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Egymillió frankos bankrablás Párisban
Kisgazdák és kormánypárti képviselők 

izgalmas Összecsapása MezOberényiien
A béKésmmei gazdák vasárnapi nagyggUiásán rendkívül élesen 
támadják a kormányzatot - „Ez a rendszer katasztráfália vezet 
bennünket"-mondták a szdnokok, akik titkos váiasztálogot követelek 

Éles ellenzéki beszedek a papirbeza, az állami 
pazarlás és a hivatalos lelöltek ellen

Mezőberény, március 30.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósitójának 

telefonjelentése.) A Békésmegyei Kisgazdák 
Egyesülete ma tartotta óriási érdeklődés mel
lett évi rendes közgyűlését, amelyen nem
csak a környék kisgazdái jelentek meg, ha
nem ott volt Tótkomlóstól Szarvasig, Békés
től Gyulán át Kőröstarcsáig mindenki., bé
késiek száz kocsin nagy feltűnést keltve vo
nultak be, az orosháziak külön autóbuszon 
jöttek.

Rendkívül viharos éa mindvégig Izgatott 
hangulatban folyf le a közgyűlés, 

amelyen jelen voltak Szabó Sándor, Jánossy 
Gábor, Konkoly-Thege Kálmán, Zcöke An
tal, Patacsy Dénes országgyűlési képviselők 
is. Csizmadia András megnyitó beszédében 
kérte a gazdákat, viselkedjenek méltóságtel
jesen, bár elismeri hogy sok a keserűség I 
de az indulatok levezetésére nem szabad ki
zárólag a kormánytól várni segítséget. Alap- 
szabálymódosítás szerepelt a napirenden, 
amit egyhangúlag fogadlak el és ezzel ki
mondották, hogy

a jövőben nemcsak gazdasági kérdések
kel fognak foglalkozni, hanem a poll 
tlkal szervezkedést Is pogramjukba Ik
tatják és mozgalmukba bevonják a 

mezőgazdasági munkásságot Is.
Schultz Mihály (Mezőberény) határozati ja 
vaslatot nyújt be

a mezőgazdasági hitel megkönnyítése, 
az adórendszer egyszerűsítése, a bor fo
gyasztási adó és közmunkaváltság. vala
mint a fényűző kultúrintézmények meg
szüntetése. a kartellek megrendszabályo- 
zása, a zsugoriságig menő állami taka
rékosság és a határidőpiac megszüntetése 

érdekében.
Az indítványt egyhangúlag elfogadták. 

Herczeg Sándor.
a régi Nagyatádi-mozgalom vezére volt a kö
vetkező felszólaló Elmondotta, hogy

az a nagy erős tölgy, amit a nemzet ge
rincének szeretnek nevezni, ma már 

tele van fagyönggyel, élősdiékkel, 
amiktől meg kell takarítani ezt az évezrede? 
fát. Ez a munka csak ugy lehel eredményes 
ha életrehivják Nagyatádi programját. Be
széde további során kárhoztatta, hogy

Budapesten tükörablakok mögött a pn- 
pirbuzával való játék milliókat jövedel
mez egyeseknek, amikor az egész gaz
datársadalom e látók folytán tönkre- 

mcp’-
Határozati javaslatot nyújt be a papirbuza 
eltöriésére Beszédét igy fejezi be;

— Nagyatádi és Kossuth népe gondolko
dás nélkül egy táborbal

Jánossy Gábor kijelentette, he- attól fél: 
• sok orvosságba be'thal a beteg. Nem akar 
erkölcsi prédikáció' tartani, bár ez ráférne 
o magyar közélet vezető férfiúira Azt hinti" 
a kormánvnnk h^v nézzen jobban a pénz 
ügyi diktátorok körmére.

Eddig meglehetős rendben folyt ■ gyűlés,

a következő szónok azonban felkavarta I 
a hangulatot. |

Asztalos András tólkomlósi kisgazda ugyanis 
rendkívül éles hangon bírálta a kormányzat 
politikáját. Határozati javaslatot nyújtott be. 
mely szerint

a közgyűlés széliig fgL a kormányt: ne 
avatkozzék bele a képviselőjelőlések 
ügyébe, szüntesse meg a kormány a hi

vatalos jelöltek Intézményét . .
Ennél a kijelentésnél kirobbant a jelen

lévők igazi felfogása. Kórusban kiáltozták az 
elnöki emelvényen ülő kormánypárti képvi
selők felé:

— Kinevezik a képviselőinket! Nem mi 
választjuk őket! Éljen az általános tit

kos választójog!
Asztalos András beszéde további során azt 

kívánta, hogy a kormány szüntesse be a 
pénzzel és hatósági támogatással való kép
viselőválasztások rendszerét Követelte, hogy 

a kormány végre teljesítse a Nagyatádi
féle program sarkpontját és iktassa tör

vénybe a titkos választójogot!
Asztalos András beszéde látható megdöb

benést keltett nz elnökség tagjai között. 
Csizmadia András folytonosan félbeszakí
totta a szónokot és figyelmeztette, hogy po
litikával nem szabad foglalkozni. Az elnök 
figyelmeztetései azonban csak szították a 
szenvedélyes hangulatot, mert egyszerre 
többen kezdték Csizmadia András felé kiál-|

| tozni:
I — Mi az? Talán a mandátumukat fél

tik?
Óriási zaj kerekedett. Perceken át nem 

tudott szóhoz jutni a következő szónok. A 
kisgazdák folytonosan összecsaptak a kor
mánypárti képviselőkkel. Metz .József gyu
lai kisgazda beszéde Jövőbb fokozta az in
dulatokat. Szenvedélyes hangon kezdte, an
nak ellenére, hogy 'közvetlenül az elnöki 
asztal mellett ült és

a vezetőség tagjai jobbról-balról le 
akarták fogni.

A következőket mondotta rendkívül elkese
redett hangon:

— Évek óta panaszkodunk. .4 feliratok 
egész tömegét küldtük a kormánynak, de ez 
figyelembe sem vette bajainkat, a legtöbb 
felterjesztésre még csak választ sem kap
tunk. Túlméretezték a közigazgatást,

az állami életben óriási pazarlás fo
lyik.

Ilyen körülmények között céltalan dolog 
újabb felterjesztéseket intézni a kormány
hoz. (felkiáltások: SóhivötaH)

Az elnökség tagjai pisszegni kezdenek, 
hogy a szónokot elhallgattassák, a tömeg 
azonban hallani akarja a folytatást. Metz igy 
folytatja;

— Mélységes aggodalmunknak kell kife- 
| jezést adnunk a kormánypárttal szemben,

Báró Watzdorff váltóin több mint két
százezer pengőt kerestek az ügynökök 

■ ■■■«—»........

Szenzációs fordulat t lőtt áll a nyomozás
Gróf Esterházy Tamás ismeretlen tettes 

ellen tett ugyan a múlt héten feljelentést a 
százezer pengős váltóüggyel kapcsolatban, 
néhány óra múlva azonban már báró Watz- 
dorf Konrád szerepelt az ügyben gyanúsí
tottként és jelenleg is csak ő ellene folyik hi
vatalosan az eljáró®. A feljelentésben válló- 
hamisitás bűntettéről volt szó, ma már azon
ban sem a rendőrség, sem pedig a vizsgáló
bíró előtt nem azt kutatják, hogy ki hami
sította a gróf nevét a százezerpengős váltóra, 
mert valószínűnek tartják hogy rövidesen 
maga gróf Esterházy Tamás is el fogja is
merni sajátkezű aláírását1'.

Korltijűuszky József vlesgálóblró a gyű 
rött. sok kézben megfordult szárézerpen- 
gős váltót hétfőn írásszakértőnek adja 

ki *1  
és ar irásszakéftö renfklkdésére bocsátja 
rróf Estérhnzv Tamás n/hóny levelét, vala
mint snjétwü ij-óbnirásófí hogy ezek- slap- 
ián mégiir.sp/jhAjisn az Iránok nzono ságát

Amig az írásszakértő a grflf aláírását vi4p- 
gálja^addig JdMoin irániba*  Nyomoz javább

u rendőrség, mert
a vizsgálóbíró három kérdésre vár vá

laszt.
Ar első része a nyomozásnak arra terjed ki, 
hol volt a váltó három évig másodszor kik
nek a kezén fordult meg és végül, hogy mi
lyen célzattal tettek kísérletet a váltó bemu
tatására a d eve cseri kastélyban. Ezzel kap
csolatosan azt Is megvizsgálja a rendőrség, 
hogy

milyen szerepük volt állalábnn a gróf
Esterházy Tamás álfa! aláírt váltók kö

rül a pesti pénzügynökökrek.
Gróf Esterházy T«má« u'v.inis art vallotta, 
hogy barátját báró WatzdoríT Konrádot 
nem aunyira az adósságok nyomták, mint a 
sülvos (kamatterhek, mert ,

n*n<)Í,  Wnynfrwn klwbb b«s«5grt ka-
• polt kF.be a Mró. mint ■mennyiről 

a ,4;ió ki volt/lllíva
súlyos órszegekét vcintak le minden váltó 

bfll kanutlokérl és egyéb címeken. Báró
Konrád soha egyetlen váltót sem

mert ugy látjuk, hogy
ez a rendszer a katasztrófához vezet 

bennünket.
A kisgazdatársadalom ugy érzi magát, mint 
az az ember, akit túlbiztosítottak, örökké 
csak bizalmat és díszoklevelek tömegét szál
lítottuk a kormánynak. Elkövetkezik a szá
monkérés ideje és akkor senki sem fog 
odofiliani a nép elé, hogy vállalja a felelős*  
séffet.

Szabó Sándor igyekszik levezetni az iz
galmakat. Hivatkozik arra, hogy ő és elv. 
barátai a parlamentben mindig a hátuk mö
gött lévő milliós táborra hivatkoznak, de 
most

sajnálattal látja, hogy ez a milliós tá
bor szét forgácsolódik.

Ezzel Szabó Sándor és kormánypárti kép- 
viselőtársai eltávoztak a gyűlésről.

Kiló Sámuel mezőberényi gazdasági mun
kás kijelentette, hogy

a mezőgazdasági munkásokra azonnal 
lásülik a hazaflatlanság bélyegét, mi

helyt egyetlen mozdulatot tesznek.
A gyűlés hangulata annyira izzóvá i>áltt 

hogy Csizmadia András sietett azt berekesz
teni. Záróbeszédében kijelentette, hogy a 
kormánynál kell keresni a bajok orvoslását, 
A tömeg azonban nem honorálta Csizmadia 
András megnyugtató szavait, hanem a tit
kos választójog éltetésével rendkívül izga
tott hangulatban oszlott szét.

igyekezett valamelyik banknál elhelyezni, 
bariéin minden alkalommal a körülötte hem
zsegő pénzügynököknek adta át a váltót ér
tékesítés végfjtt^ A vallomásokból már is ki- 
'erűit, hogy ezek

h pénzügynökük olyan uzsorakamafoí 
számítottak, amelyért esetleg bűnvádi 

utón Is felelniük kell.
Gróf Esterházy Tamás 035.000 pengő értékű 
váltót irt alá WatzdoríT Konrád részere, szé
kel a váltókat a gróf pontosan be is váltotta 
és már is kétségtelenül meg van állapítva, 
hogy '

i. pénzügynökök a váltók tömegén több 
mint kétszázezer pengőt kerestek.

Gióf Esterházy Tamás jelenleg deveeaeri 
k istélyában .tartózkodik és báró Witzdnrft 
Koprád sem'mutatkozik azóta, hogy n fog*  
h’úzl'p’ .kiszabadult. A két szerrtben .álló fél 
bariMni többszöri ercdménytélcn árgvnlás 
piai sem tettek n’ég le irró! hogv ■t erülni 
fog ezt a kinps ügyet békésen befejezni. A! 
QjndŐrség élénk figyelemmel kisülj ezeket f
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bizalmai tanácskozásokat, mert
a békét elintézést célzó tárgyalások 
során olyan részletek merülhetnek fel, 
amelyeket a bűnügyi nyomozás szem
pontjából eredményesen lehet felhasz

nálni.
A rendőrség természetesen báró WatzdoríT 

Konrád, valamint a pénzügynökök szerepé
nek megvizsgálásán túl

más személyek szerepe után is kutat.
A kihallgatások során ismételten történtek 
célzások bizonyos diszkrét körülményekre 
meg nem nevezett nők szerepére utaltak, 

a rendőrség tehát világosságot akar de
ríteni arra, hogy milyen szerepük volt a

Nem lesz létszámcsökkentés 
a Társadalombiztosító Intézetnél
Vasárnap folytatták a tanácskozást a népjóléti minisztériumban 

a Társadalombiztosító válságáról
Vasárnap délelőtt a népjóléti minisztérium

ban folytatták a Társadalombiztosító Intézet 
válságának megoldását célzó ankélezést. A va
sárnapi tanácskozáson, amely délelőtt féltizen
egy órakor kezdődött, ugyanazok a miniszteri 
főtisztviselők vettek részt, akik már egy hét 
óta állandóan tárgyalnak a népjóléti miniszter 
rel. Az Országos Társadalombiztosító Intézetet 
Huszár Károly elnök és Balogh Andor vezér
igazgató képviselték. A tanácskozás után

illetékes helyen
■ következőket mondották a Hétfői Napló 
znunkatórsának:

— Az ankété zés egyelőre még mindig csak 
Imformativ fellegi! Vass Józae fnépjólóti mi
niszter részletes tájékoztatást kér az Országos 
Társadalombiztosító Intézet ügyvezetésének 
minden ágazatáról, mert tiszta képet akar 
nyerni a helyzetről. Arról, hogy az OTI válsága 
milyen iránvu megoldással képzelhető el, még 
döntés nem történt

Ezen az illetékes helyről kapott nyilatkozaton

két fiatal arisztokrata társaságában 
megfordult nőknek ebben as ügyben.

•A szerteágazó rendőri nyomozás egy két na
pon belül szenzációs fordulatot vehet és 
nincs kizárva, hogy az európaszerte nagy 
érdeklődést keltő bűnügyben ujabb letartóz
tatások lesznek. Ezek a nyomozások 

függetlenek a folyamatban levő béketár 
gyalásoktól és ezt folytatni fogja a rend
őrség még akkor is, ha gróf Esftrházy 

Tamás visszavonná feljelentését.
A rendőrség előtt ugyanis több személynek 
a szerepe gyanús és ezeket a szerepeket a 
magúk teljes meztelenségében akarja a 
nyomozóhatóság a bíróság elé terjeszteni.

kívül más, ugyancsak megbízható forrásból 
kaptuk a következő tájékoztatást:

— A népjóléti miniszter a helyzet pontos Is
merete alapján fogja megállapítani, hogy mi 
lyen orvosszereket kell igénybevenni.

Arról azonban, hogy a Társadalombiztosító 
Intézet tisztviselői közül bárkit Is elbocsás

sanak, szó sem lehet.
Azok a tudósítások, amelyek létszámcsökkentés 
bekövetkezésének a lehetőségéről szólaltak, csak 
arra alkalmasak, hogy a tisztviselői karban 
fölösleges izgalmakat keltsenek. Már csak azért 
sem lehet szó a tisztviselői létszám csökkenté
séről, mert hiszen az alkalmazottak legnagyobb 
része legális kinevezés utján kapta állását, 
amelyből csak fegyelmi utón lehet elmozdi 
tani. A reformok közt előreláthatóan szerepelni 
fog a vezetőség leépítése,

kél alelnöki és több igazgatói állás meg
szüntetése.

Ezzel sem lehet a deficitet eltüntetni, éppen 
ezért merült föl egy kölcsön felvételének a terve.

ovadM ellenében szabadrabra 
helyezték Lűrántltézi Langntér Bála 
fölntézöt, a gögantoi botrány hbset

Nagykanizsa, márc. 30.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) érdekes 

fordulat következett be most a gógánfai 
kastélyban lejátszódott, országos botrányt 
keverő eseménnyel kapcsolatban.

Annakidején részletesen megírtuk, hogy a 
zalr •'gerszegi ügyészség utasítására letartóz- 
taf,ak vitéz Lorátházi Lanqmár Béla ura
dalmi főintézői, aki Gógánfán futballcsapat 
tót szervezett s a klubban csoportosulj1 
fiatalemberekkel erkölcstelen 'üzelmeket 
folytatott. Lorántházi Langmár Béla, akivel 
együtt a sportcsapat tiz tagja is a fogházba 
került,

szabadlábra helyezését kérte és négy

Kedden mutatkozik be az uj német 
kormány a birodalmi gyűlésen

Berlin, márc. 30.
Hindenburg birodalmi elnök Brüning designált 

kancellár előterjesztésére az uj német kormány 
tagjaivá a következőket nevezte ki:

Birodalmi kancellár dr. Brüning (centrum),
Helyettes birodalmi kancellárrá és birodalmi 

gazdasági miniszterré Dletrich (demokrata párt),
Birodalmi külügyminiszterré dr. Curtius né

met néppárt),
Birodalmi pénzügyminiszterré dr. Molden- 

hauer (német néppárt).
Birodalmi belügyminiszterré dr. Wirth (cen

trum),
Birodalmi igazsógflgymlniszterré dr. Bredt 

(német gazdasági pórt),
Birodalmi munkaügyi miniszterré dr. Steger- 

wald (centrum),

ezer pengő óvadékot ajánlott fel.
A zalaegerszegi királyi törvényszék vád
tanácsa most foglalkozott ezzel az üggyel és 

elfogadta nz óvadékot, elrendelte Lo
rántházi Langmár szabadlábra helye

zését,
aki tegnap el is hagyta a fogházat, a vele 
együtt letartóztatott tiz fiatalember azonban 
továbbra is fogságban maradt

A vizsgálóbíró különben
tovább folytatja a vizsgálatot.

amely előreláthatóan még hosszú hetekig 
tart és ekkor kerül csak sor majd a vádirat 
kibocsátására.

Birodalmi közélelmezési miniszterré dr. 
Schiele (német nemzeti párt),

Birodalmi közlekedési miniszterré dr Guerard 
(centrum),

Birodalmi véderő miniszterré Groener (pár- 
tonkivüli),

Birodalmi postaügyi miniszterré Schaetzel 
(bajor néppárt),

Birodalmi miniszterré a megszállott területek 
számára Treviranus keresztény szociális műn- 
kaközösség).

Illetékes helyen arról értesülünk, hogy az uj 
birodalmi kormány hétfőn délután 5 órakor 
tartja első minisztertanácsát, amelyen megszö
vegezik a kormánynyilatkozatot. Brüning 
kancellár a birodalmi gyűlésnek kedden délután 
négy órakor tartandó ülésén fogja a kormány
nyilatkozatot előterjeszteni.
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Vakmerő rablűmerénvlet 
a párizsi tőzsdetuzományosok 

pénztára ellen
Egymillió frankot zsákmányolt agy uakmorO rabló

Pária, március 30.
A párisi tőzsdebizományosok szövetségé

nek helyiségében
páratlanul vakmerő rablómerényletet 

követtek cl. k
Szombaton délben a szövetség titkárságában 
a pénztáros éppen kifizetésre előkészítette a 
szövetség 50 alkalmazottjának a járandósá
gát és e célból a helyiség egyik fülkéjében 
megszámolta a pénzt. Hirtelen kirántották a 
háta mögött a fülke ajtaját, egy ismeretlen 
férfi belépett a fülkébe, öklével a pénztáros 
arcába vágott és étherrel telt üveget tartott 

az orra elé.
A rabló ezután nyugodtan

zsebeibe dugdosta a bankjegycsoma
gokat

és nyugodtan kiment a helyiségből, anélkül, 
hogy bárki feltartóztatta volna. A rabló
merényletről csak akkor szereztek tudomás*  
a szövetségnek a helyiség többi részében 
dolgozó alkalmazottai, amikor a pénztáros 
kábultságából magához tért és kétségbeeset
ten elmondta megt-'madtatásnnak különös 
körülményeit. A vizsgálat megállapította, 
hogy a vakmerő rabló több mint egy millió 
franknyi összeget zsákmányolt.

„A jó házassághoz 
nem kell hozomány'

Agyosiszurt egy gyanútlan 
embert egy részeg munkás

Dolgos Imre 33 éves halcsarnoki segéd
munkás, aki a ceglédi-uti állami telepen la
kik, szombaton este nem vitte haza a fize
tését, hanem

beült egy kocsmába és inni kezdett.
Felesége megtudta ezt és a kisleányával 
együtt érte ment. Nagyneliezen rábírták, 
hogy jöjjön haza és az asszony és a kisleány 
kétoldalról támogatva vitték hazafelé a ré
szeg embert. Dolgos útközben belekötött 
egy kerékpárosba, erőszakkal ráfogta, hogy 
el akarta gázolni. A kerékpáros kitért előle, 
Dolgos azonban, mikor háza elé érkezett, 
összetalálkozott egy másik kerékpárossal 
Részegségében azt hitte, hogy az előbbivel 
van dolga, rátámadt és pofonütötte. Ez a 
kerékpáros sem akart kikötni a részeg em
berrel és otthagyta. Dolgost a felesége nagy 
nehezen betuszkolta a lakásba, a részeg em
ber azonban nem csillapodott le, hirtelen 

felkapott egy konyhakést, klroliant az

utcára és rátámadt az első emberre, aki 
útjába akadt.

Flöttmann Miklós 29 éves gépmunkás volt 
az, akit a szerencsétlensége éppen erre ve
tett. Dolgos rárontott és

a konyhakést markolatig a mellébe 
döfte.

A szerencsétlen, nős. családos ember, két 
gyermek apja, vértől borítva összeesett. A 
mentők a Bakay-klinikára vittek ahol azon
ban rövidesen kiszenvedett.

Dolgost a járókelők elfogták és rendőrnek 
adták át, aki a főkapitányságra kisérte. 
Olyan részeg volt, hogy csak ma délelőtt 
lehetett kihallgatni. Azzal védekezik, hogy 

részeg volt, nem emlékszik n történtekre.
Mivel valóban részegen követte el a tettél, 
nem szándékos emberölés, hanem halált 
okozó súlyos testi sértés miatt tartóztatták le.

De nem lehet boldog házasságot elképzelni, 
ha a háztartás nincsen rendben. Igen fon
tos, hogy a kelengye már az első alkalom
mal ALBUS SZAPPANNAL legyen ki
mosva. ALBUS SZAPPAN használata men
tesíti a fiatal házaspárokat a fehérnemű 

utánpótlásának súlyos költségei alól.

a, Mbiis 
szappan egész életében hű marad Önhöz 
és Ön sem fog benne sohasem csalódnil

Lezuhanta harmadik emetetm*  
Kun Karoly, a pénzintézeti 

Központ tisztviselő

veszedelemben forog, azonnal, ugy, ahogy vol
tak,

ruhában a Dunába vetették magukat
és segítségére siettek.

Az életmentés azonban nem ment olyan 
könnyen, mert a szél erősen felkorbácsolta a vi
zet és a mentőknek nagy akadályokkal kellett 
megküzdeni. Körülbelül negyedóráig tartó kísér
letezés után

végre sikerűit Kerekest elérni és a telje 
sen áléit embert klvltték a partra.

Ott nagynehezen magához téritették, az egyik 
csárdalulajdonos száraz ruhákat kölcsönzött, 
majd pedig egy előhívott bérautón újpesti laká- 
sára szállították a kimerült fiatalembert A 
rosszul sikerült dunai kirándulás tehát igy sze
rencsére csak a csónak felszerelésének pusztulá
sával járt. Odaveszett a fürdőruhára vetkőzött 
Kerekes öltönye, benne pénztárcájával és két
százötven pengő készpénzzel, valamint többezer 
pengőt képviselő aranyórája és két arany
gyűrűje is

Titokzatos módon eltűnt
Elelueszülyes sérüléseivel kúrn^zba szMonait.

ahol néhány óra mulua meghalt
Sajátságos szerencsétlenség történt szom

bat este egy előkelő budaia bérpalotában: a 
ház egyik lakója, Kun Károly, a Pénzintézeti 
Központ 38 éves tisztviselője, aki a revizorok
osztályán működött,

kissé ittas állapotban a folyosó rácsának 
dőlt, véletlenül átbukolt azon, lezuhant 
az udvarra s a vasárnapra virradó éj

szaka sérüléseibe belehalt.

Kun Károly, aki előkelő nagykikindai csa
ládból származik s hosszabb idő óta a Pénz
intézeti Központ fötisztviselöje, néhány év
vel ezelőtt az Attila-utca 21. számú házba 
költözött, ahol egy magasrangu állami tiszt
viselő özvegyénél, özvegy Piszasich Rudolfné 
magánzónőnél bérelt két utcai albérleti szo
bát a ház harmadik emeletének ötös számú 
lakásában.

Kun Károly, aki mindenkor liften ment 
fel a ház harmadik emeletére, tegnap a késő 
esti órákban botorkálva tért haza s gyalog 
ment fel az emeletekre s a harmadik eme
let ötös számú lakása helyett a második eme
let ötös számú lakásába állított be. A házbe
liek figyelmeztették tévedésére a tisztviselőt, 
aki most felbotorkált a ház harmadik eme
letére s lakásának ajtaja elölt bágyadtan az 
udvari folyosó rácsának dőlt. A magas ter
metű férfi — akinek alig ért derekáig az 
alacsony rácsozat — felső testével mindjob
ban hátrahajolt s ebben a helyzetben akarta 
levetni felöltőjét. Balkarját ki is húzta a 
felöltő ujjábóí. amikor azonhan jobbjával 
erősebb lendületet vett, hogv kabátját le

tegye.
felső teste teljesen hátradőlt: egyensúlyát 
elvesztve, a vasrársoz.aion átbukott és 

lezuhant a ház udvarára.
A zuhanás oly erővel történt, hogy a hatal
mas ember testsúlya alatt meggörbüli a ház 
magas földszintjének folyosói rácsozata 
amelybe Kun Károly esés közben beleütötte 
fejét.

A hatalmas zuhanás hallatára összesza
ladtak a ház lakói, akik

megdöbbenve Ismerték fel az udvar kö
vezetén eszméletlen állapotban véresen 
elterült férfiban Kun Károlyt, a báz 

köztiszteletben álló lakóját.
A szerencsétlen embert a mentők nyomban 
az Uj Szent János-kórházba szállították, 
ahol megállapították, hogy Kun Károly ko
ponyaalapi törést, bordatörést és súlyos 
belső sérüléseket szenvedett A bankfőtiszt- 
viselö a kórházban néhány óra múlva, anél
kül, hogy eszméletét pillanatra is vissza
nyerte volna,

meghűlt.
Kun Károly tragikus elhalálozása a főváros 

egyes előkelő társasági köreiben, ahol jól 
ismerték őt, nagy megdöbbenést és részvé
tet váltott ki Egyesek öngyilkosságra gon
doltak. ezt a körülményt azonban kizárják 
Kun Károly életkörülményei; a jómódú, élet
kedvvel teli tisztviselő ugyanis csak néhány 
nappal ezelőtt nagv örömmel beszélt isme
rősei előtt arról, hogy rövidesen villát vá
sárol s odaköltözik,

egy belvárosi divatszalon 
ragyogóan szép direktrisze

A főkapitányságon ma megjelent Cicvarck 
Ferencné háztartásbeli asszony, aki Kő
bányán, a Maláta-utca 3. számú házban la
kik és bejelentette, hogy 18 éves leánya, 
Cicvarek Boriska titokzatos módon eltűnt.

Cicvarck Boriska a Krlstóf-tér 6. szám 
alatti kalapszalon direktrisze 

és a Belvárosban, a divatszalonok világában 
jól ismerik a ragyogóan szép, szőke, fiatal 
direktrisz-kisasszonyt.

A bejelentés szerint a fiatal leány ma reg
gel a megszokott időnél korábban, már reg
gel 6 órakor elment hazulról és azóta nem 
tért vissza.

Az édesanyja annak a gyanúnak adott 
kifejezést, hogy egy borsodmegyel arisz

tokrata földbirtokos megszöktette, 
de semmi közelebbi adatot nem közölt erre- 
vonatkozóan. A rendőrség megtette a sziik- 

| séges lépéseket, hogy érintkezésbe lépjen 
Borsodmcgyc csepdörsógének azzal a pa« 

■ rancsnokával, amelynek a területén fekszik 
a Cicvarek Ferencné által megnevezett arisz- 

. lokrala földbirtoka és a csendőrség segitsé- 
• gével fogják megállapítani, hogy

valóban a birtokon tartózkodik-e Clcva- 
rck Boriska.

Közben azonban Budapesten kutatnak az 
eltűnt leány után.

Izgalmas életmentés a tavaszi Dunán
Kerekes Aladár magántisztviselőt csak nehezen tudtak kimenteni a Duna hullámaiból

Alig sütött ki nz első tavaszi napsugár és alig 
jelentek meg n legbuzgóbb csónnkózók a 
pesti Duna hátán, vasárnap délelőtt máris köny- 
nyen végzetessé válható baleset történt a vizen, 
■mely szerencsére azonhan nem követelt em
beráldozatot. Néhány hét óta. különösen vasár
ás ünnepnapokon már igen sok csónakázó me
részkedik ki a Dunára.

A mai vasárnap is rengeteg embert csalogatott 
már ki a vízre. Ha nem ’s volt njiyári vasár
napokhoz hasonlóan .telt ház" a Dunán, azért 
v««V

kétszáz csónak már kifutott a vlzra.
Ezek között volt Kerekes Aladár magántisztvi

selő is, aki kél barátja társaságában „Pirók" 
nevű csónakján Horány felé atrtott Alig ér
tek a megyeri átmelő kutak egyikéhez, hirtelen 

déli szél kerekedett,
amely a rosszul manövrirozó csónakot felborí
totta. Utasai valamennyien a vizbe estek és 
úszva próbáltak partot érni.

A csónakban lévő három ember közül kel
ten nagvneheren ki is vergődtek. Kerekes Ala
dár azonban ng’lálrrk menteni akarta a csó
nak elúszott felszerelését,

később pedig a jéghideg vízben görcsöt 
kapott.

Mikor társai látták, hogy Kerekes komoly élet-

A türelmetlenül várt 
magyar kiadás 
egy hét mulva 

megjelenik!
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Kettős öngyilkosság- a meg
akadályozott házasság miatt
A vőlegény felakasztotta magát, a menyasszonyt pedig 

a gyorsvonat kerekei gázolták halálra
Békéscsaba, március 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kettős ha
lállal végződő tragikus szerelmi dráma ját
szódott le Békéscsabán vasárnap délelőtt. 
Rajos Pál huszonkétéves békéscsabai bor
bélysegéd régebben udvarolt egy vasúti 
tisztviselő tizennyolcéves leányának, Har
mat hl Ilonkának, aki a békéscsabai Huber
tus kötszövögyár tisztviselőnője volt. A 
leány szülei nem látták szívesen az iparos
segéd udvarlását és szombaton kijelentették 
Rajos Pál elölt, hogy a házasságot megaka- 
dályozzák. A fiatal borbélysegéd, aki halá
losan szerette Harmath. Ilonkát, elkesere

Egy sikkasztással vádolt pesti Kereskedő perének 
tárgyalására igyekezett, útközben hirtelen meghalt

Alig néhány nappal ezelőtt történt, hogy 
■ törvényszék megszüntette az eljárást dr. 
Schőnbcrger Sándor ellen, mert bár a vád
lott meg akart jelenni a tárgyaláson, idő
közben meghalt. Hasonló jelenet játszódott 
le szombaton a budapesti büntető járásbíró
ságon dr. Láng egyesbirónál, aki előtt

Berger Pál textllkcreskedőnek kellett 
volna vádlottként megjelennie.

Bergert, aki azelőtt igen jómódú ember volt, 
de később a dekonjunktúra idején tönkre
ment, egyik hitelezője kisebb értékű bizo
mányi áru elsikkasztásával vádolta. Berger 
időközben klagenfurti rokonaihoz ment és 
ott talált igen szerény állásban elhelyezke
dést. A súlyosan beteg, asztmás ember meg i 
akart mindenáron a budapesti bíróság előtt

Tízezer ember tüntetett Bécsben 
fáklyásmenettel egy orvos mellett, 
akitől el akarják venni diplomáját

Bécs, március 30.
Páratlanul érdekes tüntetés zajlott le Bécs

III. kerületében szombaton este. A tüntetés, 
•melyben körülbclü'

tízezer ember vett részt, a Belváros egésv 

désében vasárnap reggel a város határában 
egy utszéll fára felakasztotta magát és 

mire rátaláltak, meghalt.
A déli órákban tudta meg Harmathl Ilonka, 
hogy mit tett vőlegénye. A leány, aki ugyan
csak halálosan szerette Rajos Pált, elkese
redésében kirohant a pályaudvarra és

a Budapestről éppen befutó gyorsvonat 
elé vetette magát, amelynek mozdonya 

darubokra tépte.
A rendőrség a kettős halállal végződő tra

gikus szerelmi dráma ügyében a nyomozást 
megindította.

jelenni. Fel is szállt Klagenfurtban a vo
natra. de

alig érkezett a Bécs közelében lévő Möd- 
lingbe. utközben hirtelen rosszul lett, 
ugy, hogy le kellett őt a vonatról szállí

tani.
Mödlingből mentőautó vitte be a súlyos be
teg embert Bécsbe és ott az egyik közkór
házban pár órai szenvedés után

meghalt.
Az orvosi megállapilá- 'zerint, szivszélhiidés 
ölte meg. A vádlott helyett tehát csak a ha
láláról szóló értesítés érkezett Budapestre, 
amelynek hivatalos igazolása után a büntető 
járásbíróság megszünteti az eljárást a tragi- 
kusvégü volt budapesti textilkereskedő ellen.

forgalmát hossza időre megbénította.
Egészen szokatlan módon, ennek a demonstrá
ciónak semmi féle politikai célja nem volt. A 
tüntetők, akik között nemcsak bécsiek, hanem 
az ország minden részéből felutazott nők és

férfiak is voltak, egy orvos mellett törtek lánd
zsát, akitől diplomáját most el akarják venni.

A tegnapi tüntetésnek röviden az az előz
ménye, hogy

az osztrák bíróságok nemrégiben morfium- 
recept engedély nélküli kiállítása miatt el

ítéllek egy dr. Bohr nevű bécsi orvost 
és az ítélet következtében az Osztrák Orvosszö
vetség fegyelmi eljárást indított ellene. Mivel

ez a fegyelmi eljárás esetleg diplomájának 
megvonásával járhat,

nagyszámú paciensei elhatározták, hogy tün
tető demonstrációt rendeznek orvosuk mellett. 
Fáklyával, lobogókkal, tüntető táblákkal és tűz
oltó lenével vonultak fel a demonstrálók. Ter
mészetesen hosszú ideig tartott, nmig a tízezer 
ember a főváros legforgalmasabb útvonalain el
haladt és bizony jó ideig megakadt a villamos

A rendőrség rendezi a Ferenc 
József-tér forgalmát, 

ahol Kerekes Izsó vezérigazgatót 
halálra gázolta a villamos

Áthelyezik a parkot és a szobrokat
A rendőrséget állandóan foglalkoztatják 

a főváros közlekedési problémái, amelyek 
közül az egyik most egy tragikus esemény 
révén előtérbe került. A Ferenc József-tér
ről van szó, ahol Kerekes Izsó, a Felső
magyarországi Kohó- és Bányaműnek vezér
igazgatója a minap halálos villamosszeren
csétlenség áldozata lett.

A Ferenc József-tér a közlekedés szem
pontjából

a főváros egyik legveszedelmesebb és 
legrendezetlenebb pontja.

A térbe torkollik a Lánchíd, a Mária Valéria- 
ulca, a Dorottya-utca, a Zrínyi-utca, a Mér
leg-utca, a gróf Vigyázó Ferenc-utca, az Aka
démia-utca és ide vezet a rakodópart egyik 
felhajtója is. Ezek mind igen forgalmas út
vonalak. Két oldalon robognak át a téren a 
.villamosok, az autóbuszok pedig három ol
dalról is átszelik ugy, hogy

a járókelőknek valósággal életveszélyek 
között kell átbukdácsolni egyik oldalról 

a másikra
a robogó villamosok, dübörgő autóbuszok és 
száguldó taxik forgatagában. Sehol egy biz
tos pont az átkelésre és a Dorottya-utca sár-. 
kán álló közlekedési rendőr minden erőfe- |

meket vártától < “

KSSO-HEMI 
Abszolút Ártalmatlan. Kaá 

könny nem vlazi la. **

forgalom. A járókelők kiváncsi sorfala között 
és a rendörök néma asszisztenciája mellett vo
nult fel a demonstráló menet

Bohr dr. lakása elé, akit hangosan meg
éljeneztek.

Az orvos könnyekig meghatva, lakása ablakd, 
bői intett köszönetét a békés tüntetésért. A kü
lönös tüntetők ezután a legnagyobb rendben 
szétoszlottak.

szitése és hozzáértése ellenére sem tudja biz
tosítani a rendet, mert csak az itteni keresi- 
tczésnél irányíthatja a forgalmat, közben pe
dig a háta mögül és oldalról, a Lánchíd fe
lől

minden korlátozás nélkül robognak a 
jármüvek.

A rendőrséget már régebben foglalkoztatja 
nz a terv, hogy rendezi a Ferenc József-teret, 
most pedig

Kerekes vezérigazgató tragédiája meg
érlelte az elhatározást, hogy rendet te

remt ezeken a halál-sarkokon.
Már hetekkel ezelőtt kidolgoztak egy tervet 
a tér rendezésére. A terv szerint elsősorban 
is

áthelyezik a Lánchiddal szemközti 
parkot, ezt a berácsozott kis teret, 
amelyre eredetileg Ferenc József szob
rát szánták elhelyezni és lehet, hogy a 
tér környékén álló szobrok elhelyezé

sére is sor kerül.
A rendőrség és a városrendészeti kérdések
kel foglalkozó más hatóságok között már 
folyamatban is vannak az erre vonatkozó 
tárgyalások.
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a nagymező-utcai merénylő 
elére megtontoit szándéknál 

gyiikéita meg Rőttensteln Ilonát
Kérjen GFB harisnyát.

Tavasz újdonságai
Szándékos emberöles büntette miatt vasárnap letartóztatták a üe- 

ismerésDen levő Friedmann Ferencet
Kabátok Kosztümök Complök Ruhák

Vasárnap délelőtt fejezte be a rendőrség a 
nagymező-utcai szerelmi drámában megindí
tott nyomozást, amelynek során tisztázódott, 
hogy Friedmann Ferenc kereskedősegéd

előre megfontolt szándékkal lölte agyon 
a Nagymező-utcában Rottenstein Ilona 

laboránsnőt.

aki nem lehetett a felesége. Vasárnap dél
előtt Friedmann Ferenc

be is Ismerte,

hogy előre készült a végső leszámolásra s 
azért vette magához a Frommer-pisztolyt, 
hogy a merényletet elkövesse.

Részletes beismerő vallomása után Fried
mann Ferencet a legsúlyosabb minősítés- 

szándékos emberölés büntette 
címén helyezték előzetes letartóztatásba, A 
végzés kihirdetését egykedvűen és teljesen 
összetörtén hallgatta végig Friedmann Fe
renc, akit vasárnap délután át is kísérlek 
már az ügyészség Markó-utcai fogházába

legnagyobb választékban

Három éjjelen át bontotta 
a falat, hogy betörhessen 

az ékszerüzletbe

Bemoerg 
seiyem- 
haris mráis

Qjb
Vasárnap hajnalban érték tetten a kitartó betörőt

Vasárnap hajnalban a Ilungária-körut 74. 
számú házban betörőt ért tetten a házfel
ügyelő, mikor öt óra tájban kinyitotta a ka
put. A házban van Friedmann Salamon ék
szerüzlete és eblie a helyiségbe akart beha
tolni az éjszakai betörő, aki

■ pincében javában fúrta a falat, 
amikor a házmester a zajra figyelmessé lett. 
A házfelügyelő becsukta a kaput, rendőrt 
hivott és együttesen mentek a pincébe, ahol 
elfogták Bezzeg István 22 éves ácssegédet, 
aki már félig-meddig kibontotta az ékszer
üzletbe vezető falat. A rendőrségen bevallotta 
Bezzeg István, hogy már harmadszor pró
bálta meg ugyanazon a helyen a falbontást,

MisS' Hungária és vőlegénye 
vasárnap reggel megszökve 
az érdeklődők ostroma elől, 
titokban házasságot kötöttek

ÍMig százan és százan várták az Aradi-utcában őket, addig 
a Szalag-utcában esküdött össze a jegyespár

A mai cinikus világban különös szenzá 
dóként hatott az idei A/jss Hungária: Papsz 
Mária eljegyzésének hire. Mintha egy 
Courths-Mahler regény eseményei elevened
tek volna meg, ugy hatott mindenkire ez a 
hir, a földbirtokos nábobrói, aki első pillan
tásra beleszeret az ország legszebb lányába 
és huszonnégy órával később már meg is 
kéri a kezét.

De ha regényes volt is Papsz Mária el
jegyzése Tomanovits István földbirtokos 
lurral, — ha lehet —

még sokkal regényesebb és mozivászonra 
kivánkozóbb az, hogyan kötötték meg 

vasárnap reggel a házasságot.
A családi tanács az eljegyzés napján 

ugyanis ugy határozott, hogy
a fiatalok március 30-án, vasárnap dél
előtt esküsznek egymásnak örök hűsé
get, még pedig a VI. kerületi elöljáró

ság anyakönyvvezetője előtt.
Ez az elhatározás természetesen nem marad
hatott titokban abban a városban, ahol 
végre élelmes riporterek is vannak, s a la
pokba is bekerült természetesen a házasság
kötés időpontjának hire.

így tudták ezt a tanuk is, akik még szom
baton este szentill meg voltak győződve ar
ról. hogy a házasságkötés vasárnap délelőtt 
tizenegy órakor lesz.

Mégsem igy történt. Szombaton éjjel ugy 
tizenkét óra tájban ugyanis mindkét tanú la
kásán megszólalt a telefon és a boldog vő
legény: Tomanovits István közölte nz ér
dekeltekkel, hogy a házasságkötés idejét 
megváltoztatta és

az vasárnap reggel kilenc órakor az V. 
kerületi elöljáróság anyakönyvvezetője 

előtt fog végbemcnnl.
kéri tehát a tanukat, hogy ők is ott jelenje
nek meg.

— De miért? — kérdezték joggal kíván
csian a tanuk.

— Mert nem vagyok Romon Novarro.
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STEFIIÉN’s SIMPHONIC JAZZ 
a KIRÁLY X UJVK AVÉRAJBA V 
Vll., ERZSEiiET-KORUT 53. * DÉLUTÁN ES ESTE HANGVERSENYEZ

a harmadik éjszakát töltötte cl a hun- 
gáriu-köruti ház pincéjében, 

azonban a fal olyan erős volt, hogy még a 
harmadik éjszaka nehéz munkája sem hozta 
meg a sikert és rávirradt anélkül, hogy az 
ékszerüzletbe be tudott volna jutni. Mikor 
megkérdezték tője a rendőrségen, hogy miért 
ragaszkodott Friedmann Salamon ékszer
üzletéhez. Bezzeg István kijelentette, hogy 
miután már két éjszakát nehéz munkában 
eltöltött a hungária-köruli pincében. nem 
akarta, hogy veszendőbe menjen eddigi fá
radozása és azért is meg akarta mutálni, 
hogy megbirkózik a vastag és kemény fiillal. 
A konok és kitartó betörőt előzetes letartóz
tatásba helyezték.

nem akarok filmszínész lenni majdan Holly
woodban, semmi kedvem szerepelni a nyil
vánosság előtt.

És itt mindjárt meg is állapíthatjuk, hogy ] 
a vőlegénynek, aki tudta, hogy az Aradi
utcai elöljáróság előtt az érdeklődők százai 
jelennek majd meg. a fényképészek és film
riporterek ütegeiről nem is beszélve, — 
igaza volt.

Éjnek évadja lévén, a fényképészeket és 
rí portereket már nem lehetett értesíteni. A 
terv tehát

tökéletesen sikerült.
Vasárnap reggel népiden volt a Szalag-idea 
és kongott az ürességtől a kerületi elöljáró
ság épülete, amikor

cg.v bőröndökkel dúsan megrakott piros
taxi gördült a kapu elé.

Kilenc óra után néhány perced Tomanovits 
István ur karján lépett ki abból Papsz Bébi 
és gyors léptekkel fdsiettek az első emeletre, 
ahol Weyggnd József nnyakönyvvezető már 
várta őket. A tanuk: egy országgyűlési kép
viselő és egy hetilapszerkesztö társaságában. 
Másodpercek alall felöltötte a nemzetiszinii 
szalagot és filmszerű gyorsasággal már össze 
is eskette a fiatalokat.

Papsz Bébi nagyon szép volt. Fekete se
lyem ufazókosztüm. kis fckele kalap, fekete 
harisnya, fekete lakkcipő volt a toalettje. És 
ugyancsak feketébe volt öltözve természete
sen a vőlegény is, — még pedig zakkóba, fe
kete keménykalappal.

Tizenöt perced kilenc óra után már újra 
be is szálltak a taxiba amely a legnagyobb 
gyorsasággal elindult a Keleti pályudvar felé. 
Sietni kellett, mert

vonatjuk kilenc óra huszonöt perckor 
már ki Ls futott

a pályaudvar üvegteteje alól Bécs felé, 
amely nászutjuk első állomása. A meny
asszonynak ugyanis nz volt a kívánsága, 
hogy Jeritzát óhajtja hallani, mert még soha
sem volt alkalma erre. A császárvárosból a

legdivatosabb színekben 
P 3.80. 5.50, 5.50, azsurozott P 7.50 árért 
rendkívül nagy választékban

\ GFB jelzés, amely a minőséget garantálja, minden pár harisnyán látható

in. kir. udvari szállitó divatházában, IV. Kossuth LaiOS-UtCa 9. SZ.

Riviérára, majd Meránba mennek, mielőtt 
beköltöznének a bácskai birtokon emelkedő 
kastélyba.

Mikor az autó elindult a Szalay-idcai elöl
járóság! épüld dől. az alig néhány perces 
házaspárral, az utca túlsó végén akkor tűnt 
fel az első fotográfus loholva. Természete
sen lekésett már az aktusról.

Az esküvőn igy tehát
a két tanun kívül senki nem vett részt, 

még a családtagok sem.
.4 mama és a nővér a pályaudvaron búcsúz
tak cl Bébitől.

Tizenegy órakor viszont
óriást tömeg verődött össze az Aradi

utcai elöljáróság épülete előtt.
Valamennyien az esküvőjére siető Miss Hun
gáriát akarták látni Valósággal megostrd^ 
inollák az épületei és órákig várakoztak.

Vasárnap letartóztatták a belvá
rosi üzletek negyedik tolvajnőjét

A mull hét folyamán a rendőrség letar
tóztatta á belvárosi selyemüzletek tolvajnőit, 
Kugler Jánosnét, Miklós Fercncnét és 7 /uiór 
Sándornét, akik vásárlás ürügye alatt betér
tek a legjobb nevű belvárosi selyemüzletekbc 
és észrevétlenül nagymennyiségű selymet lop
lak. A belvárosi kereskedőket több mint tíz
ezer pengővel károsították meg a bundába 
öltözött és jómcgjclenésü nők.

A rendőrség, amely ez ügyben tovább foly
tatta a nyomozási, vasárnap délelőtt állapí
totta meg, hogy a legtöbb selyemárut

Fóliák Izidor 63 éves ügynök vásárolta 
meg

Dob-utca 20. szám nlalt lévő lakásán A de

O
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senki nem akarta elhinni, hogy a házasság
kötés már régen megtörtént és Papsz Bébit 
már viszi is a vonat Bécs felé.

Csak amikor tizenkét óra tájban
egy táblát tettek ki a kapura a ^szo- 

iuoru“ hírrel,
akkor széledlek szét keserű csalódással szi
vükben. De jócskán akadtak még igv is olya
nok, akik trükknek hitték a tábla szövegét 
és bizony még egy órakor is ott rostokoltak 
nagy buzgalommal. Különösen a hivatásos és 
alkalmi fényképészek, akik sehogysem nyu
godtak bele a változhatatlanba.

Ez a hiteles története az 1930-as esztendő 
legszebb leánya esküvőjének. Miss Hungária 
népszerűségét viszont mi sem jellemzi job
ban. minthogy ilyen „táblás ház" közönsé
gével bármelyik pesti színigazgató is meg
elégedett volna boldogan — annyian vol
tak. (áriám.) 

tektívek éppen kint jártak a lakásban, arai
kor beállított egy jól öltözött asszony, mint 
később kiderült, Toll Kálmánná 31 éves var
rónő. aki meglehetősen nagy csomaggal ér
kezett. A detektívek gyanúsnak találták a 
látogatást, igazolásra szólították a varrónőt, 
aki csakhamar bevallotta, hogy a csomag
ban cgv vég selyem van. amelv

szintén egy belvárosi üzletből származik
és amelyet Pollnk Izidornak akart eladni. 
Az üzleti tolvajlások véletlenül kézrekerült 

negyedik lettesét természetesen szintén 
letartóztatta, a rendőrség.

Az orgazda szerepét játszó Fóliák Izidor el
len a rendőrség tovább folytatja az eljárást.
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Ma döntő értekezlet lesz
Parisban a magyar-cseh 

konfliktus ügyében
Walko Lajos külügyminiszter vas Írna? délután hazaérkezett 

és nyilatkozott törökországi tapasztalatairól
Walko Lajos külügyminiszter, vasárnap 

délután négy árukor n bolgródi gyorsvonat
tal visszaérkezett Budapestre. A külügymi
niszter hazaérkezése alkalmából nyilatkoza
tot tett, amelyben rendkívül meleg szavak
kal emlékezik meg arról *a  lelkes fogadtatás
ról. amelyben Törökországban részesítették. 
Nyilatkozatában egyébként a következőket 
mondotta'

— Kitűnő tapasztalatokat szereztem arról 
a hatalmas termelő munkáról, amely Török
országban folyik. Remélem, hogy a török 
államférfiakkal való személyes érintkezé
sem kedvező hatással lesz a két nép közötti 
közeledés előmozdítására. A kulturális kap
csolatokat illetően mindent cl fogok kö
vetni. hogy lehetővé tegyem a török nép ta
nulmányozását. Feladatomnak fogom tekin
teni továbbá azt is. hogv

minél szorosabbá tervem a két nép kö
zötti gazdasági knpcso'atokát.

Már a legközelebbi jövőben megindítjuk a 
végleges kereskedelmi szerződés megkötésére 
irányuló tárgyalásokat.

Titokzatos kettős haláleset 
Berlinben

Berlin, március 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Titokzatos kettős haláleset ügyé
ben folyik vasárnap reggel óta lázas nyo
mozás. Neusdorfból szombaton Berlinbe ér
kezeti Rocker Vilma 53 éves gazdálkodónő 
Paula leányával, hogy az asszony idősebb 
leányának be.rlini esküvőjén vegyenek részt 
Vasárnap reggel Rockerné veje felkereste 
anyósát és sógornőjét lakásukon. A fiatal 
férj rémülten látta, hogy

• hálószobában eszméletlenül fekszik az 
anyósa és sógornője.

A házbeliek rendőrért szaladtak, majd meg

Alkotmányválságról, gazdasági 
bajokról és a Társadalombiztosító 
botrányáról beszéltek a demokraták 

vasárnapi gyűlésén
A Nemzeti Demokrata 'Párt vezetősége vasár- | zék felelősségre vonta a párizsi tárgyalások 

nap délelőtt 10 órakor az Imperiál moziban, ’ eredménytelensége miatt, hallgatás volt a vá- 
amely ebből az alkalomból meglelt, nagvgyü- , lasz. mert érzik vesztüket. 
lést tartott. Lányi Géza, a VII. kerületi párt- ' . . _ -
kór főtitkára nyitotta meg a gyűlést, amelynek 
első szónoka

Bródy Ernő
volt Üdvözölte a megjelenteket és kijelentette, 
hogy alkotmány válság van. A parlament' válsá
gát az bizonyltja, hogy nincs kapcsolóin az or
szággal. Követeli a titkos választójog törvénybe 
iktatását, mert csnk igy lehet ezt a kapcsolatot 
megteremteni.

A kurzus tízéves uralma alatt uj ariszto
krácia alakult: a különböző engedélyesek
ből, az IRI’Sz, a Baross, a Rádió és az uj 
mozlengcdélyesekből. az államilag segélye

zett szövetkezetek vezetőiből.
Ahelyett, hogy a hadirokkantuknak adnának 
nyugdijat, magasállásu nyugdíjas közhivalalno- 
koknok adnak lót jövedelmező állásokat. A 
numerus claususról szólva megállapilotla, hogy 
a keresztény ifjúságnak ezzel nem javult a 
sorsa. Csak rendszerváltozással lehel segíteni n 
bajokon. Vázsonyi nagy eszméiért folytatni 
kell a küzdelmet.

Magyar Miklós n kővetkező felszólaló. Megál
lapította. hogy a villamos víteldijat. a villany és 
a gáz árát le lehetne szállítani 30 százalékkal, 
ha Folkusházy fizetését Is leszállítanák.

Pakol*  József
szerint a kormánv az országot gazdasági Tria
nonhoz juttatta. A rendszer utolsó óráit éli. 
Amikor o parlamentben a kormányt az ellen-

R Fájdalomtól megtört 
hogy n leghűségesebb f

t szívvel tudatjuk, 
feleség és legönfel-

áldoyóbb anya,

Novák Benőné
szQL Ecksteln Amália

rövid szenvedés után 73 éves korában 
hagyott bennünket.

Drága halottunkat f é március 
31-én, délben 1 órakor temetjük a rákos 
keresztúri izr. temetőben.
Novák Benő férje, Félts. Artnr. Renée. 
Jenny. Aranka gyermekei. Novák Artnrné 
»rül I.l'hcrmnon Sári menve, őrv. Vette- 
tlaner Mórné, szül F.ckateln Sarolta nő
vére. Magda. Kató. Vera. Imre unokái 

NYUGODJÉK BEKÉBEN!
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A külügyminiszter arra a kérdésre, hogy 
a párizsi tárgyalások anyagáról van-e infor
mációja. nem adott választ. A külügymi
niszter is nagy érdeklődéssel várja a keleti 
jóvátétel! konferencia plenáris ülésének az 
redményét, amit

ma, hétfőn délután tartanak meg Pá
rizsban,

Loucheur elnöklésével. Ezen nz értekezletet 
Csehszlovákiát Benes külügyminiszter és 
Ossucki követ, Jugoszláviát Marinkovics kiil 
ügyminiszter, Folics külügví főtitkár és 
Burics p'rizsi jugoszláv követ, Romániát 
Miror.cscu külii'yminiszter és Titulescu 
londoni követ. Magyarországot Bethlen lat
rán gróf miniszterelnök és b'ró Korányi 
Frigyes I épviseli, Olaszországot és Angliát 
párizsi követeik fogják képviselni. A hétfői 
értekezlet napirendjén kizárólag a magyar- 
cseh konfliktus szerepel, amely az agrár- 
reformra vonatkozó hágai egyezmény ma
gyarázata körül merült fel. Külpolitikai kö
rökben ugy tudják, hogy a mai értekezlet 
döntő jelentőségű lehet.

érkeztek a mentők is, akik Rocker Vilmát 
már holtan találták, a leány azonban még 
élt. de mire beemelték a mentőautóba, már 

ő Is meghalt.
Arendőrorvos és a mentők megállapításai 

szerint kiilsérelmi nyomok nem látszanak a 
holttesteken, de azt is megállapították, hogy 
öngyilkosság sem történt.

Eddig nem sikerült megállapítani, ho
gyan halt meg az anya és leánya.

.4 szokatlanul rejtélyes halálesetek ügyében 
nagy eréllyel indult meg a rendőri nyomo
zás.

Benedek Dezső a hadikölcsönök valorizá
cióját követelte.

Gál Jenő
n kormány lemondását sürgette. Arra a kér
désre válaszolt, amit kormánypárti oldalról 
intéztek hozzá, hogy: mit csinálna, ha kor
mányra kerülnef Azt válaszolja erre a kérdésre, 
hogy

minden fölösleges hivatalnokot elkülde.ne.

Abban a pillanatban, amikor a kereskedőknek 
és iparosoknak nem lesz az állam a legnagyobb 
konkurrensük. minden dolgozó meg fogja ta
lálni munkaasztalát. Megemlékezett Vázsonyi 
Vilmosról is. aki sok embert vett maga mellé, 
ezek éllek belőle, miniszteri tárcát is kaptak az

LusnzDWöb nyerem ny 
szerencsés csetbi o

Jutalom- és 
tdnveremCnyekt 

300.000 
7.00.000 
100.000 

pengő kéarpén.

sorsjegy nyeremény

Minden második sorsjegy nyer!

Mm. w. ^sztatvsorsiműk 
nuzftsa mar április 16-án kezdődik

satAlyu sorsjegyek hivatalos arat

ti segítségével, amikor pedig tombolt a vihar, 
akkor ezek az urak otthagyták egyedül és csak 
ő és elvbarátai maradtak mellette.

Fábián Béta
volt a kővetkező szónok. Az országnak csak az 
a baja — mondotta —, hogy ez a rendszer a 
nyakán ül és gennyes a vére. A daganatok egyre 
gyakrabban jelentkeznek:

tíz esztendős bűnös rendszer eredményei 
egymásután fakadnak föl.

Csak kopogtatni kell és folyik a testből a fe
kete vér. Esztendők óta hiába figyelmeztetik a 
kormányt. hogy ne szívja az ország vérét 
Smith népszövetségi főbiztos távozása óta két
szeresére emelkedett az államháztartás. Az or-

Vágó József, a Népszó vet- 
ségi palota dájnyertes 
tervezője Amerikába 
utazott, hogy felépítse 

Rockefeller uj palotáját
Egv rövid kábel távirat érkezeit tegnap 

Budapestre New Yorkból. A távirat arról 
számol be, hogy Vágó József, a Népszövetség 
genfi palotájának pályadíjnyertes magyar 
lervezöje, szerencsésen Odaérkezett. Körül
belül három héttel ezelőtt indult el Buda
pestről Amerikába Vágó, aki most az ame
rikai lapok szenzációjának pergőtüzében áll. 
A tehetséges magyar építész

két nagyszabású építkezés megalkotá
sára utazott New Yorkba.

Vágó József megérkezése után elsőnek 
Rockefellert fogja felkeresni, akinek hosz- 
szabb ideig a vendége lesz. Rockefeller. 
mint ismeretes, egymillió dollárt ajánlott 
fel a népszövetségi palota könyvtárépületé
nek felépítésére és a könyvtártermek bérén 
dezésére.

A könyvlárépltkezés munkájával a nép
szövetségi palota tervezőjét: Vágó Jó

zsefet bízták meg,
aki ebben az ügyben nemrég tért vissza 
Genfből Budapestre. Alig hogv hazaérke
zett. már itt várt rá a legelőkelőbb amerikai 
bibliofil társaság meghívása,

Nem beretválkoznak a makói
gazdák,

amíg a kormány el nem helyezi 
visszamaradt hagymakészletüket

A Kecskeméti Lapokban jóízű cikket olva
sunk a makói gazdák hagymaháborujáról. 
A cikk szerint a makói gazdák, akik főleg 
hagymaterineléssel foglalkoznak, katasztro
fális veszteséget szenvedtek a nagy hagyma- 
krach miatt. Makón egyre nagyobb szomo
rúsággal. sőt elkeseredéssel figyelik az idő 
korai kitavaszodását, mert már semmi remé
nyük sincs arra, hogy azt a több mint 2000 
vágón hagymát, ami a tavalyi termésből 
visszamaradt, eladják. Ha csak valami csoda 
nem történik,

a romlani kezdő, csírázó hagymát az 
utolsó darabig a Marosba kel) önteni.

A hagymákrach következtében a makói 
földek ára is óriási arányban zuhan és a 
földhaszonberrk is 25 -30 százalékkal estek.

A gazdák nem tudják fizetni adójukat 
és a legszükségesebb élelmiszerek hiányában 
tengődnek. A napokban gazdagyiilést tar
tottak a hagymatermelök, ahol különös, nem

púder
k minden Idők 
k legjobb pnderaJ

szág népének nincs módja véleményt mondani 
mert a hajlóvadászetnak nevezett választásokon 
ugy kergették a vidéki magyart a szavazóhe
lyiségbe, mint a kopók a vadat a puskacsö elé. 
Még csak mentséget sem találtak a maguk szá
mára, amikor kiderült a Társadalombiztosító 
Intézet botránya. Veszedelmes dolog a tűzzel 
játszani. Ahol a közi)gyekct ilyen nemtörő
dömséggel kezelik, ott nem lehet csodálkozni, 
l.a ezer és ezer ember nem jut kenyérhez

majd Rockefellertől Is meghívás érke
zett számára, hogy sürgősen utazzék 

Amerikába.
Vágó Jór’ef Rockefellerrel és az amerikai 
bibliofil társaság vezetőivel a könyvtárépit- 
kezés tervéről tárgyal, de még egy érdekes 
építkezési terv megvalósításáról is sző van:

Rockefeller uj palotáját ugyancsak 
Vágó Józseffel akarja terveztetni és er

ről kíván személyesen tárgyalni vele.
Amerikának ma kétségkívül egyik leg- 

irigvlésreméltóbb embere a kitűnő magvar 
építész, akinek nevét a pesti közönség nem
csak a népszövetségi palota győztes pálya- 
tervének híréből ismeri, hanem abból

a kínos feltűnést keltő ítéletből Is, 
amelyet a budapesti mérnöki kamara 

hozott ellene.
Az ítélet ugy szólt, hogy Vágó Józsefet pénz
büntetéssel sújtja a kamara, mert építkezést 
vállalt anélkül, hogy tagja lett volna a ka
marának. Rockefeller, ugy látszik, nem ra
gaszkodik Vágó József kamarai tagságá
hoz . . .

mindennapi elhatározásra jutottak. Kimon
dották, hogy

demonstrációként mindaddig nem fog
nak borotválkozni, amíg a kormány se

gítségükre nem jön 
és megfelelő intézkedést nem tesz a hatal
mas, nagyértékü hagymakészlet értékesíté
sére.

Gazdasági körökben ezt a furcsa határoza
tot azzal a megjegyzéssel kisérik, hogy a jó 
makóiaknak valószínűleg jó hosszúra fog 
nőni a szakálluk, amig ezt a kormányintéz
kedést kivárják.

Budapesti ügetőversenyek
Elly nyerte a gróf Desaewffy Alajos emlék

versenyt.
Nagy közönség, színes keretek, nagyszerű 

sport és egymást követő meglepetések jellem
zik a vasárnapi ügető versenyeket. A nap ese
ménye a háromévesek egyik legértékesebb 
klasszikus versenye, a Gróf Dessemffy Alajos 
emlékverseny voit, amelyet végig vezetve a 
Körmendi-ménes kancája, Elly nyert meg 
Sellő és Charlston előtt. A nagv favorit Meri
dián a legcsekélyebb szerepet sem játszotta a 
versenyben

A részletes eredmények a következők:
I. FUTAM. 1. Badcr A. Fergeteg (4) Dózsa, 

2. Dundi (2) Kovács J., 3 Daisy (4) Fityó. F. 
m.: Cigánybáró, Suhanc, Onnuzd, Sámson. 
Tol.: 10:40, 17, 18, 21. Olasz: 53. — B. FU
TAM. 1 Rózsavölgyi istálló Medea (6) Fllyó, 
2. Naplopó (pari) Kovács II., 3. Pogány (2) 
Maszár .1. F. m.: Vétek (mint 2-ik diszkv.), 
Daloslány, Lea, Kula. Tót.: 10:332. 12, 10, 11. 
Olasz: 25. — ni. FUTAM. Első rést. 1. Kör
mendi ménes Don Qulcliotte (2) Kalllnkn, 2. 
Bieu aime C6l Kraudy F m.: Colorado, 
Worlhv (mint 2-ik diszkv.), Erzsók (mint 3-:k 
liszkv.). Sátán. Lagd. Románc. Tol.- 10:4', 

18, 16. Olasz: 31 — Hl. FUTAM. Második rész.
1. Gizella-istállő Eboll (5) Haas, 2. Nurign (16) 
Snlgó, 3. Feri (8) Kovács II. F m.: Vigadó, 
Eszter, enyém, Pulyka. Tót.: 10:87. 28, 31, 30. 
Olasz: 71. — IV. FUTAM. I Battai ménoe 
Harapó (pari) Maszár F.. 2 Orkán (12) Hai
tink a. 3. Nisyros (2) Wiesner. F. m.: Bcssia*  
Csongor. Komédiás. Fenelon, Rabonbán, Csalfa. 
Tol.: 10:21. 14, 26. 18. Olnsz: 111. — V. FU
TAM. 1. Gyarmati ménes Ottl (5) Kovács IU
2. Didó (4) Kovács J., 8 Ravasz (6) MarschalL 
F. m.: Nurmi, G. Endre bácsi. Uranak, Epos, 
Angclira. Eion Tót.: 10:04. 28. 32, 50. Olasz: 60. 
— VI. FUTAM. 1 Körmendi ménes Elly (3) 
Knlllnka. 2. Scllő <1 Filyó. 3 CbarlMnn '2'/j|

I Mnszár F F m: Erika Ó.. Mnívóka. Meridián*  
‘ Több Biac*.  ToU 10:60, Ifi, 16, 13. OUm; .
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ŐPlzetbevette a rendőrség 
Hufnagel Karoly mOuezetűt.

HÉTFŐI NAPLÓ

A tDzkatasztrCla három áldozatának holttestet ma boncoljak
A József-köruti borzalmas tűzvész ügye 

vasárnap délelőtt is foglalkoztatta a főkapi
tányságot. Hufnagel Károly művezetőt, akit 
tegnap elbocsájtottak a rendőrségről, ma 
újra beidézték és részletesen kihallgatták an
nak a kérdésnek a tisztázása céljából, hogy’ 

mulasztás, gondatlanság, vagy véletlen 
szerencsétlenség Idézte-c elő a katasz

trófát,
amely három családos munkás embernek 
halálát okozta.

Hufnagel Károly elmondotta a rendőrsé
gen, hogy amikor a tűz tőlük mintegy húsz 
méternyire kitört,

mind a négyen ugyanabban a pillanat
ban próbáltak menekülni, 

de csak neki sikerült a padlásajtón kijutni, 
három munkástársa a sűrű fekete füstben 
eltévesztette az irányt és

össze-vissza sza'adgáltak.
ahelyett hogy őt követték volna. Ez okozta 
azután pusztulásukat. A művezető kihallga
tása nem tudta tisztázni azt a rendkívül fon
tos kérdést, hogy a villamos transzparensen 
való dolgozás közben voltaképen mi idézte

te
elő a tűzesetet. Hufnagel kijelentette, hogs 
ők mindössze uj betűket helyezlek el 
transzparensen és

munkájuk természeténél fogva sem volt 
alkalmuk arra, hogy rövidzárlatot Idéz 

zenek elő.
így tehát mindezideig nem sikerűit még tisz 
lázni, hogy tulajdonképpen mi volt a köz 
vétlen oka a pusztító vészes tűznek.

Hufnagel Károly mövezetőt az iigy min 
den részletének tisztázásáig őrizetben 

tartják a főkapitányságon, 
főként azért, hogy minden felmerülő uj mo 
mentumra nézve azonnal felvilágosítást tud 
jón adni.

A tüzeset három tragikus sorsú áldozatát 
Németh Istvánt, aki Pesterzsébeten, a Zrínyi 
utca 6-a., Vdvary Lászlót, aki Kőbányán, a 
Halom-utca 4. és Saller Sándort, aki 
Orczy-ut 16. alatt lakott családjával,

ma fogják felboncolni 
a törvényszéki orvostani intézetben, 
megmerevedett, kihűlt testük adja a leg
megrázóbb képéi a József-köruti tüzkatasz- 
trófa rettenetességének.

nz

ihol

Hitelezési csalás miatt feljelen
tettek egy fiatal húszéves grófot 

a rendőrségen
A mágnás aranyitjuság ismert tagja nem fizette ki pezsgő
számláját a belvárosi bárban — Az édesapja kijelentette,

ARISNYAK*.
KESZTYŰK újdonságain

Francia Schardonoa hasba, meggysztnek, legújabb színek.. .. P 7.40 
Francia Schardones kasba, meggysztnek, ajournyillel___ .. P 7.60
Frar.c a Schardones kasba, meggysztnek. kis szövőnk 4.60— 6.— 
A legújabb francia cslpko kongróharisnya 8.60—10.

szála GFB Bemben selyemharlsnva (arany) 
száll GFB Ben:üero selyemharlsnva (ezü-t) 

fcészlinomszáli GFB Bembero selyemharlsnva hím
zett nyíllal faranyj ... ..._______ ... P 7.20

Ugyanaz ezüst'.............................   ... P 6.20
Semberg harisnya kis szövőhibával _ P 2.90-3.60
Nagy választékban férH- és gyermekzoknik, harisnyái 
ouilovereK, mellények. Selyem reformnndrágok, 
legújabb francia tüllnadrágok nagy választék- < 

bán, a legolcsóbb árakon! ’

P 5.5Í*
P 4.51

kérte.
Az öreg gróf kijelentette, hogy egy fillért 

sem hajlandó a fiúért fizetni, 
tegyenek vele, amit akarnak, ő a sorsára 
bízza. Miután az édesapja mereven elzárkó
zott a békés elintézés lehetősége elől, 

főpincér Erdély Lajos dr. utján a 
rendőrséghez fordult.

bűnvádi feljelentésen kivüi még pol- 
per is indult az öreg gróf ellen, mint 
felelősséggel tartozik kiskorú fia adós

fiatal

A
Rá rí
aki 
sálaiért, mert, mint utóbb kiderült.

Bemberg- 
selyem- 
harisnyák 
eladását megszereznem

Minden pár harisnyáért szavato- 
ok. Mosás előtt előforduló eset- 

‘'•ges hibáért a harisnyát kész
séggel kicserélem.

' gyapjú kötöttk08ztümök, tennisz-
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gróf nem is önálló földbirtokos és nincs 
saját vagyona. Az egész ügyre jellemző kü
lönben, hogy

mindössze ezerötszáz pengőről van szó 
és a mágnás aranylfjuságnak ez a köz
ismert tagja ezt az aránylag nem nagy 

tartozást idáig engedte jutni.
A főkapitányságon megindult a vizsgálat. . 

Akik a fiatal grófot ismerik, azt mondják, 
hogy előteremti majd az ezerötszáz pengőt, 
hogy megóvja magát a további esetleges 
kellemetlenségektől.

A halálba ment a hegedűje után 
Kiss László veszprémi cigányprímás

Watzdorff Konrád báró százezer pengős 
váltója körül még javában zajlanak a hullá
mok, de a mágnás-aranyifjuságnak máris 
ujabb botrányos esete került a bűnvádi ha
tóságok elé.

Erdély Lajos dr. ügyvéd egy belvárosi 
mulató föpincérjének a nevében bűnvádi 
feljelentést tett a főkapitányságon egy húsz 
éves, fiatal gróf ellen. Az ifjú mágnás törté
nelmi név viselője, édesapja magas közjogi

................... ... ‘ ...........................améltóságot tölt be és nagy tisztelet övezi 
közéletben.

A följelentő hitelezés csalással vádolja 
a fiatal grófot, 

a hitelezési csalás előzményei pedig egy 
pezsgős dáridóban és kifizetetlen számlák
ban rejlenek.

A gróf, — mint a főpincér clpanaszolja 
— megjelent és

pezsgős mulatozást rendezett a belvárosi 
bárban.

mikor pedig a számla kifizetésére kerüli a 
sor, egyszerűen föliratta. A főpincér ezt meg 
is tette, mert ugy tudta, hogy a gróf önálló, 
saját birtoka van. A bár-számlán kívül 

kifizettette a főpincérrel egy gáláns 
ajándékba küldött virágcsokor árát is.

de azután hasztalanul jelentkeztek nála a 
számlával — nem fizetett. A főpincér egy 
ideig várt, de nem volt hajlandó eltűrni, 
hogy az ifjú arisztokrata fizetés nélkül szóra
kozzék, ajándékba küldött virágcsokrát is az 
ö pénzéből fizesse, végül is a gróf édesapjá
hoz fordult, akitől a számla rendezését

Eltörött a hegedűm . .
Veszprém, márc. 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tragikus kö
rülmények között követett el öngyilkosságot 
tegnap Kiss László 26 éves veszprémi cigány
prímás, akit az egész Dunántúlon jól ismertek.

Kiss László a múlt héten egy úri társaságnak 
muzsikált. A társaság egyik tagja

duhaj mulatozás közben összetörte a ci
gányprímás hegedűjét.

Kiss László nagyon ragaszkodott ehhez a he
gedűhöz, mindenkinek azt mondotta, hogy régi 
mesterhegedü. A társaságnak az a tagja, aki a 
hegedűt összetörte ötszáz pengőt adott a ci
gánynak, Kiss Lászlót azonhan nem vigasztalta 
meg a kártérítés s állandóan panaszkodott, 
hogy

nem tudja túlélni kedvenc hegedűjének 
pusztulását.

A fiatal prímás n Kupa ucca !. számú házban 
lakott. Már napok óta nem mozdult ki a laká
sából, tegnap reggel pedig

revolverdörrenés zaját hallották a szobi, 
jából.

Betörték az ajtót s a padlón átlőtt halántékkal, 
hatrthnas vértócsában találták. Még volt l>enne 
élet, de elhaló hangon csak ennyit tudott mon
dani:

— Megyek a hegedűm után . ..
A házbeliek mentőket hívtak, akik Kiss Lász

lót a kórházba akarták vinni, de útközben az 
autóban kiszenvedett.

Vasárnap temették nagy részvét m< líett a tra
gikus véget ért pr'mást, aki ezerkilencszázhar- 
mincban, a jazz, a szakszofón világában elment 
a hegedűje után.

CORVIN ÁRUHÁZ
Budapest, Vili., Blaha Lu]za-tér 1—3

CORVIH FEHÉRBEN
Multheti ajánlatainkat

hétfőn—az utolsó napon—
a következőkkel egészítjük ki:

Zeflr

1.28

intet
■rös minőség, kb. 78 cár széle.-

1.18
Női ruha

■i legújabb mintákban és 
minden nagyságban, ló 

kidolgozásban

filtex- 1/1.80 
Sevillabö |i|

Pongyola
•ess fazonokban, sötét 
színekben is, minden 

nagy ágban

Filtex- 1C.8G 
Sevilla^ IQ

Férfizsebkendő
I s anyagból. ripsz szegéllyel 

46x46 cm

—.48

Konyhatörülköző
léln,w«. kb. « em. or.ble,. m.ter.

—.78

Grenadin

1.68

Schottisch-szöve' 
•-«■

1.68

AgynemUdamaszt 
jóininőaégfl, szép Jacquard minták, 

ca 8U cm. széles 

1.95

Müselyem
ól mosható, legújabb mintákban

1.88

Oxford-férfling
zatlAmU ízléses mlntékbsr

6.80

Férfi-kesztyűk
wédntánzat <6 minősét

2.20
DÍVÁI

Aruházunk Teaszalon 
iélután pontosan 4 ó

REVÜ
ában II. em„ minden 

rakor. Belépőjegy 
kávé vagy tea és 1

Női trotteur cipők
1 nántos. varrott, barna és riranp

19.80

Crepe de chine 
kb. 135 cm. széles

Iszta selyem

9.80

Kabátbélés
nflielyemből kb 14" cm széle

2.48

Női panamakalap

5.80

nocne is DeniogiaiittiiKj, arunazunK min 
den pénztáránál váltható 

il-l-lg Orponahang verseny 4—6-ig
i Kastyák-fóle Organium nevű planlno nagyságú 

orgonával (világszabadalom)

Női kesztyűk 
eredeti Duplex-minősén 

dlvatsztnekben 

4.80

Női harisnyák 
óminőeért mosónOeelyeoMI 

dlvatszlnekben 

2.38
A díszítéshez felhasznált zsebkendői*  áruslfésé’ szerdán reqqe! tét 9 órakor kezdjük meg — 6 darab 50 fillér
Árusítás míg a Készlet iac Mennyiségek korlátozását fentartjuk magunknak
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IIIKKIi
Hajdú János malom
cégvezető borzalmas 

öngyilkossága
220 kábítószer kapszulát találtak 

az asztalán
Gyula, márc. 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Hajdú János, a dobozi hengermalom cég
vezetője szombaton nz esti órákban Gyulára ér
kezett és az egyik szállodában bérelt szobát. A 
cégvezető a szálloda személyzetének nem hagyta 
meg, hogy mikor keltsék fel, ugy, hogy a déli 
órákig senk‘ sem ment be a szobába. A sze
mélyzetnek feltűnt azonban, hogy még n kora 
délutáni órákban is szobájában tartózkodik 
Hajdú cégvezető. Az egyik szobaleány kopog
tatni kezdett a szoha ajtaján. A kopogásra 
semmi választ nem kapott, de a szobából 

gyanús hörgést hallott.
Fellármázta a szálloda személyzetét és feltörték
• szoha ajtaját s benn a szobában

holtan talállak rá Hajdú Jánosra.
Csakhamar rendőri bizottság jelent meg a 

szállodában, s megállapította, hogy a cégvezető 
rendkívül nagymennyiségű lumináí-, Veronái- és 
hrómoldattnl megmérgezte magát.

ÖMzesen 220 üres kapszulát találtak az 
asztalon,

amelyen egv búcsúlevél is volt A levélen mind
össze ez állott:

„Becsület nélkül nem érdemes élni.**
Az öngyilkosság ügyében azonnal megindult

• vizsgálat, amely eddig azt állapitolia meg, 
hogy a hengermalom ügykezelésében teljes rend 
van és Hajdú János semmiféle olyan cselek
ményt nem követett el, amelyre a levél sejtetni 
enged. A nyomozás eddigi mcgállnpitásai szerint 
Hajdú Jánost minden valószínűség szerint

becsületébe vágó alaptalan rágalmak ker
gették a halálba.

A cégvezető öngyilkossága nagy feltűnést kel
tett Gyulán és Békéscsabán is. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított, hogy felderítse az ön
gyilkosság okát.

Ha pénzre van 
szüksége
badapentl vagy bndapest-környékt házra, telekre és 
épitkezóere, gyorsan és előnyösen kaphatja 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS '„."JJíiSTv,"&>> 
Tisza IstvAn (volt FUrdrt-utca) 1O.

— A sertésekkel etetlte meg csecsemőjét. 
Mint Szarvasról jelentik: a esendőrség letartóz
tatta Cselhő Mária szarvasi leányt, aki házas
ságon kívül született csecsemőjét a sértésekkel 
megetette Az elvetemült cselédleányt bcszálli 
tolták a királyi ügyészség fogházába.

— A gyorsírók gyűlése. A Magyar Gyorsírók 
Egyesülete április 2-án, szerdán este, a vas- 
utcai kereskedelmi iskolábnn rendes havi ülést 
tart. Az ülésen dr Dengl János egyetemi tanár, 
dr. Wagnrr József és Rónai S tartanak elő
adást.

'■•merő Hatkov on a.v rt>ndörfelUgy»i

Nemzetközi Nvomozo irodáié
IV.. VAcl-Ulca 20 AU! 8b0— Sí

K ékeld, diszkrét megt> znaté

— A közjegyzők közgyűlése. A Közjegyzők 
Országos Szövetsége Lázár Ferenc felsőházi tag 
elnöklésévcl vasárnap délelőtt tartotta meg ez 
évi közgyűlését a budapesti törvényszék es
küdtszéki termében. Az elnök megnyitó beszé
dében a kari szolidaritás fontosságát hang
súlyozta, majd elmondotta, hogy az ügyvéd- és 
közjegyzólársndnlom között felmerült ellentétek 
már szünőben vannak. A szövetség közgyűlése 
után a Budapesti Királyi Közjegyzőkamara tar
tott közgyűlést Janits Imre kormányfőtanácsos 
elnöklésével.

WIIITIR
V« • rovatban későitekért sem s szerkesztőség. nem • 

kiadóhivatal nem váltál tclelrtaséget.

Mezei Ernő nevfl, már többévi fegyházat ült, 
közismert nemzetközi szélhámos a volt üzletem 
ben történi betöréssel kapcsolatosan a valóság 
nak meg nem felelő rágalmakat terjeszt szemé
lyemről és tudomásomra jutott, hogy a Magyar 
Francia Biztosiló elleni peremben, kinél üzle
tem biztosítva volt különböző egyéneket hang 
zatos ígéretekkel hamis tanórásra akar rábírni

Ezekután felkérek mindenkit, kiket ellenem 
hamis tanulásra akart rábírni, de At ajánlatá
val együtt visszautasították, szíveskedjenek cl- 
melkct velem közölni, hogv ellene n bűnvádi el 
járást megindíthassam

OaUrreteher Náaóst.

— A Bristol brldgeverscnye szombaton 
éjjel zajlott le 96 Játékos részvételével. Első 
lett Taussig Aladár őrnagy, második Szarvas 
István mérnök, harmadik Schönberger Ar 
nőid, negyedik Smolkn Olga.

— Rejtélyen, halálos mérgezés. Békésről 
jelentik: Körösi András hentesmester va
sárnap fejfájás ellen migrenin-pasztillákat 
vett be. A pasztillák bevevése után heves 
rosszullét fogta el, kórházba szállították, ott 
néhány óra múlva meghalt. Megállapították, 
hogy halálát higangmérgezés okozta. Meg
indult a nyomozás annak tisztázására, hogy 
miképen történt a halált okozó rejtélyes 
mérgezés

— A Henteslpartcstület közgyűlése. A buda
pesti hentesiparteslűlct vasárnap délelőtt ren
des évi közgyűlést tartott. Bittner János elnök, 
valamint több felszólaló rámutatott arra, hogy 
a hentesipar Budapesten lassan elsorvad s en
nek az elsorvadásnak oka a Székesfővárosi 
Községi Élelmiszerüzem, a Körtisztviselők Fo
gyasztási Szövetkezete és a Hangya Szövetkeze
tek konkurr. nciála. A közgyűlés — mondotta 
Bittner elnök — minden törvényes eszközt meg, 
fog ragadni a szövetkezetek túlkapásai ellen. 
A mindvégig izgalmas hangulatban lefolyt köz
gyűlés elhatározta, hogy két hét múlva a régi 
képvisclőliázban a rokonipartestületekkel együtt 
demonstratív közgyűlést tart, amelyen tilta
kozni fog az ipart érintő több súlyos rendelke
zés ellen

Finom férfiöltönyök és {elöltök csaknem félárban, 
példátlanul leszállítva!
Április 1-től 5-íg

árukészletét csökkenten! kívánja. Minden 
darab a legtökéletesebb kiállításban ké
szült. Nem tömeggyártmány, hanem szak
képzett munkások teljesítménye. E cég nem 
a haszon elérésére törekszik, hanem főcélja 
a Jó hírnév kiépítése és ezért a vevő többe- 
kap, mint amit remélt. Felhívjuk t. olva 
sóink figyelmét ezen olcsó vásárlási lehető
ségre, mert ilyen alkalom többé nem lesz.

— Az asztaloslparlestület közgyűlése. A budo 
pesti asztalon ipartcstület Nagy Antal törvény
hatósági bizottsági tag elnök lésével vasárnap 
délelőtt tartotta ezévi rendes közgyűlését. Az el
nök megnyitójában rámutatott az asztalosipa 
rosok súlyos helyzoére. Füredi Lajos titkár je
lentése után megválasztották a tisztikart. Majd 
a nyolc órai munkaidő bevezetése került szóba 
Az ipartestület a nyolc órai munkaidő beveze
tése mellett foglalt állást.

— A főváros nyugdíjas tisztviselőinek köz
gyűlése. ANyugdijas Fővárosi Tisztviselők Egye
sülete március 30-án tartotta meg rendes évi 
közgyűlését Szilágyi F. Lajos ny. műszaki fő
tanácsos elnöklete alatt és az egyesület tagjai
nak élénk részvétele mellett. Az elnök magas 
nívójú megnyitója után Schrott Béla ny. szám
tanácsos, igazgató-titkár ismertette az igazgató
tanács évi jelentését, mely után Éber József m. 
kir. kormánytanácsos, főreálisk. tanár, szám- 
' izsgálóbizotság elnöke és Perényi Lajos közép
iskolai igazgató, főpénztáros tették meg jelen 
tésüket Grósz József polgáriskolai igázgató a 
vezetőség nagy érdemeit méltatta. Ezután dr. 
Ripka Ferencet, dr. Sipőc Jenőt és dr Gallina 
Frigyest tiszteletbeli tagokká; helyettes elnök
nek: dr. Szepessy Rezsőt választották meg.

— Parlamenti gépiró-veraeny. A Magyar 
Gyorsíró Szövetség vasárnap délelőtt tartotta a 

cnm-i együtt összesen . parlament épületében országos gépiró-versenyét. 
be László Sándornál, ’ amelyen több, mint hatvan gépirónó vett részt, 
delósek utdó.ótk’.. IÁ verseny eredményé* * ma délután hirdetik ki.

Kérjen (iji3 harisnyát!

Saját késrftményfl divatos férfiöltönyök 
és felöltők remek szabásban, kifogástalan 
kivitelben, amelynek eladási áru 70 és 80 
pengő volt, most egységárba- 

^5 pengő 
laíszló Lajos férflruha-üzletében, Vilmos 

császár út AO Ezen kivételes rendkívüli 
leszállított olcsó ár oka, hogy a cég nagy

— A Balatoni Szövetség közgyűlése. Vasárnap 
tartotta évi közgyűlését Onáry Ferenc dr. felső
házi tog elnöklésévcl a Balatoni Szövetség. A 
közgyűlésen résztvettek a belügyi, népjóléti és 
földmivelésügyi minisztériumok képviselői is. 
Sümeghy Vilmos az uj fürdőtörvény kiadását 
sürgette. Tábori Kor-él a vízumkényszer meg- 
szünetését kérte, Báder József dr. a Siófoki 
Fürdőegyesület titkára pedig méltányos nyara
lási kedvezményt kért az Országos Ggyvédotthon 
Egyesület tagjai számára. Ezután még több in
dítványt fogadtak ei.

világhírű KerfiKu^roK, 
részletre Is.

TMY AnAT íí VII.,Thököly nt 28, Keleti p.u.1J közelében Árjegyzék ingyen.

— Megszüntették az eljárást a Welszherger- 
flvérek ellen. Ismeretes, hogy a Fittet feljelen
tésére eljárás indult Wfíszberger Ferenc vezér
igazgató és Weiszbergcr Zsigmond vegyész el
len A vizsgálat azonban tisztázta őket és a 
vádtanács most bűncselekmény hiányában 
mindkettőjük ellen jogerősen megszüntette az 
eljárást.

— Férfiszövet- maradékok fekete, sötétkék, 
barna és kékesszürke. 3 méter egy férfiöltönyre 
elegendő hozzávaló bélésekkel együtt összesen 
35 pengőért szerezhetők l '' '' \
Rákóczi-ut 50. Postai rendelések utánvéttel.

A tavaszi snuat ugOftságal: 
az összes asztalainkra uaör asztak:
Selymek szövetek, csipkék, nanszu-b Utaztok, vász
na;!, sifonok női-férfi fehérneműek, kesztyűk, 
gyermek zoknik es trikók (kldb?r-.er Bemberg őr 
Filtex milelymck, kabátbélések. Ezenkívül a ha
risnya- cs kötött-szövöit-osztá yon

*ajb SS
A fsstt cikkekben a legpompásabb választék igei olcsó Arak mellett All nb. rendolkesésérs

Kiéin Untai
divatnagyáruh&zAban KirAly-utca 53 (Akácfa-utca barukj

* A Gjb Bemberg selyemharisnya
Gutlmann és Fekete cég 1'vdapest—Óbuda mo
dern felszerel sü, többszáz munká t foglak ?ta ó 
gyárában készül. Ezen hm tanyákat ugy ímíós 
minőségük, va>amlnt ténylegesen JuUnvos ara k 
miatt a nölgyközönség szívesen vásáré Ja. Fzen- 
kívül pedig, mint elsőrendű magyar készitm^ yü 
Iparcikket, minden magyar nő büszkén v.seibeti 

A jelzés, amely a minő éget garantálja rn nden pár hartanyáp iát a'.o. 5
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Halálos motorkerék
pár szerencsétlenség 

Halálos motorkerékpár-szerencsétlenség 
történt vasárnap este 9 órakor a Budaörsi-ut 
37. számú ház előtt. A főváros irányából egy, 
nagy motorkerékpár közeledett sebes iram
ban a közeli utcakercszteződés felé. Ügylét, 
szik, hogy motorhiba történt, mert a mint
egy 80 kilométeres sebességgel száguldó mo
torkerékpár

hirtelen oldalt csúszott és teljes erővel 
neklvúgódott egy utszéll fának.

A motorkerékpár utasai a földre zuhantak. 
A kivonult mentők

Stambach Alajos szakaszvezetőt már 
holtun találták.

Súlyos zuződásokkal szállították az alkotás
utcai helyőrségi kórházba a motorkerékpár 
másik utasát, Józsa László 23 éves szakasz, 
vezedőt.

FAJOSLABLMK!
pfflnklurti intézetünk asf’zistensnője, a v lág- 
hfrfl Fzab May ttikörrellexgéppel 1930. A r. 
2-től ápr 10-ig díjmentes láb onzultációt tart

SLPIXÁTOR
Magyarországon először

SALUATOR KŰTSZERGVAR RT.
VI., Nagymező ucca 6.

Kérje díjmentesen 28. számú lábhygfenlai 
áriegyzékünket

— Állami nyugdíjas nem fizet biztosítási 
járulékot A múlt év elején lépett életbe az 
öregségi és rokkantsági biztosításról szóló 
törvény, amelynek alkalmazása körül hosz- 
szabb ideig fennakadások mutatkoztak, 
amelyek sokat foglalkoztatták a munkaügyi 
biróságot. Vermes Zsiginond poslaíöellcnör 
nyugaloinbavonulása után a Gschwindt-íéle 
szeszgyár alkalmazásába lépett. A Magán
alkalmazottak Biztosító Intézete ekkor Ver
mesre is kiterjesztette nz, öregségi és rok
kantsági biztosítás kötelezettségét, amely 
ellen Vermes előterjesztéssel élt. A MABI 
igazgatósága nem mentesítette Vermest a 
biztosítási kötelezettség alól, mire a tiszt
viselő a munkaügyi bírósághoz fordult, ahol 
Rosconi Titusz dr. törvényszéki biró elvi 
jelentőségű ítéletében helyt adott kérésének 
és kimondotta, hogy nem köteles biztosítási 
járulékot fizetni.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII„ 
Vilma királynő-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos irányítása mel
lett, kétágyas klinikai rendszerű külön 

, szobáiban.

O A WIENER BANKVEREIN, WIEN, igazga
tótanácsa megállapította az 1929. üzletév mérle
gét, mely 2,960.510.59 schilling tiszta nyereség
gel zárul. Az igazgatótanács a folyó évi ápri
lis 24-iki közgyűlés elé azt a Javaslatot ter
jeszti, hogy részvényenként 1 schilling — 5%l 
osztalék (a mull éviién 1.50 schilling = "'/»%• 
a részvényesek közölt feloszlassák és 210.51 O-jO 
schilling uj *zámlára  átvitessék Ezen az. ülé
sen VVe/ner Sándor, az Ephrussi & Co. bécsi 
bankház céglngjn, az igazgatótanácsba kooptál- 
tatott és alelnökké megválaszlatott.
o A MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA 

RT. igazgatósága megállapította az 1929-i üzletév 
mérlegét és elhatározta, hogy április 12-ére 
hívja egybe a rendes évi közgyűlést, amelynek 
a szokásos tartalékolások és dotációk mellett 
részvényenként bnrmincnyolc pengő osztalék 
kifizetését fogja javasolni.

O A MAGYAR-CSEH IPARBANK RT. 1 P. 
Illetőleg 0.50 P osztalékot fizet.

O A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG villamos es 
KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK SZÁMÁRA 
(TRUST) az 1929. évben 5.221.885.20 pengő 
bruttó jövedelmet ért el. A költségek, ndók 
és leírások levonása után 3,172.468.40 pengő 
tiszta nyereség mutatkozik (a múlt éH 
2,150 186 87 pengővel szemben). Az Igaz
gatóság az április 10-re egybehívott közgyűlés
nek Javasolja, hogy az üzletév folyamán 21 
millió pengőről 35 millió pengőre felemelt 
alaptőke után a múlt évivel egyenlő, vagyis 25 
P névértékű részvényenként 2 P osztalék = 8%. 
fizettessék. Egyúttal elhalórozla az igazgatóság, 
hogy a múlt évi közgyűlésen a részvényeknek 
4:1 arányban való összevonására vonatkozóii g 
hozott határozatot az osztalékfizetéssel egyide
jűleg hajtja végre. Végül az igazgatóság Lunzcr 
Pál és Szegő S. Zsigmond igazgatókat nz ügy
vezető-igazgatói címmel ruházta fel.

O A MAGYAR KERESKEDELMI HITEL
BANK — SCHOPPER J. G. RÉSZVÉNYTÁR- 
SASÁG az 1929. üz.lelévre 6.60 pengő osztalékot 
fizet

O A SZEGEDI KENDERFONÓÖYÁR BT. 
múlt üzletévét 369.595 P tiszta nyereséggel 
zárta. A 2-75 P évi osztalékot április i-töl Sze
geden és a Kohnsr Adolf Fiai cégnél Budapea- 
len fizetik.
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A francia kamara el
fogadta a Young-tervezetet

Párizs, márc. 30.
(Saját tudósitónk telefon jelenté se.) A fran

cia kamara szombat éjjel tartott ülésén, 
amely vasárnapra a hajnali órákig elhúzó
dott a Young-tervezetet magábanfnglaló 
hágai egyezményt 545 szavazattal negyven 
ellenében

elfogadta.
Tardieu ministzerelnök az egyezmény be
cikkelyezésével kapcsolatban felvetette a 
bizalmi kérdést.

— Idffjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
tette közzé. Az ország nyugati felében még 
esőre hajló, egyébként változékony, inkább 
hűvös idő várható keleten gyenge éjjeli fa
gyokkal.

— József főherceg családjával elutazott 
Rómából. Rómából jelentik: József királyi 
herceg, Auguszta és Magdolna királyi her
cegnők ma reggel elutaztak Rómából. Egy
heti római tartózkodásuk alatt tett látoga
tásaikon kívül az olasz királyi pár családi 
ebédet adott tiszteletükre. A főhercegi csa
lád római látogatásának utolsó napján meg
látogatta a maltai lovagrend nagymesterét 
és helyettesét, majd részt vett a Vatikánban 
a pápa jelenlétében tartott szinfónikus eg’ 
házi hangversenyen.

— Szabadlábrahelyeztek egy arzéngyi'k. 
■ággal gyanúsított csongrádi asszonyt. .$ 
gedről jelentik: A tiszazugi arzéngyilkossá
gok nyilvánosságra kerülése alkalmával, a 
szegedi ügyészség letartóztatásba helyezte 
Kiss Andrásné csongrádi asszonyt, akit az
zal gyanúsítottak, hogy arzénnel megmér
gezte Eke Rókus 70 éves gazdálkodót, hagy 
annak vagyonát megkaparintsa. Elrendelték 
a hulla exhumálását s az egyes testrészeket 
megküldötték a budapesti vegyvizsgáló in
tézetnek. Vasárnap érkezett vissza Szegedre 
a vegyvizsgáló intézet fővegyészének jelen
tése, melyből kitűnt, hogy sem a holttest 
egyes részeiben, sem pedig a koporsóban 
talált földben az arzén nyomai nem mutat
hatók ki. A vegyészeti szakvélemény alapján 
vasárnap délben az ügyészség Kiss Ándrásnét 
szabadlábra helyezte, a nyomozást azonban 
továbbfolytatja.

— Ujabb két letartóztatás ■ tályai rabló
támadások ügyében. Sátoraljaújhelyről je
lentik: Az Urikány-Zsilvölgyi bányatársaság 
tállyai telepén, mint megírtuk, vakmerő 
rablótámadás történt. A telep éjjeli őrét le
ütötték, majd megfúrták az iroda páncél
szekrényét, ahonnan 12.000 pengőt vittek el. 
A rablótámadás ügyében több cigányt tar
tóztattak le, most pedig ujabb két letartóz
tatás történt: a csendörség elfogta Nagy Já
nos cigánylegényt és Trojka Mária cigány
leányt, akikkel együtt most már öt letartóz
tatottja van a rablótámadásnak. Az eddig le
tartóztatott Kolompár János cigánynak és 
társainak valószínűleg egyéb bűncselekmény 
is terheli a lelkét, mert a vecsési csendőrség 
most kérte ki őket a sátoraljaújhelyi ügyész
ségtől, hogy hasonló bűncselekmény ügyé
ben kihallgathassa Kolompárt és társait.

— Két hullát fogtak ki a Dunából. Néhány 
nappa] ezelőtt az óbudai hajógyárnál egy 
idősebb férfi holttestét fogták ki a Dunából. 
Vasárnap délelőtt megállapította a rendőr
ség, hogy az Óbudánál kifogott halott Kiéin 
Mihály 63 éves nagykovácsi! földmives, aki 
a múlt héten vetette magát a Dunába, öngyil
kossági szándékból. — Csepelen a Csillag
telepnél is kifoglak néhány nappal ezelőtt 
egy ismeretlen férflholttestet a Dunából. Va
sárnap délelőtt ebben az ügyben is ered
ményre vezetett a rendőri nyomozás, amely 
megállapította, hogy a Csepelnél kifogott 
halott, Vargha Ferenc 22 éves sofíörrel azo
nos, aki Budapesten, a Kálvária-tér 4. szám 
alatt lakott és aki ismeretlen okokból ölte 
magát a Duna vizébe. 

i Holnap, kedden
uj műsor a

Legdrágább hely 6 pengő

Kezdete tél » Arakor.

Szemző eyula ellen 
vasárnap elfogatóparancsot 

adott ki az ügyészség
JöuedOhi Rinagas miatt genznuotetesre ne tök, de nem fizetett 

es a penzhünteiest helyettesítő egydu i foghazat sem Ölte le
Vasárnap nagy feltűnést keltő elfogatópa

rancsot bocsátott ki a budapesti királyi 
ügyészség. Az elfogatóparancsot, amelyet még 
a vasárnap folyamán megküldöttek a főka
pitányságnak, idősb Szemző Gyula ny. fő
ispán ellen adták ki a hatóságok egy régebb 
idő óta folyó jövedéki kihágás ügyében.

Szemző Gyula, aki a budapesti társaság
beli életnek egyik jól ismert személye és aki 
legutóbb sokat szerepelt a nyilvánosság előtt 
Pozsonyban történt letartóztatásával és bé
csi vizsgálati fogságával kapcsolatban, tud
valévőén tisztázta magát a Lédcrcr-féle bom
bamerénylet ügyében és a bécsi hatóságok 
megszüntették ellene az eljárást. Szemző 
Gyula akkoriban nem tért vissza Buda
pestre, hanem Berlinbe utazott és olt ven
déglőt nyitott. Időközben körülbelül

njolc-tiz nappal ezelőtt rövldebb Ideig 
Budapesten is tartózkodott, de azután 
i’jból visszautazott' a német fővárosba.
Az elfogatóparancs, amelyet most a buda- 

■ sti ügyészség kiadott ellene, egy jövedéki 
'ih'pással kapcsolatos, amely miatt a bün-

— Baleset érte Painlevét. Párizsból jelen 
fik: Painlevé volt hadügyminisztert sajnála
tos baleset érte, amelynél olyan súlyosabb 
természetű zuzódásokat szenvedett, hogv 
legalább 14 napig a szobát kell őriznie.

— Kerékpárjával nekiszaladt a villany
oszlopnak. Súlyos motorkerékpár baleset 
történt vasárnap délelőtt az Aréna-ut 100. 
számú ház előtt. Herzmann Róbert 30 éves 
föpincér haladt az Aréna-uton Bp. 55—6G6. 
rendszámú motorkerékpárjával, amikor ed 
dig meg nem állapított okokból a motor
kerékpár hirtelen kanyarulattal nekiszaladt 
a villanyoszlopnak. A gépkocsi megrongáló
dott, a föpincér az úttestre zuhant és rend 
kivüi súlyos sérüléseket szenvedett. A men
tők eszméletlen állapotban vitték a kun 
utcai kórházba.

— Márciusban félszázalékkal olcsóbbodott 
a megélhetés. Igaz, hogy nem érezhető arány
ban. de a statisztika szerint márciusban 
0.52 százalékkal olcsóbb lett a pesti polgár 
megélhetése. Gál eBnö, a Szakszervezeti Ta
nács titkára most állította össze a márciusi 
indexet, amelynek ala-’án márciusban egy 
munkáscsalád ellátására 73.56 pengőre volt 
szükség. Ezzel szemben az átlagos hetibér a 
szakmunkásoknál 42 pengő, úgyhogy a mun
káscsaládok keresete és szüséglete között 
heti 31.56 pengő deficit mutatkozott. Ezt a 
hiányt a legfontosabb szükségletek megvo- 
nása és nagyfokú nélkülözések által tudják 
a családok kiküszöbölni. Márciusban a 0.52 
százalékos olcsóbbodás ellenére a békeévek
kel szemben 48.8 százalék a drágulás, ami 
azt jelenti, hogy koronaértéi ben a békebeli 
egy koronával szemben, ma 21.544 koronára 
van szükség. Az élelmiszereknél 19.791-szeres 
a drágulás aránya koronaértékben. Pénzünk 
vásárlóereje 67 arany fillérrel egyenlő.

— Társasvacsora Stern Samu hitközségi el
nök tiszteletére. A Pesti Izr. Hitközség VII. 
templomkörzete vasárnap este az Erzsébetvárosi 
Kör helyiségében Stern Samu udv. tan., a nesti 
Izr. hitközség elnöke tiszteletére társasvacsorát 

rendezett. ... , „
— A Cserkészleány Szövetség jublláris köz

gyűlése. A Magyar Cserkészleány Szövetség 
fennállásának 10. évfordulóján, a Tudományos 
Akadémia üléstermében vasárnap délelőtt dísz
közgyűlést tartott Anna hercegasszony rész
vételével Az ünnepi beszédet Lindenmá'<tr An
tónia, a Szövetség elnöke mondotta, akinek 
Anna hercegasszony ezüst emlékjelvényt nyúj
tott át. A jelvények kiosztása után az. egyes 
képviseletek mondottak üdvözlő beszédeket.

I
IESTABAN

- eddig Is. ezentftl Is - P-t tettek ki r>

kózós szobai ápoló*  költségei. Eg>ágyas szobák
ban il P-tól. erkélye*  déli szobákban 18.88 P-i 
Az összköltségeket magukban foglaló heti puusálr 
órai: 84-17 P.

Klinikai ágyai 7.20 P
9700 öles őspark Telelőn 501-W 
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— Értesülésünk szerint a világhírű Frank
furti Supinator Somp. első asszisztensnője 1930 
IV. 2—10-ig vizsgál díjmentesen fájós lábakat 
a Salvátor Kölszergyár Rt. próbatermében, 
VI., Nagymező-utca 6

_  Az április 1-én kezdődő harlsnyavinár az 
érdeklődés központja. Beck Gyula, VII., Erzsé- 
liet-körot 32. üzletében páratlanul olcsó In 
risnyavúsár kezdődött meg. ahol a hölgyeknek 
alkalmuk nyílik az egész évben szükséges bari
nyakéi zlct ükét beszerezni.

tetötörvényszék és az Ítélőtábla jogerős Íté
lete magas pénzbüntetéssel sújtotta.

Az elfogatóparancs szerint, a kiszabott 
büntetésből még 5790 pengő 14 fillér 
hátraléka van Szemző Gyulának, amely 
büntetés egy évi fctgházbüntetéssel he

lyettesítendő.
Mivel Szemző Gyula ezt a hátralékot nem 
fizette meg, az ügyészség most elrendelte 
körözését egy évi fogházbüntetésének a vég
rehajtása végett. A körözőlevél személy- 
leirása szerint, id. Szemző Gyula a bács- 
bodrogmegyei Kulpi községben született, 
foglalkozása nyugalmazott föisnán, leg
utolsó lakhelye Budapest, Lendvay-utca 12.

Szemző Gyula, aki bizonyára az utóbbi 
idők izgalmai miatt feledkezett meg pénz
büntetésének leróvásáról,

alkalmasint most sürgősen rendezni 
fogja ezt az ügyet és az egyévi fogház
büntetés helyett inkább lefizeti majd 

pénzbüntetésének hátralékát, 
ami azután az elfogatóparancs visszavoná
sára vezet majd.

— Rendkívüli közgyűlést tartott az Erzsébet
városi Kör. A VII. kerületi Erzsébetvárosi Kör 
ez év február havában rendes közgyűlést tar
lóit. A közgyűlés és egyben a kör elnöke, 
Ugrón Gábor lagdijfelemclési javaslatot terjesz
tett a tagok elé. A Kör tagjainak jelentékeny 
része, élesen kikelt a tervezett tagdíjemelés el
len. Élükön Elek Hugó dr. felszólalásában ki
jelentette, hogy a javaslat teljesen alapszabály
ellenes és az nem vihető keresztül. Az elnök 
mégis szavazásra bocsátotta a kérdést és ja
vaslatát ellenpróba elrendelése nélkül elfoga
dottnak jelentette ki. A Kör ellenzéke nevében 
dr. Elek Hugó a tagdijfelmelés megszavazását 
megfellebbezte a belügyminiszterhez, aki ennek 
a fellebbezésnek helyt is adott s a közgyűlés 
alnpszahályellenes határozatát hatályon kivüi 
helyezte. A belügyminiszteri rendelkezés értel
mében a VII. kerületi Erzsébetvárosi Kör most 
április hó 10-ére rendkívüli közgyűlést hivott 
össze, amelynek napirendjén „alapszabálymó- 
dositás" burkolt cime alatt kívánnak foglalkozni 
a hatálytalanított tagdíjemelés kérdésével. Mi
vel a meghívón ez világosan kitüntetve nincsen, 
közérdekűnek tartjuk, hogy az Erzsébetvárosi 
Kör tagjainak figyelmét felhívjuk arra, hogy 
súlyos anyagi érdekeikről lesz sző az április 
10-iki rendkívüli közgyűlésen .éppen ezért na
gyon ajánlatos, ha azon minél nagyobb szám
ban vesznek részt.

— A gyógyszerészek közgyűlése. Az Okleve
les Gyógyszerészek Országos Egyesülete vasár
nap délután tartotta ezévi közgyűlését. Dohos 
Gábor elnöki és Mátray Gusztáv titkári jelenté
sének elfogadása után Bokor László indítvá
nyára kimondták, hogy mozgalmat indítanak a 
pályára felvehetők számának korlátozása érde
kében. Mészáros Dezsőnek szociális intézmény 
felállítása, Czira Jenőnek pedig az állóshalmo- 
zások meggóttását célzó indítványát egyhan
gúan elfogadták.

— Letartóztatták n Pátria Biztosító orosházai 
fiókjának vezetőjét. Orosházáról jelentik: Az 
orosházai rendőrség vasárnap letartóztatta 
Bolla Pétert, a Pátria Biztositó Intézet oros
házai Hójának vezetőjét, aki ellen csalás és 
sikkasztás címén többrendbeli bűnvádi fel
jelentés érkezett. A feljelentések szerint Bolla 
pénzeket vett fel, hogy ügyfelei részére kölc.sön- 
keppen folyósítsa, a felvett pénzek egyrészet 
azonban jogosulatlanul visszatartotta és ily- 
módon mintegy harmincezer pengőt saját cél
jaira fordított.
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űuermekeknek
22—27-*s  nagyság

8.35
enffő

cipő kitűnő és tartós amazokból készül, rendkívül olcsó 
és mindenki hordja, mert kényelmes és egészséges 

Csak -védjeggyel a talpán valódi!

Csak egyszer egy sviíen l
Eridén március 31-től árusítja a világhírű

alig észrevehető
BzdpstLhiiíau te veri htrlin c.it

Quortrx selyem 8.50 és 7 50 helyett, 
a legújabb tlivalszinekben. kis szép

séghibával ....!' 3.01 és 4.80
Garantált tiszta hernyó
selyem 8.70 helyett, kis 
szépséghibával ...........................P 4.80

Női n-osóselyerrnnilróg gyönyörű fehérnemöszinekben 
4-80 és 3.20 helyett kis szépséghibával P 1.50 és 1.80

Ezenkltűl:
la selyemflór hrisnya 3.50 helyett . . . . P 8.20 
la legfinomabb mosóselyemharisnya 590 
helyett ............................................................................ p j.to
la térdzokni, divatminták...................... P 2.20 és 1.50

Ne csak az árakat, hanem a minőségeiket is 
hasonlítsa össze, mert

Etam-harisnga elismert 
aitfísistSKtiat 

Menny tsCgeladAs Jogát fent irtjuk! 

Csakis V.I., Erzsfiael-Körút 44.
szám alatti üzletünkben

A mérnöki kamara 
közgyüíése

A Budapesti Mérnöki Kamara Kossal ka 
János dr. egyetemi tanár elnöklésével vasár
nap délelőtt tartotta meg a régi képviselő
házban ezévi rendes közgyűlését. Az elnök 
megnyitójában megemlékezett az elmúlt év 
eseményeiről, köztük a mérnöki díjszabás 
megalkotásáról, majd 7homa Frigyes titkár 
indítványára kimondották, hogy a mérnöki 
állások közvetítését a jövőben a Kamara 
fogja intézni.

Ezután a titkár előterjesztette a jelentés 
tervezetét, amelyet a Kamara 1929. évi mű
ködéséről a kereskedelmi kormányhoz kí
vánt felterjeszteni. A közgyűlés az izgalmas 
vita után elfogadta az előterjesztést.

Halász Albert indítványára elhatározták, 
hogy felírnak a kereskedelmi miniszterhez, 
a hitélet egységesebbé tétele érdekében. 

' Az indítványt elfogadták, majd több felszó
lalás után megválasztottál^ az uj tisztikart. 
A kamara négyezer tagja közül 1700-an 
szavaztak s a szavazás eredménye az lett, 
hogy az elnök ismét Kossal ka János egye
temi tanár, országgyűlési képviselő lett 
Alelnökök Sándy Gyula műegyetemi tanár 
és Horkóczy Samu, a Rimamurányi és Salgó
tarjáni Vasmű műszaki vezérigazgatója let
tek.

— A MFTR klsdunal és tiszai azcmélylinjó- 
járatainak megindítása. Az egyidejűleg kiadott 
menetrend szerint: Budapestről Esztergomba az 
első személyhajó április 1-én 14 óra 20 perckor, 
Esztergomból Budapestre április 2-án 1 órakor 
indul és azontúl naponta közlekedik. Szolnok
ról Csongrádra és Szegedről Csongrádra a sze
mélyszállítással egybekötött első teherhajójárat 
április 1-én, ellenkező irányban 2-án, azontúl 
péntek kivételével naponta indul.

— A Délniagyarországl Közművelődési Egye
sület közgyűlése. Szegedről jelentik; A Dél
magyarországi Közművelődési Egyesület vasár
nap tartotta közgyűlését. A közgyűlésen Her- 
czeg Ferenc, a DM KE elnöke, a Délvidékről és 
a Bánátról előadást tartott. Surányi Miklós 
,.Kis-Magyarország — nagy magyar irodalom" 
címen felolvasást tartott.

uccán, otthon, kertben, sporthoz 
h ordjon ön is

o cipőt
aphaio szUrKa, teher es leirata színben 

vörös gummr.aippal, gummtiisreggei

nőknek
85—41-e« nagyság

4.—
pengő

Férfiaknak
42-40-08 nagyság

4.55
pengő
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Rátkay Márton kínos 

incidense Török Rezsővel
MH PREMIER!
E

Az iró provokálta a színészt, aki darabja egyik 
lőszerepét játsza — Szabad-e a szerzőnek darabja 

próbáján közbeszólni
A szokásos színházi próbnveszekedéseken 

felüli izgalmas incidens játszódott le tegnap 
délelőtt a Városi Színházban, ahol 
Zerkovitz—Török Rezső Meluzina cimü ope
rettjére készülnek. Az affér, amelynek fő
hősei Rátkai Márton és Török Rezső, lova
glás utón vasárnap folytatódott.

Török Rezső ama szerencsés szerzők közé 
tartozik, akinek két opcreltszinház egyszerre 
próbálja egy-egy operettjét. így történik az, 
hogy Török Rezső, akinek mindkét gyer
meke kedves, hol a Fővárosi Müvészsztnház- 
bán a ,,Huszárcsiny"-né], hol a Városi Szín
házban a „Meluzina" próbáinál vesz részt. 
Mivel a Fővárosi Müvészszinház darabja 
hamarább éri meg a premiert, ezért az utolsó 
napokban Török Rezső inkább a Fővárosi 
Müvészszinházat látogatta. Tegnap azonban 
átment a Városi Színházba és ott meg
lepetéssel tapasztalta, hogy darabján tá
vollétében, megkérdezése nélkül, jelentős 
változásokat végeztek. Török Rezső, mi
kor ezt észrevette, egy feltűnőbb változásnál 
megállította a próbát:

— Pardon, Marcikám — szólt Rátkaihoz 
—, de én ezt nem igy Írtam.

— Utólagos engedelmeddel — szólt az ud
varias válasz — magam írtam ezt a darabba, 
azt hiszem, hogy ez igy jobban fekszik ne
kem.

Ezzel továbbment a próba, de kisvártatva 
Török újra közbeszólt:

— Bocsánatot kérek — szólt erélyes han
gon —, de én ebbe semmiesetre sem megyek 
bele. Én egv vígjáték-operettet Írtam és most

itt nekem egy olyan szokvány-operettet 
kezdenek Játszani, amelyet semmiesetre 

sem szignálnék nevemmel.
Ezekbe a változtatásokba semmiesetre sem 
megyek bele!

A hangulat egyre feszültebbé vált, amikor 
Rátkai azzal simította el a dolgot, hogy de- 
ferált a szerzőnek és megkérte a rendezőt, 
hogy a szöveget az eredeti formájára állítsák 
vissza. A kitörni készülő vihar azonban már 
a levegőben lógott. Hothy Hanna éppen Rát- 
kaival próbálta az . Adóm és Éva" cimü je

lenetét, amikor Török Rezső ismét megkoc
káztatott egy közbeszólást:

— Pardon. Marcikám én ezt igy monda
nám — és eljátszotta néki a jelenetet.

— Jól van, köszönöm — szólt Rátkai és 
nagyot nyelt hozzá

Mint ahogy történni szokott a próbákon 
a szerző ismét csak valami kifogásolni valót 
talált Rátkai játékán.

Erre fíátkai mayából kikelve kiáltotta le 
a nézőtérre Török Rezsőnek:

— Ezt pedig már kikérem magamnak, 
hogy ön engem játszani tanítson. 

Készséggel deferáltam a szövegmegváltozta- 
tási tervemmel, de abba nem engedek bele
szólni, hogy valamit hogyan játsszak el. Tes
sék észrevételeit a rendezővel közölni.

Török sem maradt adós a válasszal és igy 
kiáltott vissza:

— A szezon elején a Vígszínházban i® 
ment egv darabom, ahol szintén vannak 
olyan kitűnő rendezők és művészek, mint 
itt. Ott is akceptálták a szerzői intencióimat.

— Kár volt önnek a Vígszínházra hivat
kozni — kiáltott magából kikelve Rátkai —. 
inért nem az a fontos, hogy a színház hol 
áll. hanem hogy kik játszanak a színpadán.

Mikor a vita egyre élesebbé fajult, fíátkai 
kiment a színpadról. Ekkor Török Rezső 
ilyesfélét mondott a körülállóknak:

— Ezekután nemigen leszek Rátkai úrral 
baráti viszonyban. Eljátssza darabomnak éri, 
a szerepét és ezzei befejeztük a barátságun 
kall

Hogy Török Rezsőnek ezt a megjegyzését 
valaki hogy adta vissza Rátkainak, azt nem 
lehet tudni, de tény az, hogy

Rátkai a Városi Színház folyosóján 
rendkívül ingerült hangon mondott vé

leményt Török Rezsőről.
A színházi próbaaflfér azonban ezzel még 

nem fejeződött br. mer’ Török Rezső vasár
nap segédjei utján lovagias elégtételt kért 
darabja főszereplőjétől, fíátkai Mártontól. 
Könnyen lehetséges tehát, hogy egy szerző 
premierje előtt darabja főszereplőjével pár- 
bajozix.

r*

A magyar rendezői zsenialitás, az amerikai 
hangos filmtechnika diadalmas találkozása:

MMMOR 
ÉS BŰN

New York éjjel, New York fénye és árnya

Rendezte:
Fejős Pál

Főszereplők: Glenn Tryon, Evelin Brent, 
Nierna Kennedy, E. Jackson, Otis Marian

Bemutatja kizárólagos joggal:

BÉCSI
Mai előadások kezdete: fél 6, 8 és 10 órakor.

-  ----------------------- > i ~ C 1 1 ni
A Belvárosi Színház nagy premierje

Szerdán, áprl Is 2-án este 8 órakor
Gaál Franciska és Rózsahegyi Kálmán felléptével 

FRUSKA 
az óriási sikerű amerikai vígjáték Záport István átdolgozásában.

____________________ Jegyek egész nap válthatók

A darabhoz kerestetik a szerző
Nincs szerzője a Marion cimü darabnak, 

amelyet három hét múlva mutat be az Uj Színház
Néhány nappal ezelőtt postán kézirat

csomó érkezett az Uj Színház igazgatóságá
hoz. A postai küldemény természetesen egy 
színdarab volt, amelyet azonban

szerzője nevének elhallgatásával küldött 
be a színház Igazgatóságának.

Vitéz Miklós, u színház dramaturgja elol
vasta ezt a darabot, amelynek csak a cime 
volt ismeretes: Marion.

A dramaturg referált az igazgatójának,

’W> Lya & Georg 
outiKíoua i

hogy egy meglepően jő darabhoz jutottak a 
névtelen szerző jóvoltából. A darabot sür
gősen elő kell adni. A színház nem sokat 
teketóriázott, hanem kiszerepeztette a Ma
riont és hétfőre már próbát is íratott ki 
belőle. Egyelőre azonban a szerző erről még 
nem tud, mert a színház igazgatósága a 
Hétfői Napló által

kéri a szerzői, hogy darabja próbáján 
jelentkezzen,

mert a darabot tekintet nélkül arra, hogy 
megtalálják-e a szerzőt, vagy sem, körül
belül három hét múlva be akarják mutatni, 

íme egy kivételes példa, hogy ismeretlen 
szerzők is érvényesülhetnek a pesti szín
padon. ha van hozzá tehetségük és szeren 
csőjük.

Ádámok és Évák
Hangos vígjáték

Csütörtöktől
CORSO OMNIA

Premier után
A NÉPBIZTOS. Az Uj Színház valóban 

imponál merész és nagyvonalú programjá
val. A színház azonban eddig mindig vigyá
zott arra, hogy merész experimentumait iro
dalmi nívón tartsa, ami pedig teljes mérték
ben nem mondható el Orbók Attila színpadi 
müvéről. Mentségül szolgáljon azonban Or- 
bóknak, hogy a téma követelte a darab kőz- 
helyesitését. Az előadás azonban remek és 
semmi kétségünk nincs, hogy sikerre viszi 
a darabot. Egy egész sereg pompás, markáns 
alakítást sorolhatunk fel. Toronyi Imre. Har- 
sányi Rezső, valamint kisebb szerepeikben 
Baló Elemér, Várady Lajos, Boray Lajos. 
Gond a József és Gál Dezső külön említésre- 
méltók. A női szerepben Hollós Ilona tétová
zott határozatlan figurája miatt, Orsolya 
Erzsi pedig egy remekbeszabott nemes ve
retű orosz női portrét adott. Külön sort ér
demel Bársony István hatásos rendezése és 
Upor Tibor szép és egyéni díszletei.

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM. Schiller szo- 
morujótékát mutatta be vasárnap este a Ma
gyar Színház klasszikus előadásai sorozatá
ban. Beregi Oszkár régi szerepét, a Ferdi- 
nándot játszotta. Régi szerepét uj színekkel 
és kulturáltabb játékmodorávnl gazdagította. 
Lady Millfort szerepében Molnár Aranka 
volt az este meglepetése. A rendkívül finom 
hangú művésznő mély emberábrázolása meg
fogta a közönség szivét. Walter szerepében 
Rubinyi Tibort láttuk, aki ismét bebizonyí
totta, hogy minden szerepében egyformán 
kitűnő. Dicséretet érdemel a kisebb szerepé 
ben is ragyogó Justh Gyula és a Sophie sze
repében kedvesen és tehetségesen feltűnő 
Faragó Erzsi.

Mámor és bűn
Lélegzetvisszafojtóan izgalmas drámát 

mutat be ma publikumának a Décsi-mozi. 
Az amerikai élet forgatagának minden iz
galma ott örvénylik Newyork éjszakai életé
nek minden csillogása ott izzik ezen a fil
men. A film meséjével már találkoztunk 
színpadon is. A „Broadway" cimü dráma, 
amely Amerikának hosszú évek óta talán 
legnagyobb sikere volt és amely nálunk is 
nagy sikerszériával került előadásra a Fő
városi Operettszinházban, most egy zseniá
lis magyar rendező fantáziájának tüzében 
uj életre kap a mozi vásznán. Fejős Pál, a 
kitűnő magyar rendező készítette el a Braod- 
way hangosfilm variációját. Olyan kitűnő 
szereplőket kapott maga mellé, mint Evelyn 
Brent és Glyn Tryon.

Egy newyorki, mulatóhely, a Broadway 
egyik színes életű bárja az események szín
helye, ahol gyakran megfordulnak a frak- 
kos és szmokingot alkoholcsempészek is. 
.4 bárban gyilkosság történt, megölik az 
egyik alkoholcsempészt. Senki sem tudja, ki 
a gyilkos. Megindul a detektívek nyomozó 
munkája és lepereg előttünk a vizsgálat 
minden fázisa. Közben a káprázatos, mesés 
és színes rcvüjclenctck egész sora ékelődik a 
bűnügyi mese váratlan fordulatai közé. És 
a színest itt a szó legszorosabb értelmében 
kell vennünk, mert a revü jelenetek egy része 
valóban színes is. Rengeteg ötlet és fordulat 
után a bár egyik táncosgörlje kikutatja a 
gyilkost.

.4 Décsi-mozi legújabb műsorát a szenzá
ciósan érdekes amerikai filmen kívül, külö
nösen jól sikerült hangos híradók egészítik 
ki.

A csúnya lány

Premier
Pénteken, Április 4-én
Makay Margit

felléptével

Onagysága 
kimenője

a Magyar Színházban
Kedden ős csütörtökön
Molnár Aranka és 

Beregi Oszkár
felléptével

Ármány és 
szerelem

Hétfőn és szerdán

Volpone
a címFzerepben

Csorlos Gyulával

utolsó négy esti előadása a 
Fővárosi Művész Színházban
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Herterich, a bécsi Burgtheater 

igazgatója játssza a németre átül
tetett Ember tragédiája főszerepét 

Leopoldine Konstantin nyilatkozik az eseményről

Április 1—3-ig

. 1 “Ic ""Wt kulturpropa-
ganda szempontból is jelentős esemény fog le 
játszódni a bécsi rádió stúdiójában a kakivá

omol, et MoMwf Jenő fordítóit le ni- 
•netre. Ez az előadás már szereposzlásában is 
ünnepi

Ausztria legkiválóbb színművészei vállal
koztak a halhatatlan magyar mű Interpre

tálására.
A női főszerepet, Évát, Leopoldine Konstantin 
asszony, a legnagyobb német drámai színésznő 
jnlssza, Adóm Raoul Aslán, a kitűnő drámai 
sztár lesz. Lucifer szerepére eddig Albert Heinét 
a Burgtheater volt igazgatóját jelölték Va
sárnapra azonban változás történi, amennyiben

Herlerich, a Burgtheater jelenlegi Igazga
tója vúllulkozolt u nagyszabású szerep el

játszására.
A rendkívül érdekes rádiópremierre éjjel-nap- 
pal folynak a próbák Hans Nüchtern vezetésé
vel.

Leopoldine Konstantin asszonv a Hétfői '■■■

Haliíiay Tibor és Szőke 
Szakái! Bolváry 

óriásfilöijében
„Zwei Herzen lm •/. Takt“ az 
első német nagy ensemblelilm

Berlin most egy hangosfilm sikerétől hangos. 
Nekünk magyaroknak annál érdekesebb ez, 
mert a filmet Bolváry Géza, a Németországba 
szakadt magyar filmrendező készítette, aki ezzel 
a filmjével egyszersmind

óriási karriert csinált.
Az Universal, berlini ügynöksége állal, a film 
megjelenése után azonnal Amerikába szerződ
tette Bolváry Gézát. A film „Zwei Herzen im 
% Takt“ címmel hódította meg Berlint. A scená- 
rium Írója Frank Schultz, — aki Remarqueal 
történt utcai afférjéről nálunk is jól Ismert, — 
egy bűbájos történetet irt meg. A legérdekesebb 
a filmben az, hogy a rendező nem alapította 
sztárokra a film sikerét. Ez az első óriási en- 
semble film. A szereplők azonban egyénenként 
annál érdekesebbek. Azonkívül, hogy

Szőke Szakáll és Halmay Tibor 
pompásat produkálnak ebben a filmben, vi
szontláthatjuk itt az Atlantié egyik. főszereplő
jét, Kari We Isset, aki különben egyike a legis
mertebb berlini operettszinészeknek. Paul Höl- 
biger, a Burgtheater tagja, Kari Etlinyer, aki 
Darvas Lili partnere volt a Komédiában, Paul 
Morgan, aki Nagy Endre zsánerű konferansziró, 
mind jelentős szerepet kaptak ebben a bűbájos 
filmben. A muzsikáját Róbert Stolz, világhírű 
zeneszerző irta, akinek számos operettjét ismer
jük. A Fórum filmszínházban fog ez a film be
mutatásra kerülm a közeli napokban.

vígszínház
Szombaton, április 5-én először :

ma este
uagysonái

Vígjáték 3 felvonásban 
Irta: Hatuanv Lili

Főszereplők:
Gomtiaszogi Fridii.Gazsi mariska, Eszterfiftzg Ilona. Törzs. Hegedűs. Gom. makiarv

* Holló Klári DL chanson- éa előadóestje 
•ránt, amely ápr. 6-án este fái 9 órakor lesz a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében, nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. A többnyelvű szá
mokból álló uj műsorban Grcgot Vilmos 
operaénekes működik közre. Jegyek Fodornál 
(Váci-utca 1.) és a Zencakndémla portásánál.

.lói
JOBB!!
LEGJOBB!!!

A

TIBIIM*
MŰSORA

A apló bécsi munkatársának uj nagyszabású 
szerepéről a kővetkezőket mondotta.

— Már régen szándékomban volt fellépni az 
„Ember tragédiája**  Éva szerepében. Ezért fo
gadtam különös nagy örömmel dr. Nücblern, 
a rádió igazgatójának felszólítását. Ez már a 
második nagy magyar klasszikus szerepein. Ar 
■ Isö a Bánk bán volt, amclvnck Melindáját 
játszottam Reinhardlnál Berlinben Vészi József 
linóm fordításban. Ezenkívül még sok magyar 
darabban léptem fel. Elég ha megemlítem, 
hogy Lengyel M nyl ér*  .. Fánro nö ‘-jé| f ■ 
mint e er-.zer és H te cg Ferenc „Kék róki**  j 
ü'bb mint h iromsí. zsfor alakitoltam. Nag.o t 
örülök annak, hogy a németnyelvű rádió 
közönség Madách remekművének előadásából 
meg fogja tudni, hogy a magyar színpadi iro 
dalom nemcsak a jelenben virágzik, hanem 
nagy klasszikusokkal is dicsekedhetik. Remé
lem. hogv a jövő szezón elején színpadon is 
•'/j ’-' Jiíoom Évát. Mohácsi Jenő fordítását 
különösen all.almásnak találom arra, bog--’ 
’Mf.'.-A ipi;; t- Hon drámai költeménye a né- 

•■■Ivü közönség előtt nagy sikerre számit

SZÍNHÁZI napló
1\T emcsak színházi, hanem nagy társa- 

2 ’ dalmi esemény is a Vígszínház szom
bati premierje. Hatvány Lili.bárónő, a „Noé 
bárkája", „Első szerelem" és a csak idegen 
színpadokon játszott „Duell dér Liebe" cimü 
színmüvek szerzője hajol meg majd a Víg
színház biborfüggönye előtt. A bárónő, ak! 
a „Ma este, vagy soha" cimü uj darabjával 
rendkívül merész problémát érint, a követ
kezőket mondotta készülő premierjéről:

— Darabom az úgynevezett trükkös víg
játékok fajtájához tartozik. A tartalmát nem 
szeretném elárulni, csak annyit mondok, 
kogy egy olyan nagyvilági asszony a főhőse, 
aki meg akar vásárolni magának egy férjlt. 
Ahogy a férfiak a nőket tartják megvásárol- 
hatónak, ez a híres opcraénekcsnő, aki élete 
munkájában elfelejtett szeretni, most alko- 
nyulóban egy férfit akar pénzért magához 
láncolni. A férfiről azonban kisül, hogy nem 
megvásárolható. Gombaszögi Fcida játssza 
az operaénekesnőt, de olyan gyönyörűen 
énekel a színpadon is, hogy a nagy mű
vésznő ezirányu tehetsege részemre óriási, 
meglepetést jelentett. Hegedűs Gyula és 
Törzs Jenő két nagyon mulatságos és szim
patikus figurát alakit, igy minden reményem 
meg van, hogy a közönség jól fog mulatni. 
Azt azonban meg szeretném még jegyezni, 
hogy a Vígszínházban passzió szerzőnél: 
lenni. Díszletek, ruhák és a legapróbb kellé 
kék már régen a helyükön vannak, tehát 
azért, amiért másutt külön idegizgalmakon 
kell átesni, itt egy gondolatot sem kell paza
rolni. Itt csak be kell ülni a nézőtérre és 
ámulni, bámulni ezt a pompás együttest, 
összetartást és rendet.
TTa már a Vígszínháznál fariunk, beszámolha- 

lünk arról, hogy a szezonban végre Var
sányi Irén is megkapja első szerepét. A Vígszín
ház megszerezte előadásra Maugham legújabb 
színművét, amely témájában rendkívül hason
lít Szomory Takáts Alice-éhoz. Itt az anya 
(Varsányi Irén) öli meg beteg fiát, akit megcsal 
a felesége és ezért mérhetetlenül szenved a ha
lálos ágyán. Itt az a kérdés merül fel, vájjon 
szabad-e az anyának életétől megfosztani a 
betegség által halálraítélt és rettentő kínokat 
szenvedő gyermekét.
"TT a sár nap délelőtt izgalmakban bővelkedő 
V tisztújítóéi gyűlést tartott a Magyar 

Szövegírók és Zeneszerzők Egyesülete. A 
gyűlésen a fiatalok pártja küzdött az öre
gek pártjával. 4 fiataloknak ugyanis régen 
az a panaszuk volt, hogy a vezetőség őket 
elhanyagolja és csak a beérkezett nagy szer
zők érdekeit védi, sőt őket juttatja meg
felelő anyagiakhoz. A két lista közül mégis 
az öregeké jött be azzal a kivétellel, hogy 
Chorin Gézát tiszteletbeit alelnökké vá
lasztották és a kilenc tagú igazgatóságba 
újonnan Szilágyi Lászlót és Eisemann Mi
hályt választották be. Ezzel azután véget ért 
a zeneszerzők nagy zenebonája.
TJtcát kérnek a színészek Krecsányi Ignáenak. 
U Az Országos Színész Egyesület Igazgató
ságának legutóbbi ülésin Farkas Ferenc dr. ja
vaslatára elhatározták, hogy átírnak a Köz
munka Tanácshoz. Azt kérik, hogy Krecsányi 
Ignácról, a magyar színészet egyik úttörő mun
kásáról, a régi budai színigazgatóról nevezzenek 
el egy névtelen utcát.
J\Tagy bonyodalom támadt a héten egy szi- 

nézz körül, akit két színház szinlapja is 
egy estére hirdetett. Az Uj Színház kölcsönadta 
Baróthy Józsefet a Magyar Színháznak a Ham
let egyik szerepére azzal a megszorítással, hogy 
a Magyar Színház műsorrendjének alkalmazkod
nia kell az Ul Színházéhoz. Ezt a gondosságot 
azonban a Magyar Színház -/mulasztotta és 
orra az estire tűzte ki a Hamletet, amelyiken 
az Uj Színházban a Béla, aki huszonhat éves

illetve darab 
selyemharisnya, férUharisnya, készteti és nőt nadrág 
eddig még sehol sem létezett árakon kerUl eladásra:

Selyemharisnya
kis szépséghibával . ............... 8.00 helyett P

Selyemharisnya
ajour nyíllal, kis hibával .... 4.50 helyett P

Selyemhnrlsnya
garantáltan h’bdllan ..................5.S0 helyett P

2-20
2-50
3.9°

Hernyó-selyeniharisnya 1.20
tiszta selyemből, hibátlan .................   P *

I 

Férfi cérnazoii’ii
tartós minőség.....................................................P

Nííl és gyermek kötöttár i t.j.lon hágókban nagy választék!
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Molnár Ferenc két uj darabján 
dolgozik egyszerre

Az „Egy, kettő, három" című darabját a berlini Stúdió közvetítette 
következőképpen nyilatkozott uj darabjai
ról és mostani munkásságáról:

— Két uj darabon dolgozom. Az egyik 
történelmi, úgynevezett kosztümös darab és 
Olaszországban játszódik le, a másik darab 
modern társadalmi témát dolgoz fel. Az 
utóbbi darabomat ősszel Pesten fogják ját
szani » ezzel egyidejűén Berlinben vagy 
Becsben is megy.

Berlin, március 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

it h í,lése.) Molnár Ferenc, aki most állan- 
I:. i.n Xéni. tországban tartózkodik, vasárnap 
Drezdából Berlinbe érkezett, hogy az Egy, 
kitti, három cimü darabjának rádióclőadá- 
sán jelen legyen. A Hétfői Napló berlini tu
dósítójának vasárnap este alkalma volt be
szélgetést folytatni Molnár Ferenccel, aki a

cimü darab ment. Mivel Baróthy mindkét da
rabban jelentős szerepet játszik, a dolog pend- 
lizéssel nem volt megoldható. Tárgyalások in
dultak meg a két színház között, hogy vájjon 
hol játsszon Baróthy. Mivel az Uj Színház sem
miesetre sem volt hajlandó átengedni színészét, 
a Magyar Színház kénytelen volt a Vígszínház 
segítségét igénybe venni, amely Vértes Lajost 
kölcsönözte erre a szerepre. Vértes egy próba 
után beugrásával oldotta meg a kérdést.
E ejes Teri, a kitűnő szubrettszinésznő.
* súlyosan megbetegedett. Az Alvinci hu
szárok királyszinházi próbája alatt meghűlt, 
úgyhogy állandóan magas lázzal küzd. Or
vosai tanácsára kénytelen néhány heti üdü
lésre Abbáziába utazni. Éppen ezért a 
Kiráiv Színháztól szerződése felbontását 
kérte, amelyet betegségére való tekintettel a 
Király Színház teljesített is. Fejes Teri visz- 
szaadta az Alvinci huszárokban vállalt sze
repét, amelyet tőle Bársony Rózsi vett át. I 
A másik beteg szubrett, Szokolay Olly éppen j 

tegnap kapott Bécsből kitűnő szerződési 
ajánlatot, amelyet legnagyobb fájdalmára visz- 
sza kellett utasítania. E-í ---------—
nyíre enyhítette Biller Irén óriási vörös rózsa
csokra, amelyet egy meleg levél kíséretével a 
Csúnya lány ötvenedik előadása

Szerelmi keringő
Bájos és romantikus film kerül e héten bemu- 

uyyuuu /u/uuimű,u </<»;- , tatásra az Urániában. A régi békeévek gondta- 
Ézt azonban valameny- lan és vidám levegőjét varázsolja újra elénk 
................... " " ' , Willy Fritsch és Lillán Harvey legújabb produk

ciója, amely a „Liebeswaltzer" cimü őrökszé.p 
».................... —...... - után küldött 'operettet filmesitette meg, amely a magyar ke-

Szokolay Ollynak, aki betegsége miatt kénytelen , rcsztségben a „Szerelmi keringő" címet kapta.
volt kiugrani a siker-szériából, 
kor volt különben az egyetlen, 
leum alkalmával ajándékoztak, 
primadonna adta a másiknak.

A napokban egy színház 
rabia ünneplésé

Ez a rózsacso- 
amclyet a jubi- 
Ezt is az egyik

_._r_____ aif jubiláris da-
- — rabja ünneplésére bankettet adott és 
amihez hasonló még sohasem fordult elő, a 
banketten nem jelent meg sem a színház 
igazgatója, sem a szerzők. A színészek egy
mást ünnepelhették és szidhatták azokat, 
akik őket ebbe a rendkívül kényes és kel
lemetlen szituációba hozták. Az történt 
ugyanis, hogy a szerzők a jubiláris estén 
összekülönböztek a színigazgatóval, akinek

— p

Nehéz selyem női nadrág 9.—
gyönyörű kivitelben, rep.................................. i w

Tavaszi kesztyű 1.20
divat színekben, 2 gombos .... P 1

Divatkesztyii 1.90
minden színben ................................................... P 1

Mosóbörkesztyii
fehér és sárga .........................

____p

p

mentségére legyen mondva, súlyos szem
gyulladása elfogadhatóan tette lehetővé az 
estélytől való távolmaradást.
A z elszólásáról híres drámai színésznőről 

mesélik ezt a bűbájos történetet. A színfa
lak mögött olvasta Emil Ludvig Napóleon cimü 
könyvét. Izgalommal falta a sorokat, amikor az 
egyik kollégája hozzálépctt:

i — Rendkívül érdekes — mondta kollégdjá- 
j nak, — borzalmasan izgató. Éppen ott tartok, 

amikor császárrá koronázzák Napóleont.
— Az még semmi — felelte a színész, — ak

kor lesz érdekes, amikor száműzik ...
— Ne, ne folytasd tovább — vágott szavába 

a művésznő, — ha tudom a végét, akkor már 
nem érdekel a könyv.

Egy opcretlországban, valamely békebeli német 
nagyhercegség területén és Amerikában Játszó
dik le a film bájos meséje, amely természete
sen az amerikai autókirály fiának és a nagy- 
herc<gség hercegkisasszonyának házasságával 
végződik. De amig ide elérkezünk, a bájos, a 
mulatságos, kedves bonyodalmak egész sorozata 
következik. A „Szerelmi keringő" ugyanis, — 
amely az Ufa legújabb termése, — pompásan 
beszél és énekel németül, A mesét a fülbemászó 
zeneszámok egész sora tarkítja. A sajtóbemutató 
közönsége élénk tetszéssel fogadta a filmet, va
lamint a két nagyszerű színész produkcióját és 
egészen bizonyos, hogy ehhez hasonló örömmel 
fogadja majd a pesti publikum is az Uránia 
szerdai bemutatóját.
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HÉTFŐI SPORTNAPLŐ
Nincs már biztos mérkőzés?
A nap szenzációja: Kispest megverte a Hungáriát — Megoldatlan 
az újpesti probléma — A Ferencváros gólzápora — A III. 
kerületiek verejtékes győzelme Debrecenben — A Nemzeti Kapos
várott megmentett egy bajnoki pontot — A pécsi csapat a Bástya 

fölött aratott győzelmével megmenekült a kieséstől
Szóval: elérkeztünk oda, hogy boldogan só

hajthatnánk fel:
nincs biztos mérkőzés az első ligában!

Hiszen Kispest csapata legyőzte a bajnokcsa
patot, még pedig a Hungária saját pályáján és 
annak lelkes közönsége előtt; Újpest — most 
már negyedik hete verejtékezve hozta ki is
mét nz egy gólnyi különbözető eredményét; a 
fővárosiak egyik elitcsapata: a III. kér. FC 
ugyancsak örülhetett, hogy egy nyomorult 
góllal megúszta a debreceni meccset.

A kélkedők erre azt felelhetnék: ..Megálljunk 
c,snk, hiszen itt van a Ferencváros, amely va
sárnap is féltucat góllal bizonyította be fel
sőbbrendűségét." Rendben van. Babérokat nem 
akarunk tépdesan, ünneprontásra néni akarunk 
vállalkozni. Azt azonban mégis meg keli állapí
tanunk, hogy katasztrófa lett volna a Ferenc
városnak kisebb gólaránnyal győzni a tegnapi 
Attila ellen.

És itt már el is érkeztünk mondanivalónk 
„célszalagjához." Nem a kiscsapatok fejlődtek 
fel a nagyokhoz, hanem a nagyok közeledtek 
a kicsinyekhez.

A magyar-olasz előtt nem túlságosan örven
detes helyzet.

♦
Egyébként sem volt eseménytelen vasárnap. 

Pécs-Baranya otthon megverte a Bástyát és 
ezzel megszabadult a kiesés nyomasztó gondjai
tól. A Nemzeti és a Somogy azonban képtelenek 
voltak egymás holttestén keresztülgázolni és 
igy helyzetük továbbra is válságos maradt.

A bajnoki táblázat
ilyenformán — Kispest előretörésétől eltekintve 
— nem változott lényegesen.

1. Újpest 30 pont (54—21).
2. Ferencváros 27 (58—16).
3. Hungária 22 (41—21).
4 III. kér. FC 19 (27—29).
5. Kispest 16 (lő—25).
0 Budai 33-as 15 (25-21).
1. Bocskay 15 (29—31).
8 Bástya 14 (34—40).
9. Pécs-Baranya 14 ■ „ (22—36).

10. Attila 11 (15—31).
11. Somogy 10 (18—42).
12. Nemzeti 9 (12—37).

Miskolc csapata féltucat góllal tért haza
Ferencváros—Attila 6:0 (2:0)

A Hungária-uti pálya tízezer főnyi közönsége 
jó meccset várt. Csalódott. Lanyha, alig élvez
hető séta-játékot kapott. Az Attila váratlanul 
gyengének bizonyult. A zöld-fehérek pedig nem 
nagyon strapálták magukat. Semmi élet, semmi 
agilitás nem volt a meccsen. Olyan hétköznapi 
dolog volt. Ha a Ferencváros jól játszott volna, 
vagy csak egy kis ambíció fűtötte volna, „profi 
gólrekorcLról" számolhatnánk he. A Fradi Tu- 
ray és Amsei nélkül állt fel. Zilahi és Háda vol
tak a tartalékok. A Ferencváros sehogysem tud

Tftnzer a labda útja.
Tílnzer Takácsot kiugrasztja s máris bent 

van a vezető gól (1:0).
A 31-ik percben Hajóst Papp kétszer is fon
tolta a 16-oson belül, de egyszerűen szabadrú
gással intézik el. Tologatás, iskolajáték. A 36-ik 
percben Ferencváros-komer. Három perc múlva 
Háda a 16-oson kívül futott, de rossz startot 
vett s Opata előbb érte el a labdát s Takács 
fejelte ki a kapuvonalról a biztos gólt. A 43-ik

formába jönni. A mostani forma elegendő a kis
csapatok ellen, de sehogysem megnyugtató az 
olasz válogatott meccs küszöbén.

Attila-próbálkozásokkal kezdődött a meccs. 
A 4-ik percben Kohut lövése Szemzőről Toldi 
elé pattant, aki habozás nélkül gólba lőtte. A 
biró Kohut passzív offszádja miatt annullálta 
a különben érvényes gólt. A Ferencváros nagy 
fölénybe került ettől kezdve, egyenlőtlen bar*.  
A 9-ik percben Ohitz—Kohut—Toldi—Bukovi—

percben
THnzer beadását Takács a jobbsarokba 

plasszirozta (2:0).
Szünet után, anélkül, hogy ellenfél érintette 

volna a labdát,
Zilahi—Takács—Zilahi-akció után utóbbi 

gólt ér el (3:0).
Takács elbuklatása miatt szabadrúgás, melyet 
Takács kapu mellé lő. Opata megsértette a bí
rót. amiét kiállította. A közönség nem tudva az 
okot parázs szidalmakkal illette a bírót. Opata 
nagy „szimpátia" tapsot kapott.

A 25-lk percben Zilahi—TBnzer—Zilahi
akció. Fejesgól (4:0)1

A 28-ik percben Dankó hendsze miatt 11-es
Tünzer bilntetője halálosan biztos (5:0).

A fölény egy percre sem lankad, egyenlőtlen 
ellenfelek. A 40-ik percben

Takács közelről beállítja a végeredményt 
(0:0).

A Ferencvárosból a Tánzer—Takács jobb
szárny játéka ismét élmény volt. Zilahin fel
tűnő javulás volt észlelhető. Kohut is formába 
jött. Annál gyengébb volt Bukovi s vele együtt 
a halfsor. A védelemnek alig volt dolga. A mis
kolci csapat „kieső" formát játszott. Hajót, 
Opata, Pruha és Dankó volt jó.

Amíg a Hungária kísérletezik, a Kispest 
két pontot szerez 

Kispest—Hungária 2:1 (1:1)
A nap legnagyobb meglepetését készítette elő 

• Schlosser keze alatt egyre javuló Kispest. 
Ráduplázott az. őszi döntetlenre, sőt ezúttal kél 
pontot is szerzett a Hungária „kísérleti" csapa
tától. Pedig a mérkőzés nem igy indult. Hatal
mas iram, fitt Hungária csatársor, remek fedő 
leltsor s az ötödik percben

Kléhcr és Sebes fejjátékából Barátky elé 
kerül a labda, aki tíz méterről bmnba- 

lövéuel szerzi meg a vezetést. 1:0.
A labda Dénes lábát érintve került a hálóiul. 
Átmeneti lanyhaság utón a 14 percben Nagy 
faultja miatt szabadrúgás.

Havaskövl süvítő lövésének útját a kék
fehér védelmi falanx eltakarja és Újvári

nak nincs módja beavatkozni. 1:1.
Hatalmas irammal indul tüzbe a Hungária,

ugy látszik, gólokkal nyvri a mérkőzést, de 
közbelép a balszerencse, meg a pompás kispesti 
védelem és hiába minden: nincs újabb ered
mény a félidőben.

A szünet után felforgatott csapattal jön pá
lyára a Hungária éa megbénul minden akció. 
Kapkodás, fejetlenség, a Kispest szisztematiku
san és elszántan rohamoz s a "2. percben

Mandl hibás „kirúgását" Havaskövl ponto
san küldi középre. Fürstner Időben érkezik, 
nincs mentség, gyors fejese nyomán rezzen 

a háló: 2:1.
Győzött a Kispest! — hangzik az egyöntetű

zsoldossá

megállapítás a tribünökön. Az állóhely lelkesen 
biztatja újabb eredményre a vörös-fekete tizen
egyet s ezzel szemben a Hungária csatársora 
még a maradék higgadtságát is elveszti. Újabb 
csere a kék-fehér csapatban. Most már Remmer, 
Ticska, Barátky, Hirzer, Bihámi összeállításban 
küzdenek. Hirzer agilitása egyszerre megsok
szorozódik, roham-rohamra következik, de 
Schiosser int s a kispesti fedezetsor s az össze
kötök a védelem segítségére sietnek. Percről 
percre idegesebb lesz a Hungária, már a ki
egyenlítés is lehetetlen. Minden labda taccsra 
száll a védekező kispesti lábakról s aztán fel
harsan a diadalkiáltás. A Hungária „elkisér- 
letezett" két pontot.

A győztes Kispest csapatából a robusztus vé
delem, az elszánt és kemény fedezetsor s a csa- 
társorból Havaskövl minden mozdulatában 
klasszisra valló játéka érdemel dicséretet.

A Hungária egyetlen kifogástalan formációja 
a fedezel sor volt s itt is Kiéber játéka emelke
dett ki. A csatársor tehetetlen és puha. A véde
lem pedig bizonytalan. A sorozatos kísérlet 
után a Jeckl, Barátky, Hauer, Hirzer, Ticska 
csatársor kipróbálására is sor kerülhetne. Hir-

zer agilitása ezen a mérkőzésen is csak az 
összekötő posztján mutatkozott meg, igaz, hogy 
akkor már — hiába.

kispesti rí nme .-

Ut a bajnokság felé — csatárok
Újpest—Budai 33-as 2:1 (1:0)

Gyenge, igen gyenge meccse volt vasárnap 
Újpestnek s nem hisszük, hogy a budaiak elleni 
keservesen kivivolt győzelmet diadalmas fegy
vertényei közé sorozná. Meccs előtt inég öt-hat 
gólok röpdöstek a levegőben s csak még nőtt 
az önbizalom, amikor a budaiak Sleiner nélkül, 
a Nemzetitől átvett fiatal Wéberrel a center
ben álltak föl.

És amilyen nagy volt a bizakodás, olvan 
nagy csalódást, kiábrándulást jelentett a 

meccs!
Mint majdnem minden tavaszi meccsén Új

pestnek, ugy
ezúttal is a csatársor maradt leginkább 
adós a benne rejlő képességek csillogtatá

sával.
A fedezetsorban is csak Wilhelm felelt meg.

nélkül

esett az első, — de már 
pesti gól.

Stófflán szöktetésével 
beadását n belsők ne mérték el, s a behú
zódott Ströck kapásból lapos gólt lőtt (1:0).
A hátralevő időben csak Spitz elszánt kisér*  

lete keltett általános feltűnést, amennyiben —í 
20 méterről lőtt kapura. Eredménytelenül.

Szünet után folytatódott az újpesti csatár
sor eredménytelen játéka. Mindig idejében lép
tek közbe a budai hátvédek s csak a véletlen 
segítette elő a második gólt.

Ströck beadását Auer kupura fejelte, a láb 
dát a szorongatott Lantos csak kiütni tudta, 
amit Stó'/flán négy lépésről kapásból a 

felső léc alá lőtt (2:0).
A fekete-fehérek nem csüggedtek s általános

régóta áhított — uj-

P. Szabó futott le,

Kellemes meglepetés volt a fekete-fehérek ötle
tes játéka s ha a belső trió csak valamivel is 
határozottabb, ugy most más eredményről kel
lene beszámolnunk.

A budaiak kezdték a játékot s Löwy fejéről 
Auer lövése irányt változtatva majdnem kapuba 
került. Pár perces újpesti ostrom után a Budai 
33-as felnyomult és Sztancsik szép lövését Acht 
csak a kapufa segítségével tudta védeni. Egy 
szép „OIáh“-szerelés és Stóffiánnak egy ered
ményfelen mfl-clesése után a 24-ik percben

A sereghajtók egymás 
testén keresztülgázolva 

sem jutottak előbbre
Nemzeti—Somogy 1:1 (1:1)

Kaposvár, március 30.
(A Hétfői Napló tudósító jónak telefonjelcn- 

tése.) Ar. első profiliga két sereghajtója rend
kívül erős gólratörő játékot vívott. A mérkőzés 
fontosságának tudatában mindkét együttes em
berfeletti munkát végzett és az erőviszonyok
nak megfelelően a pontokon megosztoztak. A 
Somogy csapatában a közvetlen védelem és a 
halfsor. élén a veterán Blum Zoltánnal játszott 
jól. A Nemzeti együttesében ugyancsak a véde
lem és a fedezefsorban Bartos Hint ki.

A két csapat tehát egymás testén keresztül 
sem tudott a kiesés szakadékéból előbbre 

jutni

és helyzetük továbbra is nagyon kellemetlennek 
mondható. Pompás Nemzeti támadásokkal kez
dődött a meccs és a vendégcsapat már a 4-ik 
nercben megszerezte vczctőgóljál:

Rémay III. Presovsr.ky mellett elhúzott és 
beadását Rémay IL közelről befcjclte (1:0).

meglepetésre tartós támadásba mentek át s • 
30-ik percben siker is koronázta törekvéseiket.

Schuster lefutóit, beadását Sztancsik kapta 
a kicselezve Dudást, mintegy 8 méterről 

szép magas gólt lőtt (2:1).
A Budai 33-as tovább is támadott, de a ki

egyenlítés rémétől sarkalt Újpest elkeseredet
ten védekezett s Löwy sérülésén kivül nem tör
tént más esemény.

A váratlan siker hatalmas ellentámadásra ösz
tönözte a kaposvári csapatot. A 8-ik percben 
Steiner révén gólt ért el a Somogy, de a biró 
már előbb offszájdot jelzett és igy a gólt ér
vénytelenítette. A honi csapat továbbra is len
dületben marad és végül is a 32-ik percben

Egri bradását Presovszky a kifutó Gallina 
mellett a hálóba lőtte. (1:1).

Szünet után ismét a Somogy volt az agilisabb 
és a többet támadó csapat. A 13-ik percben a 
maga javára dönthette volna el a kaposvári 
együttes a mérkőzést de Lovag bomhalövése a 
kalifára szállt. A 30-ik perctől kezdve a So
mogy fokozatosan visszaesett és a Nemzeti ke
rült fölénybe. Befejezés előtt egy perccel Lutz 
III. egyedül áttörte a Somogy védelmét, tisztán 
állt öt lépésre a kaputól, már-már mindenki 
biztos gólnak vélte a szituációt, amikor a hely
zetet elidegeskedve Kutasi kapus kezébe lőtte 
s labdát. Ezzel a győzelem elveszett.

Kerékpárok -varrógépek-sportcikkek
•tówef-körnt sarkán (Corvin Színház mellett)
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Rövidesen végleg

MEGSZŰNIK
a Fenyves Áruház Károly-körut 10. számú fióküz’ete!

Minden cikk külön-külőn meglepetés. Árusítás már csak rövid ideig. 
Délelőtt kényelmesebben vásárol, mert délután nagy t torlódás.

Kiváló kamgarn öltöny
kelmék 145 om. néleeek ____

Divatos öltöny kelmék 
roódkl-öl jutányos Ar»ln

Divatos Tweed köpeny
kelmék 140 cm. szélesek .. ._ ._

Koverkot köpenyKelmék
140 om u*lMok  __________________

Tweed Jersei
160 om. széles, most osak._ __________

Tiszta gyapju-'lweed
140 om. széles bámulatos olcsó áron____

Tweed ruhakelmők
ingnjnbb minták . _ P l.SO, 2.20 «n

Pepita ruhakelmék
Crepe Saten

aebte. Jó mtoóségok sok nlnten_______

Mintázott Crepe Georgette
tiszta seiyemminőeégek . . . _

Mintázott Crepe de Chine
legújabb minták, tiszta selyem__________

Crepe de Chine
ti8ztaaelyemmÍDŐ8ég,divatszinekbenP7.80éB

Köpenyselymek
fekete és drapp színben, 100 cm. szélesek I

Csikós nyersselymek
gyönyörű minták ______________________ I

Mintázott fülárdselymek
bájos minták_____________P 4.20 és I

P 14.80
1 4.80

6.80
5.90
3.70
3.60
1.90
1.50
9.80
8.80
7.80
5-
7.80
3.90
2.90

Műselyem brokátbélések
nehón. jó mlniWj-ek______ B 2..0 én

Mosóselymek
gyönyörű minták .. _ _ _ P 1.99 és

Francia gyapjudelénp2.».fc
Burett öltöny vászon

140 cm. széles, csak . most

Sveici grenadin
fehér színben, 100 om. ezéle8_ _  __ _

Divatgrenadin
legszebb minták, 95 cm. széles — _  _ P

lluhavászon Különlegesség
minden cinben______________________

Virágos bútor vásznak
Cérnakanavász és zefir

kittinő minőségek_______ ___________

Nanszukbatiszt
fehérneműre, világoskék és ecrfl szinben

•lói mosható delén
gyönyörű minták — —____ _ — _

Bélés szatén
szürke. barna és fekete színben — _ —

Eponge-vászon
oortl és lila színben...____ — — — _

Frotir-kelmék
140 cm. széles egész nehéz minőségek _

Fenyves kelengyesiífon
és pamutvászon

1.90
1.50
1.90
2.40
1.35
1.25
1.38
1.20
1.15P

P—85
P—.79
P—.75
P-.70
p 9.80

. 1.45

Lepedökűlönlegesség
140 cm. rzAIor__________P 2.29 ét

Frotir törülköző
45/100 nagyságban. «sak most — _ —

Női köpenyek
gyönyörű kelmékből csak_______ most

Compló sok szinben
íruha és kabátka' bámnlatos olcsón _. _

Fulárdselyem női ruhák 
Női és bnkfisruhák

divat kelmékből * _ _ _  _ _ _ _

Női blúzok
divatos fazónok. sok színben _ — — —

Női ruhák, kimenők ős 
pongyolák mosó kelmékből____

Leánykaruhák mintázott 
cérnagrenadinból

Tiroli nadrág
kitűnő vászonból, 1—2 évse gyermeknek

l’eniszpulover
fehér szinben, úgyszintén színes bordűrral 

Műselyem és meleé női 
harisnyák bármelyik, párja _ _

Gyermekzsebkendők 
Tavaszi női cérnakeztyü 

minden színben _ —

P 1.95
P 1.95
P19.-
P19.—
P15-

7.50
2.90

3.90

1.90

P-.95
P 3.75

p—.95
P—18
p 1.40

P

P

P

P

p
P
P

P
r
p
P

P 
p

P

P

P
P

p

P

P

p

Ezen cikkeket csak Károly-körut 10. szám alatt árusítjuk.
Mintákat készséggel küldünk, azonban b. rendelményét postafordultával kell kérnünk, mert az 
árusítás mái csak rövid ideig tart, a készletek kifogyóban vannak. Ha minta nélkül rendel, 
kérjük részletesen megírni, hogy milyent kíván, hogy a legmegfeh lőbbet küldhessük. Meg nem 

felelőért a pénzt rögtön visszaküldjük. Kisegítő személyzetet felveszünk.

Nagy G. F. B. selyemharisnya- 
árusitás a Calvin-téri 

áruházunkban

„Pangó*arany,  tinóin szálú,szép szövésű . . . .P450 
„Tangó" ezüst, ugyanaz, kis szépséghibával . , . P 3-50 
„Primadonna" arany, egész finom szövésű. . . P 5 80 
„Primadonna" ezüst, ugyanaz, kis szépséghibával P 4 80 
Fenyves különlegesség, arany, erős szálú, kiváló jó minőség P 5-90 
Fenyves különlegesség, ezüst, ugyanaz. kis eiépeéghibával P 4 90

Ezen G. F. B. jelzésű selyemharisnyák a legfinomabb Bemberg- 
fonálból készülnek, azokért teljes felelősséget vállalunk.

Harisnya szemfelszedést igen jutányosán

X A Saharta kiverte a Magyar Kapából ex 
aesxógoe amatórbajnobnl. Szombathelyről je- 
lentik: A Sabaria vasárnap Magyarország ama- 
tőr-labdarugóba  jnokát, a Törekvést látta ven 
Oégöl. 1800 néző gyűlt egybe, hogy tanúja le 
■fen as érdekes mérkőzésnek, amely két kl- 
fAnő csapatot hozott össze. A meccset a Sabaria 
Byerte meg 2:l-re, miután az első félidő 1:1 
arányban végtődöil. Az eredmény azonban nem 
fejezi ki hűen az erőviszonyokat, mert a Tö
rekvőn csak az első félidőben bizonyult egyenlő 
ellenfélnek. Szünet után a Sabaria állandónn 
ostrom alatt tartotta a fővárosi amatőrcsapal ká
páiét, azonban csatárai gólképtelcnsége miatt 
még a győztes gólt is nehezen szerezte meg.

Sáros pályán, hűvös, szélmentes időben a Tö
rekvés támadásaival kezdődött a mérkőzés é*  
az első hét percben három sarokrúgást ért el 
a szombathelyi csapat ellen. Később változatos 
játék alakult ki, a Sabaria támadásai mind
jobban szaparodtak, mig a 21-ik percben lg 
lódy gólt lőtt. A Törekvés 10 perccel később 
Regős II. révén kiegyenlített. Szünet után a fő
városi együttesen a fáradság jelei mutatkoztak 
a Sabaria már az első percekben három kor 
nert rúgott, és állandó ostrom alá fogta a Tö
rekvés kapuját A győztes gól azonban soké 
váratott magára, mert Iglódy lövése csak n 
39-ik percben döntötte el a mérkőzés sorsát 
A kornerarány 10:5 g Sabaria javára.

X A hatvanéves Rlpszám Henrik is végigfu
totta a szegedi munkás mezei bajnokság távját. 
Szegedről jelentik: A munkás mezei bajnoksá
got Szegeden rendezte meg a SzMTE, a Gcdo 
melletti terepen. A versenyen indultak a Buda
pesti MTE, az Egyetértés, a Vasas és a SzMTE 
csapatai. A szeniorbajnokságban 48 induló kö
zül 46 futott be. A hatvan éven felüli Ripszám 
Henrik MTE is részvett a versenyben és az 
egész távolságot befutotta A közönség az ncR 
atlétát kiváló teljesítménye jutalmául villnir’ 
emelte. Az eredmények a következők: Bajnok 
Eper ESC 19 p 19 mp 3 Galambos ESC 19 p 
21.6 mp 3. Majoros ESC 19 p 39.2 mp. 4. Kiss 
MTE. 5. Gergely Vasas. 6. Lendvay Vasas. 7.

Hegedűs Vasas. A ctapatoereenoben: 1. ESC 30 
ponttal 2. Vasas 41 ponttal. 3. MTE ól ponttal. 
4. SzMTE 107 ponttal. A verseny távja 6500 
méter volt. Az ifjúsági bajnoktágot 3M0 méterét 
távon 42 induló közül Vértet (ESC) nyerte 13 
p. 3H mp alatt. 2. Zwirn (Vasas) 13 p. 40 mp. 
3. Farkas MTE 13 p 43.4 mp. Ceapatvertengben 
1 Vatat a) ctapat, 31 ponttal. 2. MTE 42 pont*  
fal. 3. ESC 78 ponttal

X A szegedi amatflrmérkflzések. A déli labda*  
rugószövetség vasárnapi mérkőzései során a 
KEAC 4:0 (1:0) arónyban győzte le a Hód
mezővásárhelyi Vívó Clubot, inig a Szegedi Va
sutas 4:2 (1:1) arányban verte zu SzTK-L
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Pécsett nincsenek már 
kiesési gondok 

Pécs-Baranya—Bástya 2:0(1:0)
Pécs, márc. 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Pécs-Baranyára nézve igen fontos volt 
ez a mérkőzés a kiesés szempontjából. S midőn 
nyilvánvalóvá vált, hogv a múlt héten harc
képtelenné vált Krebsz helyén tartalékot kény
telen szerepeltetni, hót nem sok bizalom kisérte 
a csapatot. Annál nagyobb volt azutón az öröm, 
amikor a hatalmas lelkesedéssel játszó hazai 
csapat, szép küzdelem után

megérdemelt biztos győzelmet aratott a 
nagyhírű Bástya ellen.

Nagy része van e szép győzelemben Halasnak, 
aki a mezőny legjobb játékosa volt Kívüle: 
még Iváncsics nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

A Bástya eredménytelenségének fő oka a csa
társor puhaságában és a kapu előtti határozat
lanságában rejlik. Egyedül Kronenbergcr játéka 
volt kifogástalan

Szitáló esőben kezdték a játékot s mindjárt 
kitűnt a pécsi csapni nagy támadó kedve Ered
mény azonban csak a 20-ik percben volt.

Darvas n balszélen lefutott s a labdát át
emelve Kronenbevgercn. szép, védhetetlen 

gólt lőtt (1:0).
Szünet után kissé ellanyhult a játék. Né

hány eredménytelen kornercn kívül nem volt 
egyéb eredmény s múr-már ugy látszott, hogy 
marad az eredmény, amikor a játék vége felé

Kautzky elhúzott Rlesz mellett s a kifutó 
Bárány mellett nz ellenkező sarokba lőtte a 

második gólt (2:6).
Ezutón a Bástya is vezetett néhány erőtlen 

támadást, de a pécsi védelem biztosan állt a 
lábán.

A III. kerület a 30-ik 
másodpercben meg

szerezte a győzelmet 
III. kér. FC—Bocskay 1:0 (1:0)

Debrecen, márc. 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele]onjelen

tése.) Hűvös időben, mintegy 3000 főnyi közön
ség előli mérkőzött meg a két csapat, s a talál
kozás a kerületiek első győzelmét eredményezte 
a Bocskay ellen. Kis ünneplés előzte meg a 
mérkőzést, amennyiben az állóhely közönsége 
Sághynak utolsó debreceni játéka alkalmából 
ezüst lovaglópólcát és csokrot ajándékozott.

Alig, hogv elkezdték a játékot, már el is 
idiilt a mérkőzés sorsa. -Schiller lefutott, beadá
sát Sághy elhibázta, s Molnór komerre tudott 
csak menteni.

Schiller kornerét Fröhlich átlépte s Len
gyel habozás nélkül a kapuba rúgta (1:0).
Alig mull még el 30 másodperc! A Bocskay 

kapkodott » csak nehezen tért magához. Tíz
perces ostroma azonban eredménytelen ma
radt, miután Fehér személyében bevehetetlen 
bástyára akadtak. Az utolsó percben játszódott 
le a félidő legszebb jelenete: Teleky szöktette 
Sémiért, aki irtózatos lövést küldött a felső bal
sarokba, de Fehér elnyúlva, gyönyörűen védett.

Szünet után változatos volt a játék s mind
két csapat több gólhelyzetet- hagyott kihasz
nálatlanul.

A III. kerület megérdemelte a győzelmet, bár 
• döntetlen igazságosabb lett volna.

Legjobb emberük Fehér volt, aki válogatott 
formában védett!

A hátvédek közül Biró, a fedezetsorban Slei
ner, a csatórsohan Schiller volt a legjobb.

A Bocskav ismét adós maradt a régóta várt 
jó játékkal. Egyetlen jó játékosa Vampetica 
volt, igaz, hogv ö azután n mezőny legjobbja 
Is volt.

Kanizsának holt hírét 
költötték és hosszú életű 

lett
K listavezető Sabaria Magyar Kupa-mérkö- 

tése miatt nem játszhatott bajnoki mérkőzést. 
A nyomában haladó Vasas hatalmas gólarány- 
nyal intézte el a Mercurt, inig a harmadik he
lyezett VÁC FC csak elkeseredett küzdelem után 
győzte le a BAK TK-t A Kossuth közel féltucat 
gőlnránnyal verte a Terézvárost, mig a Sorok
sár—Rákospalota-mérkőzés az erőviszonyoknak 
megfelelően döntetlenül végződött.

Külön sorokat kell szentelnünk az alulról 
feltört sikerrel szanált Zala Kanizsa csapatának. 
Ugylátszik, az együttes visszanyerte önbizalmát, 
mert ismét régi fényében csillogtatta meg tu
dásót. Ezúttal a Turul csapatát intézte el 4:0 
(2:0) súlyos gólarányban. A Zala-Kanizsa lelkes 
és gólraíőrő játékával megérdemelte a szép 
győzelmet. A verető gólt a 19-ik percben Mé
száros II. lőtte. Egy perc múlva SAnger egy 
ll-est kapufának lőtt Közvetlen utána a másik 
oldalon Babos a ti-est kapu fölé küldte. Be
fejezés elölt egy pcrccpl Mészáros II. lőtte a 
második gólt. Szünet után a 4 ik percben ismét 
Mészáros II , a 28-ikban pedig Csász lőtt gólt. 
A 32-ik percben Pntaki megsérült 8 levitték a 
pályáról, később kiderült, hogy bokaosont- 
repedést szenvedett. * mezőny legjobb embere 
a Zala-Kanizsa nagytehetségü fiatal játékosa, 
Mészáros II. volt.

A ^eredmények a következők-
VÁC FC—BAK TK 1:0 (0.0) 
Vasas—Mercur 8.1 (3:1).
Soroksár—-Rákospalota 1:1 (1:1). 
Kossuth—Tetéeváro*  5:0 (4:0).

Klebelsberg Kunó gróf 
az Úszó Szövetség örökös díszelnöke
A ,USz közgyűlése után, vasárnap délben a kultusz
miniszter a Nemzeti Kaszinóban fogadta az Uszószöve’ség 
vezetőségét és elvállalta a felajánlott fővezért tisztséget

A magyar uszósport legsúlyosabb problémá
jának: a fedett úszódénak utjából a szorgos ke
zek elhrngi-rgették ■ legutolsó akadályokat is 
és igy a Magyar Úszó Szövetség tegnap végre 
megtartotta rendes évi közgyűlését, amelyet 
két ízben éppen azért halasztottak el, mert a 
MUSz nyugodt atmoszférában, hosszú évek óta 
féltve melengetett vágyainak megvalósulóin 
utón és a felelősségteljes munka becsületes el
végzésének tudatában akart megtartani.

A közgyűlés méltó volt ahhoz a szövetséghez, 
.-.melyet méltón tartanak a legszebben dolgozó 
sporlfőhntósé.gnak. Ünnepi szint kölcsönzött a 
közgyűlésnek a fővárosi és vidéki egyesületek 
teljes számban történt felvonulása, s Homonnay 
Tivadar dr. elnök magas színvonalon álló meg
nyitó- és záréibeszéde, amelyből a sajtó száz
százalékos elismerése sem hiányzott.

„Mindent a sajtóval együtt!..
Ez volt az illusztris közéleti verérférfiu be

szédeinek mottója. A sajtó munkatársainak és 
azok teljesítményének megbecsülése jól cselt az 
újságíróknak, akiknek önzetlen munkájáért a 
legtöbb sportszövetség részéről bizony koránt
sem élveznek elismerést. A közgyűlés ünnepé
lyességét emelte az az egyhangú lelkesedéssel 
hozott határozat, amellyel

Klebelsberg Kunő grófot, a sportminisztert 
a MUSz örökös dlwelnökévé avatta.

De nem maradt hálátlan a MUSz a többi 
fegyvertársai iránt sem, akik a fedett uszodáért 
vivott harcban melléje szegődtek, amennyiben 
tiszteletbeli tagjává választotta a 
Bérezel Jenő alpolgármestert, Diniek Vidor 
konnányfőtanócsost. Hajós Alfrédet, a fedett 
uszoda tervezőjét, első olimpiai uszóbajnokun-

kat, vitéz Tórczai Felieides Román dr. minisz
teri tanácsost, Purébl Győző dr. fővárosi tanács
nokot. Halmay Zoltánt, az első magyar világ
rekordért, Rakovszky Iván dr.-t, a Közmunkák 
Tanácsa elnökét, Bablnszky Nárcisz dr -t, az. 
Irgalmasrend tarlomónyfőnökét és Dormándy 
Géza dr. vezérkari ezredest, a MUSz volt el
nökét.

Az uszóvezérkar 
a kultuszminiszternél

A közgyűlés résztvevői ezután testületileg át
vonultak a Nemzeti Kaszinóba, ahol Őket gróf 
Klebelsberg Kunó vallás: és közoktatásügyi mi
niszter fogadta. Dr. Homonnay Tivadar hálós 
köszönetét mondott a miniszternek azért az oda
adó támogatósért, amelyben az egyetemes ma
gvar uszósportot részesítette és arra kérte, hogy 
ezt a támogatását a jövőben se vonja me.g. Tu
domására hozta a miniszternek, h^gy a közgyű
lés őt a magyar uszósport fellendítése körül 
szerzett érdemeiért a MUSz örökös diszelnöké.vé 
választotta, majd az uszótársadalom hálája je
léül a MUSz onix-alapon elhelyezett háromhal
mos nagy ezüst plakettjét nyújtotta át.

Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás
ügyi miniszter jóleső örömmel vette tudomásul 
örökös diszelnökké történt megválasztását és 
keresetlen szavakkal köszönte meg a MUSz aján
dékát. Most, miután a Margitszigeten az első 
kapavágás már megtörtént és télire felépül a 
nagy fedettuszoda, kívánatosnak tartja, hogy ez
után a vidék is belekapcsolódjék az uszósport 
fejlesztésébe s a vidéki városok, ha már nem 
tudnak állandó hajlékot teremteni az uszósport- 
nak, legalább nyitott uszodákat építsenek, i

SchaHer nem lesz a Hungária trénere!
Berlin, március 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése..) Schnffer csapata, a Berliner SV vasárnap 
a bajnokjelölt Tennis Borussia felett aratott 
szenzációs győzelmet. A mérkőzés óriási botrá
nyok közepette folyt le, s a közönség a Tennis 
Borussiát kifütyülte. A BSV sikerét a súlyos be
tegségéből most felgyógyult Schaffernek tulaj
donították, akinek a keze alatt a BSV Német

ország legszebb stilu.su és egyik legercdménye: 
sebb csapatává nőtte ki magát.

A Hétfői Napló berlini tudósítója a mérkőzés 
után beszélt Schaffer Alfréddal, aki kijelentette, 
hogy a Hungáriától az utóbbi időben több al
kalommal baráti meghívást kapott, hogy vál
lalja el a bajnokcsapat tréningjeinek vezetését. 
Végtelenül sajnálja, hogy a meghívásnak nem 
tehet eleget — legalább is egyelőre, — mivel 
kétéves szerződése még egyelőre Berlinhez köti.

Amnesztiát kaptak a megbüntetett cseh játé
kosok Masaryk nyolcvanadik születésnapjára

Prága, március 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap tartotta a cseh labdarugó szö
vetség rendes évi közgyűlését, amelyen a német 
labdarugó szövetség képviselői is megjelentek. 
A közgyűlés többek közölt két érdekes határo
zatot is hozott. Véglegesen állást foglalt a sok 
port felvert montevideói futballvilágbajnokság 
ügyében és

elhatározta, hogy a világbajnoki tornán a 
cseh színeket se.milyen formában nem 

szerepelteti.
Majd Pelikán dr. volt szövetségi elnököt újból 

megválasztották. Végül pedig elhatározták, hogy 
Masaryk köztársasági elnök nyolcvanadik 
születésnapjának alkalmából az 1930 már
cius 7-e elölt megbüntetett játékoséinak 

büntetését elengedik.

Petschauer Attila nyerte a Hősök 
kardversenyét

A MAC Hősök Emlékversenyének második 
részét, a kardversenyt vasárnap tartották meg 
a Műegyetem aulájában.

A verseny fyöxtese Petsehauer Attila (NVC)
7 győzelemmel

győzött Kalmár ellen 5:3, Sréder 5:2, Gerevich 
5:4, Nagy Ernő 5:4, Széchy 5:4, Kabos 5:2, Szi- 
lassy 5:3 s egyedül Dorostól szenvedett 3:5 
arányú vereséget).
, 2. Nagy Ernő MAC 6 győzelemmel. 3. Kabos 

Endre Tisza VC 6 győzelemmel 4. Gerevich 
Aladár MAC 4 győzelemmel 5. Széchy László 
Tisza VC 4 győzelemmel. 6. Szilassy Pál Szol
noki VC 3 győzelemmel. 7. Kalmár István Nem
zeti VC 3 győzelemmel 8 dr. Doros György 
RÁC 2 győzelemmel. 9. dr. Sreder Gyula RÁC 
1 győzelemmel.

A Terstyánszky-emlék plakettet Nagy Ernő 
nyerte: kardban második, tőrben negyedik lett. 
A kardversenyt pompás technikai készültségé
vel Petschauer Attila teljesen megérdemelten

nyerte, tudása egy teljes klasszissal emelkedett 
a dömtö küzdelem többi résztvevője fölé. A ver
seny befejezése után az értékes tisztcletdijakal 
Múzsa Gyula felsőházi tag osztotta ki. A ver
seny első harmadában Hoffmann Géza tábor
nok, szövetségi képviselő kegyeletcs szavakkal 
emlékezet meg vitéz Terstyánszky Ödön és 
Lichteneckert István dr. elhunyt bajnokokról. 
A közönség egy percig csendes felállással adó
zott az elhunytak emlékének

A miskolci futók győztek 
a vasutasok országos mezei 

futóbajnokságán
Vasárnap délelőtt rendezte a Vasutas Sport

liga a vasutas atléták országos mezei futóbaj
nokságát a Gyáli-utat környező mezőkön. A ver
senyen megjelentek Lázár László igazgató, a 
Liga elnöke, valamint Fischer Mór, Lóránt Mar
cell és Vida Gergely főfelügyelők. A verseny
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sima lebonyolítását biztosította a hozzáértő ren
dező-bizottság, amelynek élén Csegedg Béla, 
Vargay Sándor, a Liga főtitkára és V/tkopozJrg 
Lajos titkár állottak

6 km-es verseny szeniorok részére. Egyéni 
győztes: Hcrmann Ferenc (Törekvés) 22 p. 15 
mp. 2. Lakos Pál (Törekvés) 22 p. 47.6 mp. 
3. Juhász István (Szeged) 23 p. 57.6 mp. Csa
patversenyben győztes Miskolc csapata 36 pont
tal. 2. a Törekvés 56 ponttal. 3. Szeged 76 pont
tal. 4. Szolnok 79 ponttal. 5. a Dunakeszi Ma
gyarság 118. 6. Debrecen 119 ponttal.

Kassai Dénes (MAFC) a 
legjobb főiskolai mezei 

futó
Szép látványt nyújtott a MAFC vasárnap dél

előtt a Vérmezőn megrendezett országos ván- 
dordijas főiskolai mezei versenye. A Vérmezőt 
köröskörül elárasztotta a közönség s különösen 
a célnál verődött össze nagyobb tömeg, amely 
a jól sikerült verseny beérkezőit lelkes owác.ió- 
ban részesitette. A verseny tulajdonképpen fő- 
sikolai bajnoki jellegű lett volna, ha a főisko
lai sportszövetséget ősszel fel nem robbantják.

1. Kassai Dénes (MAFC) 21 perc 36.4 mp. 2. 
Horváth Pál (BEAC) 21:48.8 mp. 3. Buday Jó
zsef (KEAC) 21:56 mp. 4. Enyedy (MAFC) 
21:59 mp 5. Szabados (KEAC) 22:07 mp. 6. 
Bcreczky (MAFC) 22:11 mp. 7. Kiss Ernő 
(MAFC) 22:16 mp. 8. Galgóczy (MAFC) 22:21 
mp. 9. Ignácz (TFSC) 22:43.6 mp. 10. Kovócs 
Jenő (MAFC) 22:45 mp. 11. Remecz (BEACI 
22:50 mp.

Agyrázkódást szenvedett 
Bécsben a Sportclub 

kapusa
Bécsből jelentik: A mai napra kitűzött négy 

elsőosztályu mérkőzés közriil a Hakoah—Nichol- 
son-mérkőzést elhalasztották. A kedvezőtlen 
esős és hűvös időjárás egyébként éreztette ha
tását. Két helyütt és pedig a WAC—FAC és a 
WSC—Admira-mérközésen a sikos talajon 
csúszkáló játékosok összeütközéséből egy-egy 
baleset is adódott. Jizda floridsdorfi csatár 
nekivágódott tfidemnek, a WAC kapusának és 
sipcsontját törte. Schall, az Admira jeles csa
tára a WSC kapusával, Blaschkeval ütközött 
össze. Ez esetben a kapus szenvedett agyráz
kódást.

Admira—-WSC 3:2 (0:1), WAC—FAC 3:2 (0:2), 
Rapid—Wacker 6:1 (4:1).

A másodosztályú mérkőzések közül a leg
nagyobb meglepetést a Neubau győzelme jelen
tette a BAC ellen 2:1 (1.0) arányban. A Slovan 
könnyen bánt el az Altmansdorffal 70.

ROMÁNIA:
Kolozsvár: Universitatea—CFR 5:0 (2:0). Hag

gibor—KAC 1:0 (1:0). Románia—KMSC 5:2
(1:2).

Nagyvárad: NAC—Egyetértés 4:0 (4:0). Törek
vés—Makkabea 6:0 (2:0).

Arad: AAC—CFR (Piski) 6:0 (2:0). Glória-. 
Victória 1:0 (0:0). ATE—Tricolor 0:0. Olvmpa—■ 
HAKOAH 3:1 (1:1). AMTE—BÁNÁTUL í:t
(1:1).

Brassó: Ivria—BMTE 1:1 (1:0). Victória-*  
Brasovia 2:1 (0:0).

Temesvár: TMTE—UDR 2:2 (2:0). Bánátul-. 
Kinizsi 3:2 (2:1). Kadima—Hajdúk 5:0- (2.0). 
TAC—ZsSE 3:2 (1:0). Polytechnica -Rapid 2:2 
(2:0).

Dés: CFR—Szamosujvári Sparta 2:1 (1:0).
Bukarest: Juventus—Olympia 2:0. Vemus—« 

Unirea Tricolor 3:0. Princ Mihály—Makkabea 
1:0.

Vasárnapi sporthírek
X Kik a legjobb levente-birkózók? Vasár

nap délelőtt fejezték be a leventék birkózó
bajnokságát, amelynek kellemes meglepetése a 
kecskeméti birkózók szép szereplése volt. A 
bajnokok a következők:

Lépsu/i/: Balogh (Bpest), 2. Herz. (P. vm.), 
3. Mócza (Kecskemét). — Pehelysúly: Koltay 
(Bpest), 2. Moksay (P. vm.), 3. Fekete (Kecs
kemét). — Könnyűsuly: Fehér (Bpest), 2. Próka 
(P. vm.), 3. Kovács (Kecskemét). — Kisközép- 
suly: Valachi (P. vm., 2. Kovács (Kecskemét), 
3. Fedcrspiel (Bpest). — Nagyközépsuly: Próka 
Gy. (P. vm.), 2. Matúra (Bp.), 3. Fodor (Kecs
kemét). — Nehézsúly: Kamarás (Bp.), 2. Vit- 
kay (P. vm.), 3. Katona (Kecskemét). — Pont
versenyben: 1. Budapest 24 pont.

X A budapesti amatőrfutball harcai. Az ama
tőr I. osztály küzdelmei ismét meglepetéseket 
hoztak. A poraiból feléledt BTC váratlanul sú
lyos gólaránnyal verte a hétröl-hétre hanyatló 
MTK-t. A tavaszi szezonban szenzációs sikere
ket aratott Beszkárt tovább folytatta sikereit, 
amennyiben a fiSE-vel döntetlenül játszott. A 
félidőben még a Beszkárt vezetett 8 csak baJ- 
szcrencsével adta le az egyik pontot. A BEAC 
nehéz mérkőzést vivőit a Pestújhelyi SC-val s 
csak minimális győzelmet aratott. Az FTC a 
Postást győzte le, a ,^3" FC a Testvériséget, 
mig a Ferencvárosi Vasutas—UTE-mérközés 
döntetlenül végződött. Az eredmények a követ
kezők: BTC—ŐATK 5:1 (2:0) Beszkárt—BSE 1:1 
(1:0). UTE—Ferencvárosi Vasutas 2:2 (2:0). 
„S3" FC—Testvériség 3:2 (2:1). FFTC—Postás 
3:1 (2:0). BEAC—PSC 4:3 (2:2)

X Szeged nyerte az asztali tenisz Vidéki Kupa 
döntőjét. Pápáról jelentik: Ma játszották le az 
asztali tenisz Vidéki Kupa döntőjét, amelyet fö
lényes játék után Szeged csapata 5:0 arányban 
nyert meg Pápa ellen.

Szakorvosi rendelő vér és nemlbef*-  
ittk részére. Bsflst Sál- 
varsan-eltás. Rendelés 
egész nap. Rákéul át tt. 
I. 1. Róknssa! stembea.

LÉGHŰTÉSES 2 ÉS 4 HENGERES- VÍZHŰTÉSES 6 HENGERES 
LENGŐ FÉLTENGE’YEK ‘ ALVAz KERET NÉ.LKÜL +

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr, ELEK HUGÓ

NYOMATOTT A GLÓBUS NT0MDA1 M01NTÉZET B.T. K01FOBGÖGEPE1N, BUDAPEST, VL, ABAD1 UCCA & — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

stilu.su

