
xvii. 8 oldal 1000 korona Budapest, Ipsó /uhus lp

H ÉTFŐI NAPLŐ
....... POLITIKAI HETILAP -*«««« min.™ hét^ MMn.

Bfaw ""ZZ" ^OOO terei Sz.rte.zl5.is é. H.dóN,.t.l:
AZ ELŐFIZETÉS ARAi

Egy évre 50.000 korona
Félévre - 25.000 korona

EGYES SZÁM ÁRA:
Magyarországon lOOO korona. Jugoszláviában 1 

dinár. Ausztriában 2600 osztrák korona.

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK:

Dr ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, Vili, kér., Rökk Szilárd ucca A wám
Telefón: József 8—96 i

Vasárnap (d. u. 4-től); József 5—93. József 82-—35
llgíígfei

Pesti színésznő és olasz herceg 
izgalmas féltékenységi drámája 
vasárnap este a Narglíszigeten
Csáky Paula, a Magyar Színház tagja, ezrek szeme- 
láttáraa Dunába ugrott,Russo Dominico herceg utána 
vetette magát és nagy küzdelem után kimentette

Vasárnap este hét órak'ör a Mar
gitszigeten sétáló közönségnek meg- 
jrázóan érdekes látványban volt 
része. A Sziget Színpad mögött hú
zódó kávéház teraszáról, amelyet a 
megáradt Duna sötét hullámai 
fcsapdosnak, a

vízbevetette magát egy feltű
nően elegánsan öltözött, csinos 

nő

és a következő pillanatban elmerült 
a vízben. Egy pillanattal később az 
egyik asztal mellől felugrott egy 
elegáns fiatalember, izgatottan le
dobta magáról a kabátját és

hatalmas ívben átugorva a 
korláton a nő után vetette 

magát.

Ijedt sikolyok rebbentek el a kávé
ház hölgyközönségének ajkáról, 
percek alatt megmozdult az egész 
közönség, a pincérekkel az élükön a 
partra rohantak és szívszorong- 
ya nézték

a vízben vergődő két ember 
halálküzdelmét.

A fiatalember, hatalmas tempók
kal közeledett a nő felé, aki már 
kétszer bukott a viz alá és mind
annyiszor, mikor a vizszinre került 
szörnyű

sikoltás hagyta el ajkait
Csinosan elrendezett bubifrizurája 
csapzottan hullt a homlokára, ón
színű arcán a halálfélelem torz 
grimasza vibrált. A férfi pillanatok 
alatt beérte a nőt, aki görcsösen ra
gadta meg karjait és ezzel megaka
dályozta az úszásban. Eközbnc

a rohanó ár vitte mind távo
labb a parttól mindkettőjüket. 

| Reggel 4 érakor márnyilva van a Hungária aőzíiiniő,Ooliönyo.ti |

Á közönség köréből többen Csóna
kért kiáltoztak, mások si,etve rohan
tak a közeli csónakházak felé, 
hogy onnan hozzanak segítséget. A 
vízben küzködő fiatalembernek* 
közben sikerült oly szerencsésen 
megragadni a nőt, hogy nyugodt 
uszótempókkal megközelítse a par
tot, ahonnan már elindult a mentő
csónak segítségükre.

Beemelték az áléit nőt a csó
nakba,

partra vitték, ahol a közönség üdv
rivalgása közben szállt ki az ele
gáns, de csuronvizes fiatalember és 
az emberektől támogatva gyengéden 
kivitte az eszméletlen leányt. Csak
hamar mentők érkeztek a hely
színre, akik gondjaikba vették a 
még mindig áléit hölgyet.

A közönség körében a drámai ese
mény lezajlása után nagy találga
tások indultak meg, hogy ki volt a 
feltűnő szépségű, kitűnő eleganciá- 
jú rejtélyes öngyilkos és még in
kább érdekelte őt az elegáns bátor 
életmentő személye. Nemsokára ki
derült, hogy

az öngyilkosjelölt nő, Csáki 
Paula fiatal színésznő, a Magyar 
Szniház tagja, aki a Budapes
ten tartózkodó Russo Dominico 
herceg társaságában volt a szi

geti kávéházban.

És a bátor életmentő nem völt más, 
mint a herceg magú, aki hetek óta 
hűséges lovagja volt a színésznő
nek. A különös öngyilkossági eset 
előzményeiről, amely romantikus 
vonatkozásainál túlnő a megszokott 
öngyilkossági esetek keretein, mun
katársunknak következőket sikerült 
megállapítani.

Hónapokkal ezelőtt’ érkezett Bu
dapestre tanulmányútra Russö Do-

minicő fiatal ölasz herceg, akinek i 
nagyon megtetszett a magyar, fő
város és a tervezett néhány uap he- i 
lyett hosszabb időre nyújtotta meg . 
tartózkodását. A fiatal, élni vágyó 
herceg csakhamar belekerült az elő
kelő magyar társasági elet közép
pontjába. Színes, változatos életet ' 
élt és a színházak világában is is- ■ 
mértté lett a bőkezű, elegáns világfi, - 
aki mint külföldi színházbarát egy 
alkalommal megismerkedett az ele
gáns Csáky Paulával, a Magyar 
Színház fiatal tehetséges művésznő- ; 
jével. Ettől kezdve mind gyakrab- : 
bán látták együtt a herceget Csáky 
Paulával. Rövid idő alatt barátság 
keletkezett köztük. A kis művésznő- , 
nek imponált Russö Dominico, aki 
elegáns volt .bőkezű volt, ráadásul 
„herceg" volt. Csak egyet nem bírt 
el — mint kollégáinak mondogatni 
szokta — a herceg túlzott féltékeny
ségét. Mert Rüssö herceg magával 
hozta a fajtájának túlzott tempera
mentumát és ezzel halálra gyötörte 
a színésznőt.

Hetek óta együtt laktak a Sváb
hegyi nagyszálló egyik elegáns 
apartementjébeu. A herceg soha 
nem szűnő féltékenységi jelenetei 
az utóbbi időben állandó torzsal
kodást idéztek elő köztük és ezek
nek egyike idézte elő a ma délután 
bekövetkezett, majd végzetessé váló 
tragédiát

Ma délben az „Ördögoroméhoz 
címzett vendéglőben ebédeltek és 
onnan jöttek le a késő délutáni 
órákban a Szigetre. Már az úton 
valami nézeteltérés támadt közöt
tük, mert hangos vitatkozás közben 
foglaltak helyet a kávéházi asz
talnál. Aztán látszólag kibékültek, 
mert Csáky Paula többször hango
san felnevetett a herceg előadásán. 
Később elhaladt az asztaluk előtt

'Érck&vy László színész, Csáky 
Paula kollégája,* aki feltűnő meleg
séggel odaszólt:

— Szervusz Póli!

A színésznő ugyanilyen szívélyesen 
viszonozta a köszöntést, mire a 
herceg haragosan rámordult Érc 
kövyre:

— Briganti.

A színész a félreérthetetlen meg
jegyzésre közeledni akart az asztal 
felé, de Csáky Paula ezt kiáltotta 
feléje idegesen:

— Ne jöjj Laci! Minek is üdvö
zöltök, látod milyen őrülten félté
keny . . .

A. következő események szempil
lantás alatt játszódtak le a zsúfolt 
kávéház közönségének szeme előtt. 
Érckövyt megállította Dénes Osz
kár színész és czalutt valami szó
váltás keletkezett Russo herceg^ és 
a színésznő között, mert Csáky 
Paula 

hirtelen felugrott az. asztaltól, 
a korláthoz rohant és beleve
tette magát a rohanó vizárba.

A herceg egy pillanatig tétovázott, 
majd ledobálta magáról felső ru
háit és utána ugrott. Hosszú kincs 
küzdelem folyt a vízben az életért, 
mert akkor már mindketten az éle
tért küzdöttek. Végre a tömeg exta- 
tikus izgalmai közben sikerült el
érni a csónakot. Megmenekültök. A 
helyszínre érkezett mentők az idő
közben eszméletre tért színésznőt 
saját kívánságára Murányi ucca 57. 
szám alatti lakására vitték, ahová 
elkísérte a féltékeny herceg ia.

Boncaién Gyula

)
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Dr. O. Z. Hanish, a mazdaznan
isták apostola 20—80.000 K-ás 
helyárak mellett térített vasárnap 

a Gellért-szálló hangverseny
termében

a szőke Margit nagy összeget örö
költ szüleitől

tesznek ki, a házasság meg' egyro 
késik.

Háromnegyed fiz órakor már min
denki a helyén ül a Gellért-szálló hang
versenytermében. A meghívókon kérte 
ezt az előadás rendezősége.* Pontban tiz 
órakor lilaszinü kabátban , kékszemű, 
joviális tekintetű, idősebb ur vonult be 
a terembe. A hallgatóság felállással 
üdvözölte. Körülötte az emelvényen né
hány fehérruhás leány, két őszliaju 
hölgy és három fiatalember foglalt he
lyet, Az elsősorban o*-t láttuk 8ebesta 
Kolos bankvezért, aki Lipcséből, az elő
adás meghallgatására érkezett, egy ügy
véd és egy prágai orvos között foglalt 
helyet. A külföldet egyébként egy Los- 
Angelesből érkezett orvos is képviselte 
a hallgatóság között. Az eiőaáó-.vallás- 
apostol. Br. 0. Z. Hanish, a mazdat- 
nan hit megalapitója. Az előadást a 
fővárosi mazdaznanisták hallgutták vé
gig « kiderült, hogy számuk eléri az 
öt vénét.

l)r. O. Z. Hanisch egyórás előadásá
ban elmondta azt. hogy mit kivannak 
„a világ minden részén levő" mazQaz- 
iianlstúk. Minthogy meggyőződtek uz 
emberi evolúcióról, az emberiségnek a 
tökéletesedés felé haladásáról, követelik 
minden téren a szabad fejlődés előmoz-

(ittasát, addig, amíg az — ugymond — 
egy másik ember sérelmét nem jelenti. 
Mindenkinek tehetségéhez képest kell 
érvényesülnie, nem szabad sehol sem 
politikai, vallási, vagy társadalmi el
nyomatásnak lennie, mert az gátolja 
a szabad fejlődést.

A vallásalapitó általános tetszés kö
zepette beszélt a testi beteg®égck kel
lemetlenségeiről, a szabad táplálkozás
ról és a túlságosan ngm szfik határqk 
közé vont családi életről.

Sajátságos módon ért véget a maz- 
daznan hit alapítójának előadása. A 
mazdaznanisták felálltak helyeikről, dr. 
O. Z. Hanish kinyújtotta feléjük a ke
zét s éneklő hangon, egymásután több
ször ismételgetve a jelenlevőkkel együtt 
a következőket mondotta bucsuzásul:

— Freundlichkeit int Herzen, Freund- 
lichkeit im Herzen, Freundlichkeit im 
Herzen...

Addig mondta azt, folyton hátrálva 
az ajtó felé, amíg lilaruhás alakja el 
nem tűnt a pesti mazdaznanisták szeme 
elől. Az előadás, — melynek belépődíja 
húsz- és nyolcvan ezer korona között 
volt, — ezzel véget is ért.

és csak azért volt állásban, mert nem 
akarta a pénzét elkölteni.

Groszhündler és a leány között heves 
szerelem támadt és

bár a férfi, nős volt, házasságot Ígért 
a legendáshírű kenycreslánynak.

A lány hitt az elegáns, jómegjelenésü 
„gyárosnak”, annyira hitt, hogy még 
kisebb kölcsönöket is bocsátott a férfi 
rendelkezésére. Csak akkor ocsúdott fel, 
mikor észrevette, hogy

a kisebb kölcsönök már 150 milliót

Megindult a lavina. Groszhdndlert 
feljelentette a Streicher bankház, ^felje
lentette Balló Margit is. Az egyik áju
lásért, másik házassúg^zédelgésért és a 
pénzéért/ • t

Groszhündlert letartóztatták és dtkl-> 
sérték az ügyészség fogházába. Balló 
Margit, akit felkerestünk, szégyenkezve 
tért ki kérdezősködésünk elől. Szégyellt 
az esetet és nem akar még ezenfelül az 
újságban is szerepelni. Szegény ,,gaz-' 
dag“ kenyereslány, akinek a koldus. 
.magykereskedő" Grosshandler szedte el 
a pénzéc. „>

Baksay Miklős táviratban 
ielentelte be az ügyésznél, hogy 

kedden visszatér Budapestre 
Feldmann Ferenc bosszúból jelentette fel az ügyvédet'

Herriot elvállalta a kormányalakítást
Párizs, .iulius 18.

A Havas Iroda jelenti:
Herriot elvállalta a kormány

alakításra kapott megbízást.
Mint híre jár, széles alapon álló 
köztársasági koncentrációs kabinet 
alakítására gondol.

Meglehet, hogy Poincaré tagja 
lesz az új kormánynak. Herriot 
előreláthatóan az esti órákban tá
jékoztatja a köztársaság elnökét 
lépéseinek eredményéről.

Párizs, július 18.
A köztársaság elnöke ma reggel fél- 

kilenckor, folytatta tárgyalásait a kabi- 
netalakítás érdekében. A többi közt fo
gadta Cuzalst, a kamara radikális párt
jának d’nökét, a köztársasági demokrata 
baloldalhoz tartozó Guminál szenátort, 
valamint Blum, Painlevé, Dariac és 
Flandin képviselőket. Déli 12 órakor a 
köztársaság elnökénél Herriot kamarai

elnök jelent meg, aki a délelőtt folya
mán sok politikussal tanácskozott, köz
tük Chautemps, Louchcur, Dariac és 
Flandin képviselőkkel. Herriot a kihall
gatás alkalmával elfogadta a kabinet
alakításra a megbízást.

Herriot dezignált miniszterelnök dél
után folyamán folytatta tanácskozásait 
és kifejezte azt a reményét, hogy estig 
befejezi tárgyalásait. Herriot kifejtetto 
a politikusok előtt a kamarában tegnap 
elfoglalt álláspontjának okait és han
goztatni. hogy mint a kamara elnöke, 
kötelességének tartotta megvédeni a 
népképviselet előjogait. Az volt a célja, 
hogy ebben a kérdésben teljes világos
ság támadjon. Herriot tanácskozott lá
togatóival a pénzügyi helyzetről és ér
deklődött felfogásuk felől a pénzügyi 
téren teendő intézkedések dolgában. A 
kabinet megalakításának kérdésével 
Herriot csak ezeknek az általános tor- j 
mészetü megbeszéléseknek befejezése j 
után fog foglalkozni. !

Néhány hónappal ezelőtt élénk feltű
nést keltett az a feljelentés, amelyet 
Feldmann Ferenc, levitézlett tőzsdéé 
adott bo volt ügyvédje, dr. Iiaksay 
Miklós ellen. Feljelentésében előadta, 
hogy még mikor társas viszonyban volt 
1őzsdebi7£mányi üzletében Baksayval és 
megbukott, hitelezői bűnügyi zárlatot 
kértek ellene, ügyvédje az ő csukott 
hintáját, a zárlat foganatosítása előtt 
eladta Gergely István ügyvédnek. Dr. 
Baksay a vizsgálóbíró előtt tett vallo
másában kijelentette, hogy társas vi
szony közte és Feldmann között. soha
sem állott fenn, a kocsit ügyvédi hono
rárium ' fejében kapta a tőzsdeblzomá- 
nyostól és így azt jogában állt eladni. 
Ennek alapján a vizsgálóbíró meg is 
szüntette az eljárást Baksay ügyvéd el
len, aki azután feljelentést tett zsarolóé 
címén Feldmann Ferenc ellen. Feld- 
mannt le is tartóztatták és hosszú hó
napokat töltött vizsgálati fogságban. 
Mikor* szabadlábra került, újból felje
lentette Baksayt, akit aktalopással vá
dolt meg, amelyet Anion nevű iroda
vezetővel összejátszva követett el. A föl
jelentés folytán újból megindult az el
járás Baksay ellen és Medvés-Medico 
vizsgálóbíró kihallgatásokat végzett, 
Bertin ügyészségi alelnök pedig vizsgá
lati indítványt adott be az ügyben. Az 
ügynek ebben a stádiumában történt, 
hogy Baksay Miklós egy kényszeregyes- 
ség alatt álló budapesti cég képviseleté
ben a péntek esti gyorssal Bécsbe uta
zott, hogy a Hitelezői Védegyletnél a

külföldi hitelezőkkel megegyezést léte
sítsen. Feldmann Ferenc, aki tudomást 
szerzett az utazásról, másnap megjelent 
az ügyészségen és elfogatóparancs ki
adását kérte az ügyvéd ellen, azon a 
címen, hogy megszökött a fővárosból. 
Még nem történt intézkedés az ügyben, 
mikor megjelent a rendőrségen dr. 
Földi Dezső ügyvéd, Baksay védője és 
.egy beadványt nyújtott át Risztics Lá-| 
zár rendőrtanácsosnak a központi ügye-l 
let vezetőjének, amelyben előadta, hogy' 
dr. Baksay szabályszerű útlevéllel hagy-’ 
fa el az ország területét, és ügyeinek) 
rendezése végett utazott Bécsbe, de ai 
jövő hót elején visszaérkezik és a ha-’ 
tóság rendelkezésére áll — így semmi-j 
féle pregnáns intézkedés megtételére ok 
nincsen.

Ma délelőtt dr. Mankovics, soros; 
ügyésznél jelentkezett Földi Dezső dr.J 
ahol egy kérvény keretében bemutatta: 
dr. Baksay Miklósnak a reggeli órák-.' 
bán érkezett táviratát. A táviratban' 
Baksay bejelenti, hogy a bécsi Metropol; 
hotel 127-es szobájában lakik és kedden, 
reggel visszatér a fővárosba. Az ügyész-; 
ségen természetesen elfogadták az ügy/ 
véd igazolását és különös elővigyázatl 
intézkedést nem láttak szükségesnek al
kalmazni. Általában úgy ítélik meg az 
ügyet, hogy Feldmann Ferenc, — aki 
ellen jelenleg is különböző címeken bűn
vádi eljárás folyik — bosszúból jelen
tette fel a hivatalos ügybén eltávozott 
ügyvédet.

Honvéd és fuvaros 
véres késpárbaja

Egy hentestegénybtfl lett 
bútorgyáros karrierje csaláson; 

és házasságszédelgésen át Iés házasságszédelgéssn át 
a fogházig

A kenyereslány szomorú szerelme
a cég néhány héttel ezelőtt fizetés

képtelenséget jelentett.
Néhány évvel ezelőtt még a Taussig- 

félo hentesáru cég segédje volt Grosz- 
hándlt r Sándor. Vágta u húst, szeletelte 
a szalámit, de ambíciói túlnőttek az üz
leti pult keretein és kiszolgálás közben 
színes terveket szőtt a jövőre vonatko
zólag. Terveit csakhamar valóra is vál
totta, amikor egy kis örökséghez jutott, 
amelyből

bútorgyárat alapított.
A Doh uccu 53. számú házban üzlet

helyiséget nyitott, majd később a Dob 
ucca 31. alatt raktárhelyiséget is bérelt. 
Természetesen most már elegáns volt, 
kocsin járt, szórta u pénzt.

Néhány hónapi vig élet után — mint 
ahogy az ilyenkor történni szokott — 
elfogyott a pénze. A bútorüzlet, főleg 
kisemberek butorigényeit elégítette ki, 
akik azonban a részletre és hitelbe ka- 
jpott bútorok árát nem fizették meg. 
As üzlet rosszul ment és

Akkor Groszhandler a Rákóczi ut 17. 
szám alatt lövő Streicher Henrik bank- 
eéglioz fordult, ahol kintlevőségei elle
nében

százmilliós kölcsönt veit fel.

Közben Groszhündler egy kis szerelmi 
kalandba keveredett. Az Edison kávé
házban megismerkedett Ballá Margit 
kenyereslánnyal. A szőke Margit, a pesti 
kávéházi élet legendás alakja volt. A 
fáma azt suttogta, hogy Balló Margit 
nem olyan kenyeresleány mint a többi, 
mert milliói,

százmilliói, vagyontérő ékszerei van
nak.

az
Éjjel fél 1 órakor a Márton ucca egyik 

kocsmájából hazafelé igyekezett Buzáth 
József fuvaros kocsis, akinek a Mester 
ucca 44. szám alatt van lakása. Amint 
kifordult az Üllői útra, szembe találko
zott Be.er Elemér közhonvéddcl, aki va
lami megjegyzést tett rá. A kocsis a 
megjegyzésre visszafordult és rászólt a 
katonára, mire az vissza szólt s egy perc 
múlva mindketten hangos gorombasá
gokkal, szidalmakkal illették egymást. 
De a civakodna csak rövid ideig tartott 
s a szóbeli vitát tettloges verekedés vál
totta fel. Reer Elemér előbb egypárszoi? 
öklével mellbevágta a fuvarost, aki szin
tén nem takarékoskodott az ütlegckkel. 
A honvéd látva, hogy puszta kézzel nem 
gjőzi le ellenfelét,

előrántotta oldala mellől a bajonettet 
s a fuvaros felé suhintott. Buzáth Jó
zsef hangosan felsikoltott a szúrás nyo
mán s bal combjából patakokban folyt 
a vér. Azonban nagy fájdalmai ellenére 
sem hagyta magát, hanem

ő Is elővette zsebéből hosszú pengéjű 
bicskáját és egypárszor belédöfte a 

katonába.
Ekkor már óriási tömeg vette körül a 

földön fotrengő verekedőket, akik elerőt- 
lenedö karral

•
de senki sem akadt, aki a vérengző erű-' 
berek szétválasztására vállakozott volna.; 
Végül rendőrök és kerékpáros járőrök’ 
kerültek elő s ezeknek sikerült a két; 
megvadult embert ártalmatlanná tenni? 
Az előhívott mentők a fuvarost a laká-i 
sóra szállították, a katonát pedig bekö-’ 
tűzése után az őrség a közeli laktanyába' 
kísérte. A rendőrség megindította a ve-í 
rekedés ügyében a vizsgálatot.

Vasdrnnp választ 
öttevény

A benfentesek tudták, hogy a fáma 
igazat mond:

szúrták egymásba markolatig a ké
seket.

ötté vény, jul. lf».
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

telefonjelentése.
Az öttevényi választókerület kozsé-j 

geiben szombaton késő este fejezték be 
az agitálást a jelűitek és az őket támq-’ 
gató képviselők.

A választás ugyanis julius 25-én,. 
vasárnap lesz

és a választójogi kormányrendelet ér-1 
tőimében a választást megelőző hét nap 
alatt tilos minden propagandabeszéd. 
Szombaton a kerület valamennyi közsé
gében volt népgyülés. Délután 4 órától 
kezdve esto 10 óráig beszéltek az egyes 
községekben felváltva Pósta Sándor, a 
demokratapárt jelöltje és támogatói: 
Dénes István, Drózdy Győző, Nagy 
Vinco, Pakots József és Kiss Menyhért 
nemzetgyűlési képviselők. Pósta Sándor 
cllonjelöltjónek, Túri Bélártak érdekében 
is felvonultak a kereszténypárti képvi
selők, valamint az egyes községek plé
bánosai. Ellenzéki körükben Pósta Sán
dor megválasztását bizonyosra, veszik.

BAMÁM-BEHOZATAL
i)
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Bíró Dezső és Kiár Zoltán nyilatkozata 
Rupp László elöljáró feljelentésére

Nem fogják tűrni a megfélemlítésnek bármely- formáját
JA főváros legutolsó közgyűlésén a 

s'^átusreaidezes kérdésében névszerinti
saavazáseal döntött, A szavazás nagy 
irgalmak és majdnem dulakodásig
m^enő szóváltások között folyt le. A 
szenvedélyek különösen < 
László, VI. kerületi elöljáró

dr. Rupp 
i szavazásá

nál robbantak l*i, aki a reávonatkozó 
kijelentések miatt dr. Sipöcz Jenő pol- 
girmester felhatalmazása alapján ható
ság elleni erőszak é« durva becsületsér
tés miatt feljelentést tett dr. Kiár Zoltán 
Kost'.athkpú)’tl és fíiró Dezső szociál
demokrata városatyák ellen.

A féljél öntésre vonatkozólag, amely 
mindenfelé érthető feltűnést kéltolt, 
kér^ .intéztünk a bepanaszolt két vá
rosatyához.

BlRö DEZSŐ

a® üggyel kapcsolatban a következő ki
jelentést tetté munkatársunknak:

*— Először is nem tudom, hogy mi az 
a durva beesül°ts-irtés,' amit inkriminál
nak és nem tudom, mikép kövotteni e) 
hatóság /illeni • erőszakol. Véleményem 
szerint K’tzp;» épp olyan szavazattal bíró 
személy a közgyűlésen, mint én. tclidt 
akkor mennyiben hatóság ö? De ha meg 
is bántottam volna, ez semuiicsctro ha
tóság elleni erőszak, mórt hiszeu. ha 
magát. a közgyűlés elnökét sértem meg, 
ezzel is csak legfeljebb széksértést köve
tek el.

— Rupp, mióta az új törvényhatóság 
együtt v^n, soha nőm jelent meg a köz
gyűlésen. Mikor megláttam, nagyon fel
háborodtam, mert eszembe jutott, hogy

ó volt az, aki annyi kisejcisztenciát
, I tönkretett.
[A többi elöljáró i® úgy szavazott, mint 
Ö, de azok ellen egy szó sem hangzott 
eL; Különben Bupphoz hozzá sem nyal
hattam, annyira körülvették a hívei 
Éö én nem is vele, hanem egy másik 
hásottsági taggal vitatkoztam. Az egész 
üggyel nőm törődöm, nyugodtan várom 
« fejleményeket.

DR. KLAK ZOLTÁN
TÁragtál és felindultéágtól remegő han
gon a következő választ adta kérdezös 
ködösünkre:

—♦ Ez a feljelentés jelleüizl az 
egész Sipó’ca-féle rezsimet. Először 
Bedo Mór elleni feljelentésre adott 
felhatalmazást -• Betlőt felmentet
ték. Másodszor Baracs Marcell el
len adott felhatalmazást, de itt meg 
oe tudták indítani az eljárást. Ez a 
harmadik felhatalmazás a legjob
ban dokumentálja, hogy minden 
embert, aki a közgyűlésen erélye
sebb hangot mer pendíteni, terrori
zálni akarnak. Meg akarnak sziiit- 
fétni minden ellenzéki kitörési.

— Hatóság elleni erőszakról ab
szurd dolog beszélni, mert, nekem 
jogom, van'pfuj’ és nem pfuj kife
jezésekkel tiltakozást vágj- tet
szést nyilvánítani. Rupp hivatali 
működése felett: mást, nem tettem. 
Áruikor Rupp a közgyűlési terem 
ben van nem hivatalos személy.

— Ez a feljelentés olyan, mintha 
én Sipöcuöt feljelenteném közsze
mérem, elleni vétségért- mert még 
mindig ott van a helyén. Különbén 
kétszer íjom lehet büntetni. Elnöki 
rendreutasítást pedig kaptam. Ügy 
kellene, hogy

ilyen felhatalmazást ne a pol-

Előreh aladott idény folytan 
párizsi model selyemruhák 

divatáruházéb|n, lV, Kossuth Lajos ucca k

í : r

gármenter, hanem, mint a par
lamentben, a közgyűlés adhas

son.
— Hangsúlyozom, nagyon téved

nek. ha azt hiszik, hogy fezzel en
gem, vagy a blokkot megfélemlítik.

Négyszázharminc órája 
folyik a szünetnéiküü 

hazárdjáték 
az Artista-Egyesületben 

Hogyan szanáiiák az artisták zátonyrajutott 
soi’sjegyakctöjukat ?

Az egyesületnek a tavaly mély
pontjához érő játék — dekonjunk
túra után rosszul mentek dolgai és

Tgazi pesti dolog az a kártya-1 
csata, amelyről részletes tudósítás
ban vau módunk beszámolni.

A „Magyarországi Artista Egy
let" Andrássy-úti klubhelyiségében 
a pinka körül tömörülő új kártya 
érdekeltség hallatlan s egyben mai 
viszonyainkra jellemző sikereként

teljes 439 órája folyik szakadat
lanul a játék 
asztal körül 
zeletet és 
partié még

amikor ezeket
Az Artista Egyletben, amelyben 

több mint féléven át halotti csend 
honolt, azelőtt két éven at. folyó 
híres nagy játék árapályaként, 
július elseje óta forr, pezseg, sót 
valósággal tombol a. ..klubélet**.

Kiár mester, a főváros játékos 
életében közismert croupier, telte 
ezt a csodát,

hogy az. a chemin de fer-partie, 
mely július elsején délután 
ült össze, váltott játékosokkal 
még ina is Folyik egy pillanat

nyi szünet nélkül.
A züllés és züllcsztés gyáripari 
üzeme ez- amelyben egy pillanatra 
sem hányja be.—

torkát a pinka.

a chenin de fér 
ís ez a minden kép
rekordot felülmúló 
e percben is áll, 
a torokat írjuk.

Németh József, a Szózat 
munkatársa fajvédő alapon

Jidische Zengerajt nyit 
az Erzsébet körűtan

Lénával István, Kádár Lehel és Svók.e Sxakqll sxersói- 
a megnyitó műsornak

Az Erzsébet korut>n egyik megszűnt 
mulató helyiségében eydekes vállalko
zás talál otthont ír- új szezónban. Húsz 
év előtt egy népszerű „Jtdisch.’ lenge- 
rdj“ támad fel. a Kék madár kabaré 
stílusában.

Ennek a színház.alapításnak az az ér 
dekessege, hogy a. művészi szervezője 
Németh József, a Szózat v olt politikai 
rovatvezetője.

A fajvédő újságíró, aki vállalkozását 
óban népszerűvé kívánja tenni, mint 
ammő Litmann. Pepi, uépszinhúzuccai 
zongorája volt, társulatának tagjait k? 
rcsztény színészekből verbuválja.

Németh ■ Jóáscf mellett nemcsak meg
lehetősen komoly pénzcsoport all, ha 
nem az illetékes hatósági tényezők is 
támogatják vállalkozásában

A Hétfői Napló munkatársa beszel 
gotett Németh Joueffcl. ak> a fajvédő 
alapon 4U0 Jidifche Zengerájról a kö
vetkezőket mondotta: *

— Most jöttem Londonból, ahol a szó
rón legnagyobb attrakciója a Jidische 
Zengeráj volt. Elhatároztam, hogy 
ugyanezt megvalósítom Dudapot.Len 16, 
mor> íáttam qzt. hogv

a zsidóság évezredes kultúrája igen 

Éu eddig sordinot’ {ettem a Han
gomra és

Sipöcz élvezte a pdrtfcgyclcni 
diktálta nyugalmamat.

De kijelentem, hogy a mai naptól 
kezdve egyéni felfogásom szerint 
fogok beszélni és szabad kezet biz
tosítok magamnak. És megvan az a 
megnyugtató érzésem, hogy ha a 
vádlottak padján leszek, Sipőcz ve
lem nem fog kezet fogni, mint ezt 
Nádossycal telte.

szanálását Kiár
szanálás

helyzetén sorsjegyakcióval akart 
segíteni. Ez azonban zátonyra 
jutott, s a sorsjegy akció szaná
lása körül oly harcok keletkez
tek a vezetőség és az artisták 
.,Ne Tvyork-különítmény nek'4 ne
vezett csoportja között, amelyek 
teljesen Feldúlták az egyesület 

belső életét

A sorsjegyakció
mester vette kezébe s a 
első etapja a

tizennyolcadik napba 
kártyacsata.

Hogy hogyan lehetséges 
sok ily kifogyhatatlan utánpótlása, 
annak nagyon egyszerű a titka.

Boldogot, boldogtalant, be eresz
tenek az artisták játéktermébe, 
mert Kiár mesternek az az elve

. — Aki ina megtud élni és já
tékra van pénze Pesten; — az 
művész. S a művészeknek hol 
legyen helyük, ha nem az — 

artista égj létben?
Ügy látszik, neki van igaza, amíg 
a. siker igazol, és uem a — rcnitZor- 

I ség.

nyúló

a játéko-

tag teret nyújt a kabaré művészeté
nek.

Hogy <*olt fajvédő újságíró létemre ép 
pon eu vállalkoztam a zengeraj meg 
szer verésére, annak az az oka. hogy a 
vállalkozásomban u. politikamentes mű
vészeti értéket látom.

Eddig jobbara keresztény színészek
kel tárgyaltain, de a Jidische Zen- 
gerájnál nem lesz numerus clausus 
sem a. színpadon, sem. a nézőtéren.
— Azt hiszem, inig politikái, nem ke 

vernek be uz ügybe, az új vállalkozásom 
szép ered monyokét fog elérni.

— A megnyitó műsorra cpúgy sze
retnék Lendvai Istvántól és Kadar 
Leheltől darabot kapni, mint Szőke 

Szakálliól.
— Ha. a terveim sikerulniek, akkor a 

Jidische Zengeráj megnyitó műsora hó 
napokon át — hasonlóan, mint London 
baji — táblás házakat fog vonzani. Ki 
váncsian várom, hogy számításaim 
mnnnyiro válnak be.

M> is kivtftcsiak vagyunk arra, hogy 
a ftfjvédö i$idu“ kabarét hogyan fogja 
fogadni a pesti publikum.

Tizenhat új útvonalat 
kapcsolnak be az 

autóbuszforgalomba
168 kocsival fogják lebonyolítani 

a forgalmat
Az autóbuszüzem fejlesztésére írár' 

nyúló kísérletek a jól ismert ügynöki 
had gáncsoskodúsui következtében mind’ 
eddig kudarcot vallottak s a szépnek 
induló terv uiég ma is ott van, ahon
nan jó néhány hónappal ezelőtt elin
dult. Most azonbau erélyes kézzel nyúl
tak hozzá a kígyóvá nőtt kérdés megol
dásához s minden remény meg van arra, 
hogy végül sok küzdelem után Buda 
pest — hu nem is világvárosi de leg
alább nagyvárosi autóbuszközlekedéshez 
jut. Londonbau ugyanis ma 5500. Pá
rizsban 1368, Berlinben és Csikúgóban 
450.—4j(i autóbusz közlekedik és más vi
lágvárosokban is jelentősön terjeszkedik 
ez a modern közlekedési eszköz. Buda 
pesten mindössze 16 autóbusz van s au
rák fele sem üzemképes. A főváros ol- 
hatúroztu, hogy a tervezett 50 kocsi he
lyeit 150 autóbuszt vásárol s a ineg- 
vpuiií szándékozott próbakocsikkal 
együtt

168 kocsira növelt az autóbusz-par* 
kot.

Elkéizült a részletes ,ulvoualt?rv. amely 
szerint

18 útvonalon járnának az autóba 
&áok,

amelyek közül 2 uiár njost is forgalom
ban van. A 16 uj útvonal a következő

1. J’ogaskerekú vasút—-Krisztina tér— 
Oktogon.

2. Retek u.—hurokvágány—Széna, tér— 
Batthyány tép—Lánchíd —Wesselényi 
(Dohány) u.—Aréna uf.

3. Oktogon—Terei, Lipóf, Margit kör
út—Rózsadomb.

4. Aréna ut—Vilma királynő ut—Ki
rály u. (Paula?/ Ede u.)—Deák Ferenc 
u.— Erzsébet Ilid—tipliért fürdő.

5. Baross tér—Thököly ut—Aréna ut— 
Dráva u.

6. Boráros tér—-Ráday ii.—Belváros- 
Nádor u.—Országház tér—Lipót körút— 
Óbuda, Fő tér.

17. Kőbánya; uf—Orczy tőr—Baross, u., 
Madách u.. József u. Rökk Szilárd u.. 
Főherceg Sándor u.—Kosai,th Lajos U.— 
Erzsébet híd—Döbrcutei tér.

8. FTC sporttelep—Elnök u.— Öröm
völgy u.—Práter u-■ l'llői ut—Belváros 
Erzsébet tér—AVckcrle Sándor u.—Hold 
u.—Alkotmány u.

9. Krisztina tér—Vöröskereszt kórhás— 
Németvölgyi temető.
• 10. Hermina ut-—Szt. László ut.

11. Liget tértol a Gyömjui úti gyár
telepekhez.

12. Ferencz Jó^ef tér— Vár (Nádor 
tér), körforgaIom.

13. Széna lér—Muruibanyi fér.
14. Svubheg.v i nagyszálló-—Jánoshegyi 

vendéglő között csak nyáron.
15. Bécsi, ut—Óbudai u.P',iue<ö.
16. Zugligeti Szarvas-vendéglő éa Bu

dakeszi község köpött.
Ezeken a/, állandó vonalakon kívül 

több útvonalon
rrnászcrcs éjjeli járatokat is létesí
tései: egyes szomszédos községekbe,

s különleges alkalmakkor különjárató* 
kai helyeznek forgalomba.

50Q0
Női vásxontlpö minden sxinben - 100
Vasionr,<pí' vadig guiiuniUlppal és sarok S2 
Ryarmal* táMOnrloö bivalyoőrtalppai
Tjnnlszzipo...............1 io-to’
Llnguiis fonott szandál gyönyörű színekben 1T* 
Gw.mcHMrszanoai, egyes párok - ,
S'thlíí’er céqnAi D'ibieníei tér 4 - Everlaating

I cipők nagy vá'asztékban. At1<Üa>nf 30, tenn'sxnadrág 
J 125, usxóoltönv ’9,
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Löwinger Izsó, a letört 
pesti tözsdésböl lett dervis, 

aki őszinte kritikát mond Caillaux francia pénzügy, 
miniszterről és kuruzslásből él a Plebános-hegy oldalán 

Erdei Próféta alias Lő tv inger Mór elmondja éltté történőiét
' A dömösi átkeléstől, a Dobogókő felé 
Vezető útvonalon másfélórányira a me
redek és alig megközelíthető Plébános
hegy életveszélyes szakadékjai felett 
ütött tanyát ágakból és sárból összeta
pasztott viskóban az Erdő Prófétája, 
alias Löwinger Izsó, a különös és a 
maga nemében egyedülálló szélhámos, 
aki környékbeli egyszerű embereket 
gyógyítja ráolvasással és kuruzslással. 
Az oxótikus európai nevű csavargó, 
évekkel ezolőtt kezdte meg kalandos pá
lyafutását ós néhány héttel ezelőtt tért 
vissza Magyarországra, hogy az ember- 
nemlakta sürü hárserdőben megte
remtse u maga különös életét. Löwingor 
nem a nagyvárosban szélhúmoskodik, 
ott, ahol száz és száz konkurrense „dol
gozik", lmnom a nép egyszerű gyerme
keit bolondltja - kellő javadalmazó* 
ellenébe. Turisták találtak rá a reme
tére akinek mcllétvérő fekete szakalla, 
szőrcsuhája és izzótüzü szeme megál
lásra készteti a gyanútlan idegent aki 
nőin kis csodálkozással hallják a külö
nös köszönést:

— Salem aleikum!

Hogy lett a pesti töztdésból 
török imám ?

Löwtngcr Izsó a s-zópreményü és so- 
katlgérő fiatal 21 éves banktisztviselő, 
1921 nyarán, amikor a zuhanó korona 
nyomán úgyszólván óráról-órára nyíl
tak a tőzsdeügynökök zugirodái, elha
tározta, hogy a fiatal titánok sorába 
szegődik és hét marokkal szedi a csengő 
külföldi nemcsvalutát. Kilépett állású
ból, elhagyta megszokott Íróasztalát és 
másnap már a Tőzsdepalotában bonyo
lított lo üzleteket. Első időben csak meg
bízásból vásárolt, és megelégedett az 
ügynöki dijjul, később a „brcjtére“ dol
gozott és

amikor látta, hogy az értéktelen pa
pírok állandóan emelkedő tendenciát 
mutatnak, saját számlájára vásárolt.
Oráról-őrára adott és vett és rövid 

idő múlva szép vagyona volt Ezután 
már kisebb stáció lett életében az autó, 
a „Bank és Vállóüzlet‘\ u acinmcringl 
nyaralás és a párizsi, londoni kirucca
nás.

1922-ben elhatározta, hogy megkon- 
tremlnálja a dollárt

Ide az amerikai pénz, úgy látszik, crő- 
bcbbnek bizonyult és Löwinger Izsó 
egyik napról a másikra koldusaié gúny 
lelt.

Elspekulálta a komltensek pénzét, 
napokig járt a rendőrségre, 
gyanúsított és letartóztatása előtt 

hamis útlevéllel megszökött

mint

né-
Nyugatról — Keletre

Első útja Párizsba vezetett, ahol 
bánj’ hót múlva elfogyott a magúval 
vitt pénzo és kénytelen volt egy gáz
gyárban napszámost munkát vállalni, 
utóbb uccascprőm-k csapolt fel. Ál
landó alakja lett a sötét Monlmarték 
a pacsianyáinak, do a francia rendőrség 
kitoloncolás! eljárása elől az ország déli 
részébe bujt meg, innen Németországba. 
Hamburgba, majd Ausztrián, Olaszor
szágon, Fiúmén, .Jugoszlávián, Balká
non keresztül sikerült kiszöknie Kon- 
stantinápolyba. Utközbon a legváltoza
tosabb módon kereste mog kenyerét, 
volt cipőtisztító, mozizongorúe, flakke- 
res kocsis, cicerón, leánykcreskedelmi 
ügynök, tengerész, hn.jófiitő ós dokk
munkás. Az Arany Szarv kikötőjében 
elvegyült a világ minden tájékáról ösz- 
Bzeverődött kétes exlsztenciúk társasá
gában, ahol csakhamar tökélotesro fej
lesztette török nyelvtudását Néhány 
héttol később egy minaret tornyában 
•üdvözölte arccal kolet fölé fordulva a 
leik ölő napot: -i
_ - Allah il Allah!

RMd beszélgetés as ál* üo Öltő 
dervissel

"Felkerestem az Erdei Prófétái, hogy 
Személyesen győződjek meg erről a kü
lönös és érdekes figuráról, akiről már 
legendák terjedtek el a környékbeli la
kosok között. Tört magyarsággal be
szel, mozdulatai keletiesek, de ha "meg
feledkezik magáról,, hamisítatlan p/Xjti 

Euró-

kiszólások hagyják el ajkát.
— Éreztem, hogy Allah különös tehet

séggel áldott meg — kezdte az interjút 
— és ezt betegek gyógyítására fordítot
tam. Egy Törökországban lakó magyar
tól hallottam egyet-múst erről a szép 
országról és eljöttem ide, hogy .. gyó
gyítsak. Török imám voltam otthon ...

— De azelőtt pesti tőzsdét.
— Nem értem, mi az?
— Elég gyenge a memóriája,
— Én azelőtt sohasem . voltam 

pában, még kevésbbé itt.
— De Beregszászban született és 1922- 

beu megszökött, mert csalás miatt le 
akarták tartóztatni.

Az Erdei Próféta, alias Löwingor Izsó 
a meglepetésétől szólni sem tud, amikor 
felfedeztem igazi kilétét. Még egyideig 
próbál tagadni.

— Nézze Löwinger ur — szóltam — 
kár a sok felesleges beszédért Ismertem 
én már akkor, amikor Egyesült Műtrá
gyában, Lloydban és különféle devizá
ban spekulált a tőzsdén.

Löwingor Izsó, miután látta, hogy si
kertelen minden hazudozása, elmesélte 
utolsó évelnek történetét.

— Amikor teljesen megtanultam a tö
rök nyelvet — mondotta — először

a Bosporus partján üvöltő dervisnek 
csaptam fel.

Utóbb az ország belsejében imám lel
lem, de elfogott a honvágy és visszaszök
tem Magyarországra. Miután Pesten 
nem tudtam megélhetést szerezni ma
gamnak, elhatároztam, hogy a nyári hó
napokra kiköltözöm ide, ebbe a regénye
sen szép erdőbe. Szakállam megnövesz-

Mától kezdve a hús és liszt 
után csak egyszer fizetnek 

forgalmi adót
Hétfőn jelenik meg a pénzügyminisztérium rendelete

Hétfőn jelenik meg a pénzügymi
nisztérium1 rendélefe a h'us és a liszt 
egyfázisos forgalmi adójának beve
zetéséről. A pénzügy iminsztérium a 
kereskedelmi érdekeltségekkel foly
tatott megbeszélései alapján tudva
lévőén eddig két közszükségleti 
cikkre: a fára és a szénre vezette 
be az egyfázisos forgalmiadórend- 
szert. A hétfőn megjelenő rendelet 
a forgalmiadó kérdésében legutóbb, 
kiadott keretrendelet végrehajtása 
tekintetében további lépést jelent. 
Mint teljesen beavatott helyről ér
tesülünk, a hétfőn megjelenő rende
let lényege az, hogy

a lisztre 4%-bán állapija meg az

A Hétfői Napló már többizben jelen
tette, hogy a különböző teherpályaud
varokat az utóbbi időben rendszeresen 
fosztogatja egy jól szervezett tolvaj
banda, amely elsősorban a pályatesten 
veszteglő teherkocsikat bontja fel és 
annak tartalmát ellopja, de nem kíméli 
a raktárépületeket sem, amelyekben 
nap-nap után nagyarányú betöréseket 
kövottek el. Hónapokon koresztül folyt 
ezirányban a nyomozás, de csak most

l

nyolc napi nyolc napi

OLCSÓ CIPŐVÁSÁR
nyolc napi

3000 pár 390—300 osar korona egységárban

petöfi s Andor u«* i . petőfi sAndor ucca i

teltem, bzöicsuhát bltattom ás törtkUt I Miután Kelemén íoMcf tolokllért árai 
beszéltem. Viskót építettem 'ós megkezd-1 nem tudott pontos felvilágosítást adut 
lem a hiszékony emberek gyógyítását-1 a holmik eredefer-őL előállították a ren- 
Persze ei mind hókusz-pókusz. tötökül , dönégre, ahol beismerte, hogy Barmi 
imádkozok, egy kicsit hipnotizálok és a | István pályaudvari rakodomunkaatól óB 
paraszt boldog, mert megvan győződve, “éhany társától vásárolta azokat. Véde- 
hogy meggyógyítottam. Dje, und, kezesül azt hozta fel, hogy
lében lassen - veti közbe pesti szokáá | ^tfonirflra « taroyak lopott. mtvvVWrol. 
szerint - hagyom, hogy fáradságomat | A rendőrségen termés 
honorálják. És igy Azópen megélek, sőt | el ezt az átlátszó ♦édékezesU mert Ke- 
meg is. takarítok az Ínséges hónapokra. 
Már legendák vannak elterjedvo rólam.

— Do no Éigyje, hogy teljesen el va
gyok zárva a nagyvilágtól. Betegeim, 
mikor élelmiszereket hoznak újságba eső-" 
magolva, első dolgom ezeket a 1_,._L„1 
amikor élelmiszert hoznak újságba cso- 
clejótől végig átböngészni. Ép most ol
vastam, hogy Caillaux francia pénz
ügyminiszter a minisztertanács elő ter
jesztette pénzügyi javaslatát. Ha. őszin
tén akarok beszélni, meg kell monda
nom: nem sok reményt fűzök az ered
ményhez. Személyesen ismerem Cail- 
lauxt, mert néhány hónapig inasa vol
tam szenátor 
állítani, hogy 
elérni.

Caillaux
— Hasonló sors éri, mint Hegedűs Ló

rántot, bár a volt pénzügy miniszte
rünket nagyra becsülöm és külföldi tar
tózkodásom alatt gzomoruau olvastam 
egészségének megrendülését. Ma nem
csak Magyarországon rosszak a viszo
nyok, hanem egész Európában, sőt en
nek hatása Keleten is érezhető. Ott is 
zord min dón.

Mivel a nap lenyugvóban volt, elbú
csúztam az ál-török paptól és üvöltő 
dervistől, akit a nép egyszerű gyermeke 
prófétaként tisztel.

— Salem aleikum! — mondja megszo
kásból Löwinger Izsó és mélyen meg
hajol, majd hamiskásan kacsint a sze
mével és a hüvelykujjával a vállán ko
resztül Pest feló bök:

— Fatakám, odalent nem kell du
málni ...

... .. XVt

korában, ég igy merem 
a kitűzött célt nem fogja

nem elég enorgikus.

(—ra — ö).

egyfázisos forgalmi adót, amit a 
malmok fognak leróni.

Illetékes helyről szerzett étresülé- 
süuk szerint a pénzügyminisztérium 
adóosztálya ezek után inár csak 
szeptemberben fogja folytatni az 
érdekeltségekkel a fázisrendszernek 
más közszükségleti cikkekre való ki
terjesztése tárgyában a tanácsko
zásait. Vargha Imre államtitkár, a 
pénzügyminisztérium adóosztályá
nak vezetője, ugyanis augusztus ele
jén négyheti szabadságra vidékre 
utazik és ezalatt az idő alatt a for
galmiadóval kapcsolatos tanácsko
zások szünetelni fognak.

sikerült a tetteseket ártalmatlanná tenni 
és a főkapitányságra előállítani.

Néhány nappal ezelőtt ugyanis egy 
zsebtolvajt foglak el a detektívek, aki 
elárulta orgazdáját. Ezen a nyomon ha
ladva a detektívek házkutatást tartottak 
Kelemen József orgazda lakásán, ahol

nagymennyiségű értékes szövet, se
lyem és drága élelmiszereket talál

tak felhalmozva.

K L*U VBU" . ----~ ‘ •----- -  —
lapokat! « tolvajbandát szombatról

hogy atf

ütöttek, 
sikerült

lemen orgazdaság miatt már többizbeit 
volt büntetve.

A detektívek Kelemen által mondott 
nyomon haladva lesbeálltak a józsefvá^ 
rost teherpályaudvaron,, ahol sikerült is 

' l vasárnapra 
virradó éjszaka leleplézni. Éjfél után 
néhány sötét alak mászott elő a raktárak 
közül és egyenesen a megrakott és le
zárt teherkocsik fele haladlak, majd ott 
a magukkal vitt szerszám segítségével 
néhány perc alatt felnyitották a va- 
gónt és

annak tartalmát zsákokba rakva kD 
hordták a pályaudvar mögött elte* 
rülő térségre, ahol inár több flatah 

ember várakozott rájuk.
Miután a detektívek látták, 
egész társaság együtt van,

meglepetésszerűen rajtuk 
úgyhogy egyiküknek sem 

elmenekülnie.
Valamennyi ükét megkötözve beszállítót*' 
ták a legközelobbi rendőrőrszobába, a-* 
honnan a hajnali órákban előállították 
a nyolc fiatalembert, névszerint Boros 
János rovottmultú moelianikust, Barna 
Ferenc góplukatost, Varga Péter napszá
most, Rác János, Petró Uézu és Molnár 
János raktári munkásokat, Blázs István 
és Hegedűs Sándor fogíalkozásnélküli 
csavargókat. A rendőrségen megállapít 
tották, hogy valamenyien különféle bűnt 
cselekmények miatt többizben voltak 
büntetve. Kihallgatásuk sorún beismer-*' 
ték, hogy

hónapok óia fosztogatják a pálya
udvarokat és a lopott árukat főként 

Kelemen útján értékesítették.
Kihallgatásuk után valamennyinket le* 
tartóztatták és intézkedés történt íw 
markóuccai fogházba yaló szállításuk 
iránt.

Intézeti Paplan Mntrcc
ágyberendezósek legolcsóbb árakon az 
összes vidéki és pásti iá relék, 

intézetek mogbízott szállítója 
Sándor „ldeál“ paplangyár IV, Kammer- 
mayer Károly ucca 1, Közp. városház.
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RÓTH BANK
Budapest, V., Vilmos császár út 43. az.

Alapítva: IBQB. évben 

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzálogblztositék mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyan
ezeken kockázatmentesen s legjövedel
mezőbben gyilmölcsöztetjük. Törlesztő- 
ees és kamatozó jelzálogkölcsönöket 
folyósítunk mezőgazda* ági földbirtokok
ra, bér- és családi házakra. 
Pénztári órák: 9-161 5-Ig
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Budapesten keresztül Nyifra- 
ivánkáról Délafrikába szökött
egy csehszlovák kereskedő

Vakmerő csalás egy cseh bank ellen

Rakovszky belügyminiszter 
szombaton kezdi meg nyári 

vakációját, addig 
törvényjavaslatokat készít elO

. rÁ& egész Csehszlovák állam ke
reskedői és bankvilágát nagy izga
lomba tartja egy nagyarányú, sik
kasztás,, amely Nyílra Ivánkán tör
tént az ottani bank kárára. Weinert 
(Artúr nyitraivánkai kereskedő ha
mis jelzálogkötvénnyel

■ másfélmillió dollárt — több mint 
105 milliárd magyar koronát — vett 
fel a Csehszlovaka Comuiercial Bán
kútól és a következő napon meg

szökött.
í Az oltani hatóság nyomban lázas 
kutatást indított a tettes kézrekeri- 
jtése érdekében annál is inkább, 
Imert a bank igazgatósága a nyoiii- 
ijravezetőnek tetemes díjat tűzött ki. 
tA nyomozás során megállapítót- 
Iták, hogy Weinert Ártúr két útle
véllel rendelkezett: az egyik a sa
ját, a másik hamis névre volt kiál
lítva és a kereskedj

Magyarországja, illetve Budapes
ten keresztül Déiafrika felé vette 

♦szökésének útját.
tr A csehszlovákiai államügyészség 
táviratban közölte a budapesti fő- 
kapitánysággal Weinert Arthúr 
■szökését és kérte elfogatósát. A 
Irendőrségen megállapították, hogy 
a sikkasztó kereskedő neve nem is
meretlen előttük, mert Budapesten 
'már több ízben volt ellőne eljárás, 
de külföldi állampolgársága foly- 
’tán néni lehetett ellene lefolytatni 
az eljárást és ezért három évvel ez
előtt

kitoloncoltak az országból.
Találtak Wcinertről több fényképet 
a bűnügyi nyilvántartóban, azzal a 
„dedikációvar, hogy a képen lát
ható egyén

veszedelmes sikkasztó ős okiratba- 
misitó.

Weinert neve legutóbb *
az olaszllszkai hamis milliósok ügyé

ben szerepelt

a rendőrség előtt, amikor is az a 
gyanú merült fel hogy a mindenre 
kész dúsgazdag' cseh kereskedő 
finanszírozta a tetteseket. Ezért an
nak idején eljárást is folytattak 
ellene úgy a magyar, mint a cseh 
hatóságok, de a nyomozás során 
nem sikerült kellő adutokat szerez
ni u bűnösségére vonatkozólag.

Weinert Artúrt Csehszlovákiában 
mint becsületes, megbízható nagy
kereskedőt és földbirtokost ismer
ték, aki a legutóbbi hetekben mobi
lizálta teljes vagyonát. Ez a körül
mény igazolni látszik azt a felte
vést, hogy előre készült a nagyará
nyú: és sikeresen .végrehajtott csa
lásra.

Szökésével alapjában ingatta meg 
a Commercial Bunkót és azonkívül 
számos kisebb üzletfelét és hitele
zőjét is, akik

váltó ellenében több százezer szo
kott helyeztek el nála.

így többek között érzékenyen meg
károsított egy fatennelési, vasút
építő, továbbá egy bányavállalatot, 
akik szintén feljelentést tettek Wei
nert ellen.

A Cseh hatóság megkeresése foly
tán már egész Európa rendőrsége 
üldözi a vakmerő csalót és sikkasz- 
tót, akinek a csehszlovákiai rendőr
ség újabb értesülése szerint időköz
ben sikerült

sikerült Délafrikába menekülnie.
A-szükséges diplomáciai lépéseket ez 
irányban is folyamatba tették Wei
nert letartóztatása végett.

Rakovszky Iván belügyminiszter 
szombaton újra megjelent hivata
lában, ahol folyó ügyeket intézett 
el. A Hétfői Napló munkatársának 
érdeklődésére

RAKOVSZKY IVÁN 
belügyminiszter 

kijelentette, hogy még d jövő hét 
folyamán a fővárosban fog tartóz
kodni, mert minisztériumának fon
tosabb ügyeiben intézkedni óhajt és 
így szabadságát előreláthatóan csak 
július 2i-én, szombaton fogja meg 
kezdeni. Teljesen beavatott helyről 
szerzett értesülésünk szerint Ra

Erőszakkal kidobatta 
lakójának bútorait és értékeit 

egy viila Wbéribje 
Önkényes kilakoltatás a Zugligetben

’A Zugliget lakóit a régmúlt atroeilá- j 
sós időkre emlékeztető kilakul látási j 
ügy tartja vasárnap reggel óta izga
lomban.

Déri László részvénytársasági igaz
gat# néhány hónappal ezelőtt a zugli
geti Páfrány út 17. számú villában két 
szoba és konyhából álló nyári lakást 
bérelt. A villa A. Érced holland gyá
rosé, aki azt Krémer Emil nyugalma
zott főhadnagynak, Angolparki mutat- 
ványosbódé tulajdonosának adta bérbe. 
Króméra 10 szobából álló villát több la
kásra osztotta fél és azokat nyaralóknak 
adta ki albérletbe. Másokkal együtt 
így bérelt a villában lakást Déri iguz- 
gató és felesége is, akik az április 15- 
től november 15-ig terjedő bérleti idő
tartamra járó hatmillió koronát lirc- 
mernek előre ki. Is- fizették. Dériék a 
legutóbbi napokig nyugodtan laktak a 
szép villában.

Vasárnap délelőtt Déri igazgató fele
ségével együtt eltávozott a villából és 
távozásukkor lakásukat lelakatolták. 
Déltújbun érkeztek vissza a villába, ahol 
a legnagyobb megdöbbenésükre lakásu
kat felfcszitvo találták.

Az előszoba ajtón a lakat le volt 
törve, a szobák tárva-nyitva, szek
rények, íiókok ielfcszílve, a bútorok 
szétdobálvu, ruháik, ékszereik, ér
téktárgyaik egy halomban hever

tek az udvar piszkos kövezetén, 
mindenki szabad prédájának kitéve. 
Amulva vették észre, hogy lakásukban 
munkások járnak ,akik

a szobák bútorzatát társzekerekre 
rakják és elszállítják.

Déri igazgató az első rémületből és 
• döbbenetből felocsúdva a munkásokra

kovszky Iván belügyminiszter u' 
jövő héten, nyári szabadságának: 
megkezdéséig. végleges formába 
óhajtja önteni az

új választókerületek beosztásán 
ról szóló törvényjavaslatot, 

amelyet Horváth Béla miiiisztcrli 
tanácsos készít. Ugyancsak a jövö’ 
héten folytat megbeszéléseket a bel
ügyminiszter a törvényelőkészítő 
osztály vezetőjével, azokról a javas* 
latokról, amelyek

a közigazgatás reformjával
kapcsolatosak.

támadt, akik kijelentették, hogy Pri
mőr utasítására hordták ki a lakásból, 
az ott talált ingóságokat. Déri orra’ 
Krémerhez sietett ,uki

beismerte, hogy ő adott utasítást a 
munkásoknak a lakéfe kiürítésére.

l'reed, a villa tulajdonosa ugyanis fol-» 
mondta a bérletet és szerződése értel
mében a villa két szobájának azonnali, 
viszabocsátását követélte. Ö tehát Dé* 
riéle lakását felnyitotta és kiürítette.

Déri igazgató az előzetes bejelentés éti 
hatósági végzés nélküli kilakoltatás ül
lőn természetesen erélyesen tiltakozott. 
Tiltakozása azonban nem járt eredmény* 
nyel, mert a munkások ICrcmcr utusú* 
tusára

tovább folytatták a lakás kiüresH 
tésének munkáját.

A bútorok után Dériék ruháit, éksze* 
roll is az udvara dobálták, úgyhogyf 
rövidesen kidobáltuk mindent a lakás-' 
bot.

Déri igazgató erre rendőrt hivott, aki 
az esetről jegyzőkönyvet vett fel. Köz
ben átvizsgálták a kiszórt dolgokat érf 
konstatálták, hogy J cs fél millió kész* 
pénz, egy aranylánc, egy brllliánS 
gyűrd és 50 dollár, összesen mintegy 

ötvenmillió értékben hiányzik.
Azonkívül u piszkos kövezeten a ru*. 
Iiák is erősen megrongálódtak.

Az igazgató megbízásúból délután 
megjelent a főkapitányság központi 
ügyeletén dr. (Jura Nándor ügyvéd és 
feljelentést telt. Krémer Emil ellen ma* 
gánlaksértésért, továbbá ismeretlen tel* 
tesek ellen betöréses lopás miatt. j,

llajdu Élűdre.

Az áliator«osl Mla kertiébe 
dobta gyermekének hulláját 

Egy munkáskülsejű asszonyt gyanúsítanak 
a gyilkossággal

< Szombaton, a kora reggeli örák- 
Ib’an az állatorvosi főiskola kert
ijében a kertész borzalmas leletre 
bukkant. A bokrok között, közvet
lenül a uccai kerítés mellett hat 
(hónaposnak látszó

fiúgyermek holttestét találta.

'A főkapitányságról rendőri bizott
ság szállt ki a helyszínre. A rend
őrorvosi vizsgálat szerint a csecse
mőt megfojtották, de nem lehetet- 
den, hogy a halált szúrás okozta. 

‘A holttest szivét ugyanis szúrástól 
•eredő seb borítja. A csecsemő holt
testét a törvényszéki orvostani in- 
ftézetbo szállították. A boncolás hi
vatott eldönteni azt, hogy

fojtogatás vagy szúrás okozta-e
« halált ;

A megindult rendőri nyomozás so
rún vasárnap kihallgatták, az ál
latorvosi főiskola környékének la
kóit, akik közül többen egyöntetűen 
azt vallották, hogy

szombaton, a hajnali órákban 
egy szegényesen öltözött mun- 
káskülsejü asszony ögyelgett 
az állatorvosi főiskola körül, 
hóna alatt csomagot szoronga

tott.
Valószínű, hogy a bestiális anya 
volt, aki meggyilkolt csecsemőjé
nek holttestét hordozta magával s 
egy észrevétlen pillanatban azt a 
kerítésen át a főiskolu kertjébe 
hajította A rendőrség gyilkosság 
büntette címén indította meg az 
eljárást és nyomozza a bestiális

év óta 
legjobban 
bevált a

Dr. Toub
gyér mekkenőci 

és hintőpor

Takéletemar.el- 

pélás, bőrrepedés 

vBr2és_khlhnl*le 

kiütések ellen

ArjoM
FOGKRÉM 
FOGPOF

Fehéríti és 
konzerválja 
a fogakat

Fertőtleníti 
a szetj üreget

Tölti: Dr.'Budai Emil Rt.
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és

Gyomorégés ellen 
és étkezés után 

,Ship‘ 
angol 

Sodabikarbonáf

Napleégés és 
sxélkllúvés ellen 

.Ship* 
Vasellnt 

•• hasznéljon

Budapest
Ulatszertirban
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r/f VASÁRNAP ESEMti- 
\rE: fíoboz Imre, a Víg

színház vezérigazgatója fe
leségül vette Balatont öld- 

'váron Orosz Edith földbirtokos kis- 
nsszonfft. A fiatal pár meg vasár- 
vnp este vonatra ült és Svájcba 
illa zott nászúira.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJÉBA 
A VÍGSZÍNHÁZBAN. Július 
15-én felmondólevelet kapott a 
Vígszínház kereskedelmi és 
műszaki

^nagyobb része.
Vmég nincs megegyezés és 
knusa augusztus elsojéro 
fanért akkor érkezik meg 
•Jguzgató a núszútjúról.

kcroskcdclmi 
fezeméi yzcténck . Icg- 

A miivészszwnélyzottel 
ennek termi
halasztódott, 

Koboz vezér-

SZÍNHÁZ
A Szókimondó asszonyság,
avagy ahol senki sem mond ki semmit

1,

B HEGEDŰS GYULA kül
földi művészturnéja élénk 
ellenzékre talált a két ál
lami igazgató: Radnay és 

rHeycsí Sándor személyeiken, akik 
féiz.t mondták, hogy ha már állami 
hsegitséggel magyar színészek kül
földre mennek — akkor ezek á Nem- 
.zeti Színház, illetve az Opera tag
ijai legyenek. Hegedűs Gyula ennek 
•ellenére latba vetette új kormány- 
TŐtanácsosi rangját, és pedig siker
rel. Hegedűs turnéjának a kereske- 
'Idelmi miniszter egy szalóskocsit bo- 
v.sájf. rendelkezésére, amely külföldi 
•vasútvonalakon is fut a m ü vészek- 
:kel. Hegedűs-turné uj tagja* Med- 
igy&szay Vilma. Tit említjük meg. 
(hogy Hegedűs Gyula a turné után 
itthon először Bókeffy és Raggámbi 
•darabjában, a Bazsarózsában lép 
fel a — Magyar Színházban. Hege- 

[dús egy évjg már 1911-ben már ját- 
:azott a Magyar Színházban, 
'érdekes, hogy a Festek 
rarnely éy-tiz^dek-éta naponta 
ivWtdégiil Hegedűs Gyulát, 
'most, lekésve készül a*, uj m 
| gos nr ünneplésére — egy 
pkettel. 
terTO JZ EMBER TRAGÉDIÁJÁT

\ C ll'íi'l. 7* I .— o jövő szezon kezdetén. 
Becsben is játsszék a De.yto 
schcs Volkstheat érben. Évát

Konstantin l.copcddina, a be
csit k nagy színésznője fogja, alakítani, 
aki. ugyanebben az évben az ..Alvó férj" 

' női főszerepét is eljátszó. Egy magyur- 
I bécsi szerződésről is beszámolhatunk. 
r.Stirossy M'luilyf, a bécsi 11 cnaissáncé 
f Theater szerződtette.

Uhmiíerlichné asszony Kezel oz 
, (emberek Képzelete, 
OPIoliaitaBsttafBrtózEi 

(deiejezfe.

Tomboló 
A 

areoiim

sikere oao 
r
iW

| szenzációs

í Roií
műsorának ’

Oríeuinban
Sályom lanka 
haraszthy Htcí 
Vtrior Feri 
KfiMáry Gyula

Kadó

•latjyak fe 40 szarig

Sarkad) Aladár 
Bekeffy liaszld 
Hnrczzg lenti 
Sándor Jdzset 

Sándor

TjHetü1.0 lírakor

'A Vígszínház az ősszel 'újra eljátssza 
A szókimondó assxonyság-ot, Blalia hí
res szerepét Fcdslkkal,

A Magyar Színház is, a. Király Szín
ház is közzétettel: programjukat a jövő 
esztendőre.

Ha jól emlékezünk: az Opera is, a 
Nemzeti is, Bárdos is, még Sebestyén is. 
Egyáltalán: a színházak, jövő esztendeje 
nyitott könyv a közönség élőit.

Akárki mondja az ellvnk,,zijjét, ezret 
egy ellen: a Fővárosi Operett színház is 
megnyílik, a színészek is megegyeznek 
az igazgatókkal, a sztárrendszer is meg
marad, egyáltalában: minden marad 
úgy, ahogy volt és ahogy van. A szín
házi életben esztendők óta nálunk nem 
történik más, mint hogy minden héten 
kezdődik valamely úgynevezett vagy 
színházi ügy s a következő hétre úgy 
elaluszik, mintha sohu a füle botját se 
mozga'ta volna senki. A szinészek har
cot kezdenek az igazgatókkal, aztán 
megkötik a kollektív szerződési, amely 
röl az év derekán derül ki, hogy baj 
van vele ás senkinek az érdekét, nem 
biztosítja, az'dn htfborogpak, aztán új 
bál. aláírnak mindent, az igazgatók jaj- 
vészekéinek cs panaszkodnak, hogy 
megkötik őket a szlgrfizctcsck. a‘.tán a~ 
egymás fejére igédnek hegyet é$ hal
mot, aranyat és gyémántot, milliókat és 
komoly dollárokat, hol egyik színház 
jut válságba, hol a másik, s mindig 
azok maradnak a# igazgatók holnap, 
akik megbuktak tegnap és azok marad
nak holnapután ie; Ut nem történik 
semmi az úgynevezett színházi fronton, 
ahogy a tervezgetések cs ijedelmek c 
csataterét tisztelik a színfidzi újságírók, 
csupán, az, hogy a színdarabokat elő
adjak, s ha jók. akkor tetszenek a kö
zönségnek, ha rosszak, másikat próbál 
nak addig, amíg valahogyan -meg nem 
találják és ki 
hangulatát.

fendö alatt három darabjával akkorá
kat bukfencezik: hogy a lába, se éri a 
siker földjei, megint úgy jelentkezik, 
mint aki dőlt térdre kell borulnia a 
közönségnek, s itt Vica változhatni lanul 
cs mcgdönthetctlenül áll minden régi 
hadállás, akárcsak Verdim a nemei 
trónörökös ostromával szemben. Itt 
mindenki fölhúzta maga után a lél rút: 
ki a siker ormára, ki az uborka fára.

ÚGY MINT A BUKÓK: 
harmadosztályú személyvona
ton indultak Párizsba, a Ma
gyar Színház tagjai. A diák- 
vándorlást Sebestyén Dodi, a

Városi Színház igazgatója vezette. Tag
jai: Gábor Dezső, a Magyar Színház tit
kára, Vdmdory Guszti, Stello Gyula hét
főn bumlizik utánuk. Gárdonyi Lnjos.

•

3.

Mindez nem volna báj, s mindez ma
gánügy lenne csupán, kedves játék, ha. 
a. színház cs az Irodalom olyasvalami 
volna, amit konzerválni kell, mint egy 
nyaratszaka telire az - uborkái, vagy 
a savanyú paprikát. Uborkát ám 
minden évben termel Nagykörös vi
déke ca a paprikát is dúsan termi a kö
vér szegedi tele vény, efv kérdés: vájjon 
lesz-c jövendője, új termése a magyar 
drámándk, vagy a magyar színészetnek, 
ha így megy tovább?

Kérdés; vájjon mit hoz a holnap, mi' 
hoz azok számára, akik holnap jönnek? 
Mindent cl lehet feledni, csupán azt. 
nem, hogy a.~ életnek szabályosak a tör
vényei, s mindig új, meg új nemzedé
kek jönnek. Az igazgatók, a színé
szek. az irodalmi irányok maradhatnak 
a régiek: ám a közönségnek új réfegoi 
jönnek, ifjúsággal, friss vágyakkal, és 
friss ízléssel. Tojjon azok számára is 
elég 7t’3i- mindaz az ígéret és mindaz a 
szellem, amit ma nyújt a színház, s ma 
nyújt az irodalom?

VÉLETLENÜK EQY ESTE
HÍVTA MF.G vacsorára a. ka
baré dizöx két hódolóját: a fia
tal naturbursch színészt —■ a 
régi szerelmest és a népszerű 

kupléénckcst az uj imádót. — aki egy
ben vőlegénye is. A két fél a levesnél 
még vígan beszélgetett és a megrémült 
művésznő, aki. a. dátumban ilyen szeren
cséi lenül. tévedett már boldog vall, hogy 
nincs semmi baj. I)c a dizqz lervez és 
kuplééuekcs véget — / űrt ja a közmon
dás, amelyet dcszcrt>iél,cs a bornál íyy 
értelmezett az utóbbi.- A pezsgőnél ha
ragos szemvillanások után Icttlcgcss''. 
fajult, u, szerelmi, rivatltiis, amelynek 
egy lovagias jegyzőkönyv lett u. puliitjc. 
Meg azután az, hogy otsszumcnl a parti.*. Ingy?n viazi Vi mirtlenudp ;i .Juráin .Varietébe bármelyik autótaxi, 'mert' utalónként in cz.?r koronát térit uietr a í>zini|áz jegyeniéns. fezenz.'úúós. uj műbőr. Kezdete 9 órajcor.Párizsi Színpad. A Párizsi Színpad 'szombat a .Tardin •Variété hol.vt’éjóbeu > niiirorát, inchbou ktjlóDóscn tigiír Lajos és MaUny Antal ikert.
MárKus Emília ParK-Mozgó

nein elégítik a közönség

2.

mondja. Emerson, hogy 
után a létrát: senki sem 

új

4.

már, hogy nem. lesz ele-

Platóról azt 
fölhúzta maga 
jött a. görög bölcs óta alapvetően 
gondolattal. A színházi életben nálunk
mindenki fölhúzta maga után- a létrát: 
itt nincsenek új igazgatók, se új prima
donnák, se új színészek, se új irodalmi 
irányok. Hl minden úgy van. ahogy teg
nap volt: örök változhatni lanság dia
dalmaskodik minden fölött. Ha Hl egy 
vállalkozó sxczjn közben szélnek ereszti 
a társulatát, s a kollektív szerződés 
pontjaira ütve, fclzsoldrg. bocsátja ökcl, 
jövőre újból megkötik vele c.-,l a szer 
iödést, itt a. nagy író, aki három eez-

A HOLLA’VOODI Univer
zál gyár vezére, Lacmi- 
nill. Pestre jön augusztus
tusban, állítólag direkt 

azért, hogy megismerkedhessen
Csortos Gyulával,, akit'nagyon me
legén ajánlott neki Huszár Pufi és 
Fazekas Imre. Lehet, hogy az is
meretségnek szerződés lesz a vége.

Mondjuk 
gendö.

Akkor ad fogják, mondani, hogy a 
rossz a. közönség ízlése.

Egyáltalán: mindenütt másutt a vilá
gon elismerik, hogy vannak jó és rassz 
színigazgatók, vannak jó és rossz színé
szek és vannak jó és rossz írók.

Nálunk: mindenki kitűnő és nagy
szerű, tehetséges és zseniális (igazgató, 
színész, író cs muzsikus), mindenki hó
dító és diadalmas, dicsőséges és elra
gadó (ez a mért éktel.mség teszi azután 
komolytalanná a komoly, érték elisme
rését), s ha. baj van, akkor mindennek ki 
az oka? a. közönség. Mindenütt másutt 
az igazgató igazgat rosszul, az >ró ír 
rosszul, a színész játszik rosszul; ná
lunk: a közönség nem érti meg az írót, 
nem értékeli a darabot és nem becsüli 
az igazgatót.

Azt hiszem: ha a közönséget mellőzni 
lehetne, nálunk volnának a világ leg
jobb színházai, színészei és ivói.

Égy: magunk között. Közönség nélkül.
Balassa József

7^ A PESTI SZÍNÉSZEK vidéki 
kabaréturnéi mór befejeződtek 
Salamonék is visszajötek a hé
ten és Salamon azóta mái' 
■íemmerinyon piheni, a turné

fáradalmait. Rott-Steinhardt társulat is 
megszakította ogy ebként. nagysikerű 
megszállt törüld ro is kiterjedő turné
ját. Valaki megkérdezie Steiubardtot.

— Hogy sikerült, anyagilag a vidéki 
turné.

— Mit. törődöm qm az anyagiakkal — 
felelt Steinhardt — fő, hogy korestem.

A HÉT BEMUTATÓI; Fdd 
Matyi budapesti Színhazában 
a. muiatfeágob Alvó feleség ci- 
cinül bohózatát, mutatták be, 
Sokat nevetett a közönség

Bekeffy és Sarkad,y ínokain. Nagyon 
kodvoa volt a két Somoűl/í-nővér, Bogyó 
cs Emmy.- Fodor Artúr pompában tán
colt Lészay Kató szépen énekelt, ’G//ar- 
mathy Mária uagyou bájos és teüetsé 
ges fiatal • z'.néírznőnck bizop’’ ült. A 
regi .{polto kabaréból alakult „A.i/őri 
kabaré" bemutatóján a humoros műsor 
föcrős-ségei Bekeffy László, Köváry, 
Sőlyont Janka. Faragó Sári, U’o'or l'c 

’rike, rtarasz.fi Mici, Györy Maliid vol
e

SEYBOLD- VACSORA 
augusztus 18-án a felső 

Margitszigeten. A vacsorát 
a. Színész# zörejé g rendezi 

és háziasszonya. Fedek Sári lesz, aki 
egy sereg művésznő élén fogja ki
szolgálni vendégei!.

NAGYSZERŰ tengeri pö- 
liga-utazásban van része 

L zx J néhány színésznek és szí- 
nésznönek, akiket egy gáláns 

tengerhajózási vezérigazgató a vál
lalata kereskedelmi hajóin lát ven
dégül. Földközi tengeren, át Ang
liába. utazik a Bársony-házaspár. 
Dajbukát nagyságos asszony az 
első kábellávirat szerint súlyos ten
geri betegségben szenved. Ugyan
csak a Földközi tengert hajózzák be 
és kikötés nélkül Portugáliába tart 
a Rátkay-házaspár Somogyi Nusi- 
vak Nusi alig várja, hogy tengert 
lásson — állítása szerint, — meg 
sem áll Amerikáig. — Gellert La
jos a tengeren tölti a nyarat. 
Alexandria, Palesztina ós Portseid 
között hajózik.

Ejy éjszaka titka
(Ki a ..... '.s n ’

Tragikomédia 7 felvonásban 
t-öszerepbea

Másig® Bel'amy és Jarr.ea M.frk»*os£

S Montmartre Mva
Egy kis midinette története S fejezetben

Főszerepben
Lu&ien Dalset és pi, Msáp

Étterem jSfnid52-67.' .lazz-band

hűvös nézőtér jardin Varieté
Fórrá siker Kezdete 8 órakor

Kamara—Kert

Kőristalány
Radius Faramount-attrakció 7 felvonás 

Főszereplő Betty Compson

Texasi határőr
Izgalmas cowboy-törtéqet 6 felvonásban 

Főszerepben Pete Mer rigón
Előadások kezdete: -

Kamara 6, 8 és. 10, Kert 8 és 10 órakor

kávébehozatala

Postacsomagot skg.t^Lke,dve(.lM 
is cukor klvóteltvel) ,il etekre bér. 

mentve scálitlurjc. Kír/eo 
driegneéket l

Sutlaput. IX. Kerület, Dan4ir«cea IS.

■*TT

uimi^ i

rtarasz.fi
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HÍREK 
Atlétáink szenzációs 
győzelme Párizsban

Párizs, julius 18.
Az atlétikai vorsenyekon ma diszkoss- 

‘-vetésben első lett Egry (Magyarország*), 
aki 41.63 métert dobott; második Paoli 
.Franciaország) lett 39.75 méterrel

Gerelyvetésben Szepes (Magyarország) 
57.36 méterrel az elaő helyro került.

Távugrásbun első lett Püspöky (Ma
gyarország) 7.28 méterre), második 
Dickeman (Amerika) 6.98 méterrel.

A 800 méteres síkfutásban Martin, 
(Franciaország) 1 perc 55.1/5 másodperc 
alatt első lett; Barsy (Magyarország) 
második helyre került. (MTI)

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnap az időjárásról a 
következő prognózist adta: Táí- 
nyomóan derült és száraz idő vár
ható, emelkedő hőmérséklettel.

— Apad a Duna! Mint a földmi- 
velésiigyi minisztérium vízrajzi 
osztálya jelenti; Budapestnél a 
Dunu vasárnap apadt és bizonyosra 
■vehető a további tartós apadás is. 
Szombaton a pesti vízállás 625 cm 
volt, vasárnap délután már csak 
616 cm. Egy nap alatt tehát 8 cm-t 
apadt a víz. Miután kisebb helyi 
áradástól eltekintve a Duna, felső 
szakaszáról újabb áradást nem 
jelentenek, u víz most már — ha 
nem is rohamosan — de le fog 
apadni. A Duna alsó szakaszát a 
hatodik árhullám csak most érte el 
és itt még tart az áradás, amely 
több helyütt jelentékeny kárt oko
zott.

— Egy részeg bántalmazta az öt Iga
zoltató rendőrt. A Qejférthegyi Löurdesi- 
kápolna előtt megbotránkoztató módon 
viselkedett egy flatalömber. Rendőrt hív
tak, aki igazolásra szólította föl. A fia
talember, akin látszott, hogy részeg, el
lenszegült az igazoltatásnak, rátámadt 
a rendőrre ^ütlegelni kezdte. Nagynelie- 
zen sikerült csak lefogni egy másik ren
dőr segítségével. A részeg fiatalembert 
Kovács György segédmunkást a főkapi
tányságra kísérték be. Hatóság elleni 
erőszak címén eljárás indul meg ellene.

— Egy fővárosi ügyvéd özvegyét el
gázolta az automobil. A Teréz körút és 
a Podmanicky ucca sarkán egy automo
bil elgázolta Bródy JjipSt fővárosi ügy
véd özvegyét. Nagy Samut előállították 
a főkapitányságra, ahol kiderült, hogy 
ellene egy nem rég történt halálosVógü 
gázolás miatt is folyik az eljárás. Őri
zetbe vették.

Elmobcleg az ucoán. Kálnai István 3ő 
éves Budafoki út 20. szánt alatti lakos az Er
zsébet hídnál ma este feltűnően viselkedett, a 
rendőr előállította a főkapitányságra, ahol 
megállapították, hogy köz- és önveszélyes el
mebeteg. A mentők az angyalföldi elmegyógy- 
ii’.’é?e’l.e szállították.

— Nincs eredmény a Persián-féle 
bombamerénylet nyomozásában. A 
Persián Ádám hírlapíró elleni bom
bamerénylet ügyében a rendőrség 
vasárnap délelőtt folyamán újabb 
kihalgatásokat foganatosított. Azo
kat a fiatalembereket hallgatták ki, 
akik az utóbbi évek folyamán kü
lönböző bombamerényletekben sze
repeltek, mert az elhangzott tanú
vallomások szerint alapos a gyanú, 
hogy a Persidn-merénylet előkészí
tői és tervezői, ezekből a szélső 
jobboldali körökből kerültek ki. 
Ezek a kihallgatások eddig semmi
féle pozitív eredményt nem hoztak. 
Holnap délelőtt folyamán folytatni 
fogják azoknak a kihallgatását, 
akiket idézés ellenére nem lehetett 
kihallgatni, mert vidéken tartóz
kodnak.

— Bárány győzelme. Bécsbon, az úszó
versenyek mai harmadik napján Bárány 
István megnyerte az 50 mé törés úszást 
26.8 másodperc alatt és a 100 méteres 
úszóvt iseíiyt 1 perc 2 másodperc alatt.

GOODRICHPNEU
AZ UTAK KIRÁLYA

Kállayék elitélik a numerus 
clausust, de „nem látnak 
lehetőséget** az eltörlés 

kiharcolására
A Kállay-Bessenyey-Erdőhegyi cso

port már évek óta kísérletezik az egy
séges párt keretén belül abban az irány
ban, hogy hegemóniára tegyen szert. In
nen magyarázható, hogy a frank hami
sítási bíiuügy parlamenti csatáinak idő 
jében ez a liberális szárny bizonyos 
megértéssel viseltetett az ellenzéki fel
fogás iránt, sőt egyes liberális kor
mánypártiak bizalmas pártértekezlete
ken is kifejezést adtak annak a véle
ményüknek, hogy a frankügy politikai 
konzokvenciáit Le kell vonni és egy pár 
miniszteri tárcát ki kell cserélni. A 
kormánypárt jobboldali frakciója, a 
Píczi(ín-Pafai/-féle fajvédő csoport,. ter
mészetesen igyekszik régi befolyását a 
pártban megőrizni. Ebből a forrásból 
erednek azok a hírek, amelyek szerint

a Kúllay Tibor-féle megoldás tu
lajdonképpeni célja nem egyéb, mint 
néhány miniszteri tárcának kicsi

karása.
Az elterjedt hírek szerint három minisz
teri táróéra fáj a foguk a liberális kor
mánypártiaknak: a belügyi, a kereske
delemügyi és a pénzügyi tárcára. Je
löltjeik: Bessenyei Zenó, Görgey István 
és Kállay Tibor.

Alkalmunk volt ezt a kérdést szóvá- 
tciini a Kúllay csoport egyik tagja,

bíró pál
kormánypárti képviselő előtt, aki a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársain ak:

— A Kállay Tibor vezetése alatt meg
indított akció célja a főváros megszer
vezése községi és országos politikai ] 

— Szilágyi Lajos beszámolója. Szi
lágyi Lajos nemzetgyűlési képviselő va
sárnap délelőtt Berettyóújfalun beszá
moló gyűlést tartott, amelynek alkal
mából a biharkeresztesi választókerület 
öszcs községeinek lakossága moleg ün
neplésben részesítette.

— Borotvával elvágta a nyakát. Fe
hér Sándor nyugalmazott Máv tisztvi
selő nyomora miatt elkeseredésében a 
Márton ucca 20. szám alatti lakásán, 
éles borotvával elvágta a nyakát. Tettét 
idejekorán észrevették és a kihívott 
mentők a súlyosan sérült öngyilkosjc- 
löllet a kunuccai kórházba szállították.

Halálos csönakszerencaétleuség a 
Római fürdőnél. Vasárnap délután ha
lálosvégű esónnkuzerencsétlehség történt 
a Római fürdő közelében. Studler Imre 
és Breyer Vilmos fiatal kereskedötanon- 
cok a Rómaifürdői hajóállomásnál csó- 
nakőt béreltek, hogy kisebb kirándulást 
legyenek a Dunán. Társaságukhoz csat
lakozott egy hasonlókorú, előttük isme
retlen fiatalember is és hárman együtt 
beültek a csónakba. A megdagadt Duna: 
rája nagy erővel hajtotta a könnyű] 
bárkát, amelynek kezeléséhez a fiúk kö-> 
zül egyik sem értett, s egy sebes ör-! 
vényben az imbolygó csónak felborult. | 
Mindháimon a Dunába estek és kétség- i 
beesetten kiáltoztak segítségért. A kö- j 
zelbon azonban nem tartózkodott senki | 
s így Stadler Imre és Breuer Vilmos! 
erejük végső megfeszítésével nagy ne- ] 
hezen partot értek .ahol aléltan terültek j 
el. Harmadik ismeretlen társuk azon-1 
bán odaveszett a folyton hullámaiban. ■

— Eltűnt egy ébredő villamoskalauz. I 
A főkapitányságon vasárnap bejelon-! 
tették, hogy Borsi Jáno3 villamoskalauz j 
az ÉME villamoscsoportjának főtitkára, 
tiki az utóbbi Időben az Ébredő Magya
rok Eyesületóben komoly szerepkört töl
tött be, Mária ucca 5. szám alatti laká
sáról eltűnt.

— Férje távollétébe n clliordatta laká
sának összes bútorait című múlt szá
munkban közölt cikkünkro vonatkozólag 
dr. Sebeők Dezső ügyvéd, Hartmann 
Miklósné ügyfele nevében hosszabb nyi
latkozatot küldött be, umelynek a cikk
re tartozó részében kijelenti, hogy ügy
felének birtokában van egy, tanuk előtt 
aláirt nyilatkozat, amelyben férje kije
lenti,* hogy a lakás tulajdonjogát ügy
felére ruházza és a megejtett tárgyalá
sokkal kapcsolatban férje ismételten fel
szólította ügyfeléi arra, — bár erro a 
jogosítványra ügyfelének azükségo sem 
volt — hogy az ügyfele tulajdonát ké
pező Ingókat a kögös lakásból vitesse eb

szempontból, de főként a fővárosi poli
tika szempontjából. Akik ebben az ala
kulásban aktív részt vesznek,

nem aspirálnak miniszteri tárcákra.
Annak a bizonyítására, hogy nem ki
zárólagos liberális alakulásról van szó, 
hanem általános kormánypárti fővárosi 
szervezkedésről, elég, ha felomlítem, 
hogy az alakulásban örffy Imre és Te
mesvári) Imre is részt vesznek, akiket 
pedig nem szokás a liberális szárnyhoz 
számítani.

Szükségesnek tartottuk, hogy Biró 
^ált megkérdezzük:

a Kállay-csoport tett-e és a legköze
lebbi jövőben tesz-e konkrét lépést 
a numerus clausus eltörlése érde

kében.
Kállay Tibor ugyanis elítélően nyilat
kozott programbeszédében erről a tör
vényről. Biró Pál errevonatkozóan így 
válaszolt:

— Kúllay Tibor igen helyesen, fejtette 
ki véleményünket a numerus clauausról. 
Ezt a törvényt mi helytelenítjük és el
törlése érdekében dolgozni fogunk. Hogy 
mikor és milyen lépéseket teszünk a nu
merus clausus eltörlése érdekében, arról 
ezidöszerint még semmit sem tudok 
mondani.

Beszéltünk a numerus clausus kérdé
séről más liberális kormánypárti kép
viselőkkel is, akik egyértelműleg úgy 
nyilatkoztak, hogy egyelőre

semmiféle lehetőséget sem látnak
a ■ numerus clausus eltörlése érdekében 
konkrét akcióba lépésre.

— A Dunába fulladt. Csepelen a meg
áradt Dunában fürdőt Szento Kálmán 
26 éves üzletvezető. Beúszott a mély 
vízbe, do nem tudott megbirkózni a 
hullámokkal: l’uldoklaui kezdett. Társai 
segítségére siettek, do már csak a holt
testét húzhatták ki.

— Betörések. Vasárnap betörök jártak 
Singer Sándorné Sip ucca 6. szám alatti 
lakásán, ahonnan nagymennyiségű ru
haneműt és ékszert loptak el. Ugyan
csak betörést követtek el Gráf Adolf 
Wesselényi ucca 13. szám alatti lakásán, 
ahonnan többmillió értékű fehérneműt 
raboltak el.

- Vasárnap öngyilkosai. Üzv. Takács Jún pa
ttá háztartásbeli nő Kende" ucca 28. szánt 
alatti lakásán tegnap délelőtt öngyilkossági 
szándékból lugkőoldatot ivott. A mentük a Ró
kus kórházba szállították, hol ma sete meghalt. 
— Wittondorfer Jóascf 30 éves műszerész be 
tegségo miatt Gömb uccu 31. szám alatti la
kájának harmadik emeletéről Öngyilkossági 
szándékból le akart ugrani. A házbcliek csak 
nagy nehezen tudták megakadályozni uz ön
gyilkosságot és amikor Igvitték az uecáru, ott 
eszméletlenül esett össze. Előállították a fő
kapitányságra, ahonnan — miután öngyilkos
sági szándékáról lemondodt — elbocsátották. - 
Stössl Hugó 21 éves tanuló Bajza ucca 30. szám 
alatti lakásáról eltávozott azzal, hogy öngyil
kos lesz. A rendőrség- keresi. Szügyényi 
Miklós 18 éves gyári munkás a® óbudai Dereg
lye ucca Irányában öngyilkossági szándékból 
a Dunába ugrott. A közelben tartózkodó hajó
sok kimentették és a mentük az életuntat a la
kására szállították,.

—- Helyreigazítás. A monori járás fő
szolgabírójától u következő nyilatkozatot 
vettük. A t. Cím kiadásában megjelenő 
Hétfői Napló időszaki lap 2. oldalán a 
„Pakots beszámolója Monoton szolgubí- 
ríl akadályokkal** címmel ellátott cikk
ben foglaltakhoz az 1914. évi 14. te. 20. 
§-úban biztosított jogomnál fogva a lap 
legközelebb mogjelenő számában ugyan
azon helyen és nyomással u következők 
közlését kérem: 1. nem felel meg a va
lóságnak, hogy Pakots József képviselő 
úr nevében tőlem a beszámolónak a köz
ségháza erkélyéről való elmondására 
bárki is akár szó bún, akár írásban en
gedélyt kért volna. 2. nem felel meg a 
valóságnak, hogy a beszámolót hirdető 
plakátokat közegeim útján letépettem 
volna. 3. nem felel meg a valóságnak, 
hogy a kldobolúst sem engedélyeztem. 
Ellenben a valóságnak megfelel, hogy 1. 
Pakots József képviselő úr beszámolóját 
a képviselő úr magánlevelére, mint ren
desen, ez alkalommal is minden hivata
los formalitás mellőzésével vettem tudo
másul. 2. hogy a plakátokat nemcsak 
magam nem tó pettem le, hanem, ha il
letékes helyről ezirúuyban feljelentés 
tétetik, az; eljárást meg fogom indítani.

— SzázharmlncmlIHót sikkasztott. Ari 
Akadémia uccuban levő Rosenthal H, 
utóda hői' konfekció üzlet tulajdonosa 
sikkasztás címén feljelentette alkalma
zottját, Szabó Imrét, aki — a feljelentés 
szerint — százharminc millió koronát 
sikkasztott el a rábízotthivatalos pénz- 
bői. Szabót előállították a főkapitány,- 
Ságra ég miután a vizsgálat beigazolta 
az ollene felhozott vádat, a fiatalembert 
a rendőrségen őrizetbe helyezték és in
tézkedtek az ügyészségi fogházba való 
szállításúról.

Hirtelen halál az uccán. Vojlsck Gyula B.í 
éves művezető a Hungária körút 55. számú ha4 
elüti hirtelon rosszul lett, összeesett és meg
halt. A mentüknek már nem akadt dojguk -1 
a rendőri bizottság a holttestet a törvényszéki 
orvostani intézetbo szállitatta.

— Kiállítás, színház, ügyességi terseny 
a cserkésztáborban. A megyeri cserkész
tábor vasárnap az eddigi napokat is fe
lülmúló mozgalmas képet mulatott. A 
táborozó cserkészek száma hétezerra 
emelkedett, de még újabb külföldi csa
patokat várnak. Az érdeklődő nagykö
zönség száma is hivatalos megállapítás 
szerint Ztarmínce^erre rúgott. Délelőtt 
10 órakor nyílott meg a Károlyi-telepen 
a csorkészkiállítás, amelyet Marinoviclb 
főkapitány, gróf Teleki Pál, továbbá 
Hampton lord, a világ főcserkészének 
helyettese, Trajanoff, bolgár föcserkósn 
Is megtekintettek. A kiállítás közönsége 
gyönyörködve szemlélte a cserkészfiúk: 
művészi és iparművészeti raupkűit. Dél
után megkezdődtek a vitör-versenyek< 
umelynek a győztese Dunai László lelt. 
Az öt legjobb vívóval holnap az olaszí 
és bolgár cserkészek küzdenek. Hat óra
kor az arámiban színielőadást rendez
tek. Végül a mentési, segélynyújtási, 
nyomkeresési, tornászáéi ügyességükről 
tetteik tanúságot a cserkészek.

— Kártyarazzia a Józsefvárost 
Társaskörben. Szombatról vasár-' 
napra virradó éjszaka, a főkapi-t. 
tányság kártyaellenőrző detektiv- 
csoportja a Német uccuban levő 
Józsefvárosi Társaskör és az Órás 
és Ékszerészek Egyletének helyisé- 
gáben kártyarazziát tartott. Ami
kor a detektívek minden ellentál 14^ 
nélkül bejutottak a helyiségbe, két 
helyen játszottak ehemin de fer-t. 
Lefoglalták az asztalon és a pinká
ban talált zsetonokat, körülbelül öő 
és fél millió korona értékben, majd! 
a játékosokat igazoltatták le. Ez« 
után a játékasztalt, koporsót. to-t 
vábbá az összes felszerelést lefog
lalták és bűnjelként beszállították 
a főkapitányságra. A játékosok el
len tiltott szerencsejáték címéit 
megindtották az eljárást.

— Nyári idényárusításunk óriási si
kere következtében kénytelenek vugyuuk 
t. vevőinket felkérni, hogy cipővásárlá- 
saikkal tolongás olkoriilése végett lehe
tőleg a délelőtti órákban szíveskedjenek 
üzleteinket felkeresni, miután t. vevőin
ket a tőlünk már megszokott pontosság
gal és gondosan 6zeretnők kiszolgálni. 
Dcl-Ka, Erzsébet körút 28 és Hungária, 
Rákóczi út 6.

SZEPLŐK ELLETT
továbbá mAjfoltok, pörsenések ellen

BIZTOS! GYORS! KELLEMES! 
('RÉME ÉVA ára 25.000 K 
SÁRON ÉVA ára 10.000 K

Magyarországi főraktár: TÖRÖK P A T I K A, 
Budapest, VI., Király ucca 12. s«ám

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflP,.« PAP,., PAP,.,
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Sz6n/eg, pokróc, Dggony, ágv- és 
Asztalterítők, gyermekkocsik, nyugsz.ákák, 
leányszoba-, előszoba- ős kertlbutorok, ornvők 
és sátrak mlncfen kivitelben kuph-tdk

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök
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Vidéken akad üzletet nyitni | 
a lopott holmiból a Weisz-cég 

háziszolgája, 
akinek

anyja szégyenében felakasztotta magát
ts

A detektív 
bevallotta, 

alkalmazás-

megdézs-

A női divat és sel?eniáru nagy
kereskedésben bolfiszolgai minő 
régben tóit alkalmazásban egy év 
óta Liszkai István. A huszonnégy 
éves fiatalember, aki azelőtt szerelő
segéd volt, jóra való alkalmazott
nak bizonyult. Miután azonban a 
cégnél folytonosan milliós értékű 
áru tűnt el, gyanakodni kezdtek 
reá. A cég igazgatósága által meg 
bízott detektív megfigyelte Lisz- 
kaif, aki ö,? üzlet félreeső helyén 
éppen árut rejtett cl. 
faggatására Liszkai 
hogy mióta u cégnél 
bán van,

a cég áruraktáiának 
múlásával rendszeresen foglal

kozott,
Amit, régebben Kohn Mihály bolti- 
szolgatársával együtt követett el. 
Koliut. a Weiss Gyula Rt. két hó
nappal ezelőtt bocsátotta el állá
sából, mert őt gyanúsították a házi 
tolvajlással. Minthogy azonban bi
zonyítók nem volt ellene, a cég 
nem jelentette fel öt.

Liszkai vallomása alapján a rend- 
ífirrég előállította, majd letartóz
tatta Ltszkait és Kohn Mihályt is. 
Mindkettőjük lakásán a detektívek 
'házkutatást tartottak, amely meg
lepő eredménnyel járt.

Úgy Kohn, mint Liszkai laká
sán többszáz méter uöi ruha
selymet, szöveteket, ruhadisze- 
ket találtak, melyek értéke meg
közelíti az ötszáz millió koronát

(A rendőrség a lefoglalt, árut be
szállította a főkapitányságra.

Maga a házkutatás Liszkai laká
sán nagy izgalmak között foly^ le 
s végül is szerencsétlen katasztró
fával végződött. Liszkai ugyanis 
édesanyjának Rózsa ucca 62. szám 
alatti lakásán lakott, 
kasban a detektívek 
céljából megjelentek, 
Bzaiiy félelmében görcsöket, hiszté
riás rohamokkal kapott s amidőn 
■p házkutatás eredménnyel járt s ez

elrejtett árut megtalálták, 
kainé valósággal önkívületi 
pótba esett.
az idős asszonyt, amikor 
ták a főkapitányságra, 
félelmét és izgalmát az 
meny is, hogy esetleg ő 
orgazda kerülhet gyanúba, 
hagyták el a detektívek 
uccai házat, Liszkainé bezárkózott 
lakásába. Aznap senki sem látta 
többé. Másnap már gyanakodni 
kezdtek a ház lakói, akik közül né- 
háuyan azt hitték, hogy őt is be
vitték a rendőrségre. A lakók egy- 
része azonban meggyőződéssel han
goztatta, hogy a hatvanéves öreg
asszonynak a lakásban kell lennie. 
Feltörték az ajtót és behatoltak a 
lakásba, ahol borzalmas látvány 
tárult a lakók szeme elé.

Liszkainé ott függött az ajtón, 
lepedőt tekert nyaka köré s az
zal felakasztotta magát. Teste 
már kékes-zöldszinű volt, mi

kor rátaláltak,
próbálták élesztgetni, de az hiába
valónak bizonyult.

Az öngyilkos asszony levelet ha
gyott hátra, melyben öngyilkossá
gát magyarázza. A levél nem volt 
senkihez sem címezve, csupán az 
állt benne, hogy

a fia letartóztatásával ért ret
tenetes szégyent nem tudja el
viselni, emiatt nem mer többé 
az emberek szeme közé nézni s 
ezért határozta el magát az ön

gyilkosságra.
Liszkainé holttesttét a törvény

széki orvostani intézetbe szállít- 
tották. Liszkai Istvánt és Kohn 
Gyulát letartóztatta a rendőrség. 
A két tolvaj boltiszolga részletes 
kihallgatásuk során azt vallotta, 
hogy

annyi lopott portékát akartak 
felhalmozni, 
ken

Mikor a la- 
a házkutatás 
az idős asz-

amennyiből vidé- 
nöi divatárukereskedést 

nyithatnak.

Kél húnnpl nyomozó! utón ellőttük n kispesti 
Ékszerüzlet letöritek orgazdáit 

A tettesek után folyik a nyomozás
' Két hónappal ezelőtt, mint a Hétfői 
Napló annakidején jelentotte. Kispesten, 
Karpfenstetn Sándor Üllői út 123 szám 
alatt levő ékszerüzletét éjszaka folyamán 
ismeretlen tettesek kifosztották. A de
tektívek a nyomozás során megállapítot
ták, hogy

n betörők nagy szakavatossággal 
kibontották az üzlet alatt elhúzódó 

pince mennyezetét
fes így bejutottuk az ékszerüzletbe, ahol 
összeszedték az értéktárgyakat és haj
nalban eltávoztuk.

Szombaton délután Újpesten, a Jókai 
ucca 6 .szám alatt levő Künsztlinger Fe
renc ékszerésznél megjelent egy fiatal 
ember és nagymennyiségű olvasztott 
aranyat és ékszert kínált fel eladásra. 
Az ékszerész kétdéséro a llutalcmber 
zavaros feleletet adott, mire rendőrt 
hívtak, aki először az újpesti kapitány
ságra, onnan pedig a főkapitányságra 
állította ölő, uhol csakhamar

beismerte, hogy Balog István hosz- 
szú idő óta körözött zsebtolvajjal 

azonos.
kimondotta, hogy újpesti Ismerősei adták 
út u félkiló urunyat, harminc darab 
gyűrűt, továbbá nagymennyiségű kisebb- 
nagyobb ékszerdarabokat azzal, hogy 
értékesítse. Detektívek mentek ki a Ba
log által megadott címre, ahol

legnagyobb meglepetésükre a rendőr- 
aég által jól ismert orgazdákru U- 

, Ültek,

akiket nyomban beszállítottak a főkapi
tányságra. Weisz FüJöp, Vogl István, 
Kicin Sándor, Mohácsi István és Bcr- 
Oer Elemér piaci árusok rövidesen beis
merték, hogy az általuk eladásra felkí
nált ékszer darabok és a beöntött arany 
a kispesti ékszerüzlet kifosztásából szár
mazik és megnevezték a tetteseket, akik 
— állítólag — jelenleg vidéken dolgoz
nak. Beismerő vallomásuk utón az or
gazdákat és Balogot letartóztatták, a 
betörők elfogatása érdekében pedig a 
kapott adatok alapján megtették a szük
séges intézkedéseket.

Budapesti 
üge töven senye h

I. 1. Oh be jó (Tornán pari). 2. Ilona (2). 8. 
Cserebogár (t és fél). Indult még 8 kocsi. 10: 
32, 17. 11. 13, olasz. 10:33. II. 1. Gacsina 
(Cussolini 2 reá). 2. Jeles (2 és fel). 3. Hullám 
(3). Indult még 3 kocsi. 10:iG, .13, 20. olasz 
10:25. — 111. 1. Rodostó (CaasollQi 2). 2. Etus 
(pari). 3. L’seful (8). Indult még 7 kocsi. 10: 
40. lil, 15 18. olasz 10:10. _ ív. 1. Árnyas 
(Kéllinku 1 és fél). 2. Goh'mcr geb'mer (2). 0. 
Zrínyi (I). Indult még rj kocsi. 10:22. 16, 20, 
28,olaazl0:58. — V. 1. Árpád (Zwillinger 1 és 
negyed reá). 2. Babám (i). 3. Endre báesl (5). 
Indult még 5 kocsi. 10:18, 12, 18, 32, olasz 10:48. 
VI. 1. H. p. (Felser a). 2. Xonten (2). Isar (1 
ós negyed reá). Fm: Vihar. 10:83. olasc 10:38. 
— VJI. 1. Rcudetlon—Visszhang (gróf Pejacsc- 
vlch Albor|nó (4). 2. Istl--Oj>ika (Puchor Ilus 
0). 3. Süvíti—Souveniré (Meklenburgl herceg
né * ós tji reá). Fm: Újra uJia—Üuncpolt. 
10.37, olaaz 10:81.

SPORT
r*

Válogatott vlzlpolőcsapaíunk 
Mkapott Antwerpenben 
Belglum-Jttagyanország 3:2 (1:1) 
Btró: Dplgny (Franciaország)

Sírógörcsök kínozták 
fiát elvit- 

Fokozta 
a körűi
ig mint 

Alig 
a Rózsa-

Szomorú hírt hozott vasárnap este a 
táviró: a világ legjobb vizipóló-együt- 
tcsét. Magyarország válogatott csapatát 
amely két év óta veretlen és amely le
győzte az olimpiászon Angliát, a múlt, 
évben Belgiumot, Franciaországot, Cseh
szlovákiát, — Ausztriáról nem is be
szélve —

a magyar sport büszkesége és sze
me fénye, vasárnap vereséget szen
vedett Belgium reprezentánsaitól.

1:1 arányban végződött félidő után. 
3:2-re sikerült győzedeímeskedniök vá
logatott csapatunk fölött a belgáknak, 
akik ezzel rovánsot vettek multévi sú-

M munkásatlétikai \ 
bajnokságok közül 
ötöt eséffay Sándor 

nyení
Nagyszámú közönség előtt rendezték vasár

nap a munkássportcgyesülctck Magyarország 
munkásatlétikai és tornászbujuokságait. A vi
dékiek közül a szegedi és miskolci mu.nka.s- 
egycsületek vettek részt a mitingen. amely 
pompás erkölcsi sikert hozott.

A bajnokságok közű) ötöt Cséffay Eándor, 
kettőt-kettőt pedig Niedermann Pál (IJSC) és 
Rózsa Ármin (MTE) ragadtak el.

A verseny délutáni részét szinpompás felvo
nulás nyitotta meg, amelyet felváltva követtek 
az atlétikai döntő-küzdelpiek. valamint a tor
nászok ötletes cs komoly számai.

A verseny részletes eredményeit itt adjuk:

Férfi bajnoki számok:
Magasugrás. Bajnok: Cséffay Sándor (MTE) 

160 cm. 2. Zsiska Jenő (ESC) 150 cm. 3. Szan- 
der D. (MTE) ISO cm. Súly dobás. Bajnok: 
Cséffay Sándor (MTE) 1008. 2. Heaz Ede
(MTT) 882 cm. 3. Kerekes (Miskolci MTE) 
036 cm. — 3000 méteres gyaloglás. Bajnok: 
Janosik Rozső (MÁV) 14 p 46.2 mp. 2. Fehér 
Dezső (ESC) 15 p 49.2 mp. 3. Happ Béla (MTE) 
16 p 14.6 mp. — Távolugrás. Bajnok: Nieder
mann Pál (ESC) 628 cm. 2. Cséffay Sándor 
(MTE) 605 cm. 8. Gremsperger József (MTE) 
577 cm. — Diszkoszvetés. Bajnok: Csóffay 
(MTE) 3298 cm. 2. Hclmbacb (Szegedi MTE) 
3140 cm. 3. Szauder Ferenc (MTE) 2820. cm. 
_ Gerely vetés Bajnok: Cséffay Sándor (MTE) 
4372 cm. 2. Gremsperger József (MTE) 3425 
cm. 3. Szaudor Ferenc (MTE) 3510 cm. — Hár
masugrás. Bajnok: Cséffay Sándor (MTE) 1230 
cm. 2. Roscnbaum József (MTE) 1192. 3. La
banca Sándor (MTE) 1140 cm. — 100 méteres 
síkfutás. (3 előfutam után a döntőben.) Baj
nok: Niedermann Pál (ESC) 11.6 mp. 2. Rózsa 
Ármin (MTE). — 200 méteres gátfutás. (2 elő
futam után a döntőben.) Bajnok: Gremsper
ger József (MTE) 22.6 mp. 2. Berta József 
(MTE) 29 mp. 3. Balázs (ESC). — 400 méteres 
síkfutás. (2 előfutam után a döntőben.) Baj
nok: Rózsa Ármin (MTE) 56.4 mp. 2. Giilck 
Jenő (MTE) 55 mp. 3. Krammer Tibor (MTE). 
— 1500 méteres síkfutás. Bajnok: Járó József 
(MTE) 4 p 24.7 mp. 2. Steiner Pál (MTE) 4 p 
26 mp. 8. Almás! (MTE). — 800 méteres sikíu- 
tás. Bajnok: Rózsa Ármin (MTE) 2 p 02 mp.
2. Kocsmár Illés (Szegedi MTE) 2 p 02.8 mp.
3. Krammer Tibor (MTE). — 3000 méteres sík
futás (Ifjúmunkás bajnokság.) Bajnok: Huszár 
(MTE) 9 p 26.8 mp. 2. Kocsmár Ilii. (Szegedi 
MTE) 9 p 36.4 mp. 3. KDs László (MTE). — 
5000 méteres síkfutás. Bajnok: Király Pál 
(ESC) 16 p 46 mp. 2. Majzik (ESC) 16 p 46.2 
mp. 3. Matúra Ernő (MIÉ) 17. p 04.4 mp.

összetett tornászbajnokság.
Bajnok: Daka Imre (MTE) 220.40 pont. 2. 

Szegő Dezső (MTE) 810.20 pont. 3. Inkcy Vil
mos (MTE).

Női atlétika! bajnokság.
összetett atlétikai bajnokság. (Sulylökós. tá- 

volugrás, 100 méteres síkfutás). Bajnok: Goda 
Annus (MTE) 4 pont. 2. Garat Ró»l (MTE) 
9 pont. 3. Zsíros Manci (UMTE) 12 pont.

M hollandus 
Veer»mer* bvavúvja 
a háeom nemzet 
vasárnapi hlasz- 
szlkus versenyén

Az UTE-motorstadlon vasárnapi nagy esemé
nye három nemzet kiváló s te herét állította a 
Stadion porondjára. A berlini Dobót, a hollan
dus Veermert és a bajor tichiudlert.

A vasárnapi küzdelmek azoknak adtak iga
zat, akik bíztak Veermor kivételbe képességei
ben, do nem csalódtak azok sem, akik Dobéra 
esküdtek.

\ nemzetközi mitiog főbb eredményei a kő
vetkezők:

Félórás vorseny.’ I. 1. Veermcr (Hollandia)
38 kilométer 150 méter. 2. Schindler (Bajoror
szág). 8. Bartos. 4. Dobé (Berlin). 5. Pirity.

Félórá* verseny. II. 1. Veermer 87 lan., 300 
méter. 2. Schindler. 8. Bartos. 4. Dobé.

Vövorseny. 1. Baross (BTC). 2.- Trahtuletz j
(po.’t.ts). 3. Tóth (UTE).

Poutfövc.rsony. 1. Harci (MTK). 3. Vittori I 

lyos budapesti vereségükért.
A közelebbi adatok nem állanak ren

delkezésünkre, aduikor e fájdalmas soro
kat papírra vetjük, azt azonban tudjuk, 
hogy a belgák győztes gólját jogosulat- 
lenul Ítélte meg a francia bíró, aki úgy 
látszik, revan zsalui akarta belga kollé
gájának jóindulatát, amelynek Magyar
országgal szemben a múlt héten elért 
döntetlen meccsüket köszönhetik a fran
ciák.

A Hétfői Naplónak Bécsen keresztül 
érkezett távirati jelentése még annyit 
mond, hogy a magyar csapat nagy fö
lényben volt.

(UTE). 3. Szakács (MTK).
Kezdők versenye. 1. Zakariás (Turul).
10 kilométeres motorvezetésos verseny. 1. 

Dobé 7 p 53.1 mp. 2. Veermcr. Bartos. 4. 
Schindler.

x 
ion. 
tója

Gross István rekordot Javított 2000 mőte- 
Gross István, az MTK jeles hosszutávfu- 
a BTC-nek a Margitszigeten rendezett 

versenyén 5 p 40.8 mp-es idővel uj erkordot 
állított fel 2000. méteren. I’app (l’TC) és Hor
váth (BTC) voltak a vert mezőnyben. — A ver
seny másik föeseményo. hogy a KAOE bajnok 
sprintst&fétája 4X2CO méteren sikeres rekord
kísérletet abszolvált. Az uj stafétarekord: 1 p 
31.2 mp. — 200 méteren Rózsahegyi 22.4 mp 
alatt győzte le Kuruuezyt és Ftcinmetzet, mig 
diszkoszban Rochkenbauor igazolván a róla 
forgalomba hozott híreket, 4195-oa dobásával 
legyőzte Hahót (MTK) és Nonn Jánost (BBTE).

X Az MTK lfjai nyerték a 3000 méteres ötös 
csapatbajnokságot. Az MTK vasárnapi ifjúsági 
atlétikai versenyének keretében dőlt el a 3000 
méteres ifjúsági ötös csapatbajnokság, amelyet 
az MTK A) stafétája nyert meg a KAJEO és az 
MTK B) stafétája előtt. Egyénleg, Szabó 
(KAOE) győzött 9 perc 12.5 Tp.-Os uj ifjúsági 
rekord alatt, legyőzvén Sugárt (MTK).

Balatonl-dti
Bíívész

2, Pondevevo
3. Schönbvittnn

A szombati és vasárnapi versenyeket egy* 
hamar nem felejti cl a kintlevö kis közönség, 
mert a 12 verseny Közül csak egyetlenegy fa
vorit nyert. Mindjárt a nap első számát a Vá
rosligeti dijat Delilány nyerte, aki csekély 
21-szeres pónzt fizetett. Győzelmét azonban 
csak Musette lehetetlen rossz lovasának, Ko
vács Lajosnak köszönhette, aki lovát egész 
utón össze-vissza lovagolta. Ráduplázott erre 
a nap második versenyében Andronreda győ
zelme. aki szintén húszszorost fizetett a totali
zatőriről. A győztest egy Blaskovich nevű pö- 
töm gyerek lovagolta, aki ma ült először nye
regben. A nap főversenyében, a Balatoni díj
ban is szenzációs meglepetés volt, a szép di
jat Bűvész nyerte, Ponrlerevo és Sclrönbruxm 
ellen. Bűvész egész utón nagy fölényben volt 
tátraival szemben. Győzelme ige* kínosan 
érintette a fogadókat, mert egy házi próbában 
csekély nyolc hosszal bizonyult rosszabbnak, 
mint Schönbrunn. A Dömősl handicapot végre 
a favorit Sicrra nyerte, aki Esch (Ayöző kezé
ben kifutotta igazi formáját. A rákövetkező 
futamot is Lesvári ló. Pomponetto nyerte, akit 
szintén Esclr lovagolt, c kitűnő lovas ma egyi
ke legjobb éa legmegbízhatóbb jokóinknak. A 
nap utolsó versenyét, amelyben öt istállófoga
dás Gömör, Blondelli, Chérl, Sinbad, Delila 
voltak. Sinbad nyerte. A részletes ccrdtnéay * 
következő:

I. 1. Delilány (Szekeres 10). 2. Musette (Ko
vács 6/10 reá). 3. Virradat (Szabó 4). Fm: 
Küzdő. Uzsok, Mileva. Fél h., fejű. 10j2ű7, 85, 
15. — II. 1. Andromeda (Blaskovich 10). ?• 
Krikri Pasha (Gutái 3). 3. Formosus (Janók 
1 és fel). Fm: Andorén. Stoppadc, Natarcba, 
S. Vratre, Viglcgcny, Impair, Rival. Nyakb., 
4 h. 10:200. 28, 16, 14. — Hl. 1. Bűvész (Saj- 
dik 3). 2. Pondcrcvo (Gutái 8/10 reá). 3. Schön. 
brunn (Sejbal pari). Fm: Rondino. 2 h.. 1 b. 
10:56. — IV. 1. Mórra (Esch 1 és fél). 2. TalMs 
(Gutal 6). 3. Táncosnő (Szabó 8). Fm: Anikó, 
Lybier. Kadarka, Vadrósza, Fraulcin Martba, 
Eemeletestöl, Masa. 1 és fél h., fél b. 10:45, 
18, 20, 29. — V. 1. l’omponette (Esch 1 és há
romnegyed). 2. Bolero (Gutái 8/10 reá). 3. Or
mos (Szokolal 10). Fm: Mac Donald. 1 h., 6 h. 
10:29. — VI. 1. Sinbad (Bla?ek 4). 2. Gömör 
(Söjbal «). 3. Blondelli (Gulyás 8). Fm: Adony, 
Modor, Doraino, Albatros, Torccllo, Chérl, Do-

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
Á „Hétfői Lapok** Ujsdgvállalat.

Fogadni lehet
és felvilágosítást kaphat a bookmakerek 

fogadó Irodáiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-14 T. 23-38.
Vi. Andrása? ut 45. T. 63-35.
VI. Váci ut 1. T. 80-92.
VI IhőWlbut 28 (Oaral bazár) T. |. 92-93 
Vili Rákóczi ut 51, T. |. 55-01.
V1IL BaröSs ucca 52. T. j. 139-12.

KJJSAGÜZEM Bt Budapest VIII., Rökk Szilárd ucca 5, gtamvezetó: Puskás István*


