítva, a többiek

valamennyien vagy az egységespárthoz, 
vagy a keresztény kisgazdapárthoz tartóz*  

nak
és igy ebből, valamint a beadóit ajánlási ada
toktól megállapítható, hogy az egységespárt 
piindenüit óriási előnybe jutott és

-llg néhány kerületben várható erősebb 
küzdelem,

bár valószínűleg az ajánlások elbírálása so
rán — ami a legjobb esetben kedden estig 
fejeződik be mindenütt, még nagyon sokan 
fognak elesni nz indulás lehetőségétől és így 
nz egyhangu vdlatzldiial mandátumhoz ju 
lőtt képviselők száma még növekedni fog és 
tekintettel arra, hogv az egységespártl jelöl
tek majdnem mindenütt a szükségesnél lóval 
nagyobb számú ajánlásokat adtak be, előre- 
láthatólag uz egységespártl jelöltek mindenütt 
indulhatnak is.

Kivétel lest talán majd Sátoraljaújhely,
Ahol Görgey István beadott ugyan elegendő
• láirást, azonban a választási biztos meg. 
állapította, hogy

aa ajánlási Ivek hitelesítési keltetése egy 
nappal előbb történt, mint ahogy a köz

ponti választmány a választási kiírta
'ás igy ezeket az ajánlásokat, amelyek az ősz- 
trés aláírásoknak több mint nyolcvan száza
lékát teszi ki, mcgsenunlsltik és igy

lehetséges, hogy a megmaradt 20 százalék
ban nem lesz annyi elfogadható aláírás, 
mint amennyi az Induláshoz szükséges.

A nylltsznvazásos kerületek közül nagyon 
terős küzdelem -an a bársmegyei regőcci ke
rületben. ahol dr. Arllnger Imre, a keresztény
párt hivatalos Jelöltje és Mojres János, az 
eddigi képviselő állanak egymással szemben, 
l/gynncsnk éles harc folyik •

a mezőkövesdi kerületben,
•hol Bájt Palay Gyula, a kerület eddigi egy- 
aégespárli képviselője vette fel a harcot Zsóry 
J-ajcs egységespártl hivatalos Jelölttel szemben.

A halármenti sopronmegyel
nezslderl kerületben

Kuschbach Ferenc hivatalos Jelölttel szemben 
Zsíros Árpád egységcspárti teljesen egyforma 
azámu ajánlásokat nyújtott be, de amellett 
inég a beadott ajánlások szerint Sehmldt Már
ton és Láng l.énárd független kisgazdapártiak
nak is erős pártjuk van, úgyhogy olőrelátha- 
tóing itt pólvúlnszlásra kerül a sor. Ugyanez
• helyzet

a zurányl kerületben
Is. ahol azonban Gündisch Guldo hivatalos je
lölt 1164 aláírásával szemben Neuberger Mi
hály független kisgazdapárti 1728, Siontag 
Jenő kereszténypárti Ilii és Zuünt Károly 
ytemhivalalos egységespártl OM ajánlása ka
pott.

A aomorjal kerületben
‘Clalla Ágost pártonkhüll megszerezte nz aján
lások abszolút többségét, nemcsak két ellen- 
gckl jdölitel, hanem Frühwlrt Mátyás hivata
los jelölttel szemben Is.

Az örlszcnlpéteri kerületben Beck Lajos 
toúrtonklvüll kél erői rll« n jelölttel és pedig 
plmdorf Emil keresztény ellenzékivel és BÖlóny 
Frigyes keresztény gazdaságival mérkőzik meg 
<s minden valószínűség szerint

Itt Is pólválasztáara kerül a sor.
I rilhtulrlh Mátyásnak, akinek " somorjai ké

gli leiben erős harcot kell vívnia, ugyancsak
éles küzdelme van az ugodl kerületben Is,

szenzáció a borohiaorazasnai 
a Mortwen borotve-etó-", mert bamnála’* 
val nem kell vts. coeet ós uappan Kar-bstó 
kmsQ. tele bee. kowiww-bé l» rt. Budapest, 

Hérát oa-vt A

ahol dr. Mohácsi Lajos egységespártlval, Ko- 
lozsváry László kisgazdával és Dukay Takács 
Gyula párlonkivülivel mérkőzik meg, egyelőre 

kiszámíthatatlan
a választás kimenetele.

A. megy az tói kerületbtn, ahol Prónay György 
báró, földuiivelésügyi államtitkár a hivatalos 
jelölt, független kisgazdapárti programmal lé
pett fel Serényt László gróf megyebeli birtokos, 
aki erősen veszélyezteti Prónay György mán-1 
dátumát. Amennyiben Serényi László gróf 
győzne, abban az esetben

Prónay György bárónak le kellene mon
dania a földmlvelésügyl minisztérium poli

tikai államtitkárságáról,
ha csak valamelyik felszabadító kerületben 
hamarosan nem jutna mandátumhoz.

A titkos kerületek
közül Debrecenben, ahol 3 mandátumra három 
párt adott be ajánlást, nem fog változni sem 
a pártok aránya, sem a képviselők személye.

A győri kerületben
a két mandátumra három párt pályázik 

és pedig a kereszténypárt, a demokratapárt és n 
szocialisták. Az eredmény egyelőre kiszámitha 
tatlan.

A hódmezővásárhelyi kerület két mandátu
máért

négy párt adott be jelölést, 
de előreláthatólag nz eddigi képviselők, Mayer 
János és Kun Béla listája fog győzni.

Kecskeméten
n két mandátumra az egységes párt és a függőt- 
len kisgazdapárt pályázik és valószínű, hogy 
mindegyik kap egy mandátumot.

A miskolci kerületben
ugyancsak három pórt harcol a két mandá
tumért és Itt is teljesen bizonytalan, hogy a 
polgári mandátumért küzdő egységespárt, vagy 
az Eckhardt Tibor llslavezetése mellett meg
alakult Egyesült Nacionalista Párt fog-o győzni, 
mert a szocialista mandátum most is, ugy mint 
eddig, biztositotnak tekinthető.

Pécseit
is három párt harcol a két mandátumért és pe
dig nz egységespárt és n szocialista párt listája 
mellett az úgynevezett Gazdasági Ellenzéki Párt 
listája is fut.

Szegeden
előreláthatólag nem fog változni n helyzet, búr 
o három madátumra itt is négy párt adott be 
ajánlást.

Darányi éa Kállay állam
titkárok programbeszédei
Darányi Kálmán államtitkár, n balatonfüredi 

kerület egységespártl hivatalos jelöltje, vasár
nap bejárta kerületét és több helyen program
beszédei mondatl. Baialonljireclen megjeleni

Zsltuay Tibor Igazságiigymlnlszler ly
Kállay Államtitkár progrnmmbeszédében kü

lönösen a balatoni kérdéssel foglalkozott és 
bejelentette, hogy azokkal a képviselőtársaival, 
akik ennek a kérdésnek a fontosságát átérzik,

együttes akciót fog Indítani arra, hogy a 
nyaralókat esetleg Intézményesen Is a bel

földi fürdőkre Irányítsák.
Az államtitkár beszéde ulán Zsitvay Tibor 

igazságügyminlszter szólalt fel, aki hangoztatta, 
hogy a nemzeti erők összefogására van szükség 
és Kérte a balatonfüredi kerület választóit, hogy 
Juttassák diadalra nz egységespárt lobogóját.

Kállay Miklós államtitkár Domóváron tartott 
vasárnap programmbeszédet, amelyen résztvett 
Scitooszku Béla belügyminiszter, Samarjay La
jos, a MÁV elnöke is.

Kállay Miklós különösen a kercz'-edők és 
Iparosok helyzetével foglalkozott és azt han
goztatta, hogy a kereskedelemnek és iparnak 
össze kell fogni, mert csak ugy vihetik 
előbbre a nemzet sorsát. Beszélt a királykér
désről is és

kijelentette, hogy ő Apponyi Albert gróf 
legitimizmusának a híve.

azé az Apponyi Albert grófé, aki ma is har
col és küzd nz ország érdekében.

Scltovszky Béla belügyminiszter 
ugyanezek a társadalmi békéről és a nemzeti 
erők összefogásáról beszélt és ajánlotta a s4- 
lasztók bizalmába Kállay Miklós államtitkárt.

Súlyos baleset
a Délvidéki Automobil Club 

dirt-tracke versenyén
Szeged, Junius 21.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn- 
tése.) A Délvidéki Automobil Club vasárnap 
délután a felsővárosi IcvenlcpAlyón országos 
bajnoki dlrt-lracke versenyt rendezett. Az 
utolsó számol 8 óra után, sötétségben bonyo
lították le és ekkor súlyos kimenetelű sze
rencsétlenség történt. A sok Indulóra való te
kintettel, a kerületi bajnoki pályaversenyt két 
részfulamban bonyolították le. Ar első futam
ban Zsótér Bertalan DAC győzött, n második 
futamban a negyedik körben

Bchnsler TTC 250 cm-es Ariéi gépén a 
közönség elölt elhúzódó vaskorlát egyik 
oszlopának rohant éa gépéről lezuhant. A 
mögötte lévő KIm László kcresztlllfutolt 
rajta, Nemez TTC pedig gépével a földön 

heverő gépbe rohant.
Főperseng Í75 cm íg: 1. Ma-a Gjula DAC,

Báját gvartmaoyá 

legszekrenvek 
tagjobb ktvttelbea, szollá árban
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DKV, 2- Kupta Kecskemét AKD, 3. Törley DAC 
P^Jóeraeny ISO ccm-tg: 1. dr. Zsótér Bertalan 
DAC Méray. 2. Auslinder DAC DKV, 3. Schuz- 
tér TTC Ariéi- A ,

Főverseny 350 ccm-lg: 1. Schuster TTC Ariéi 
(2 p. 13 mp. a nap legjobb eredménye), 2. Kiss 
László HAC Puch, 3. dr. Zsótér DAC Méray.

Hoower egyévi fizetési haladékot 
ajánl fel Európának

Newyorki junius 21, '
(A Hétfői Napló távirata.) A világsajtóban napok óta folyó találgatásoknak a Fehér 

Ház szombaton a késő esti órákban szenzációs közlemény kiadásával vetett végei. 
Eszerint Hoower elnök döntött abban a tekintetben, hogy miképpen kíván Európa 
segítségére sietni. Hoower azt ajánlja az európai nemzeteknek, hogy

egy esztendőre függesszék fel az Egyesült Államokkal szemben fennálló adós
ságaik tő rlesztését

és ugyanerre az időre
Németország se fizessen jóvátételt a szövetséges hatalmaknak.

Hoower ezt látja a legjobb módnak Németországnak a káoszból való megmentésére.

Elfogatóparancsot adnak ki 
a Credítanstalt Parisban 

tartózkodó igazgatója ellen
Az osztrák ügyészség táviratilag kérte Ehreniest 

kihallgatását
Becs, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Credítanstalt vezetőinek fele- 
lősségrevonásának kérdésében ma megtör
tént az első lépés. A vasárnap este kiad itt 
hivatalos jelentés szerint ugyanis

a bécsi államügyészség táviratilag kérte 
fel a párisi ügyészséget, hogy egy
néhány vitás kérdésre vonatkozólag 
hallgassa ki a francia fővárosban tar

tózkodó Fritz Ehrenfestct.
a Credítanstalt igazgatóját.

Tízezrek várták Berlin
ben a sinZeppelint, amely 
másfél óra alatt száguldott 

Hamburgból Berlinbe
Berlin, junius 21. I

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjc
lentése.) Vasárnap hajnalban érkezett meg a 
technika legújabb csodálatos alkotása, n 
sin-Zcppelin Hamburgból Berlin mellé. 
Hajnali 5 óra és 7 perckor futott be a Zeppe
lin a Berlin melletti Spandau állomásra, az 
első kiszálló Krukenberg mérnök volt, aki 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
berlini tudósítójának:

— Nem hittem volna, hogy ilyen tervsze
rűen és simán menjen végbe az első hosz- 
szabb utunk.

A 270 km.-es utat pontosan 1 óra 37 
perc alatt tettük meg, tehát másfél óra 

alatt utaztunk Hamburgból Berlinbe.
Az átlagos sebességünk óránként 170 km. 
volt, de az egyik útszakaszon 230 km.-es se- 
hességet is mértünk. Az utazás egvik érde-

Rendőri fedezettel a határra vitték 
vasárnap az ördögűzők főpapját

A szent őrjöngök szektájának tagjai arra kérték a rendőrséget, hogy 
Rároha Dezső helyett őket zárják a toloncházba

Tegnap délután a keleti pályaudvarról 
induló 4 óra 30-as bécsi gyorsvonat egyik 
fülkéjébe három utas szállt be: két férfi és 
egy nő. Az egyik férfi Rároha Dezső volt, 
a kispesti ördögűzők főmisszionáriusa, a nő 
a felesége, a másik férfi pedig egy állam
rendőrségi detektív, aki utasítása szerint a 
határra toloncolta u Zírfro/ia-házaspárt.

Rárohiít a holly rollers, a szent őrjöngök 
szektája küldte Amerikából Magyar

országra,
hogy itt megalapítsa egyházukat. Rároha 
Kispesten telewedelt le s csakhamar meg
alakult az ördögűzők szektája. Szertartásai
kat hangos üvöltéssel, ordilozással kisér
ték, sok embert a vallási tébolyba kerget
tek, mig végül Rárohát és feleségét kiutasí
tották az országból. A házaspár azonban 
rövidesen visszatért és tovább folytatta 
munkáját. A múlt hélen

a rendőrség rajtukülött.

Rároháék a toloncházba kerüllek, ahol a 
rendőrblró tiltott visszatérés miatt elitélte 
őket. Az ítélet után a kispesti ördögűzők

taAnroavaZA- éa tastMélntéaat 

Hanausek—Stonner
Wien, t., Walbborjntizse 10-11. (Telefon- R s-iu< 

Nyüváooseáffl jio-gal felruházott néj>- és káaénhkola. 
Továbbképző. Zene. Nyelvek. Sport. Internátns 
Félintcrnátue. Externátue

A Landbund hivatalos lapjának, az 
Extrablatt-nak ma reggeli kiadása külön
ben azt a beavatott helyről szerzett infor
mációt közli, hogy Ehrenfest direktor né
hány napon belül idézést fog kapni a bé
csi rendőrségre és abban az esetben, ha 
erre nem jelenik meg, ugy

elfogatóparancsot adnak ki ellene.

Hir szerint a Credítanstalt bukásának 
ügyében a közeljövőben néhány szenzációs 
letartóztatás várható.

kcs élménye az volt, hogy
egy repülőgép útközben versenyre kelt 
velünk, azonban rövidesen messze el

maradt mögöttünk.
A sin-Zeppelln jövő terveiről kérdeztük 

meg azután Krukenberget, aki azonban 
mosolyogva csak ennyit válaszolt:

— A/ít mondhatnék én jövő terveinkről, 
amikor ma a vasúti sínek a német biroda
lom tulajdonát képezik.

A sin-Zeppelin ezután a grunewaldi pá
lyaudvarra vette útját, ahol

az emberek tízezrei várakoztak már a 
kora reggeli órákban.

Itt hosszabb pihenőt tart az ezüsttestü, kar
csú Zeppelin, amely nem nagyobb egy villa- 
mosnák Három-négy nap múlva azután 
útra indul és visszaszáguld Berlinből Ham
burgba. — 

szektájának küldöttsége jelentkezett dr. 
Gágel János főtanácsosnál, a toloncház veze
tőjénél és

arra kérték, engedje meg, hogy közölök 
valaki leülje a Rárohára kimért bünte

tést.
A főtanácsos természetesen elutasította • 
rajongó hívek kérését. A Ráro/in-házaspár 
büntetése tegnap tele le. A toloncházból 
azonban

nem engedték szabadon őket, 
hanem egy detektív elment velük K* 1* 
pestre, ott összecsomagolták a holmijukat » 
azután nyomban a pályaudvarra kísérte 
őket. A detektív egészen Hegyeshalomig.

az osztrák határig kísérte az ördögűzők 
főpapját,

aki onnan tovább utazott Hamburg felé. 
Rároha és felesége ugyanis a magy®r’ 

országi kudarca után
most visszatérnek Amerikába és 24 *B 
Indulnak Hamburgból egy luxuagőzösön. 

amelyre a kispesti hívek váltottak jegy®*  
számukra.



Budapest, 1931 Junius 22. HÉTFŐI NAPLÓ 7

Vasárnap tizennégy ember 
indult önként a halálba

Építész, tűzoltó, masamód, gyógyszerész, cseléd, munkás, 
ápolónő az öngyilkosok feketelistáján

Vasárnap ismét több öngyilkossági kísérlet 
történt * fővárosban. A mentőket kora reggel
től a késő órákig hívták az öngyilkossági ese
tekhez, amelyek közül több sulyos kimenetelű 
volt. A kora reggeli órákban a Ferenc József- 
hid közepéről a Dunába vetette magát

Mészároa Júlia 18 éves háztartási alkalma*  
■ott,

akinek a József-körut 18. számú házban van 
lakása. A fiatal leányt, aki szerelmi bánatában 
akart megválni az élettől, a motoros mentő
őrség kimentette.

A Tölgyfa-utcai tűzoltó laktanyában eszmé
letlen állapotban találtak rá kollégái

Tamás János 34 éves tűzoltóra.
Aszpirinnel és ismeretlen méreggel mérgezte 
meg magát, öngyilkossági kísérletének oka is
meretlen. Gyomormosás után a helyszínen 
hagyták

Rákócsy Róza 24 éves háztartási alkalma
zott

a Tengerszem-utca 143. alatti szolgálati helyén 
ismeretlen méreggel megmérgezte magát.

Jankó Kálmán 26 éves gyárimunkás
Csepelen az összekötő vasúti hídról a Dunába 
vetette magát, közeli hajósok észrevették ar 
öngyilkossági kísérletet s az életunt ember se
gítségére siettek. Rövidesen partra húzták és a 
helybeli mentőknek adták át.

Knlzsek Ilona 18 esztendős masamódleány 
Eszler-utca 22. alatti lakásán Ismeretlen mér
get ivott. A fiatal leány szerelmi bánatában 
akart megválni az élettől.

Vasárnap hajnalban a Petöfl-tér egyik pad 
ján eszméletlen állapotban levő középkorú fér
fire akadt a rendőr. Többszöri élesztgetési kí
sérlet után sem nyerte vissza eszméletét, mire 
kihívta hozzá a mentőket, akik megállapították, 
hogy a hajnali öngyilkos nagymennyiségű ve
ronait vett be.

Rámlcs Ferenc 54 éves gyógyszerész 
nevére szóló iratokat találtak az eszméletlen 
embernél, valamint pársoros búcsúlevelet, ame
lyet a rendőrséghez címzett. Ebben a levélben 
Rámics leírja, hogy az utóbbi iőben nem tudott 
elhelyezkedni, sőt három napja nem is evett, 
lakása sem volt s igy éjszakáit a dunaparti s 
budai padokon töltötte.

Utolsó pénzéi Veronáiba fektette, 
mert azt gondolta, hogy minden szenvedés nél*  
kül sikerül meghalnia. Az életunt gyógyszerészt, 
valamint a többi öngyilkost is a mentők a Ró
kus-kórházba szállították.

öngyilkossági kísérlet történt vasárnap dél*  
előtt a Szabolcs-utca 33. szám alatti Zsidókór
házban is.

Ruskal Katalin 30 éves ápolónő 
eddig ismeretlen okból nagymennyiségű szubli
máltál, morfiummal megmérgezte magát. Kol
leganői fedezték fel az öngyilkossági kísérletet 
s azonnal értesítették az inspekció*  orvost, aki 
gyomormosást alkalmazott s azután az egyik 
kórteremben helyezték el a sulyos állapotban 
lévő ápolónőt.

A hajnali órákban Kispesten, a Révész-utca

150. számú házban haláloskimenetelü öngyil
kosság történt.

Bajnik István 38 esztendős Ismert kispesti 
építkezési vállalkozó

Frommer pisztolyával szivenlőtte mabát s 
mire segítségére siettek, meghalt A családos 
embert felesége betegsége, valamint anyagi 
gondjai keseritették el annyira, hogy erre a 
végzetes lépésre szánta cl magát. Feleségét há
rom héttel ezelőtt szállították be a Gyöngyösi
úti kórházba s állapota azóta egyformán su
lyos.

Bajnik nem tudta elviselni a sors csapásait 
s egy meggondolatlan pillanatában hajtotta 
végre az öngyilkosságot. Holttestét a kispesti 
temető halottasházába szállították.

Vasárnap délután 3 órakor halálosé-g . 
gyilkosság történt a Kamaraerdőben.

Metzger Kató 23 éves gyárlmunkásnő
már kora reggel kiment a vőlegényével a Ka
maraerdőbe, hogy az egész napot ott töltsék. 
Az ebédjüket is az erdő füvén költötték el. 
Ebéd után a jegyespár összeszólalkozott és a 
veszekedés hevében Metzger Kató felkapta az 
előttük heverő kést és azt teljes erővel

a szivébe döfte.
Azonnal kiszenvedett. A kiszállott rendőri bi
zottság a szerencsétlen leány holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállította.

Budán, a Parádi-utca 9. sz. házban 
özv. Papp Józsefné 78 éves magánzónő 

kísérelt meg öngyilkosságot. Az idős uriasszony, 
aki régóta betegeskedik s ezért szánta el ma
gát a halálra, leugrott a harmadik emeletről, 
azonban

fennakadt az udvar vaskorlátjának rácsán 
és jó néhány percig fejjel lefelé lógott, 

auiig a házbeliek ki nem szabadították szoron
gatott helyzetéből. A mentők megállapították, 
hogy az ijedtségen kívül más baja nem történt 
az öregasszonynak, éppen ezért nem szállították 
kórházba, hanem hozzátartozóinak őrizetére 
bízták.

A Kőbányai-ut 37. sz. házban
Háday Béla 37 éves asztalos

lugkővel mérgezte meg magát. A mentők a 
Rókus-kórházba szállították.

Ugyancsak mérget ivott az Erzsébet királyné
ul 32. sz. házban

Balog Zsuzsi 18 éves háztartási alkalmazott.
A fiatal leány aszpirinnel mérgezte nu’g magát. 
Öt is a Rókus-kórházba szállították.

Kepenotel Ilona, 24 éves magántisztviselőnő 
a Petőfi Sándor-utca 32. sz. házban ismeretlen 
méreggel mérgezte meg magát. Tettének oka 
ismeretlen. Búcsúlevelet nem találtak. A Rókus- 
kórházba szállították.

A Teréz-körut 22. számú ház kapualjában 
vasárnap este eszméletlen nőre akadt a ház
felügyelő. A kihívott mentők megállapították, 
hogy a nő, aki

Jankovlch János 48 éves tliztviselő felesége, 
megmérgeztc magát. A Rókus-kórházba szállj- 
tolták.

Egy földbirtokos furcsa pere 
as evangélikus egyházzal 

- temetése miatt
A református vallásra tért át, mégis az evangélikus temetőbe 

akarja magát eltemettetni
A legkülönbözőbb birói fórumokat megjárta 

már az a furcsa per, amelyet egy tápiószelei 
földbirtokos folytat az ottani evangélikus egy
házközség cllqn.

Szántha István ugyanis a tápiószelei evangé
likus temetőben levő családi sírboltjában akar 
örök pihenőre térni, az egyházközség azonban 
hevesen ellenzi ezt. Azért ellenzi, mert Szántha 
István néhány évvel ezelőtt

otthagyta az evangélikus vallást és a refor
mátus bitre lért át.

Ugylátszik azonban, hogy Szántha halála után 
mégis meg akar békülnl az evangélikus egy
házzal, mert ugyanakkor, amikor református 
lelt, beadványt intézett az evangélikus egyház 
községhez, amelyben kérte, hogy nz evangé
likus őseinek sírboltjában helyezzék majd örök 
nyugalomra holttestéi. Az egyházközség hatá
rozatot hozott s egyben kimondotta, hogy 

az egyházhói kilépett hívőt nem temethetik 
aa evangélikus temetőbe.

Szántha István nem nyugodott bele a haáro- 
relba, hanem megfellebbezte azt az egyház
kerülethez, amely azonban az egyházközség
nek adott Igazat és

a határozatot jogerőre emelte.
A földbirtokos, miután az egyházi hatóságok 

elölt nem tudta érvényesíteni kívánságát, 
a közigazgatási hatósághoz folyamodott

• a nagykótai főszolgabíró döntését kérte. A

VÁLASZTOTT már?
Igen! És vájjon mit?
Diana sósborszeszt I
Miért?
Mert minden egészségét féltő, gondos és előrelátó ember ezt választja a 
nem hagvja magát szándékától eltérittelni, ha sokszor egészen hatástalan 
utánzatokat kínálnak neki olcsóbb ár vagy egyéb látszólagos előnyök, pl. 
külön ajándékok kecsegtetésével.
A rosszullét, kimerültség, megfázás okozta fájdalmak, köszyényes, csdzos 
eredetű szaggatások enyhítésére évtizedek óta millió és millió ember hasz*  
nálja sikerrel és ajánlja tovább a kipróbált és mindig bevált, valódi

DIANA SÓSBORSZESZT

Két magyar áldozata is van 
a borzalmas franciaországi 

hajókatasztrófának
Rosenberg Károly nagyssöüősí asztalos és Kont Vilmos volt 
budapesti magántisztviselő a St. Phílíbert veszfeséglísfáján

A Loire torkolatában történt borzalmas hajó
szerencsétlenség még mindig élénk izgalom
ban tartja az európai közvéleményt, hiszen va
lamennyi áldozat holtteste míg nem kerüli 
napfényre és

a közeli világítótorony személyzete, meg a 
partmenti községek halászai a felszínre ke
rülő holttestek nagy tömegét szedik össze 

naponta.
Természetesen a szerencsétlen áldozatoknak 
agnoszkálásáról nem igen lehet szó, mert majd 
valamennyi holttestet úgyszólván teljesen ru
hátlanul fogták ki; az óriási hullámverés fosz
lányokra szaggatta szét a rajtuk levő ruhát. 
Igv tehát ha nz áldozatoknak valami különö
sebb Ismertető jele nincsen, a felismerésük 
szinte lehetetlen, a holttestek arca annyira el
torzult.

Szombaton délelőtt adták ki a francia bel- 
hajózási társaságok azt a pontos veszteség
listát, amely valamennyi áldozat nevét tartal
mazza. A lista, amely négyszáznál több nevet 
tartalmaz, külön csoportokba foglalja össze a 
borzalmas katasztrófa alkalmával életüket vesz
tett utasokat, még pedig — nemzetiség szerint. 
Az áldozatok között természetesen

legtöbb a francia,
akad azonban közöltük angol, osztrák, sőt — 
magyar is.

Az eltűnt és szerencsétlenül járt áldozatok 
valamennyien a környező gyárak munkásainak 
sorából rekrutálódtak, így tehát a vészléség- 
lista összeállításakor a gyárt irodákban letétbe 
helyezett munkakönyvek és egyéb Igazoló ok

mányok alapján egészen pontos adatokat vet
tek fel. A két eltűnt magyar származású mun
kást is az osztrákok csoportjába sorolták, mint 
a veszteséglista áldozatait.

A lista adatni szerint eltűnt és minden való
színűség szerint

a Salnt Phlllhert elsüllyedésekor elpusztult 
Rosenberg Károly Is, aki 1896-ban Nagy- 
szőllősön született, foglalkozására nézve 

pedig asztalos.
A másik magyar

Kont Vilmos, magántisztviselő, aki Buda
pesten született,

a lista azonban születési évét nem tartalmazza.
A Hétfői Napló megállapítása szerint Kont 

Vilmos tényleg Budapestről ment ki tiz eszten
dővel ezelőtt Párisba, nem sokkal a kommün 
bukása után. Itt nz egyik budapesti nagy posztó*  
gyár jól űzetett tisztviselője volt, azonban

leépítették és B-llMóra kerülése után Pá
risba ment ki szerencsét próbálni.

Így kerülhetett az egyik északfranciaországl 
teztilgyárba, amelynek munkásaival együtt 
rándult ki n végzetes eset alkalmával.

Hogy Rosenhcrg Károly és Kont Vilmos holt
teste már nz eltemetett áldozatok között van-e, 
vagy pedig a tenger lett örök temetőjük, ezt 
minden valószínűség szerint soha nem lehet 
megállópitani, igy tehát arról sem lehet szó, 
hogy a magyarországi hozzátartozók hazahozat*  
hatják a borzalmas hajószercncsétlenség ma
gyar Áldozatainak holttesteit, hogy hazai főid
ben pihenjenek.

A szabadlábrahelyezett 
Prossnitz László ügyvédet 

vasárnap önkívületi állapotban 
szanatóriumba szállították

főszolgabíró azonban nem tartotta magút ille
tékesnek annak eldöntésére, hogy Szántha Ist
ván halála után az evangélikus vagy reformá
tus temetőben nyugodjék-e és ezekután

bírói útra terelődött az ügy.
Szántha István a nagykátal járásbíróságon pe
relte be az evangélikus egyházközséget s Hl 
meg Is nyerte a pert, mert

a Járásbíróság kötelezte az egyházközséget, 
hogy a földbirtokost halála után evangé

likus temetőben temesse el.
Fellebbezés folytán a törvényszék elé került a 
per, amety már másként ítélkezett. Szánthál 
elutasította keresetével és kimondotta, hogy 

az a vallásfelekezet, amelynek saját teme
tője van, megtilthatja másvallásuaknRk a 

maga temetőjében való clföldelését.
Ebbe nz ítéletbe viszont Szántba nem nyugo
dott bele s most már az ítélőtáblához került a 
per. A tábla úgy Ítélkezett, hogy megsemmisí
tette mindkét bírói ítéletet és kimondotta, hogy 

a temetkezés ügye nem lehet magánjogi 
viszonyból származó követelés s így cs 

bírói útra nem tartozik, 
hanem az egyházi hatóságok elé.

A per ezzel az ítélettel azonbnn a tábla előtt 
sem zárult le. Az elkeseredetten pereskedő 
Szántha István most

a hatásköri bíróságból fordul, 
hogy olt döntsék el a fogas problémát

A vizsgálóbíró, mint ismeretes, elrendelte 
Prossnitz László dr. ügyvéd szabadlábra- 
helyezését, aki 100.000 pengős sikkasztás 
miatt önmagát jelentette fel. Prossnitz 
László dr. vasárnap már szabadlábon volt, 
miután az ügyész sem jelentett be felfolya
modást a azabadlábrahelyezéa ellen.

Régi, ismert ügyvéd volt Prossnitz László 
dr., akinek néhány nap előtti letartóztatása 
és önfeljclentésc nagy feltűnést keltett. 
Sepki sem gondolt arra, hogy ilyen nagy
összegű sikkasztások önként jelentkező tet
tese lesz ebből a régi ügyvédből.

Nem sokkal azután, hogy Prossnitz László 
elhagyta a fogházat, lakására ment. Vasár
nap

egyik orvos a másik után látogatja meg 
Prossultzék lakását.

Az ügyvéd ott fekszik az ágyban, aléltan, 
megüvegesedett tekintettel, bámul a mennye
zetre, senkihez nincs egy szava. Felesége 
sem tud vele beszélni, nem válaszol egy kér
désre sem. Nem válaszol az orvosok sza
vaira sem. A család ijedten és tanácstalanul 
áll Prossnitz László ágya előtt, ahol

délben orvosi konzíliumot tartottak 
és a konzílium után egyik pestkörnyéki sza
natóriumba szállították be.

sége:
— Nem lehet ráismerni szegény férjemre. 

Idegroncs lett ebből az emberből. Vasárnap 
teljesen felmondták a szolgálatot idegei és

önkívületi állapotban szállították sza
natóriumba.

— Huszonöt évig folytatott ügyvédi gya
korlatot a férjem, mielőtt a rendőrségen 
jelentkezett és 100.000 pengős sikkasztásért 
feljelentette önmagát. Hogy kitől sikkasz
tott, kinek a pénzét vitte cl. azt nem tudom, 
mert erről sem ő nem beszélt, sem a káro
sultak nem beszélnek. Hiszen egyetlen fel
jelentést sem tettek ellene.

— Izgalmas órák elözlék meg a rendőrsé
gen való önkéntes jelentkezését. Előző nap 
eltűnt, kerestettük mindenütt. Szaladtunk a 
mentőkhöz, a rendőrségre, nem tudtak róla.

Másnap reggel kezembe véltem az újsá
got s megdöbbenve olvastam, hogy fér
jemet letartóztatták. így tudtam meg, 

ml történt vele.
Kisirt szemekkel mondja el Prossnitz 

Lászlóné férje szomorú sorsát. Elmondja 
azt is, hogy Prossnllz sohasem beszélt előtte 
azokról az anyagi nehézségekről, amelyek 
végül is a rendőrségre vitték.

Vasárnap egyébként Prossnitz ügyében 
nem történt újabb feljelentés s a külföldi 
hitelezők közül eddig még senki sem jelent
kezett.

(l)SZTALRE'.DELÉS: a. 662-84. UJ VEZETBS.
SVÁBHEGYI TEBBACE ÉTTEREM
• fogaskerekű végáll om Annál) 
Budapest legújabb saenaáclójal Jli.GVYIII

Statera Ráko««y 2 zónámén hnn’v-nenye 
Francia agyar konyha. Családi menj i.st

A Hétfői Napló munkatársának könnyes 
szemekkel mondja Prossnitz László fele

Bank szlnakai a kartfio, teraszra, stranüral
ZLÍKá® Ezt hozom az én vevőnözőnaégcmnek

S Kern nyugim
(gőzölt csomómentes bükkből', Ízléses SST Vidékre postán utánvéttel,
szinti unttanilirarr HUJ 81.81 csomagolás díj alan 1

izitst SZtttS Eudaussi, IV. Kormot.
Minőségi ■ ■ —“f*  Kossíi h Lajos-utca 17.
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HÍREK
Egyik szeme árán 

visszanyerte hallását 
és beszélőképességét 

egy siiketnéma üvegfúvó
Brlinn, junlua 21.

(á Hétfőt Napló tudósítójától.) Megdöbbentő, 
de mégis szerencsésnek mondható szerencsét
lenség történt ma egy brünnl üveggyárban. Itt 
dolgozott a tizenkilenc esztendős Kamill Kö
ríti, mint üvegfúvó. A fiatalember születése óta

•Ukelnéma volt
év az orvosok, nkik gyermekkora óta több Íz
ben megvizsgálták, teljesen kilátástalannak 
mondották a gyógyítását. Ma azután a nagy 
üvegfúvó műhelyben egyik munkástársa vigyá
zatlanul

egy égő vasruddal kiégette Morltz egyik 
szemét.

A fiatalember hangtalanul rogyott a földre, a 
nagy fájdalom azonban hirtelen visszaadta be- 
széiőképességét. úgyhogy felkiáltott:

— Jézus, Mária, segítség! . . .
A köréje sereglő munkások azonnal segítsé

gére siettek és beszállították a kórházba, itt 
azonban megállapították, hogy

szerencsétlenül járt szemét aconnal ki kell 
operálni, nehogy a másikra la megvakul

jon.
Az operáció sikerrel meg is történt. Betegágyán 
néhány órával később eszméletre tért a fiatal 
munkás és

nemcsak

Hí óriási 
torán.

akkor kiderüli, hogy 
beazélőképeaségét, de hallásét Is 

visszanyerte 
fájdalommal járó idcgrázkódlalás

sok szó esett az utóbbi időben a városi 
tisztviselők mellékjövedelmeiről. Egyes külső 
tisitviselőcsoportok nagy irigykedésscl nézték, 
hogy a várnai alkalmazottak flxflzetésen kívül 
különböző címeken mellékjárandóságokat is 
kapnak. A sok csipkedés és felszólalás ered
ményezte azt az általános revíziót, mely az 
összes tisztviselők — üzemi és közigazgatási 
alkalmazottak — illetményeire terjed ki. Az 
üzemi alkalmazottak flzetésrendezése félig el
készült és a

jövő héten Jelenik meg a polgármester 
rendelete,

a közigazgatási tisztviselők különböző pótlé
kainak reformjáról.

Napok óta kering a városházán a rémhír, 
hogy a különböző pótlékok, különböző 
munkadijak és egyéb címeken eddig élvezett 
havijövedelmek

teljesen megszűnnek.
A hir természetesen nagy megdöbbenést kel
tett a tisztviselőkarban és egyben elkeseredést 
is, mert a mellékjövedelmek és pótlékok el
vesztése egész cxisztenciájukat megrendítené. 
A kistisztviselők 50—60—100 pengős havi pót
lékai és külön munkadijai már szinte rendes 
fizetésnek számítottak és a családok háztar
tási költségvetései ennek figyelembevételével 
alakullak. A kisfizetésűk mellett ilyen össze
gek elvesztése n tiszlviselöcsaládok szem
pontjából katasztrófát jelent.

Es ez a szomorú hir mégsem teljesen alap
talan, mert tiz nap múlva,

Jullus 1-én h tisztviselők eddigi pótlék- és 
különmunkadíj rendszere megszűnik. [— A Hétfői Napló legközelebbi száma 

Junius 20-én, Péter Pál napján, hétfőn reg- 
grl a rendes Időben jelenik meg és nem 
kedden, amint a kettős ünnepek után meg
jelenni szokott. Téves a miniszterelnökségi 
rendeletnek nz a magyarázata, hogy hétfőn 
a reggeli napilapok is megjelenhetnek, mert 
a rendelet szerint hétfőn csakis a Hétfői 
Napló és a délutáni napilapok Jelenhefn k 
meg, a reggeli napilapok viszont kedd reg
gel fognak megjelenni.

— Hűvösebb Idő. A hajnali zápor és a 
nyomában következett szeles idő kissé elvi- 
selhetőbbó tette a kánikulát vasárnap. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
hűvösebb, csendes, túlnyomóan derült idő 
várható.

— A budapesti egyetemi énekkar sikere 
rinnországbnn. A finn országos dalosünne- 
pélyen, amelyen kétezer énekes működött 
közre, részt vett a budapesti egyetemi ének
kar Is. amely tizenkétezer hallgató előtt 
nagy sikerrel énekelt. Az egyetemi énekkar 
énekszámai után a zenekar n magyar him
nuszt játszotta. Az egyelem! énekkar bemu
tatkozása után másnap a finn énekkar elő
adta a magyar Hiszekegyet.

Még csak 2 napig tart!
Ma, hétfőn és kedden. Divatos 
férfiruhák még ezideig nem lé
tezett olcsó árusítása I Ha kevés 
pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Lajos 
férfiruhaiizletét, Vilmos császár
ul 40, ahol divatos férfiöltöny 
reklám vételáron 35 pengőért ké
szen kapható. Minden darab a 
legtökéletesebb kiállításban ké
szült. Nem tömeggyártmány, ha
nem szakképzett munkások tel
jesítménye.

— Genfben megkezdődnek a magyor-c-seh 
delegáció tárgyalásai. K'lckl Alfréd megha
talmazott miniszter szombaton Berlinbe 
utazott, ahol a német kormány megbízott
jaival folytatja az előzetes tárgyalásokat a 
magyar-német kereskedelmi szerződés ügyé
ben, majd onnan Génibe utazik, ahol Junius 
2.5-én ül Össze az európai gazdasági tanul
mányi bizottság, amelyen résztvesznek a 
cseh kormány megbízottai is. Niekl Alfréd 
meghatalmazott miniszter itt Genfben fog 
megbeszéléseket folytatni a cseh kormány 
delegátusaival a lováltbi tárgyalásokat ille
tőleg és előreláthatólag a genfi összejövetel 
már alkalmas lesz arra, hogy előkészítse a 
további tanácskozások programmjál, idejét 
és helyét.

— Földbirtokos és főszolgabíró rógnlmaaá«l 
pere. Székesfehérvárról jrlcnttk: Zsoldos KAI- 
mán sárbogárdi földbirtokos egv beadványban 
különböző vádakul emelt A’encsaru Gyula fő- 
s’olgabiró ellen, akit azzal vádolt, hogy bosttu- 
bál Intézkedik ellene s állandóan vegrálja. A 
főszolgabíró rágalmazásért feljelentél le Zsoldos 
Kálmánt, akit a székesfehérvári törvényszék 150 
pengő pénz bírságra ítélt.

S AMnek wan. pír pengéért vásárolhatja nwl
• t-ad'f lo-ehh fárflM ánvökrt Csak vég r hét 'írále 
SsJM kéttTméntn •Óvatos léHUWMvffli ren”-k nrsbés- 
t' o» és r'-n<l'léó«»'-rÖ Ic'v't-U-en. •MétSé'-. f»' ele é« te. 
vek m<nt ratv reklímírban VS pengőért
László Lajo» UiIhuhaU/hUbcn Vilmos csIm.Ii ut

Julius 1-én megszűnnek a 
fővárosi tisztviselők pótlékai 

és külön munkadijai
A tisztviselők nagy izgalommal fogadták az uj 

rendelkezés hírét

_____________ ________ __ „______ | dijat, akiket a polgármester a különleges meg- 
Gallina Frigyes tanácsnok, az elnöki ügyosz- bizatás folytán újból jegyzékbe foglal.

— Huszonnégy óra alatt elitéit betörők. 
Ismeretlen tettesek Ilőgyészen már hosszabb 
ideje dézsmálták Löwensíein Bernát nagy
kereskedő raktárát, ahonnan sokezerpengő 
értékű árut vittek cl. Túrna Károly föld
mi vésnek sikerült Böhl Ede kalaznói keres
kedőt a lopáson lellenérni és elfogni. Böhl 
a rendőrségen beismérle, hogy Bettich 
György hőgvészi szabómesterrel kettőn kö
vettél cl a lopásokat. Az árukat Böhl érté
kesítette boltjában. A csendőrség átadta a 
tolvajokat az ügyészségnek, amely az uj, 
gyorsított eljárás alapján nyomban bíróság 
elé állította Őket, amely még aznap hét-két 
évi fegyházra Ítélte mindkettőjüket. Rettich 
elitéltetése jogerős, Böhl fellebbezett.

— Egy százados balesete Veszprémben. 
Veszprémből jelentik: Vitéz Simándy Frigyes 
százados tegnap sétalovaglásra indult. Hosz- 
szabb ideje lovagolt mór, amikor lova megbok
rosodott s levetette magáról a századost, aki 
sulyos sérüléseket szenvedett.

— Jubilál a berlini Wehz-csárda. A Weisz- 
csárda egyik vendége, aki egyik legnagyobb 
tisztelője Weisz bácsinak, a berlini magyarok 
vendéglősének, kiszámította, hogy a Komman- 
dantenstrassei és a Kurfürstendammi Weisz- 
csárdák összesen most lesznek 25 évesek. Hiába 
tiltakozott a népszerű tulajdonos hogy a jubi
leum még korai, az ünnepség előkészületei máris 
megkezdődök. Nem csoda, hogy a berlini ma
gyarok annyira szeretik Weisz bácsit és ételeit, 
hisz aki nz élvezhetetlen német kosztol csak egy
szer is megizlelle. az tudja csak, hogy milyen 
a Weisz-csárda főzlje. A Weisz-csárdát egyéb
ként a magyarokon kiviil németek is nagy szám
mal látogatják, mert hiszen a jó ételeknek a 
bensziilött berliniek sem ellenségei. A Weisz- 
csárda délben és esténként annyira zsúfolva 
van, hogv csak nehezen lehet ott helyei kapni. 
Éppen ezérl most folynak a tárgyalások a 
Korfürstendamml éltermek kibővítése tárgyában.

— Orsovszky István mérnök halála. 
Orsovszky István tragikus haláláról mi is 
megemlékeztünk a közelmutban. Cikkünk
kel kapcsolatban most a debreceni egyetemi 
épület építésvezetősége annak megállapítá
sát kéri, hogy Orsovszky halála semminemű 
fennakadást nem okoz az építkezés tovább
folytatásában, mert az eddig is a szabályok
nak megfelelően, előzetesen elkészített és 
jóváhagyott tervek szerint készült. 

Gyapjú J.80 
fürdőruha **

szemző^.
— Agyonsiijtotl az áram egy mérnököt. 

Veszprémből jelenük: Maurer Zoltán, a Pan
nónia Villamossági Vállalat fiatal mérnöke, 
a füxföi x iUhr*vtelepen  dolgozott, miközben 
megérintett cgy mngnsfeszüllségü áramot, 
amely a szerencsétlen embert halálra súj
totta. A vizsgálat megindult.

1 T*t»tn"he ’»ál«*té*  Hallá. Fenyves Aruhái . . . Igaz. 
h<«v OnAk olv olcsón megvették a Norma eipóáruhóz 
egéat raktárát? - Igen. kérem, az egész raktárt, mind 
az 157) i árt gvári elóállilási ár alatt slkcnllt megven
nénk és mtr hétfőn reggel megkezdjük az áriisjláit — 
Szheskedlenok nekem és (ér)emnek 1-t pír finom 
nyárt ripAt félretenni mert csak kedden tudok bemenni.

Nem Ígérhet Iák. Nagyságos lUínnvnri biz osan, m-rt 
vr-’ó-sintteg rohamosén k-lnek maid el es-k a finom 
elv'-k mert minden pírnál a ktf z letl ósueg f.-lét vl«r- 
wá'ériijOk eav vásárlód uMlváonyal. — Kószónám. 
síkor még ma délelőtt pcmcgxk.

tály vezetője, akihez ez ügyben kérdéstlály vezetője, akihez ez ügyben kérdést Intéz- 
lünk, a következőkben informálta munkatár
sunkat:

— Az elterjedt hírek a pótlékok és külön 
munkndijak megszüntetéséről részben meg
felelnek a valóságnak. Még e héten megjelenik 
a polgármester ur rendelete, amely az eddigi 
rendszert megszünteti és a rendszeres havi 
pótlekok helyett a sokkal célszerűbbnek lát
szó

Jutalmazási rendszert vezeti be.
— Ezek a jutalmak csak abban a keretben 

mozoghatnak, amelyet a belügyminiszter a fö- 
sóros költségvetésében legutóbb engedélyezett 
és amely a fele annak az összegnek, melyet a 
közgyűlés eredetileg megszavazott A jutalma
zósok mellett az egyes tisztviselők részére 
megmarad ugyan a , külön munkadij is, de 
csakis oly szolgálatok, illetve munkateljesít
mények után, melyeknek végzésére az illető 
tisztviselők a polgármestertől erre állandó 
megbízatást kapnak. Ezek a tisztviselők a pót
lékokat továbbra is havonta kapják kézhez. A 
folyósítandó összeget ’’ " ............ ...
Jutalmat félévenként, 
tisztviselő kap, akit 
szorgalma alapján a 
mosnék előterjeszt. A 
Ivenként változik és

újból állapítják meg
vagy évente csak az a 
munkateljesítménye és 
hivatalfőnök arra érde- 
jutalom összege szemé- 

____ természetesen az érde
mességgel, a szorgalommal lesz arányban.

— A számvevőség már utasítást kapott, 
hogy július 1-én a: eddig folyósított pótlékok 
és külön munkadijak kiutalását szüntesse be 
és elsején csak azok kapnak külön munká

— Hirtelen halál az éretuígl találkozón. 
Szegedről jelentik: Vasárnap délben tragi
kus haláleset történi a szegedi fogadalmi 
templomban. Kárpáti Jenő ny. MÁV fö- 
ellenör Szegedre érkezett, hogy a harminc
ötéves érettségi találkozóján részlvegyen. A 
találkozó résztvevői vasárnap a szegedi fo
gadalmi templomban hallgattak misét, mi
közben Kárpáti hirtelen rosszul lett s né
hány perc alatt meghalt. Halálát szivaréi- 
ütés okózln.

— 230 kilométeres sebességgel rohan a 
slnzeppelin. Berlinből jelentik: Krukenberg 
úgynevezett sinzeppelinjf, amely a Ham
burg közelében lévő Bergedorf állomásról 
reggel <3 óra 27 perckor startolt, 5 óra 11 
perckor érkezett meg a spandaui főpálya
udvarra. A sinzeppelin utján 170 kilométe
res óránkénti átlagsebességet ért el. Legna
gyobb elért sebessége 230 kilométer órán
ként.

— Letartóztattak Debrecenben cgy volt 
direktóriumi tagot. Kozma Lajos debreceni 
lakos, nki a kommün alatt direktóriumi tag 
volt Debrecenben és a román megszálló 
csapatok elől kimenekült Csehszlovákiába, 
ahol gyárakban dolgozott, visszatért Debre
cenbe és ma jelentkezett dr. Mező Sándor 
kir. ügyészségi elnöknél. Kozma Lajos be
jelentette, hogy Debrecenben akar maradni. 
Az ügyészségi elnök ekkor előkereste az 
ellene annakidején lázadás címén kiadott 
körözést és megállapította, hogy a körözés 
még most is érvényben van. Az ügyészségi 
elnök erre elrendelte Kozma Lajos letartóz
tatását. Kozma Lajos tiltakozott a letartóz
tatás ellen. Hivatkozott arra, hogy már több 
mint 9 éve nem élt Magyarországon és a kö
rözés tudomása szerint elévült. Preusen- 
berger dr. vizsgálóbíró azonban, aki a visz- 
szálért egykori direktóriumi tagot részlete
sen kihallgatta, a letartóztatást fenntartotta.

— Betörők a községházán. A hollóházai 
csendőrörs értesítése szerint, a szombatról va
sárnapra virradó éjszaka rejtélyes betörés tör
tént az ottani községházán. Ismeretlen tettes 
az éjszaka leple alatt behatolt a pénztárié- 
rombe. a pénzárszekrényt az udvarra vitte, fel
törte és annak tartalmát, 1260 pengőt ellopta. 
A nyomozás megállapította, hogy a betörést 
csakis n helyi viszonyokkal jórlas egyén követ
hette cl és különösen gyanús körülmény az. 
hogy n betörés előtti napon nem zárták le a 
községháza szobáinak ajtaját. A nvomozós so
rán gyanúba is focink egv uetnélvt, akit őri
zetbe vettek és hétfőn délelőtt kezdik meg rész
lete# kihallgatását.
- ghlp Borvascltn - srbkezetésre. Shlp-Vawlin 

Stup Zinkvasrlm. Ship Lanolin-krém.
- Stenráefá a káalkuMhan. A torrá nv*r  első nnav

sreiuáeiójn Ut van mír Kik Arfllnek neki? a budapesti 
höbtKk. Mert a wensárló a hftlavek számára kiszáll 
SzOc-t és Márkus idényvégi árusítást kezd n én méhen 
leszállított Arakkal. Fa a nyíri iaasi srenzáeióü. mert 
• ®’*»  «• Mám ala't lévő elegáns áru-
M’tan '7*  n>*rká«  <ruk k-mlnek a hó'arkMnséu 
elé. A leplobh am i csak fantázia, művészt érzék AU-- 
tes Inviiiriu kita*libát.  Mórt hányán vannak akik 
esak most, a nvírt ttsrerári ketdefén vásárnlük me" 
s nyíri hnlm'kai 11 vannak, akik vírt >k*  \kP
? O'™ vártak! Mert »-HW a le-zkitánábbct képük Stüc» 
é*  Márkusnál a legolcsóbb árakon.

— A földmivelésűgyi minisztérium újból meg. 
Indítja a velőmag és műtrágya akciót. A Mező, 
gazdasági Kamara jelentése nagy érdeklődést 
keltett mindenfelé. Agrárország vagyunk, tehát 
mindannyiunkat érdekei a mezőgazdaság hely- 
zete. A jelentésből látjuk, hogy a mezőgazda
ság színvonala, sajnos, folyton csökken, mert a 
gazdáknak nincsen pénzük a belterjes gazdái, 
kodásra. Es ugyanakkor a földmivelésűgyi mi. 
nlsztérium beszüntette szokat az akciókat 
amelyek legalább ösztönözték a gazdákat a jó 
vetőmag használatára és a főidnek műtrágyá
zására. Helyes a takarékosság és különösen 
helyes az az állam részéről. De nem szabad ott 
takarékoskodni, ahol ezt a termelés fizeti meg. 
Bethlen miniszterelnök debreceni beszéde sze
rint, Magyarország jövő útját a minőségi búza- 
termelés jelöli ki. Ehhez azonban szükséges, 
hogy a földmivelésűgyi minisztérium lehetővé 
tegye, hogy a gazdák olcsóbb műtrágyát kapja*  
nak, mert a magyar gazda takarékos, talán 
kicsinyes is és inkább eláll a műtrágya hasz. 
nálatától, semhogy azt teljes összegében fizesse 
meg. A földmivelésűgyi minisztérium éveken 
át olcsó műtrágyát juttatott a gazdáknak és a 
mütrágvafogyasztás . örvendetesen növekedett 
Is. Azóta, hogy ez a műtrágya-akció takarékos
sági okból be lett szüntetve, mintha kettévág, 
ták volna a folyamatot, teljesen megszűnt a 
kisgazdák részéről a műtrágyafogyasztás. He
lyes a mezőgazdasági kamarák akciója, amely 
azt célozza, hogy a földmivelésűgyi miniszté
rium állítsa vissza a vetőmag és műtrágya- 
akciókat éj egyenesen Írja elő, hogy a gazdók 
belterjesen gazdálkodjanak, necsnk a búza 
mennyiségére, hanem a minőségre is tekintettel 
legyenek és ennek biztosítására a gazdák váló- 
gatótt vetőmagot kapjanak és olcsóbb áron mű- 
trágyához jutva, a műtrágya használata köte
lezően elölrattassék.

O Mérsékelten emelték a hivatalos magyar 
kamatlábat. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
Vállóleszámitolási kamallábának .5 és fél szá
zalékról 7 százalékra történt felemelése kap
csán a fővárosi pénzintézetek elhatározták, 
hogy flgyelembevéve a jelenlegi sulyos gazda
sági viszonyokat, a másfélszázalékos bank ráta
emelést fplyószámlaadósaikkal széniben — ide
értve a lomhardadósokat is — nem teljes mén 
fékben, hanem csak háromnegyed százalék ere*  
jéig fogják érvényesíteni.

A pénzintézetek betevőiknek hasonló mér
tékű többletet kívánván juttatni, a betétekért 
fizetendő kamattételeket ugyancsak háromne
gyed százalékkal emelik.

A pénzintézeteket a hitelezési feltételeknek a 
bankrátacmeléstől eltérő ezen megállapításánál 
a gazdasági depresszió alatt elsősorban szen
vedő ádósügylelck kímélésének szempontjai 
vezették, de kifejezésre jutott a bankok ezen 
elhatározásában az a körülmény íj, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank rátaemelésében nem a 
belföldi pénzpiac viszonyaiban rejlő okok által 
diktált rendszabályt, hanem egy olyan átmeneti 
intézkedést látnak, amelyre a külföldi jegy
bankok hasonló lépései szolgállak elsősorban 
indokul.

O A Nova Közlekedési és Ipari Rt. igazgató- 
sága megállapította a junius 30-ára összehívott 
közgyűlés elé terjesztendő mérleget. A vállalat 
a múlt. éviién 804.525 pengő tiszta nyereséget 
ért. cl, .amelyből a 25 pengő névértékű részvé
nyek után 1.50 pengő osztalék kifizetését java
solja az igazgatóság a közgyűlésnek.

A Gschwlndt-féle szesz-, élesztő-, likőr- és rum
gyár részvénytársaság igazgatósága elhatározta, 
hogy a f. hó 30-ra összehívandó rendkívüli köz
gyűlés elé javaslatot fog terjeszteni az alap
tőkének 50 P n. é. részvényenként 25 P 
visszafizetése utján való leszállítására. Az igaz
gatóságot erre az. elhatározásra az indítottá, 
hogy a hosszú ideje tartó gazdasági pangót 
következtében jelenlegi tőkéjének egyrészét 
nem tudja üzemében megfelelően foglalkoz
tatni. Az igazgatóság tehát abban n vélemény
ben van, hogy úgy a vállalatnak, mint a rész
vényeteknek tesz szolgálatot, amikor a tőkének 
ezt a részét a részvényeseknek, akiktől az szár
mazik. visszafizeti. A visszafizetés az nlaptőke- 
leszállitásnak a cégbíróság részéről történendő 
engedélyezése után fog megtörténni.

Dr. Hoffmann Ernő 
nyilatkozata

Dr. HofTmann Ernő bankár múlt heti cik
künkre vonatkozólag nyilatkozat közlésére 
kért fel bennünket. A nyilatkozatnak, miután 
annak adatait előttünk teljes mértékben Iga
zolta, a következőkben adunk helyet:

— A „Hétfői Napló" múlt heti számában 
„Csődet kértek a hitelezők dr. Hoffmann 
Ernő bankár ellen" cimen megjelent cikkben 
foglalt adatpk tévesek mert én, aki állandóan 
Budapesten tartózkodom — fizetési kötelezett
ségemnek mindenkivel szemben pontosan ele
get tettem és csók volt ügyvédem anélkül, 
hogy igazolta volna, hogy több hitelezőm van, 
kísérletezik csődnyitási iránti kérelemmel, 
2200 P s Jár. követelésének behajlása céljából, 
jóllehet, ügyvédi munkadij címén már 32 000 
P-őt vett fel lőjem. A bírói utón érvényesített 
követelést meghaladó ellenkövetelésem van 
volt ügyvédemmel szemben s minthogy e kö
rül mésirányu viták is vannak, csődnyilást 
kérő ellen bűnvádi feljelentést tettem.

Budapest, 1931 junius 21.
Hoffmann Ernő.

10 dkg. Hortobágy 
Juhturó 25 fillér. I

hLÍ?? •"K* 1*,  *" rt "»*«  Ho’«* r dhatMaikaa'a
** > •Ven«ác«ó» Olcsóság, amely ezt a ritkán 

adódó klárusftíM ftrök Idókre emlék élessé teszi. Mi;
•'df’llő;!th» hogy ma clsórflnau nihái.itl di- 

i csak a Holier-kürusitáson
lehet vásírolnf, .1n felülmúl minden képzeletet •» • 
néhínv tálíkoxta'ó ár amelyen á mai Bolser-hlrde’é**  
l*n  s legfinomabb mlnósé-'fl és klvltclft pongvolák. 
ü11 kjbílok. htuidík stb. áruba l>ocsí1n‘naV 
qivalMj bán. Kossuth Lniis-utes 9. mig a ké«zlet tart.

x 1M erngíil flirt Philips régi. Ir’enes késjlHéW»f.
f*e' ’*k ’<'rn'érl. Itádiókcrcskedóje részletes <«• 

világuntásial szolgál.
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Ha rákötöttek volna a Star
Lightre, én is megnyertem 

volna a derbyt 
csicseregte egy hetvenéves arisztokrata dáma
4 szürke derbyröl távolmaradt a művészvilág és pénzvilág 
előkelősége, csak az arisztokraták vonultak ki teljes számmal

Az uj lóversenytér európai látványosság. 
Az autópark előtte szomorúan utaj a rossz 
gazdasági viszonyokra. Ezt mutatja az első 
hely pénztára is, ahol tömegével szomorko- 
dott az eladatlan sárga tizpengös belépő
jegy-tikett. Bizony, ez nagy pénz. Bármi
lyen gyönyörű, napfényes az idő, mégis 

nagyon szürke volt az 1031*es  derby.
Hiányoztak azok a pompás és virító fzinek, 
amelyek európai hangulatot adnának ennek 
a világvárosi gyepnek. Ha jól körülnézünk, 
ujjunkon számolhatjuk meg a kaszinók pá
holyaiban ülő előkelőségeket. Néhány ka
szinópáholy azonban üresen is maradt, igy 
például a Lipótvárosi Kaszinó sem nagyon 
képviseltette magát. Nem láttuk ott a pesti 
színházi világ sztárjait sem. Makog Margit 
volt az egyetlen, az eminens pesti színész
nők közül, akit középpáholyában üdvözöl
hettünk

Három óra után néhány perccel minden 
látcső a tribün páholya felé irányult.

Megérkezett Horthy Miklós kormányzó 
tengemagyi uniformisában feleségével, aki 
elegáns szürke selyemruhát viselt és fiával, 
aki szabályosan derbi-massig öltözött. Zsa
kettben, cilinderesen a derby férfiközönsé
gének egyik legfinomabb és legelegánsabb 
jelenségének számitott. Lassanként azonban 
kezd gyűlni az arisztokrácia, amely teljes 
számmal kivonult. Itt van az Odescalchi 
hercegi család, Batthyány Elemér gróf, a ló- 
.versenytér nyolcvanötéves doyenja, akinek 
nevéhez számtalan klasszikus verseny di
csősége fűződik, a Podmaniczky bárók. 
Zichy Jenő, Andrássy Géza Lipót grófok, 
Erdödy Rudolf gróf.

Általános feltűnést kelt Harkányi Anna 
bárónő, az egyik legnagyobb istálló tu*  

lajdonosnője,
a gyepen sétál Gáger János báró, a francia 
katonai attasé, Eszterházy János gróf és 
szürke ruhában, girardi-szalmakalapban az 
olasz követ, OxUia olasz katonai attasé és 
felesége. A diplomáciai karból eljött a belga 
kövét és az amerikai követ is és nagy társa
sága van Shvoy altábornagynak, a szegedi 
dandárparancsnoknak is. Egyszerű fehér 
ruhában nézelődik a ringnél Bolza Marietta 
grófnő, a legendás Vigyázó-örökös, férjével, 
Zichy Domonkos gróíTal, csatlakozik hoz
zájuk Eszterházy Pál herceg, akiről ez al
kalommal elmaradt a zsakett és helyette 
amerikai kötött zöld sportkabátot visel.

A hölgyek, akik leginkább a polgári tár

*
A derbynap részletes eredménye a követ

kező:
I. FUTAM. 1. Blaskovich A. Pajzán (pari) 

Schejbal, 2. Fonólúny (6) Klimscha, 3. Pici 
(6) Csuta. F. m.: Tékozló, Schwarzwald, Oko
san, Zsivány, Csak előre. Tót.: 10:26, 15, 21, 
19. — II. FUTAM. 1. Mr. Richards Fababa
(8) Weckermann, 2. Herbstzeitlose (8) Klim
scha, 3. Fasisla (2) Schejbal. F. m.: Rabló, 
Robogó, Daruhát, Marlinsberg, Igazggyöngy, 
Máramaros, Péter .Harangvirág, Annabál Rab 
Ráby. Tót.: 10:106, 26, 29, 17. — III. FUTAM. 
Magyar Derby. 1. Mr. C. Wood Starlight 
(6:10 reá) Carslake 2. Horváth Ákos Rendes 
(33) Szilágyi 3 Petanovits József Honpolgár 
(16) Esch Gy. F. m.: 4. Torontói, 5. Kaptiány, 
6. Zápolya, 7. Otranto, 8. Sátán, 9. Betyár, 10. 
Ármány, 11. Sempcr, 12. Dagger. Fellnrtva 10 
hosszal nyerve, fél hosszal harmadik, fejhosz- 
szal negyedik. Idő 2 p. 32 mp. Tót.: 10:15, 15, 
277, 91. — IV. FUTAM. 1. Wenckheim D. gróf 
Adagio (8:10 reá)• Schejbal, 2. Rózsám (1X) 
Csapiár, 3. Maris (16) Mészáros. F. m.: Ugy?. 
Nőaás, Kacagány. Tót: 10:24, 13, 13. — V. 
FUTAM. 1 Wenckheim D. gr. Párduc (6) 
Schejbal, 2 Módos (4) Blackbum, 3. Csele- 
patak (20) Hevesi. F. m : Nebuló. Anno Santo, 
Arme Grcdl, Napamasszony, Suta, Hetty, Tábla
bíró Bujdosó, Durcás, Turkana. Tót : 10:74,
25, 26, 165. — VI. FUTAM. 1 Wenckheim gr. 
Diadal (7:10 reá) Schejbal, 2. Maróth (3) 
Csapiár, 3. Erdélygyfingve (2 >4) Esch. F- m : 
Ahogy akar Tol.: 10:18. A kettős fogadások 
osztaléka a Fababa—Párduc dubléra 5:527.

J«
Esetleges osztalékok ■ derbyben. Rendes 

5621, Honpolgár és Betyár: 265, Zápolya 52, 
Otranto 162, Kapitány 539 Sátán 432, Sem- 
Ppr 352, Dagger 153, Torontói 144, Ármóny 
125.

A Grosser Prcls von Wien, az osztrák 
ügetősport egyik legértékesebb diját vasár
nap a derbygyőztes Ileinrich nyerte meg 
a ml Ellynk és Halia előtt. A győztes ideje 
1.24.6 mp.

Az országos lovas
mérkőzések befejező napja

Izgalmns küzdelmekben volt gazdog a Nem
ül*  *' 0VBrda lovasmilingjénck befejező napja 
Már a kora délutáni órákban nagy és előkelő 
közönség gyönyörködött n dijlovogláshnn. mire 
P°dig az Urlovasnők vadószugralása került 

sadalomból kerültek, ki, teljesen ismeretle
nek, de szépek.

Feltűnően sok a sárga kompié — ez 
még a Kirúly-dij Idejéből muradt meg, 

amikor a kutyaszorító hideg, bundát 
kényszeritett a gyönyörűen megkonstruált 
álomtoalettekre. Mindenféle divattudósitás 
ellenére rendkívül sok a csipkeruha, 
amelynek egyik legdecensebb viselője, Hat
vány Lili bárónő. Nagysietve jön meg a 
űreher-család, utána a Schiffcr-csalfiá, 
néhány kaszinótag, igy Fáy Elemér, Buko- 
viczky Péter, de

a legnagyobb feltűnést mégis egy 
nyurga, kampósorru fiatalember kel

tette: Carslake,
aki egyenesen Londonból jött a derby fa- 
vontjának, a Star Lightnek lovaglására. 
Sok arisztokrata gyűl köréje. Barátságosan 
elbeszélgetnek vele azokról az időkről, 
amikor még Budapest sztárja és Janek ri
válisa volt a gyepen. A zsokésztár interjút 
ad és elmondja, hogy bár sok angol dijat 
kellett lovagolnia, idejött, mert a szive 
ide húzta. (No, meg az a tízezer pengő, 
amit a derby fölényes megnyeréséért ka- 
pottl)

A nem túlságosan zsúfolt tribünök előtt 
nagy lótás-futás támadt, harangjel és start
hoz állnak a paripák. Mindenki biztos a fa
vorit Star Light győzelmében! Nem is izgul 
a közönség, amikor a starttól elugranak a 
lovak és nagy hosszal kiugrik Star Light. 
A zöldtestü Carslake messze kivirit a tö
megből és

az elcsodálkozás moraja zug végig a 
tömegen, amikor busz-harminc méter

rel megelőzi a többit.
Ezt az előnyt tartja is és Luczenbacher 
istállótulajdonos boldogan és nyolcvanezer 
pengővel gazdagabban engedi le szeméről 
a látcsövet akkor, amikor lova könnyedén 
befut a célba.

— Ilyen kanca még nem volt a gyepen! 
— kiáltja mindenki lelkesülten, bárcsak 
másfélszeres pénzt fizetett a nemes paripa.

— Éljen Carslake! — ordítja a tömeg 
‘és tapsol, mintha színházban lenne — a 
teatrálisan hajlongó ausztráliai zsokénak.

— Ez is valami? — szólal meg mögöt
tem egy kilencvenéves arisztokrata dáma, 
enyhén raccsolva. — Ha engem rákötöttek 
volna a Star Light ra, én is megnyertem 
volna a derbyt ...

Mindenki elhiszi neki.
Stób Zoltán.

sorra, a szomszédos lóversenylérröl a Derby 
közönsége is átjött, hogy élvezze a szebbnél- 
szebb ugratásokat s a nálunk először kiirt 
Bravurugratás (Puissance). Megjelent nagy
bányai Horthy Miklós kormányzó feleségével 
és fiaival, Auguszta főhercegasszony Magdolna 
főhercegnővel és igen sokan a politikai, kato
nai és társadalmi előkelőségeink soraiból. Az 
Urlovasnők vadászugratása igen nehéz feladat 
elé állította hölgylovasainkat, több esés is elő
fordult, szerencsére azonban komolyabb baj 
nem történt. Ezt a számot nehéz küzdelem 
ulán Fáy Halász Ida nyerte meg. A miting 
befejező száma a Bravurugratás volt, amely
ben 1.60 m. hat lovas küzdött hiba-pont nél
kül, ezt a magasságot már csak hárman ugrat
ták hibátlanul és képesítették magukat az 
.170 cm.-es ugrásra. Itt Schaurek Ottmár Mr. 
Spokes lovával valóban bravúros ugratással 
végzett hibótlauul, mig Bodó Imre és Kánya 
Antal ezen a parcouron mór szereztek hiba
pontot. A részletes eredmény a következő:

Díjlovaglás: Indult 14 ló. 1. Magasházy 
László Mugduska, lovagolta vitéz Szabó Géza,
2. Beretvás Endre Kobi, lovagolta tulajdonos,
3. Száz Endre Gazdáné, lovagolta tulajdonos,
4. Németh Lajos Fickó 11., lovagolta tulajdo
nos. — Urlovasnők nehéz vadászugratása: 21 
induló. 1. Fáy Halász Ida Carmen, lovagolta 
tulajdonos, 2. Pásztói istálló Fecske, lovagolta 
gr. Széchenyi Írnia, 3. Hungária conc. isi. 
Gigolette, lovagolta Pauly Hartmanné, 4. Hun
gária conc. bt. Lavendula, lovagolta Pauly 
Hartmanné. •— Braburugratás: Indult 26. 1.
Schaurek Ottmár M. Spokes, lovagolta tulaj
donos, 2 bodó Imre Nemere, lovagolta tulaj
donos, 3. Kánya Antal Gyönyör, lovagolta tu
lajdonos, 4. holtversenyben Tuzsérl ist. Nanette 
lovagolta hg. Odescalchi Miklós, és Tuzsériist. 
Devole, lovagolta hg. Odescalchi Miklós.

— Izgalmas, veszedelmes artista kaland 
a Bekelow-cirkuszban. Vasárnap este ve
szedelmes és izgalmas artislakaland játszó
dott le a Be/iefo^-cirkuszban. A cirkusz 
műsorán produkálja mugát Vabanque né
ven egy artista. A száma abból áll, hegy a 
cirkusz kupolájának magasságában átugrik 
(>gy nyolcméternyi távolságban álló tra
pézre. Vasárnap este az artista ugrása köz
ijén könnyen végzetessé válható baleset tőr
lent. A trapéz drótjai elsznkir”nk és Ya- 
banquc a kupola magasságából lezuhant. A

cirkusz közönsége rémülten, dermedten 
nézte, mi történik. Az ügyes artistát azon
ban nem hagyta cserben a lélekjelenléte, a 
levegőben zuhanás közben szaltót irt le, 
két kezére zuhant és olyan szerencsésen 
esett, hogv semmi baja nem történt. Né
hány másodpercig tartó dermedt csend ulán 
a közönség magához tért a rémületből s 
lelkesen megtapsolta a bátor és ügyes ar
tistát.

— A traktor áldozata. Kaposvárról jelentik: 
Megdöbbentő szerencsétlenség történt vasárnap 
Balatonujlak községben. Kiss Pál 29 éves föld
míves édesapja traktorát akarta megindítani, 
azonban olyan vigyázatlanul, hogy a lendítő- 
kerék elkapta. A szerencsétlen fiatalember 
olyan súlyos roncsolásokat szenvedett, hogy 
mielőtt még orvosi segítség érkezett volna, 
meghalt.

— Megmérgeztc magát a Vadászkürt-szálló 
pénztárosnője. Vasárnap este a Vadászkürt- 
szállodába hívták ki a mentőket, ahol esz
méletlen állapotban találták Cser Jolánt, a

hotel .33 éves pénztárosnőjét. A mentőorvos 
megállapítása szerint a fiatal tisztviselőnő 
luminállal mérgezte meg magát. Eszméletlen 
és súlyos állapotban szállították be a Rókus- 
kórhózba. Az eddigi rendőri vizsgálat annyit 
már megállapított, hogy a tisztviselőnő áh 
matlanság ellen régóta szed már luminált — 
nem tudni azonban, hogy a szokottnál na« 
gyob adagol ma nem öngyilkossági szándék*  
ból vette-e be.

— Hirtelen halál az utcán. Schultz Józsefné 
55 éves asszony a III., Tél-utca 4. számú ház 
előtt hirtelen rostul lett, összeesett és meghalt. 
A kihívott mentők már nem tudtak segíteni 
raja. Holttestét a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították

— Halálrazuzta a locsoló kocsi a kocsist. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Hódmezővásár
hely város locsoló kocsijának kereke munka 
közben összetört és n körülbelül ezer kiló 
súlyú kocsi Magyar József harmincéves ko
csisra zuhant, akit a szó szoros értelmében 
szétzúzott. A szerencsétlen ember szörnyet

halt.

ÉRTESÍTÉS!
A jóhirnevü «Norma» cipöház felszámolt, teljes árukészletét, 1571 pár egésa 
finom női és férfioipöt lényegesen a gyári előállítási árak alatt sikerült meg
vennünk. Ezen ritka kedvező vétel előnyeit vevőközönségünknek akarjuk juttatni, 

miért is elhatároztuk, hogy
Hétfőtől—Szombatig

rendezünk. Ezen hét alatt cipőosztályunk összes cikkeinél

a fciíxasetes tt összegek feléről 
vásárlási utalványt adunk vissza mellyel többi osztályainkon

Őszinte öröm tölt el bennünket, hogy egy ily különösen 
kedvező vásárlási alkalommal szolgálhatunk kedves vevőinknek.

Néhány példa női cipőinkből: Ar: Visszatérítés:
Varrott Sdndolottcípők, nagy választékban-------9.80 pengő 4.90**J^
Női Cipők, különböző egyes párok, Igen szép kivitelben — 12.“" ’ 6.“" •
Fehér antilopcipök, » 7.25 >
LakkCÍpŐk, pánttal, kiváló jő minőségben--------------------. 19.50 ’ 9.75 •
Valódi „Goodyer“ varrott trottörcipök 24.80 > 12.40 >
NŐI teníszcipok, kiváló minőségben, creppe-talppúi-5.89 ■ 2 90 •
Műi f Ürdocipolc, egósz gumiból. minden színben- 1.98 • '"“.99 •
Nyári vászonclpők g.í_ T.ÖO

és sztlrko színben, börerös amerikai pamutronélból rf<trlw

Férfi cipőinkből: Ar:
F érfi fé!CÍpÓ, barna és fekete színben, Igen tartós Jó kézimunka 19.59 pengő 

Férfi félCipO, a legújabb „DERBY" szabásban, barna színben 22.— •
Férfi félcipő, _ 29.50 •
Férfi fÓlCipŐk, fehér, barna bőrdiszltéssel, elsőrendű kézlmuka 28— •
ElÓiráSOS tiszticipok, elsőrendű lakk- és boxbórból P 28 *
SpOrtCipŐk, magasszáru, duplatalppal _  . _____________26.— •
Férfi tOníSZCÍpOk, kiváló minőségben, creppe talppal,... 5 80 •

Vf.si.térlté.Nyári vászoncipők 3*50
és szürke színben, bőrerős amerikai pamutfonálból p,ngfl

1.75
p-ngfe vAnárlial ntalvíny

Gyermek cipőinkből: Ar: fisszitiriUr
Bábycípők, sarok nélkül, Igen Ízléses kivitelben_______ 2 90 pengő 1.45®
Magasszáru gyermekcipők, ViT- - 3.60 • 1.80 >
Gyermek lakkcipők, m-m mm.____________ 11.50 • 5.75 •
FÍU Félcipők, barna színben, ígon tartós minőség86 tói 89-ig.. 17.50 • 8.75 •

Gyermekcipőknél számonként mérsóKelt áremelkelós.
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*— Gázolt, azután továbbrobogott az autó. 
Súlyos kimenetelű autógázolás történt va
sárnap reggel a gróf Haller-utca 76. számú 
ház előtt. Petruják István 30 éves sofTőr a 
Bp. 18—éOt. rendszámú autótaxijával el
ütötte Birinyi István húszéves kubikost, aki 
egy talicskát tolva maga előtt, haladt az út
testen. A kubikos n gázolás következtében 
több sérülést szenvedett. A mentők sulyos 
állapotban szállították kórházba, az autó 
vezetője ellen pedig megindították az eljá
rást. — Pestszenllörinceh az 50. Jelzésű 
villamos végállomása közelében Pécsi Al
bert posfaallisztet elütötte egy ismeretlen 
autó, amely a gázolás után tovább robogott, 
Pécsi percekig feküdt az úttesten, míg egy 
arrnhaladó kocsivczctő felfedezte a gázolást 
a a súlyosan sérült ember segítségére sietett 
és értesítette a mentőket. A postnnltlsztct 
csonttöréssel és agyrázkódással szállították 
kórházba. Az Ismeretlen gázolót keresi a 
rendőrség.

— As ügyészség körös egy orvost és egy 
kereskedőt. A budapesti ügyészség nyomozó
levelet bocsátott ki dr. Sereg hu Sándor 41 évei 
orvos ellen, aki Markovec községben született 
* akinek állampolgársága Ismeretlen. Az or
vost magán- és közokirathamisilással vádolja 
ar ügyészség s n körözés elrendelésének az az 
oka, hogy a legutóbbi tárgyaláson szabályszerű 
Idézés ellenére sem jelent meg. — Körözőleve- 
Jet bocsátottak ki Zerllng Dános Miksa 40 éves 
kereskedő ellen is. aki legutóbb a Rózsa-utca 
96. alatt lakott. A kereskedőt a büntetőtörvény
szék lopás miatt egv évi börtönbüntetésre 
ítélte, amelyből azonban csak mintegy három 
hónapot töltött ki. Kilenc hónapi és 16 napi 
börtönbüntetése letöltése végett rendelték el or
szágos körözését.

— Elégelt gyermek, frsd Sándor hajnal la
kos feleségével a hntárba ment dolgozni és há
rom és féléves kisfiát a nagyanya felügyeletére 
bízták. Az öregasszony, aki burgonyát főzött, 
a földre telte a forró vízzel telt fazekat. Miköz
ben egy pillanatra kiment, a kisfiú a fazékba 
esett. A szerencsétlen kisgyermek olyan sulyos 
égési sebeket szenvedett, hogy csakhamar meg
halt.

f1l)6rért ön bóaéves és kitűnő 
•hődet *•  vaororát kap:
(Rántotta, hideg rlis málnával 
Joghurt-aludttej, túroscsusza 

Idényt Azelék, tészta stb.)
.LISZT FERENC 

óltezó-kávósóban 
Andrássy út ÖT 

Pompás terrass Jó kiszolgálás

78
— Megtámadták a csendőröket. Pápáról 

Jelentik: Klip nagyközségben tegnap egy 
duhaj társaság haladt végig a falu utcáin. 
!A társaság tagjai szembetalálkoztak egy 
csendőrjárörrel, amelyet Pénzes József őr
mester vezetett. A részeg emberek meg
támadták a csendőröket, egyiknek ruháját 
összcsr.'iggntták, úgyhogy Pénzes őrmester 
kénytelen volt fegyverét használni és rálölt 
Pintér József vincellérre, akit életveszélyes 
állapotban szállítottak kórházba. A társaság 
többi tagjait előállították a csendőrségre. A 
vizsgálat eddigi megállapítása szerint a 
csendörőrmcstcr Jogos önvédelemből hasz
nálta fegyveréi.

Zsoldos
-7- Hősi emléklelcplczés. Vasárnap leplez

ték le fényes ünnepség keretében Gyöngyö
sön, a volt cs. és kir. 6. huszárezred hősi 
emlékszobrát. József királyi herceg, tábor- 
szrrnogy avatóbeszédét mélységes megren
düléssel hallgatta a többezerfőnyi ünneplő 
közönség. Utána koszorút helyeztek az érc
huszárra a volt szövetséges hadseregek kép
viselői és az egész ország polgári és kato
nai hatóságai, egyesületei. Az emlékmű Kis- 
faludy-Stróbl Zsigmond alkotása.

— Elfogták a balatoni villák fosztogatóit. 
Balatonfüredről jelentik: Az aszóföl csendörség 
már régebben nyomozást indított egy nagysza
bású bűnszövetkezet leleplezésére, amely a ba
biloni villák egész légióját fosztotta ki. Most 
sikerült elfogni a vakmerő betörőket, akiknek 
vertre Nagy Józsefné cigányasszony volt s tag
jai cigányokból állott. Ar öttagú betőrőbnnddt 
letartóztatták a a veszprémi ügyészség foghá
zába szállították.

— A Magyar Közgazdasági Társaság évad- 
sázó kttsgytlléae. A Magyar Közgazdasági Tár
saság most tartotta évadzáró közgyűlését a Bu
dapesti Kereskedelmi Akadémia Alkotmány
utcai dísztermiben. A közgyűlésen megjelentek 
Székács Antal, Konkoly Thrye Gyula, I.aky 
Dezső. Navralil Ákos. Hantos Elemér, Papp 
Antal, Tóth Jenő és még sokan mások a köz
gazdaság! élet előkelőségei körül. Éber Antal 
elnöki megnyitó beszéde után dr. Nagy Dénes 
főtitkár terjesztette elő nz igszolóválnsztmány 
jelentését a Magyar Közgazdasági Társaság 
1930. évi működéséről, n számvltsg'ló bizott
ság jelentését, előterjesztette az 1931 évi költ
ségvetést, majd az előterjesztések után Surá- 
nyi Üngrr Tivadar egyetemi tanár tartott elő
adást „Dunplng-e az orosz kivitel" elmen

-r Hadlkttlcaöntalajdonoaok gyűlése. A Ma
gyar HadikótcuÖn Kötvény Tulajdonotok pár
tokon kívül álló blokkja vasárnap délelőtt 
xák Lajos dr. elnöklésévcl gyűlést tartott a Ke- 
leskedrlmi Csarnokban Takács József Javasla
tára elhatározták, hngv a választások alkalmá
val csak arra a jelöltre •rnVaznak. aki kötele
zően megígéri. hogy a hndikőlcsön kötvények 
valotitálásáérl kÖrd Madarasig Bctk Gyula 
báró felszólalása után az elnök bezárta az 
ülést.

Elisabeth Bergnerék 
vagónlakók Sesznek Bécsben

Nem hosszabbították meg budapesti vendégjátékukat
A halódó színházi szezón utolsó fellob- 

banása volt a Vígszínházban Elisabeth 
Bergner és társulatának vendégjátéka. 
Három este három zsúfolt ház a Vígszín
házban. Roboz Imre, a Vígszínház igazga
tója nagyon szerette volna meghosszabbí
tani ezt a jólsikerült vendégjátékot, de 
Elisabeth Bergncréknek hétfőn este már 
Bécsben kell játszaniok. így a prolongáció 
lehetetlenné vált.

Elisabeth Bergner és társulata hétfőn 
hajnalban utazik Bécsbe.

Aniint értesülünk, a kitűnő művésznő 
és társulatának bécsi vendégjátéka elé fur
csa és váratlan akadályok tornyosulnak.

Egyszerűen nem kapnak Bécsben
hotelt.

Rotary Clubok kongresszusa van Bécs-A

Vizcsőrepedés határidőre
Kevés az elővétel, - elküldték a közönséget Matyi színházából

Az a néhány ember, aki szombat estére 
megválótól a jegyét a Budapesti Szinház 
„Ringlitpil" cimü darabjának előadására, 
meglepetéssel tapasztalta, hogy a szinház 
kapui az előrehaladott idő ellenére is

zárva vannak
és azon csak kézzel írott papircédula hir
deti:

„Vizcsőrepedés miatt keddig zárva".
A közönség ezután a pénztárhoz sietett, ahol 
a szinház visszafizette a (mondd és írd) 
egyszáznegyven pengő elővételi bevételt. A 
kedevs közönség bosszankodva szidta a szé
kesfőváros vízmüveit, amely megrepesztette 
Matyi csöveit; a színészek azonban egész 
más hangulatban és érzésekkel festették le 
magukat az öltözőkben. Itt ugyanis Féld 
Mátyás őszintén kijelentette, hogy nem 
tartja meg a szombati előadást, mert a vár
ható bevétele jóval kevesebb, mint a színé
szeknek fizetendő gázsi. ő pedig nem haj
landó ráfizetni. A színészek, mit tehettek 
egyebet,______________________________________

ÓRIÁSI SIKERT ARATOTT
a Nandy-s revü eredeti

Békeffy vokál-kvartett „ 0M Hl AB Aliiaz

Nyári események a berlini film 
és színházi világból

Berlin, junius 21.
(A Hétfői Napló berlini tudósítójától.) A 

kánikulában is vannak érdekes események a 
berlini színházi és filmvilágban. így például 
elsősorban Alpár Gitta esete, akit Berlinbe 
való visszaérkezése után már vártak ameri
kai ügynökei, akik

mesébe Illő ajánlattal akarják kivinni 
a newyorki „Broadway" nevll színház 

primadonnájának.
A szinház természetesen a Broadway-n van 
és arról nevezetes, hogy olt tiz esztendő óta 
mindig telt ház van. Alpár Gittát egyébként 
most gyakran lehet együtt látni Berlinben 
Vilmos volt német trónörökössel, aki meg
kérte az énekesnőt, hogy ha legközelebb 
Pestre megy, engedje meg azt, hogy elkísér
hesse.

Nagy sikere volt Linz Mártának, a világhírű 
magyar hegedümövésznőnek a berlini rádió
ban. Linz Márta egyébként képzett karmester 
is és ősszel Amerikában és Délamerikában fog 
vendégszerepelni.

Hegedülni fog éa zenekart fog vezé
nyelni.

Azonkívül mint komponista is szerepel. Az. 
L’FA egyik uj filmjének ő szerezte a betétszá
mait.

Halmay Tibor a nyári hónapokban a salz
burgi ünnepi játékokon vesz részt, azonkívül

Ma, hétfönl Csak egy napig!

Miénk az éjszaka
a legnagyobb sikert aratott német beszélő

film

Egy jobb család
Vlgjálékattrakcló. Főszereplő:

ANNY ONDRA
MIKI KALANDJAI

ROYAL APOLLO

MOZI

ben és a világ egyik legelőkelőbb klub
szervezetének tagjai olyan tömegesen se
reglettek Bécsbe, hogy minden valamire 
való hotelszobát lefoglaltak. Mivel Bcrg- 
nemek és társulatának feltétlenül Bécsben 
keli játszani, ahhoz a megoldáshoz folya
modtak, hogy

elsőosztályii vagonokat bérelnek és a 
bécsi pályaudvaron fognak 

a bécsi vendégjáték ideje alatt. 
Roboz Imre is Bécsbe utazik a 
még pedig abból a célból, hogy

megvegye a Vígszínház részére Her
czeg Géza Álomexpresszét. 

amelyet, éppúgy mint a Csodabárt, a. Fő
városi Operettszinházzal közös vállalkozás
ban akarnak bemutatni. ,

lakni
Egyébként 
társulattal.

nagy veszekedés és riblllló között el- 
hngylák Matyi müintézetét.

Beszélgettünk Féld Mátyással, aki rend
kívül érdekes módon besz.élt színháza apró 
válságával kapcsolatban az általános szin- 
házválságról is.

— Én nem lopom el senkinek a pénzét, 
tehát nem fizethetek rá egy fillért sem a 
színészekre. Hogy jövök én ahhoz, hogy 
többet fizessek ki, mint amennyit beveszek? 
Egyáltalában hogy jön ahhoz, néhány sztár, 
hogy esténként 80, 100 és 150 pengőket 
kérjen a mai világban?

ez a nyolc-tlz színész teszi tönkre a pesti 
színházakat,

ahol örüljenek, ha a száraz kenyeret meg
kereshetik a tagok. Ma bizony a száraz ke
nyérért kell dolgozni. Ami a magam esetét 
illeti, hát én nem dolgozom hitelre és min
den filléremre szükségem van, hogy a nagy 
revümet, a Feketeszáju menyecskét kihoz
hassam. Harmath Jmrével közösen írtam 
ezt a revüt, amelytől nagyon sokat várok.

két filmben is játszik. Joe Mag „Pappy" cimü 
filmjében és Pon^mer uj filmjében. Halmay 
egyébként

megnyerte ■ Berlinben élő külföldi 
színészek ténnlszversenyét, 

amelyet a „Blau Wells" előkelő pályáin tar
tottak meg.

Ernszter Dezső, a Staatsoper basszistája 
Dessauba szerződött, ahol augusztus 15-től 
kezdve fog fellépni. Ernszter előzőleg a 
bnyruthi ünnepi játékokon fog énekelni. 
Wagner özvegye sürgönyileg hívta meg Salz
burgba.

Mihály István, a „Béla, aki 26 éves" szer
zője, aki végleg letelepedett Berlinben, több 
filmet irt át és több filmnek volt társszerzője. 
Most készült el első nagy „saját" filmjével, 
amelyet az egyik legelőkelőbb filmgyár elfo
gadott forgatásra.

A másik Mihály, a világhírű Mihály Dénes 
uj találmányát, amely a tonfilniek felvételé
nek egyszerűsítését szolgálja és a hangot te
szi finomabbá, eddig az angol, svájci és né
met vállalkozók vették meg. Most egy ameri
kai és egy japán érdekeltség tárgyal a talál
mány megvétele ügyében.

Verebes Ernő, aki nem nősül, mint ahogy 
elterjesztették róla, Joe May uj filmjében 
nagy szerepet kapott. Ez lesz az első filmje, 
amelyben övé a férflföszerep.

Joe Paszternák egy hétig külső felvételen 
volt. Bejárta a rendezővel és az operatőrrel 
Németország legtöbb nagyvárosát. A „Sztráj
kol a gólya" cimü filmjük befejezd felvételeit 
készítették el. Paszternák egyébként a nyár
utói és őszi „felvételszezónhan"

10 filméi készt! el |
az Universol égisze alatt. Ezeknek legnagyobb 
részét Székely István fogja rendezni, aki most 
fog elkészíteni egy fülballfilmel, amelynek 
minden métere a futball-pályán készül el és 
nmelvnek keretében busz percig pereg le egy
folytában egy izgalmas mérkőzés a nézők 
előtt. A film szakrészének tanácsadója való
színű lég a Berlinben élő Scháffer Spéci les*
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színházi napló
A Vígszínház vasárnap befejezte szer-öd 

tetési tárgyalásait és megulakultnak je' 
lentette ki társulatát. Ma irta alá a szerő. 
dósét a Feketeszáru cseresznyéből itnrfrt 
kitűnő, fiatal színésznő, Eőry Erzsi, akire 
nagy feladatot biz a jövő szezónban a Viq. 
szinház. Ugyancsak ma irta alá szerződését 
Tőkés Anna, aki — mint a Hétfői Napló 
elsőnek jelentette — a Nemzeti Színháznál 
lévő gázsiredukció miatt elsőnek vált mfQ 
az ország első színpadától és kötötte le ma
gát három évre a Vigszinhárhvr.
A z újságírók jóléti intézményei javát a F.lisa- 

beth Bergner tiszteletére hétfőn este félti- 
órai kezdettel a Fórum Filmszínház díszelőadást 
rendez az Ariane cimü filmből. A díszelőadáson 
valószínűleg megjelenik Elisabeth Bergner is 
aki ennek a csodaszép filmnek főszereplője. Ar 
előadás jövedelme az újságírók jóléti intézmé
nyeié.
1\A(I este megnyílt az Omniában a talkieka- 
í x báré Fekete József, a Betldentéri Szinhá- 
igazgatójának vezetése mellett. A kitűnő műsort 
amelyet a főváros egyik legjobb kabaréegyüttese 
adott elő, a közönség ’endkiuüli szeretettel fo
gadta.

......Saslíszek
Farkasrét. S9-ea villamos SUveg.n. 7. Tel. ŐTt.ss 
KltUnö magvar konyha Állandó clyánvieae 
Gvttnvttrtt kilátás. KUlUn szobák, rekepáha

Vendégu

A Fővárosi Operettszinház elmúlt sze- 
zónja nagy vesztességgel záruit és bár 

Sebestyén Dezsőnek még tizenegyévcs bér
lete van a Fővárosi Opercttszinházra. mégis 
kénytelen volt anyagi támasz után érdek
lődni. A szinház bérletét meg akarta osztani 
valakivel- és ez a valaki már jelentkezett is, 
Rozsnyay Kálmán, az ismert zeneszerző és 
kiváló artista személyében. A tárgyalások 
nagyon előrehaladott stádiumban vannak és 
nagyon valószínű, hogy a jövő évre Rozs
nyay erős anyagi és művészi érdekeltséget 
vállal a Fővárosi Operettszinház vezetésé
ben.
Pérjhezmenési láz van a pesti színházi világ- 
8- bán. Ma már ugylátszik nem a „nagy" bi
zonytalanra, hanem inkább a kisebb ,;flire" buk
nak a színpad apróbb és nagyobb dámái. Egg 
ilyen inciflnci kedves színésznő ment férjhez a 
napokban, még pedig regényes körülmények-kö
zött. Hosszabb ideje udvarolt már neki a szimpa
tikus fiatalember, a jelenlegi férje, akit szülei 
adósságai miatt kitagadással fenyegettek. Mit 
csinál ilyenkor a szerelmes lovag? Elveszi felesé
gül imádottját, részint a család pukkaszlására. 
részint pedig érzelmi okokból. Megtörtént tehát 
a házasság, a bomba robbant. A kétségbeesett 
szülők láttára a fiatalember azután megbánta 
snájdig lépését, és kezdte belátni, hogy 
bármilyen aranyos és kedves őnaqysága, elha
markodottan házasodott. Ebben a pillanatban 
tárgyalások folynak — a válásra, vonatkozóan.

15 fokkal hlvösobb ax utcánál

A oyoMk osziliy 
(Goods News) 

negyedik hétre 
prolongálva 

Előadások 2-6-lg folytatólagosak, 
avulón 6, 8, 1u órakor.

800 ülőhely 1 pengőtől 2 pengőig.

fi'okát beszélnek arról a primadonnáról, 
aki elutazott körünkből és pályát vál

toztatott. A primadonnából privát asrzony 
lesz és mint ilyen, a I.idó hüs hullámaiban 
piheni ki expresszházassága fáradalmait. .4 
primadonna olyan gyöi yörü gesztussal uta
zott el Pestről, amelynek hallatára talán az 
összes ellcnprimadonnák és sztárok kényte
lenek irigységükben el sárgulni. Ez a pri
madonna, miután közel harminckétezer 
pengő adósságot fizetett ki. ötezer pengét 
küldött egy bűbájoson kedves levél kísére
tében elvált férjének, akinek sok mindent 
köszönhet életében, de aki most meglehető
sen szűkös viszonyok közölt él.
A Cs. Sz. K. tegnapesti előadását a kor

mányzó és családja is végignézte ~n- 
'gyík páholyból, akik sokat tapsoltak a bű
bájos nyári operett főszereplőinek. A dara
bot egyébként tegnap Bécsben filmre is el
adták. Rövidesen megjelennek a bécsi filme
sek és leforgatják a Csalódott Szerelmesek 
Klublónak filmváltozatát Pesten.

• s SS
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Barsi az 1000 méter, a BBTE pedig 
az olimpiai staféta rekordját javította
meg az MTK atlétikai versenyén
Madarász egy kilépett dobása 5030 cm! — Engel legyőzte 
sprintereinket, Korév s pedig ZsuHkát — Bácsalmási Péter 

4545 cm-rel legyőzte Marvalitsot és Donogánt
Szinte kételkedve állt meg az ember vasárnap 

délután, amikor ugy egynenved négy tájban 
belépett az MTK pályára: vájjon csakugyan az 
MTK atlétikai versenyére ért-e ki, avagy elté
vesztette a házszámot? Mert az atlétikai ver
senyek látogatói — valljuk csak be őszintén — 
rég elszoktak attól, hogy ilyen nagyszámú kö
zönségét lássanak egy versenyen. T nem 
kell egyéb, mint hétről-hélre megismétlődő jó 
eredmények és egyszerre csak azon vesszük 
észre magunkat, hogy nini

az atlétikának is van már közönsége!
Na de nemcsak a közönség nagy számán ör

vendezünk ám, hanem az atléták jó teljesít
ményeitől is büszkén dagadozik a honfiul ke
bel. Mert tessék csak idefigyelni:

Vasárnap délután az MTK pályán — 
ugyanott, ahol 1928-ban Egri állította fel 
47.37 cm.-es rekordját — Madarász minden 
európai dobó közül elsőnek, tuldobta az 50 

métert diszkosszal.
Madarász azonban kilépett e dobásánál s igv 

bármilyen nagy is az, csak emlékként marad 
meg. Madarásznak egyébként volt még egy re
kordon túli dobása:

48.65 cm-es ragyogó dobás volt ez, de en
nél Is kilépett

így ötödik — 46.64 cm.-es dobása volt a leg
nagyobb, amivel színién a legelső volt a Re
mecz nélküli mezőnyben

Két rekord dőlt meg e versenyen.
Az egyik Barsi nevéhez fűződik. Barsi pom

pás futás után fölényesen győzött Szabó és a 
cseh Krátky ellen s

ideje 2.30 mp.-es kitűnő uj rekord.
A másik rekord a BBTE stafétájának nevéhez 

fűződik. Végre rászánták magukat, hogy meg
javítsák a MAC őskori rekordját s 3.35.2 mp.-es 
idejük

egy másod perccel jobb

A régi rekordot Szabó tartotta 2.31.8 inp.-el.
3000 m. síkfutás. 1. Kostyák Brünn 9:01 mp. 

2. Krizsán: 9: ol. 8. 3. Ossip MOTE 9.24.2 mp. 
— Kostyák vezette végig a mezőnyt, Krizsán 
ugyan megpróbált néhányszor az élre szökni, 
de támadásait Kostyák mindig visszaverte. A 
finisben azután a frissebb Kostyák biztosan 
győzött. Indult még Hcvele is, de ő a hatodik 
körben felbukolt, mire egy kör után feladta a 
versenyt.

110 m. gátfutás. 1. Kovács BBTE 15.8 mp. 
2. Boros KEAC 15.9 mp. 3. Kálmán SzSE 15.1 
mp. — Boros kilenc gátig vezetett, abban 
azonban megbotlott, mig az addig harmadik

helyen fekvő Kovács felnyomult és nagy küz
delem után győzött.

Magasugrás. 1. Késmárki BBTE Í80 cm. 2. 
Orbán BBTE 176 cm. 3. Pesti TFSC 170 cm.

Tduolugrás. 1. Goda MAC 6.72 cm. 2. 
KEAC 6.43 cm. Versenyen kivül indult 
UTE és 700 cm. ugrott.

Rúdugrás. 1. Koreys Prága 380 cm. 2. 
vils MAC 360 cm. 3. Zsufka 360 cm.

Sulydobáx. 1. Darányi MAC 1473 cm. 
litzi TSFC 1361 cm. 3. Vanaucek Prága 1328 
cin. — Indult még Kiss, aki versenyen kívül 
1430 cm.-t dobott.

Diszkoszvetés. 1. Bácsalmási Péter TSFC 
4535 cui. 2. Marvalits BTC 4518 cm. 3. Dóim- 
gán BTC 4510 cm. Bácsalmási győzelme igen 
népszerű volt s a nagy tapsra, amit kapott, rá 
is szolgált, miután a multheti dekatlonrekord 
után a teljes Remecz nélküli diszkoszdobóme- 
zönyl legyőzte. A versenyen kivül induló Mada
rász 4664 cin.-t dobott.

Gerelyvetés. 1. Takács Postás 5881 cm. 2. 
Mandalik UTE 5469 cm. 3. Budaváry 5454 cm.

4X100 m. staféta. 1. UTE 43.4 mp. 2. MTK 
44.3 mp

Olymplai staféta. 1. BBTE (Barsi, 
Kovács, Zsitvay) 3.35.2 mp., országos rekord. 
2. MTK. -— A BBTE 100 méterrel fölényesen 
győzött.

Jánosi 
Szabó

Karlo-

2. Ku-

Szalai,

Budapesten döngették és Debrecenben javították meg a 
diszkoszdobó rekordot

Remecz uj rekordja: 4883 cm.1
Debrecen, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen
tése.) Nagysikerű atlétikai*  versenyt rendezett 
vasárnap a DEBE, amelynek messze kiemel
kedő száma volt a diszkoszdobás.

Remecz, aki Miskolcon már 4723 cm-es 
dobással a rekord keretébe férkőzött, 
4883 cm-re javította az országos rekordot.

Remecz mögött Regős MASE 4360 cm-es 
szintén jó eredménnyel lett második, míg 
harmadik i Gelly DVSC lett, akinek 4165 cm-es 
eredménye kerületi rekord.

A többi számok közül a 2009 méteres sík
futást Móna NyTVE 5:57 mp-es kerületi re
korddal nyerte, mig a mig a távoli 651, a 
nyerte meg Botllik BBTE.
hármasugrást 1319 cm-es eredményekkel

a Ringen való nagy felvonulásául fejezik be és 
a felvonulók tömegeit 4000 motorkerékpáros 
és 10.000 kerékpáros atléta nyitja meg, befejez
tük ezt a számokban mindenesetre páratlar I 
nagyarányúnak Ígérkező programm ismerte le
sét.

A munkásfiatalság vizsgája a 
bécsi munkásolimpiász előtt
Egy hónappal a bécsi munkásolimpiász. előtt 

bemutatkozott — legalább nagyjában — a ma
gyar munkás sportolók szépen fejlődő sport- 
kultúrája .

Különösen nagy sikere volt az egyméteres 
„munkás atláték" szereplésének.

Az apróságok bájos, ügyes és ügyetlen mozdu
latai viharos tapsra ragadták a közönséget. De 
a nagyok sem panaszkodhattak. A megafon- 
zenére bemutatott szabadgyakorlataik plaszti
kus szépsége nagy hatást tett. Ugyan-e sorsban 
osztozott a korlálcsapat erőteljes gyakorlat
sorozata, valamint az MTE hölgyeinek ritmikus 
tornája, amely már szerves része a munkás
olimpiász programmjának.

Tarka sziliektől derűs kép, kacagás, a fia
talság remek ritmusa és — főleg — fegyelem: 
ez röviden a jólsikcrült vasárnap összefogla
lása.

A tornász-számokat a magyar-osztrák mun
kás válogatott futballmérkőzés követte. Ebben 
azonban már nem voltak a magyar színek sze
rencsések.

Az osztrák csapat 3:1 (1:0) arányban meg
érdemelten győzött.

a második félidő 30. p.-ébcn sötétség miatt le
fújt mérkőzésen. Az osztrák munkáscsapaton 
erősen látszott a nagy bécsi fulballkultura ha
tása, amellyel szemben a magyarok csak a len
dületüket tudták harcba vinni. Az osztrák gólo
kat Tornán, Gpaun és Neumann, a magyarokét 

szabadrúgásból Brezovszky lőtte.

A kunszenltniklósi református gimnázium 
diákatlétái nyerték a Szent Imre-vándordijat 
A kitűnő vasárnapi eredmények között van egy középiskolai rekord is

világhírű Kerékpáron, 
varrúgűpek részletre is 

„oiaoAL**  ThOkűiy-ut 28.
Keleti n. n.xftzeleb.) Kérjen díjtalan kénes naa.v árjegysékst.

a fennálló rekord

Zsltvay.
öt cseh atléta indulása adta meg a verseny

nek a nemzetközi színét. Közülük a pálmát két
ségkívül Engel, a kitűnő sprinler vitte cl. En
gel nem átallotta és ugy 100, mint 200 méteren 
rávert sprintereinkre, időt adva ezzel nekünk, 
bogy töprengjünk sprintereink régi dicsőségé
nek elmúlásán. Csalódás volt a rúdugrás, ahol 
Zsuffkától 4 méteres ugrást vártunk. Ehelyett

Kortya 880 cm.-el Is győzni tudott és 
Zsuffka csak 300-ig vitte.

Nem lehetett volna ez a verseny egy héttel 
hamarább? Vanaucek ellenben a döntőbe sem 
jutott. Igaz azonban, hogy csak 44.54 cm.-t do
bott . . ,

100 m. síkfutás. 1. Engel Prága 108 mp. 2. 
fccrő 10.9 mp. 3. Sugár UTE 10.9 mp. Végig 
yerő vezetett, Engel csak a finisben nyomult 
fel és mcllbedobással győzött.

200 m. síkfutás. 1. Engel 21.6 mp. 2. Valentin 
SAC 23 mp. 3. Jávor MTK 23.8 mp. — indult

.8 Gerő Gábor, de öl a starter két kiugrás 
mialt, igen helyesen, kiállította, amiért

a közönség egy része indokolatlanul he
vesen tüntetett Talár ellen.

400 m. síkfutás. Meghivási verseny. 1. Zsit- 
vay BBTE 50.2 mp. 2. Fischer Prága 50 5 mp. 
3. Lázár KEAC 52 mp — Zsitvay hatalmas 
tempót diktált, amit Fischer nem tudott át
venni és leszakadt. A finisben azonban vesze
delmesen felnyomult, de már későn és Zsitvay 
biztosan 2 méterrel győzött.

1000 m. síkfutás. 1. Barsi BBTE 2.30 mp. or- 
>«ágos rekord. 2. Szabó MAC 2.31.7 mp. 3. 
Krátky Prága 2.34.8 mp. — Barsi vezette a 
fneíőnyl egészen ötszáz méterig, olt Szabó vá- 

82 ^Irc, ’nig Krátky hátul a csomóban hú
zódott meg. 800 méterig vezetett Szabó, Itt

hatalmas sprinttel Barsi szökött az élre és 
csodaszép finis után nagy fölénnyel győ- 

— tölt 

adta meg a vcrseny-

Vasárnap a koraesti órákban befejezték a 
középiskolások országos bajnoki atlétikai ver
senyét. Még szombaton, a csapatversenyek ré
vén nagy fölényben volt a vidéki diákgárda. 
Vasárnap azonban az egyéni versenyei és a 
stafétasztfmnk következtek és ezekben már a 
pesti diákatléták ragadták magukhoz a győ
zelmet.

A pontversenyre kiirt Szent Imre vándordíj 
küzdelmei során azonban

a kunszentmiklósl református gimnázium 
diákjai oly nagy pontelönyre tettek szert, 
bogy azt már senkinek sem sikerült be

hoznia.
A vasárnapi bajnoki eredmények közül ki

magaslik
Koller Henrik (Állami tanítóképző) 715 
cm.-es uj középiskolai lávolugró-rekordja.

Lindner Gedeon (Ag. ev. gimnázium) százas 
ideje. Általában kitűnő eredményeket hozott a 
kétnapos középiskolai bajnokság.

Az. előkészités Cs a Iebonjolitás nehéz, mun
káját Krompaszky Miksa tankerületi főigazgató 
és Nadenbach Emil, a KISOK testnevelő igazga
tójának vezetésével, Michnay és Kozák testne
velési tanárok végezték megfelelő assziszten
ciával.

100 m. síkfutás. Bajnok: Lindner Gedeon ág. 
ev. g. 11.5 mp., 2. Trummcr Endre miskolci 
kir. kát. rg. 116 mp., 3. Kereszthy Géza ág. 
ev. g. 11.6 mp.

Magasugrás. Bajnok: Rővó István Zrinyi r. g.

178 cm., 2. I.cvlczky Béla nagykállői r. g. 
cm., 3. Koller Henrik áll tanítóképző 165

400 m. síkfutás. Bajnok: Fried Sándor, 
rösmarty reál 53.5. mp., 2. Aradi, Kecskeméti 
ref. rg. 54.2 mp., 3. Szenliványi, debreceni ref. 
rg^.54.4 mp.

Diszkoszvetés. Bajnok: Goldflnger, Kemény 
Zsigmond reál 35.10 cm., 2. Kovács, Zrinyi 
r. g. 34.98 cm., 3. Papp, Szent László r. g. 
33.59 cin.

5X100 m. staféta. Bajnok: ar ág. ev. gimn. 
csapata (Márkus, Németh, Lindner, Vadja, 
Kereszthy) 58.8 mp., 2. a Szent István r. g. 
csapata 59 mp., 3. a szegedi állami reáliskola 
csapnta 59.2 mp

Sulydobáx. Bajnok: Csányi, Kossuth felső kér.
12.86 cm., 2. Deák, szegedi áll. r. g. 12.14 cm., 
3. Pálinkás; szegedi kegyesrendi gimnázium 
12.12 cin.

110 méteres gátfutás. Bajnok: Dvoracsek. 
Szent István r. g. 15.8 mp., 2. Szabó, Toldi reál 
15.9 mp., 3. Török, szegedi áll. r. g. 15.9 mp.

Távolugrás. Bajnok: Koller, áll tan. képző 
715 cm., országos középiskolai rekord, 2. Dvo
racsek, Szent István r. g. 679 cm., 3. Vajda, 
ág. ev. g. 665 cm.

Gerclyhnjitás. Bajnok: Papp, Szent László 
r. g. 48.73 cm., 2. Katona, kunszentmiklósl ref. 
r. g. 47.97 cm., 3. Mezei, mezőtúri ref. r. g.
47.86 cm.

Svéd staféta. Bajnok: a Vörösmarty reál csa
pata 2:06.7 mp., 2. debreceni ref. r. g. 2:06.7 
mp., 3. kunszentmiklósl ref. r. g.

170
cm.
Vő-

Fantasztikus számok a bécsi 
munkás-olimpiászról

Eddig 80.000 nevezés érkezett — Mintegy 100.000 vendégre számit 
Bécs városa — A világ első gyermekolimpiásza 10.000 résztvevővet

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálét 
Olcsón vehet a jyírtothl 
Nedeiko Sándor L wódásál

“lapért, IVKároly-kttrut 15. ez. 
92 éves cég!

“oraászatl cikkek naav választókban! !!

Bécs, junius 21.
(A Hétfőt Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 

bécsi Práterben épített gyönyörű Stadionnak 
— mely egyike Európa leghatalmasabb verseny- 
Ítályáinak — tulajdonképpeni megnyitása ju- 
ius 19-én lesz. Ekkor kezdődik a második műn- 

kás-oümpiász és tart julius 26-ig. Ez nz ese
mény olyan impozáns keretek közt fog le
folyni, amire még alig volt példa a nemzetközi 
sportversenyek történetében. Részlvesznek 
rajta a világ összes nemzeteinek amatőr mun- 
kásatlélái is és

eddig nem kevesebb mint 80 000 aktív 
résztvevőt jelenlettek be a bécsi rendeső

ségnek.
A programmon a sport minden ága szerepel, 

minden szám kétszer, külön a férfiak és külön 
a nők részére. Van könnyű és nehéz atlétika, 
futball, rugby, céllövészet vívás, dslu-dsitsu, 
torna, kerékpár, motorkerékpár, úszás, vizi
póló, evezés, birkózás, tennisz, csapatverse
nyek, maratoni futás stb. Ugyanekkor tartják 

a világ első gyermekollmpiáscál
is. ami csak tnrnnsznbndgynkorlalokból fog 
állni, osztályozás nélkül.

Ezen 10.000 bécsi iskolíbgr érmek test 
részi.

A tiszta versenvprogrammon kivül még ren
geteg ünnepséggel kedveskedik Bécs városa a 
vendégeknek, akiket üzleti szempontból is szí
vesen látnak. A városi idegenforgalmi hatósá
gok a versenyzőkkel és kísérőikkel együtt mint
egy 100.000 vendégre számítanak, akiknek a 
legszerényebb életslandard mellett is legalább 
50 schillinget kell kiadniok egy heti l»t tartózko
dásuk alatt, ami

5 millió schilllng bevételt jelent 
az idegenforgalmi iparnak. Az egész nemzet
közi sajtó részéről is élénk érdeklődés mutat
kozik az olimpiász Iránt és a rendezőié- eddig 
nem kevesebb, mint

4000 ujságlrójegyet bocsátott ki.
Ha még megemlítjük, hogy az olimpiászt egy

Panama (apacs) /■ 90 SDorllng 4
SZBinZŐEw.

Felavatták 
vitéz Terstyánszky Ödön 

olimpiai vivóbajnok 
síremlékét

Kegyclctcs emlékünnepély folyt le vasárnap 
délelőtt a farkasréti temetőben. A Magyar Vivő 
Szövetség, a m. kir. Mária Terézia 1. honvéd 
gyalogezred és a MAC hívta a motorkerékpár
szerencsétlenség következtében tragikus körül
mények közölt elhunyt magyar olimpiai vivó
bajnok sírjához a honvédség és a sporttársada
lom tényezőit, vitéz Terstyánszky Ödön ezredes 
művészi síremlékének felavatásához.

Az avatásra nagyszámban vonultak fel az el
hunyt vitéz katonatiszt bajtársai, barátai, sport
társai és tisztelői. Az avatóbeszédet a katona
zenekar által intonált Himnusz akkordjai után 
az emlékbizottság és a Vivószövelség nevében 
Ktcncsey Géza dr. tartotta. Utána vitéz Solyom- 
váry Kálmán, az 1. honvédgyalogczred parancs
noka tolmácsolta a hajtirsak megemlékezését. A 
fösáros kiküldötte ezután átvette nz emlékművét, 
majd egyonkint helyezték el koszorúikat az em
lékünnepélyen megjelent küldöttségek szónokai: 
kéuzsa Gyula a MAC és az OTT, Fock Waldemár 
altábornagy a ni. kir. honvédség, OxUia ezredes, 
olasz katonai attasé nz olasz vivók és hadsereg, 
Szerelemhegyi Jenő dr. a MASz. Holfeld Henrik 
dr. ny. államtitkár a MOTESz, Kankovszky 
Arthur a MÖSz, Kenyeres Árpád az MLSz nevé
ben. Koszorút helyeztek még az emlékműre a 
BEAC, a Békessy Béla VC, a 2. és a 3. honvéd
gyalogezred .a Ludovlka Akadémia, a Vlvómeste- 
rek Egyesülete, a Vitézi Szék, a Pénzintézeti 
Sporlliga, a Rendőrtiszti AC, a Szegedi VE, a 
Tiszti VC és a Vén Fiuk Vívó Clubja küldöttségei.

Központi tejcsarnok
naponta friss

Joghurt
Jó eredmények az FTC ifjúsági 

versenyén
Az FTC vasárnap délelőtt rendezte ifjúsági 

atlétikai versenyét Kőbányán a bihariul! pá
lyán. Az eredmények igen biztatóak az ifjúsági 
gárda fejlődésére. A nagy hőségnek tulajdonít
ható, hogy rekorddöntés nem történt. Az egyes 
számok győztesei a következők: 100 tn. Gonda 
MAFC 11.5 mp., 200 m. Gonda, MAFC 23.7 mp.,

Tekintse meg Földes Hóin

Vlclorla BUTORszalónját
Vilmos '•sAsvAr-ot A. óriási záWttA ’ Hóss'otra fa

400 in. Malovits FTC 57 6 mp., 800 m. Sárvári 
UTE 2:09 8 mp, 1500 m. Mészáros, MAC
4:22 8 mp., 2. Simon MTK mcllszélcsséggel, 3000 
m. junior: Ersching UTE 9:38 mp.. 200 m. gát 
Mayerböck FTC 28.6 mp., magasugrás Sziklay 
FTC 160 cm., távolugrás Hubai MTK 629 m., 
II. oszt. Goldner FTC 629 cm. hármasugrás 
I oszt. Hubai MTK 1271 cm . II oszt. Mezei 
MTK 1302 cm svéilslafita MIK 2:128 mp.
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A szezon halad és a program 
mégis lanyha az úszóknál 

Az UTE az Ausztriát oktatta ki — vizipolóban
A BBTE kétnapos nemzetközi uszóversenye 

minden érdekesség nélkül zajlott le.
Ax eredmények között alig akad egy-kél 

átlagon felöli eredmény,
aminek magyarázata a Császárfürdő tulmeleg 
vizében rejlik. A verseny rendezésében is vol
tak felemlítendő hibák, attól eltekintve, hogy 
annak lebonyolítása túl vontatott volt. Az első 
napon például a fürdőző közönséget már egy
negyed hat Arakor kizavarták a vízből, holott 
a versenyt háromnegyed hét órakor kezdték 
meg. A vízipólómérkőzések miatt a verseny 
féltlz, Illetve kilenc órakor végződött, gyatrán 
funkcionáló villanyvilágítás mellett. Az ered
mények a következők:

900 m es ifjúsági gyorsuszás.- 1. Kánássy 
MAC 2 p. 38 mp. 2. Pauer MAC 2 p. 41 mp , 
3. Gyárfás UTE 2 p. 42 mp.

100 m es hát úszás, főverseny: 1. Hahy BBTE 
1 p. 19 4 mp.. 2. Lutlenfeller Bécs 1 p. 20.8 
mp.. 3. Hunyady FTC 1 p. 23.4 mp

fófl m hölgy gyorsuszás, válogató verseny: 
1. Maliász Gitta FTC 1 p. 15.8 mp., 2. Tóth 
Ilonka MUE 1 p. 18.2 mp., 3. Bárány Magda 
FTC 1 p. 25.2 mp.

100 m e» gyorsuszás, főverseny: 1. Boros 
UTE I p 02 6 mp , 2. Flór UTE 1 p. 07.6 mp., 
összesen 2 induló.

2Ó0 m es mellúszás, főverseny: 1. Hild UTE 
8 p. 00.4 mp . 2. Lantos FTC 3 p.. 04.4 mp.. 
8. Forray FTC, 3 p. 06 mp. Az oszlrák Kupzik 
negyediknek érkezett be.

4X200 m es II. osztálya gyorsuszó staféta: 
1. UTE A. (Jakab. Németh. Bozsi, Halassy) 
10 p. 52 mp., 2. UTE B. csapata 1102 mp., 
3. FTC 11 p 10 mp. A MAC feladta, pedig sta
fétájának első tagja, Keserű II. elsőnek for
dult 2 p 35 mp-es idővel.

100 m es hát úszás hölgyválogató verseny: 
1. Vámos Edit UTE 1 p.-42 mp, 2. Komáromy 
Bözsi UTE 1 p. 45 4 mp.

400 m es másodosztályú gyorsuszás: 1. Szaba
dos UTE 5 p 35 mn. 2 Gömbös NSC 5 p 59.6 
mp. 3. Csillag Beszkárt 6 p 02 2 mp. I

200 m-es hölgymelluszás válogatóverseny: 1. 
Bethlen Margit FTC 3 p 37 mp. 2 Szász Magda , 
UTE p 40.4 mp, 3. Bécsi Klára 111. kér. TVE , 
3 p 42.2 mp.

3X100 m es vegyes staféta: 1. UTE (Hild, 
Nagy. Borox) 3 p 418 mp. 2. FTC a) csapata 3 p 
50.2 mp, 3. FTC b) csapata 3 p 57.2 mp. At 
Austtrin csapata negyediknek érkezeit be.

Műugrás Budapest bajnokságáért- Bajnok 
Hődy László MTK 137 88 ponttal, 2 Kovács UTE 
133.16 ponttal. 3. Lenhardt MAC 130.26 pontiul 

VIZIPÓLŐMÉRKÖZÉSEK
r MAC—FTC 6:0 (2rt»

1. oszt, bajnoki mérkőzés. Biró: 
A'.IC megérdemelten győzött a gólkéntelen és 
•xétesö játékot mutatott zöld-fehérek ellen. A gó-

Ke terű ll.

lók sorrend j: Keserű, Ke
serű, Vértesig, Kánássy, 
Keserű .Keserű .
BBTE—BEAC 8:2 (8:1)

II. out. bajnoki mérkőzés. 
Bíró: Labory dr. A II. osz
tályú bajnokjelölt budai 
együttes meglepően jó tak
tikával dolgozott s azon
kívül Abaffy révén amúgy 
Is igen gólképes együttes. 
A BBTE góljai közül 
Abaffy hatot, Lakg ket
tőt és Lány! egyet dobott. 
A BEAC góljait Litvai és

Thaler dobta.
UTE—AUSTRIA (Bére) 14:7 (7:0).

Nemzetközi mérkőzés. Bíró: Rudas. A sokszo
ros oszfrók bajnokcsapat ezidén a negyedik 
lyen áli a bajnoki listán, 
de Mécsnek jelenleg is 
számottevő együttese.

A magyar bajnok- 
csapat könnyen bánt 
el a primitív techni
kai éa taktikai kész
séget mutató ellenfe
lével szemben, kénye- 
kedve *

gólok

Gallina rossz napját könyörtelenül 
kifut múlták Pozsonyban

SK Bratislava—Nemzeti 5:2 (2:2)
Pozsony, junius 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen; 
tése.) A pech ezen a vasárnapon utólérte a ma
gyar csapatokat. A HL kér. sulyos veresége 
Nagyváradon volt az első keserű csalódás.

A másik fanyar pilulát a Nemzeti nyelte le 
Pozsonyban.

A Bratislava játékereje nem megvetendő, sőtl... 
Vasárnap óta határozottan félelmetes. Igaz 
ugyan, hogy a Nemzeti portáján csak egy lako- 
nikus ok van a sulyos vereségre s ez: Gallina 
A csodakapus. Aki nem tud közönségesen vé
deni. Vagy kápráztatása nagystílű, vagy... szó-

val a Bratislava őt potyagólt helyezett el a ma. 
gyár csapat hálójában.

A számszerű eredmény nem hü kifejezője az 
erőviszonyoknak, dehát — u szó elrepül, az Írás 
megmarad s a Bratislava könyveiben öt gólt Ír. 
tak a Nemzeti számlájára. Nem sopánkodni kell 
ezen, hanem revansot venni érte.

Kovács és Flóra jól játszott, a többiek azon- 
bán már kevésbé.

Gallina viszi el mindenesetre a pálmát.
A Nemzeti góljait Szenes lőtte, mig a vendég, 
látók közül Uher és Srba kettőt-kettőt, Horchl 
egyet bigyesztett a Nemzeti tátongó kapujába.

Minden jó, ha a vége jó... a Bocskay 
szép győzelmet aratott utolsó 

furameccsén is
he-

Halassy 
Németh,

Bocskay-Helsinborg
Helsinborg, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 
jelentése.) A skandináv túrán lévő debre
ceni Bocskay csapata vasárnap játszotta 
utolsó mérkőzését Helsinborg válogatottal

válogatott 3:2 (2:1)
ellen. A Bocskay pompás csatárjátéka »z- 
úttal is nagy sikert aratott s a csapat 3:2 
(2:1) arányban győztesen hagyta el a pá
lyát Helsinborg város válogatósaival szem
ben.szerint lőtte 

góljait.
sorrendje: Vágó, 
Németh, Vágó, 

Bozsi, Vágó ,Bo-

A M ....
Németh,
Németh, 1 , __

Németh, Németh, Halassy,Boréi, 
lassy.

Ilii. kér. TVE—MESE 1:0 (1:0). 
Miskolc, jun. 21.

Hétfői Napló tudósítójának telefón-(A Hétfői Napló tudósítójának telefón
jelentése.) A mérkőzésen végig a fürgébb egri 
csapat volt fölényben, de a csatárok akcióit 
nem kisérte szerencse. Az egyetlen gólt a 4. 
percben Dezső rúgta. A miskolci közönség és 
a MESE vezetői egyébként ezúttal sem voltak 
megelégedve a bíróval, mire nagyhirtelen el
határozták, hogy

pesti bíróval nem játszanak több mérkő
zést!

MTK—SZUE 5:0 (2:0).
Szeged, jun. 21.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelen
tése) A SZUE tartalékos 
csapatával szemben az 
MTK óriási fölényben 
volt és Brandy 2. Rajky 
ll. és Szabó góljaival 
fölényesen győzött.

A mérkőzés előtt Len- 
key Magda 100 méteren 
indult és ellenfél nélkül 
1.11 mp.-et úszott.Rajky 11.Hehs Béla dr. őszre ismét versenyvivó lesz senyvivó régi 

lesz.
képessegeinek teljes birtokában

Szépen búcsúzott a Hungária 
Kolozsvártól, csak nem 

eredményesen 
Hungária-Uníversíiea 1:1 (1:0)

Kolozsvár, jun. 21.

A Hétfői Napló. kolozsvári tudósítójának tele
fon jelentése.) A Hungária második kolozsvári 
vendégszereplését ezúttal is hatalmas érdeklő
dés előzte meg. Mintegy 5000 főnyi közönség 
volt kiváncsi a kék-fehérekre, akik erdélyi tur
néjukon oly sok szép és felejthetetlen emléket 
hagytak hátra pompás játékuk nyomán.

A budapesti vendégcsapat ezúttal nélkü
lözte Hlrzert és Haucrt,' akiknek hiánya 
a csapat gólképességónek rovására ment.

Szerep jutott Vargának a jobbszélen, aki azon
ban ideges, kapkodó játékával igen sokat ron
tott a csatársor offenzív erején.

Az első félidőben mintegy félórán keresz
tül technikai és taktikai allűrjeivel szűnni 
nem akaró viharos tapstól kísérve valósá
gos iskolajátékot mutatott be a Hungária.

.4 32. percben Barátky védhetetlen bombagólja 
juttatta vezetéshez a kékfehéreket. Igen sokat 
támadott még a félidőben a csapat, azonban 
az okosan védekező román egyetemisták siker
rel verték vissza a meg-megujuló támadásokat. 
Szünet után váratlanul fáradtság jelei kezdték 
mutatkozni a Hungárián. A hatodik percben 
sikerült az Universitateanak egyenlíteni Sfera 
40 méteres lövéséből! Ezután a helyi csapat'a 
védelembe vonult, amit a kissé puhán játszó 
vendégek sehogy sem tudtak keresztültörni s 
igy döntetlen maradi az eredmény.

VILÁGSZEMLE

A Gellért-fürdőben saj
nálatos balesetet szenve
deti kitűnő versenyví-
vónk, Hehs Béla
még a 
fekszik.

Sálat 
hogy a MAC kitűnő ví
vójának hatodik bordája 
tört el és ez a magya
rázata annak, hogy Hchs 
Bélának mind a kél 
karja elzsibbadt.

Stcrencsére. a baleset 
korántsem oly súlyos természetű, mint ami
lyennek az első pillanatban látszott. Az orvo
sok megállapítása szerint ugyanis remény sart 
arra, hogy Hehs Béla az ősz elején mint ver-

kitűnő
Hchs Béla dr. 
Verebély-klinikán 
Az orvosi vizs- 
megállapította, 
MAC kitűnő vi-

Hehe Béla dr.

A békéscsabai Bohn SC 
a vidéki bajnoki döntőben 

Bohn SC—SzTK 7:2 (5:1)
Szeged, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) A déli kerület alosztályi döntő mérkőzés 
során vasárnap másodszor találkozott e kél 
csapat. Miután múlt héten Békéscsabán csak 
nehéz küzdelem után tudott 2:1 arányban 
győzni a Bohn, mindenki meglepetést várt. Ez 
azonban nem következett be, mert

a Bohn régen látott ragyogó játékkal 
szinte lehengerelte ax SzTK-t.

A Bohn góljait Kertész. Engelhardt, Szigeti 
2—2 -s Ladányi, az SzTK-ét Hcim és Kalmár 
szerezték.

Gerevích a fa vontja a 
tátrai vivóbajnokságnak

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Tátra-vivóbnjnoksűgok küzdelmei során 
vasárnap a kardvívás elő- és középdöntőit bo
nyolították le.

Gerevích

A 26 indulóból 14-en ke
rültek a döntőbe, 11 -en 
a középdöntőbe és 9-en 
a döntőbe, ezek közölt 7 
magyar résztvevő. A kö
zépdöntő küzdelmeinek 
egyik legszebb asszója 
Gerevích és Nycz, a |en» 
Íyclek legjobb kardvivó- 
ónak küzdelme volt. A

A 7 magyaron kívül Nycz 
lengyel és az ugyancsak 
meglepetésszerűen jól ví
vó Philips osztrák vívó 

kardvivó bajnokságért. A ver-

zásnak csalódás a vége. Egyik csalódás a má
sik uótn éri a német futballt. Vasárnap Osló
ban vizsgázott le. Norvégia válogatott Csapatá
val erős küzdelemben sem tudott elbánni és 
1:1-es félidő után csak 2:2 arányú döntetlennel 
tudott szabadulni.

HOFFMEISTER — JÓ MÁSODIK.
Lipcséből jelentik: Ma tartották meg á ha

gyományos kerülelekközi atlétikai viadalt, 
amelyről azonban igen sok atléta távolma
radt. Érdekes, hogy HofTmeistcr, aki az 
amszterdami olimpiáéi évében a világrekor
dot fenyegette — gyenge eredménnyel máso
dik lett a berlini Hánchen -mögött- 100 méte
ren Jonath 10.7 mp-el, 200-on Borchmcyer 
21.4 mp-el győzött, mig a 110 m gáton IVrt- 
teher 15.5 mp-el futóit.

küzdenek a Tátra ________—_____ -v-
seny favorHja a kitűnő Gerevích, de igen esélye- 
lycsen indulnak Rajcsányi, Nycz és Kosa.

KÜLFÖLDI SPORTHDPLD
Nagyvárad rehabilitálta magát

NAC-1I1. her. 6:2 (2:2)
I _ Pedig elég jól indult ■ mérkőzés.

!*  I A 4. p-ban Borbély lövi a veretőgólt, ame-
Nagyvárad, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A magyar Kupa-győztes nagy
váradi játékát élénk érdeklődés előzte meg. 

Est az érdeklődést 
nak nem átkerült 
Mőrnyen enerváll 
mellen azenvedett 

lemre szomjas

■ III. kér. csapatá- 
klérdemclnír, mert 

játékával megérde- 
vereséget a győze- 

NAC csapatától.
Ax óbudai csapat kétségtelenül fáradt 

volt, de — bár veresége ellenére is muta
tós csatárjátékot produkált —

a katasztrofális gólarányu vereséggel 
nem sokul használt a magyar ligafut- 

ball hírnevének.
Sáros és mély volt a talaj s ex a máso

dik félidőre „kikészítene**  a kék-fehéreket, 
Csak vergődés volt a sorsa az óbudaink
nak szünet után

l.vet Rónai a 11. p-ben egyenlít sxép akció 
nyomán. A lő. p-ben már n NAC vezet 
Kocsis góljával. Nem sokáig. Fenyvesei há
rom perc múlva visszaadja a kölcsönt. 2:2.

Szünet után a NAC döntő fölénybe ke
rül. A 7. és a 30. p-ben Kocsis, a 40 p-ben 
Badola, míg az utolsó percben ismét Ko
csis lövése ér hálót. 6:2. Ejnye— éjnye...

X Nemzetközt mankásválogatolt futballmér
kőzés. Ma délután '<6 órai kezdettel a buda
pesti nyomdász-válogatott csapat az osztrák 
munkásválogatottal mérkőzik. Tavaly a bécsiek 
győztek 4:1-re. A mérkőzést a Nyomdai Sport
alakulatok Bizottsága rendezi. A válogatott csa
patot az Athenaeum. Franklin, Slephaneum és 
a Házinyomda sportnlakulatalból álllflák össze.

DIÓSGYŐRI GYŐZELEM UNGVÁROTT.
(Jaguárról jelentik: A Diósgyőri VTK va

sárnap Ungvárott vendégszerepelt s a jóké- 
pességü UMTE ellen 1:0 (0:0) aránya győ
zelmet aratott.

A GRÜNAUI REGATTA.
Berlinből jelentik: A nagy grünaui re*  

gáttá zárónapján ismét szép idő kedvezett 
a versenyeknek. A regatta közönsége elérte 
a békeidők rekordszámát. A versenyek két- 
izben is meglepetést hoztak, amennyiben a 
lajnok Amititia (Mannheitn), úgy a Kaiser- 
vierer (Császárnégyes), mint a Verbands- 
achter (Szövetségi nyolcasában vereséget 
szenvedett a Berliner Rudcr Club kitűnő le
génységétől.

A Kaiser-viererben a BRC starttól kezdve 
vezetett, az 1000 m -nól már teljes hajóhosz- 
szal volt első és mig az Amititia spörtje el
maradt. addig a BBC kél és félhosszal győ- 
zött 7;53.3 mp. alatt.’2. Amititia. 3. Sturm- 
vogei Spindlersfeld.

A Verbnndsachterben ugyancsak a BRC 
vezetett és ötnegyed hosszal győzött 7:05 
mp. alatt az Amititia előtt. 3. RC Wansee.

BESSZ A NÉMET FUTBAIX-FRONTON
Oslő, junius 21.

A fák nem nőnek az égig s n nagy clzárkó-

X A BSE II. osztályú atlétikai versenye. 
Vasárnap délelőtt nagy szélben és még igy 
is nagy melegben rendezte meg a BSE a 
H. osztály atlétikai versenyét, hogy ők se 
tétlenkedjenek. A versenyen, hála a nagy 
szélnek, volt néhány jó eredmény is. így 
nem tudjuk, hogy a százas mezőny a szél 
jótékonyj segítsége nélkül mikor futott 
volna ilyen, jó időt. A verseny kieptelkedö 
száma a 25 km-es síkfutás volt, ahol né
hány jobb sorsra érdemes futónk birkózott 
a széllel meg a meleggel. Részletes eredmé
nyek: 100 m. síkfutás: 1. Kajári Beszkárt
11.3 mp., 2. Balázs 11.3 mp., 3. Koháry 
TFSC 11.4 mp. — 400 m.: 1. Vértes ESC
64.4 mp., 2. Vargha Papp Beszkárt 54.4 
tpp. — Magasugrás: 1. Gaicz BBTE 174 
cm. — Sulydobás; 1. Sárkány TFSC, 1276 
cm. — Gerelyvetés: 1. Sárkány 4820 cm.

X A Pécs-Baranya nyaralása. A kieset 
Pécs-Baranya nem hagyta abba a munkát 
s a pécsi amatőr válogatott csapattal já1' 
szett vasárnap. Az eredmény hízelgő Pécs- 
Baranyára, mert 0:0-ás félidő után kerek 
6:0 arányban győzött. Ugyanakkor a PSC 
régi és uj csapata is szerencsét próbált, de 
döntés nincs, mert az eredmény 2:2 (2:1).

X Maszlay Lajos nyerte a BSxKRT kizárásos 
kardverseoyét. A BSzKRT vasárnap saját pá
lyáján, a szabadtéren rendezte kizárás, s kard
versenyét. A versenyt küzdelem után Maszlay 
Lajos nyerte. A helyezési sorrend: 1. Masxlay 

Lajos TVC, 7 gy^lemmel,__________ ■'

CIÁNOZÜNK ÍÍI6YÉNI
PatkAny, egér, svéb trléswrek

NYOMATOTT 4 Gl OBUS NYOMDAI MCINTtZET H T. HÖRFOUGOGErE IN, OUDAPeÍt, VI, ARADI UXCA I.

A srerkcsiléséri én kiadásért felel: 
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