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Budapesti társaság halálos katasztrófája a Balatonon

izgalmas uóiuáiasziás volt
vasárnap: nyolc Kormányparti
ás Két eiienzéKl győzelem

tíz

ángyán államtitkár fölényesen ggizitt Pápán - Friihwlrth Mátyást ugodon
megválasztottak - Neuberger Mihály és Láng Lénárt Gaál Gaszton-pártiak
legyőzték egységespárti ellenieföltlelket - Heubauer Ferenc Mbukott
Vasárnap zajlottak le a pótválasztások
10 kerületben. Két kerületben csak egysé
gespártiak, egy kerületben csak keresztény
pártiak állottak egymással szemben. Ret
két kerületben egységespárti keresztény
pártival és kereszténypárt! Gaal Gasztonpártival harcolt a mandátumért. Három
kerületben Gaal Gaszton-párti jelölt viasko
dott az égységespárt hivatalos jelöltjével.
Különösen a Gaal Gaszton-párti független
kisgazdák folytattak heves küzdelmet a
mandátumért.
Az izgalmas pótválasztásokról és azok
eredményéről következő tudósításaink szá
molnak be:

dőlt el a választást küzdelem. Az első vá lénypártiak. Csik József kapta az első vá
lasztáson még hárman harcollak a mandá lasztáson a legtöbb szavazatot. A kibukott
tumért, Bárd Imre szociáldemokrata azon Dömötör Mihály és Saly Dezső szavazatai
ban kiesett. Vasárnap reggel nyolc órakor azonban fíakovszky Tibort erősítették meg.
kezdődött a pótválasztás és mindjárt az in-’ fíakovszky Tibor már a szavazás kezdetén
dulásnál Zeőke Gyula vezetett nagy több nagy előnyt szerzett. Ezt az előnyt továbbra
séggel. A kora délelőtti órákban már ez is megtartotta.
volt a helyzet:
Délután 6 órakor az arány a következő:
Zeőke
1329
fíakovszky Tibor
4253
Wangel
990
Csik József
3377.
Zeőke továbbra is megtartotta fölényét.
Este 10 órakor hirdették ki a választás
A Wangel-párt hatósági nyomás miatt több
panaszt tett, Zeőke fölénye azonban később
megerősödött. A végeredmény:
Zeőke
4118
Wangel
3375
Pápa, julius 5.
Gyoma, julius 5.
Zeőke Antal tehát 743 szótöbbséggel
A választásnak nagy meglepetése volt,
győzött.
Zeőke Antal és Wangel Gyula között ma
hogy Ángyán igazságügyi államtitkár pót
választásba került Szabó József keresztény
szocialista jelölttel. A pótválasztáson Ángyán Béla rögtön a szavazás megindulása
kor döntő fölénnyel vezetett. Délelőtt 10
órakor:
zékick közül pedig csak negyvenet engedtek
Hajdúböszörmény, julius 5.
Ángyán Béla
1685
64 Hétfői Napló tudósítójának tclejon- az urnákhoz. Emiatt a Kálmán-párt bizalmi
jelentése.) Hajdúböszörményben vasárnap emberei több helyütt lemondtak.
tartolták meg a pólválasztást dr. Uzonyi
Nagy Zsigmond, az Ismert festőművész
György egységespárti hivatalos jelölt és
buzdító szavakat Intézett a KálmánKálmán Ferenc független kisgazdapárti je
púrtl választókhoz, mire a rendőrség
Nezslder, julius 6.
lölt között. Dr. Uzonyi az elmúlt vasárnap
őrizetbe vette,
megtartott első választáson 3105, Kálmán
A nezsideri választókerületben Láng Lénárt
A választás sorsát a szociáldemokrata
Ferenc pedig 3100 szavazatot kapott s igv
Gaal Gaszton-párti, független kisgazda jelölt
a pótválasztás rendkívül izgalmasnak Ígér szavazatok döntötték el és pedig egész vá harcol a mandátumért Kussbach Ferenc egysékezett. Kálmán támogatására ma a kerület ratlan módon. Kálmán Ferenc ugyanis leg gespártivnl. Az első választáson Láng Lénárt
be érkeztek Eckhardt Tibor és Mojzes Já utóbbi beszédében azt a kitételt használta, 723 szavazatot kapott, Kussbach pedig 1256-ot.
nos, a Független Kisgazdapártnak múlt hé hogy neki minden nadrágos ember ellen A kiesett Schmilz Márton 600 szavazata dönti
ten megválasztott képviselői. Eckhardt és harcolnia kell, mivel ő a csizmás kisgazdák cl a választás sorsál. A küzdelem mindvégig
A szociáldemokraták nyílt volt, bár Láng Lénárt a délelőtti órákban
Mojzes kifogásolták, hogy a választópolgá érdekeit képviseli.
némi előnyt szerzett. Délelőtt tíz órakor a sza
rokat váltakozó időben szavaztatják az emiatt megsértődtek és Kálmán ellen for vazatok állása ez volt:
dultak.
Igv
történt,
hogy
dr. Uzonyi György
egyes pártok szerint, vagyis például 8—9-ig
Kussbach Ferenc
399
Vzonyi pártiak, 9—10-ig Kálmán pártiak végeredményben 4373, Kálmán pedig 3116
Láng Lénárt
421
szavazhattak. Az ellenzéki jelölt hátrányba szavazatot kapott és igv az egységespárti
A németajkú lakosság nagy lelkesedéssel
került ily módon, mivel a kormánypártiak jelöltet 1257 szótöbbséggel a kerület országfoglalt állást Láng Lénárt ellenzéki kisgazda
több mint egy óra alatt 90—95-öt, az ellen- gyűlési képviselőjévé választollák.
jelölt mellel! — szemben a Gűndtseh Guidó és
Kussbach állal propagált pángermán törekvé
sekkel. Ennek tudható be, hogy
Láng Lénárt ellenzéki programmal 13117
szavazattal győzött Kussbarh 1167 szava
sikerüli Kolozsváry híveit maga mellé sora
zatával szemben.
Ugod, julius 5.
koztatni. Délután 6 órakor ez a helyzet:
Frühwitth Mátyás hivatalos keresztény
Früluvirth
7108
párti és Mohácsy Lajos Gaál Gaszton-párti
Mohácsy
4100
jelöltek erős küzdelmet vívtak. Frűhiinrth
A választás Frühwlrth Mátyás győzel
«z első választáson 5887 szavazatot kapóit.
Nagylgmánd. jnllus 5.
mével végződött.
Mohácsy Lajos Goál Gaszton-párti pedig
A kerület eddigi képviselője, Péntek Pál hi
Kapuvár, julius 5.
vatalos rgységespárli jelölt pólvúiasrtásra ke
40!0-et. A kibukott Kolozsvdry László 3735
Csik József és Rakovszky Tibor között rült Cseh Siombnfhy László Gaal Gaszton-párti
szavazatot szerzett, ezeknek a megoszlása
dönti el a küzdelmet. Früluvirth Mátyásnak ma volt a pótválaszlás. Mindketten kérész- jelölttel. Az első választásún Csapiár József

Gyomon Zeőke Antal győzött

eredményét. Eszerint kapott
fíakovszky Tibor
Csik József
szavazatot és igy

5972
4454

ÍV

Rakovszky Tibort 1518 szótöbbséggel
megválasztották.

A választás eredménye óltnlános örömet és
megelégedést keltett, minthogy Rakovszky;
Tibor, belügyminisztériumi titkár, minden*
fele nagy népszerűségnek örvend.

Ángyán Béla államtitkár nagy fölénnyel
győzött Pápán

A „nadrágos" szocialisták megbuktatták
az ellenzéki jelöltet Hajdúböszörményben

Szabó József

727

szavazatot kapott. Ángyán Béla nagy előnye
a választás során csak erősödött. Végered
mény:

'Ángyán Béla
Szabó József

5985
2653

Ángyán Béla államtitkár győzött
3332 szótöbbséggel.

Láng Lénárt ellenzéki agrárius legyőzte
Kussbach egységespárti jelöltet

Ugodon Friihwirth, Kapuvárott Rakovszky
Tibor kereszténypártiak győztek

Péntek Pál győzött
Nagyigmándon

független klsgnzdajelölt kllencszáz szavazatot
kapott. Ezeknek a szavazatoknak a megoszlása
döntötte el a küzdelmet. A délelőtti órákban
Péntek Pál megkezdte a vezetést. Este hal óra
kor lezárták a szavazást:
Péntek Pál
7099
Cseh Szombathy László
0098
szavazatot kapott.
Péntek Pál 1001 szótöbbséggel győzött.

Vargha Gábort választották
Szentgotthárd képviselőjévé
Szentgntthárd, julius 5. '

Vargha Gábor kercszlénypárli hivatalos je
lölt éles küzdelmet vívott a vasárnapi pótvdlusztnson Pásztory István Gaal Gaszton párti
jelölttel.
A szavazás megkezdése után Vargha Gábor
előnyt szerzett. Délelőtt 10 órakor ez volt a
helyzet:

Vargha Gábor
6.»3
Pásztory István
439
Vargha Gábor ezt nz előnyt nagy küidckin
árún megtartotta. Végeredni nv;
Vargha Gábo r
1091
Pásztory
HÍM)

Vargha Gábor 418 szótöbbséggel győzött.
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Ellenzéki győzelem
Jurányoan
Zurány, julius 5.
Az első választáson négy jelölt küzdött a
"mandátumért. Gündisch Guidó hivatalos je
órakodjunk minden utAmanói
lölt és Zurtnz Károly egységespárti jelöltek
kiestek,
a pőtváhsxtáson Neuberger Mihály
Gaál Gaazton-párti és Szontag Jenő
Szontag
422
kereszténypárt!
állottak
egymással
Később Neuberger megerősödött. Este hat
szemben.
órakor zárták le a szavazást a következő
rAz első választáson Neuberger kétszerannyl eredménnyel:
szavazatot kapott, mint Szontag, a pótvá
Neuberget
2194
lasztás azonban mindjárt kezdetben azt a
Szontag
1785
meglepetést hozta, hogy Szontag fej-fej Szontag a szavazás bezárása előli visszamellett haladt Neubergerrel szemben. Dél lépett és így
előtt tíz órakor a helyzet a következő volt:
Neuberger ellenzéki agrárprogrammal
Neuberger
422
megszerezte a mandátumot.

Budapest, 1931 Julim g. -

Vegyen!

HattM Baranuini

hogy Beck Lajosnak ellenjelöltje akadt és
pedig Mandorff Emil kereszténypárti jelölt
személyében. Beck és ellenfele heves har
cot vívtak, amelyből a pártonkivüli pro
grammal fellépett Beck Lajos került ki
győztesen 500 szótöbbséggel.
Az őriszentpéteri kerületben történtekhez
hasonló dolgokról beszélnek a vasvári ke
rületben is, ahol Apponyi György gróf

nyerte cl a mandátumot dr. Mozsolics Ist
vánnal szemben. Dr. Mozsolics szerint
■ kerületben etetés-itatás folyt, ezért
most megpetlcionálja a választást.
Dr. Mozsolics István már össze is gyűjtötte
a petícióhoz szükséges aláírásokat, amelyek
nek alapján a vasvári választás megsemmi
sítését fogja kérni a közigazgatási birósáatói.
8

Neubauer Ferenc megbukott Nagybajomban
Nagybajom, julius 5.
2039
Neubauer
Igmándy
3989
’ 'A kerület eddigi képviselője,
,
, . Neubauer
Ferenc hivatalos jelölt él Igmándy Aladár
Igmándy Aladár egységespárti
1959
ugyancsak cgységespárti jelölt állanak szem
szótöbbséggel legyőzte Neubauer Fe
ben egymással a pótválasztáson. Igmándy
rencet,
mlngyárt a választás elején fölnéybe került
és már a déli órákban ezerrel vezetett,
ki a kerületnek 1920 óta megszakítás nél
A végeredmény ez volt:
kül képviselője volt.

Ma lesz pótválasztás Héjjas Iván kerületében
Ma hat helyen lesz pólváiasztás. Mind a
hat izgulmasnak Ígérkezik.
A legizgalmasabb pólváiasztás Kunszrntmlklóson zajlik le, Tféjjas Iván és
Kelemen Kornél közölt.
Héjjas Iván prátonklvüli programmal lépett
fel. Az első választáson Izsák László faj
védő,2041 szavazattal lemaradt és most IléjJas arra számit, hogy ezeket a szavazókat
megszerzi, 1926-ban is Kunszentmiklóson
volt a legizgalmasabb választás. A hatóságok erősen felkészüllek a rend fenntartó*

sára.
Ugyancsak liétfön lesz pólváiasztás Bé
késen Dobránszky Béla kormánypárti és
Szakács Andor ellenzéki között. Győrszentmártonban Sokorópátkal Szabó István és
Cslkvándy Ernő egységespártiak között,
Abonyban Néppel Gyula és Niamesny
Mihály
egységespártiak,
Pilisvörösvárott
Sclieuer Róbert és Baross Gábor egységes
pártiak, Törökbálinton Navratil Dezső egy
ségespárti és Báthory József kereszténypárti
között lesz pótválasztás.

Miért állott Eszterházy herceg
Pallavícíni őrgróf mellé?
kormány
törvényjavaslatai
közül nagy
A ______
, uj _____
_________ ______
érdeklődésre tart számot n Bethlen István gróf
miniszterelnök által bejelentett és a hitbizo
mányi reformról szóló törvényjavaslat. Ennek
a javaslatnak a híre szerezte meg — politikai
körök véleménye szerint — Pallavlcsint György
őrgrófnak a dombóvári mandátumot, mert
Eszterházy Pál herceg ezért a kilátásba helye
zett jnvnslntért szállott most síkra óriási ura
dalmának tisztikarával, gazdasági munkásai
val Pallavícíni érdekében.
Ez annál feltűnőbb volt, mert az 102fi-ikí
választáson a herceg szembenállóit Pallavícíni
őrgrólTal — a kormány feltiltje mellett.
Most megváltozott a herceg és az uradalom
álláspontja, mert

a httblzományi reform pedig — amely a
magyar politika több évtizedes égető kér
dése, — nem kell Esterházy Pál herceg
nek
» <ezért azután
_____ Igénybevétettek
_________ mindazok ...
az
eszközök, amelyek exisztenciájukban érintik
nz uradalommal szoros kapcsolatban levő vá
lasztókat azért, hogy Pallavichini György örgróf győzelme biztosíttassák.
A hercegi uradalom minden eszközt igén vbe
vett, egész falvakat volt képes behajtani Pallavichini táborába. Ám nem hisszük, hogy Pallavicliini (írgróf újból való megjelenése képes
lenne majd megakadályozni a hitbizományi
reformnak mostani súlyos viszonyok közölt
immár elodázhatatlan törvénybe iktatását.

Juhász járásbíró, választási
biztos feljelentette Beck Lajos
képviselő korteseit
Juhász fárásbirő vesztegetéssel vádolja a korteseket Megpeticionálják Apponyi György gróf mandátumát
Szombathely, julius 5.
péteri választás eseményeivel kapcsolatos.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje
Juhász János dr., járósblró, aki a vá
lentése.) Szombathelyen óriási feltűnést kel
lasztáson az őriszentpéteri kerület vá
teit az n büntető feljelentés, amely a Vas
lasztási biztosaként működött, feljelen
vármegyében hgutól>Í> lezajlott őriszenltést felt a szombathelyi Ügyészségen
Beck Lajos képviselő korlesei ellen.
Juhász járásbiró, választási biztos feljelen
Fájdalomtól megtört szívvel je
tése
szerint Beck Lajos kortesei
lentjük, hogy
ö—50 pengős összegekkel megvesztegelték
—az Őriszentpéteri kerUlet válasz
tóit,

ELEK BERItóT
v. törvényhatósági bizottsági tag, n
Pesti Izraelita Hitközség és a Szent
Egylet választmányi tagja, az. Általá
nos önsegélyző-Egyesület örökös disz*
alelnöki*,

julius 5-én, vasárnap délután, család
jának, a köznek és n munkának szen
telt élete Hl. esztendejében elhunyt,
A megboldogultat kedden délelőtt
fél 12 órakor helyezik örök nyuga
lomra a rákoskeresztúri uj iz.r. teme
tőben.
Elek Llpót, dr. Elek Hugó, dr. Görög
Adolfné, dr. Mann Géz.áné, Strauss
Imréné gyermekei, dr. Görög Adolf,
dr. Mann Géza vejei, Goldschmidl
Adél, Gál Rózsi menyei, Sterk Imréné
szül. Elek Margit, ’ Elek Pál, Elek
Zsuzsika, dr. Görög Miklós, dr. Görög
Erzsébet. Görög Ily. Elek István, Elek
János, Elek Gabriella, Köri Tibor,
Köri László, Siratna Gyurika, Mann
Éviké unokái, Sterk András déduno
kája, Eeksteln József és Welsa Regina
testvérei és n kiterjedt rokonság.
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.

akiknek ta választási
”
*' ! agitáció folyamán
‘Z,__ í... kisebb-nagyobb összegeket
c------ adtak át azzal
-__^i a
céllal, hogyBeck Lajosra adják szavnztukat. A szombathelyi ügyészségen a feljelen
tésügyében
azonnal széleskörű vizsgálatot
indítottak.
Beck Lajos dr.

huszonöt éve képviseli a kerületet
s mindezideig egyhangúan választották a
kerület követévé. Most történt első Ízben,

A főkapitányságon tegnap előzetes letar karékpénztárba
és olt megtudta, hogy
tóztatásba helyezték Mayer-Madarassl Imre Mayer a pénz nagyrészét már kivette. Mi
23 esztendős fiatalembert, aki ellen óvadék kor felelősségre vonta a főnökét, a fiatal
sikkasztási ügyekkel kapcsolatban érkeztek vállalkozó megnyugtatta, hogy
följelentések.
csak azért vette ki a pénzt, hogy egy
Mayer-Madarassl Imre az Emberi Jogok
jobb, nagyobb bankba helyezze el
Ligája cimii budapesti egyesületnek volt a
titkárja, majd később mint két lap kiadója és a pénzt betette az Angol-Magyar Bankba.
tűnt fel.
Mayer-Madarassl Imre ebben a Erős ekkor követelte, hogy mutassa meg az
minőségében gépírót és más alkalmazotta Angol-Magyar Bankra szóló takarékköny
kat szerződtetett óvadék ellenében. Erős vet. Mayer elment az Angol-Magyar Bankba,
József cipészt is mint tisztviselőt alkal
betett 100 pengőt, a 100-as számot
mazta és 1000 pengő óvadékot kért tőle.
1000-re javította ki és ezt a könyvet
Erős nem készpénzt adott, hanem egy, a
mutatta meg Erősnek.
Törekvés Takarékpénztárra szóló
Erős megnyugodott,
azt hitte minden
ezerpengős takarékkönyvet,
rendben van, de a gépirónő óvadéka körül
amely jelszóra volt betéve, tehát csak an is bonyodalmak keletkeztek és most már
nak adhatták ki a pénzt, aki a jelszót tudja. mind a kelten visszakövetelték, a pénzüket.
Mayer-Madarassl rábeszélte Érős Józsefet,
Mayer nem tudott fizetni, mire
állapodjanak meg abban, hogy csak kettő
följelentették.
jük kérésére lehessen kivenni a pénzt. Erőst
ez a kérés megtévesztette és elárulta a jel A följelentés alapján megindult az eljárás,
szót. A lapkiadó ekkor
Mayer-Madarassit előállították a főkapi
elment a Törekvés Takarékpénztárba
tányságra és miután a bankkönyvvel űzött
és az ezer pengőből kilenszázat kivett.
_____ kiderült, előzetes letartóztatásba
visszaélés
Erős rövidesen gyanút fogott, elment a ta-1 helyezték.

Ufabb bonyodalmak
Farkas Irén eltűnése körül
A fővárosi társaságokban vasárnap a beszél
a család megrongált egészségi állapotának
getés központjában Farkas Irén, Farkas Ele
helyreállítása céljából eddig ismeretlen
mér országgyűlési képviselő leánya állott, aki
helyre vitte.
nek regényes eltűnéséről az utóbbi napokban
Hogy az ellenőrizhetetlen hir valódiságáról
oly sok szó esett. Ellenőrizhetetlen forrásból meggyőződjünk,
most az a hir terjedt el, hogy az országgyűlési
beszéltünk Farkas Elemérrel,
képviselő leánya Ceglédre ment annakidején,
amikor édesapja hűvösvölgyi villáját elhagyta, aki a Hétfői Napló munkatársának a követke
innen azután a hét elején
zőket mondta:
— Ezek a hírek nem igazak, azonban erről
a rokonság egyik férfitagja hozta vissza
az ügyről nem nyilatkozom, mert úgy érzem,
Budapestre.
hogy ez az én privát magánügyem, amely nem
Újból a hűvösvölgyi villába került volna Far tartozik a nyilvánosság elé. Kérve kérek min
kas Irén, itt sem tartózkodott azonban hosszú denkit, hogy ne foglalkozzanak ezzel az én
ideig, hanem
szomorú családi ügyemmel.

A belügyminiszter feloszlatja
a fantasztikus szektákat
Kispest után az AHőldön is felütötte fejét az ördögűzők szektája
— Súlyos katasztrófákat okoztak a gyógyító prédikátorok
Néhány nappal ezelőtt történt csak, hogy a
belügyminisztériumi utasítására a rendőrség
kitoloncolta Budapestről Karolta Dezső ameri
kai illetőségű prédikátort, aki itt, Magyaror
szágon, Kispesten ütött tanyát és olt alapí
totta meg különös szektáját.
A kispesti szektaalapitással egyidőben
az Aiföldön is felütötték fejUket az „Ör
dögűzők**,
akik amellett hogy hangos orditozások kísére
tében folytatták le különös istentiszteleteiket,
a kézrátevéssel való gyógyítás hívei is. A ha
tóságok egy Ideig sporadikus jelenségeknek
vélték ezeket a szektákat és az ördögűzők há
borítatlanul végezhették munkájukat. Később
azonban, amikor a hivek egyre inkább szapo
rodtak, ahelyett, hogy elfogytak volna, a ha
tóságok figyelme is ezekre a különös szek
tákra irányult. Konkrét cselek során megálla
pítást nyert ugyanis, hogy

Nagy szenzáció a cipőszakmában
NEM ADOK ugyan 50"» visszatérítést
DE ADOK
DE ADOK
P 14.50
<E EA
DE ADOK
női divat mogyorószlnü pántoscipőt P

11.80■ért

női fehér antilopcipőt a legelsőrendü
EA
kivitelben..................................................
ért
férfi bagariacipőt, rámán varrott
nem selejtezett árut.......................... p Iw.OVr-ért
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CIPÖSZAKÜZLETE
KÁLVIN-TÉR 6 • RÁKÓCZI-UT 47
(Fenyves AruhAzzal nemben.)

súlyos betegségben szenvedők, ahelyett,
hogy orvoshoz mentek volna, a kézrátevésse! gyógyító prédikátort keresték fel
és ennek a látogatásnak azután Igen szomorú,
több esetben katasztrofális következményei
lettek.
A belügyminisztériumban most, éppen ezért
.elhatározták, hogy

szigorú ellenőrzés alá veszik a különböző
hangzatos nevek alatt működő szekták
munkásságát
és ha a legcsekélyebb jelenség Is arra mutat,
hogy a belügyminiszteri engedély nélkül mű
ködő gyülekezetek akór hiveik egészségi, vagy
erkölcsi állapotát . veszélyeztelik, akár eddig
istentiszteleteik rendjével a község, vagy város
lakóinak csendjét veszélyeztelik, úgy
haladéktalanul Intézkednek feloszlatásukról.
A feloszlató eljárást nyomon követi a szekták
vezetői ellen meginduló eljárás, amely első
sorban azt lesz hivatva megállapítani, hogy
vájjon az illető magyar illetőségibe vagy sem.
A legtöbb esetben ugyanis ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező
külföldi állampolgárok a különböző szek
ták magyarországi apostolai,
éppen ezért, mint nem kívánatos elemek ellen,
könnyűszerrel megindítható ellenük a kitoloncolásl eljárás.
A belügyminisztériumban már régebben el
készült ez a rendelet és most már semmi aka
dálya annak, hogy országszerte megkezdődhet*
sók a razzia a különböző ördögüíö és kélrétevéssel gyógyító szekták ellen.

Zsoldos

HÉTFŐI NAPLÓ

r Budapest, 1931 Jut tus 6.

Vidám borozgatás után
a Dunába ugrott vasárnap
délután egy kárpitosmester
Vasárnap délután különös öngyilkosság
történt a Ferenc József-hidon. Hat óra táj
ban, amikor legnagyobb volt a forgalom s
az emberek százai tartottak át a viz egyik
partjáról a másikra, a járókelők között
volt Hochberger József kárpitos, akinek a
Teleki-tér és Dobozi-utca sarkán van üz
lete. Hochberger egy vendéglői vidám bo
rozgatás után indult hazafelé Kaczika Já
nos cipészmester barátjával. Mikor a Ilid
közepe táján jártak, Hochberger a nagy
melegre való hivatkozással
levetette a kabátját
'és odaadta a barátjának, hogy igy — mint
mondotta — könnyebben gyújthasson rá
egy cigarettára. Kaczika gyanútlanul átvette
a kabátot, de Hochberger a következő pil
lanatban
felugrott a korlátra s mielőtt még tet
tében megakadályozhatták volna, be

:
■
•
■
:
2
■
:
;
:
:
:

ugrott a vízbe.
A hídon járók, de a két parton sétáló óriási
tömeg is azonnal észrevette az öngyilkossá
got,
fellármázták a dunai mentőőrséget,
amely motorcsónakján azonnal az öngyil
kos kárpitos keresésére indult. Hiába volt
azonban minden mentési kísérlet,
Hochberger azonnal elmerUlt
és a viz még a holttestét sem vetette fel.
A rendőrség megindította a vizsgálatot a
különös öngyilkosság ügyében. Kihallgatták
Kaczika Jánost, de az csak annyit tudott
mondani, hogy

8

kirándulás felszereléséhez hozzátartozik egy üveg valódi DIANA sósborszesz. Tikkasztó melegben hűsít a •
testei felüdltl*, a fáradtságot elenyésztél). Enyhébb rosszullélnél egyszerű szagolgató*, súlyosabbnál a
homlok bedörzsölése, vagy egy darab
DIANA sóshorszeszbe áztatott kockacukor bevétele gyors enyhülést hoz.
Sérüléseknél, baleseteknél kitűnő első
segítség! Rossz Ivóvízbe cseppentve
hűsít és elüli a fertőző csirákat.

r Weekend alatt mindig legyen kéznél
: a valódi DIANA sósborsxesz I

buti

Elég tehát, hacsak egy esküdtet megveszte
getnek vagy megfélemlítenek
— és az ügy a végtelenségig elhúzódik. Közben
barátjával a 'egjobb hangulatban tartott
a gyilkos, aki természetesen lefizette az óva
hazafelé,
dékot, szabadon jár kel. — Ellenben — milyen
nem tudja mire vélni a furcsa öngyilkos irónia! —
börtönben ülnek a terhelő tnnuk, akiket
ságot. Hochberger hátrahagyott kabátjában
csak a börtön tud megvédeni a gangesterek
semmiféle búcsúlevelet nem találtak.
hosszújától...
— De ezek a terhelő tanuk is a végén fel
mondják a szolgálatot — folytatta. — Jellemző
erre például, hogy egyszer két tanút talált a
rendőrség, akik
saját szemükkel látták Al Capone egyik
gyilkosságát.

— De az egyiket megfenyegették, hogy elrabol*
ják a feleségét, a másikat pedig, hogy felgyújt
ják a házát. Persze ezek
már a coroner előtt visszavonták a rendőr
ségi vallomásukat
és az. ügy megfeneklett.
Mr. Smith, a népszerű chicagói ügyvéd le
mondóan legyint.
— Egyelőre ez ellen nem lehet semmit sem
tenni. De majd eljön ennek is az ideje, talán
sokkal hamarább, mint az emberek gondolják.
— Mikori
Mr. Smith mosolyog. Felemeli a poharat.
— Let tis drinkl Igyunk! — mondja és ezzel
pontot lesz az inlervju végére.

Beszélgetés a Margit*
szigetet! egy pohár pezsgő
mellett Mr, Smith híres
megfitte a barátnőiét, azután
csíkágóí krímínalístával ongytHfos lett ew 62 eves építész
a prohíbiciórJl, A1 Caponcról és az amerikai alvilágról
Mr- E. Smith i\eves chicagói solicitor (ügy
véd), feleségével áthajózolt Európába, hogy
szétnézzen ebben az ósdi, korhadozó világban.
Szikár, vöröseshaju gentleman, komoly, csont
kertes pápaszemmcl. A felesége kedves, kissé
móléit asszony. A margitszigeti restaurantban a
tánc-négyszög mellett ülnek. Előttük karcsú po
hárban gyöngyözik a pezsgő.
Bemutatkozás. Kérdezés nélkül kezdi zengedezni Budapest szépségét. Hogy beautiful,
satöbbi.
— És ami a fő: Itt nincs alkoholtilalom,
«— teszi hozzá nyomatékosan.
— Szóval, sir, ön nem hive a „száraz" Ame
rikának?
— Ah, nőt Nem, nem! — válaszolják miszter
Smith és miszisz Smith egyszerre.
A solicitor mindjárt pontosan meg is hatá
rozza a maga pártállását:
— A Mértékletesek Ligájába tartozunk, amely
a Volstead-bill, az alkoholtilalmi törvény ér
vénytelenítését követeli, mert
a mai rendszer szerintünk megcsúfolása a
polgári szabadságnak

és melegágya a korrupciónak ...
— Ha már itt tartunk, nem lenne szives meg
magyarázni, hogy például A1 Capone, akiről
mindenki tudja, hogy egy egész sereg gyilkos
ságot követett cl, szabadon járhat-kelhet és

tehetetlen vele szemben az igazságszolgáltatás?
Ez számunkra teljesen érthetetlen...
Mr. Smith felhajt egy pohár pezsgőt. Hosszú,
szakszerű fejtegetésbe fog. Ügyvédemkor és
mint ilyen, alaposan ismeri a kérdés minden
csinját-binját.
— A gangster-szervezelck — kezdte —, ame
lyek alkoholcsempészctből, titkos csapszékek
ből és leánykereskedelemből élnek, hihetetlen
vagyont harácsoltak.
Hatalmuk szinte korlátlan

és minden akadályt lehengerelnek, üzelmcikel
még megkönnyíti az a körülmény, hogy

Három napig íaKUűtek a holttesten a bezárt lakásban
Dics, július 5.

(A Hét/őt Napló tudósit ójának tclefönjeién
lése) A bécsi rendőrségei megdöbbentő gyil
kossági ügy foglalkoztatja. A Taborstrassc 14
számú házában borzalmas gyilkosságot fedez
tek fel tegnap este.
A húz lakói tegnap jelentették a rendőrségen,
hogy
Vlnccnz Richter hatvankétéves építész és
barátnője. Marle Chlobll, linrinlnen.volcéves
tisztviselőnő, csütörtök óta eltűntek a
házból

bűnügyi eljárásunk szabályai elavultak

Vinccnz Richter még kezében tartotta a revol
verét. Mindkettőjük holttestén felfedezték a
revolverlövések nyomait és ezek alapján meg
próbálták rekonstruálni a történteket.
Megállapították, hogy
az építész először több rcvolverlövéssel
meggyilkolta barátnőiét, majd pedig saját
maga ellen fordította a fegyvert.

Az építész ismerősei n nyomozás során elő
adták, hogy az építész és barátnője tíz év óta
élnek közös háztartásban. Vjnccnz Richter tíz
évvel ezelőtt a férjétől szöktette meg Marié
Cldobilt és éveken keresztül a legnagyobb har
móniában éllek együtt. A legutóbbi időben
Maria Chlobll egy Franz Búgnia nevű filmstatisztával Ismerkedett meg
és tudni sem akart Richtcrröl, okitői azt köve
telte, hogy tízéves hűsége jutalmául nz öregedő
építész írassa rá n lakást. Az építész ezt meg
tagadta és Marié Chlobll uj szerelme körül nz
utóbbi időben napirenden voltak a nézeteltéré
sek. Csütörtök
este ismét összeszólalkozásra
került a sor s ennek során Richter építész, aki
mint megállapították,

és azóta az ismerősök közül senki sem látta
őket. Előadták a lakók a rendőrségen, hogy
csütörtökön robbanásszerű detonációt hallottak
a házban, azt hitték azonban, hogy a szomszé
dos házban lévő autógarázsban történt valami
lyen explozició. A bejelentés után azonnal
rendőri bizottság szállott ki a helyszínre. A la
kásból penetráns bűz tódult ki. Miután a léreleszelt ajtókat nem bírták feltörni,
jön a huszonnégytagu nagyzsürl,
kihívták a tűzoltókat
amely a vád alá helyezésről határoz. Ha a
s a tömeg nagy izgalma közben az. ablakon ke
vádemelés Is megtörtént,
resztül hatoltak be az építész hálószobájába.
az ügy az Ítélkező tlzenkéttagu kis esküdnéhány nappal a vére* dráma lejátszódása
Megdöbbentő látvány tárult eléjük:
székhez vándorol.
előtt vásárolt revolvert magúnak,
az egyik ágyban Marle Chlobll feküdt élet
telenül,
a
másikban
az
építész
holttestét
— Mindegyik zsűri érvényes döntéséhez egy
megölte barátnőjét s azután sajátmagával is
találták.
| végzett.
hangú szavazás szükséges.
is a mai élet erőpróbáját nem bírják el.
— Mennyiben hiányos a mai eljárás*
— Mindenekelőtt abban, hogy három zsűrin
kell átmennie egy bűnügynek. Először a coroner (halottkém biró) tizcnkétlagu zsűrije ren
deli el a vizsgálatot, ha elegendő gyanuokot
lát valaki ellen. Ha ez megvolt,

FISCHER SIMON ES TARSAI R.-T
SELYEM- ÉS DIVATÁRUHÁZ, V., BÉCSI-UTCA 10.

Ezen 14 napos leltár előtti nyári kiárusítás évtizedek óta a nyári idény nagy eseménye ’ A Fischer divatáruból nyári kiárusítása nem szerencsejáték !
Fischer minőségű selymek, szövetek, vásznak, strandíeiszerelések Arai győzelmet jelentenek az olcsósági versenyben! Nálunk mindig a legjobbat, legszebbet és
legu.abbat vásárolhatja a legolcsóbb árban. Hasonlítsa össze árainkat és minőségeinket a mondvacsinált olcsóságokkal!
Egyes
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Tíz kirakatunkban Jelzalt áraink csak asjttstlk alkalmi
árusításunk möretdt!
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Szombaton
Julius 4-től 20-lg

Nyári vásárunk alatt Is csak első
rendU minőséget és kivitelt tartunk.
Női pongyola
mosÓT'.áiból
_ __
— — — —--------- ...
—
Szép mintás műselyem pongyola
nagy
jó mosd —
Panama női ruha
kiváló jó sport csíkos panamából —
Nyersselyem teniszruha
finom kivitelben, hernyóselyemböl
Műselyem női minták
ruha .........
Csodaszép grenadin ruha
mintákkal-----------Mintás muslin ruha
legújabb modollek
a
kivitelben
Szines burett komple
as
legkedveltebb
Selyemfényű puplinbluz
modern vJ faxosokban
——
Plissze szővetalj
króm és
gyapjú eotlnből
Esőköpeny
la lakk
Szines esőköpeny
jó
de ohineből
színtartó

...

—

...

Atlasz csíkos nöl
nadrág
kitűnő möeelyeni minőség _ P

Inöl

szerint,

a legmodernebb fazonokban,

12”
22”
19”

legszebb

ruházata

Idény

_

fekete

tegetbof,

sarmős mttselyemből,
minden színben .. ... P

tat

pazar kiállításban, a legújabb

a

Hűselvem nöl
nadrág
nyitott tánc
fazonban._ ... » — P

18

—

_ _ —

választékban, igen

Illései kiállításban, szép

Budapest, 1931 julius fl<

—

LUN Au a klvúló
nölnatírűg
kötésű
tartós mftselyemböi P

Műselyem
csipkés kombiné
trikó szövésben, szép színekben _ ...

Surmöz
„napselyem" kombiné
műhelyemből 105, 110, 116 cm hossza, modern

_ M

öltözékhez szép osipkcdlsszel

fazonokban, bármely rabára

alkalmazható ..

Nöl
dlvatgallér zsabóvul
mftselyein georgete vagy orepe de
fehér, drapp és ssinos

~

ohlnekben,
— p

8 minden
cm. széles
lakköv
színben, az Idei nyár nagy divatja P

Jópárja
mosó.................
Izlap — — _ _
4 (1tucat
cérnagomb
levél----------- --

_ P

_

gumisáéval ...

kiváló

möselyem, orepe

Hópehely''
kombiné
széles csipke dísszel söré szila mftselyemből P

——

Fiitószonyeg
juttából modern

Ettamln
storfOggöny
csipkézve 850x150 nagys.

Gyapjú
bükié nagmönyeg
(tehénuör) e legújabb mintákkal 850x850 la/

Grenadin
storfüggöny
csipkézve, dúsan fodrozva

csíkozott erős strapa
minőség 65 cm. széles _ ... ... ... — P

nagyi. P 02*—, 800x200 nagyi. _ ... P Vési

Kosaras
melltartó
•rőt slfon és sslnesbatlsztböl cslpkévuL^ — P
Dupla
IBII
melltartó
8 részes kosárral szép csipkével _ M
Színes
kombiné
jó mosó, csipke és hímzett dísszel ...
Szoknya
és nadrág kombiné
kitOnú színes anyagból, né lei csipke és hímzés
dísszel ... ......................... .............. _

— ”
P

Selyemfényű
toál kombiné
zselés csipke, ajour és hímzés dísszel gyönyört!
kivitelben ...

Hngvszönyeg
kittinő strapa

Tiszta gyapjú ebédlöszönyeg ..

.“^84.
2.90

Sezlonútvetö
igen tartós karamánía

,, nn

asövésŐ 390x150 J j qQ

Mohéit (o. o. píosseí) sezlonálvetö
-nlyomfénnyol,

MosófUggöny
2 szárny 1 drapéria garantált színtartó P

Függöny
elemin
150 om. széles mUv

használható 3E
800x800 nagys.

perzsa

—M

——F

Flnnelfakaró
kitűnő minőség 190x140 nagyi..-. _ _ P

hímzés dísszel
8 évesnek........................................... _.......... P
Bsámonkónt 80 fillér emelkedés

Klot-puplan
príma kézzol

varrott minőség minden
színben ............ _ .„ ... ...

Leányka
műselyem ruha
ízléses mintákban, szép kivitelben 45-ös

Nyugágy
láblarlóvul
tiszta lenhuzattal .......... ...

nagyságban 2 évesnek ........ „. ... ..... .......... P
Számonként 20 fillér emelkedés

És a többi száz és szil cikk mind

m‘

tői I éves korig P

Gyermek
Játszóruha
színes oérna rajúből, szines

Leányka
ruha
batiszt köténnyel és gallérral, kézimunka
díszítéssel, mintás mosó voálból 45-ös
8 évesnek - ... —.......................... -......... ..
Számonként 80 fillér emelkedés

Hálóing
színes battszt
anyagból, divatos szép faiunukbaa,
gallér nélkül . ._ ........ ...................

6 darab

gallér V.

___ P

őrnmofonlemezhez

Selyemfényű
toál hálóing
tiszta selyem blnizózzel, modern Iazonban _ P
Nöl
slfon Ing
hlmetvo .. ................. ..
Hímzett
nöl Ing
Extra la mosott sí fótiból
Festő
kötény
fodros fazonban, szép mintákkal —
Slfon
fél kötény
szép fodros fazonban ... — .

1 vászonkötésQ

Hóierősdivat
szandolett cipó
kivitelben... .................... ...
Hölvégig
divat
szandolett
bőrbéléisol, fehér, fekete és ülnél

1.80

25a cm.
lemezeinken
legújabb külföldi és ma

szavatolt minőség_ .........__ __ __ 1

Flu
panama npacslng
M-os t> evesnek. . . . ...........

Kombinált
nöl dlvntcipök
mogyoró- és dmppszluben, magas-,

1080

Flu
hálóing
klifluó mosott hl főnből, nincs dísszel, 1-es n. P

Nölfekete
fehér
szandolett
lsek kombinálással,

11-80

_ .
2 számonként 80 fillér emelkedés

számonként 80 fillér emelkedés

fél
magas- és trotoursarokkal la minőség P

pánton én di
vat ffl*ös_„ .„ _................. ...... ... ._ P

Dupla
szövésű pelenka
higiénikus Jó mosó arb. —

HölalmaInch
és antilop cipők
és kombinált talonban, magas-, fél

Nöl
strand pfjama
alma Rímei mAselymekből,

Férfi
fekete félcipő
jó Btrapa minőség............
Férfi
barna félcipő
rámán varrott, crupoutalppa!,

eaéles amerikai

nadrág és ujjas kabáttal ...

A legfinomabb minőségű és kivi
telű női és gyermek fehémomUek
árai rendkívül leszállított vásári
árakon.

magas- és troteursarokkal

francia formákban...

_ P 15*80,

p

P 11-80

angol és

Vószonclpö
JÓ gumitalppal 40, ál és ól aaám kivéti
Gvermekszandoiett
végig bőrbéléesel olsörendd minőség M,
lé és 10 számok
”

EamIak

hoay opy vásár nagy választékot
biztosítson.
BimlAe
4> Arak rend■ UUKUvf kívül olcsók lugyenok
de ralndenitAl még
hogy a vásáron vett áruk
rOniUSaDU> Jók is légyottok.

rUIllUSi

MI mindezt biztosit luk Önnek.

Minden pár
cipónkért •
leyniesBazebb'
méné
garanciát
vállaljuk.

10-80
10-80

1.68

3.90

gyar slágerek, operettek, ope
rák, művésziemének drb,.

18hangos
cm. fllmslágerek,
lemezeinken
táncezá*
mok, zenekari felvételek etb.
darabja _ _ — _ _ _ P

Hölgyeim!

l P 93 és Z P 98 fillérért
megvehetik most a legdrágább
és legfinomabb szalmakalap
jainkat. Gyönyörű díszes tokk
és klos kalapjainkat most a sze
zon végén teljesen kiárusítjuk.

Leányka
matrózruha
nagyon jó ripsz vászonból felgombolható
ssoknyával 3 évesnek ... ... _____ P
Számonként 40 fillór emelkedés

Fia
matrózruha
fehér blus és sötétkék folgombolhstó nadrággal
finom kivitelben 2 évesnek ........ _ ... ... P
Számonként 40 fillér emelkedés

Flu
tlroll öltöny
panama blus gabnrden nadrág és hímzett
tartóval 8 évesnek ........................_ .............. P
Számonként 80 fillér emelkedés

Fiú
burett öltöny
szép kivitelben külön piké gallérral
• évesnek................................. ... ... ... ........... P
Számonként 50 fillér emelkedés

Flu
nyersselyem ruha
finom kivitelben felgombolbató

fazonban
8 évesnek _ ... ....................
... ... ... ... P
Számonként 80 fillér emelkedés

Egy nagy tétel

Flu-öltöny Is
leánvKa-ruha

egyes darabok, mód ellök _ P

_

I
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r Budapest, 1931 Július 0.

Szombaton,

_
Bőráruk

I

Bőrőndök I »ulius 4 tő120-ig ■

5

Nyári vásárunk szenzációja
hogy vevőink ezrei által elismert kiváló minőségű és szabteu 48 ós 53 pengős
egységára öltönyeinkhez most ogy nyári öltönyt csatoltunk éa Így most az
I-«B aaérla

l l#s M lm {gyűlés ín RS
1 drb kiváló jó szövetöltöny és
"VfU
1 drb nyári mosó burett öltöny _____ — P Jv '8CF

Valódi
bőrretikűl
dlvatssinekben — _

1 drb kitűnő nyári mosó burett öltöny —

Elegáns
női reilRill
tartós divatbőrökből, divatot, esattos

—_ P

Marhakor
aktatáska
erőt kivitelben

5.7O
r

Dtlmagas,
bőröndök
betétes formában, erőieméiből

—P

Dtl(nessezser)
készleterőieméiből, szép kivitelbe®

— P A <•

.90
tői

6

1T:O

Különálló burett öltöny
(kabát és nadrág) kiváló mosó —
Tenisz
vászon nadrág
kiváló pejaosovics vászonból — _ ... ._ _
Kéktenlsshes,
gyapjú
kasán kabát
otthonra és strandra ____ _ ... .
Lenvászon joppe kabát
kiváló jó szabásban, alma te mintázott... —. .
Munkaköpenyek

női és férfi faaónban, fokot• klóiból, színes és fehér kóporbfll P

13“
6ao
5-30

Férfi öltönyöket különösen tanácsos kora délelőtt vásárolni,
a várható nagy tolongásra való tekintettel.

Méter-áruk
Koszlflm,
kompié és ruhaanyag
különlegesség. tiszt* gyapjuminőté*,
cca 100 cm széles

— __ — P

Férfi
öltönykelme 1« cm. széles,
tavaszi és őszi divatszinckben, garantált tiszta
.............. — ... P

gyapjnmlnöség

Mintás
mosó muszlin (delén)
óriási választékban ...

Hyzrsselyem
valódi hernyóselyemböl nyers színben _
Japán
selyem
tiszta liornyóseiyemböl minden színárnyalatban
mintázva is

... -................

Férfi
atlétatrikó
jó pamutminöség ... _

Tiszta
selyem crepe de chine
kiváló jó minőség, bármely színben.........—
Crepe
de
clilne impreme
tiszta hernyóselyemböl, gyönyörű mintákkal F
Tiszta
selyem georgette
minden színárnyalatokban, uohéz minőség... P
IMselvem
georgefte
használatban elsőrangú minőség.— —
Muszlin
imprimé
francia, kflttner éa bomberg mftselymekböl,

Hőitiszta
(flrdőtiressz
gyapjú és In milánói minőség... _ P
Finom
gyapjú illrdődressz
női és térd a legszebb színekben
P

Georgefte
Imprimé
csodaszép mintás mflseiyom georgette ... — P
Miniás
milselyeni
különleges szép mintákkal
P 1.18, -.08,

Férfi
filrdölriM fekete és sstues csíkos,
minden nagyságban
Férfi
nszőnnrlrén
jó pamutminőség ..._

pazar nj mintákban.............. .

Hőitiszta
fürdőruha
külön nadrággal
gyapjnmlnöség, pazar színűkben ... P

Hatról trlRótno

Hölcsinos
kioth
fürdőruha
fazonokban... ...........

8 számonként
IS flll. emelkodés

Virágos
bútorkodon
a Weekend bázalc legszebb dísze

-...........

....

— —— P

Sima
ruha rlpszvászon
minden színben ki.linó mosó —

Urldivot
fehér
■98 nemű

P

Japán
miníás crepp
a legideálisabb pougyola anyag, 100 cm széles P

.98

Búréit
nöl és Férfi ruhára
kosztümre nyers sziliben — ... —

Elsőrangú
panamavászon
fehér és szinos métere....................

..

Francia
gyasiutleléii
garantált elsőrangú minőség, a legújabb

Divat
freskó pupiin és la oxiordlnn Uk
elsőrangú kiv.telbon, 2 gallérral........ —. —. P
Gyönyörű
finom papllnlng
divat színes mintás. 8 gallérral és fehér — P

mintákban................. _ _ _

Cérnagrenadin
modern, nj mintás és pettyes

Díszes
silón hólóingek
8 árban................................ e 8-60, P 4-80, P

Rövid
alsónadrág
gombos, fehér slfoo és színes oxfordból... .— P

fehér és színes t-es szánt

Gyermek
fűrdőfrikó
minden színben és nagyságba®

HölMinős
strandkaJiít
ripsz-vászor.ból ajj nélkül

[sakióiiOTya!

Pulóver kivágott
trlkőlng
nőcég 2 os szám
— _

P

llöltrottler
és férfi
straadkahöt
utánzata kelméből, bosszú ujjal— P

2 számonként
20 fi 11. emelkedés P

hlbam'ontes ............ ... ...

tlsztaszálu, bibamentos — .— — —

Tinta
gyapjú vállkendő
minden színben, bordűrrel és rojttal

Férfi
divatzokni
igen szúp mintákkal, mOsclyemmo!
Cérna
flór férfi zokni —.
eiős.zálu, divatmintás
Férfi
sporiharisnya
igen jó pamutroinőség ...... _ .
Cérna
flór férfiharisnya
a legújabb dlvatmlntássttal _
Fehér
tenisz
zokni
jó strapa minőség — — — — .

........................... P
Számonként 10 flll. emelkedés

Fehér
térdharisnya
erős szálú 1-as szám .......................................P

Hő! színes
tenisz
pulóver
bordűrrel _ __ —

Ezámonként 8 flll. emelkedés

Cérna
fiór-térdharisnya
fehér és színes 1-es szám ...........................— P
Bzémoukínt 1B flll. emelkedés

— F

Nyáron este nélkülözhetetle®.

tan
sznlmaknlan
eredeti japán

Pamutvásznak

Evezős
sapka
ellenzővel ... ..

Cérnakanavász
és Oxford
garantált színtartó mtr. _ —.........

Gumi fürdösepkák
Hölminden
gumiszínben
fürdödp-5
-. — -

ülsólepedö
vászon
dnplaszóh's jól bevált minőségink

Gyermek
gumi íűrdöclpö
minden nagyságban ... _ ... —

SeiyenHényn
toál
a legkedveltebb női fohérnenfl anyag ... — P

Fonott fUrdG-öv_ _ _ _

Erezős
törölköző
■sinos széllel rojtozva drb.

Minden fflrdóclkk rendkívül olcsón kapható.

Kerti
abrosz
duplassövésfl, színéé, mintázott

Színes női fehérnemíanyag

— —

_ _ p

J8

r
,

. P

? 1.88,

fllouros
női harisnya
kiváló „Viekosa“ mftaelyemből,

Kitűnő
zokkerll
fehér éa színes 1-as szám —............... — ... — P
Cérna
flórzokkerll
színes bordűrrel 1-es szám

Férfi
frottíerköpeny
komplett nagyságokban ...

Oxford
pliamaöltőny
hihetetlenflj hsngtú ároan ..

Höl
hnrísnyn kiváló „vi®ko®**
műeolyemböl, minden dlvatszinben, tlsztasznin,

Számonként B flll. emelkedés
divat fazonban ujj nélkül

Rövid
gombosnadróg la
erősszálu tellrböl és cérnára jóból, drb .— _. P

1
P 1

i38
I
8

£23
— p

, ,

alássőve P

p

____p
— p

._ p

Hőisimakesztyű
és dlvatkézelőd
Kitűnő
férfi kesztyű
„ p
divat színekben, 1 gombbal _ .
Hői
mesóhör
kesztyű
fehér és sárga, gyöngyhác gombbal. - — — P
Férfi
mosóbőr kesztyű
elsőrangú gyártmány, jó mosó
____p
A
a^b
L \JM
V
J
-A

l :a

8

- eWU

, 340

Minden pár
harisnyánkért és
kasstyünkért a
laymcssxcbbmenő
aaranciót
vállaljuk.

MOselyem
magónkötők
szép mintákkal ................... ..

Hyórl
divat önkótők
pazar ssinokben és mintákba®
Gumi
nudrógiortó
bőrrészekkel ... ...................... ..

Zoknlturtó cérnugumliiól
Divatbőröv szép csattal _
Gyapjú
puhakalap
egjua számokban
...
Séiubolok és turisíaboioR
Ezen meglopó olcsó árak dacára,
órf.is! választékot biztosítunk t. rovó lak nők.
Viszonteladókat nőm szolgálunk kL

Biztos a nyári vásárunk
nagy síkéra,
mert eladásra kerülő clkkalnk evral
item csak rendkívül o.csók, domnditi
cikkünk
a tőlünk megszokott
Jómtnősófü.

Postai megrendeléseket a portó felszámítása mel
lett utánvétellel szállítunk, meg n .-m teleié áruért
a pénzt visszaadjuk.
Z,'

A.

»

4

bk?

'■a PjTs

____ p

Kemény
és félkemény duplayallér _ ao
divatos fazonokban ............................ «w w

*
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Vasárnap letartöztattáH
HlinHa Sándort, az úHatollKusoK
szinűdusl tanácsánál! elndüdt
A pDspOHI vikárius ás a szinödusl B’nöK után most bOntársalHat
horesi a ranccrseg

Budapest, IMI jutlu* 8.

Hvugatlnfil a helyzet változatlant
figr'*

Női fehér

sugárnál p 12.50

Jnrgovlcs Szevér,
n vendéglősből lett ■
a fanácsnak llllnka Sándor 35 éves
mugánhivatalnok volt uz elnöke,
ó katolikus vikárius szombat dél óta nz '
ügyészség Murkó-ulcal fogházénak n la aki a Damjnnlch-utca 41. számú házban
lakott.
A rendőrség a nyomozás során meg
kója, de a főkapitányságon még tovább fo
lyik a nyomozás, hogy tiszt i képet nyer állapította, hogy llllnka bűntársa Jorgojenek Jorgovica üielmeir 61. Letartóztatása vicsnak. Legtöbb űzőiméről tudomással biti,
után egyre-másra érkezh k a följelentések igy Papp Jenő, balatonedericsi földbirto
a főkapitányságra, károsultuk tömegesen kost is együtt károsították meg. Egy 48.000
keresték fel az ügy referensét s vallomásuk pengő értékű vállóra
kétezer pengői vettek fel,
ból kiderült, hogy
amelyet teljes egészében elköltőitek.
1 különös karrlérü ember tizeiméiben
Iliinkül vasárnap délelőtt állították elő
mások la részesek.
lakásáról a főkapitányságra és a déli órákig
’At már n nyomozás első pillanatában kide
tartó kihallgatás után
rült, hogy Jorgoulcs, miután Tűcliler Ró
letartóztatták és délután Elkísérték az
bert, a bécsi ó-katolikusok püspöke
ügyészség fogházába.
megvonta tőle a ttiagyarországl műkö
Ezzel n letartóztatással sem zárult le azon
dési engedélyt,
ban a szövevényes bűnügy, amely az ó-katokétes egyénekkel összcállvn, tovább foly likus egyház magyarországi alapításával
tatta gyaníts (Izéiméit, minden egyes eset kapcsolatban Indult meg és a végén egy
A budapesti rendőrség és az érdi osendőrben visszaélve az ó-katolikus egyház nevé csomó ember károsodásával végződött. A
vel. Ügy szerepeltek mindenfelé, mint a rendőrség most főleg azt kutatja, hogy Jor* ség lázas nyomozást folytat a nagytétényi
céllövölde
közelében történt véres merénylet
független magyar 6-katolikuS egyház szinó- govics és lllinkán kívül kik vettek részt aí
lellesének kézrekeritésére. Mini ismeretes,
iizelmekben.
dildi tanácsa. Ennek
még szombaton éjjel beült egy fiatalember
Rilzlcskü György dr. pirostaxijába és a nagy
tétényi céllövölde közelében

Berlini-tér 4.

Ruzicska György soffőr
a Rókus-kórház agyán
elmondja a nagytétényi
véres merénylet történetét
Az izgalmas élet-halál harc után véresen
vánszorgó sebesültet elkergette házából
egy lelketlen ember

Andrássy Klára grófnő
egyelőre nem lesz képviselő
Friodrlch István Taufíer Gábor lovára fog lemondani —
A szocialisták titkos szavazással fognak dönteni
a kettős mandátumok sorsáról

A
budapesti
választások
különösebb
meglepetést n< m hozlak. Egyes jelölteket
érdekéit csak közelebbről a választások
eredménye, a polgárság szavazatai legna
gyobbrészt a régi párt keretek közölt osz
lottak meg. A választások legfeltűnőbb
eredménye a keresztény gazdasági párt
nagyarányú veresége, amit Friedrich I stvántöl, a keresztény éllehték vérérétől kelleit elszenvedniük. A kormányt támogató
WoUt-párl Rudán egy. éstükon egy mandá
tumai veszített .< mind a keltőt a Friedrichpdrt hódította el. A főváros huszonöt kép
viselőt választ, ezek n Szavazás eredménye
alapján a következőképpen oszlanak meg
pártállás szerint:

Wólfppárti
Kgyiéffespártt
Rnssay-párti
Vd zsong i-párti
friédrlch-párti
Stöciáldcmokrala

6
5
3
2
2
7
összesén: 25
Budapesten tehát tizenegy kormánypárti
és kormányt támogató képviselővel szem
ben tizennégy ellenzéki képviselő áll. Mivel
rgyeseknek több mandátumuk van, félnie*
rül a kérdés, hogy a lemondás folytán kik
kerülnek be helyükre. Friedrich Istvánnak,
Peyer Károlvnnk és Györki Imrének 2—2,
Rassay Károlynnk 3 mandátuma van.
RaMay Károly
a szegedi mandátu
mát tartja meg
ís Igy lemondásával Sándor Hl, Bródy

I Ernő és Magyar Pál fogják Budapestet
képviselni.
| I'ricdrlch István budál mandátumát
tartja meg
és igy az északi kerületben Tauffer Gábor
dr. lép helyére. A Fríedrich-párt megpeticiónál ja a déli kerületi választást és bizto
san számit arra, hogy itt egy mandátumot
szerez. Ebben az esetben Friedrich István
lemond budai mandátumáról /s beengedi a
képviselőházba Andrássy Klára grófnőt.
A szociáldemokraták titkos szavazással
fogják eldönteni, hogy Peyer Károly, Györki
Imre és a Szegeden Peyer helyére lépő
kéthly Anna melyik mandátumukat fogják
megtartani. Annyi bizonyos, hogy Györki
Imre debreceni mandátumát tartja meg és
igy nz északi kerületben Peyer Károlyon
és Weltner Jakabon kivül Kertész Miklós
is mandátumot kap. Fogas kérdés, hogy
Peyer, Kéthly, vagy Szeder legyen-e Szeged
város
szociáldemokrata párti képviselője?
Amennyiben Peyet Károlyi lesz a szegedi
mandátum, akkor az északi kerületben
Szakosíts Árpád is mandátumhoz jut, ha
azonban Kéthly Anna lenne Szeged képvi
selője, akkor a budai mandátumot Büchler
József kapná. Lehet szó arról is, hogy ligy
Peyer, mint Kéthly lemondanak szegedi
mandátumukról, ebben az esetben Szeder
lenne Szeged képviselője és igy a pestkör
nyéki kerületben Várnai Dániel jutna man
dátumhoz. Ezt titkos szavazással fogják
majd a párt vezetőségi gyűlésen eldönteni
— előreláthatóan Büchlét Jöiset Javára.

Jelzőkészülékkel leplezték le
a nagykanizsai posta tolvaját
Hónapokon áí fosztogatta a fiókokat egy hűtlen postás
Nsgyk.aliu, Juliul 5.
, lA Hfl/ill A'opM
Irlr/nnj-lenthr.) A nuRyknnirsol I, számú poslnhivatalban hónapok óin ffaráldálkorlolt cfiy
liAillolv.j, nki a hivatalos órák sógcztóvcl
hrhntolt a hivatalos lirlyiSAfibr,

megfognia a húzlthlvajt.

•Szombaton este ugyanis megszólalt a fő
felügyelő lakásában a
jelzőcsengő, mire
Tholvay kiugrott ágyából, lefutott az élső
emeleten lévő hivatali helyiségek felé és
szemben találta magát »//. Rauet Ferenc
postással. A főfelügyelő rákiáltott:
kln.vltoila ■ hivatalnokok brrírl >ssISlBók.|.}| ó« mr.ilkrsmáll. a, ott találl
— Maga a tolvaj!
órlíkrkrt, vsrllvj kóaapómt Is.
Ifj. Raurr Ferenc a meglepetéstől rémül
A postahivatalban már naqvon krlle-nrt- ten, nyomban bevallotta tettét,
lenné sóit a helyre, mindenkire.
beismerte, hogy hónapok óta valóban ő
fosatogntta az íróasztalok fiókjait.
ártatlanok Is gyanúba keveredlek,
azonban sehogysent tudták a veszedelmes Természetesen nyomban a rendőrségre vltházlsrnrkál kézrckeriienl
Végre Tholvay tt k a meglévedt postást, nki ott Is sírva
7sigmond. aki a postaépület második eme beismerte teltét és Igv előzetes letartózta
letén lakik, egv elmés szerkezeté! kapcsol tásba helyezték. A postaigazgatóság pedig
tatott a hivatalba és lakásába S igv azután a beismerés után nyomban elbocsátotta öl
■ Jelzőkészülék segítségével átkerült
a poéln szolgálatából

késsel támadt a soffőrre,
összeszurkálta, azután elmenekült.
A hatóságok nagy eréllyel nyomoznak,
mert néhány esztendő leforgása óta
ex már a harmadik hasonló merénylet.

és most a harmadik merénylő is megszökött.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap a
Rókus-kórházban fölkereste Ruzicska György
solTőrt. A Súlyosan Sebesült embert, aki be
pólyázott fejjel, bekötözött nyakkal fekszik
az I. efnelét 47. Számú kórteremben, a vér
veszteségtől elgyöngülve, izgalomtól megvi
selve, töredezve mondja el a titokzatos véres
merénylet történetét:
—< Szombaton éjszaka az üllői-utón a Verebély-kllnikánál állomásoztam a Rp. 18—
410. rendszámú nyitott kis pirostaxin. Éjfél
tájban egy egyenruhát viselő
28—80 év körűik bajusztalan fiatal*
ember
lépett hozzám, beült a kocsiba és Izgatott
hangon utasított, hogy vigyem a nagytétényi
céllövöldéhez, mert
félórán belül ott kell lennie.
A Hoithy Miklós-körlérhez érve, azt mon
dotta, most már ö fogja mutatni az irányt.
Mikor a vámhoz értünk, — folytatja
arra
kériem az utast, jegyezze fel, mennyit mutat
a taxi órája, mert visszafelé is ugyanannyit
kell fizetni. A fiatalember
kacagva mondotta, hogy anyagi dolgok
engem ne izgassanak,
mért nála a pénz nem játszik szerepet. Rö
videsen elhagytuk Diós községet, a délivasut
és a Máv. vonalának kereszteződését és a
sorompó mögött erdő tűnt fel a láthatáron.
Ruzicska megtörli verejtékező homlokát és
igy folytatja.
*— Ami ezután történt, az örökre felejthe
tetlen mariid életemben. Utasom hirtelen
álljt kiáltott s mire lefékeztem a kocsit, már
élesre fent késsel állt a hátam mögött
és mire szóhoz tudtam volna jutni, szúrást
ínért a bal tarkómra. Ez a szúrás nem hatolt
mélyebben a nyakamba és Jóformán rá se
hederitetlem. Védekező állásba helyezked
tem és magamból kikelve kiáltottam az is
meretlen-férfire: Ez a fizetést Et a tarifa az

utaméri? Mire ö vérbenforgó széniekkel, az
éles késsel kezében hadonászva kiáltott
vissza:
— Igen, efc a fizetés!
— Kiugrottam a SoffÖrÜlésböl, mire az
ismeretlen ember utánam vetette magát és
többször felém szúrt. Dacára, hogy fejemből
nyakamból több helyen patakzott a vér, ösxszeszedve minden erőmet, szembeszálltam
támadómmal. Igyekeztem kicsavarni kezéből
a gyilkos szerszámot, miközben Úgy emlék
szem,
ő is kisebb sérüléseket szenvedett a
kezefején.
Á7 éléthalál-cs&ta közben többször mind a
ketlen földön fetrengtünk, ruhám teljesen
összerongylódolt, mert legfontosabbnak azt
tartottam, hogy az életemet megmentsem.
Amikor egy Időre kiszabadultam a karjai
közül és futásiak eredtem, Ö utánam vetette
magát s üldözőbe vett. Szerencsére
sikerűit egy fa mögött elrejtőznöm,
mire merénylőm ellenkező irányba élmene
kült. Zsebkendőmet, ingemet összetépve,
ideiglenes kötésekkel láttam el vérző sebei
met és útközben többször a fájdalomtól és
vérveszléségtŐl összeesve, elváriszbrongtam a
legközelebbi házhoz. Az első háznál hosszás
dörömbolésemre egy idősebb sváb ember
jött ki. Ez az ember

hosszas könyörgésemre sem engedett
be, ellenben kijelentette, hogy ha hém
távozom el azonnal a háza közeléből,
rámszabadilja a farkaskutyáját.
A szives marasztalás után természetesen nem
lehetett más megoldás, minthogy tovább
folytassam utamat. Útközben Ismét össze
estem a nagy vérveszteségtől és néni is tü
dőm, mennyi ideig feküdhettem a földön,
mert már csak arra emlékszem, hogy egy
nagytétényi kis kunyhóban ébredtem föl,
ahol jőlelkü emberek vettek körül, elszalad
tak a községházára és a budafoki mentőkét
hívták ki hozzám, ök hoztak ide a Rókusbá.
Az orvosi megállapítás szerint nyolc szúrt
seb és két ütéstől eredő sérülés van a teste
men.
Bár a nyomozás még a legkezdetlegesebb
stádiumában van, mégis nz a legvalószínűbb
föltevés, hogy

a merényletet egy szökésben lévő egyén
követhette el,
akinek az volt a célja, hogy megölje és kira
bolja a soífőrt és a bűntény után Rutlcska
ruhájába öltözve elmeneküljön.

Lefejezte a mozdonyvezetőt
a sürgönypózna
Borzalmas vasúti szerencsétlenség tör
tént vasárnap délelőtt ózd és Borsodnádasd
közötti vasútvonalon. Az Ózd—borsödnádasdi kisvasúinak késésé völl, amit Küti
Károly mozdonyvezető be akart hozni. A
megengedettnél nagyobb Sebességgel ve
zette a vonrttöt, miközben

A mozdonyvezetőt az Ülés ereje kivétellé a
töltés mellé. A fűtő a rémülettől meg sem
bírt mozdulni és

a szerelvény vezető nélkül robogott
tovább.
A dermedtségből felocsúdó fülö csak nagysokára üggyel-bajjul
tudta a kisvasútit
idegesen hajolt ki a mozdony ablakán
megállítani. A személyzet ekkor a töltés
s figyelte a szemaforokat.
mentén rohant visszafelé a vérbenfekvő
Idegességében nem vette észre, hogy teljís mozdonyvezető felé. A szerencsétlen embert
felsőtestével kint van már a mozdonyból, eszméletlenül emelték be a vohatba, azon
ban mire ózdra értek vele, már
annyira, hogy
fejé Irtózatos erővel nekMpódott a
meghalt.
tÜltéa mentén felállított egyik Sürgöny*
Megállapították, hogy koponyaalap! törést
póznának.
szenvedett és az okozta halálát.
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Ötmillió angol font értékű
magyar kincstári légy
elhelyezése biztosítva van
a nemzetközi pénzpiacon
Egymillió fontot uettek át a magyar bankok
Á vasárnap reggeli lapok közölték, hogy
a magyar bankok szindikátust alakítanak
azzal a céllal, hogy állami kincstárjegyeket
helyezzenek el, amelyeknek egy része előre
láthatóan belföldön nyer elhelyezést. Ez a
szindikátus az összes számottevő budapesti
pénzintézetek részvételével megalakult és
legalább ötmillió angol font értékű
kincstári jegy elhelyezése máris bizto
sítva van, amely összegből a belföldi
piac egymillió fontot vesz át.
Ez a pénzügyi tranzakció mindenesetre azt I
jelenti, hogy körülbelül
I

százharmincöt millió pengő értékű
kincstári jegy igen rövid idő alatt nyer
elhelyezést a pénzpiacon,
ami kétségtelenül
jele _____
annak a
___ örvendetes
__________ ....
bizalomnak, amelyet a világpiac tényezői
Magyarország konszolidációja és közhitele
tekintetében Magyarország iránt tanúsíta
nak. Ennek az összegnek a magyar gazda
sági életbe való bebocsátása kétségtelenül
óriási könnyebbséget fog jelenteni és
ennek hatása már jóformán napok
múlva érezhető lesz
a mi egész gazdasági életünkben.

Véget ért a bonyodalom
a Politzer, Rosenberg és Társa
cég csődügyében
A budapesti pénzpiacnak valaha igen szá
mottevő tekintélyes tagja volt a Politzer, Ro
senberg és Társa bankcég. Két év előtt a cég
mindenki legnagyobb meglepetésére váratlanul
fizetési zavarokba került. Ezek a nehézségek,
amelyeket elsimítani nem lehetett, eredmé
nyezték, hogy a cég egyik tagja,
Rosenberg Jenő meghalt, Politzer Gézát
pedig annyira megviselték az Izgalmak,
hogy elmegyógyintézetbe kellett szállítani.
Az egész életükön át tisztességesen munkál
kodó emberek szerencsétlensége a közgazda
sági világban mély részvétet keltett. Megindul
tak a tárgyalások, amelyeknek az volt a célja,
hogy az ügyet békésen lehessen likvidálni és
valami a családtagoknak is jusson. A dolog
vége az lett, hogy egyes megbeszélések nem
vezettek eredményre, és egy 3 hitelezők
a csődbírósághoz fordultak
és kérték, hogy a csődöt úgy a cég, mint a
cégtagok, illetve Rosenberg Jenő hagyatéka el
len nyissák meg.
Ezek közölt a hitelezőn közölt a legnagyobb
érdekeltséggel Barna Károly dr. budapesti ügy
véd birt. Barna dr. előadta, hogy ő a cégnek
nagyobb
összeget bocsátott rendelkezésére,
amelyeket nem kapott vissza. A közgazdasági
életben elfoglalt pozíciójánál fogva
nem akarta ezeket az összegeket saját
neve alatt nyújtani
és ezért úgy egyezlek meg, hogy a pénz a cég
könyveiben Stiche Károly név alatt fog szere
pelni. Erre a névre
összesen 190.000 pengőt fizetett be,
amelynek ellenében a cég által aláirt bonokat
kapott. Kérte tehát a törvényszéket, hogy őt
hitelezőnek ismerjék el és a csődöt ren
deljék cl.*
Az ügyben kitűzték a tárgyalást és közben
dr. Barna Károly kérelméhez többen csatla
koztak. Ezekkel a család tagjai és jóismerősei
egyességet kötöttek, majdnem valamennyit le
szerelték, de
dr. Barna hajthatatlan maradt és a csőd
nyitáshoz mlndenképen ragaszkodott.
A kitűzött tárgyaláson tehát a cég ügyvédje
azt a védekezést terjesztette elő, hogy dr. Bar
nának nincsen semmiféle követelése a cégtől és
tagadta, hogy Stiche Károly azonos lenne
Barnával.
Kétségbevonta, hogy a bonok alapján a cég
nek bármiféle kötelezettsége állana fenn és
ezért a csőd megnyitását ellenezte. A buda
pesti törvényszék Azonban ezt az érvelést nem
fogadta el és
a csődöt elrendelte.
Ez ellen a határozat ellen n rég felfolya
modással éli, a budapesti ítélőtáblához, és eb
ben vitatta, hogy dr. Barna hitelezői minő
ségét semmivel sem igazolta. Mégsem lehet
valakinek egyszerű bemondására elhinni, hogy
neki követelése van. Ahhoz, hogy a csődöt
megnyissák,
dr. Barnának bizonyítani kell, hogy ő a
kérdéses Stiche Károllyal tényleg azonos,
Pzt azonban csak állította, de semmivel sem
igazolta.
A budapesti ítélőtábla a felfolyamodásnak
helyt
v*r ' adott és
esőd elrendelését hatályon kívül
helyezte,
az indokolással, hogy a csődöt a bíróság
csak_____
akkor rendelheti el, __
ha —
azt. _a hitelezők
kérik. Az a hitelező, akinek ezt a minőségét
kétségbe vonják, csak akkor léphet fel csödnyitási kérelemmel, ha a hitelezői viszonyt
•rabályszerüen igazolja.
Barna dr. nem tudta megnyugtató módon
ezt aa előfeltételt bebizonyítani,
miért is a csődnyitásra kellő alap nincsen.
A Kúria a Tábla döntését mcgválloztotta és
■ törvényszék csődnyitó végzését hatályában
továbbra is fenntartotta. A végzés indokolása
••zerint az a négy darab, összesen 193.000 pen
gős bon, amelyet dr. Barna az iratokhoz csa
tolt, igazolja, hogy a cég ezzel nz feszéggel
tartozik. A Kúria a különböző folyószámlák
ból és
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Vak házaspár és vak házi
barát szerelmi drámája a
válóperes bíróság előtt
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A válóperek
történetében szinte páratlan válópert tárgyalt
tegnap a londoni törvényszék.
A válóperes dráma szereplői valamennyien
vakok,
John Gleaves vak orvos válókcrcsetet nyújtott
be a törvényszékhez és a születésétől fogva vak
orvos a beadványban kifejti, hogy
felesége, aki szintén világtalan, súlyosan
véteti a házassági hűség ellen.
Gleaves válókeresete szerint
felesége egyik ifjúkori barátjával, egy
vak muzsikussal csalta meg őt.
Amíg ö szegénysorsu betegei számára ingyenes
rendelést tartott az orvosi rendelőben, azalatt—
a másik szobában szerelmi jelenetek ját
szódtak le

felesége és a muzsikus közölt, ő véletlenül ftenyitott a szobába és igy jutott arra a felfedem
zésre, hogy felesége hűtlen lett hozzá. A lon
doni törvényszék viharos tárgyaláson foglal
kozott a nem mindennapi válóperrel, amelynek
szereplői
a tárgyaláson egymást szidalmazták, sírtak,
jajveszékellek és botrányos jeleneteket
rendeztek.

A törvényszék hosszabb tárgyalás után helyt
adott az orvos válókeresetének és az asszony
hibájából
kimondotta a válást.
A törvényszék elnöke ezután a muzsikust
felszólította, hogy tegje jóvá hibáját.
A muzsikus kijelentette, hogy dr. John Gleaves
feleségét napokon belül feleségül veszi.

Körözőlevél a párisi magyar
„emigráns** kongresszus vezetői ellen

éves gvárimiinkást körözi az ügyészség a ma
gyar állam és nemzet megbecsülése ellen irá
nyult büntettük miatt. Linder és társai ellen
az az újabb vád, hogy a múlt év januárjában
Parisban mint a magyar emigránsok Kossuthkoaliciójának tagjai,
i
kongresszusra hívták össze a künn élő ma- '
a cég üzleti könyveiből pedig megállapította,
gyárukat s az össze,jövetelen éles kifakadd- I
hogy az ezekben szereplő Stiche Károly
sok hangzottak a mai Magyarország vezető
azonos dr. Barnával.
tényezői ellen.
Minthogy pedig a cég fizetéseit megszüntette
Az
újabb körözésen kívül természetesen Lin
Ernő,
31
éves
műszerészt,
és csődbevonható vagyonnal rendelkezik, a név szerint Bota
........... József
. ......... 41
.. eves vasesztergályost, Mag der és dr. Hoffmann ellcu korábbi körözések
törvény értelmében helyes volt a törvényszék Stumpf
János' 36 éves bányászt és Balogh János 40 is érvényben vannak,
döntése, amellyel a csődöt megnyitotta.

Az októberi forradalom több ismert szerep
lőjének újabb bűncselekménye miatt bocsátott
ki körözölevelcl vasárnap délelölt a budapesti
királyi ügyészség. Linder Bélát, a Károlyi-forradaíom hadügyminiszterét, akinek nevét külö
nösen a „Nem akarok katonát látni" jelszava
tette közismertté, ezenkívül dr. Hoffmann OtOt
tót,
valamint még négy társukat,
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Véres szerelmi dráma
egy bécsi szállodában
KHzös elhatározással a baléiba indult egy fiatal
pár, mert a szülők ellenezték a házasságukat
Bére, Juliira 6.
M Hétfői Napló tudósltójántik telefonjeleülése.) Á belváros egyik szállodájában vé
res Szerelmi dránin játszódott le. Vasúrnup
inggel vérző mellel, eszméletlen állapotban
találták n folyosón az egyik szoba elolt An
ion Esti huszonkéléves zenészt. Anion Esti
»gv héttel ezelőtt költözött a szállodába Olga
OÍtouiHz
liuszonnégyéves
tisztviselőnővel
(gyűlt. Miután Anion Estl-t még déli tizen
két órakor setn látta a hotelben senki, az al
kalmazottak benyitottuk a szobájába, ahol
megdöbbentő látvány tárult a belépők elé.
A Untai Olga Otlowllz
teljesen meztelent! I feküdt az ágyon,
szivéből patakzott a vér.
A hotelszoba asztalán búcsúleveleket talál
tak, amelyeket Anion /?«// irt a rendőrséghez
és hozzátartozóihoz. A levélben a fiatal ze
nész a<t Írja, hogy
fl lőtte agyon Olga Otlowltüot.
Közösen beszélték meg
nz öngyilkosságot.
Klagenfurtban a leány szülei ellenezték hó-

I zásságtikal a onhan meg kellett szökniük.
' Azt hitték, Bécsben álláshoz Juthatnak, de ez
a tervük sem vált valóra. Miután más kiutat
nem találtak,
elhatározták, hogy közösen mennek *
balálba.

Anton Kuli a kórházban később visszanyerte
eszméletét s vallomásában a búcsúlevelében
írottakat ismételte meg. Egyre hangoztatta,
hogy ő nem gyilkos, hogy saját magával is
végezni Akart s
könyörgött az orvosoknak, hogy
mentsék meg Őt az életnek,

ne

mert menyasszonya nélkül nem akar tovább
élni.
A rendőri vizsgálat megállapította, hogy
Anion Ktll menyasszonyát, Olga Oltowitzot
mint feleségét jelentette be a szálloda por
tásánál, Az ifjú pár igen vidámnak látszott,
a fiatalok minden eSte későn tértek haza, a
szállodában mindenki azt hitte, hogy nász
utasok.
,

Tízezer pengő
vesztegetésre szánt pénz
különös bonyodalmai
Leragasztott borítékban tízezer pengőt helyezett a pénz
ügyi tanácsos asztalára a leleplezett csempész, aki elő
zőleg bejelentette a rendőrségen, hogy elvesztette a pénzt
Sokát nevelnek beavatott körökben n histó n Icqrldegebb z futásitól álláspontjára helyez
rián, melynek főszereplője égy fővárosi testi kedett. S hogy nyomatékeit adjon a magatartá
les, mellékszereplői rgy pénzügyi főtanácsos és sának,
h rendőrség. A textiles jómódú ember, aki n
earkontordult k magára hagyta kellemetlen
hanyatló gazdasági konjunktúra nehézségein
látogatóját.
úgy telte 1ul magát, hogy
A textiles erre felhasználva az egyedüllét
a külföldön veti árult egyszerűen becsem
perceit, elővette a tizczer pengőtől duzzadó fe
pészte n haláron.
hér borítékol s távozta elölt,
Vámcsalftst követett cl. Nem Is egyszer. Nem
elhelyezte feltűnő helyen azt a tanácsos
I* kétszer. Mindaddig űzte a vámcsalási, amíg
íróasztalán.
rajtaveszett. A szemfüles fináncok
S
ezzel, mint aki a dolgát elvégezte, kisomforlefülelték a legutolsó atállltmáhyt és meg
dált. Ez reggel, kilenc óra előtt történt.
indult a szokásos vizsgálat.
A pénzügyi tanácsos kilenckor a hivatalába
A kllílnö Üzletnek ezzel befellegzett. Eddig sem igyekezett. Előbb azonban egy aktát kellett
mi különös sem történt, a csempészüzemre bé magához vennie az Íróasztaliakból.
Szeme
ri ■Iczkcdelí textiles számításaiban, ahová ez nz akaratlanul a fehér borítékra tévedt. Felbontja...
cs 'őség is bele volt kalkulálva. Ellenben az
nem volt beleszámítva, hogy a csempészet szer tízezer pengő... Izgatottan, bőszülten olvassa
vezőjének személyét, n textilest is le fogjak újból n bankókat. Tíz darab ropogós ezres.
leplezni. A kincstár pedig nem ismer tréfát Nyilvánvaló, hogy
ilyesminél. Igen súlyos pénzbírság és
a textiles meg akarta Öt vesztegetni.
szabadságvesztés
Felháborodva rohan a telefonhoz.
Is lát érte. Itt kezdődőit az igazi bonyodalom.
— Halló, halló...! Főkapitányig .. .1 Vesz
A ravasz csempész kigombolta lelkűimére- tegetés.. .1 Tízezer pengő.. .1 Kezemben fi
fénck túlságosan szorosra nem fogott mellé bűnjel... zárt fehér borítékban...
nyét, elővett egy fehér aktaborilékot s kibéA rendőrségen egy pillanatra konsternációt
Iclic azt
kelt a bejelentés. De csak egy pillanatra. Mert
ezután megúllapllollák, hogy
reggel nyolc
III darab vadonét uj, ropogós tzerpengölórakor a hivatalt vesztegetéssel megvádolt
acl.
Beállított evvel a pénzügyi tanácsoshoz, az textiles személyesen járt a rendőrségnél s izga
Illetékeshez, akinek véleményezésétől függőit a tottan jelentette, hogy díjövet a Margtt-htdon,
további eljárás. Tudta nagyon Jól, hogy az
elvesztett egy fehér aktaborilékot, melyben
Illető pénzügyi tanácsos
tíz darab egyezer pengős bankót helyezett
kölclcsségludö, ki rlelhcfelien, szigorú em
el.
ber.
Egy esedékes váltótartozást kellett volna ki
óvatosságból tehát mm n hivatalában, hanem egyenlítenie vele.
a magánlakásán kereste fel öt, tlgV Intézvén n
A bejelentés reggel nyolckor történt. A be
„tisslvlgő" látogatási, hogy a pénzügyi tanácsos csületes megtaláló ezer pengő Jutalomban ré
nem térhetett ki előle. A textiléi — pesti nyel szesül ...
ven szólván — kóilrlgtiinl kezdte n tanácsost.
Eddig a história. Madc in Budapest. Hami
Mondanunk sem kell, a tanácsos természetesen sítatlan.

Szenzációs fordulat
Balogh Konstantin bukása ügyében
A csődtömeg magának követeli a bankár feleségének hagyatékát
— Nemes ember volt-e Balogh Konstantin? — Egy eladott ház
árát is keresik a hitelezők
Balogh Konstantin, n bukott bankár csődügyének rendkívüli érdekes ujahb fordulata
következett be most. Seprényt Imre dr. csődtömeggondnok gyors tempóban folytatja le a
czödilgvel A csődtömeggondnok eddig mint
egy
400.000 pengő értékű behajtási pert tett
folyamatba cs 182 ügylet megtámadására
kapott íelhatalmaiásl.
A csődtömeg nz ingóságok elárverezéséből be
folyt összegből, valamint nz egyes ingók tulaj(ionosai állni kivállásl dij elmén (Delelt őszszegekből kh. 8—10.000 pengőt kap. Balogh
Sándor, a bukott bankár fia sok értékes hol

mit kiigényelt, köztük egy Bufek-autöt, vala
mint a Mátyás-tér 9. szóm alatti háromszobás
lakás egész berendezését, ezüstnemükét, nlppekcl, porcellánnkat és Balogh Konstantin
garázsberendezését azzal, hogy
eleket a holmikai ő vette a saját kereaményéből
és így azok nem tartoznak a csődtömegre. A
csódlömeggondnok néhány kiigényelt ingóság
tekintetében elismerte Balogh Sándor tulaj,
donfogát és ezeket a dolgokat már ki ts adta
neki, n többire azonban folyik n per.
Seprényrl Imre dr. bejelentette a caődtömeg. Illetve a hitelezők Igényét néhai
Balogh Konstantinná hagyatékáén la.
Tóth Aladár dr királyt közjegyző elölt folyt a
hagyatéki tárgyalás és Seprényi Imre dr. arra
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alapítja Igényét, hogy a hagyatéki tárgyalás
jegyzőkönyvéből, továbbá Balogh Konstantin
gyermekeinek
nyilatkozataiból kétségtelenül
megállapította, hogy a Jogalap, amelyen Balogh gyermekei as üzlet felét Igényelték, nem
helytálló. As ö álláspontjuk SS Völt, hogy
Balogh Konstantin bár önhatalmúan hftsináija a pfarádV nemest elflnetet, nem
nemes ember,
elhunyt édesanyjuk hagyatéka tehát kÖzszerzeményi eredetű.
Ezzel szemben a csódlömeggondnok azt vb
tatja, hogy
szó sem lehet közszerzeményröl
már csak aíéfl sem, ftlert a bukott bankárnak
mintegy 9 millió pengő a fedezetlen tartozása,
csödnlhp Is vari és minden vagyontárgya a
csődtömegé.
Megállapította a csŐdtóMeggohdnok azt is,
mégpedig magának a vacyonbukottnak és fiá
nak beismeréséből és Seiler Manónak, a József-utcá 4S. számú ház vevőjének nyilatkoza
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tából, hogy a házat, amelyet
közvetlenül bukása elölt
adott el Balogh Seilernek, 8Ö.000 bensőért
Aktív 10.000 dollár Jelzálogtartozás terhelte és
így
Balogh Konstantin az egész 89.000 pensAt
kézhezvette.
Ebből azonban igazolhatólag csak mintegy
9—ló.000 pengőt fektetett belé üzletébe, a
csődtömeggondnok most azt vitatja,
hóvá lett a többi 89.900 pengő, mire fut.
ditotta ezt na összeget,
vagy esetleg hol rejletté el Balogh Kbhktitu
tin.

Vasárnap a Balatonba fulladt
egy budapesti medika
és egy tanárjelölt
A fiatalember görcsöt kapott a vízben, a leány ki akarta
menteni, de mindketten elmerültek
Zalaegerszeg, julius ö.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap délután a Balatonon a
keszthelyi partok közelében borzalmas csónakíterencsétletiség történt. A csónaksze
rencsétlenségnek
két halálos áldozata van:
Vajthó Béla a budapesti tanárképző intézet
28 éves növendéke és Magyar Erzsébet 23
éves orvoslanhallgatónö. A borzalmas sze
rencsétlenség részletei a kővetkezők:
Vajthó Béla szüleivel és testvéröccsevel
együtt Zamórdi-fÜrdötelépen nyaralt. Vajthóék mn elhatározták, hogy csónakkal át
kelnek a somogyi partra. Velük tartott
Magyar Erzsébet orvostahhallgatónö is,
úgyhogy
Öten ültek a csónakban.
Ismerőseik úgy tudták, hogy Vűjthóék a
keszthelyi uszómérközést akarták megtekin
teni és ezért rándultak át Somogyba.
A társaság a legvidámabb hangulatban

ült a csónakban. Vajthó Bcla a fullasztó
hőségben többszőr kiugrott a csónakból,
hogt) á viíhen lehűlné tntigát.
Amikor a
csónak a keszthelyi partokhoz közeledett
ismét kiugrott a csónakból és úszva pró
bálta elérni a partot. Alig tett azonban egy
két tempót
hirtelen elmerült a vízben,

majd egyszer-kétszer előbukott ismét, Úgy
hogy hozzátartozói azt hitték először, hogy
tréfál. Mikor azután újból alámefült, a csó
nakban üíök közül
Magyar Erzsébet utána ugrott,
hogy a fiatalembert, akiről ebben a pilla
natban azt hitte, hogy görcsöt kapott, a vízben, kimentse. Vajthó szüleinek légtittgyob*1
megdöbbenésére
csakhamar elmerült a hullámokban az
orvostanhallgatónk Is,
Holttestüket az esti órákig még nem sike
rült kifogni.

Fischer György László,
a vákuumos Fischer íia
vendéglőt nyitott Montevsdeóban
A magyar hatóságok a letartóztatását kérték
Érdekes köröiőlevelet bocsátott ki vasárnap
a budapesti törvényszék. A kőrözőlevél, ame
lyet a magyar rendőrhatóságokon kívül az
összes európai és tengerentúli államok rendőr
ségeinek is megküldöttek, Fischer György
László letartóztatását és őrizetbevélelét, egyben
pedig erről a magyar hatóságok értesítését
kéri.
Flsehir György Lástlö. a híres „vákuumos'
Fischer fia, akt
apjával együtt eiökSll ki annakidején
Délamerlkába.
Apját, mint Ismeretes, parira,,álltakor feltarlöílalbik s ugyanazral a hajóval vissaa Is
hozták Európába. A jugoszláv csendőröktől
sikerült az öreg Fischer Lajosnak megszöknie
is szabadlábon folytatta útját Magyal országra,
óbban a reményben, hogy Itt sikerül majd
elrejtőznie. A kelenföldi pályaudvaron neonban
detektívek várlak rá. akik letartóztatták.
Fischer Lajos most tölti a reá kirótt fogháibünUtást,
ti a ellen azonban eddig hiába adlak ki
■.'IfcgBtóparancsot.
Fischer Györgv László ugyancsak egyik
veselöje von a Reltter Ferene-ulral vákuumostelepnek és tudott apja összes manipulációiról.
0 volt az. aki a telep egyik munkásának hé
vízé hamis útlevelei átértett édesapjának és
vele együtt kelt át az óceánon. Amikor a hajó
megérkezett,
Fischer György Lászlónak sikerült a nagy
tömegben kereket oldania.
A magyar hatóságok mindezídeig hiúba írtak
át n délamerikai rendőrségeknek. Fisehet
György Lászlót nem sikerült clfogniok. Csak
az olt kint élő magyarok híradásaiból értesül
tünk arról, hogy a vákuumos Fischef fia oda
hint meglehetősen hányatott életet élt. Egyik
városból a másikba vándorol.
volt már utcai zenész, pék. templomi éne
kes és rakodómunkás te.
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Most azután a budapesti rendőrség azt a meg
bízható jelentést kapta, hogy Fischer György
László a sok vándorlás után végre megtele
pedett,
Montevldeóban vendéglőt nyitott él. ez az
üalet igen jói prosperál.
Az ott élő magyarok karolták fel és Fischer
magyar vendéglőjének hamarosan hire terjedt
ni egész városban. Ez a biztos értesülés •»
alapja annak a körözölevélnek, amelyet moll
újra kibocsátottak Fischer György László
ellen.

ti tó hatása páratlan.Ne fogadjon el helyette mást

A körözőlcvelct még a nial nfip folyamán
elküldölték Montevideóbfi, kérve annak alapján
Fi'f'hcr György László letartóztatását. Ameny*
tiyibon foganatosítanák is a letatlóztatást,
kérdés,
■ hitelezőknek lesz-e annyi pénzük, hogy
Fischer György László hazahozatalának
költségeit viseljék.
Ezt ugyanis még a kikérés előtt letétbe kell
helyezni. Ha a körözőlevél alapján letartóztat
ják Fischer György Lászlót Montevideóhnn é*
ha a pesti hitelezőknek inegér annyit a >ik*
kasztó hazahozatala, hogy a költségeket ki
fizessék. úgy más akadálya nincs annak, hogy
most már a vákuumos Fischer fia is bírái ele
állhasson.
Julius

NOlClDO ■. 9.80
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Minden színben éa lazonban.
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HÍREK
Hármas széngázmérgezés
a Mária Terézia téren
Hármas széngáztnérgezés tftrtéht tegnap este
* Mária Tcrézia-tér 1Ó. számú házban. A ház
pincéjében központi fütőkéítÜlék van felszaírelv-é és jelenleg is működésben van a kazán,
Bléft
a lakók résiére a fürdéshez szükséges
melegvizet fwralják.
Vtncze János 46 elztendőí házfelügyelő ment
le az esti órákban ellőnek a pincébe, hogy a
fűtési munkálatokhoz hozzálásson. Hosszabb
Méig tártőikodott a pincében s ezt a körül
ményt gyanúsnak találta Csukát Imre segédfcázfelügyelö. ö is lement a pincébe, mert
arra gondolt, hogy
• házfelügyelőt esetleg valami baleset
érle
es bizonyára ez az oka szokatlan távolmara
dásának. Amikor hosszas várakozás után a
legédházfelügyelő nem tért vissza,
liuszőrtnyolcésítendös feleségé 18 lesietett a
pincébe s most már egyikük sem lért
vtesia.
A ház lakói síéngázszagot fedeztek fel az ud
varban, amely a pinceablakon keresztül áram
lott ki az udvarra. Tudomást szereztek köz
ben arról, hogy a házfelügyelő és a segédház
felügyelő házaspár a pincében tartózkodik,
mire
értesítették a mentőket,
inért biztosra vették, hogy valami szerencsét
lenség érhette Őket.
A mentők óvatosan megközelítették a pincé
inek azt a részét, ahol a nárom ember tartóz
kodott s csakhamar megállapították, hogy va
lamennyien
széngázmérgezést szenvedtek.
Felhozták a sulyok állapotban talált Embere
ket az Udvarba, elsősegélyben részesítették
őket, majd mindnyájukat a Rókus-kórházba
vitték. A rendőrség nyomozást indított annak
megállapítására, hogy a hármas széngázmérgezésért kit terhel a felelősség.
— Zivatarod Idő várható. A bágyasztő,
harminc fokon felüli hőség vasárnapra sem
engedett. A hőmérő higanyoszlopa harminc
fok körül mozgott egész nap. Prognózis:
Változékony meleg Idő, helyenként, inkább
a keleti részeken, zivatarok várhatók.
— Orvoskongresszus Miskolcon. Miskolc*
rót jelentik: .4 Magyar Orvosok Tűkét*
kulosls Egyesülete vasárnap délelölt foly-*
tatta kongresszusát a miskolci zenepalota
nagytermébe!?.
A * kongresszus keretében
tartotta meg az orvosegyesület 9. köz
gyűlését. Hutlcza Ferenc elnöki megnyitója
Után Országh Oszkár és Lobtnayer Géza
felolvasták a titkári jelentést, majd Stontagh Miklós és Szarvas András felszólalása
után megtartották a tisztujitást. Elnökké
Korányi Frigyest, alelnökké Hűti eza Feren
cet, Bókny Jánost és dr. Karaffiáth Imrét
választották.

Központi tejcsarnok
naponta friss

Yoghurt
— Gerlóczy műépítész ellen megszüntet
ték az eljárást. Gerlóczy Gedeon műépítész
éllen Vay Kázmér ügyével kapcsolatban
zsarolás kísérlete miatt eljárás indult. Az'
ügyészség azonban Gerlóczyval szemben az
eljárást megszüntette. Setigmann Gyula,
elektrotechnikus, a Vay-ügy egyik szerep*
lője, az ügyészség megszüntető határozata
után átvette a pótmagúnvádat, de néhány
nappal ezelőtt Scllgmann is bejelentette a
[vizsgálóbírónak, hogy a pótmagánuddtól
eláll. így Gerlóczyval szemben már jog
erősen megszűnt az eljárás.
— öngyilkost találtak a Gellérthegyi
kápolna mellett. Vasárnap délután a Gel
lérthegyen, az Anna-kápolna közelében, esz
méletlen fiatalemberre találtak a Járókelők.
A mentőket hívták, akik megállapították,
hogy Faragó Lajos 23 éves magántisztvise
lővel azonos. Faragó anyagi okok miatt
ismeretlen méreggel mérgezte meg magát.
A mentők a Rókus-kórházba szállították.
— Halálozás. Elek Bernát, volt törvény
hatósági bizottsági tag, a Pesti Izr. Hitközség
és a Szent Egylet választmányi tag|a, nz Ál
talános Önsegélyző- és Jótékonysági Egylet
örökös dlszalelnöke, vasárnap 81 éves korá
ban elhunyt. Kedden délelőtt féltizenkettokor helyezik örök nyugalomra a rákos
keresztúri uj izraelita temetőben. Az el
hunytban dr. Elek Hugó, a Hétfői Napló
főszerkesztője édesapját gyászolja.
‘Megtámadtak és késsel hálbaszurtak
egy kalauzt. Tóth Ferenc 28 éves villamos
alkalmazottat a Podmaniczky-ulca 97. AZ.
ház előtt ismeretlen férfi megtámadta és
zsebkéssel kétszer hátbaszorta. Az ismeret
len férfi a támadás után elmenekült. A vll*
lamoskalnuzt sérülésével a Rókus-kórházba
szállilották. A rendőrség az ügyben meg
indította a vizsgálatot.
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— Megtámadta . rendőrt egy garázda részeg.
Öbí! uJdonBágaink elhelyezésének lehetővé tételére
Izgalmas botrány játszódott le a szombatról
vasárnapra virradó éjszaka Angyalföldön, a
helyre van szükségünk, miért is
Szatmári-ut 131. számú házban. Krizsún Mihály
34 éves mátblósegéd ittas állapotban tért haza
és mielőtt beatörtgetrtl a kapun, egy kővel be
zúzta a földszintes ház egyik lakásának abla
kát. A zajra többen felriadlak, majd elösletett
nz Őrszemei rendőr. Krizsún a rendőr felszólí
tására megtagadta az igazolást, dulakodni kez
dett a rendőrrel, letépte sapkáját és több járó
kelőt is megtámadott. A rendőr csak nagvhehezen tudta megfékezni a dühöngő embert
és összekötözve, tolonckocsin szállították a fő
kapitányságra. Krizáén annyira ittas állapot
ban volt, hogy vasárnap délelöttig ki sem lehe
tett hallgatni. Kijózanodása után semmire sem
rendezünk. WMwraawiwi'iiiiiiaggMRHMM—
akart emlékezni s azt hangoztatta, hogy 6 nem
bántott meg senkit és ha történt is vele valami,
Árusításunk folyamén minden t. vásárlónk meggyőződést
csupán az történhetett, hogy jókedvében han
gosabban énekelt. A rendőr és több szemtanú
szerezhet arról, hogy cégünk hírnevének megfelelően
vallomása alapján hatóság elleni erőszak címén
indult meg ellene az eljárás.
— Éjszakai raotorkerékpárbaleset a Saaadluton.
Súlyos motorkerékpárszerencsétlenség
történt az elmúlt éjszaka a Sasadi-utón. Sar
kad! Nagy István 80 éves szabómester a Rp.
47—-76S, rendszámú motorkerékpárján haladt
Budapest irányában, miközben a teljes sebes
séggel száguldó motorkerékpár nekiment egy
kőrakásnak és a motorkerékpár vezetője lezu
hant az úttest közepédé. Sarknál Nagy István
fején és arcán szenvedett sérüléseket. Arrnhaladó utasok fedezték fel a szercncsétlehséget,
azok értcsitctték a mentőket, akik a súlyosan
sérült szabómestert az Érll-szanatóriumba szálkülönleges nOI ás Krllülvatkelmált és soívmek áruháza, tv. ceten Sénaor-u. 14-18
itották.
— Veronállal megmérgezte magút egy
fiatal leány. Vasárnap reggel eszméletlen
állapotban szállították a budafoki mentők
a Rókus-kórházba Bán Margit 19 esztendős
háztartásbeli leányt. Az orvosok megálla
pítása szerint a fiatal nő veronállal mérgézte meg magát. Teliéhek oka ismeretlen.
—* Meghalt Auaterltlz, nz Arhclterzeitung Beszakadt a homok és eltemetett egy fátszó gyermeket
főszerkesztője. Bőéiből jelentik: Austerlitz
Megrendítő gyerniekszerencsétlenség tör
Fridriéh, nz Arbelterzéítung főszerkesztője,
a szerencsétlen gyermek már halott
tént tegnap délelőtt a csillaghegyi homok*
ma éjjel rövid betegség után meghalt.
volt.
bányában. Nagy Ferenc hatéves fiúcska, egy
Szója, orra, fülei tele voltak homokkal
oltani kereskedő gyermeke a homokbányá
A szerencsétlenség helyén megjelent a
ban játszadozott, miközben
csillaghegyi cstndőrörs vezetője is s az őri
a homok nagy területen beszakadt és
több ingja, akik megkezdték a vizsgálatot a
Vendéglő
maga
alá
temette
a
fiúcskát.
halálos katasztrófa ügyében. Több szemta
Farkasrét, SÖ-es villamos Ml veg-u. 7. Tel. &72-5H
KltUnÖ magyar konyha Állandó cigAnvzBne A szerencsétlenség időpontjában több kis nút hallgattak ki, akik elmondották, hogy
Gybnvörtt kilátás. KtltiJn szobák rekepABa gyermek játszadozott a környéken, akik
Nagy Ferenc kis ásóval gödrüket vájt
amikor megpillantották, hogy kis társukat
a homokban
— Felakasztotta magát a Városligetben egy a homok maga alá temette, kétségbeesetten
postás. Vasárnap hajnalban a közlekedési szaladlak szüleikhez, hogy őket értesítsék és olt játszadozott. Egyszer csak arra let
rnUzcum közelében, a játszótérén akasztott a szerencsétlenségről. Csakhamar nagy kö tek figyelmesek, hogy a homok nagyobb
ember holttestére bukkant a városligeti őr.
területen beszakadt s maga alá temette
Felfedezéséről értesítette a főkapitányságot, zönség gyűlt össze a szerencsétlenség szín őket. A csillaghegyi homokbányában, mint
ahonnan rendőri bizottság szállt ki az öngyil helyén és
utólag megállapították, mát több szeren
kosság. színhelyére. Megállapították, hogy a
csétlenség történt. A csendörség a nyomozás
ásóval, kapákkal fölszerelve fogtak
városligeti öngyilkos Sdtt károly 60 éves nyu
eredményéről jelentést telt u pestvidéki
hozzá a mentési munkálatokhoz.
galmazott postanltiszlfcl azonos, akinek a Héügyészségnek,
ahonnan ma délelőtt vizSvay-utca 10. szám alatt volt lakása. Az idős Mintegy lií percig tartó munka után tudtak
gáióbiró száll ki a helyszínére,
ember már hosszabb ideje búskomorságban csak hozzáférni a homok állal eltemetett
szenvedett, Ismerősei előtt többször hangoz kisflucskához, kiemelték a földből, éleszt
kihallgatja a homokbánya bérlőjét
tatta, hogy anyagi gondjai miatt öngyilkossá getni próbálták, de
és megteszi a további intézkedéseket.
got fog elkövetni. Az öngyilkosságot szomba
ton a késő esti órákban hajthatta végre, mert
a rendörorvos megállapítása szerint a holttest
már körülbelül mintegy hyölc óráig függött a
fán. Az életunt ember holttestét a törvény
széki boncolőlntézetbe szállították.
— Elgázolta a tehervonat. Szombaton éj
szaka a kelenföldi pályaudvar közelében, a
vaSull sinek közölt, több sebből vérző, eszmé IfJ. Szemző Gyula dr. ügyvéd szmokingban fogadja a vendégeket
letlen óllapotban lévő férfit talált az egyik
Régi éleiéről nem szívesen emlékezik íbég,
Miskolc, julius 5.
pólyaőr. Értesítették a mentőket s megállapí
f.4 Hétfőt Naplő tudósítójának telefonjelen csak annyit mond, hogy apja tönkremenése
tották, hogy a sérült Eller Ferenc, 38 eszten
dős lakatosmestcrrel azonos, aki Budaörsön tése.) A napokban Miskolcra érkezett Kardos után elhatározta, hogy önálló eiisztenclát
lakik. Étiért az 1350-es tehervonat ütötte el, Kálmán, az egyik miskolci cég volt tisztvise akar kezdeni Előbb Baján ügyvédeakédett,
amelynek vezetője későn vette észre a sínek lője, akit ezelőtt nyolc évvel B-listára is tel azután Berlinben, Párizsban, majd Londonban
próbálkozott meg az álláskereséssel, azonban
között haladó embert s nem tudta lefékezni a tek, ami után kivándorolt Dél-Atnerikóba.
Kardos érdekes újságokkal megrakodva jött seholscm sikerült neki. Ezért hajózott át <z
mozdonyt. A tehervonat ütközőjében akadt fel
a lakatos, majd onnan lezuhant a sinek mellé. haza. Elmondotta, hogy Monteviden legelőke Óceánon. A mulató szolgálatában csak addig
Miután nem sikerült eszméletre téríteni, idáig lőbb mulatójában, a Les Diablcsben kapott akar maradni, míg nem tanul meg rendesen
nem lehetett megállapítani, hogy véletlen bal mint pincér alkalmazást. Itt ismerkedett meg spanyolul, azután
Önállósítani akarja magát, fordítóirodát
eset vagy öngvilkosság történi-e. Ellert súlyos a híres, sokat emlegetett bácskai főispán,
szeretne nyitni.
állapotban a Rókus-kórházba szállították.
Szemző Gyula fiával, aki szintén a mulató al
Kardos azonban azt hiszi, hogy terveiből
— Mindenkinek elsőrendű
érdeke, hogy kalmazottja.
Kardos elmesélte, hogy
nem lesz semmi, mert a mulatóhely tulajdo
mindennemű mosóanyagban, továbbá női és
nosának nagyon megtetszett a müveit, jómegférfiknbát, kosztüm- és ruhaszövetben Lóstló
Ifj. Szemző Gyula dr. esténként szmo
jelenésü Szemző dr. s elhatározta, hogy
és Fekete olcsó árusításán szerezze be szűkkingban áll a mulató ajtaja előtt s fo
ségletét.
gadja a vendégeket.
a lokál művészeti vezetőjének teszi meg.
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ténylegesen olcsó árusítást
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mindig sokkal toshet adunk, mint
amennyit igerlink-es ezaltnml

LÁSZLÓ ÉS FEKETE

Halálos katasztrófa a csillag
hegyi homokbányában

—..Sasiteii

Szemző Gyula bácskai főispán
fia bár-alkalmazott lett

Nem vásárt hirdet
■cég, hanem detallüzletének

25 nap
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— Fekete nappalok, fehér éjszakák. Szudy
Elemér, a miniszterelnökségi sajtóosztály ve
zetője a napi politikából néha kimenekül egy
kissé a szépirodalom berkeibe; a napi robot
ból leszáll aa embert lelkek mélységeibe a on
nan, mint lelkiismeretes bányász, olyan em
beri érzésekét, dokumentumokat hoz fel írá
Megdöbbentő
halálos
gzerencsétlenség ki fürödni a lágymányosi Dunaághoz
saiban, melyek könnyekre fakasztják az olva
Tímár József 18 éves szövőinas
sót, do amellett enyhe, derűs kedéllyel mosolyt történt vasárnap délután az újpesti Dunais tud varázsolni az ajkakra. Most megjelent szakasxon. A Fe/cf-szinház két fiatal színész barátjával, aki a Gyarmat ucca 37. számú
„Fekete
nappalok, fehér éjszakák" cimü nője,
házban lakik. Fürdés közben
könyve — háborús könyv. Nem regény és
a 18 évei Buihwald-Bán Mária
Tímár elmerült
mégis mindvégig érdekfeszllő; nem a háború
borzalmainak reális festője és mégis csupa és az ugyancsak 18 éves Loos-Lantos Csabi/, és hiába siettek segítségére, már nem
szív, csupa érzés — amely megmutatja, érzé két fiatalember: Bakot István 23 éves mű találták.
kelteti a háború minden szörnyűségét. A ret szaki tisztviselő és Hausir Lajos 24 éves jog
A szabadban való fürdőzés harmadik ál
tenetes káoszban, a megrendítő tragédiák köz hallgató társaságában csónakázni, fürödni dozata egy kilcnccsztendős fiúcska, Juhász
pontjában ott éli rgy katona, az író: részese, mentek az újpesti lidóra.
Fürdés közben Kálmán, aki Neszmély
község határában
aktív szereplője mindannak, ami az orosz
Cleveland, jul. 5.
rsHtamczökön történik és mégis személytelenili Bán Mária előbbre merészkedett a többiek vesztette életét a Dunában. Juhász Kálmán
több barátjával együtt játszadozott a vízben
magát és azt rajzolja meg, ami másokkal és nél, úszás közben azonban hirtelen
A Schmeling—Stribling-boxmérkőzéscn Schme<
s
a
tapasztalatlan
kisfiucska
a
partmenti
elsősorban a magyar katonával történt ott,
ling
világbajnok
106.138
dollárt,
Stribling pe.
görcsöt kapott és elmerült.
ffr Irdatlan csatamezükön. Végig csupa szubdig 33.168 dollárt kapott. Az adóhivatal részesekély vízből
jrklivérzéa nz írása, de ezt a szubjektivitást az Elsőnek Bakot István sietett a segítségére,
sedése
75.404
dollárra
rúgott.
mélyebb vízbe ment át,
olvasó érdeklődéssel fogadja: mert önfejtség, de ö is a viz alá bukott. Most már a Lidón
Meglepő számok ezek, ha tudjuk, hogy ez a
öridicsekvés nélkül való. Talán rgy kis mécs, fürdőzők egész tömege igyekezett menteni a ahonnan többé már elő sem került.
mérkőzés a tavalyi világbajnoki finálé nézöszánmely bevilágít a nagy sötétségbe, a lövész két elmerült fürdözőt, de
Köles község határában, a Sióban fürdőit mának a felét sem érte el.
árkok és harci frontok életébe. Ez a könyv
Didók Frigyes 37 éves, lett származású köcsak Bakos Istvánt tudták megmenteni,
elsősorban írói munka, legfőképpen magyar
lesdi gazdasági alkalmazott. Lidák fürdés
A RIPENSIA LEGYŐZTE JOGELŐDJÉT.
iró szivének munkája, a magyur katona nem a fiatal szininövendék többé nem került fel közben a mélyvízbe ment,
Ripensia—Kinizsi 6:1 (3:1). Temesvárról
kiélezett és mégis mindenek lelkét megkapó színre.
szivgörcsöt kapott
Vasárnap este megjelent a főkapitányság
vitézségének emlékoszlopa. Könyv, amelyet
jelentik: A temesvári Ripensia 6:1 (3:1)
végig kell olvasni, mert mint Írói munka élve központi ügyeletén KaKrlovics Ferenc laka és mire segítségére siethettek volna, elmerült arányban győzött jogelődje és anyaegyesü
zetes olvasmány és mert apró mozaikokból tos és bejelentette, hogy reggel együtt ment a vízben.
lete ellen. Erdély csaknem valamennyi vá
összerakva, megtaláljuk benne a magyar ka
rosában óriási zivatar miatt elmaradt a
tona történelmi szerepét az elmúlt világégés
programm.
— Eltűnt mérnök. Vasárnap délután bejclen— Húszezer ember vett részt Várhelyi preben. (h. j.)
látus
temetésén.
Szegedről
jelentik:
Vasárnap
•
!'
,,ék
a
főkapitányságon,
hogy
Ferenc-körut
Jugoszláv Ilgaeredmények:
— Egy földbirtokos kislányának halálos
, 30. szám alatti lakásáról eltűnt Gerspán Gyula délután temették el nagy részvét mellett Vár
Belgrád: BSK—Szerajavoi Slavija 5:0 (2:0),
szerencsétlensége. Zalaegerszegről
jelentik: 31 éves mérnök, aki pénteken azzal távozott helyi József pápai prelátust, a szegedi foga
V/rf István 51 éves salomvári földbirtokos’ hazulról, hogy a kávéházba megy, azóta azon- dalmi templom plébánosát. A templomban fel — Zágráb: Spalatoi Hajdúk—HASK 2:1 (1:0).
négyéves Juliska nevű kisleányával együtt1 bán nem tért vissza. Hozzátartozói attól tarta- állított ravatalhoz mintegy ötvenezer hivő —Laibach: Primőrje—Illirja 4:1 (2:0). — Sza
kikocsikázolt a közeli erdőbe, ahol munká’ nak, hogy a mérnök öngyilkosságot követett cl. járult. Délután öl órakor a koporsót kivitték a badka: SAND—Becskereki Obilus 5:0 (3:0). -Eszék: Sabáci Macsva—Gradjanskl 2:0 (1:0). —
sai dolgozlak. Visszafelé jövet autó kerültI A rendőrség az eltűnt mérnök felkutatására templom bejárata elé, ahol Glattfelder Gyula Pancsova- Bácska (Szabadka)—PSK 3:1 (2:0),
Vízi kocsijával szembe az országúton. Az' megindította a nyomozást.
püspök végezte a gyászszertartást. A Templom — Újvidék: Vojvodina—Eszéki Slavija 3:2 (2:2),
iéren
mintegy
húszezer
főnyi
tömeg
gyűlt
a ut ót ül köléslől Vízi lovai megbokrosodtak
— A túlzott napfürdőzés áldozata. Vasárnap
Szeged
főpapjának
véglisztességére.
s a kocsit az árokba fordították. A négy délután a csillaghegyi strandfürdőn eszmélct- össze
éves Vízi Juliska azonnal meghall, a föld' lenül találták Ring Miklós 21 éves magántiszt Glattfelder püspök beszéde után a város nevé
birtokost pedig súlyos zuzódásokkal szálii- viselőt, aki az Izabelln-utca 11. számú házban ben Somogyi Szilveszter polgármester búcsúz
tatta a fogadalmi templom első plébánosát,
tollák a zalaegerszegi kórházba. Az orvosok lakik. Kihívták a mentőket, akik mcgállapitot,,
Iák, hogy a fiatal magántisztviselőt napszurás majd dr. Muntyán István táblai tanácselnök és
szerint fölépülésihez kevés a remény.
dr.
Berecz János egyetemi tanár mondott be
— Ne ugorj le N villamosról! Horváth Ferenc érte. Súlyos, de nem életveszélyes állapotban a szédet. A koporsót ezután a fogadalmi templom
22 éves Inknlosscgéd nz üllől-ut 33. számú ház Rókus-kórhózba szállították. A rendőri nyomo kriptájában helyezték el. Várhelyi József az
Hikus nyerte a Sir Colville
zás
megállapította,
hogy
Ring
Miklós
már
ko

előtt oly szerencsétlenül- ugrott le egy mozgás
első halottja az uj templom kriptájának.
Barclay emlékversenyt
ban lévő 5-ös jelzésű villamosról, hogy a pót rán reggel kiment a strandfürdőbe, egész dél
— A Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt.
előtt
napozott,
ebéd
után
pedig
a
forró
napon
kocsi alá került, amelynek kerekei jobblábát
kedden tartotta VIII. évi rendes közgyűlését
Vasárnap Magyarország nemes barátja, Sir
tőből les ágiák. A súlyosan sérült embert n elnyomta az álom.
Folküsházy Lajos alelnök-vezérigazgató elnök
mentők a Szent István-kórházba szállították.
— Öngyilkos magántisztviselőnő. A farkas lésével. A közgyűlés elfogadta az igazgatóság Colville Barclay, Anglia volt budapesti követé
nek emlékére alapított dij és a Lomnicl handi— A Magyar Divatcsarnok nyári vására. réti temetőben vasárnap este a temelőőr, mikor nak az 1930. üzleti évre vonatkozó jelentését, cap volt a nap eseménye. Az előbbi irán' nagy
zárás
előtti sétáját végezte, az egyik pádon megállapította a mérleget és zárószámadást s érdeklődés nyilvánult meg, mert mezőnyében,
A szombati megnyitó napon a vásárló kö
zönség eddig még soha nem látott, óriási eszmélcllen, jól öltözőit fiatal nőre bukkant. úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelöbizott- a derbybcn jól futott Honpolgár és Torontói
Kihívták a mentőket, akik megállapították, ságnak megadta a felmentést. A közgyűlés al
tömegei öntötték el n Magyar Divatcsarnok hogy a szerencsétlen fiatal nö. aki o József- kalmából emberbaráté közművelődési és mii találkozott legjobb idősebb lovainkkal. Hon
Rákóczl-uli helyiségeit, hogy már nz első utca 11. számú házban lakó Scháffcr Ilona 23 pártolás! célokra a BSZKRT 12.500 pengőt ado polgár és Torontói ezúttal is jól szerpeltek, de
napon kiélvezhessék nzoknt a szenzációkat, éves magántisztviselőnövel azonos, balkarján mányozott. . Borvendég Ferenc alpolgármester a győzelmet elragadta tőlük Ibikus. Ibikus
nagyszerű harc után szerezte meg a győzelmet,
amelyeket az áruház nyári vására során felvágta nz ereket, azonkívül ismeretlen méreg a főváros nevében emlékezett meg arról a mun amihez a szerencse is segítette. Torontáliul
ígér. A Magyar Divatcsarnok nyári vásárá gel megmérgezte mngát, A Rókus kórházba káról, amelyet az igazgatóság, a tisztikar, vala ugyanis az angol Blackburn alaposan elszáminak árai lényleg olyan alacsonyak, ame szállították. Búcsúlevelet nem hagyott hátra, mint a személyzet az elmúlt esztendő folyamán totta magát s későn dobta a finisbe, ami az
végzett. A BSZKRT eredményes működéséért az után versenyébe került. Ibikus fejhosszal nyert
lyekhez hasonlókat eddig mi még soha nem öngyilkósságúnak okát kutatja a rendőrség.
— Bevágott a villám a templomtoronyba. alpolgármester az igazgatóságnak, a végrehajtó- Honpolgár elölt, melyet Torontói ugyancsak
tapasztaltunk. Mindezt nagyon jól tudják
bizottságnak, valamint Folküsházy Lajos elnök fcjhosszal követelt. Izgalmas finissel végződött
Esztergomból
jelentik:
A
tegnapelőtt!
viharban
a budapesti asszonyok, mint ahogy ez nz
vezérigazgatónak elismerését fejezte ki különös
Lomnici handicap és az ötödik futam is.
áruház nyári vásárának szombati bemutató Uny községben belevágott a villám a református képen azért az eredményes munkálkodásukért, aMindkettőben
ugyancsak fejhosszal vólasztoltemplom tornyába és felgyújtotta. — Keszlölján demonstrálódolt is a látogatók impozáns cön szénnkaznlt gyújtott fel n villám és csak amellyel a vasút hálózatának fejlesztését, a ko lák el a helyezciteket. s mind a két versenyt
tömegével. A fürdőruha-osztály, a selyem- nngynehezen lehetett lokalizálni a veszedelmet. csipark növelését és a forgalom javítását elő a mezőny nagy autszájderet Tiro, illetve Ro
osztály, n fehérnemű-osztály, n cipőosztály. — Esztergom határában pedig több tehenet segítették.
bogó nyerték. Otrar.to, Maris és Latcmar esé
lyüknek megfelelő könnyű győzelmet aratlak.
i»r áruház valamennyi csoportja, n föld sújtott a villám agyon.
keserűvizéből
A részletes eredmény a kővetkező:
szinten éppen úgy, mint nz emeleten, olyan
— A szekszárdi npótplébónos urnnymlséje. MHHIPrHAUER
természetes
■m^nBénánaauUmár félpohár
----------------------------I. FUTAM: 1. Dréhrr J. Otranto (pari) Gu
árukkal és árakkal rukkolt ki a vásárra, A szekszárdi belvárosi római kathojikus tomp elegendő. Használati utasitás minden palack
tái, 2. Pajzán (2) Szilágyi, 3. Csak előre (4)
lomban most mutálta be aranymiséjét Zádor hoz mellékelve
Amelv komoly szenzációszámba megy.
Blackburn.
Fm.: Néni, Corlnlhia, Hopmester.
Alajos barnnybaárii apátpléhános, aki ugyan
Tót.: 10:18, 15, 22. — II. FUTAM: 1. Gerster K.
csak Szekszárdon tartotta 188!. julius 3-án
0 A Nova Közlekedési éa Ipari R.T. folyó Maris (3) Rózsa, 2. Grácia (1) Schejbal, 3.
SCHHIPTHAUERHJ.IMIMI k7?rUvl™ .
primiciájál.
természetes ■LMaiania csökkend a vér
évi június 30-án megtartott közgyűlése el- Árosa (4) Esdi. Fm.: Tarlós, Balalaika, Csak
— Kellemes és hasznos vakációja lesz annak hntároztn, hogy részvényenkint 1.50 pengő rajta', Splendifi. Parlngas, Rebccca, Etoile Finyomást, megszünteti a fejfájást és meggátolja
a harminc fiúnak és lánynak, akik most utazlak osztalékot fizet.
lanle, Arató, Galiba. Tűt.: 10:36, 19, 21, 31. —
nz érelmeszesedést
el nz inlézet megbízottjának kíséretében, hogy n
— A Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. köz III. FUTAM: 1. Wenckhcim D. gr. Ibikus (3)
— Martin Johnson: A kannibálok szigetén. nyarat Svájc előkelő intézeteiben (Schmidt dr. gyűlése jóváhagyta az igazgatóság állal előter Schejbal, 2. Honpolgár (I) Esch Gy., 3. Toron
Fm.: Baladin, Semper,
Dante-klndós. A szerző eredeti fényképfelvé St. Gálién i fiúnevelő-intézetében és Buser pro jesztett 1930. évi mérleget, amely a világszerte tói (2) Blackburn.
teleivel. Ért n mi kis világunkat nagyjában fesszor elöalpesi lcónynevelő-intézetébch Teufcn- uralkodó gazdasági válsógnak a tengerhajózási Beauprcnu, Nordwlnd. Tol.; 10:77, 18. 18, 15.
fölfedezlek már egyszer n tudományos utazók ben) töltsék, ahol az egészséges magaslati' nya üzletre gyakorolt hatása folytán 90,273.30 pengő IV. FUTAM/ 1- Schiffcr M. Tiro (10) Kaszián
számi, sőt ezrei. De nz egész hősies munka, ralást az idegen nyelvek hasznos ismeretével veszteséggel zárult. A közgyűlés elhatározta, F., 2. Ararat (3) Csuta, 3. Díva (l'A) Csapiár.
nmeivel elvégeztek és könyveikben megörökí kötik össze.
hogy a kimutatott veszteség uj számlára vites Fm.: Konfusion, Diadal. Tol.: 10:68, 31, 28. —
V. FUTAM: 1. vitéz Rapaich R- Robogó (10)
tettek. bizonyos tekintetben nem számit. A vi
— Még olcsóbb! Hosszú előkészületek után sék át.
Balog, 2. Fcldhcrr (1>5) Dóczi, 3. Csifri (6)
lágot nz emberek százmilliói számára még egy- ma nyitja meg a Corvin áruház idei tizennégy— Bemutató a Jardlnben. Hatalmas sikerük
s’er fel kellett fedezni, s ezt n munkát a moz- napos nyári vásárát, amely a MEG OLCSÓBB.. van a júliusi nagy produkcióknak. Syd-Fox, ez Takács J. Fm.: Cortinn, Lelkem, Daruhát, Fog.'tfénykép végzi el. A földrajzi tankönyvekből jelszó jegyében indul nieg. Az ország egyik a világnyárkáju artista rég látott folytonos de gnrsa, Kaláng, Pityke, Vallomás, Cornelle.
szerzett homályos, sokszor üres fogalmak — legmodernebb áruháza, a Corvin áruház volt rültséget hoz a nézőtérre klasszikus humorával. Tol.: 10:121. 33, 23, 46. — VI. FUTAM: L Dredsungcl. sivatag, gleccser és n többi — egy az, amely megteremtette a különleges vásár Mndy & Charly vampyr-tánca igazi művészeti her J. Lnteuaár (3) Gutái, 2. Rózsám (4) Csaplnr, 3. Mahatnia (pari) Schejbal. Fm.: Marlell,
másután kelnek életre » mozivásznon: vad lási lehetőségeket és rendszeresitclt téli és teljesítmény.
LgJ-?, Finom, Ahogy akar. Tót.: 10:37, 13, 15,
emberek és vadállatok játszók öntudatlanul n nyári vásárainak sikere már tradíció a, fő
— Az óriási siker, amely a mérték szerint
filmsztárok szerepét; n mozi érdeme, hogy ma városban. Ma már mindenki annyira ismeri készült 9.80 pengős Forma-ingek idényál usitá- 13. —A kettősfogadások osztaléka az Ibikus—
akármelyik falusi embernek is több világos fo- ezeket a vásárokat, hogy vásárlásainak java sát kísérte, arra késztet,, hogy összes cikkeimet Robogó doublcra 5:1089.50.
g"lmn van a nagyvilágról, mint néhánv évti részét ezekre a különleges alkalmakra tarto hasonlóan leszállított árakon hozzam forga
zeddel ezelőtt n legműveltebbeknek. A tudo gatja, mikor is a rendes, megszokott áraknál lomba. Jöjjön délelőtt! Károly-kőrut 3., n sar
Válságban nz osztrák grdoppüzem. Az osztrák
mány hősei közt előkelő helyet kezd elfoglalni jóval alacsonyabb összegekért kerülnek piacra kon.
lósport nagyjelentőségű veszteség előtt áll. A
— h mozioperatőr. Sokszor hős a szó szoros nz. áruház idényholmijai. Hogy a várható óriási
— Huszonöt nap múlva végleg megszűnik Jockey Club, hir szerint, elhatározta, hogy
értelmében, mert élete folytonos kockáztatásé- forgalmat a közönség akadályoztatása nélkül llolzer divatházának detailosztálya. Hogy a augusztus 18-én már nem rendezi meg a szo
vnl igyekszik gépe elé kapni veszedelmes vad le tudják bonyolítani, a Corvln-áruház sze kiárusítás gyorsabb ütemét elősegitsc, kiáru kásos freudenaui lóversenyt. A freudenaui ló
állatokat s még veszedelmesebb embereket. mélyzetének létszámát 651 főről 833-ra szapo- sítás! árait nz eddiginél is jobban leszállította, versenyek eszfendők óta mindig deficittel vég
Ilyen hős Martin Johnson is, aki feleségével
— t'iletfelclnk régi óhajára oki. vegyészmér úgyhogy most már egyenesen szenzációszámba ződlek és a Jockey Club most már végleg ki
• s f< Ivevőgépéve! indult neki nz Uj-Hehridák
mennek erek nz ismételten leszállított árak. merítene azokat a forrásait, amelyekből eddig
»rigctc>oport.jánnk, hogy felkutassa és lefény nökünk vezetésével cyánozési osztályt létesítet Erre n legeklntónsnbb példa nz a néhány ár, a hiányt fedezte. A lóversenyek megtartására
tünk.
Teljes garanciával vállalunk úgy helyben,
képezze nz emberevő bennszülötteket. Párat
amelyeket a Holzer cég mai hirdetésében tájé csak egy esetben van remény, ha az állam és
mint
vidéken,
cyáhgAzzal
teljesítendő
polosk
ilan n maga nemében as n derűs, kedélyes bá
koztatásul közöl. A cég a még mindig dús rak a főváros a Jockey Club segítségére siet. Ebben
torság. amellyel ez a pár ember behatol a va irtást. Továbbá sváb, csótány, ruszni «»b. gyöke tárát rövid - néhány nap alatt akarja teljesen a tárgyban már tanácskozás is volt a keres
res
irtását.
A
„Ratlnol"
*
patkány
és
egérirlót
és
dak világába és nem nyugszik, nmig valami
kiáriirilani, nmi természetesen csak a végsőkig kedelmi és közlekedési minisztériummal. Bc’
nyolcadfél kilométer fllmszalagot le nem c.sa- „Russin" rovarirtót napi árban szállítjuk. Kati- leszállított árak mellett lehetséges.
avatottak szerint a Jockey Club nemcsak min
ver — s nmig filmre föl nem veszi a kanniba nol Laboratórium, Budapest, Murányi-utca 36.
Telefon:
J.
315
—
86.
r- Ma kezdődik Budapest egyik legrégibb den tartalékát vcsziletto el a freudenaui lóverlizmus kézzelfogható bizonyítékait. Johnson
patrícius cégének, n Fischer selyem- és divat senyékén, hanem hétszázezer Schilling adóssá
nemcsak filmoperatömck jó. de Írónak is, sőt
TelcteabeitHff'lh.
háznak (Bécsi-utca 10.) 49. leltári kiárusítása- got is sttt magára. Julius hó végén vagy
ncprojz-ludósnnk sem utolsó; jól megfigyeli
— Halié! Te nfr Margitkám? —
augusztus elején még egy, olcsóhelyáru mltin*
*
— Ne haraaudi ••Ivem. hegy Ilyen korán Bevárlak, Ma mór köztudatba ment át ez a szállóige:
árokásóikat, erkölcseiket s könyve nemcsak ér
láttam tegnap a pitaamádat, mikor nálad voltam, Es ..Fischer vevői nagyon kevés pénzért — nagyon get rendeznek a Frcudenauban és azután —
dekes, de tanulságos Is. Szenzációs fejezete az, de
Digvoa szeretném tudni, hogy hol vetted?
jól öltözködnek**. Minthogy e 14 napos leltári ha csak valami az utolsó pillanatban meg nem
amikor a vademberek előtt lepergeti a róluk
— llát annjira tetszik neked?
— Igen, szlv-rf) és atetvlnék én is egyet venni ma- árusítás tartamára a cég válogatott minőségű menti u helyzetet — a freudenaui lóversenytér,
felvett filmet s előzetesen világvárosi képeket, Bmnak.
amelyhez oly sok szép emlék fűződik, becsukja
Te említetted, bogv valamelyik áruhás vásárán
órát még a szokottnál is sokkal ala- kapuit.
repülőgépeket mulat be nekik a vásznon —
«n okáén szerelted he. csak nem említetted. h<»gv hol. áruinak
egyszerre hidalva ót az Uj-Hebridókon a köszabta meg, méltán nevezhetjük
— A Fenvveshél vettem a Calvtn-téren, és csak 4.00 ésonyabbnn
korszakból a huszadik azárodlg elmúlt tízezer pzngóbe került. —
ezt az árusítást a nyári Idény legkimagaslóbb
— Ne nvmdd. »t Igazán remek, ekkor még mi délSalát vvArtmánvu
ízlésesen öltözködő ' hölgyek itt
esztendőt.
»Wtt én is vzszzk egyet. Kósrftnftm. szivecském, a fel- eseményének.
'iláimsUáU. Csókol!«kl
a legkiválóbb divatujdonsógokat szerezhetik be
a Irgjulányosabb áron.
Ne olvadjon cl n nagy hőségtől, kór
—;
| (, magút valódi
lerjnbb kfvitelben, olcsó árban.
....... -........... ..... mely lelifii. fclüdll,
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Az áthelyezett vasutas
bosszúja a nagykanizsai
polgármester ellen
f

Nagykanizsa, Julius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
lése.) A nagykanizsai választás epilógusa ke
rült közderültség közben szombaton délután
a városi képviselőtestület rendkívüli közgyű
lése elé.
Amsorge Antal vasutast ugyanis a választá
sok alkalmával történt erőteljes korleskedós
miatt áthelyezték Szabadbutlyínra. Amsorge
tagja a városi képviselőlesliilelnek, mint az
ottani vasutasság vezére és levelet küldött a
városi tanácsnak, amelyben
dr. Krátky István polgármester ellen bl■•Imatlansági Indítványt telt
és pedig « polgármester ^Itnl ellent elkövetett
állítólagos sértő magatartása miatt.
A képviselőtestület liléién a különös bizal
matlansági indítvány hírére nagyszámban Je
lenlek meg a képviselőtestület tagjai, akik
előbb
nagy derültséggel fogadták Amsorge Antal
levelét,
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Borzalmas ítéletidő Berlinben:
hét halott, száztíz sebesült
Berlin, Julius ö.
61 Hétfői Napló tudósilójának telefonjetenlése.) Vasárnap délután irtózatos felhő
szakadás vonult végig Berlin egyes részein
és körülbelül egy órán át pusztított min
denfelé. Valóságos ítéletidő volt, amelynek
befejezése után megállapították, hogy
■i árháborúnak hét halottja és több
Mlyos ftebesilllje van. Az Adolfplntzon
u villám becsapott ejsty házba, amely ki
gyulladt, a Ricnterstrasscn négy em
bert sújtott agyon a villám, közöttük
egy főállainiigyészt,
míg a társaságában lévő két hölgy súlyosan
megsebesült. Ugyancsak súlyos sérüléseket
szenvedett nyolc tűzoltó.

A JorgMrasoen teljesen megakadt a for
galom, a környéket teljesen elöntötte « víz,
házak omlottak össze és ötszáz család lett
hajléktalan. A Wegcner-tóbatt fürdés köz
ben négyen lelték halálukat, míg egy huSzonkilencéves kereskedCsegédet egy, a vi
har elöl menekülő motorcsónak a szó szoros
értelmiben keltészelt.
Megakadt Berlin környékén a kisvasul
és a földalatti vasút forgalma is.
A mentők száztíz esetben vonultak ki
első segélynyújtásra

és a tűzoltók százai dolgoznak a romok el
takarításán s a bajbajutott emberek meg
segítésén.

Ezer schillingért és egy állásért
eladta a holttestet a bécsi egyetem
nek egy állásnélküli pesti pincér

melyet a polgármester olvasott fel. Maga a
levélíró nem jelent meg a közgyűlésen, a ni elv
kimondotta, hogy a bejelentést tárgyalásra al
kalmat lah na k taiálja, az abban foglaltak a pol
gármester és a bejelentő magánügye és igy
Érdekes módon jutott álláshoz egy pesti
fiatalember, aki a holttestéi adta cl ezer élsemmiféle határozatra szükség nincs.
A képviselőtestület határozatát megnyug llng és egy állás fejében a bécsi egyetemnek.
A fiatalember neve Kiéin Antal, foglalkozása
vással fogadta a város közönsége.
pincér. Az egyik erzsébetvárosi vendéglőben
volt alkalmazva. Egy év elölt a tulajdonos
tönkrement, a vendéglőt becsukták s az al
— Autóbaleset az Olasz-fasorban. Vasárnap kalmazottakat szélnek eresztették. Kicin An
délután 5 órakor az Olasz-fasor és Nvul-utca tal sokáig lézengett
sarkán Lantos Jenő dr. műegyetemi adjunktus
állás nélkül.
Bp. 28—099. számú gépkocsijával elütötte
Ahdrássy Sándor 27 éves urnsági inast. A mén- A sok nélkülözés aláásta egészségét, tiidőtök könnyebb sérülésekkel at UJ Szent János- Csucshurutot kapóit. Felvételre jelentkezett
kórházba szállították. A szemtanuk vallomása ekkor a budapesti belklinikán. Kiéin Antalt
szerint Andrássyt terheli a szerencsétlenségért a megvizsgálták és as orvosi vizsgálat különös
felelősség.
8
eredményra Vezetett. Megállapították, hogy at
— Eltemették
a
szombathelyt
repülő állásnélküli pincér szervei rendellenesen van
katasztrófa áldozatát. Nagykanizsáról jelentik: nak elhelyezve!
A szombathelyi repülőkatasztrófa alkalmával
a Szive bnlo’dfll helyett Jobboldalon, a
tudvalevőleg halálra zúzta magát Slposs István
mája pedig ellenkezőleg, Jobb helyett bal
fiatal szerelő, akinek holttestét Nagykanizsán
oldalt foglal helyet
lakó szülei hazaszállították
Nagykanizsára,
ahol vasárnap délután óriási részvét melleit Kiéin szervi elváltozásai ritkaság számba
temették el a szerencsétlenül járt fiatal repülőt. mennek s mint unikumot bemutatták az or— f>r. RMss Mór főorvos Jubileuma. A ma imxtanhfdlgalóknak is, mert hosszú évtizedek
gyar orvostársadalom most ünnepelte meg dr óta ez nz első esel, hogy Ilyen beteg jelent
fíeiss Mór főorvos orvosi működésének ölve kezett a klinikón.
Az állásnélküli pincér ekkor elhatározta,
nedik évfordulóját. Rciss Mór dr. negyvenkét
év. óta folytat állandó prakszist Óbudán, ahol hogy szervi elváltozásaival pénzt fog keresni
általános szeretet és megbecsülés vészi körül.
Holttestét halála utánra háromezer pen

gőért felajánlotta
a Pázmány Péter Tudomány Egyetem orvosi
fakullásánuk. Az egyetem azonban elutasította
Kicin ajánlatát, mire Kiéin Bécsbe utazott és
bécsi orvostudományi egyetemen próbálkozott
— sikeresen. Professor Franz Khaburck meg
vizsgálta és nyomban
megkötötte az „Üzletet" a pesti pincér
rel.
Kap ezer schillingct és örökös állást az egyik
bécsi községi étkezdében. Mindezek fejében
Kiéin kötelezte magút, hogy halnia után
holttestét a bécsi egyetemnek engedi ál.
Ma már Bécsben van és dolgozik, nem gon
dol a halálra, mert az elváltozásul nem kór
okozók, miattuk élhet még sokáig.

5CHHIM7ÍAUERFTOJCTTEI)
ke erüvfzovodétermésretes mummmMhW(atos és páratlan
összetételénél fogva a világ legelső keserű vize!
— Halálozás. Pnpp János vegyészmérnök,
ny. szakiskolai igazgató, vasárnap reggel 7
órakor, életének 74. évében, hosszas szenvedés
után elhunyt. Temetése folyó hó 7-én lesz a
rákospalotai uj köztemető haloltashózfiból.
Gyászolják leánya Papp Katalin, lia dr. Papp
Zoltán és vejc, dr. Lantp Károly.

©

TOLSÓ
Ingemet Is
odaadom
kedves vetőimnek
leszállított áron II

Mérték szerint
késeitek finom
angol puplln-lnget

márjlsojpengöért!
Kalap és egyéb árIdlvat cikkeim
idónyrtrtmltáaát már megkéseltemI
20 pántén felüli vásárlásnál egy
inom Bolyom nadrágtartót adok

Ingyen!

Kozma
Károly kSrút 3 (a Barkón)
— Harminc kerékpárt lopott. Vasárnap dél
előtt n főkapitányságon sorozatos lopások
minit előzetes lotartózlntásbn helyezték Andrakavics György htisz éves állásnélküli sütősegédet. A fiatalember sorozatos kerékpárlopásokat követett el a fővárosban és valósággal
kifutók réme lett. Ila egy üzlet elölt vagy utca
sarkon felügyelet nélkül álló kerékpárt pillan
tott meg, uyombun ellopta és meg sem állt a
főváros környékéig. Rendszerint Budafokra,
Ptslszentlőilncre, Albertfalvára ment ki a lo
pott kerékpárral, ahol art nyomban értékes!*
tette. Minlegv hnrtnine följelentés érkezett az
utóbbi Időben ellene n főknnitái’vsócra. s a
detektívek hosszas figyelés után tették ártal
matlanná. Éppen akkor fogták cl, amikor újabb
kerékpárlopási akart elkövetni.
Kihallgatása
során beismerte, hogy hosszabb Ideje állás nél
kül van és nz utóbbi időkben kerékpállopásból
és azok értékesítéséből tartotta fenn magút.
— Kigyulladt n ház az alvó gyerekek fejé
fölült. B^késgguláról jelentik: Gyulán az éj
szaka
kigyulladt Sárga Simon cipészmester
háza. A fűz nagy riadalmat okozott s óriási
Izgalom közepette folytuk a mentési munká
latok, miután kiderült, hogy Sárga Simon fele
sége és négy kisgyermeke, akik közül a leakisehhik négvhónnpns, aludtak a ház egyik
szobájában. Izgalmas jelenetek közben fölfeSxllették nz égő hóz ablakait, az egyik tűzoltó
behatolt a szobába és az asszonyt és négy
gyermekét a folló füstben, az ablakon kereti
től mentették ki. A ház pörráéfielt.

Aruházunk összes osztályai jóminőségü árukra vonatkozó

rendkívül érdekes árajánlatokat
állítottak össze.

olcsób
(e Vásár jeligéje)

az idei, gondosan és huzamosabb idő óta előkészített

nyári Corvin-vásár
Megnyitás:

hétldn. Julius 6-án, reggel 8 érakor
Tekintse meg

41

kirakatunkat!

12

hétfői napló

Budapest, 1S31 julius 8.

MOZI Góthné mint Barrison-leány,

SZÍNHÁZ

Góth mint Littke Carlsen

Molnár Ferenc erélyesen
a Balatoni vihar orfeumparódiájában
tiltakozott a Liliom „irodalmi
A Charell-revük mintájára teljesen átalakítják
a Budai Színkört
kerékbetörése** ellen
A Liliomról készített amerikai film csúfosan megbukott,
helyette egy német vállalat akar filmet készíteni —
Írói hamisítással
Berlin irodalmi és színház! köreit leg amerikaink egy ideig hallani sem akartak
újabban Molnár Ferenc körül lezajlott ese arról, hogy a bevont európai' verziójú
mények tnrtják izgalomban. .Molnár Ferenc Liliom helyett újból megcsinálják ezt a
ugyanis kénytelen volt cgv drága pénzen íllmet, de később
eladott filmjog ellenére tiltakozni nz ellen,
Molnár Ferenc személyes közbenjárá
hogy egyik legjobban sikerült müvét,
sára huszonhétezer dollárért eladták a
t • Liliomot meghamisítsák azért, hogy
Liliom német, francia és magyar film
jogát Richard Oswaldnak,
j
eseménye filmszerűbb legyen.
r Molnár Ferenc évekkel ezelőtt, amikor az egyik legkitűnőbb német filmrendezőnek.
Richard Oswald azonnal hozzákezdett a
'Amerikában járt, többek közölt eladta a
Liliom fllmesitési jogút is. Ez a gyár elké film előkészületeihez. A német verzióra le
szítette az amerikai és európai verziót, te szerződtette a németek egyik legkitűnőbb
kintve azt, hogy bcszélőfllmről van szó: színészét, a német Liliomot: Hans Albersct,
angolul, németül, olaszul és franciául.
A a francia verzió Lilioma Albert Prejant
film Amerikában nagv sikert aratott és az lett, aki óriási sikert aratott már a „Párisi
..
..
A
amerikaink joggal hihették, ho • • Európa, háztetők alatt" cimü film főszerepében,
Molnár Ferenc irói oeuvrejének igazi ha magyar verziót Richard Oswald
záin még szívesebben fogja fogadni a
Kiss Ferenccel és Bajor Gizivel akarja
Liliom-filmet.
Néhány hónappal ezelőtt
cljátazatnl, mig a második női szerepre
azonban keserű csalódás érte az amerikai
Ilollay Kamillát kérte föl.
kat Rómában.
Mikor a tárgyalások már ilyen előreha
Itt mutatták be n Liliom első európai
ladott állapotban voltak, Richard Oswald
'
verzióját, mely csúfosan megbukott.
puhatolódzott Molnár Ferencnél, hogv nteg’A filmet kifütyülték, úgyhogy rövid, dicste engedi-e a Liliom merészebb átdolgozását a
len pályafutás után kénytelenek voltak a film számára. Richard Oswald ugyanis el
filmet visszavonni. Hasonló álláspontra he akarja kerülni a mennyei jelenetet és
lyezkedett nz amerikai filmgyár minden
ugy akarja megváltoztatni a mennyel
európai expoziturája, amelyek elhatároz
jeleneteket, hogy Liliom csak álmodja
ták, hogv
a gyilkosságot, a mennyel bíróság
a filmet Európában nem Is bocsátják
előtti jelenetet és a visszatérést
f
n közönség elé.
és ezután fölébredve, elhatározza,
hogy
’A film legfőbb baja nz volt, hogy n Liliom mégsem megy gyilkolni. Mikor Molnár Fe
mennyei jelenetei rendkívül rosszul sikerül renc meghallotta ezt a tervet, amely teljes
tek és sértették bizonyos körök vallási fel kicsavarása és ellapositása lenne egyik legremekebb költői gondolatának, a legerélye
fogását.
Berlinben ezalatt Rcinliardt egyik szín sebben tiltakozott a Liliom „irodalmi kerék
házában Hans Albers szál a főszerepben betörése" ellen és
már kétszázndik előadása felé közeledik n
kijelentette, hogy ehhez sohasem adja
Liliom. Berlinben Liliom-láz volt s a nemet
beleegyezését.
sajtó egyöntetűen n világirodalom egyik
S n mennyiben a Rímet igv készítenék el,
legnagyszerűbb müvének deklarálta a Lilinminden
törvényes eszközzel fellép, hogy
niot
Természetes lehít. bn n német
Dlmkörök érit, kiélitek
Moln.tr lerenenel. megakadályozza, hogy a Liliom ilyen for
mában kerüljön a hangosfilm vásznára.
maid később ennél át amerikai nbnvöllalétnél, nmelvlk Molnártól n I.iltom flltn- Berlinben most rendkívül nagv érdeklődés
sel várják a Liliom-film sorsát, amelv túl
ioűét meprásárolta. hoRV milyen komiménőtt az atelier keretein és az irodalmi kö
miek körött lehetne n/met rendezésben
rökben általános vita tárgya lett.
(s. z.)
r 11 rópni verziót csinálni n l.lllomMI.

VIHAR A BALATONON
BÚS FEKETE I.ÁS7. ö és QÖTH SÁNDOR uj, zenés tátéka

Romantika!
HONTHY HANNA
Színházi élmény!
A GOrH-PÁR
Vidámság!
HÁTKAI
Tánc
!
OROSZ V1I.MA
Muzsika!
HV.LI.Y FERENC
lljusúg!
DÉKÁSSY
Színpad-technika I bravúrok!
BEMUTATÓ I TIZEDIKÉN, PÉNTEKEN!
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Édesapja után halt Beöthy Zoltán
Rákosi Szidi legkedvesebb unokája
' Vasárnapra virradó hajnalon nz egyik szanntórium 4|Ml könnyezve illik köre! 11 Bcölhycsalód. Kéthetes kínos szenvedés utón meghalt
. n.nnr.s.n elhunyt Beőlhy l.Avló egyetlen
fia: Beöthy Zoltán. A harminckélévcs fiatal
ember kalandos <s eseményekkel telt élete
utón az édesapja utáni bánkódás ölte meg.
Akik résztvetli k a Vezér temetésén és sápadtan, Leharapott ajakkal látták n koporsó után
lépdelni Beöthy László első házasságából való
flát, akinek édesanyja Blalia Sári volt, már
előre látták, hogv nemsokára Ismét egy más k
Bcöthvl fognak temetni. Beöthy Zoltán, aki
megrongált egészsége miatt már eddig is so
kat szenvedett, bálványozásig szerette édes
apját él sokak előtt hangoztatta. hoqy ezt a
csapást nem lógja túlélni. Amikor édesapja a
Fészekben holtan bukott le a székről, első
volt, nki édesapja földön heverő holtteste mellé
térdelt:
— Édesapám, —• zokogta — mennyivel /ta’talabb voltál mint én. mennyivel egészségesebb,
derekabb ember, miért kellett neked meghalni, miért nem inkább én pusztulok el...
Mintha a sors próféciája adta volna a szájába
ezeket a szavakat — Beöthy Zoltán utánament
édesapjának. Temetése kedden, délután 6 óra-

F.ntaóbet ktrttynMt 1.
Teletöm Zugló 70-07.

YD - FOX
a tegjobb angol tArckom'kua

HMDV a CHflRLY
Vawpliuutc.

kor lesz n farkasréti temetőből, ahol utolsó
kívánsága szerint édesapja mellé temetik.

Beöthy Zoltán nevét nagyon jól ismerték n
színházi világban. Nagyanyja színésznek akarta
nevelni. Rákosi Szidi ugyanis bálványozásig
szerette Beöthy Zoltánt, valóságos ..gyengéje**
volt néki unokája, nklérl mindenre képes volt.
A /Int azonban kalandos vágy fűtötte és nem
tudott megmaradni Pesten Turnékat szervezett,
amelyre elvitte nagyanyját és Rákosi Szidi
magas kora ellenére is boldogan vállalkozott
arra, hogy kedvenc unokája vállalkozását fel
lendítse. Nem volt azonban szerencséje és ek
kor
kivándorolt Délamcrlkába, ahol utolérte
őt r kivándorló magyarok sorsa: kegyet
len nélkülözéseken ment keresztül,
a legborzasztóbb* kenyérgondjni voltak és ezek
nz. idők, amelyet a* délamerikai mocsárlázas
vidékeken töltött el, ásták r.lá egészségét. Vé
gül sikerült valahogyan fclvergödnle, itthon
ról kapott pénzből kereskedelmi vállalkozást
kezdett Rio de Jancirőban, majd meg is nő
sült. Nagyanyja sürgető levelekkel hívta hAza.
mire föladta amugy is rosszul sikerült vállal
kozását és hazautazott. Itthon azonban sehogy
sem tudott elhelyezkedni és mivel külföldi ut
jain s filmet is erősen tanulmányozta, Rákosi
Szidi iskolájába vette tanárnak, ahol szorga
lommal dolgozott.
Halála mély részvétet kéltett színházi körök
ben és ott, ahol Beöthy Zoltánt ismerték.
RT? CT V A
*-» JCe X/ 1 V

•’vkrtow firkán Variét*
Városliget. Telsioa: Aul. 183-S3

Naponta e«ta 8 órakor óa minden esOtórtök, azombat, vázát
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Wl'SK
a külföldi tag) » a fiaik r.tizulöL

Soha budai darabra még ilyen lendülettel
nem készültek, mint Bús Fekete és Góth közös
nyári slágerére a Balatoni viharja. Ez a zenés
vígjáték,
amelynek harmadik
társszerzője,
Losonczy Dezső pompás muzsikus, Lóránt Vil
mos elgondolása szerint a Charell-revük kül
sőségeivel kerül színre.
Átalakítják ■ színkör külsejét ét belsejél,
annak megfelelően, amilyen ■ Balatoni
vihar cselekménye.
A Budai Színkör portája például hatalmas
strandbejárat lesz, a páholyok kabánák, a
jegyszedők hajóslegényeknck és úszómesterek
nek, strand-alkalmazottaknak öltözve kalauzol
ják a közönséget, — amelyre ilyen körültfié*
nyék közölt pizsamaviselet, esetleg fürdŐtflkő
lehetne kötelező. Nem beszélve arról, hogv 8
színpadon nem vihar- és hullámimitáció lesz,
hanem
valódi strandhomok, víz és szél,
n darab killaSaégeitól eltekintve. rendkívül írdekes feladatokat biz a szereplőkre ii.
Góthné például egy levitétlelt orfeutndlVftt
játszik, nki együtt pályázóit, A „gyettrtek**
Mistinguett-tel. Arról beszél, hogy francia Mi
niszter és szenátor tüntette ki bnrátságával öt,
sőt az a szerence érhette, hogy a 01/armaHW
miniszter a hálószobájában adta vissza lelket
az Urnák. Góthné és Góth ezt a síerepadla
alkalmat egy
,

nagyszerű paródia-sorozat előadására hasz
nálták ki
a második felvonásban, ahol Góthné mint Barrison-lány perdül a színre, Góth pedig mint
Littke Carlsen, Chevalier őse kuplézlk. Egy
egész sereg orfeum-paródiát adnak elő íz
1890-es időkből.
A darab egyik legnagyobb látványóssáó
természetesen a „címszereplő** balatoni vihar
lesz, amelyet Honthy <Ianna és Délig Ferenc
élnek ót a színpadon. A primadonna és a
bonviván valódi vizen, valódi vitorláson ki
rándulásra indulnak a földvári partról. Rt éri
őket a balatoni vihar és hogy a hullámcsapás
hogyan sodorja őket egymáshoz, az a dárdb
titka. Orosz Vilma Góthné lányát játssza, egy
pesti kokottot, akinek Honthvva! lesznek éraé
kes jelenetei. Ez a páros különben a „Lámpa
lázban'1 már kitüntette magáti Rátkai Márton
egy német sclf-made-man trösztvezért látszik,
aki titkárnőjével, Tamássy Líviával jön a
színre és elénekli a kupiét, amelyre inindanynyikn kiváncsiak vagyunk:
hogyan lehetne meggazdagodni.
Békássy István Bárány Pistának, a kitűnő’
uszóbajnoknak maszkjában
egy pesti uszóbajnokot játszik, aki undorodik
a víztől és akit semmi áron sem lehet rá
venni arra, hogy a téli uszóstrapa után a
Balatonban megfürödjék.

Hans Rhoden, az elegáns bécsi
operettbonviván megmérgezte
magát és meghalt
A bonvivánt motorbalMt érte és azóta dadogott
Bécs, julius 5.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon*
jelentése.) Bécs színházi
köreiben tegnap
általános megdöbbenést keltett az a hlf,
hogy
Hans Rhoden, a híres operettbonvlvátt
öngyilkosságot követett el.
Rhoderf Seidengasse 4. szám alatti lakásán
a fiird&jzobában találták holtan hoizátaétázói. A színész nyitvahagyta a gázcsapot és
a kiömlő gáz rövid idő alatt megölte.
Rhoden negyvennyoléévcs volt és Joscf
Jarno színházának, o Theater in dér Joíefstadtnak volt kédvelt bonvivánja. Elegáns
fellépése, jó színpadi alakja és a színpadon
való „előkelő** viselkedése miatt a legnép
szerűbb bécsi bonvivánok egyike volt. Rhöden nemrégiben Wienérneustadt közelében

motorkerékpár-balesetet
szenvedett,
amelynek következményeképpen egyik
oldalára megbénult és beszédhibás
lett.
dadogott
A bonviván
. .......... .
........ .... és végtelen szomorúsággal töltötte el az a gondolat, hogy
nem léphet fel többé.
A filmmel
próbálkozott,
majd pedig az
osztrák rádiótársaság, a „Rawag** előadásain
működött, mint rendező.
Rhoden felesége, Polly Janisch, az ismert
bécsi dizöz, egy ideig nagy önfeláldozással
ápolta férjét, nemrégiben azonban elvált tőle
én elhagyta. Az utóbbi hetekben a bonvivánnak idcgfájdalmai voltak emiatt, valósággal

búskomorságba esett
s ez kergette az öngyilkosságba.

házam volt, amin a levél után nem győztem
eléggé csodálkozni. Az előadás után aztán oda
jött hozzám egűik orthodox vezetőségi ember
és azt mondta:
a járt le a terminusa annak, hogy a Ma
— Na, kedves Salamon, maga nagy bajt
gyar Színházat kinek Ítéljék. A jövő okozott nekünk.
évre, amint már többször jeleztük, Juhi Mar
— Mért mindnyájan kénytelenek voltunk ®
calié a színház, akinek anyagi vonatkozóm
működéséért teljes garanciát adott Löbl Já karzatra menni, ahol nem látnak minket.
nos, a színház pénzembere. Tekintve Qtt> Majd kitörtük a nyakunkat...
hogy az Unió csődtömege és az Ingádgu n/fa, hétfőn este érkezik cl huszonötödik
előadásához a Budai Színkörben a C*bánk, amely zárgondnokot küldött a Magyar
Sz. K., a Csalódott Szerelmesek Klubja. SzántóSzínház R.-T. épületére, teljesen meg van
Szécsen Radó nagyszerű és mulatságos ope
elégedve dr. Juhi Marcell tavaly/ működésé rettje változatlan érdeklődés mellett jutott el
vel és továbbfutó szerződésére bontóokot az első jubileumához és ez alkalommal nem
nem talált, igy Juhi Marcellt szerződésében mulaszthatjuk el megírni, hogy teljesen meg
megerősítették. Dr. Julii Marcell, akinek érdemelten. Régen láttunk már Budán kedve*
keze az eddigi bizonytalanság miatt meg volt sebb, finomabb és jobb hangulatú operettet,
kötve, most fokozottabb erővel kezd hozzá mint, ez.
zilágyi László, sok operettlibrettó tehets/dtársulatának megszervezéséhez és a jövŐébl
ges Írója halheti berlini tartózkodás után
darabok előkészítéséhez. A színháznak eddig
Ráday Imrén és több továbbfutó szerződésű hazajött és beszámol arról a nagy vállalkozási
színészein kívül egy uj tagja van: Vastaty kedvről és lendületről, amely falán éppen a
lloover-javastat nyomán a berlini színházi és
János, a színház főrendezője.
filmvilágban lábrakapott. Szilágyi László hat
ok és nagy külföldi sikere után néhány hét alatt jó névre tett szert a berlini szinházt
napra hazajött Falus Edit, a müncheni körökben is és egu érdekes szerződéssel :««■
opera fiatal, magyar tagja. Bár a müncheni bében jött haza. Kálmán Imrével, a Becsben
Festspiején jelentős elfoglaltsága van, mégis élő világhírű komponistával társulva, megcsi
szakított időt a hazautazásra — a rádió nálják a „Magyar Rapszódia" című operettet,
egyenes felkérésére.
Falus Edit pénteken amelyet a berlini Roller színházakban mutál
este 7 óra 20 perckor a rádió mikrofónja nák be először. A Magyar Rapszódia, mint
előtt mutatkozik be, mint rádió-énekesnő és emlékszünk, UFA-fllm volt, az első magyartárgyú film, amely világsikert aratott. Most a
ez alkalommal a Bűvös vadász, a Denevér filmből az UFA részvételével színdarab le"’
stb. nagyáriáit fogja elénekelni. Falus Edit amelynek szerzői tantiémje előre biztosivá
rddiószereplését nagy érdeklődéssel várják, fizet Ötezer dollárt. Ilyen tantiémet Berlinben
falamon Béla ma érkezett meg vidéki lat- még nem fizettek. Stllágyl László kfllö’y’ín
& néjáról, ahol dacára a rendkívül rossz befejezte leguiabb operettjét, a ..Zsákbangazdasági viszonyoknak, pótszikes házak elölt macskát", amelyet F.isemann Mihállyal
játszotta mulatságos egyftlvondsosaít. Sala együtt s amelyben Gaál Francinak Irtok tzeremon Béla vidéki kirándulása természetesen pet. Ezt a darabot is megvette Berlin, az ot
eseményt jelentett a vidékiek számára, akik tani Franciska: Grete Mosheim számára.
nem tudnak minduntalan Pestté jönni és
yermekkabaré Csillaghegyen. A csillag
megnézni Salamon legújabb alakításait. Sala
hegyi nyaralókőzőnség srombaton este °
mon Béla mrsill a következőket:
strandfürdő forraszán nagysikerű gyermek
— Sopronból levelet kaptam, hogy egy nap. kabarét rendezett. Schuller Valéria tanárnő
pal előbb föjjek, mett a behlrdeteft estémen vezetésével. Elein Lidiké konferált és félléP’
őrt hód ox félbőjt van, amikor nem ildomos tek Fényes Kató, Fehér György, Deák Ágnes,
megjelenni a színházban. Bármennyire saj kchmnret Magda, Vnlkő Manci. Balta Áqnc •
náltam a dolgot, nem tudtam elinté-nt a kc- és még számosán. A fltünő programszámokn
tétt, mert hiszen progrnmmom pontosan na Garay László és Ecsedy Ferenc kísérték és ö
pokra be volt osztva. Már előre it féltein n is. a kis szereplők i* sok megérdemelt tapsét
rossz háztól, de kellemesen csalódtam. Zsúfolt kaptak a több mint ezer főnyi közönségtől-
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H ÉTF01 SPORTNAPLÓ
A, BBTE nyerte

a Springer-emlékversenyt
Donogán 4777 cm-re javította a diszkoszvető rekordot Jávor 15.6 mp.-el legyőzte Kovácsot 110 m. gátfutásban
— Geró G. 10.7 mp.-et futott 100 méteren
Az FTC immár hagyományos Springervándordijas atlétikai versenye a megszokott
körülmények között zajlott le. Mint más
években, úgy ezúttal is kevés, igen kevés
közönség volt kiváncsi a versenyre, pedig
volt néhány versenyszám, amely jóval nagyobbszámu közönséget érdemelt volna meg.
így mesze kiemelkedik
’ Donogán 4777 cm-es diszkoszvetése,
amely 40 cm-el jobb Egri fennálló re
kordjánál.
fíemecz 4883 cm-es debreceni rekord
dobása még nincs hitelesítve s igy Donogán
eredménye országos rekord.
Úgy szépségével, mint izgalmasságával
kiemelkedett a 110 m.
gátfutás. A bajnok Ko
vács és Jávor végig re
mek küzdelmet vivőit s
Kovács csak bal
szerencséje folytán
vesztette el a ver
senyt.
A 100 m. síkfutás meg
nyugtatóin# hatott a
kedélyekre. Mert egy
hét alalt pompásan fel
javult a sprinter-gárda
’ Kovács József
s az első négy hei
iyezett 11
ip-en belül futott.

azonban Szerb ment az élre és 300 m-es finis
után jó idő alatt biztosan győzött.
110 m. gátfutás: 1. Jávor (MTK) 15.6 mp, 2.
Kovács (BBTE) 15.7 mp, 3. Várnay (MAC) 16.4
mp. — Az első két gátat teljesen egyszerre vette
Kovács és Jávor, a harmadikba azonban Ko
vács belebotlott és sokat vesztett, úgyhogy Já
vornak az itt szerzett előnyét már nem volt
képes behozni.
Magasugrás: 1. Késmárky (BBTE) 184 cm,
2. Orbán (BBTE) 180 cm, 3. Szigetvári (BBTE)
184 cm. — Késmárky a 188 centimétert kétszer
alig ütötte, második ugrásánál mugasan fölötte
volt, amikor kezével lehúzta a lécet. Kezdi viszszanyerni régi nagy formáját
Távolugrás: 1. Goda (MAC) 682 cm, 2. Paitz
(BBTE) 675 cm 3 Bálky (TFSC) 671 cin. —
Godának nz első ugrása sikerült a legjobban
Versenyen kívül ugrott Fckvté, a-J 685 centiméteit ugrott.
Sulydobás: 1. Cserenvei (BTC) 1323 cm, 2.
Kovács (BBTE) 1924 cm, 3. Késmárky (BBTE)
1230 cm. — Versenyen kivüi in lult Kiss és
1402 centimétert dobott.
Diszkoszvetés: 1. Donogán (BBTEi 4777 cm,
országos rekord, 2. Bózsa (Közg. EAC) 420 cm.
. Késmárky (BBTE) 4011 cm. — Donogán fenti
rekorderedményét negyedik dobásra érte el,
azonkívül volt meg egy 4675 centiméteres do
bása Is.

key 1 p. 14.4 mp., Mailász 1 p. 19.6 mp.» Tóth
I
Ilonkn 1 p. 20 mp.
Pontverseny: Magyarország 25, Ausztria 17
pont.
Ezután következett a verseny humorban leg
gazdagabb része, a
Koivmier
műugrás.
KírolvHírut IS
Hosszabb szünet előzte meg, mert nem talál
ErzsetBtktrut u
tak elegendő pontozóbirót, majd amikor végre
sikerült összeverbuválni őket, megkezdődött a
1. Magyarország 34. 2. Ausztria 28 ponttal.
nevezetes verseny. A humor ott kezdődött,
amikor a különböző ugrásokat — nem tudni
Az Ifjúsági bajnokságok:
mi okból — két nyelven is kihirdették. A kö
100 in es gyorsuszás. Bajnok: Kánússy Gyula
zönség legnagyobb része azon az állásponton
MAC
t
p.
03
2 mp. 2. Slrauss László MUE 1 p.
volt, hogy szükséges is ez a kétnyelvű bemon
dás, mert hiszen a versenyt esetleg egy-két 06 mp. 3 Hazai Kálmán MTK 1 p. 07 mp.
200
ni
es
mellúszás.
Bajnok: Saághv Miklós
német nevelőnő is végignézi. Csakhogy egy kis
baj is volt a kréta körül, mert a konferáló ur MUE 3 p. 09 mp. 2. Mihnlovics László SzUE 8
folyékony németséggel, ellentmondást nem tö p. 09 mp. 3. Sebnek László Tolna*árinegycí
rően kezdte a szöveget, feliben azután elhall Sporlegyesület 3 p. II mp.
gatott, mert elfelejtette a szükséges német
szavakat. Mondani sem kell, hogy óriási de
rültség kísérte az egészen humoros és uj be
clcsCn vehet a gyártótól |
mondás! rendszert, amely rendszerint nagy ha
hotába fulladt. A végefeíé már elég simán gör
düllek a német szavak, ekkor azonban az volt
a baj, hogy ezt még a német pontozóbirúk
sem értették. A koronáját ennek a szómnak a Budapest, IV., KArolykUrut IS. ut.
számolóbizottsóg a műugrás befejezése után
92 éves cégi
i
alkotta meg, amikor összeadás! hibákból ki
folyóan, nz első helyre Erdős Verát hirdette Horaószatl cikkek naov választóban in
ki. Az ellentmondás mindenkinek föltűnt, do
100 ni es hátuszás. Bajnok: Kovács György
hát végeredményben megnyugodtak a sovl- UTE 1 p 208 mp. 2. Khindl Károly (Jászapáti)
niszta szivek. A vizipóló mérkőzés félidejében 1 p. 21 8 mp. 3. Barabás István BBTE 1 p. 25
rektiflkállák azután a tévedést, amelynek alap mp
ján első lelt Sölckner (Ausztria) 73 56 ponttal.
800 m es úszás. Bajnok: Gyárfás UTE 11 p.
2. Erdős (Magyarország) 68 36 ponttal. 3. < 54.6 mp. 2. Pleplar SzUE 12.02 mp. 3. Lengyel
Wdd (Ausztria) 65 63 ponttal.
, Kaposvár 12. 19 mp.
Pontverseny • Ausztria 23, Magyarország 281
Egyéb versenyek:
pont.
50 m es gyermekgyorsuszás: 1. Kukorelly
400 m. gyorsuszás
MAC 32 inp, 2. Kertész UTE és I)urko BBTÉ
1. Fritzi Löwy (Ausztria) 6 p. 20.2 mp. 2. 33.4 mp, 3. Török BSE 34.4 mp. —- 100 ni-cs
Tóth Ilonka (Magyarország) 6 p. 28 mp. 3. Sí hátuszás: 1. Nagy Károly UTE 1 p 17 mp, 2.
pos Manci (Magyarország) 6 p. 38.2 mp.
Ulrich áJnos l’TE I p 20.8 mp, 3. Hunvadv
A pontverseny végeredménye;
I László FTC 1 p 22 mp.

Panama (apacs) A.9O
Sporting
*

Szemző

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálót

NedeikQ sanüor

1-I-4—3

A Sprlnger-vándordijas pontversenyt —
ezúttal először — a BBTE nyerte meg a
MAC-al szemben.
»
Részletes eredmény:

Sprlnger-dljas számok:
100 m. síkfutás: 1. Gerö Gábor (MTK)) 10 7
mp, 2. Forgács (UTE) 10.8 mp, 3. Paitz
Jávot István
Szerb Elek dr.
(BBTE) 10.9’4. Pfku (TFS€) 40.9 mp. —
Olimpiai staféta: 1. BBTE (Szulal Kovács,
A százas mezőny nagyszerű versenyt futott.
Paitz,
Zsitvay)
3.42.8
mp,
2. UTE a) (Sajó,
Gerö a starttól fogva vezetett, Paitz-cal a nyo
mában s Forgács csak a finisben nyomult fel. Forgács, Bcliczay, Rcmccz) 3’47 8 mp 3. az
Gerö mai formája biztató a Budapest—Berlinre. UTE b).
Springer díjas pontversenyben: 1. BBTE 42
800 m. síkfutás: 1 Zsitvay (BBTE) 2:00.8
mp. 2. Bejczy (MAC) 2:01.4 mp, 3. Govrich pont. 2. MAC 23 pont. 3. MTK 11 pont.
(BEAC) 2:03 8 mp. Zsitvay könnyen, biztosan I Egyéb versenyek: 400 m. junior: 1. Szabadi
nyerte versenyét.
| (BSE) 54.7 mp, 2. Karácsonyi (BSE) 55.4 mp,
1500 m. síkfutás: 1. Szerb dr. (MAC) 4:08.8 3. Mészáros (MÁV) 56 mp. — Olimpiai staféta
mp, 2. Eper (ESC) 4:10.8 mp. 3. Krizsán (Va-1 B-csoport: 1. MTE 3:56 mp, 2 MÁV 3.57.6 mp,
sas (4:14 mp. — Ezer méterig Eper vezetett, ott 13. UTE c).

A 14 napos nyári

FENYVESVÁSÁR
utolsó 9 napján:

minden 2 darab gallér helyett 3 darabot
Fej-fej mellett harcoltak szolgálunk
ki bármelyik minőségünknél.
a magyar és osztrák
További meglepő ajánlataink :
hölgyek - győztek
Delének és Sportflanelok,
RQ Férfiöltöny,
23.80
a magyarok 34:28-ra Mintázott Musseline, "“.UÖ Férfi Vászonöltöny, 10.világos és sötét színekben____ P

Nagy közönség vándorolt vasárnap a
Császár-fürdőhöz, hogy a kettős attrakciói
végigélvezze.
Magyar-osztrák
hölgyuszóverseny
és
magyar-cseh vizipóló —
tagadhatatlanul érdekes program.
A magyar-osztrák hölgymérkőzés
34:28 arányban a magyar válogatottak
győzelmével ért véget.
Lenkey Magda csak a stafétában indult, a

győzelem tehát kétséges volt. De Tóth
Ilonka négyszázméteres második helye is
elég volt a győzelemhez.
A program másik kiötlő érdekessége, a
magyar-cseh vizipólómérkőzés, nagy ma
gyar győzelemmel ért véget. Ám a magyar
csapat játéka csak a második félidőben
elégített ki. A csehek már respektáhilis já
tékerőt képviselnek és rövidesen felnőnek n
„nagyok** sorába. Ekkor pedig nehéz lesz
a vasárnapi játékkal megtörni őket.

A magyar uszólányok 34:28 arány
ban nyerték a IX. magyar-osztrák
hölgyuszómérkőzést
100 m. gyorsuszás:
Magda helyett Sípos Manci és az
rltzy Lövy helyett Wagner kisasszony
állt starthoz. 1. MKillász
Gitta és Sípos Manci (Ma
gyarország), holtverseny
ben 1 p. 15 4 mp. 3.
Wagner (Ausztria) 1.20
mp. Sipos Manci és Mai
lász Gitta külön versenyt
úsztak és erős végküzde
lem után egyszerre értek
a célba
Pontverseny:
Magyaror
szág 8. Ausztria 2 pont.
100 m.-es hátuszás:
1. Maliász Gitta 1 p.
Sípos Manci
33.8 mp., 2. Hansi Bro»>mann (Ausztria) •1 -p. —
33
ttP-. 3. Sípos Manci 1 p. 38.22 mp.

Pontverseny: Magyarország 14, Ausztria 4
pont.
200 m-es mellúszás.
A szegedi Danner Gizella helyett Breuer
Erzsi úszik. 1. Heddy Wertheimer (Ausztria)
3 p. 20.8 mp. 2. Wilhelmine Seeböck (Ausztria)
3 p. 28 mp. 3. Breuer Erzsi (Magyarország)
3 p. 43 mp.
Pontverseny: Magyarország 15, Ausztria 12
pont.
■ 4X100 m-es gyorsusző staféta.
Nagy tapsvihar közepette Lenkey Magda je
lenik meg a startnál. Fölényes küzdelem,
amelynek során az osztrákok szóhoz sem ju
tottak. 1. Magyarország (Maqnsházy Rózsi.
Lenkey Magda. Maliász Gitta, Tóth Ilonka)
5 p. Ifí mp. 2 Ausztrál (Samcsch, Wagner
’Löwy,
"
Dithner) 5 p. 35 mp. A magyar hölgyúszók részidői: Magashózy 1 p. 19 mp., Len-

valódi bembergselyemból, nagy
választékban —__________ P

Grenadin-Ruha,
dúsan szabva, szép kiállításban — P

3.50

8.50

Női Sportruhák,
ripszkelmékból. Igen sok színben és
fazonban — —
P

valódi amorikal pamotfonftlból _ I

Golf- és Sportnadrág,
divatos fcockáskoluiékből____ _ P

Csikós Férfinadrág,
kellemes nyári viselet...____ _ P

6.50

FilinífKni/ lrtrorö" pamutvá'zonriUUllUlly, ból.sportfnzoookban P
3—10 évesig, bármelyik _____ P

6.50
5.50

3.50
3.35
Fiú..........
Házikabát,
MVÍ"
’
— —3—-8 óveslg____ H
1.90 piros színben,
6.80
Házi Ruhák,
Női Diszgallér,
Tiroli
Nadrág.
SK
fehér transparentból,
tranaparontMI, svelcl
eveid hímzéssel
hlmtéeed "
' “.40
sok színben, 8—tu óvotlg____
4.50
Férfi és Női Esőernyök, 7 nn Tiroli Nadrágtartó,
erás állványzattal, tartóé Kivitelben P I.ÖU
kiváló erős mioősógben
_ P -88
Férfi Kalap,
és férfi gyapjukalapok
Müselymek,
00
__ r 3.90 Mintázott
egyezlnamflaelymeh,gr..n<uLnok,etb. 1' — .öli
Női Sporttáska,
valódi bőrből, szép színe .ben____P
2.90 Férfi Burett, jrSXT" 1.10

Pongyola, (Kimono)

gyönyörű, mintázott mosókelmékből P

Mintákat — Árjegyzéket

készséggel küldünk I

Caivin-tér
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Az Európabajnokság startja előtt nagy győzelmet, de
csalódást hozott a magyar vizipólo csapat

Magyarország — Csehország 7:0 (1:0)
A nap legérdekesebb versenyszáma kétsígte-1 között lövi be a szinte érintetlen gólt. 2.0.
lenül Magvarorszúg és Csehszlovákia vizipóló Kohut-lövés solt ez a javából. Azután formás
válogatottéinak mérkőzése volt. Ötödször ül-|akció következik: KeserülL— Halasig—Némethközlünk meg ezúttal a csehekkel. Fontot volt gól: 3:0. A csehek mérgelődnek, ennek folyez a mérkőzés a természetes sovinizmuson kí
vül abból a szempontból is. hogy tiiztába jö
heuünk a magyar csapat teljesítményével, az
Európa bajnokság előtt.
A számszerű eredmény megnyugtatóan
hat, a mód azonban, ahogy ez megszüle
tett, már kevésbé.
A magyar csnpnl első félidei já*ékn ugyanis
minden kritikán aluli volt ■ ha elképzeljük,
hogy az Európa-bajnokság során hasonló elő
fordulhat. komolyan kétségbe kellene esnünk.
Szerencsére a második félidőben azután . már
felébredt a magyar csapat — úgy látszik —
viz alatt tartott tudása a így sikerült kihar
Németh
Keserű I.
colni a tekintélyes győzelmet azokkal
amikor Tomasek
kissé -----------dühötök, majd ........
tán -----a csehekkel szemben, ak*k tagadhatatla
emiatt harmadszor temeti el Keserű ll.-t, Pa;
nul óriási fejlődésen cslek át
luzzi biró négyméterest Ítél, amelyet Keserű
s akik végeredményben a 7:0 ás vereséget nem
II. szépen bevág. 4.0.
érdemelték meg.
A nap legszebb akciója követi a gólt, HaA magyar csapta:
Ibmí.v Keserű 1.-hez, ez Némethhez dobja
Bródy—Homonnag, Ivády— Halasig—Keserű
a labdát, Németh pedig pompás svéd
II., Németh, Keserű I
csavarral befejezi a remek akciót. 5:0.
A cseh csapul:
Németh
legközelebbi csavarját Busek csak
Busek—Epstcln, Thomasck—Houtck—Steinerkornerre tudja védeni, ebből Halasig kap lab
Schmulz, Svehla.
Az első labdát a csehek érik el előbb s ez dát, aki Keserű l.-ct szökteti, a vége persze is
általában jellemző az egész mérkőzés folya mét gól. fí:0. A hetedik gólt már csak csonka
mán. Egy sorozni rossz passz következik ma csapatok érik el, mert Keserű let és Epsteint
gyar részről, amelyet Németh bombája fejez eluszásért kiállítják. Rövid huza-vona után
be, de lövése n kapust találja. Utána a csehek Keserű II. lövését Busek kornerre tolja, ezt
nyomultak fel. de Bródy a helyén van. Az iz Keserű Némethhez íveli, aki habozás nélkül
beállítja a végeredményt. 7:0. Ezzel azután
galom egyre lohad, ami természetes is, mert
vége is van a nehezen megszületett, de ered
a magyar csapni Játéka egyenesen bőszményes mérkőzésnek.
szántja a közönséget.
Emellett még pech Is kiséri nz akciókat mert
FTC— BSzKRT 5:0 (1:0)
többek között Németh háromméteres süvítő
Ez volt a tehertétele a túlzsúfolt programullövését is ki tudja védeni Busek, aki kétség nak A Téchy bíráskodása mellett lezajlott mér
telenül a világ egyik legjobb kapusa. De kőzés góljait Zcntai és Hazai dobták.
Bródy sem marad sokkal mögötte mert nz
első félidőben néhány remek labdafogással
mutatja, hogy nagyobb baj ezen a térfélen
sem eshet. A csehek összjáteka most szinte ki
fogástalan. ami legfőképpen nzérl tűnik fel,
mert n magyar csapatnak az összjálékról hal
vány fogalma sincs. Végre azután hosszú és
MESE-SZUE 3:2 (1:0)
kínos szenvedés*megváltásaként Keserű 11. jó
labdát tálal Halasig elé, aki leúszik,
Eger, julius 5.
n rettenetes Busek meglapulva fekszik
(A Hétfői Napló tudó
eléjr, nem Is lenne így talán gól, ha
sítójának
telefonjelen
Haloss.v önzetlenül a másik oldalra nem
tése.) Eger és Szeged
pöcccntcné a labdát, ahol Németh már
reprezentáns
vizipólóüresen vár és dühödlcn fúrja bombáját
csapatai végig erős és
t'z másodperccel a félidő vége elölt a
izgalmas küzdelmet vív
knpubn. 1:0.
lak. Az egriek góljai kö
A szünetben őszinte szívből jövő elkeseredés
zül keltőt Tarródy, egyet
lesz iirrá n közönségen és Komjádi mesteren
pedig Baranyay dobott.
is, nki harsányan mondja meg a véleményét
A szegediek mindkét gól
a csapatnak. Ez mindenesetre jót tett, mert
ját Wnnnic lőtte.
szünet után nz nívó oroszlánok fölébrednek és
A MESE—III. kér. TVK
elkeseredett munkájuktól Injtékzik a viz. Ha
szövetségi
dijmérkőzésl
lasig mindjárt kezdés után kivezényll Néme
az egriek tarlalékgarnitbe! a kapu szájából, labdát ad neki és „Jat urája nyerte 8:4 (5:3)
—
Tarródy
meiz" egészen a korncrvonalról Busek kezei
arányban.
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A MESE nyerte a vidéki
vizipóló-derbyt

A magyar virtus
a hortobágyi homokba fulladt
Vienna—Bocskay 4:0 (1:0)
Debrecen, julius 5.

(A Hétfői Napló tud ősit ójának telefon
jelentése ) A magyar futball közönségének
érdeklődése vasárnap Debrecen felé fordult.
A Bocskay és n Vienna második találkozását
még érdekesebbnek tartották, mint a máso
dik profigarnilura mérkőzését Románia
ellen. Olt biztos volt az eredmény, itt?...
Hát igen! Csodát vártak. A magyar virtusra
számitolt mindenki. Ezzel szemben persze
óriási volt a csalódás, amikor kiderült, hogy
a várt virtus valahol a hortobágyi homokba
rekedt.
A Bocskay elvérzett már az első for
dulóban
s hozzá oly alaposan, hogy ezt egy kevéssé
meg fogják érezni a többi proficsapalaink is.
A kél mérkőzés 7:0 arányban zárult az
osztrák bajnok javára, a magyar csapat
egyetlen gólt sem rugóit.
Fájdalmas.
A Vienna: llorcschofszky — Rainer, Bluin
— Kallcr, lloffmann, Macim — Marat. Adclhrecht. (ischweidl, Tögl, Érti összeállításban
játszott. Jó les? megjegyezni ezt nz együt
test, mert az előjelek után Ítélve lesz még
szerencsénk hozzá. Csak ez a szerencse a
Hungárián keresztül ppcché ne változzon. A
Bocskay: Budai — Moharos, Molnár ■—
Vampeiich. Moóré. Reviczky — Markos.
Vincze. Teleky. Máléffy, Opota együttessel

próbálta meg a lehetetlent.
ötezer néző. Többre vártak, de formás
vihar kerekedett meccs előtt s ez megtize
delte a közönséget. Minden tizedik otthon
maradt. Hatalmas,
egetverő huj! huj!
hajrá! indítja útnak a Bocskayt. Támad is,
de Vincze rokkant, nincs eredmény. A 20.
percben a Vienna abbahagyja a passzió
zást:
Marat megugrik, Moharos nem tudja
szerelni, a labda Töglé lesz, bum! gól
1:0.
A,. 4.0. p-hen Teleky labdája gólba tárj, a
közönség éljenez, de a vonalon mentik a
helyzetet.
Szünet után a Bocskay teljesen összeroppan. Vincze és Opata helyet cserél, mert a
sérüli Vincze hasznavehetetlen. Semmisem
használ. A 4. p-hen már Adclbrecht kerül
jó helyzetbe és kihasználja. 2:0. A 20 p-ben
Marat szabadrúgása remek ívben száll
kapura. Budai nem ért el. mögötte
Eriié lesz a labda és a gólszerzés di
csősége. 3:0.
Nagy a temetés, nagy a gyász. Most már
nrra sincs erő, hogy n 43. p-ben Ertlt viszszat.nrlsák a góllövéstől. 4:0. Elég volt a
megpróbáltatásból Debrecennek.
A Vienna elsőrangú futballt játszóit s a
Bocskay mai játéka alapján nem is soroz
ható vele egy klasszisba. C.hríst, cseh biró
hibátlanul vezette a mérkőzést.

Tennisztetszeraiss. WrdOruhSk
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Az itthonmaradottak...

Saller Antal
IV., K«m»rm®ver Károly
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bői állott ez a verseny, amely nagyon Jó átlag
eredményeket hozott.
Sulylökéi 1. Kása FTC 1129 cm. 2. Csathó
MAC. 3. Reinhardt UTE. - 800 m: 1. Sár
vári UTE 2:06 mp. 2. Kakas MAC. 3 .Heffler
UTE. — Diszkoszvetés: 1. Kása FTC 3466 cm.
2. Somgovl FTC. 3. Szép ESC. — 100 m. tikfutót. 1. Llndner BEAC 113 mp. 2. Kiéin UTE.
3. Kcreszthy FTC. — Magasugrál:
1. Mezei
MTK 165 cm. 2. Görög UTE. 3 Demény UTE.
_ Gerelgvetés: t- Csathó MAC 3975 cm. 2. Ko
vács FTC. 3. Reichmann MTK. — 1500 m.:
1. Sárvári UTE 419 6 mp. 2. Magyart FTC
4:28.4 mp. 3. Miiller FTC. — Távolugrás: 1.
Vajda FTC. 2. Aranyossy MTK. 3. Németh
MAFC. — 400 m.: 1. Muyerböck FTC 56.3 mp.
2. Bach FTC. 3 Kalovits FTC. — 110 m. gát
futás: 1. Góby KEAC 28.9 mp. 2. Németh
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MAFC. 3. Tóth MÁV. — 4X/00 ni. stafétal. MAC 46.3 tnp. 2. FTCa) 3. FTCh). —
m. ötös csapatverseny:
1 MTE. 2. Vasas. 3.
FTC. Egyénileg: 1. Csiky FTC 9:47 mp. —. Rúdugrás: 1. Fási UTE 300 cm. 2. Demény UTE.

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
A profiválogatottak 4:2-re nyerték
a második bukaresti mérkőzést
Bukarest, julius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeleütése.) A „csikók" néven útnak bocsátott
harmadik
profigarnilura
szombaton .5:1.
arányú pompás győzelemmel startolt Buka
rest válogatót jóival szemben. Az ifjú gene
ráció másnap Románia válogatott csapatá
val állt szemben s ismét taktikailag és tech
nikailag kifogástalan, parádés játék után
4:2 (2:1) arányú fényes győzelmet ara
tott.
A vezető gólt a magyar csapat érte el a

ÍG. percben Pacolay éles lövésével. Majd a
34. percben egy percben Kovács 11. a má
sodik gólt helyezte el a román hálóba. Be
fejezés elölt egy perccel Bodolánalt sikerült
szépíteni az eredményen.

Szünet után a 8. percben a románok Kocsis góljával egyenlítettek (2:2), ám a 19.
percben Jakube 3:2-re, majd a 20. percben
Pacolay 4:2-re javítója az eredményt. A
román csapat teljesen összeroppanva, vé
delembe vonult ezután és sikerült a további
góloktól mentesíteni a román kaput.

Ifjúsági atlétáink 101:49 arányban
győztek Ausztria válogatottjai ellen
Becs, julius 5.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclcnlése.) Nehéz harcra indultak el a magyar válo
gatott ifjúsági atléták, amely végül is szenzá
ciós magyar győzelemmel végződött. Úgy állt
előzőleg a helyzet, hogy nagyon meg kell majd
küzdeni az első külföldi útjára indult ifjúsági
gárdának a győzelemért.
Most Is a magyar ifjúságiak voltak a favorítok.
Nos, az ifjúságiak szenzációs szereplésükkel
minden várakozást felülmúllak, mert
nemcsak a pontversenyt nyerték meg óriást
fölénnyel, de még csak egyetlen egyéni
győzelmet sem engedtek át az osztrákoknak.
Magnsugrás volt az első szám. Herbszt, a
pécsi rekorder győzelmét várta mindenki, ehe
lyett az újdonsült ifjúsági bajnok, Rovó ruk
kolt ki nagyon jó eredménnyel s
Rovó 180 cm-el győzött
a 175 cm t ugró osztrák Nkirtiny ellen.
100 méteren Trummer megfutotta a tőle várt
11.2 mp-vt, amivel győzött is a 11.4 mp-et futó
Kánig (Ausztria) ellen. Azután jött a sulydobás. Solti csak az elmúlt héten javította meg az
ifjúsági rekordot, de most még erre is ráduplázott. Mert

A német vízipólózók
győzelme Franciaország felett
Párizs, julius 5.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.)
A
Németország—Franciaország
uszómérkőzést a németek 2:0 arányban
megnyerték. A tourellesi stadion úszóme
dencéjében lefolyt mérkőzésen 4X200 mé
teres gyorsus zó stafétában Németország 9 p.
44.2 mp. alatt győzőit, mig Franciaország
stafétájának ideje 9 p 51.2 mp volt. Balk
és Schubert az első 400 m-en oly kitünően
úszott, hogy
a staféta utolsó embere, Heinrlch, 30
méter előnnyel indulhatott a francia
Tarts előtt, aki ezt az előnyt már nem'
tudta behozni s csak emberfeletti Igye
kezettel fiz méterre csökkentette.
A vizipólómérkőzést a németek nyerték
4:3 (3:1) arányban. (Tavaly Nürnbergbon
a németek ll:0-ra győztek!)

A Nemzeti pomoás
győzelme Aradon
Ne-nzeti-ATE 5:1 (3:0)
Arad, julius 5.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen
lései ) h Nemzeti vasárnap az Aradi Torna F.gg
let csapata ellen négyezer főnyi közönség előtt
5:1 (3:01 arányú szép győzelmet nrntott A játék
mindvégig szép volt A kózörség a meccs végén
lelkesen ünnepelte a vendégcsapatot
A gólok
közül Rázsó és Rihámy keltőt kettőt. Kováéi
egyet lölt. Az aradiak gólját Puskás szerezte.

1364 cm-es remek rekorddal nyerte a
versenyt,
hogy azután a sulygolyó lcmérésénél üröm le
gyen az örömből. Kitűnt ugyanis, hogy
■ sulygolyó 17 dekával könnyebb...
1500 méteren a két magyar Kőszegiig és Erichitig vivőit nagy küzdelmet, amely végül 4:32
mp-es közepes idő mellett holtversennyel vég
ződött, a rúdugrást Zimányi 340 cm-es jó ered
ménnyel nyerte az osztrák Schőber ellen, aki
320 cni-l ugróit, míg n 110 m gátfutásban
Szabó 16.7 mp. alatt győzött a bajnok Dombó
vári ellen. 200 méteren az egyéni rekordot futó
Gonda 23 mp-el győzött König ellen, míg disz
koszvetésben csodálatos uj rekordot állított fel
Aczél.
A bajnokságban még csak 37 méterig vitte,
most pedig
4407 cm-es nagyszerű dobással nyerte ■
versenyét.
Rekord? Nem, mert a diszkosz 10 dekával
könnyebb. Oh, osztrák rendezés...
400 méteren Késztncr és Légár 52 8 mp-el
[ holtversenyt futottak, a 800 méteres síkfutást
Arady 2:02.6 mp-es idővel nyerte a 2:03.: mp-et
futó Mészáros előtt, a svédsíafétát pedig a ma
gyar csapat nyerte 2:07 mp. alatt.

A Sirály második lett
a belgrádi evezős
versenyen
Belgrád, julius 5.
f.4 Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) Vasárnap tartották meg Béigrádban a nagy nemzetközi dunai evezőse
versenyt, melyen magyar részről a Sirály
Evezős Egylet négyese indult. A kormányos
négyes startjához a pancsovai Dunav, a
budapesti Sirály és a zágrábi Gusar állt
fel. A verseny mindvégig igen izgalmas és
heves küzdelmet hozott. A Sirály 1200 mé
ternél még vezetett, de 1400 méternél a
pancsovaiak behozták őket s a célig óriási
erőfeszítés folyt a győzelemért. Az utolsó
száz méteren a Sirály visszaesett, úgyhogy
a Dunav két hosszal győztesként futott a
célba. Harmadik a zágrábi Gusar lett, újabb
két hosszai.
X Ma este játsszák le • MAC—SzUE bajnoki
vizipólómérkőzést a fedett uszodában és nem
kedden este, mint az előre jelezve volt. A
bajnoki mérkőzés után két szövetségi dijmérkőzést játszanak a Hl. kér TVE az UTE éllé*
mig az MTK nz FTC. ellen mérkőzik. A be
lépődíj szigeti jeggyel együtt 50 fillér. A mér
kőzést egynegyed 8 órakor kezdik.
X Kovács Duna Jánost meroperállák.
Szegedről jelentik, hogy a hét elején Kovács
Buna János, a szegedi egyetem és a reál
gimnázium ismert testnevelési tanárát fok*
bélgyulladás tüneteivel a szegedi sebészeti
klinikára szállították. A műtétet Viddkovich
Kamill dr. végezte. Az operáció sikerült és
n népszerű sportpedagógus a biztos gyógyUlús utján van.
___

A szerkesztésért és kiadásért felel:

_____________ Dr F.I.EK HUGÓ
_
Viifighlrfl kerátipároK,
uarrögepex részletre is
AmaiörmunHáit meottírhalia
„oiaoár TtaMaiv-at 26.

Mialatt a magyar Ifjúsági atlétika kiválasz
toltjuj az osztrák fővárosban mérték össze ere
jüket Ausztria flnlaljaivnl. addig az Itthon
rnnradottakat nz UTE ifjuságl verseny gviij
lölte egybe. Másodosztályú és junior-számok- ('elet, i » kVze.lóh.i K*r|<-n<tn'.s<ank6 és "swórle, vtékét
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