
OCLMAGYAR WC. l . 'l .iprilís 8. 
o a 

nek megvitatásáról. Hogy azután a küszöbön 
álló londoni tanácskozásokon ki fognak ter-
jeszkedni az aktuálissá vált vámunió kérdésére 

is, ezt mindenki 
mondják Bécsben. 

természetesnek tartja — 

Maniu nem vess réssí 
liíulescu k a M n e i / é b e n 

Koncentráció &elyett — „egyéniségele kabinetje" ? 

(Budapesti tudósítónk tclefonjelentése.) 

Bukarestből jelentik: A román fővárosból fe-
szült érdeklődéssel várják, hogy Maniu, a 
nemzeti parasztpárt vezetője milyen álláspon-
tot foglal el Titulescu kabinet alaki tási kísér-
letével szemben. A' legutóbbi jelentés szerint 
Maniu már uton van Bukarest felé. 

Politikai körökben az a vélemény alakult 
ki, hogy Maniu nem fog résztvenni Titulescu 

koncentrációs kabinetjében. Azzal a lehetőség-
gel számolnak, hogy Titulescu kénytelen lesz 
koncentrációs kabinetalakitásár.ak tervét el-

ejteni és az ^egyéniségek kabinetjét* megalakí-
tani. Beavatottak szerint ennek a kabinetnek 
a következők lennének a tagjai: Argetoianu 
belügyminiszter, Goga Oktávián, Bratianu 
György, Lupu és Goldis Vazul 

Uj fordulat Siein§ersz Muáolf 
meggyilkolásának ügyéiben 

A borkereskedő utolsó uiaxása előtt Hosszas megbeszélést 
tartott a gyilkossággal gyanúsított Físc&l Frigyessel ? 

Budapest, április 7. Steinherz Budolf kecs-
keméti borkereskedő meggyilkolásával a rend-
őrség most Fischl Frigyes kárpitossegédet gya-
núsítja, aki ellen rádiókörözést adtak ki. 
Fischl Frigyes ellen az a gyanú, hogy együtt 
utazott Steinherzoel a vonaton. Fischl szer-
számait megtalálták és azok közül egy kala-
pács hiányzik. Ugyancsak körözést adott ki a 
rendőrség Fischl barátja, Olajos Mihály kár-
pitossegéd ellen is. 

A rendőrség a nyomozás során megállapí-
totta, hogy a kereskedB feltűnően sok életbiz-

tosítást kötött. A biztositások kőzött van egy 
30 ezer cseh koronás, egy 50 ezer svájci fran-
kos életbiztosítás és Steinherz tárgyéi ásókat 
folytatott egy negyvenezer és egy százezer-
pengős életbiztosításra Is. Ezenkívül egy 50 
ezer osztrák shillingé* biztosítást is kötött 
csak vasúti baleset esetére. Felmerült az a 

gyanú, hogy Steinherz, aki az utóbbi időben 
megrendült anyagi viszonyok közé került, eset-
leg az életbiztosítási összegeket akarta meg-

szerezni. 

A rendőrség Körözése igy hangzik: »Stein-
nerz Budolf Kecskeméti borkereskedő sérel-
mére március 26-ikán a oeglédi vasútvona-
lon elkövetett rablógyilkosság bűntettével ala-
posan gyanúsítható Fischl (Ferenc) Frigyes, 
álneve Dávid, Kecskemét 1913 január tizen-
harmadik! születésű izraelita, nőtlen kárpitos-
segéd, apja Dávid, anyja Ehrenfreund Be-
gina. Személyleirása: 167 centiméter magas, 
sovány testalkatú, arca hosszú, arcs-ineegész-

séges, Kreol, haja fekete, homloka alacsony, 
szemöldöke iveit, szeme barna, orra és szája 
rendes, fogai hiányosak, bajusza beretvált, 
álla Kerek. Az ügyben ugyancsak nyomozandó 
Olajos Mihály versed 1910. évi születésü, 
római Katolikus, nőtlen kárpitossegéd, atyja 
Mihály, anyja Koszó Mária. Személyleirása: 
163 centiméter magas, sovány testalkatú, hosz-
szas arcú, egészség es arcszinü, haja szőke, 
homloka alacsony, szemöldöke iveit, szeme 
barna, fogazata hiányos, bajusza beretvált. 
Olajos Mihály feltalálása cselén kikérdezendő 
ugy a rablógyilkosságra, miut Fischl Frigyes 
holtartózkodására és vele vaió ismeretségére 
vonatkozóan. Legkisebb gyanú esetén őri-

zetbe veendő és a budapes'i főkapitányság ér-

tesítendő x 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) 

Kecskemétről jelentik: A kalapácsos gyilkos-
ság ügyében a rendőrség Kí'sé-'tclenül meg-
állapitotta, hogy SteinlierT március 2l-én, te-
hát az utolsó utazását megelőzően két nappal 
felkereste Fischl Frigyest Arok-uccai tömeg-

lakásán, kihivatta és vele az u c á n hosszasan 
tárgyalt Megállapították', hogy Fischl azor.os 
azzal a fiatalemberrel, aki napokon keresztül i 

utazgatott Stéinherzcel. Mindezek alapján az 
a határozott gyanú alakult ki, hogy Steinherz 
megállapodott Fischllel és a halálos ágvor 
azért nem vallotta be, hogy ki követte el el-
lene a merényletet, mert tudta, hogy a me-
rénylő letartóztatása esetén kiderül, hogy — 

összebeszéltek. 

lintot támadói összetévesztették a fiával, aki-
vel a legényeK már délelőtt összevesztek. 

• 

Szabó Mária adóhivatali tisztviselőnő hét-
főn a gedó—Közvágóhidi villamos vonal egyiK 
Kocsiján igyekezett a szinházba. A Kass előtt 
levő megállónál a tisztviselőnő azonban nem 
szállt le, hanem a szinház sarKán leugrott a 
mozgásban levő Kocsiról, de oly szerencsét-
lenül, hogy eszméletét vesztve zuhant a Köve-
zetre és eltörte a válperecét. A mentőK Szabó 
Máriát a közkórházba szállították. A rendőr-
ség megállapítása szerint a balesetért nem 
terhel senKit a felelősség. Amikor Szabó Má-
ria leugrott a Kocsiról, a Kalauz nem tartóz-
kodott a perrónon, mert a Kocsi belsejében 
volt elfoglalva. 

Varásnap délután Négyökrü József ujsze-
gedi lakos, amint SzentmihálytelekrŐl a vá-
ros felé haladt, a Lichtenegger-malom mögött 
a Tiszán egy csecsemőholttestet látott a viz 
felszínén. Bendőrí bizottság szállt Ki a hely-
színre; megállapították, hogy a leánycsecsemő 
holtteste négy-ót napja lehetett a vizben. A 
rendőrség megindította a nyomozást 

• 

Széli Antal Hajós-ucca 19. szám alatti fű-
szeres üzletében hétfőn betörő járt. Bengeteg 
holmit vitt el az üzletből, főleg húsvéti eu-
Korka KülönlegességeKet. A nyomozás megin-
dult • 

Egy hamis ötvenfillérest szoIgáltattaK be va-
sárnap a rendőri ügyeletre. A hamis őtvenfillé-
res nyilvánvalóan abból a mennyiségből szár-
mazik, amit a csongrádi Varga-féle társa-
ság hozott forgalomba. 

• 
Gyuris József KisKundorozsmal laKofS felje-

lentést tett a rendőrségen, hogy amig egy 
Széchenyi-téri üzletben vásárolt, az Üzlet elé 
elhelyezett Kerékpárját ismeretlen tettes el-
lopta. A rendőrség a Kerékpártolvajt Keresi. 
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Svájci órák, ékszerek 6—8 havi, Alpakka 
evőeszközök, „HIs Masíers" gramofonok 

ÍL&UTÓth órásnál 
TBrt arany, ertst heriltá* 6r»-, íkizerjavlti*. ABO 

Katona Ur. ioil szemináriuma 
a lapv i zsgára I fe lv i l ágos í tás 
sz igor latra 1 Ingyen 

e lőkész í t . - K i tűnő j egyze tek . 
Somogyi ucca 22. ss Te le fon i Aut. 13-74. 

Két öngyilkosság, 
országúti támadás, suSsros baleset 

a húsvéti rendőri krónikában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Márki 

Árpád 66 éves Hajnal-ucca 30. szám alatt lakó 
hentcsmester húsvét vásarnapra virradóra 
megmérgezte magát. Tettét idejekorán észre-
vettéK, az orvos azonnal gyomormosást alKal-
mazott. Néhány óra múlva azután MárKi fia 
hörgésre lett figyelmes. Apja ágyához sietett 
és megdöbbenve látta, hogy az őreg hentes-
mester hatalmas vértócsában feKszik. MárKi 
Árpád a sikertelen mérgezési kísérlet után for-

mális harakirit követett el. A mentők az esz-

méletlen állapotban levő embert a Közkór-
házba szállították, ahol vasárnap délelőtt meg-
halt. A rendőri nyomozás azt állapította meg, 
hogy az őngyilKos hentesmester tettét élet-
untságában Követte el. 

A1 másiK húsvéti öngyilkosság vasárnap dél-
előtt történt a Mars-téri laktanyában, ahol 

Klamár József szakaszvezető szolgálati fegy-
verével agyonlőtte magát. Klamár az öngyil-
kosságot a raktárban követte el, ahol Mann-
licherjéneK ravaszára madzagot kötött, ráha-
jolt a fegyver csövére és lábával meghúzta a 
zsineget. A golyó átjárta a szivét, nyomban 
meghalt. 

Csík Bálint 56 éves Királyhalmi gazdálkodó 
hétfőn este tanyája előtt várakozott a fiára. 
Három locsolkodó legény közeledett a tanya 
felé, akik amikor meglátták az ajtó előtt áll-
dogáló CsiK Bálintot, anélkül, hogy egyetlen 
szót is szóltak volna, egy szőlőkaróval le-
ütötték. A gazdálkodó eszméletlenül esett ösz-
sze. A három támadó elmeneKült, CsiK Bá-
lintot súlyos állapotban beszállitottáK a Köz-
Kórházba. A rendőrség a merénylet ügyében 
nyomozást indítóit. Azt hisziK, hogy Csik Bá-

Szépségápolás. 
Szeplős, m4|fo'ioí. t>a!wi" . o<. sfi-.io nrcbőr readbe-

hozása hál! Kezelésre! K Halfestés 

F ü r s l R ó z s i 
20 év óta fennálló kozmetikai szelénjében, Feketesas 

ncca 22, II. 16, Wagner-palota. m 

Illatszerek és hajfestékek elá'usitása. 

Ftlxö, ®mvo, 
női divat külön-

legességi 
ü z l e t e m e t és m ű h e l y e m e t 

augusztus hó 1-én Kárász u. 6. 
szám alá, Meinl-üzlet mellé, he lyezem át . 

Üzletáthelyezés 
miattjaz elismert elsőrendű ktllöniegessftgl áruimat 

leszállított áron 
árusiton 196 
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