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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő « Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'SO dinár, Németországban 10 
pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lel

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

O«- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség ős kiadóhivatal:

Budapest, VII. ker„ Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. ker„ Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308-06.

Vasárnao (d. u. 4-töl); AuL 245-81, 100-43,

Sehreiber Öngyilkos lelt
a rendőrség feltevése szerint
• östes FJM Matyi vasárnap töredelmesen bocsánatot 
Kapitánytól ás Kijelentette, hogy nőm ír színdarabot a

Kért a fö- 
gvllKosrOl

A hamis nyomok, az alaptalan bejelen
tések és a szándékos vagy akaratlan félre
vezetések nehezítették meg a budapesti fő
kapitányság szinte példátlanul nagyszabású 
nyomozását, amely Sehreiber Tamás felkuta' 
fására irányult. Jóformán ki sem lehet szá
mítani, mennyi időpazarlást jelent a már két 
hét óla folyó országos hajsza, amely a Her- 
nád-utcai gyilkos felkutatása végett folyik, 
ami annál szomorúbb, mert vasárnapra már 
a rendőrség is kénytelen volt belátni, hogy 
minden irány, minden nyom, jóformád 
minden lehetőség meghiúsult, amely Schrei- 
bér Tamás tervszerű kézrekeritésére vezet
hetne.

Vasárnapra összeomlott a rendőrség 
utolsó reménye is, amely eredménnyel ke
csegtetett. Dadog Dezső, Sehreiber Tamás 
egyik ismerőse, akiben legbizalmasabb ba
rátját sejtette a rendőrség, szombat este 
önként jelentkezett és bebizonyitotta, hogy 
Schreiberr^l már hosszú hónapok óta egy
általán nem is találkozott. Dadayt szembe
sítették a Hernád-utcai ház lakóival, közü
lük azonban senki sem ismerte fel benne 
Sehreiber nagyorru barátját, állítólagos 
sógorát, aki a gyilkosság megtörténte után 
a Hernád-utcai házban járt. Dadayt csak 
tanúként hallgatták ki vasárnap Sehreiber 
Tamás ügyében, de ez

■ kihallgatás kizárólag Sehreiber régi 
dolgainak a tisztázására Irányult,

mert Daday az utóbbi hónapokban már mit 
sem tudott Sehreiber Tamás viselt dol
gairól.

A főkapitányság sérülési osztályán, ahol 
a felmerült nehézségek ellenére is fáradha
tatlan energiával folytatták a nyomozást, 
vasárnap délelőtt összegezték a szinte em
berfeletti energiával folyó kutatásoknak az 
eredményét. Kétségtelennek tartja a rend
őrség, hogy Sehreiber Tamás mult hét hét
főjén még Budapesten, vagy Budapest kör
nyékén volt. Albertfalvai nőismerőse 
ugvanis ezen a napon találkozott és beszélt 
vele és semmi ok sincs annak feltevésére, 
bogy az Albertfalván jelentkező férfi nem 
Sehreiber Tamás volt. Azóta azonban egyet
lenegy olyan bejelentés sem érkezett a fő
kapitányságra, amely megállotta volna he- 
•yőt és amely

■ legkisebb útbaigazítást Is adta volna 
a bujkáló gyilkos rejtekhelyére vonat

kozóan.
_Eg.V hét óta tehát teljesen nyomaveszett 
Tamásnak, mintha csak a föld nyelte 
volna el. A rendőrség nem tartja lehetetlen
nek, hogy Sehreiber hétfő óta valahová kül
lőidre szökött. Ha nem is volt pénze, gye- 
7 is átléphette a felvidéki határt és az a 
körülmény, hogy egy hét óta sehol senki 
ni'm látta a bujkáló gyilkost, nagyon Is 
valószínűvé teszi, hogy

• küllőidre való szöké. valóban 
megtörtént.

vasárnap délelőtt már fölmerült « rend
őrségen nz a feltevés is, hogy

Sehreiber Tárni. öngyilkost U leb»-

telt,
mely esetben valószínűleg 

a Dunába vetette magát.
Ennek a feltevésnek az alátámasztására 
természetesen semmi adat nincsen, de a 
rendőrség részéről tett legmesszebbmenő 
intézkedésednek az eredménytelensége min
denesetre emellett a feltevés mellett szól. 
Szinte azt lehetne mondani, hogy Magyar
ország egész lakossága önkéntes detektív- 
nek csapott fel, férfiak és nők egyaránt 
résztvesznek ebben az országos nyomozás

Ha Sehreiber Tamást, Nagy Mária csonka- 
ujju gyilkosát nem is kerítette még kézre a 
rendőri nyomozás, a hernád-utcai gyilkosság 
ügyének mégis van „hőse" — ha egy kissé 
ízléstelen mádon is tűlta fel magát az ér
deklődés központjába. A „hős" Féld Má
tyás, aki

összetörtén, betegen vasárnap reggel ér
kezett meg Tatabányáról.

Rossz viccének nem várt következményei 
annyira megviselték idegeit, hogy a Rákóczi
ul szállodában, ahol lakik — azonnal ágy
nak dőlt.

A Hétfői Napló munkatársa előtt Féld 
Mátyás részletes vallomást tett. Azzal kezdte 
a beszélgetést, hogy mennyire sajnálja az 
égisz esetet, mennyire szeretné, ha nem tör
tént volna meg és hogy mennyire fájnak 
neki azok a támadások, amelyek — mint ő 
is bevallja, — nem egészen igaztalanul ér
ték.

— Pestre érkezésem után — meséli —, 
azonnal leültem és

levelet Írtam Bezegh-Huszágh Miklós 
főkapitánynak és Andréka főkapitány
helyettesnek, amelyben töredelmesen 

noesanaioi ■ériem icveucseineri.
Megírtam, hogy nem volt szándékomban 
az amtigy is embertelenül nagy munkál 
végző nyomozóközegeket: rendőrtiszteket és 
detektiveket felültetni Én csak egy em
bert akartam megtréfálni, régi jó ismerősö
met: dr. Fekete Ernő felsőgallni ügyvédet. 
Annál is kevésbé gondoltam, hogy ennek 
a tréfának ilyen végzetes következményei 
le nek, mert

én a tatabányai előadó t előkészítendő, 
már a mult hét szombatján jártam 

FelsőgaUán
és beszéltem Fekete dr.-ral.

— Amikor legelőször kerestem fel, .... „........ . ......... , .. a 
mult hét szombatján — Fekete dr. otthon 
volt. Én kopogtattam az ajtón, mire fi be
lülről úszóit:

— ’T nz?
— Itt. Sehreiber! — válaszoltam én, mi

előtt beléptem. De ottartózkodásom alatt
hosszasabban beszéltem Fekete dr.-ral 

a Schrelber-flgyről
és at ügyvédnek azt is elmondottam, hogy 
pénteken éa szombaton játszunk Tatabá-

bán és hogy ennek ellenére sem kap a 
rendőrség semmi adatot, semmi nyomot, 
amely előbbre vihetné a kutatás ügyét, va
lóban amellett szól, hogy Sehreiber Tamás 

vagy külföldre szökött, vagy végetvetett 
zaklatott és reménytelen életének.

A főkapitányságon egyébként egész va
sárnap folyt a nyomozás, a különböző be
jelentéseket lelkiismeretesen ellenőrizték a 
detektívek, de a beérkező hírek között egyet
lenegy sem akadt, amely előbbre vitte 
volna a kutatásokat.

nyán. Éppen ezért, amikor én az ominózus 
levelet bedobtam Fekete dr. levélszekré
nyébe,

biztosra vettem, hogy ő feltétlenül fogja 
tudni, hogy Sehreiber — a gyilkos alá

írási! levelet — én Írtam. 
Szerencsétlenségemre hozzájött mindezek
hez az ügyvéd irodakisasszonyának rém
látomása a revolveres merénylőről.

— Azt szeretném még megcáfolni, hogy 
nekem eszem-ágában sincs Schrcibcr- 

ről a gyilkosról darabot Írni, 
tudatában vagyok annak, hogy ez szörnyű 
Ízléstelenség lenne...

Ezeket mondotta el a beteg Féld Mátyás,, 
aki még hozzáfűzte azt is, hogy ő sajnálja

Meglepetésszerűen érte 
a magyar kormányt 

a német-osztrák egyezmény 
bejelentése

Németország Franciaországot is bele akarja 
kapcsolni a vámunióba

A szombaton nyilvánosságra került né
met—osztrák kereskedelmi egyezmény, 
amelyet tudvalevőleg u két kormány már 
hivatalosan is bejelentett az összes államok
nak, az egész világon nagy feltűnést kelteti.

Az egyezmény ténye váratlanul érte a 
magyar kormányt is, éppen úgy, mint a 
többi államok kormányait. Nálunk bizonyos 
mértékben még különösebb bonyodalmakat 
is okozott az egyezmény hire, amennyiben 
ezzel egyidejűleg hírek jelentek meg arról, 
hogy a mcglepelésszerü egyezmény követ
keztében Ambrózy Lajos báró bécsi magyar 
követ állása megingott. Hivatalosan meg
cáfolták ugyan Ambrózy Lajos báró távozá
sának hírét, azonban megbízható helyről 
szerzett információnk szerint az osztrák
német egyezménynek rajtaütésszerűen tör
tént létrejötte következtében szinte termé
szetesnek látszott, hogy a magyar kormány 
legalább is erőteljes felvilágosítást kért a 

a

a legjobban, miszerint nincs a büntető tör
vénykönyvnek olyan paragrafusa, amelynek 
alapján el lehetne járni ellene, ö férfiasán 
helyt akar állni cselekedetéért és azt sem 
bánná, ha a birói tárgyalóterembe kerülne 
az ügy, mert véleménye szerint itt derülne 
ki legbiztosabban, hogy ő csak egy ártatlan 
tréfát kockáztatott meg, nem is sejtve an
nak ennyire kellemetlen következményeit.

Schreíber-láz Győrben
Győr, március 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon* 
jelentése.) Győr lakosságán is erőt vett a 
„Schreiber-láz“. A városban mindenki 
Sehreiber Tamás után kutat. Minden csa
vargóban, minden gyanús járókelőben

az Európaszerte körözött gonosztevőt 
vélik felismerni

buzgó amatőrnyomozók.
Vasárnap délelőtt megjelent a rendőrséi 

gén Tóth Sándor győrrévfalusi köcsmáros 
és bejelentette, hogy az éjszaka egy gyanús 
külsejű férfi ólálkodott házának udvarán, 
mire ö közelebb ért a gyanús emberhez, az 
már elmenekült. A kocsmáros szerint

az ismeretlen férfi hasonlított Schrei- 
ber Tamáshoz.

A győri rendőrség a bejelentés alapján megi 
indította a nyomozást.

bécsi magyar követtől, bár — információink 
szerint — ennek valóban nem az lett a kő- 
vetkezménye, hogy Ambrózy Lajos báró eh 
hagyja a bécsi követséget.

A magyar kormányunk tudvalevőleg Ca- 
licc budapesti osztrák követ szóbeli közlést 
adott egyelőre az egyezményről, amilyet 
természetesen tudomásul kellett venni,

azonban a magyar kormány még egy
általában nincs abban a helyzetben, 
hogy erre vonatkozólag álláspontját 

flxlrozza.
Annál kevésbé foglalhatunk állást akár az 
osztrák—német egyezmény mellett, vagy, 
ellene, mert hiszen a két kormány tulajdoni 
képpen

csak kérzUIŐ tárgyalásokra 
rgvezményt, amelynek részletei 
csak, hogy ismeretlenek, hanem 
két érdekelt kormány között sincsenek 

megállapítva

kötött 
nem

mé* a
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most megkötött 
nem érinti sem 
magyar—német 
A római ngrár-

megkezdődnek 
is és remélhctő- 
befejezést nyer-

nemzetközi vi- 
még mindig «

t osztrák politiku
sokkal és igy a mostani eljárás nemcsak udva
riatlan dt egyenesen barátságtalan aktus. A 
Prager Tagblatt azt az álláspontot hangoztatja, 
hogy a' vámegyezmény .1 _
genfi egyezménynek és mivel Csehgzl<>vákia is 
aláirla ez egyezményt, követelni fogják, hogy 
az abban foglalt megálapodást be is tartsák

A párisi német követ 
Briandnál

Párizs, március 22.
(A Hétfő Napló tudósítójának telefon- 

felentése.) A német-osztrák vámunió híre 
l’árizsban is meglehetős izgalmakat keltett. 
A Tcmps azt hangoztatja, hogy1 olyan ese
ményről van szó, amelyeknek a legnagyobb 
jelentőségük van az egész 
zetre.

Szerinte a német-osztrák 
bizalmatlanságot kell 

mert — ha a jelek nem csalnak — egészen 
uj gazdasági csoportosulás alapjává lesz, 
amely előbb Magyarországra, azután Európa 
más országaira is ki fog terjedni.

Egyébként Van Hoesch párizsi német kö
vet a tegnapi napon látogatást tett Briand 
külügyminiszternél, azonban erről a láto
gatásról sem a német követségen, sem a

durva megsértése a

európai hely-

vániuniónak 
keltenie,

és kétségtel 
fog telni, • „
jön. As ilyen természetű Egyezményeknek 
nemcsak gazdaságtechnikai része van, ha
nem politikai is és természetesen addig, 

az egész egyezménynek politikai há
tfal tisztázva nincs, nem lehet beszélni gaz
dasági megegyezésről sem.

Annyi bizonyos, hogy a 
Bémet - osztrák megegyezés 
<r magyar—osztrák, sem a 
kereskedelmi tárgyalásokat. 
konferencia után ujból összeül a magyar— 
osztrák bizottság és most már minden rc- 
mény megvan arra,

bogy Június elsejére, amikor a mostani 
egyezményünk Ausztriával lejár, befeje- 
aódnek az nj tárgyalások éa életbe fog 

lépni az uj egyezmény,
amely teljesen független a német—osztrák 
megegyezéstől, amelynek — hangsúlyozzuk 
— részűnkre ezidőszerint még nincs prakti
kus Jelentősége.

Ugyancsak hu svél után 
tárgyalásaink a németekkel 
Mr. üoo azok is kedvező 
nak.

A ml szempontunkból 
szonyiatban függőben van „ ___ „
caehekkel való megegyezés. Ez a kérdés e 
pillanatban is még holtponton van és pedig 
a cseh kormány miatt, mert hiszen a ma
gyar kormány ismételten tudtára adta 
Csehstlnvákia kormányának, hogy bármely 
pillanatban hajlandó a tárgyalásokat újra 
felvenni.

Amikor tohót a magyar kormány n mos
tan! német—osztrák megegyezéstői függet
lenül le fogja folytatni n függőben lévő ke
rti kedel mi tárgyalásokat, későbbi elhatáro- 

,záa dolga lesz az, hogy vájjon eleget tesz-e 
annak a felhívásnak, amelyet a német— 
osztrák megegyezés alkalmával az érdekelt 
kormányok lettek. Még nagyonn messzi van 
az az idő, amikor előtérbe kerülhet a kér
dés: csatlakozzélt-e ehhez a blokkhoz, vagy 
pedig másfelé orientálódjék.

Erről mos! e pillanatban nem lehet még 
beszélni sem, ez tisztán attól függ majd, 
hogy a ml érdekeink mit követelnek és a ml 
szempontjaink milyen irányt mutatnak gaz
dasági kapcsolataink tekintetében.

Jól értesült helyről vett információink 
azerlnt a német—osztrák megegyezés távo
labbi célja az,

hogy elaőaorban gazdasági kapcsolatot 
létesítsen a franciákkal Is, 

mert hiszen a németeknek fontos én ’;ük 
volna, az, hogy legalább gazdaságilag szoro
sabb Összeköttetésbe kerüljenek Francia
országgal. Ila ezt a célt n németeknek sike
rül elérni, akkor kétségtelen, hogy elhúri- 
lódnak az osztrák—német megegyezés Htjá
ból a jelentősebb politikai akadályok is és 
hkkor Franciaorszóggal együtt egy szoro
sabb gazdasági kapcsolat létesülhet az ola
hokkal, Jugoszláviával, Romániával és ve
tünk Is.

A. bécsi francia, olasz 
és csehszlovák követek 
Schober alkancellftrnúl

* Bécs, március 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

Istentése.) A külföldi sajtóban éa politikai 
.őrökben a mai napra már nagy visszhangja

>lcn, hogy még nagyon sok időbe I daiági kérdésekben — mondja a lap, — Ismé
imig a végleges egyezmény léire- I telten, érintkezésien állott osztrák politiku

gazdasági megegye-

állam részéről

van a német—osztrák 
zésnek.

Megtörtént bilrom ,_____   _
diplomáciai lépés Is, amennyiben Frun- 
riaorazág, Csehszlovákia és Olaszország 
bécsi diplomáciai képviselői kihallga
tom jelentkeztek dr. Schobcr külügy
miniszternél a közölték kormányuknak 
a vámegyezmény ellen való tiltakozását.

Arra hivatkoztak, hogy a vámunió alkotása 
az 1022. évi október 4-iki genfi jegyző
könyvbe ütközik. Schobcr alknnccllár fel
hívta a figyelmét a diplomáciai képviselőknek 
aréa, hogy az egyezmény szövege világosan 
megmondja, hogy a két nemzetközi szerző
dés között nincs semmi ellentét.

Bclgrád, március 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A német—osztrák vámunió híre ssombaton 
este terjedt el BelgrAdbnn, de arról csak a 
Pravda cirnü lap adott hirt. azonban az sem fűz 
kommentárt a megegyezéshez, még pedig való
színűleg azért, mert a belgrádi kormánytól még 
nem kapott információkat arra, hogy milyen 
álláspontot foglaljon el az egyezménnyel szóm
ban. A belgrádi hivatalos köröket is éppen olyan 
mrylspetéssterüen érte ax egyezmény híre, mint 
« főből államokat.

Prága, március 22.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonje- 

tentése) Csehszlovákia fövárosátan, Prágá
ban szombaton kora délután terjedt el a né- 
mat-osgtrák megegyezés híre és a Prager Tag 
blttt szerint ez a hír meglehetős kínos hatást 
kaltett és pedig azért, mert Csehszlovákia gnz-
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HÉTFŐI NAPLÓ

Chaplin vasárnap Párisba érkezett 
és nyilatkozik a Hétfői Naplónak

Miért nem jött Chaplin Pestre
Milánó, március 22.

64 Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Charlle Chaplin szombaton este 
7 órakor

a Slmplon exprésszel Velencéből Pá
rizsba utazott. 

Elutazása előtt Chaplin látogatást tett a 
Dof/e-palolában, ahol különösen a velencei 
köztársaság híres „kutbörtönei" és kínzó
kamrái iránt érdeklődött. Kívánságára

megmutatták neki azt a teret is, ahol 
a dogek a halálraítélt politikai bűnösö

ket kivégeztelték.
A Sóhajok hidján keresztül Chaplin el

ment a régi fogházépületbe is, ahol most a 
nemzetközi müvészkongresszust tartják. A 
távozó művészt óriási tömeg kisérte ki az 
állomásra.

Páris, márc. 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonj*- 

leütéses.) Vasárnap már a kora délelőtti 
’ a

a
órákban óriás rendőrkordon zárta le 
Gardc de Lj/on-pályaudvar környékét és 
sorf.nl mögött

a kiváncsi emberek ezrei várták a nagy 
Chaplin I’árisba érkeztél.

A párisi rendőrségen már napokkal ezelőtt 
nagy tanácskozások folytak Chaplin érkezé
sére vonatkozóan és valóságos haditervet ál
lítottak össze, hogy a rend fentartását biz
tosíthassák. Annak ellenére azonban, hogy a 
perronra a sajtó és a film emberein kívül 
senkit nem engedtek he — a szépen kifőzött 
haditerv csütörtököt mondott. Amint 
ugyanis 2 óra 25 perckor Chaplin vonata 
befutott a pályaudvarra és a nagy Charlle 
szürkefelöltős, keménykalapos alakja fel
tűnt az egyik vagon ajtajában.

Tízezrek látogatták vasárnap 
a mezőgazdasági kiállítást
mai napsütéses vasárnapon óriási közön

vonult ki a mezőgazdasági kiállitásrn és 
nagyszerűsége

A 
ség -------------- „--------
tenyészállatvásárra. A kiállítás o ,
minden tekintetben a legteijesabb olismerésre- 
méltó és amint értesülünk, a kiállításnak tneg. 
van a jelentős anyagi sikere is az erkölcsi 
eredmény mellett, mert a vasárnapi napon a 
vélelkedv a különböző tenyészállotok és mező- 
gnzdnsági gépek Iránt oly mértékben nyilvá
nult meg, hogy

aa eredmény messze túlhaladja a múlt 
évit.

Mindenesetre érdekes megemlíteni, hogy a ki
állítás közönségét nemcsak a vidékről felrán- 
dilit gazdák adják, hanem

a híváros népe Is tízezrével zarándokolt ki 
a szép időben azért is, hogy a különböző mu
tatványokban, versenyekben gyönyörköd jók. 
Minden jel arra mutat, hogy az idei kiállítás 
minden tekintetben fel 111 múl fa at eddigieket 
s mindenesetre alkalmas arra, hogy produk
tumaival

Igazolja a magyar nemzet élni akarását 
és mezőgazdasági termelésünk, gépiparunk és 
gazdasági eszközeink hatalmas lendületű fej
lődését. J

/

francia külügymüalMtériumban nem adnak 
semmiféle felvSlágMÍÍI.1, az összes hivatalos I 
kfir»Z « legmélyebb liallg*U.b» burkolöi- 
nak. áin átéri egyr. twjed el
» a hír, hogy a franci, kormány Mén a 
megbeszólsen erélyeien tiltakozott a hímet-- 
osztrák Témegyezmíny <!!«.

Berlinben nem történt 
diplomádat lépés

Berlin, március 21.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Azokkal a párisi hírekkel szemben, ame
lyek arról szólnak, hogy Franciaország, sőt 
egyes hirck szerint Anglia is tiltakozik a né
met-osztrák vámegyezmény ellen, illetékes ber
lini körökben megállapítják, hogy zavarási kí
sérletekre el voltak ugyan készülve, arra azon
ban nem, hogy ezek ennyire durvák lesznek.

Természetesen szó slnca nrról, hogy Fran
ciaország tiltakozott, még kevósbbé lehet 
szó arról, hogy a többi nagyhatalom Ilyen 

lépésre készül, 
sőt amennyire szemhat estig meg lehet állapí
tani, egyetlen egy állam sem készül állásfogla
lásra az osztrák-német vámegyezménnyel kap
csolatban. «

Hivatalos részről hangsúlyozzák azt isi sző 
sem lehet nrról, hogy Ausztria vissza kívánjon 
lépni a vámegyezménytől. K párisi osztrák kö
vet sem kapott semmiféle utasítást, amely ezzel 
összefüggő lépésre vonatkozott volna.

a tömeg áttörte a kordont 
és ha barátai hirtelen nem sorakoznak 
Chaplin köré, ugy ót magát is elsöpörték 
volna.

Chaplin a pályaudvarról óriási ünneplés 
közepette a Hotel Crionba hajtatott, ahol 
azt a lakosztályt rezerválták számáru. 
amelyben legutóbb a walesi herceg lakott. A 
Piacé de la Concórdeon óriási tömeg gyüit 
össze, miközben Chaplin három órakor a 
sajtó képviselőit fogadta.

Kétsoros, kék öltöny van Chapltnen, kék 
ing és buzakék, fehérpettyes nyakkendő. 
De még a selyemzsehkendője is kétszínű, 
amellyel homlokát törli. Feltűnően kicsi lá
bán szürkebetétes, gombos fekete lakkcipő 
Elmondja, hogy körülbelül

egy hétig szándékozik Párlsbgn maradni, 
azután Brüsszelbe megy filmjének premier
jére.

A Hétfői Napló munkatársa megkérdezi 
ezután, hogy *

miért nem jött Budapestre?
Chaplin mosolyogva válaszol: 
—• Erről a kedvenc termemről 
nem mondtam le egészen, sajnos, nem 
csinálhatok mindig ugy, ahogy szeret

nék.
Bármennyire vakáció jelleg fi ez az utam, 
rengeteg hivatalos teendővel vagyok elfog
lalva ...

Az újságírók kérdésére elmondotta még 
Chaplin, hogy egyelőre még nem készül 
semilyen filmre, — csak pihenni akar.

A sajtó fogadásnak hamar végetszakit, 
visszavonul lakosztályába, pihen, mert fá
radt. Holnap délelőtt Briand látja vendégül, 
hogy átnyújtsa neki a becsületrend nagyke
resztjét. m. 1.

A kiállító gyárak és cégek is gyártmányaik
kal a legteljesebb elismerést aratták éa remél- 
belő, hogy áldozatkészségük meghozza a je
lentős anyagi eredményeket is.

*'
A iMaíyfr B,W«<»<ru<yér Résavénytársa

Impozáns pavilonban állította ki ivókat a 
gyártmányait, amelyek a mezőgazdaság célialt wolsüjúk. A klálll.d.on „,, lt„’k

inílkddiket olcsóbbá í, ü.enibiztonságoubbá 
teszi, mint a hasonló produktumok, 
m1?rh!,nW",í *erene (Wny^y-utca 45.) azarvaa- 
mnrha-pavillonban elhelyezett dicséretes kiál
lítása a legtanulságosabb, mert a cég votőbur- 
gonyn-kiállításávnl Igyokszik hatni a gazdi- 
közönségre, hogy a mai alacsony gabonaárak 
rn-lí 1 ",cnny,vd racionálisabb a burgonyater
melés. Természetesen csak exportképes burgo- 
nyatermaytas flretődlk ki. ez pedig az orsX

J Jlr“ Srh"”'"l'í termete,,? .Sílö 
különhílzó vrtöbuisony. fajlll.al érheti el

zlesee pavilonban mutatja ba az Ország*serié 
lémért t.lvín ■ ,*, kmbonó.o, “

kUda' »•

Fekete ,£nMra| |„rtu| h .
►ov.rok ellen . Bírni fl„„ rovarlrfö‘„r ‘u? 

í'iUn "í? k.ph»tó (olyod/k é, p(lr ,|„™ 
í.l ;,.Eln ,lirr” trltewi, 4rl.lm.t-
rio™'*.’0,’ " Jeslonto.obb ete.ó Írtnál

A walwl herceg Untgiuuban. Horn.
Videóból jelentik: A walesi herceget ecv v- 
kifutóflu üdvözölte elsőnek Uruguay fot? 
jén. A herceget a kikötőhidon állította ' 
és átnyújtotta neki a cambridgei nyolca! 
győzelmét jelentő táviratot. A walesi he/ 
cég, aki anak idején Oxford hallgatója; folt’ 
mosolyogva gyűrte a sürgönyt és folytatta 
útját az üdvözlésére egybesercglett hivata 
los személyiségek csoportja felé. ’

— Kihágás! eljárás a soproni polgárnak, 
ellen. Győrből Jelentik: Thurner Mihály 
soproni polgármester ellen kihágás miatt pa. 
naszt emelt több sopronkörnyéki község* 
beli gazda, mert e falvak közelében ltl,g 
patakok vize fertőzött volt és ennek kőotl- 
keztében a gazdák baromfiai sorra clpuS!. 
tultak. A vegyvizsgálat megállapította, hogy 
a patakok vize azért volt fertőzött, mivel 
Sopron város kórházainak és vágóhidjának 
szennyvize ezekbe a patakokba ömlött. \ 
gazdák a vizsgálat megállapítása után a sop
roni polgármestert tettéle felelőssé a történ
tekért és ezért emeltek panaszt ellene. Az 
érdekes kihágási ügyben a belügyminiszter 
Győr város egyik tisztviselőjét bízta meg a 
vizsgálat lefolytatásával és a tárgyalást íj 
Győrben fogják megtartani.

Az Első Magyar Részvényserfőződe 
igazgatósága és felügyelőbizottsága mély 
megilletődéssel jelenti, hogy a vállalat 
igazgatóságának és végrehajt óbizottságá-; 
nalt érdemdús tagja, a vállalat ügyésze,

március 21-én Jobblétre szenderiilt.
Évtizedekkel ezelőtt, viszontagságos 

időbén kezdte meg nálunk munkásságát 
és éppen ilyen helyzetekben telt kitűnő 
szolgálatai teszik emlékét felejthetet
lenné. Az életnek legnehezebb pillana
taiban is megtalálta az eszményekhez ' 
vezető utat, nemes tradícióknak volt , 
fáklyavivője, harmonikus élete mind
nyájunknak példaképül szolgálhat.

őszintén gyászoljuk benne a kedves j
munkatársat, Igaz barátot

Emlékét mindenkor kegyelettel őriz
zük meg. j

Budapest, 1931 március 21-én. I

Fájdalomtelt szívvel jelentjük, 
hogy intézetünknek sok éven át 
igazgatósági tagja és jogtanácsosa, 

Dr. Bangha Gvula 
ügyvéd 

elköltözött az élők sorából.
Halála pótolhatatlan veszteség 

intézetünkre. A felejthetetlen jó
barát és kitűnő munkatárs drága 
emlékét kegyelettel őrizzük szi
vünkben.

Budapest, 1931 március 22.
A Magyar Országos Köz

pont/ Takarékpénztár ;
Igazgatóságának és fel

ügyelő-bizottságának 
taglal.

Dr. Maatner D«uft>4. Grota Elm gyermekei 
Zsuzsi, Tamás, András és Hansi nevében is mély
sége* fájdalommal Jelenti, hogy hűséges élettára 

dr. Mautner Dezső
'olyó hó 22-éa, 53 éve* korában, tlnmnyolrévl
boldog házasság után elhunyt. Drága halottunkat 
f*’*.’'*, hó 34-én, kedden délután félegy órakor 

arök nyugalomra a rákoskerositud; 
rsidó temető ravataloj termából.

Budaira*', 193! móréin* 23.
*"■Ulnfr Pálné édesanyja, özv. Gros* Márk- 

né anyósa. Berper I.ipótné Mautner Ella, Kobrt 
Ágostonná Mautner Szerén, Fisch tgnácné Mául- 
JFf, Margit, Koh»r Lcóná Mautner Viola (New 
>ork), Mautner Viktor, Mautner István testvérei 

és a gyásroló rokonság.
MegillefMAtt kegyaleftal kérlök * réssvétlátaís- 

tíaok niellösését.

Isten bölcs akaratába megnyugodva, de fájd*-, 
lomtól bódultán, tudatjuk rokonoinkkal és berí-' 
tatokkal, hogy

Tomi
fiunk lelke. 11 évnyi földi lél ntán, váratlanul tfí 
röpke porc alatt vissaatért Istenhez, aki leköl- 
dőtio ót örömünkre.

P^8a kts testét e hó 23-án d. u. fél 5 órakor 
telmztk nyugovóra az uj trr. temeMben.

Halló Odón 6* neje Práge.r Melitta.

1

sorf.nl


í 1 exnress
London, március 22.

(A Hét/ói Napló tudótUijitól.) Sulyos uerencslUeniég érte kevftuel déli 11 dia 
L',’h,on

U eipreMx mozdonya kMktott, kocsi felborult f. 12 további kocsi klubot!
a sínekből. A« eddigi hírek ucrlnl négy ember meghalt.

* 1,110 *’ “ akkora! egyik uaká- 
ma. Attól tartanak aaonban, hogy a halálos áldozatuk sxáma még emelkedni fog. A 
”“.5™!? * Merencaéllenaég színhelyén Járhatatlanná vált. A katasztrófa hírének el- 

terjedése után azonnal
számos mentővonat Indult útnak a szerencsétlenség az&Qhdye felé.

.£■ mentési munkálatok még folynak. A sebesültek számát egyelőre még megközelí
tően sem sikerült megállapítani. Annyi bizonyos, hogy ezt az expresszvonatot igen sok 
utas vette Igénybe.

London, március 22.
A hires London-Midland skót expressz, 

amely Londonból ma délelőtt fél 12 órakor 
indult Glasgotvba, Leighton Buzzard állo
más közelében, amikor egy másik vágányra 
kellett volna áthaladnia,

kisiklott.

Hat ember meghalt és sokan megsebesültek.
A mozdony oldalára dőlt, az első két vá

gón részben a mozdony fölé tornyosodon 
és egymásba szorult. A harmadik és a ne
gyedik kocsi megperdült és nekiütközött a 
második kocsinak. A többi kocsi kisiklott. 
A halottak között van a mozdonyvezető, a 
fűtő, az étkezőkocsi szakácsa. A kisiklott 
vonat elzárta a vasútvonalat. A vonat egyéb
ként

Autőkaramből a Rákőczi-téren 
három sebesülttel

Vasárnap délután a Német-utca és Rá- 
kóczi-tér sarkán, a Bp. 22—764. rendszámú 
magánautó eddig még pontosan meg nem 
állapított módon összeütközött a Bp. 16— 
077. rendszámú taxival. Az összeütközés pil- 
lánatában

a taxi felfutott a gyalogjáróra és elgá
zolta as éppen ott haladó Gulyás Manci 

lg éves háztartásbeli leányt,

Megsebesült Azonkívül a taxi utasa, Stein

f. Egy titokzatos tanár szélhámosságai

Előadások ürügye alatt pénzeket gyűjt össze a vidéken
Vasárnap délelőtt a rendőri rádió egy 

titokzatos tanár személyleirását vitte szét 
U ország minden részébe. Szántó Pálnak 
hívják a 35 év körüli, állítólagos gimná
ziumi tanárt, aki különös szélhámossági 
trükkel járja végig az országot és károsítja 
-Meg az emberek százait és százait.

VárosTól-városra, községröl-községre jár 
k megnyerő külsejű és kitűnő modorú ta- 
nfrember, aki mindenütt

Irodalmi éa tudományos előadás meg
tartását hirdeti.

Végigjárja a falvak és a községek, városok 
Hitell igeneié j át, a tanitótól, a paptól, a jegy
zői, az orvostól, az ügyvédtől és a hiva-

Vasárnap Öngyilkos letta meg
szokott KOrscher Dezső gyűri 
kereskedő egyik károsulna

Győr, március 22.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jtlentése.) Győr város társadalmát ma Is 
^Unken foglalkoztatja Kürscher Dezsőnek, 
• megszökött nagykereskedőnek bűnügye. 
Kürscher elten egymásután érkeznek az 
Vfabb följelentések, vasárnap délutánig a 
B«gykereskedő ellen

kötél félszáz följelentés gyűlt egybe a
, győri rendőrségen.
Ekekből a följelentésekből megdöbbentően

iJíjá»|iurt«t1« n '
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zsufolásig volt utasokkal; rajta ültek a 
skót amatőr futballisták, akik London

ban tegnap játszottak Anglia ellen.
Ezek valamennyien megmenekültek. Az ép
ségben maradt utasok azonnal munkához 
láttak, hogy segítségére legyenek kevésbé 
szerencsés utitársaiknak és támogassák az 
orvosok, ápolók és önkéntes sebcsiilthordo- 
zók munkáját, akik nagy területről tűzoltók
kal és rendőrséggel együtt nyomban a hely
színére siettek. A mentés munkája közben 

szlvettépő jelenetek játszódtak le
s a tűzoltók és a vasutasok órákon át dol
goztak, hogy a nyöszörgő sebesülteket a 
szétszuzódott farészek* közül csákányokkal 
kiszabadítsák. Helyenként autogén-vágó
készülékeket kellett használni, hogy átvág
ják az elgörbült fémlemezeket.

József 43 éves kereskedő, aki sulyos zuzó- 
dásokat szenvedett, valamint a taxi sofőrje, 
Kovács Ferenc.

Rövidesen megérkeztek a mentők, akik
Gulyás Mancit és Stern Józsefet sulyos 
állapotban a Rókus-kórházba vittek, 

mig Kovács Ferencet, aki csak könnyebben 
sebesült meg, első segítségben részesítették 
és a lakására szállították.

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy kit 
terhel a felelősség.

talnokoktól átveszi az előadására szóló 
gyek árát és még az este beállta előtt 

nyomtalanul eltűnik a helységből.
A Dunántúl több megyéjét keresztül-kasul 
szántotta már Szántó Pál ügyes trükkjével 
és ami a legcsodálatosabb, közben a Duna 
és Tisza közén is felbukkant a legkülönbö
zőbb helyeken.

A feljelentések százai érkeztek már. 
ellene

a különböző vidéki hatóságokhoz, amelyek 
az országszerte garázdálkodó szélhámos fel
kutatására a budapesti főkapitányságot kér
ték fel.

/«-

bontakoznak ki azok a vakmerő csalások, 
amelyeket Kürscher elkövetett. Különösen 
sok olyan károsultja van a megszökött csaló 
nagykereskedőnek, akiket különböző váltó
manipulációkkal ejtett tévedésbe.

Ezeknek a bűnös manipulációknak va
sárnap már egy tragikus áldozata is van.

Vasárnapra virradó éjszaka Nagy József 
dunaszentpáli szabómester öngyilkosságot 
követett el. A nyomozás megállapította, hogy 
a szabómesternek egy 450 pengős bianco- 
váltóját Kürscher 4500 pengőre hamist-

• S'.aiUHikal Hivatallal szemben.
Blmbú-uicai-3 0

•rím alatti házban

2, 3 ás s szobás-hallos
modern kivitelben.

KSepastl fM*. malagkta.
Bó> ebbel a beb'iainen. '•«? Katona, Sitke!) 
éa Molnár énltéiimérnőkőK Irodájában. Ste 
■étxnSk nlea 0-11. Telefon: MB-3> é» 13S-Í1.

HÉTFŐI NAPIÓ

révén LU wiener BANKvemtm
KERTÉSZ WES2ELY BT. 
PHtLANTHIA VIRÁO 
CORSQ MOZI 
MOLNÁR OIZELLA

IIIJ THONET MUNDUS 
CTJ VILLANY! CIPŐ 

LAUPER 
rvn DEÁK ÉS HORVÁTH
L12J LOSONCZY EMIL

LÍ1] MANGOLD^bÍlá KOLOS 

DUNHIL SHOP.Lül M. KREYBIG 

,__ , SCHNEIDER JÓZSEF
Ifi MARTOS CIPÓ

LÓRÁNT ES TÁRSA 
dpéweh

SLUEFF MOLNÁR ÉS 
MOSER

KONZP.RT RT. 
rádió frawofon 

TRIZNYA JÓZSEF 
ciprtl

vACZIITCilIPROFÁG
tóttá meg, ami miatt a szabómesternek sú
lyos anyagi kötelezettségei támadtak. A sze
rencsétlen embert

ez annyira elkeserítette, hogy vasárnap
ra virradó éjszaka agyonlőtte magát.
A győri rendőrség egyébként Kürschner 

kézrekeritésére minden intézkedést megtett. 
Európa valamennyi rendőrhatóságát értesi-

Egy 20,000 pengős szőnyegrííkaság 
^sikkasztásával vádolt kereskedő 
meglepő vallomása Halmos Károly 

földbirtokos ellen
Rendkívül értékes keleti szönyegritkasAg 

árubabocsátásából támadt az az érdekes sik
kasztási bünper, amely most foglalkoztatja a 
büntetőlörvényszéket. Nemrég történt, hogy Ju- 
wellier Géza budapesti szönyegkereskedö rak
tárában őrzött hatalmas antik szőnyeget, 
amelynek

értékét 20.000 pengőre becsülik, 
átadta Schwiegel Kálmán kereskedőnek. Schwie- 
gel ugyanis kijelentette a kereskedőnek, hogy 
komoly vevői vannak a szőnyegre.

Több előkelő társadalmi állása emberről 
beszélt, 

akik érdeklődnek a szőnyeg iránt. Juwellifr 
tényleg átadta a szőnyeget Schwiegelnek, aki 
először Sarlós Pál építésszel folytatott tárgya
lást, majd Halmos Károly ismertnevü földbir
tokosnak és Szemere István nagybirtokosnak 
ajánlotta a szőnyegritkaságot megvételre.

Ami ezekután történt, azt a budapesti királyi 
ügyészség vádirata mondja el.

Schtviegel Kálmán a vádirat szerint, miköz
ben a szőnyeget eladásra kináila, érintkezésbe 
lépett Halmos Károllyal is, akinél azután a 
szöngegritkaságot elzálogosította.

Halmos ötezer pengő kölcsönt folyósított Is 
Schwiegelnek ■ nagyértékü perzsára.

Jutvellier Géza pedig egyre türelmetlenebbül 
sürgette szőnyegét s miután Schwiegel sem 
pénzt, sem a szőnyeget vissza nem adta, sik
kasztás elmén tett ellene följelentést.

Ilyen előzmények után került
Schwiegel Kálmán sikkasztás bűntettével 

vádolva ■ törvényszék elé,
ahol Rád Illés dr. egyesbiró most tárgyalta 
az érdekes ügyet. A tárgyaláson azután Schwie
gel egészen meglepő és rendkívül érdekes val
lomást tett.

— Én nem követtem el sikkasztást, — véde
kezett a kereskedő. — A szőnyeget Halmos 
Károly Öméltósága azzal vette át tőlem, hogy 
neki előkelő külföldi barátai vannak, akik kö
zül majd akad vásárló a szőnyegekre.

Megemlítette előttem Lonchenr volt francia 
pénzügyminisztert, akiről kijelentette, hogy 
neki ugyancsak barátja a valöszlnUleg meg 

fogja vásárolni a szőnyeget.
Arra kért engem, hogy ő a szőnyeget kiülhesse 
Párizsba s ott Loucheurnek bemutathassa. Én 
ebbe bele is egyeztem s Halmos Károly 

a szőnyeget ki Is szálHtotta Párizsba 
s a szőnyeg ma is ott van anélkül, hogy Loucher 
azt megvásárolta volna. Ez történt köztem és 
Halmos Károlyék között.

— Arról beszéljen, hogy kapott-e ötezer pen
gőt Halmos Károlytól? — szól a bíró a keres
kedőre, aki igy válaszolt:

— Én Halmos Károly űrtől nem vettem fel 
ötezer pengőt, én neki a szőnyeget nem elzá
logosítás céljából adtam át, hanem azzal, hogy 
ő ezt I.oucheur francia pénzügyminiszternek 
fogja eladni.

A biró újabb kérdéseire Schwiegel Kálmán 
ezeket mondja:

— A kérdéses ötezer pengőt én bírói letétbe 
fogom helyezni s ezekután pedig följelen
tést teszek Halmos Károly Öméltósága ellen.

A vádlott kihallgatása után Juvellier Gézát, a 
szőnyeg tulajdonosát hallgatta ki a bíróság. 
Juvellier elmondotta, hogy egy alkalommal az 
Ostcnde-kávéházban volt együtt. Scbwlegellel, 
akinél már előzőén sürgette a szőnyeg vissza
adását, vagy a vételár átadását. Schwiegel ek
kor az ö Jelenlétében felhívta Halmos Károlyt, 
aki azt mondotta, hogy

Párizsban próbálja értékesíteni a szőnyegek 
Elmondotta Juvellier a bíróság előtt azt la,
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tette a szökésről, közölte velük Kürscher 
személyleirását, eddig azonban nem érke
zet jelentés arról, hogy Kürschert elfogták 
volna s igy

a nyomozás egyelőre teljesen holtpontra 
jutott.

Újabb károsultak kihallgatását és följelen
téseik átvizsgálását folytatja a rendőrség.

hogy a szőnyeget kiszállították Párizsba, de a 
szállítási költségeket nem Űzette le Schwiegel a

Halmos már el akarta árvereztetnl a sző
nyeget Párizsban.

Ezután a biró Halmos Károlyt szólítja maga 
elé, hogy tanúképpen kihallgassa, de Halmos a 
tárgyaláson nem jelent meg. A biró az ügyész 
indítványára

Halmos Károlyt 200 pengő pénzbüntetés 
terhe mellett idézi meg a legközelebbi tár

gyalásra.
hogy az ő kihallgatása után hozzon ítéletet ai 
érdekes és furcsa sikkasztási ügyben.

keztyüt olcsón megvennem és ezért 
az eddigi P GnSO-es ár helyett 

egységárban

pengővel 
adom

azonkívül
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Szenzációs árusítás úgy írnan, 
mini kivitelben a GaSvin-Mri ciooszakuz- 
letben, ahol a helyiség megnagyobbltasa 

veit szükségessé

üzemi költségek megtérítése esetén sem 
használhatók és azokon

nemül vatalos személyek semmi körül
mények között sem foglalhatnak helyet.

Azok ellen, akik a rendeletet szigorúan be 
nem tartják, a fegyelmi eljárást hivatalból, 
vagy a miniszterelnök utasítására haladék
talanul meg kell Indítani és a fegyelmi eljá

WlBllSl aUaW kuMm ,

NŐI KALAPMOIIELEHET
SZÁNTÖNÉ

rásról azonnal jelentést kell tenni a minise 
terelnöknek.

A mull héten már közölte a naphajtó ulján 
aa hunért lírányi I. cipő/.ere tied őr ég tulajdo
nosa (Calvin-tér fi., Fenyves-Áruházzal szem
ben), hogy

Üdéiét majdnem a négyszeresére meg
nagyobbít óllá.

A jelek szerint erre erük ség Is volt, mert a 
megnagyobbltáa óta a forgalom feltűnően emel 
keddi, bizonyságául annak, hogy módjában 
van oly na elsőrendű anyagból és olyan első
rendű kivitelű cipőket olyan árakon árusítani, 
hogy most aztán már teljesen fölösleges az úgy
nevezett olcsó tömegárut vásárolni.

Iványi, aki régi, ismert szakember a szak
mában,

árait agy kalkulálta, hogy ások a vevők 
Is, akik a belvárosi cipőkhöz vannak szokva, 

de a leromlott gazdasági viszonyok folytán 
kénytelenok leimének erről lemondani,

nála megtalálják párját már 1-L5Ö, II éa 
18 pengős árakén,

és ezek között olyan választék áll rendelkezésre, 
hogy ott bárki megtalálja a megfelelőt.

Formái, ősinél, kivitele, tartóssága a leg
kényesebb igényeket la kielégítik

és igen ajánlatos, hogy mielőtt a tavaszi cipőt 
megvásároljuk, ellátogassunk Iványihoz.

Dobra kerülnek 
a postászenekar hangszerel

A rossz gazdasági viszonyok miatt megszűnt
a negyvenéves postászenekar

Az elsüllyedt zagreb halát 
kiemelték a üunábúl
lilább három halottat találtait a italán

Szabadka, március 22.
(A fíftfŐl Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Mint ismeretes, ez év március hó 
7-én este n Belgrádhól Pancsova felé haladó 
„Franchet d'Esperay'1 nevű hajó Pancsova 
Alatt összefltkőzött a „ffagreb" nevű hajó
val, amely pillanatok alatt elsüllyedt.

A szerencsétlenség alkalmával
a bajó kormányosát holtan húzták ki

■ Dunából .
Az első órákhun azt hitiek, hogy töipeg- 
aaeronczétlenség történt és hogy a hajó 
roncsai között még több áldozat fekszik 
holtan.

Vasárnap kora reggel Kiss Mátyás ma
gyar származású búvár vezetésével meg

kezdték a hajó kiemelés! munkálatait.
A búvárt lánekötéllel eresztették le a 

bajó roncsaihoz 
s ekkor megtörtént az a baleset, hogy 

a lánc elszakadt 
és megkezdődött a körülbelül 

hét óra hosszáig tartó küzdelem, 
hogy a búvárral összeköttetést találjanak. 
Végre sikerült felhozni a búvárt, aki el
mondotta, hogy

a hajó fedélzetén három hullát talált 
mnjd az ö irányítása alapján 

kiemelték a hajó roncsait Is 
és megállapították, hogy ezen a három ha
lotton kívül, nincs több áldozata a hajó
szerencsétlenségnek.

Ebben az évben ünnepelte a Magyar 
Postaaltisztek Országos Zenekara fennállá
sának negyvenéves jubileumát. Negyven év
vel ezelőtt tömörültek egyesületbe a zene
kedvelő postások és Kraul Antal karmester 
vezetésével rövidesen a közönség elé léptek. 
Abban az időben kevés volt a zenekar és 
csak a katonaság tartott fenn a fővárosban 
több zenekart, amelyeknek azonban a pos
tások zenekara hamarosan erős rtoátisa 
lett.

A Wampetlcsbe sokan a postászenekar 
miatt jártak

a békevilágban, hogy hallhassák Kraul kar
nagy hires együttesét. Erkölcsi sikereik 
mellett szép anyagi sikereik is voltak. Bé
kében nagy vagyona volt az egyesületnek.

De jött a háború, a postászenekar tagjai 
nagyrészt bevonultak és a zenekar lassan 
hanyatlásnak indult. A háború után a pos- 
tászenekar öreg karnagyával

már csak temetésekre, felvonulásokra 
járt «L

kávéházakba, vendéglőkbe, mulatságokra

már nem hívták őket. A hangszerek is laa. 
san elkoptak, megrongálódtak, újakat nem 
tudtak venni, mert nz egyesület vagyona 
elértéktelenedett, sőt a múlt évben már de. 
ficit terhelte a poslászenekar fenntartását 
A jubiláns évben a bajokat betetőzte az |i 
hogy Kraul Antal, a híres karnagy, m«’ 
érdemelt nyugalomba vonult és a postaigax, 
galóság kijelentette, hogy többé nem vál
lalja a karmester fizetését, az uj karnagy 
illetményeit már az egyesületnek kellett vi< 
selnie. Erre azután az egyesület elhatározta, 
hogy a nagymultu, sok sikert és babért 
aratott

zenekart feloszlatja.
A hangszereket a közeli napokban 

elárverezik,
mert szükség nem lesz rájuk többé.

Most egyébként mozgalom indult, hogy 
a szomorú véget ért postászenekar helyébe 
a Postások Kulturegycsülete keretében hiv* 
janak életre egy uj zenekart. Erre vonatko
zóan folynak a tárgyalások.

Egy bestiális anya 
szörnyű rémtette

Három gyermekét megölte egy liajda- 
szoboszlói leány

Debrecenből jelentik: A debreceni Ügyész- 
séghez vasárnap reggel Hajdúszoboszlóról 
feljelentés érkezett Torna Erzsébet 28 éves 
leány ellen, aki egymásután három újszü
lött törvénytelen gyermekét pusztította el. 
Tbltoa Erzsébet ugyanis viszonyt folytatott 
egy ottani gnzda legén nyel és ebből a vi- 
liotiyból 1927-ben, 1920 ben és 1980-ban is 
Agy-cgy gyermeke született,

Akiket azután a leány, hogy szégyenét 
elpalástolja, megfojtott és holttestüket a 

tanyájuk kertjében elásta.
A leány bűnét cgy barátnője árulta el a 

csendőröknek, bosszúból, mert összevesz
tek. A csendőrség az ügyészség rendelkező- 
•éré a feljelentés alapján letartóztatta 
t Itányt, aki előbb tagadta a bűnét,

de később megtört és bevallotta, hogy 
mind ■ három alkalommal a szülés 
után, amint erűre kapott, megfojtotta 
újszülött gyermekét és egymás mellé 

ásta el őket.

A csendőrség meg Is találta a gyermekek 
csontvázát.

A vizsgálóbíró Debrecenből kiszállott 
Hajdúszoboszlóra és megindította a nyomo
zást azirányban, hogy vájjon a gazdale
génynek, — akitől a leány bevallása szerint 
mind a három gyermeke származik, — 
nlncs-e része a gyilkosságokban, annál is 
inkább, mert még ma is a legbensőbb vi
szonyban vannak a leány és a legény egy
mással.

A miniszterelnök rendelet© 
az állami autók használatáról
Tilos a szolgálati autó magáncélokra és kényelmi utakra

Nft«v érdeklődéssel fogadta a nyilvános-1 
rfg azt a hirt, hogy a miniszter cl nők szemé
lyét felügyelete alá helyezik az állapit 
autókkal való gazdálkodást éa rendeletet bo- 
csábinak ki, amely szabályozza az állami 
autók bclzorzésénck, használatának és ér* 
téfctsitésének módját. A hivatalos lapban 

vasárnap megjelent a miniszterelnök 
rendeleté.

Aí 1401/1981. számú rendelet kimondja, 
hogy állatni hatóság, hiva.talulap, alapítvány, 
vállulat, üzem, intézet vagy Intézmény gép
kocsit estik a minisztertanács engedélyivel 
UApczhet be és a beszerzéseknél

minden felesleges fényűzést mellőzni 
kell.

A AzemélyttálUWt gépkocsik csak as ország 
területén közlekedhetnek, űzetni érdekből, 
vagy Aaolgólati ügyből asíikségea külföldi 
úthoz a minisztertanács előzetes engedélye 
artkségez. A rendelet ezután szabályossá,

Idk ét milyen célból utazhatnak as ál
lami autókon.

A rendelet szerint a miniszterelnök, a mi
niszterek, a politikai államtitkárok, a buda
pesti főkapitány, ar államvasutak elnök
igazgatója és a posta vezérigazgatójának 
járandósánához tartbzó személygépkocsikat 
az illetőkön kívül a családtagjaik, szőkébb 
értelemben vett hozzátartozói is használ
hatják. Használatuk a köteles takarékossá
gon felül csak annyiban esik korlátozás alá, 
iw

háztartási alkalmazottak csak A fönt* 
említett személyekkel együtt járhatnak 

a kocsikon.
Minden egyéb szolgálati járműn, személy
autón, tehorszállitő-autőn és motorkerékpá
ron csak as igényjogosult hivatali szemé
lyek utazhatnak,

csakis elkerülhetetlenül szükséges ese
tekben.

Az autók kizárólag csak hivatalos utakra ve
hetők igénybe. Kényelmi vagy magáncé
lokra, lakástól a hivatalba és vissza, vagy 
pályaudvarra ezek a gépjármüvek még az

íttxj-éi dUfuKKutdő

| Főhely Paplan]
Kamermayer Károly ucca Q Címünkre
Szervita tér sarkán wum okvetlen ügyelni!
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Pluma

Érdekes bírói döntés a kölcsönnel 
kombinált tejszállításról

A Központi Általános Tefcsarnok elvesztette az Atlantié kávéhál 
tulajdonosa ellen indított perét

Érdekes kártérítési perben hozott határoza
tot a budapesti központi járásbíróságon dr. 
Gáspár Mózes járásbiró.

A Központi Általános Tefcsarnok múlt év 
január havában szerződést kötött Strasser Ber
talannal, az Artanlts-kávéház tulajdonosával s 
eszerint Strasser kötelezte magát, hogy kilóul 
időtartamra tej- és tejszlnszükségletét kizáró
lag a Központi Tcjcsarnoknál szerzi be. A 
szerződés további rendelkezése szerint Strasser| 
biróilng nem mérsékelhető naponkénti magas 
kötbért tartozott fizetni az esetre, ha ezen két
évi időtartamon belül tejet vagy tejszínt más
honnan szerezne be.

A tejszállitás — mint a Központi Tejcsarnok 
keresetében előadja — néhány hónapig zavar
talanul folyt, ezután áronban Strasser a tej át
vételét megtagadta és szükségletét másutt «ze- 
rezts be. Ez okból a Központi Tejcsamok a 
szerződésben kikötött kötbér megfizetése iránt 
keresetet Indított az Atlantlá-kávéház tulajdo
nosa ellen.

A keresettel szemben Strasser azzal védeke
zett, hogy azért szüntette be a tej további átvé
telét, mert a Központi Tejcsamok a szerződés
ben meghatározott

kötelezettségéi megsMgte.
Strasser ugyani) csak azon feltétel alatt Irta 
alá a két évre szóló tejszállítási szerződést, ha 
a Központi Tejcsarnok a szállítás megkezdésé
vel egyidejűleg 3000 pengő kölcsönt folyósít 
Strasser Vészére. A megállapodás szerint ért a 
3000 pengős kölcsönt Strasser napi 25 pengős 
részletekben volt köteles visszafizetni azzal, 
hogy amennyiben a kölcsönnek felét már visz- 
sraílrette, a Központi Tejcsamok tartozik azt 
újabb 1500 pengő folyóiitásával ismét 3000 
pengőre kiegészíteni, Előadta végül, hogy a 
Központi Tejcsamok a kölcsön visszafizetésekor 

az njnbb kölcsön folyósítását megtagadta 
s ez feljogosította Strassert, hogy a sterzödéstöl 
elálljon. Kérte tehát a Központi Tej csarnokot 
kötbér Iránti keresetével elutasítani.

E védekezéssel szemben a Központi Tejcsar
nok azt adta elő, hogy a tejssállitásl szerződés 
és a kölcsön közöli semmi ösiefűggés nincs • 
as újabb kölcsön folyósítása tisztán az ö belá
tásától függőtL

A járásbíróság Strasser jogi képviselője, dr. 
Ács Jenő (szabadkai) ügyvéd kérelmére bizo
nyítást rendelt cl i annak foganatosítása után 
ítéletet hozott, mellyel

a Központi Tejesarnok keresetét elutasí
totta.

At ítélet érdekes indokolása mindenekelőtt 
megállapítja, hogy a falek a szerződéses falté- 
(Alek megállapít írtnál o fősntyt a kőlcsönfígy- 
lefrr fordították. A trjvételre vonatkozóan kö
tött szerződésben ugyanis a kávés felhatalmazta 
a tejvállatatot, hogy amennyiben máshonnan 
szerezne be tejet, úgy a tejvállalatnak jogában 
áll a kölcsönből még hátralékos tartozást 
fftettnoF, egy Ifssrrtjben esedékessé tenni Éh
ből nyilvánvaló, hogy a kávés egyrészről arra

kötelezte magát, hogy a szerződésben megjelölt 
két év alatt tej- és tejszinszükségletét kizárélzg 
a Központi Tejcsarnoktól szerzi be, másrészről 
azonban a tejvállalat kötelezte magét, hogy ♦ 
kávésnak 3090 pengőig állandóan hitelt nyújt 
olyképpen, hogy e kereten belül a kávés, ha t 
felvett kölcsönösszeg felét visszafizeti, art HV 
csönképpen újból felveheti.

— Ilymódon — mondja végül az ítélet Inds* 
kolása ■— az Atlantis-káváház tulajdonosa

Jogosan tagadta meg a tej átvételét 
s ezért a bíróság a kötbér megfizetésére Irt* 
nyúló keresetet alaptalannak találta.
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Viharos gyűlésen követelték 
a füszerkereskedök a teljes 

vasárnapi munkaszünetet
A kereskedelmi alkalmazottak is gyűlést tartottak 

a vasárnapi munkaszünetért
* 1W!??’I.k,1,re5k'.l,fk mSr- rÍBr1'1’1"’ 1 csendre Inteni az izgatott hallgolósígot. ArnoU

«“ Indítottak a lelje, vasárnap, munka.zünet Antal . kispesti tüM.rkere.ked«k nevében 
klpvása • alkalmazollalkkal együtt mondott hosszabb beszédet a vasárnapi zárára

*hk.rt’k!í±! többjei,zálaiá. „tán
mielőbb intézkedjék, hogy vasárnap a reggeli 
órákban is zárva tartsák az összes élelmiszer 
is füszerüzlcteket. A Füszerkereskedök Orszá
gos Egyesülete és a füszerkereskedelmi alkal
mazottak érdekképviselete vasárnap külön 
külön nagygyűlést hivott egybe, amelyeken a 
vasárnapi zárás kérdésével foglalkoztak. A 
kereskedők a gyűlések megtartásával egyide
jűén elhatározták, hogy most vasárnap zárva 
tartják az üzleteket.

Vasárnap valóban Budapesten és a kör
nyéken csaknem az összes lüszcrilzlctck 

zárva maradtak
és a kereskedők az Erzsébetvárosi Kör nagy 
termében gyűlték össze, ahol a Füszerkeres- 
kedők Országos Egyesülete nagygyűlést hívott 
egybe.

A gyűlésen közel kétezren Jelentek meg
A nagygyűlést, amely mindvégig izgalmas, 

viharos hangulatban folyt le, Hoffmann Mihály 
királyi tanácsos, az egyesület elnöke nyitotta 
meg. Üdvözölte a kereskedelmi miniszter kép
viseletében megjelent Haller Aurél miniszteri 
tanácsost és Pertik tanácsjegyzöt, aki a fővá
ros részéről jött el, valamint a füszerkereskedök 
vidéki testületének kiküldötteit. Hangoztatta 
ezután a vasárnapi munkaszünet szükségessé
gét, majd felkérte Farkas Vilmos társel
nököt, a határozati javaslat benyújtására. Far
kas Vilmos hosszabb beszédben okolta meg a 
vasárnapi záróra szükségességét!. Kifejtette, 
hbgy

a füszerkereskedök nem szentelhetnek 
Időt családjuknak, nem Jut idejük pihe

nésre,
ni ért vasárnap az egyóra hosszat tartó árusítás 
miatt éppen úgy fel kell kelniök hajnalban, 
mint hétköznapokon. Ezután éles szavakkal 
beszélt a pékfiókok, kávémérések és tejcsar- 
nokflókok konkurrenciájáról, amelyek szerinte 
30—40 százalékkal drágábban árusítanak, mint 
a füszerkereskedök. Tiltakozott a hadirokkan
tak utcai árusítása ellen is s kijelentette, hogy 
a hadirokkantokat ne a fűszeresekkel tartassák 
el, hanem az állam gondoskodjék az eltartó 
sutról. Farkas beszéde végeztével, amelyet 
viharos éljenzések és közbeszólások többször 
szakítottak meg, beterjesztette a határozati ja 
vaslatot, amennyiben az egyesület kéri « keres
kedelmi minisztert, hogy

a teljes vasárnapi munkaszünetet a sza
tócsokra, füszerkereskedőkre, valamint 
minden néven nevezendő élelmlszerkeres- 
i kedökre kötelezően rendelje el.

Addig, amíg nz erre vonatkozó rendelkezés 
nem lép életbe, a vasárnapi munkaszünetet úgy 
módosítsák, hogy vasárnap mindennemű étel- 
mlszerárusltással foglalkozó kereskedő egyidő- 
ben legyen kőteles zárni. Kérik továbbá, hogy

a szombati zárórát esti fél 10 órában álla- 
‘ pitsák meg
A határozati javaslathoz elsőnek Belopo- 

tócky Kálmán szólt hozzá, majd Tóth Gábor 
alelnöknek és Vértes Józsefnek, a székesfehér
vári kereskedelmi társulat titkárának felszó
lalása után Holló József állott fel szólásra, aki 
az újpesti kereskedők nevében a vasárnapi 
munkaszünet ellen akart beszélni. A hallgató
ság körében

olyan óriási zaj támadt a felszólalásra, 
bogy a szónok perceken keresztül nem tu

dott szóhoz Jutni.
Amikor az elnök nagynehezen csendet terem
tett s Holló újból beszélni akart, ismét kitört 
a zaj.

-r- Ne beszéljen itt a vasárnapi munkaszünet 
elleni

—- Hogy mer itt így beszilnif
— Éljen a vasárnapi általános egyenlő mun

kaszüneti —- hangzottak egyre sűrűbben a 
közbekiáltások s végül is

a szónok kénytelen volt eltávozni az elnöki 
emelvényről, olyan hatalmas abcugolásban 

részesítették.
Miután az elnöknek sikerült nagynehezen

• nagygyűlés a határozati Javaslatot elfő- 
gadta

■ ezzel a gyűlés a déli órákban véget la ért. 
A füszerkereskedök nagygyűlésével egyidö- 

ben a füszerkereskedésekben alkalmazott segé
dek és egyéb alkalmazottak is nagygyűlést tar
tottak a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
Szövetségének erzaébetkörutl helyiségében, 
hogy

slkraszálljanak a teljes vas ára a pl munka
szünet mellett.

Többszáz főnyi hallgatóság előtt nyitotta meg 
a gyűlést Kaszánszkl Sámuel elnök. A napi
renden szereplő problémát: a teljes vasárnapi 
munkaszünct kérdését Pajor Rudolf és Deu^sch 
Jenő fővárosi bizottsági tagok, és Várnai Dá
niel országgyűlési képviselő ismertették, akik
nek indítványára

egyhangú határozati Javaslatot fogadtak el 
a munkaszünet keresztülvitele mellett való 
állásfoglalás ügyében.

Betörők jártak a gyömrői 
főszolgabírói hivatalban

Pénzt és revolvereket zsákmányoltak
mára virradó éjszaka vakmerő betörőkA

járlak a gyömrői főszolgabírói hivatalban. 
Reggel, mikor a tisztviselők megjelentek a 
hivatalban,

az ajtókat tárva-nyitva találták 
és az irodahelyiségekben a bútorok fel 
voltak forgatva. A betörők fölfeszitették a 
fiókokat és az egyik szekrényből 125 pengő 
készpénzt vittek el.

De nemcsak pénz, hanem

fegyverek után Is kutattak.
Az egyik szekrényben őrzik ugyanis az el
kobzott revolvereket. A betörők kiválasz
tották a két legértékesebb fegyvert és ma
gukkal vitték. Az a föltevés, bogy hivatásos 
betörők voltak, akik nem annyira pénzt 
akartak szerezni, mint inkább

fegyverhez akartak jutni.
A csendörség szigorú nyomozást indított a 
tettesek elfogatására.

Breitfeld sziies szenzációs 
reklámötlete

a váciutcai kereskedők propagandája keretében
Amerikai gyepbilHárd-golfpálya Budapest legszebb

Hozzászoktunk már azokhoz az ügyes 
reklámötletekhez, amelyeket Breitfeld szűcs 
évről-évre üzlete érdekében produkál. Most 
ismét egy nagyon sikerült reklámötletet va- 
lósotit meg a Váci-utca propagandaidejé
re, mely hatalmas közönséget fog vonzani 
a Váci-utcába. Amerika legnépszerűbb tár
sasjátékát: egy 5 méter hosszú és 3 méter 
széles gyepbilliárd-golfpályát állíttatott fel 
kirakatában, ahol a manekinek golfogzás 
közben mutatják be Breitfeld csücs legszebb 
nemesrókáit, valamint a Rosenbergné és 
Breitfeld-szalón erre a célra készített ru
háit. Egy különleges divatbemutató játszó
dik le a kirakatban. Nehogy azt higyjük, 
hogy ez a modern szellemű, szűcs csupán 
reklámmal elégszik meg, — hanem mint 
alanti nyilatkozatából kitűnik —, nagy üz
leteket is remél lebonyolítani. Breitfeld 
szűcs a következőket mondotta:

— A modem kereskedőnek ötletes rek
lámmal kell dolgoznia, hiszen a reklám ál
tal sokkal nagyobb forgalmat tud elérni. 
A nagy forgalom viszont azt eredményezi, 
hogy sok ómra van szüksége s igy azt az

első kézből is olcsóbban tudja beszerezni, 
miáltal vevőit is olcsóbban tudja kiszolgál
ni. így hát a reklámmal dolgozó nagy cégek 
versenyképessége sokkal nagyobb, amit a 
külföldi példák is igazolnak. Kérem a kö
zönség értésére adni, hogy a váciutcai ke- 
rekedők propagandaideje alatt nemesrókái
mat rendkívül olcsó árakon bocsátom ren
delkezésükre. Néhány példa: valódi ezüst
róka 350 pengőtől 1000 pengőig, valódi kék
róka 400 pengőtől 750 pengőig, valódi po- 
larróka 250 pengőtől 450 pengőig, szürke
rókák 160 pengőtől 280 pengőig, barnarókák 
különleges, legújabb szin 180 pengőtől 280 
pengőig, valódi natúr mongolróka 120 pen
gőtől 220 pengőig, egyes rókák: szürke, 
drapp, beige, barnavörös stb. színekben 50 
pengőtől 100 pengőig, a téli szezónról visz- 
szamaradt különféle szőrmebundák nagyon 
olcsón.

Nem csalódunk, ha már előre is megál
lapítjuk, hogy ilyen nagyon kedvező árak 
mellett Breitfeld szűcs (Váci-utca 14.) való
ban el is fogja érni a várt forgalmat.

Botrányos csalás miatt 
vasárnap letartóztattak 

két ismert aradi ügyvédet

r

legelőnyösebb házhely

Erii Károlyi Imre 
telekeladás! irodája jelenti, hogy a twvw- 
lyi nagysikerű parcellázást folytatja. A 
múlt ősszel három hónap alatt 1000 ház
hely talált vevőre, akik idén az építkezést 
nagy arányokbán megkezdték. Érdi igét 
rohamos fejlődése és ax egyre növekvő 
kereslet ellenére, a telekárakat nem 
emeltük.

Ingyen 
autóbuszaink 

oda-vissza 
vasárnaptól kezdve ismét közlekednek. 
Indulás a gróf Károlyi Imre Tejüzani 
rt. telepéről (Budapest, I., Budafoki-út 
71—73.), kedvezőtlen idő esetén is min
den vasár- és ünnepnapon egyelőre d. a. 
fél 10 és d. u. 2 órakor.

Addig is, míg személyesen tekinti meg 
Érdligetet, kérje új ingyenes képes ismer
tetőnket, mely rendkívül érdekes szakta
nácsokat és gyakorlati útmutatásokat tar
talmaz.

Városi Iroda Budapest, VIII., Üllői-út 
40. Telefon: József 423—22. (Csak hét
köznapokon.)

♦
t

Páratlanul kedvező közlekedés: Mi*-, 
Dólivasút, balatoni müút, HÉV. F.x 
utóbbi Nagytétényig közlekedik, de 
a töltés Érdligetig ki van építve.— 
Napi 76 vonat oda-vissza. — Havi 
kártya P 6.40, köztisztviselőknek 
ennek a fele. — Négy vasúti meg

VI fizetem
• r«df^előfizetési dijat

Tungarsun bériumcsttvek vásarlésdnél 
■M cvttvee vAltó ramu hálózati

készülék, csövekkel együtt .. .. .... P 4Ő«- 
DetektaHM hésaülék teljes feliaereléssel.. P b 10 
Anódtelengarancléval,OO Volt, PS.SO,

»O VoltXbUl i, <10 Volt....................... P ÍJ-JÓPríma fejhallgató. 2X2OOO ohmos •• £
Get mánia fejhallgató, SX<000 ohmos P ».«O 
Tanosramcaovek ....................................... 1 1,70Antennahuxat, szilícium broasból ... P 2.80

Tánclemezek tan
Uj, 20 cm. nagy válasstakban........ P

Gramofonlemem ülAtferujldonsAgok
8 drb -ból Álló sorozatban ............. F
5 drb.-ból álló sorozatban.............. P 28410

10 drb ból Álló sorozatban .......... P 45.—
Csoportje-yzéVket helyben díjmentesen, 

vidékre portóköltség ellenében
**?. r

A lagulsnb tandemeteket pár fillérért kölcsön veheti I

Roicn
Bodapett, VJ., Vilmáé e.é»ti -nt 43. (Nsgymező-n. tarok, 

■érje a logoja bb ArJegysékoC

Arad, március 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) Nagy feltűnést keltett vasárnap két IA szorongatott helyzetben lévő vendéglős 
ismert ügyvédnek a letartóztatása. Dr. Ger
mán Dante és dr. Cuciuk Aurél ügyvédeket 
Szabó Alajos aradi vendéglős feljelentésére 
tartóztatta le vasárnap a vizsgálóbíró.

A vendéglős panasza szerint a két ügyvéd 
abban a pillanatban lépett be vendéglőjébe, 
amikor az üzletével szomszédos lakásban 
nagy családi vita hevében ő fiát, Szabó Já
nost megverte. A fiú erős kiabálására figyel
mes lett a két ügyvéd és dr. Germán Dante

megfenyegette őt, hogy azonnal Jelen
tést tesz ■ gyermek súlyos inzultálásá- 

ról a rendőrségnek.
Kijelentette, hogy csak az esetben áll el et
től a szándékától, ha a társaságában lévő 
„királyi ügyész” elhallgattatása céljából

ötvenezer lelt folyósít nyomban kezei
hez.

akinek nem volt otthon elegendő pénze, öt 
venezer leiről kiállított betáblázási nyilat 
kozatot adott át dr. Germánnak, 

csalóknak esett áldozatul és ezért felje
lentette u két ügyvédet

Dr. Germán és dr. Cuciuk ügyvédeket va 
sárnap maga elé rendelte Tipnes Sándo; 
vizsgálóbíró és

kihallgatásuk után letartóztatta Okét.
A letartóztatás alkalmával a két ügyvéd a 
előhívott fegyőrökkel szembehelyezkedett é 

nagy botrányt okoztak a vizsgálóbíró 
szobájában,

úgyhogy csak megkötözésük után és meg 
erősített fedezettel lehetett őket a fogházb 
levezetni.

Arvmrómmsi megvett fOO ővee

Haris, zslilinger és Társa «
áruraktárán&k árusítása

a régi helyiségben: IV., VSbol-utoa tO. aaeAm alatt.
Éledten karolnék : vészonéruk, damaszttruk, htztartérl-, nöl-, térti- és gyermekiét 
neműek stb., stb. (O Vidékieknek kivételes vAsárlásf alkuion 
|Bsrsnd8Z<SBlaC0| 2-4 tea hozok zsrvsi | Helylsep aiádö

állóhely magán a telepen.
Ideális klimatikus- és talajviszo
nyok. Északról erdős dombok, dél
ről a Duna határolják Érdligetet. 
Teljesen pormentes vidék, nagy in- 
szoláció. Kitűnő őstelevényföld, 
mely kertészkedésre, baromfitenyész
tésre különösen alkalmas. Végig 
dúshozamú nemes és fajtaazonos 
gyümölcsfákkal beültetve. Több, 
mint nyolcvan telken spárgául tér
vény, közel 100 telken fiige-terrasa.

1

1

Kifogástalan ivóvíz. VillíimoBvilá- 
gítáfl már bevezetve. Modern úthá
lózat, teljesen kiépítve, hatalmas 
közterek ás parkok. Hetvenötezer 
négyzetméteres ligetben játszóterek, 
sportpályák, óriási strandfürdő. 
Rendkívül előnyös építési viszonyok. 
Két téglagyár, homok-, kő- és ka
vicsbánya helyben. 7 építőanyag
kereskedés Érdliget különböző ke
rületeiben. Építési kötelezettség nin
csen.
A vételár 4 év alatt, negyvennyolc 
havi részletben törleszthető. Egy 
havi részlet a telek fekvése és nagy
sága szerint 18 pengőtől 50 pen-
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a foldlhBdOn lakosság más attarta tincseim a tanítónőt, 
ahi erre felakasztana magét

félreeső, süléi

Varsó, március 22.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Borzal

mas gyermek-tragédia történt 
melletti tanyai iskolában, 
nyal iskola tanítónője egy 
fcleaeJő nyolc esztendős 
büntetett, hogy

az Iskolaépület egyik 
kamrájába zárta.

A gyermek nem akart a tanítónő parancsá
nak engedelmeskedni, bezáratása után zo
kogva követelte szabadonengedését és öklé
vel, meg lábával rugdosta n kamraajtót. A 
tanítónő azonban hajthatatlan maradt, visz- 
azalért a tanterembe és folytatta az elő
adást. Mikor aztán a többi gyerekek délben 
eltávoztak az iskolából, a kamrába zárt 
kisfiúról egészen elfeledkeztek. Egy órával 
később a bezárt gyerek anyja jelentkezett 
a tanítónőnél éa érdeklődött, hogy a kisfia 
miért nem jöhetett hazat 

egy Lublin 
A koroevicei ta- 
rendellenkedő és 
kisdiákot azzal

ön

Önkívületi állapotban, meg* 
áradt folyón úszott keresztül 
egy tüdőgyulladásos gazda

A negyvenfokos lázban szenvedő beteg 
emberfölötti produkciói

ott 
éves

Róma, március 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.) Az 

Olasz fővóros orvoskörcit különös esemény 
tartje Izgalomban.

BenetutU városkából jelentenék, hogy 
tOdőgyiilladdsban megbetegedett egy 40 
gazdálkodó. Betegsége első éjszakáján 

Iáié negyven fokra szökött fel.
Mindezek ellenére, amikor hozzólnrtozói egy
pillanatra felügyelet nélkül hagyták a szobá
ban. majdnem minden ruha nélkül kiszökött 
n betegszobából at utcára, úgyhogy mikor n 
Azobéba siető hozzátartozók ezt észrevették, 
8iár csnk

a városkát alarmlrorhatták.
Úgyszólván az egész csendőrség a megszökött 
beteg keresésére indult, de csatlakozott hozzá
juk a környék egész lakossága Is, úgyhogy 

valóságos hajtóvndászal Indult meg a gaz 
dálkodó kézrckerllésérc.

A betegnek azonban sikerült nyomtalanul el 
tűnnie.

A megszökött beteget csnk a következő na
pon találták meg a tizenöt kilométerrel távo
labb fekvő Ossida község vasútállomásán — 
eszméletlenül. Autón szállították lakására és 
csak felgyógyulása után derült ki, hogy a sze
rencsétlen ember

önkívületi állapotában tette meg borzal
mas viharban és csőben a nagy utal, két
szer átúszta a megáradt Tirsa folyót, fa
lakon mászott keresztül és olyan akadá
lyokkal birkózott meg, amelyekkel éber 
állapotában nem mert volna szembeszállni.
A római belgyógyászati klinikán most az or

vosok egész légiója vizsgálja sorra a különös 
pácienst, aki niúr

egészen Jól érzi magát
és nem mindennapi éjszakai kalandja semmi 
különösebb nyomot nem hagyott búira egész
ségi állapotában.

Bacfirucfi Albi furcsa toalettje: 
a irapirsxalvétábő! fiésxiilt ingmell és a téli 

sialmakaiap bonyolult története a bíróság előtt
A törvényszék Fodor-tanácsa egy régen hu- 

zódó pörben hozott most ítéletet. / . ” *
perese Vámos Gyula kereskedő, a Kotányi pnp- 
rlknház tulajdonosa, alperese pedig

Bachruch Albi, az Ismert pesti bohéingaval- 
lér, aki jelenleg Tuniszban üdül.

Bachruch Albi, a híres dúsgazdag Bachruch ék 
sreréu fia. Esztendőkkel ezelőtt vidám 
é|t és két marokkal szórta a pénzt. A;
Bachruch ezért többször

gondnokság alá is helyeztette,
de voltak periódusok, mikor megbocsátott neki. 
Egy Uyen alkalommal rábízta fiz budapesti bér
hazának kezelését, nini azonban nem sokáig 
tartott. Bachruch Albi nagy kftrtyapartlkba ke
veredett, óriási összegeket vesztett és az apai 
harag elől gyorsan

Párlsba utazott
Pár hópap múlva visszatért és minden nélkül 
éjt. Bachruch Albi ekkor felkereste Vdmos Gyu
lát. akinek az öreg Baehruch egyik házában, a

............... " ' ‘ és tőle

életet 
öreg

toalett

Teréz-körut 7. sz. alatt volt az üzlete 
kért támogatást.

Télvlz Idején 
állított be Vámoshoz ugyancsak furcsa 
ben. A csikorgó hidegben

ezalmakalap volt a fején, könnyű

„ kel Is ellátta.
A pör fel- Később pedig, mikor egy bonyolult ügye támadt, 

hatezer dollár kölcsönt
is folyósított szóméra. Bachruch Albi természe
tesen nagy hálálkodva fogadta mindezt és Ígére
tet lelt, hogy meghálálja Vámos szívességét. 
Megígérte hogy pontosan visszafizeti a tartozást, 
azonkívül Ígéretet tett arra, hogy

majd hn öröksége birtokába Jut, nem emeli 
töl Vámos üzletének évi hatezer aranykoro

nányi bérét.
Ar. öreg Bachruch 1926-ban meghalt és a Te 
réz-körut 7. számú házat mint köteles részi 
Bachruch Albi örökölte. Vámos Gyulára ezután 
különös meglepetések következtek. Bachruch 
Albi nem fizette ki as adósságát, a 60(4) arany
koronás bért pedig

egyszerre 30.000 pengőre emelte.
Később ezt az összeget 13.000 pengőre alkudta 
le Vámos, de a kölcsönt ezután sem kapta visz- 
sza. Vámos Gyula nem tudta a nagy házbért 
fizetni, az üzlet forgalma is megcsappant, el kel
lett haggnia a régi helyiséget és a Teréz-körut 
túlsó oldalán bérelt uj boltot.

A kereskedő ekkor — türelmét vesztve — 
beperelte Bachruch Alblt, 

aki a bíróság elölt kiskorúságával védekezett. 
Most tárgyalta nz ügyet dr. Fodor törvény

szék! bitó A tárgyaláson n kihallgatott tanuk 
vallomásából és a felolvasott iratokból derül
tek ki ezután a különös előzmények.

A bíróság végül - 
cl Is marasztalta Barhrach Albit 

a kölcsönkapott pénzek megfizetésében, ki
mondva, hogy a meghosszabbított kiskorúságból 
nem következik at, hogy a neki kölcsönadott 
pénzeket megtarthatja.

Ezzel fejeződött be elsöfokon a híres pesti 
gavallér kőlcaAp-nftre.

esalmakalnp voll a írjén, könnyű nyári 
felöltőt viselt, Ing helyett pedig papírszal

vétából készült Inginellel.
Vámot megszánta ai apjával haragban álló 
éhező fiatalembert ét a rendelkezésére állt. Ru
hákat, cipőket vásárolt neki, hosszú Időn át 

fizette tzállodabeU lakását és élelmiszerek-
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A tanítónőnek csak ekkor Jutott újra 
eszébe n kamrába zárt gyerek- s az anyával 
együtt indult annak kiszabadítására. A sötét 
szobácskábán azonban

már csak a gyermek holttestére buk
kantak.

Az orvosi megállapítás szerint, a félelem 
l.önet'terményeként fellépő idegsokk ölte 
meg a gyermeket.

A tragikus eset óriási megdöbbenést vál
tott ki n faluban és a község lakói az is
kolaépület elé vonultak,

kövekkel bezúzták valamennyi ablakát 
és megrohanták a tanítónő lakúsál, 

hogy ir.cglincseljék.
Mikor azonban betörték az ajtót, ijedten 
hőköltek vissza; a tanítónő félelmében 
gyilkosságot követet el.

Felakasztotta magát az ajtófélfára 
és mikor ráakadtak, már halott volt.

Bevonultak a Tébe-be 
az OKH kötelékébe nem tartozó 

hitelszövetkezetek
Hitelkeretük felemelését várták a szövetkezetek 

az uj alakulástól
A mai nagymértékben kimélyült gazdasági 

válság a hitelszövetkezeteket sem kímélte 
meg s ezek a kisebb-nagyobb vidéki pénz
intézetek csak nehezen tudnak a kisgazdák, 
kisiparosok és kiskereskedők hiteligényeinek 
megfelelni. A tőkehiány azonban fokozot
tabb mértékben éreztette hatását azoknál a 
vidéki hitelszövetkezeteknél, amelyek nem 
tartoznak az OKÚ kötelékébe s éppen ez a 
meggondolás vezette ezeket a kisebb inté
zeteket arra a meggondolásra, hogy

■ Tébe keretén belül tömörüljenek, 
hogy ezáltal a vidéki hitelszövetkezetek 
együttes érdekeit megvédjék, céljait előmoz
dítsák.

Ebből a célból az OKH kötelékébe 
tartozó hitelszövetkezetek vezetői

vasárnap délelőtt alakuló gyűlést 
tartottak

a Tébe székházában Hegedűs Lóránt elnök
lete mellett, aki megnyitóbeszédében hang
súlyozta az önálló és

az államtól nem függő hitelszövetkeze
tek gazdasági Jelentőségét.

A Tébe-tagság az egyes szövetkezetek autó-

nem

O A Magyar Általános Hitelbank LXIII. 
rendes közgyűlése jóváhagyta a 6,557.647 P 62 
fillér tiszta nyereséget feltüntető 1930 decem
ber 31-ére lezárt mérleget. A közgyűlés határo
zata értelmében a részvények 5. sz. szelvénye f. 
hó 20-tól kezdve darabonként 4 P 50 fillérrel 
kerül beváltásra.
o A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 

közgyűlése dr. Horváth Lipót elnökvezérigaz
gató elnöklete alatt megállapította, hogy az 
1030. üzletév tiszta nyeresége 9,656.947 P és 
elhatározta, hogy osztalék címén részvényen
ként 6 P — 12% fizettessék március 21-től 
kezdve. Uj igazgatósági tagok lettek: dr. Beöthy 
László v. b. t. t. és gróf Szapáru Lajos ország
gyűlési képviselő. A felügyelőbizottságba báró 
’̂ áng Boldizsár országgyűlési képviselőt vá
lasztották meg.
o a Magyar Általános Ingatlanbank Rt. 

Igazgatósága megállapította az 1930. évi mér
leg- és eredményszámlát. A tiszta nyereség 
849.571.96 pengőt tesz ki. A nyereség főleg a 
folyóüzletből ered és annak megállapításánál 
ezúttal is csak a lebonyolított üzletek vétettek 
számításba. A bank vagyonát képező ingatla
nok a mérlegben hagyományosan az arany
mérlegben felvett alacsony, illetve beszerzési 
árakban szerepelnek, ami jelentékeny belső 
tartalékot képvisel a nyilt tartalékokon felül, 
melyek immár 4,120.000 pengőt tesznek. Az 
igazgatóság a március 31-ére egybehívandó 
közgyűlésnek részvényenként 12 pengő, azaz 
24% osztalék kifizetését, jövő évre pedig 
102.371 P 96 fillér átvitelét fogja javasolni.

O A Fabank Részvénytársaság közgyűlése 
az 1930. évre — belső tartalékolások után — 
212.471.90 pengő tiszta nyereségből részvényen
ként 1.50 pengő, 10% osztalék kifizetését hatá
rozta el ki esedékes 5. sz. osztalékszelvények 
e hónap 21-tÖl kezdve kerülnek beváltásra.

O A Magyar Forgalmi Bank rt. Budapest, 
f. hó 21-ín megtartotta idei rendes közgyűlését, 
mely nz igazgatóság javaslatáho képest ö P 
osztalék kifizetését határozta el.

Q Nemzeti Takarékpénztár és Bank rt igaz
gatósága 2 P osztalák Kifizetését fogja javasolni 
a f. hó 26-iki közgyűlésnek. Az intézet vezető
lésével Freybcrgcr Béla vezérigazgatót bízták 
meg.

O A Salgótarjáni Kőszéubánya rt. igazgató- 
sóga ma tartott ülésében megállapította az 
1930. évi zárőszúmndásokat és elhatározta, 
hogy a f. évi március hó 28-ik napjára egybe
hívandó rendes évi közgyűlésnek részvényen
ként 3 P osztalék kifizetését fogja indítvá
nyozni.

Q A Részvénytársaság Villamos éa Közle
kedési Vállalatok számára (Trust) as 1030. 
évben 5.220 310.24 P bruttó jövedelmet ért el. 
A költségek, adók és leírások levonása után 
3.106.660.45 tiszta nyereség mutatkozik (a múlt 

nómiáját nem érinti, mert csak ez az auto
nómia biztosítja azt, hogy a hitelszövetke
zetek hivatásuk magaslatán állhatnak és

a legkisebb exisztenciák: a kisgazdák és 
kisiparosok is hitelhez Jussanak.

Vogl Ernő szövetkezeti igazgató (Miskolc) 
indítványozta, hogy a megalakulás alkalmá
ból memorandummal foduljanak a Pénz
intézeti Központhoz, valamint a Jegybank
hoz,

az OKH-n kívüli hitelszövetkezetek hi
telkeretének fölemelése céljából.

— Ha őrffy Imre képviselő ur 100.000 
pengős hitelt vehetett fel az OKH-tól, méltá
nyos, hogy a kisemberek is hozzájussanak 
a maguk egypár százpengős kölcsönéhez — 
mondotta Vogl Ernő.

Ezután megalakult a Tébe hitelszövetke
zeti állandó bizottság, amelynek elnökévé 
Szántó Sámuel dr.-t (Debrecen), társelnö
kéül: Pete Jánost (Székesfehérvár) és Vogl 
Adolf (Győr), titkárnak Somlay Józsefet 
(Debrecen) választották meg. Az alakuló 
gyűlésen a Pénzintézeti Központot Pivdny 
Jenő igazgató képviselte.

évi 3,172.408.40 P-vel szemben). Az Igazgatóság 
a március 27-re egybehívott közgyűlésnek ja
vasolja, hogy a múlt évivel egyenlő;" éhgylií ’ ‘ 
8% osztalék (100 P névértékű részvényenként 
8 P) fizettessék.

O A Goldbcrger Sím. F. és Ffal Bt. 25-lk 
rendes közgyűlése 6 P osztalék kifizetését ha
tározta el. A közgyűlés a társaság elnökévé 
Buday-Goldberger Leó dr.-t, alelnökévé Vészi 
Józsefet választotta ismét meg. Buday-Goldber
ger Leó dr.-t 30 éves szolgálati jubileuma ah 
kalmából meleg ünneplésben részesítették.

O Hungária Egyesült Gőzmalmok 1930-rt 
2 P osztalékot fizet. (Tavaly 2.50 P-t).
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(A Hitfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése) A ralsegrrszcgi hatóságok vasár
nap egyszerre négy borzalmas gyermektra
gédia ügyében indították meg a nyomozást.

Az egyik eset Becsehely községben tör
téöt Vargha Ferencné körségbeli lakos há
zában a konyhában játszadozott Vargháné 
két és féléves Miklós nevű fia. A kisgyer
mek közel ment a tűzhelyhez,

a kipattanó szikra meggyujtotta a ru
háját a a szerencsétlen gyermek, még 
mielőtt segít hettek volna rajta, halálra 

égett.
A másik tragédia Balogszentgyörgy köz

ségben történt Kovács Gyula gazdálkodó 
konyhájában

zsírt olvasztottak.
A konyhában játszadozott Kovács Gyula 
hétesztendös fia tizennégyhónapos kis öcs- 
csévél. A kis Kovács Gyula játék közben 
véletlenül belökte öccsét egy forró zsírral 
szinültig telt hatalmas üstbe, amely a 
konyha földjén állL A szerencsétlen gyer

mek a szó szoros értelmében 
megsült a forrő xsitbau 

s mire kivették, már halott volt
Monostorpusztán kettős tragédia ért egy 

családot. Horváth Júlia 16 éves leány ke
nyeret dagasztott, de a kenyér nem sikerült 
s a leány annyira szivére vette a dolgot, 
hogy

Ingköoldattal megmérgezte magát.
A nagy mennyiségű maró folyadék össze
égette belső szerveit s meghalt.

Néhány nappal ezelőtt történt az öngyil
kosság és most szörnyű módon halt meg a 
leány nyolcéves József nevű Öccse. A kis
fiú barátaival játszadozott az udvarban. Egv 
törött tányért találtak, azt rugdalták. A tá
nyér eltörölt s a szilánkok Kovács József 
szemébe fúródtak. A tányér cserepei bele- 
furódtak a szemüregébe s abban a pillanat
ban

mindkét szemére megvakult.
A tapolcai közkórházba vitték, de segíteni 
nem lehetett rajta és néhány órai szörnyű 
kínlódás után kiszenvedett.

A hatóságok megindították a nyomozást

HÚSVÉTI OCCASIO
&p>r*ili* 5-lg
kés zr aha osztályaink

a Mfizetett összegeit felét 
visszatérítik

egy vásárlási utalvánnyal, amelyek a többi 
osztályokon bármely cikk vásárlására jogosí

tanak: e szerint tehát
a

a pengős

pengte

pengős

Vasárnap őrizetbe vették 
az Általános Takarékpénztár 

betörőjének fivérét is
Egyenesen fantasztikus fejleményei tá

madtak annak a nagyszabású betörési bűn
ügynek, amely, a Magyar Általános Takarék
pénztár Gróf Tisza István-utcai pénztárter
méből indult ki Farkas László betörő tet
tenérése alkalmából. A sebhelyes arcú Far
kas László, aki marhakereskedöként szere
pelt hosszabb idő óta Budapesten • akinek 
a lipótvárosi Felka-utcában van pompásan 
berendezett háromszobás lakása, a bank
betörésen való tettenéretése után is a leg
határozottabban tagadta, hogy hivatásos be
törő volna és körömszakadtáig azzal véde
kezett csak első kísér
lete volt., .-Hiába mondták neki a rendőrsé
gen, hogy olyan zseniális kezdő még nem 
szerepelt a bűnügyi krónikában, aki leg
első startjánál egy nagy bank páncélkasszá
ját akarja kifosztani minden segítőtárs 
nélkül. Farkas László kitartott álláspontja 
mellett, hogy ő csak egy tehetséges kezdő.

A daktiloszkopia azonban rácáfolt Far
kas László védekezésére. Az utóbbi idők 
legnagyobb és felderítetlen betöréseinél ujj
lenyomatok maradtak vissza: Farkas László 
ujjlenyomatai. Ilyen ujjlenyomatot találtak 
o tőzsdepalotában, a Fabankban, a Fischer 
Simon selyemáruházban és az ülrich cég 
igazgatói szobájában elkövetett betörések 
színhelyén, ami kétségtelenné tette, hogy a 
lipótvárosi elegáns lakásban élő állítólagos 
marhakereskedő az utóbbi idők egyik 

legveszedelmesebb és legérdekesebb be
törője.

Vasárnap délelőtt újabb fordulat állott

be az ügyben, előállították a rendőrségre 
Farkas László fivérét, a szintén marha
kereskedő Farkas Sándort, akiről megálla
pították a detektívek, hogy , 

bűntársa volt fivérének.
A két testvér, akiket — mint emlékezetes 
— a gubacsi-uti rablótámadás alkalmával 
gyanúsítottként állítottak elő a főkapitány
ságra, a „mesteri** betörőknek valóságos 
mintaképei. Rendszerint emeleti helyisé
gekbe hatoltak be, még pedig az utcáról. 
Hol a csatornacsövön, hol üzleti redőnyök 
vasoszlopain kapaszkodtak fel az elsőeme
leti párkányzatra és az éjszaka sötétjében 

valóságos artistamntatványokat végez
ve, az emeleti párkányon kapaszkodtak 

fel a kiszemelt ablakhoz.
amelyet benyomtak s amelyen keresztül be
jutottak a betörés színhelyére. Egyikük 
mindig lenn vigyázott az utcán, hogy meg
lepetés ne érje őket A két fivér megátalko
dott csökönyösséggel tagad, kétségbevonják 
a daktiloszkopia tudományos voltát és gya
korlati értékét és azt hangoztatják:

— Csak fatális véletlen lehet, hogy az 
ujjlenyomatunk egyezik annak a gonosz
tevőnek az ujjlenyomatával, aki a tömeges 
betöréseket elkövette.

Mindkettőjüket őrizetbe vették és a de
tektívek minden erejükkel azon vannak, 
hogy a daktiloszkopia tudományos bizonyí
tékán kívül egyéb bizonyítékokat is szerez
zenek be a Farkas fivérek bünlajstromának 
teljessége érdekében.

Knock-autolta az aszfaltbetyárt 
a megtámadott urileány

A póruljárt gavallér a leány megbüntetését kérte a rendőrblrótól 
— de végül ót ítélték el

A IV. kerületi kapitányság mint rendőri bün
tetőbíróság előtt tegnap terheltként állt N. Mar
git 23 éves tisztviselőnő és Sch. Péter Só éves 
ügynök.

Botrányokozás
miatt vonta felelősségre őket a rendőrblró, mert 
a vád szerint, néhány héttel ezelőtt nyílt utcán 
hangos botrányt és csendháboritást idéztek elő.

A tárgyaláson azután 
furcsa dolgok derültek ki, 

amelyek furcsa következményekkel Is jártak. 
V Margit előadta, hogy a kérdéses napon haza
felé sietett az irodából, amikor Sch. Péter, akit 
sohasem látott,

nyomába szegődött és megszólította.
Nem reagált a megszólításra, a fiatalember 
azonban nem tágított mellőle. N. Margit végül 
Is megunta a dolgot és erélyesen rászólt. Sch. 
Péter azonban már odáig ment, hogy melléje 
lépett és

betakaróit.
És ekkor következeit az, amely alaposan rá
cáfol a „védtelen nő" jelzőre. N. Margit ugyanis 
sportlady. Tornászni jár, nagyszerűen evez és 
tőrvívást tanul. A fiatal leány szembefordult tá
madójával és

®gy jól Irányzott ökölcaapással knock- 
autolta as aszfaltbetyárt.

Sch. Péter teljes hosszában végigterült a főidőn 
a nem várt ökölcsapás erejétől. Nagy lárma ke
letkezett és előkerült egy rendőr is. Sch. Péter 
lármázott, kiabált, fenyegtődzött, a leány se 
hagyta magát, de mikor már

nagy csődület támadt
minél előbb igyekezett elsietni a botrány he
lyéről. így történt, hogy izgalmában nem is 
mondta el pontosan a rendőrnek az affér előz
ményeit. A póruljárt gavallér pedig

elhallgatta a botrány okát
é, ezért mindkettőjük ellen eljárás indult.

A tárgyaláson azonban kiderült, hogy aszfalt- 
belyárkodásró) van szó. mire a rendőrség ügyé
szi megbízottja felállt és

■■ erkölcsvédelml rendeletbe ütköző ki
hágás 

miatt is vádat emelt Sch. Péter ellen. A tár
gyalás további során Sch. Pétét a lány megbün
tetését kérte, azzal, hogy valóban közeledett 
hozzá, de nem olyan módon, hogy ezért boksz
ütést érdemelt volna.

A rendőrblróság végül N. Margitot felmentette. 
Sch. Pétert pedig 200 pengő pénzbünte

tésre ítélte.
Sch. Péler, aki a jövőben bizonyára másképpen 
gondolkozik a védtelen nőről, fellebbezett az 
Ítélet eUcn.

Charmoiinköpeny
Crepe de Chtne béléssel, fekete és sötétkék sKtnbse _

Finom Twetdköpeny
mo.lern szabással, legújabb színek as mintákkal_ _ esak

Modell kabátok
fekete és sötétkék színben, végig tartós béléssel _ _ _ eeak

Atneneti kabátok, angol mintázata kelmékből, 
cégűnk különleges reklámja _________ esak 

Tweed-XosztUm,
Ali Kabát éa Crepe de Chiv blous_ ______ esak 

KosztUm, alj és kabát, tiszta gyapjukelméből,
sok szép angol fasónban — _ _ _ _ _ _ _ _ _ esak

Gyapjú Crepella-Nől ruha,
a legszebb színekben és fazónokban . ______
Crepe de Chlne Nöi ruha,

Georevtt. dittltdwcl, tok nlnbw ét fMdnb*a_ _  _
Nöi ruha, divatos, mintázott kelmékből, 

pengős divatbóröwel _ ___________
Divatos Nöi ruha,

tiszta gyapjú Eolinkelmékból_
Nöl ruhák, mintázott Crepe de Chlnekből,

pengte Fnlárdeelymekból és műselymekböl sgyaág ára _ _ saak
Tweed-Jenei Nöl ruha

P^V08 Mlncw (Monok, mlndm _______ __  “ _ w.k
Tenisz ruha

pengte jó minőségű fehér ripasvászonból rvtak

ik 49.—
39.— 
29.— 
14.—
32.50
21.—
19.50 
14.75 
13.25 
12.—
6.25
5.25
3.90

98
78

.,58

.28
• 65 pngte 

. 42 
•39 , 
.29.50 
.26,50
. 24 pongd.

.12.50

.10.50 

. 7.80
2 90 _ Nöi hézl •‘“ha, mi.iüoa <s xna U.uU pengős mosó kelmékből, igen csinos kivitelben_ _ _ _  esak I

17 , Nöi blous Crepe de Cbinőből, minden színben, C3
a A ■ pengős fazonokban, divatos 8tegődiszitésael_ ______ eeak wr

7 8(1 Nöi blous, oa• 1 renffS. legujobb divata. $61 moah.tó oxfordböi_______ __ L_ enk W.

1250 Missé alj C OK
• pengős jg.on ja, tiszta gyapjukelmékból _______ esak

480 _ Kimonó, J>pto o xn
ft ••**** pengős moeókelmébfll, rengeteg színben és mintádul,eeak dBS"7V

.72 

.78 

.28

.22
34
11.80^.

a

a

nengős

ik

pengős

pengős

pengős

pengős

pengős

Divatos Férfiöltöny,
modora tavaszi dlvatezinekben es mintákkal _ _ _ _ sk

Kiváló Átmeneti kabátok,
divatos doublészövetekböl _ _________ «sak

Nöl és férfi Hubertus kabátok,
a leghálásabb viselet, zöldes tminárnyalatokboz_______ oaü

Férfi gumikabátok MMaMat SlvetksiaitkMl__ agak
Férfi csíkos nadrágok,

divatos gyapjúszövetekből, selyemmel átoaóvs_______ esak
Sportnadrág,

mintázott divatszövetekből _ _.   _ _ _ 2^ _ _ esak

26 50 *. keányka-matrózruha,pengős dúsan mkott alj, finom damasztgarnlturával,
6 évesnek _____ _ _ _ ___ ______

Számonként 1 pengő emelkedéssel
16 ^ny ka ruha, ÜMta gyapjú Tweed-kelméből,a AU pengős plcké-gallérral, é-évesnek._____ ___________ ________

Számunkét 1 pengő emelkedéssel 
.. 5 —».1- L®átiy kar Uh 8, mintázott műselymekből, 
“ v pengős 8 évesnek ______ _ ____ __ ____________ •

Számonként 0.73 pengő emelkedéssel

a
oaak 13.25

8.—
2.50

.14

2 50 L®ánykaruha, hMr
m.w pengős keres?, töl táeee kézimunkával, L nagyság___________eaak

Számonként 0.70 fillér emelkedéssel
1.25

.16

.19

15

a

pengős

l'ongős

4

Lcánykafelöltő, tiszta gyapjú mintás kelmékből,
8 évesnek____ _ ______ _ _ ______________

Számonként 1 pengő emelkedésed 
Leányka-matrózkabát.

aeviotból, végig bélelve, intézeti előírás szerint,
8 évesnek — — esak

Számonként 1.50 pengő emelkedéssel 
Fiú öltöny, Sötétkék sevlotból, bélelt nadrág és 

kabáttal, b évesnek ______ _ _ _ _ _ _ 
Számonként 1 pengő emelkodáesel 

FlUÖltöny, igen jó sportkelmékből,
▼égig bélelve, elsőrendű kivitelben, 8 évesnek_____ _ esak

Számonként 1 pengő emelkedéssel 
TI roll nadrág, bőrorós tusztiánbői,

2 évesnek ___________ ________ _________ ___ _ entk
Számonként O.7B fillér emelkedéssel 

JOppC, színtartó, csikós flanelből,
8 évesnek _______ esak

Számonként O.7* fillér emelkedéssel
. Gyermek Játszóruhák
* nagyon esi nos mintázott pamutkelmékből__________ arak

_ oaak

7
8
9.50
7.50
2
2

80
Fenti cikk.krSl kipe. ár- /^Jegyzéket díjtalanul kSIdUnk. 

FENYVES Caivin-tép 7.

ai

Vám ház-körút 6.
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III KEK
Zsebtolvajt lógtak

a Fővárosi Operettszinházban
Vasárnap délelőtt a budapesti rendőrség 

megtelte u szükséges intézkedéseket a fur
fangos szélhámos kézrekeritésére. Vasárnap 
már minden csendőrön és minden rendőri 
állomás megkapta Szántó Pál pontos zze- 
méiylcirását, úgyhogy a legrövidebb időn 
belül kétségtelenül kézrckcrül a szélhámos
kor! ó tanár.

A Fővárosi Oixrettszinhúz előcsarnoká
ban tegnap, amikor a közönség előadás után 
kifelé tódult, egy elegánsan öltözött, hun- 
<lás férfi ijedten felkiáltod:

— Ellopták a tárcámat!
Nagy riadalom támadt, elősiettek n de

tektívek, akik n kijáratnál csakhamar 
elfoglak egy férfi ff, 

aki igyekezett minél eiőbb kijutni a szín
házból. A detektívek megmotozták és 

megtalálták nála a bundán ur pénz 
tárcáját, 

amelyben több mint négyszáz pengő kész
pénz volt. A (ettenért zsebtolvaj védekezni 
próbált, de n detektívek rászóltak:

— Ne erőlködj, Árpád! A többit majd 
elintézzük a főkapitányságon.

A bundán ur boldogan vette át percek 
alatt megtalált tárcáját, Árpádot pedig a 
detektívek bekísérték a főkapitányságra, 
ahol már számtalanszor megfordult a hír
hedt zsebtolvaj. Stcrn Székely Árpádnak 
hívják a 35 éves, rovottmultu zsebtolvajt, 
nki valamikor pincér volt, de azután letért 
n tisztességen élet útjáról és

“ legügyesebb zsebtolvajok egyikévé 
vált.

Legutóbb örökre kitiltották a főváros te
rületéről, a zsebtolvaj azonban visszatért 
működése színhelyére és most a szinház 
előcsarnokában újból a rendőrség kezére 
került. Kihallgatása után letartóztatták s 
most állítják össze részletes bünlnjstromát.

— KEDVEZMÉNY OLVASÓINKNAK! A 
Héttől Napló olvasói a tóváros összes tör- 
itótbe 20”0 kedvezményi kapnak. A kedvez-'■uurc Rcu»c*iiirnyi kh|>iiua. a nravcz- sen csen össze, a leány a merénylet után
mónyea jr<jfk któddhh autónkban {VII., ilngglllm, akart Irnnl, önmaga ellen fordi- 
En^bel-kOnit 4, I. emelet) kaphatók. ! lottó a fegyvert, de az csütörtököt mondott.

— A CTlllörlökl köllitógvetósl espozö. Spllákot életveszélyes Állapotban vitték kór- 
Mint ismeretes. Wtkerl. Sándor pénzügy- liézba, a merfnylí Iránul letartóztatták
miniszter csütörtökön terjeszti be a kép
viselőházban a jövő évi állami költségvetési, 

a amelyet a pénteki minisztertanács jővfthn- 
• gyűlt. Információink szerint a költségvetés

ben isinél bizonyos megtakarításokat el
érni, úgyhogy nz 1029/30. évi költségvetés
sel szemben az 1931/32. évi költségvetés 
már körülbelül 100—120 millió csökkenést 
mulat, nagyobbrészt a dologi kiadásoknál. 
A pénzügyminiszter különben vasárnap 
délelőtt hivatalában tartózkodott és fel
használta n csöndes ünnepnapot arra, 
hogy előkészítse a képt'lsclőhátban tartandó 
exportját.

— Márkus Jenő a közlekedési problémák 
megoldásáról. Márkus Jenő dr., a DESzKÁR 
vvMrlgazRalóhciyettese hatalmas munkát adott 
ki, amelynek citna a „Hamburgi Magaavasiit 
Hl. szervezete, jogviszonyai, üzemi és (illeti 
eredményei, valamint az utóbbiakkal kapcsola
tos legújabb célkitűzések". A hosszú rím mö 
g< tt tűin Honképpen a mostani közlekedési 
problémák megoldásának tárgyalása húzódik 
meg. Márkus Jenő rámutat arrz hogy n vas
úti forgalom nemcsak Európában, hanem 
Amerikában is visszaesik, tűnnek oka a súlyos 
gazdasági válság és a megnövekedőit munka- 
nélküliség.

— Esküvő. Vasárnap délelőtt az ÖntAház- 
utcai ízr. templomban díszes esküvő keretében 
Milclt Oszkár igazgató fia, Mtlch Lajos hárns- 
ságot kötött Kun Klárikával, Kun Ármin Ismert 
nagy fotonnelö leányával. 

Nem hangzatos mirhákat hir
detek. hanem valóban Unom 

árut meglepd olcsó áron I
Cégem tavaszi uJdonsAga:

1 Ing uallói ral, kézelőgombbal eddig móg 
nőm létezett Ara............................... P 1250

I/Ctfa jabb i
NyakkoüdókülöDlegaaaégek P A-, 6. ,8.- 
Evezős- és Ftrandkabátok moit P 6 —
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sós ostorostiakmerű t _________
a HsKunlálegyházal postán

Kiskunfélegyháza, március 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap nagy izgalmat keltett 
a városban az ■ hír, hogy a postaépületet 
kirabolták. Nyomban nlarinirozták a csend
őrséget s egy csendőrjárőr már a kora dél
előtti órákban megjeleni a posta épületében 
s megállapította, hogy valóban vakmerő 
betörés történt a postán.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
betörők jártak a posta épületében, 

ahová falbontás utján jutottak be.
A felbontott falon keresztül hatoltak be a 

Sokkal többet kaptam, 
mint amennyit vártam!

— Repülőgépen keresik a felrobbant film
hajó menekültjeit. St. Johnból jelentik: 
Bernt Balchen híres sarki repülő ma St. 
Johnba érkezett, ahol kiegészítette repülő
gépének benzin- és olajkészletét. Balchen 
eredetileg Bostonból indult és Frissel film
direktor a Viking-katasztrófa egyik áldo
zatának édesatyja kérésére kutató-utra in
dul a horse-islandi jégmezők fölé, hogy a 
Viking-katasztrófa esetleges menekültjeinek 
nyomára akadjon. Gépe kétmotoros Sikorky- 
gép és gazdagon fölszerelte élelmiszerkészle
tekkel, gyógyszerrel, viskivel, ejtőernyővel 
és mentőövekkel.

Egészen biztosan ezt fogja mondani mindenki, 
aki László Lajos kitűnő hírnevű fMiruhaüzletében, Vilmos császár
át 40. férfiruhát fog vásárolni. Aki tehát finom szövetből olcsó 
férfiruhát óhajt vásárolni, keresse te! a fenti megbízható céget, 
ahol sajátkészitményii divatos férfiöltönyök vagy felöltők remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben,páratlan szép választékban 40.— 
pengőért készen kaphatók. Keressen fel bennünket. Jól sikerült 

vásárlásában öröme lesz.

— Véres szerelmi dráma. Zalaegerszegről 
jelentik: Tóth Mária tisztviselőnő, a mikéi 
postamesternő húga, már régebb idő óta 
vonzalmat érzett a mikei tejcsarnok veze
tője, Spilák József iránt. Tóth Mária és Spi- 
lúk József a tejgazdaságban összetalálkoz
tak. .4 leány követelte a férfitől, hogy vegye 
feleségül, Spilák azonban hallani sem akart 
a dologról. Tóth Mária ekkor retiküljéből 
előkapta a revolverét és kétszer rálőtt Spi- 
lákra. Mindkét golyó talált és Spilák vére
sen esett Össze. A leány a merénylet után

házba, a merénylő leányt letartóztatták.
— A diplomás és érettségizett pénzügyőrök 

panasza, A magyar pénzügyőrségnél mintegy 
nyolcasáé érettségizett, diplomás egyén szol
gál. Számukra nzonhan nz iskolai képzettséget 
fellüntelő knrpaszományt vagy vállszalagot nem 
rendszeresítettek. A diplomás és érettségizett 
pénzügyőrök most mozgalmat indifottnk, hogy 
lássák el ökot ilyen, előképzettséget feltüntető 
Jelvényekkel, mert panaszuk szerint a szellemi 
nívójuknak megfelelő Jobb körökből úgyszól
ván ki vannak közösítve.

— A vakokért! Közel ezer szánandó arcú 
vakembert látnak el és támogatnak a vakokat 
gyámoliló magyarországi egyesületek 
pesti, miskolci szegedi és szombathelyi inté- I 
zelei. Miután az egyesületnek azonban kész- 
pénrvagyonn nincsen, ha a magyar társadalom 
szive meg nem mozdul, a vakok intézményei 
nem tudják folytatni nemes hivatásukat. Ép
pen ezért azzal a kéréssel fordulnak a közön
séghez, hogy ha csak néhány fillérrel is, de tá- 
mognssák nemescélu munkásságukat.

— Esküvő a fogházban. Nagykanizsáról je 
lentik: Érdekes esküvő volt vasárnap a znla- 
ogerszegi fogházban, ahol Nagy Gyula rovoit- 
multu betörö esküdött örök hűséget Czeglédl 
Rozália nagykanizsai leánynak. A vőlegényt 
legutóbb nyolc esztendei szigorított dologhózra 
ítélték betörés miatt, amelynek vádlottja volt 
íi menyasszonya is. Czeglédl Rozáliát azonban 
felmentette a bíróság. A felmentő ítélet után 
fűzte ki esküvőjét a jegyespár. Az csketésnél 
két fogházőr látta el a tanuk tisztét. A szer
tartás befejezése után Nagy Gyula megcsókolta 
menyasszonyát a ezután visssnveaették cellá
jába.

— Vasárnap meghalt Anglia két legöre
gebb polgára. Londonból jelentik: A nini 
napon meghalt Anglia két legöregebb pol
gára. Az egyik Hondloy asszony volt, aki 
104 éves korában halt meg Londonban, mi
után már 50 éven keresztül volt özvegy. Ti
zenkét gyermeke és harminckét unokája 
volt. A másik James Lukas, 103 éves korá
ban halt meg Chichesierbcn.

— 330 leányglmnáKlumi növendék köarcmü- 
kiklésével tartja ezldel kulturmatinéját a Pesti 
Izr. Hitközség Leánygimnáziuma Jóbarátalnak j 
Egyesülete a Városi Színházban márc. 29-én 
d. c. fél 11 órakor.

— Utcai zavargások Berlinben Berlinből 
jelentik: A porosz kormányválságot meg
előző népszavazásokkal kapcsolatban ren
geteg népgyülést tartottak vasárnap. A nép- 
gvüiések legtöbb helyen botrányba fullad
tak, A Lustgarten-hen megtartott népgyülé- 
sen a rendőrség 87 embert vett őrizetbe.

— Divatbemutató a Fenyves Áruházban. 
Holnaptól kérdve naponta délelőtt 10 órai kez
dettel DIvntbcmutalAt rendez a Celviu-íérl Fmy 
vcs Áruház. A hirdetésünkben felemlített káp- 
rázRtos cilcsósáaokat mnnekin jcinkkcl szin
tén felvonultatjuk. Di.ilnlnn belépőjegyek az 
áruház pénztarainál bármikor átvehetők.

— Budapest legelegánsabb cipőüzlete KAI
vln-tép tt. szóm alatt megnyílt Ivánui vezetése 
mellett, akinek évtizedek óla Rákócziul 47. 
alatti cipöüzlete is rendkívül népszerű. Már 
13.30 1’1 Öl legszebb és legjobb férfi és női ci
pők kaphatók lványinál, amiért is a vásárló
közönség érdaka eaen megbízható helyit fel
keresni. ..

postára, ahol azután munkához láttak.
Megdézsmálták a bélyegeket, a kasszát, 

felforgatták az egész hivatalt, 
s a hajnali órákban távoztak el a postáról.

A csendőrség nagy eréllyel folytatja ' a 
nyomozást, amely még vasárnap a késő 
éjszakai órákban is folyik. A kiskunfélegy- 
házai csendőrségre vasárnap éjszakáig nem 
érkezett pontos jelentés arról, hogy milyen 
értékeket vittek magukkal a postarablók.

A vakmerő falbontó betörőket üldözi 
a csendőrség 

és remélhetően rövidesen kézrekeriti Őkpt.

Lítvángasság a 
mohutorlDarl Rt. 

lakásberendezési kiállítása, ahol az 
ujirányú ós stílbútorok nagy válasz
tékban, előnyös árban kaphatók. 
Saját tervezőirodaVl.ylL Isset Forenc.fér Ö- az

| — Ma foglalkozik az IPOSz az Ipartestületi
reform törvénytervezetével. Ismeretes, hogy 
Búd János kereskedelmi miniszter, törvényter
vezetet készített nz ipnrtestületek reformjáról 
és a javaslat többek között az Országos Ipar
testületi Központ felállítását is kimondja. Rész
letesen foglalkozik a törvénytervezet az ipar- 
leslülctek működési körének és feladatainak 
megállapításával. Az IPOSz vezetősége ma, 
hétfő délelőtt 10 órára ülésre hívta össze szék
házába a szövetség nngyválaszlmányAt n tör
vénytervezet megvitatása miatt. Az Ipartestülclek 
amellett foglalnak állást, hogy az Országos 
Ipartestületi Központ helyett a kézmüveakn- 
mara felállítását mondja ki a kormány.

— Tabódy Tibor bezámolöja. Vasárnap dél
előtt 11 órakor tnrtotta a Rottenbiller-utcai 
Odeon mozibon Tabódy Tibor orszóggyiiiési 
képviselő beszámolóját, melyen résztvett Érnszt 
Sándor népjóléti miniszter, Petrovácz Gyula és 
Homonnay Tivadar országgyűlési képviselők kí
séretében. Tabódy Tibor beszámolójában főleg 
gazdasági kérdésekkel foglalkozott, majd 
ugyanezt a gondolatmenetet követte Ernszt Sán
dor népjóléti miniszter beszéde is, aki megálla
pította, hogy nehéz harcokra van még kilátás, 
de meg kell tenni mindenkinek a kötelességét s 
akkor mégis meg fogunk küzdeni a mai nyo
masztó helyzettel. A népjóléti miniszter lelkesen 
fogndott beszéde után a bcsrámológyülés végét
ért.
BtB B maB átRh élőké <iit polcért ée

ffa Sl »JK MM w? középiskolái ínngén.
SayaBlHmia vizára, Znrsetlk 

ea.v.i.HcbAny-n. C4

bitón- retorin

— A gazdasági viszonyok rosszak, de a jö- 
vőben bizakodunk és reménykedünk, különö
sen akkor, ha veszünk egy oszlálysorsjcgvet 
A szerencse vnk ós véletlen, könnven lehetséges, 
hogy ön is nyer egy tekintélyes öszeget

— A „Tudor" Akkumulátor-gyár rt. állal 
gyártott „Varia" önlndiló- és világilóakkumu- 
látorok minden kocsiiipushoz, minden méret
ben kaphatók, keménygumi-, fa- és bádog- 
edénybt n, töltött állapotban, szavatossági jegy 
melléklésével. A gyár 41 évi munkásságának 
minden tapasztalatával állítja elő nagyteljesít
ményű. Ivllétlri.ül In’gbixlmló telepeit, ame
lyek az indítás, külső és belső világítás mun
káján kívül ma már a kürt, irájiyjelző. ablak- 
törlő, szivarcyujáó áramszükséglclét is kell, 
hogy fedezzék.
-iT. T',*’‘n,kal MtvSnynwSpDk • pr«<nl nemirtkflxl rfru 
mlntavAsAren. A mírrius *2-2!) kózftli Prágában tar 
Miíu uv8iiía2ímit‘,kft,i ?r,’n’'nlaví.*ron - mdv mim 
Mdtg t«. erldén Is n evh iear rspreientallv klAIHhhn 
tcs* — a nazylpar eniilal valóeAiröa technikát |.4tvAnVos- 
v.gszimba mebó ki. Di ad d.oabokkhl s/rrepcl

r l,“» Jl *vAJrl iiilnfvUa.tr. Ünsclhcn. a' hircs ke

........ . . 
‘*k....................... asss

ÖRÖKLAKÁS
A mai modern követelményeknek mindenben mMf.uu 
oImó, elsdrendO Untai*
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MIKLÓS mérnök, öröklakáj- ét ktslakAsépttd 
bán. V., Mérleg-utca 1, I. A Délelőtt 10-1<511 íff 
rtólutdn 4-től dia. Telefon: 822-13

Felismerték az utcán 
és letartóztatták 

a „fasiszta" szövetkezet 
óvadéksikkasztó

igazgatéjáí
Az elmúlt héten egymásután érkeztek ■ fő. 

kapitányságra jelentések a Magyar Fasiszta 
Keresztény Szövetkezet igazgatója, Szabó lát
ván ellen, aki a hangzatos nevű vállalat Eszter- 
háry-utca 9. szám alatt lévő irodájában 

egyre-másra vette fel a kauciót alkalma-
Botiakat,

azután pedig ismeretlen helyre szökött
Rendőri nyomozás megállapította, hogy Szabó 

István egy 30 éves állásnélküli magántisztviselő, 
aki néhány hónappal ezelőtt minden tőke és 
minden komolyabb cél nélkül alapította tneg 
az állítólagos szövetkezetét, amelynek semmi 
más célja nem volt, mint hogy kauciói alkal* 
mnzottal révén pénzhez juttassa a vállalat meg. 
alapítóját. Szabó István

hat tisztviselőt alkalmazott, 
mindegyiktől ötszáz pengőt vett fel biztosíték 
fejében és a háromezer pengőt elsikkasztotta.

A károsultak följelentése alapján Szabót a 
detektívek hiába keresték as Eszterházy-utci- 
ban, vasárnap délelőtt azonban

felismerték az utcán,
előállították a főkapitányságra és letartóztatták.

Az Eszterházy-utcai „fasiszta" alakulat mdr 
a harmadik eféle vállalat, amelyet a kaucióa 
alkalmazottak félfogadására . létesítettek s ame
lyet a rendőrség leleplezett. Szabó Istvánt va* 
sárnap délután átkisérték az ügyészség foghá
zába.

— Sulyos kardpárbaj Székesfehérvárott. 
Székesfehérvárról jelentik: Tegnap reggel 
az itteni lovassági laktanya lovardájában 
sulyos feltételű kard párbaj folyt le dr. 
Csaba Iván főhadnagyorvos és Sándor Béla 
tözérföhadnagy közölt. A párbaj második 
menetében dr. Csaba Iván olyan súlyosan 
sebesült meg, hogy életveszélyes sérüléssel 
vitték kórházba. ' Sándor ~ Béla könnyebb 
sebesülést szenvedett.

— A Keresztény Nemzeti Liga debreceni Bókja 
a szépségversenyek ellen. Debrecenből jelentőt: 
Hirt adott arról a Hétfői Naplő, hogy a deb
receni Bajtársak Egyesülete bojkottot mondott 
ki mindazokra a családokra, amelyeknek vals* 
mely tagja részlvett vagy résztvesz a külflnböró 
szépségversenyeken. Ehhez a határozathoz mo«t 
csatlakozott a Keresztény Nemzeti Liga debre
ceni fiókja is, amely ugyancsak hasonló határo
zatot hozott. A Keresztény Nemzeti Ligában » 
vezető szerepet a debreceni egyetemi tanárok és 
a város egyéb közfunkcionáriusai viszik.

Csillárt most uesvsni
4-IAnrm breni 
•bMIScalllár F W~ 

6-Mngu broni 
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iAkáRbnn felszerelve. Kaphatóeiaxs 
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— Gazdagyttlés egy budapesti kávéházhan.

Vasárnap délelőtt az egyik Rákóczi-titi kávé
házban gazdngytilés volt, amelyen közel Lét
százötven kisgazda jelent meg. Meskó Zoltán 
nyitotta meg az értekezletet, majd beszéltek 
Udvardy János, Váry Albert, sokoropátkai 
Szabó István, Éry Márton, Kuno P. András, 
Erdélyt Aladár, Gyulay Sándor, Simon Andrá*. 
Gálffy Dénes, Kiéin Antal, Ncubauer Ferenc 
és Hajós Kálmán országgyűlési képviselők, vé
gül hntározati javaslatot fogadtak el, amelyet 
küldöttséglleg juttatnak el Bethlen István gróf 
miniszterelnökhöz és Mayer János földmlvelél- 
ügyi miniszterhez. Az ülésről táviratilag üdvö
zölték Horthy Miklós kormányzót.

— A Cserkész lány Szövetség dlmkÖBgyflW*- 
A Magyar Cserkészlány Szövetség vasárnap 
délelőtt tartotta díszközgyűlését, amelyet Anno 
főhercegasszony nyitott meg. Után* Lindmagtr 
Antónia országos clnöknő tartott hosszú elő- 
adást a szövetség tízéves múltjával. Végül 
Illés országos ellenőr zárta be a diszközgyü* 
lést.

— Márványslrkövek a forgalmi ár feléért be
szerezhetők Szabó és Zanotti cégnél, X-, K* 
bányal-ut 43/b. (VilhmotmegAIIÓ az Északi fő
műhelynél.) A fővárostól megvett 3000 darab 
különféle mArványzirkő, ujjácsllxolva, rend
kívül előnyős árban kerül dadáira. Aki Ju’*' 
nyosnn akar szép márvánvsirkövet eásárnlnL 
okvetlen keresse fel a fenti céget.

'— Paplanok a legelőnyösebb árban beM«‘ 
rezhrtő Sándor és Társa. tV„ Kamermayet 
Károly-utca 1 (központi városház épületében)- 
Aki tetszetős és amellett tnrtőx jó pipim” 
akar vásárolni, okvetlen kcrciae fel ezSft 
bizható, szolid céget.

— Ha kevé» pániért elr«őnMM aknr raMsktatal,
jTs’e férUmabőmesier íllMÓ h r’W’v
RrllsznbóürJeiéf. RVcrterl-nt Só. ahol Sfljit ffiflhrtyéhj 
készít remjelásre métlék után, többszöri prAbival tért*

M 70 PORÓért haiti és külföldi «*** 
tekbdl. Mlnd-ti darab a eézhnflk iránrttáM éa tHenfC 
»é*<- mellr-t készfii n IrsttMu'leteaébb klálilfámn- 
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Badapest, 1031 március 23. HÉTFŐI NAPLÓ
— Enyhe, felhős Idő. A hivatalos tavasz 

beköszöntésének második napján, vasárnap 
kellctneöen enyhe idő volt. A Meteorológiai 
Intései prognózisa szerint továbbra is eny
he, felhős idős várható az ország délnyugati 
részén esővel.

— Apponyl Albert Brüsszelben. Apponyi 
'Albert gróf, aki legutóbb afrikai utazásá
ról hazatérőben, Párizsban tartott előadási, 
onnan Brüsszelbe utazik, ahol — ugyan
csak meghívásra — előadást fog tartani a 
nemzetközi döntőbíráskodásról és onnan 
egyenesen március 28-án Indul haza Buda
pestre.

— Bitlncr János felsőházi tagsága. Mint 
Ismeretes, Bittner János hentes-nagyiparos 
CSődönkiviili kényszeregyességet kért maga 
ellen, miután előzőleg letette a vagyontalan
sági esküt. Politikai körökben tudni vélik, 
hogy Bittner János, — aki mint a Kereske-

deltái és Iparkamara aldnőke annak idején 
bekerült a felsőházba — egyrészt, mivel ka
marai elnöksége megszűnt, másrészt az 
anyagi viszonyaiban bekövetkezett változás 
következtében, le fog mondani felsőházi tag
ságáról és igy a Kereskedelmi és Iparkama
rának módjában lesz helyette uj delegátust 
küldeni a felsöházba.

— A honvédelmi miniszter Miskolcon. 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter szer
dán Miskolcra utazik, a nemzeti hadsereg 
ottani helyőrségének megszemlélésére.

—• Egy milliomos letartóztatása. Bukarestből 
jelentik lapunknak: Morauescu Andrea dúsgaz
dag bukaresti bankár ■ fennálló tilalmi rende
letek ellenére, közel hárommillió lei értékű 
kötvényeket akart postán Párisba kicsem
pészni. A rendőrség tudomást szerzett erről, a 
postán lefoglalta az értékes küldeményt és 
Moravescu Andréát a rendőrség nyomban le
tartóztatta.

— A római nemzetközi ngrárkonferencla. 
Rómából jelentik: Vasárnap reggel megér 
kezelt Rómába a nemzetközi agrúrkonfe- 
renciára az osztrák kormány megbízottja, 
Schfíller osztrák tanácsos, l'gynncsnk most 

• várják ide Nickl Alfréd innghatalmaxotl 
[ minisztert, mint a magyar kormány egyik 
í delegátusát. Károlyi Gyula gróf, aki szom- 
! haton érkezett meg Rómába, vasárnap ta- 
■ nácskozúsokat folytatott Grandi olasz kül
ügyminiszterrel, majd még a konferencia 
tartama alatt látogatást tesz Mussolini mi
niszterelnöknél és kihallgatáson fogadja őt 
az olasz király is. Megérkezett különben 
Rómábu ugyancsak a konferenciára Mad- 
gearu román kereskedelmi miniszter is, aki 
tudvalevőleg annak idején a keleti agrár
konferenciákat kezdeményezte.,

— A Kathollkus Legényegylet jubtlárls kV •- 
gyűlése. A Központi Rómát Katholikus Legény
egylet vasárnap délelőtt tartotta hetvenőtödik

jubiláns közgyűlését, amelyen Mészáros János 
érseki helytartó is résztvett. Pintér József 
nyitotta meg a gyűlést, utána az érseki hely
tartó beszélt, aki felolvasta a hercegprímás 
üdvözlő levelét. Végül Pintér Józscí bejelen
tette, hogy szeptemberben díszes ünnepség ke
retében fogják megünnepelni a Legényegylet 
fennállásának hetvenötéves jubileumát.
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Húsvéti ajánlatunk
Színes kombiné i

■agyoa «rép oalpke- és blmtMdtesMl _ — — — — F U^O. f ■

Színes hátóine •
divatos íaaonokbaa, kimosvs____ _ _ — ______ P 8.T0, P dta

Színes hálálna hosszú uHal 
ssópea hlmeevs „. _ ... ... ... _ ...............  ... _ «

Toal kombiné
magM selyenréasyel, divat osipksdlássál, hl»esvs__ — — F

Hópehely** kombiné
nobM míielyemból, modern, aséles ssipkedisesei * —

Trikó mUselyemkomblné
mindet Hlnben ... ~ ... ... ... _ —

Crepe de chlne hálólne 
tissta selyem, módéra, himvett mintákká)...

Nappali Ina mosott slfonbűl
híméivé, srős isiin _ ........  — ... „...........  ... ... — —

Hűselyem pllamaöltöny 
aj dlvatfasonokbaa — ........  — —

Batisztsifon melltartó
S-rétMs kosárral, osipkedlssael —

Mosó vállaskötény 
ssines kartonból ........ ..... — —— — — — —
yotokőtony nbafaconbaa P 8.20

Oves harlsnvafartó
brokitmintia, d-résres, fodros gumival _______

Brokát csípőszorító
két oldalt MélM gumibetéttől, 80 cm magsa _ — _ —

Flu Oxfordlng kiváló mosó, 23-as _ P 3’^ 
Krémenklnt *0 fillér Aremelketlée

Speciális Bébl-kelenavákben
óriási válaaaHlc a legolcsóbb Arakon

GYERMEK

kabátok
Tavaszi női dubl habéi mép AivstfaséabM--- ---------------
Gyapjú tweed nöl babái

Stoéon tavául tuóoboa-----------_ _ _ _ .

Schartnolln nöl kabát
’ -J HMb nrapfs, Iskota ésaMétfc4k._ - «■_

Hintés műselyem nöl ruhák
nagy vélasvMkboa, eeiaoo taeeeokbaa _ _ _ _ _ _ _ _HŐI szövelruha____
gyepje ooilabél, a legtöbb fiMMMktata

Pltssé nöl all
gyapja-eollnbél, eMétkék. tokoto te taMr staabea _ _ _«

Puplin nöl blúz
fehér éa drapp, eleSrange tnooó

Oxford nöl blúz
■ajél ayakkeadCvel, trép miatéktaa ______------

Gyermek Hubertus lőden-kabát
IHMIUI taaéabaa, éO-ta Mffykig -----------------------------------

nríisoakéa* (S cm.) P 1-— áramDcoHo

Matróz eyermek-kabát

Flu matróz-öltöny .
- —«* «-&„*,•’SS^s^üí

Leányka matröz-ruha
“ “"■‘’é.tSRSrüi. v,—~íi-

Leányka tweed szövet-ruha

Leányka klot-kötény , 1.70

Leányka áldoző-ruhák nagy vúlasztékban

Ew elegáns

pengős egységárban, 
mert llyon jó öltönyt 
ilyen olcsón még 
nem Árusítottak.

Hozzá egy divatos kalap 
,180 

jó gyapjumlnősógbon

A KENYE5

HÖLGY 
VIGYÁZ

hogy fehérneműjének anyaga, szabása 
és kiállítása kifogástalan jó legyen.

Ai 5mi80 *a

Oxforfling
9 gallérral 

kittinő minőségű.

• 7 pengő 80-as 

színes és fehér 

pupllnlns 
bélelt mellel

Igazán jó és olcsó

Elegáns 
ngnlíKendö 

uj tavaszi színekben 
éa mintákban 

Ír 80.
vagy még jobb 

minőségben

2 90

2.20
7.Z0

Hői, férfi és aazdász Hubertus kabátok 23,8°
Férfi impregnált irenscoat

végig Mltlv*. bórgombokkal . — - - — — — — — —-------

Tiszta ávapiu trenscoat és férfi ragián
impregnál* nehéi minőségben, flnom kivitelben „ ™ — — —............- —

39
75

nemes

Nöl fekete antilop éj lakkclpök 11501 Fértl fekete ttlclpö
alacsony és magsa sarokkal _ J le I erős strapa kivitelben —

■BBSseass 1FhUH8J“!1* 15JI
3S10.SO fírtibannKlrW.w.itw
— - J 0 | munka gyönyörű kivitelben^. J w

Arany ielaéaael EisUetj ekéssel

Oyermek barna bagarlc f Qzóa cipó 
*»-« se—— stoto w—w •*-*

*7.ea •.•ó varrott llaíOTTCÍt
DrytawM «ipó Mkktatótwi 1 drdgíbb

Postai megrendeléseket utánvétellel (5 pengőn fellll) költségmentesen szállítunk
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MOZI
Joe Pasternak

az Universal európai gyártási vezetője Pestre 
érkezett, hogy egy nagy magyar filmet csináljon 

Uj magyar siker Berlinben
Érdekes vendég érkezett ma Budapestre. 

Joe Pasternak, az Üniversal film európai 
gyártási vezetője jött meg abból a célból, 
hogy Magyarországon egy nagy magyar 
filmet készítsen. Joe Pasternak magyar szü
letésű és tizenöt évvel ezelőtt került ki Ame
rikába, ahol az eflső helyre küzdötte fel ma
gát. Az amerikai gyár azután az európai 
gyártás vezetésével bizta meg és mint ilyen 
Berlinben számot filmet csinált, ö a ber
lini magyarok patrónusa. Az önzés magyar 
íróknak és színészeknek tőle telhetőén ke
nyeret ad ét támogatja őket.

— Nem győzök eleget csodálkozni az uj 
Budapesten — mondja —, amikor egy kis ÍM - - * « ’lT.S. . .....
rikal 
hogy 
gyár

körutazásra Indultunk bűbájos ame- 
feleségével együtt. — Égek a vágytól, 
Pesten dolgozzak és itt nem egy ma- 
verziót, hanem 
egy azlnmagyar Almit csináljak.

Természetesen nem gondolok sem lengő 
ruhadarabra, sem gulyásra és csárdásra. A 
mai Pestet akarom lefMmezni. Pénz meg is 
van már hozzá, egy fialni magyar iró írja

Magyar Színház

Lámpaláz
Világsiker

Premier után
■A KENYÉRKERESÓ. Somerset Maug 

'hám-vígjáték, teliát írója angolul gondolko
zik. Talán csnk ezért idegen kissé nekünk 
ez a darab, bár olyan világszemléletet ka
punk benne (célzás a háború hőseire, a 
család igájában görnyedő kenyérkeresö lá
zadása stb.), amely Shawnak is becsületére 
válnék, A Vígszínház jó előadásban mu
tatta be a darabot, amelynek azonban nincs 
túlságosan nagy sikere. Somlay Artúron 
kívül, aki frappánsan jó, Turay Ida, Makay 
Mnfgit és pécsi Blanka neveit kell fel
jegyezni, mint akik mindent megtettek a 
darab érdekéién.

A HARAPÓS FÉRJ. Ernőd Tamás és 
Török Rezső, a librettisták modem leve
gőjű, aranyos kedélyű éa sok ötlettel tcli- 
tüzdolt vígjátékéhoz Komjáthy Károly irt 
ragyogó muzsikát, amely a szó nemesebb 
értelmében is slágereknek számit. De sláger 
maga a darab is, mert rendkívül vidám, 
eleven és fordulatos, amellett igen mérték
tartó és Ízléses. A szereplők élén ezúttal a 
prózából operettszlnésznővé akkreditált 
Dayka Margit halad, aki néha olyan édes, 
hogy meg kellene enni/ Remek színésznő ez 
a Dayga. Delly Ferenc sem a sablónos ope 
rettbonviván. Kitűnő hus-vér figura, akinél 
nemcsak szivet, hanem humort is lehet ta
lálni. De ha humorról van sző, akkor 
Kabos áyiilát kell első helyen említeni, aki
nek minden szava viharos nevetésorkánt 
támaszt. Ebben pedig méltó partnere 
Gombaszögi Ella is.

A TÖRVÉNY NEVÉBEN. Megdöbbentő vád
irat ■ modern igazságszolgáltatás ellen. Srug- 
gessHvea bizonyítja, hogy a bírók és a vizs
gálóbírók nem csalhatatlanok és bírói téveslé
sek. amelyek gyakran előfordulhatnak, jóvá
tehetetlenül egzisztenciákat döntenek romba. 
Aa igazságszolgáll 
nőt üldözése, har 
gyitása is. Egy 
/öten ezt a dar 
a Jogál 
leket 

Italás feladata nemcsak a bü- 
.—.lanem a bfln megértése és gyó- 

"„y iró és cgy jogáss alkotta kö- 
.... - darabot, de oly szerencsésen, hogy 
iát arm teng túl benne. Lenyűgözően ér- 

------ is minden pordká/ában értékes es a 
larab, amelynek előadásából loronymagasság- 
ban emelkedik ki két színész: Beregi Oszkár és 
'tyerggoi talván Beregi, aki nem patetikus 
'óbbá, hanem igaz ember a asinpadon és 
uyergyal István, aki egyre mélyebb és mélyebb

a szccnáriumot és ha minden rendben 
megy, a

jövő bélen már meg is kezdődnek a 
felvételek.

Valószínűleg Szőke Szakállt és Nagy Katót 
hozom Berlinből, akik magyarul és néme
tül egyaránt kitünően beszélnek.

—- Ha már erről van szó, beszámolhatok 
cgy uj berlini magyar sikerről. Csütörtö
kön mutattuk be Berlinben a Seitensprün- 
gé-t, ezt a szinmagyar német filmet. Biró 
Lajos irta a szcenáriumot, Nőtt Károly 
(Ualogizálta, Székely István rendezte, Mind
szentiig Tibor, Szenes Ernő játszanak benne 
két nagy, jelentős szerepet, Márton Bandi 
dramatizálta és — én gyártottam, aki szin
tén mindig magyarnak számilom magam

A berlini aajtő egyöntetűen magyar 
diadalt állapit meg

és ez boldoggá és büszkévé tesz, másrészt 
pedig amerikai vezérigazgatóm előtt igazo
lom, hogy miért is akarok magyar filmet 
gyártaná.

emberábrázolással szeret magának elismert po
zíciót a magyar színházi világban. Az előadás, 
amely hiba nélküli, Bródy Pál rendezői ér
deme, a darab kitűnő magyar nyelvezetét pe
dig Kelte Pái fordítónak köszönheti.

A CSÁSZÁR KATONÁI. Földes Imre szín
müvének nem ártott meg az a két évtized, 
nmig darabja a könyvtárban hevert. A port 
Barólhy József rendező lcfricskázta és „A csá
szár katonái*‘-nak fegyvere újra fényesen és 
vadonatujonnan csillogott-villogott a közönség 
előtt. At előadás szenzációja Berend István 
nevű fiatal színész feltűnése. Már csak érte 
érdemes volt bemutatni a darabot, ment végre 
Igaz és uj színjátszó tehetség születhetett a 
színpadon. Ez a fiú minden szavával magával 
ragadta, sőt hipnotizálta a közönséget. Orsolya 
Erzsi nemesen lefojtott leányflgurAja, Toronyi 
Imre, Barőthg József s a szinlap számos neve 
érdemli meg a teljes elismerést.

A KOLDUSGRÓF. Ascher felejthetetlen ope
rettjét újították föl a Városi Szinházban a si
ker minden külső megnyilvánulása mellett. A 
tapsok elsősorban Ferenczy Károlynak szól
tak, aki valaha ezzel a szereppel indult színé
szi útjára és most ezért a szerepért cserélte fel 
a színigazgatói irodát a színpaddal. Az elegáns 
és hódiló Lábast Juci, a kedves Kovács Ilona, 
a kitűnő hangú Szedő Miklós és Kőműves Er
zsi, majd D’Arrigó Kornél és Dérg Hugó vitték 
sikerre a Városi Szinház reprizél Cs.)

Filmpremierek
MAROKKÓ.

Európa Greta Garbója, Marlene Dietrich át 
rándult Hollywoodba és „lepipálta" Greta Gar
bót. As igazi Greta Garbó, a némafilm utólér- 
heteden királynője, Marlene Dietrich a han
gosfilm cezarinája. Es a weimari kisleány, aki 
az ottani zeneművészeti főiskolán énektandr 
nőnek készült, valami rekedtes, különös zen
gésű, de rendkívül szugaesztiu és megmagya 
rázhataflan varázsa hangjával világkarriért csi
nált. Mint a „Kék angyaliban a hites ,Jch bin 
von Kopj bls Fuss" dallal alapozta karrierjét, 
ebben a filmben az almáról énekel egy dalt, 
amely ezt a világhírt megerősíti. Marlene Diet
rich, ez az álmatag szépség, akinek szemében 
Jojtott vágyak tüzelnek és elmúlt tragédiák 
árnyéka lóttzik, egy marokkói lokálba vető 
dik, és mint sanzónénekesnö lép jel. Innen 
indul el ez a csodálatos vardzsu film, amely 
elsőnek hozza elénk a hangosfilmen, tehát élet 
hűen az ortentátls nappalokat és éjszakákat, 
ax idegenlégió titokzatos életét és a: afrikai 
naptól tuljütött emberek szerelmi ertdzisát. A 
Marokkó, a Paramount világfilmjc, méltó a hir 
nevéhez. Marlene Dietrichen kívül két ragyogó 
amerikai színész. Gary Cooper, aki nem ki 
mondotton szerelmes színész, arcában élet, jd 
tékában pedig valóság van, Adolphe Menjau. 
tiki a legemberibb amerikai filmszínészek 
egyike, teszik teljessé és varázslatosabbá a 
Marokkó filmet, apielyet keddtől kezdve az 
Uránia és a uéert-filmszínházak játszanak — 
nem kétséges — óriási sikerrel.

1931 legnagyobb színházi sikere
az Andrássy-uti Színház műsora 
pénteken 100-adszor kerül színre

Nem Nem tömegcikk!
Nem

sablon! 
elcsépelt szerelmeskedés!

a nemzeti öntudat, a kötelesség
teljesítés, a győzniakarás világíilmje:

DOWN
PATROL

(Hajnali őrjárat)

Kizárólag az

A

SZÍNHÁZI napló
"P*rdekes véletlen, hogy pontosan Bartók 

ötvenedik születésnapján mutatja be az 
Operaház „A csodálatos mandarin" sokat 
hánytatott pantomimjét. Bartók sokat me
sélhetne arról, hogy mennyit kellett kűz- 
ködnie és szenvednie addig, ameddig az első 
müvét előadták. A világviszonylatban is első
rangú zeneszerző bizony a múltban sokat 
küzködött és szenvedett, hogy ne alkudjon 
meg művészi céljaival és hitvallásával 
Együtt indult Zerkovitz Bélával és mig 
Zerkovitz a könnyebb műfajra vetette ma
gát és azzal nagy sikereket ért cl, addig 
Bartók inkább nyomorgott, de a komoly 
muzsika múzsáját nem hagyta cserben. 
Most ötvenedik születésnapjára, amikorra 
az Operához különös figyelemmel uj müvét 
mutatja be, mindent elért, amit valaha cé
lul kitűzött. Gratulálunk.

A két Pista: Gyergyal István és Berend 
’**' István a hét hősei. Mindkét színész a 
legfiatalabb korosztályból való, de legrövi- 
lebb időn belül ismert, sőt elismert neviiek 
lesznek a magyar színházi életben. Öröm
mel Írjuk ezeket a sorokat, mi, akik min
dig a fiatalság előretöréséért harcoltunk és 
akik boldog büszkeséggel állapítjuk meg, 
hogy harcunk nem volt meddő és színigaz
gatóink egyre inkább engednek az után
pótlásnak. Nem kellene megállóul e két 
színész sikerének elismerésénél, támogatni 
Kellene ezt a két rendkívül tehetséges „Pis
tát" a továbbiakban, ösztöndíjat kellene ne
kik adni, hogy külföldre menjenek és gya
rapítsák tudásukat és gazdagíthassák tehet
ségüket. .4 két fiatal színész előretörése al
kalmival boldogan állapítjuk meg: nincsen 
baj u magyar színjátszásban!

flotnap közgyűlést tart a Színpadi Szerzők 
Egyesülete és számos napieseményen ki 

vili egy érdekes téma fog Harsányt Zsolt elnök 
indítványaképpen felvetődni. A Színpadi Szer 
zők Egyesülete ugyanis többé nem akar kiírni 
pátyázatot darabokra, hanem Inkább valami 
olyan megoldást keres, hogy a kitűnő fiatal 
i^ok minden anyagi gondtól mentesülve Irhás 
tónak darabot. Valamiképpen egy két hónapra 
el akarják vetni a küzdő fiatal írók anyagi 
gondjait, hogy ezt az Időt a magyar dráma 
irodalom hasznosítására fordíthassák.

A Zeneművészeti Főiskola hetedik nyilvános 
hangversenyén több tehetséges növendék 

között különösen egy fiatal hegedűművész: 
Magyar Tamás tűnt fel, aki Hubay Concerto 
all'antica III. és IV. tételét játszotta zseniáli
san. Előadásmódja, technikája elsőrendű és a 
húrokon keresztül a szivét éreztük. Magyar 
Tamás a legnagyobb jövő előtt áll.
Ritka beugrás történt tegnap az Uj Szin- 

házban, ahol „A császár katonái" cimü 
darabot játsszák. A darab egyik jelentős 
szolga-szerepét Bársony Aladár játssza. Az 
első felvonást rendben végigjátszotta ez a 
kitűnő színész, de a második felvonásra 
már képtelen volt a színpadra jönni, mert 
egyetlenegy hangot sem tudott kiadni, úgy 
berekedt. Már-már attól tartottak, hogy nem 
tudják folytatni az előadást, amikor a szín
ház egyik fiatal tagja, Kabos László vállalta 
Ferenc bácsit szerepét. A közönség ugyan 
nagyon nézett, hogy Fefenc bácsi az első 
felvonástól a másodikig ennyire megválto
zott, de nem történt semmi baj: Kabos IL 
kitünően megállta a helyét.
7 ólstkerült szerzői estet rendezett vasárnap 

este a Zeneakadémián Kutt László és Tá
bori Pál, két tehetséges fiatal költő. Kdti 
László és Tábori Pál verseit és dalait mutatták 
be a szerzői estén, az előadó művészek elit
gárdájának prominensei, élükön Kádár Anná
val. az izmos tehetségű fiatal előadóműoésznő- 
vel. Megérdemelten kapott sok tapsot Torday 
Judit is, finom művészettel előadott verseiért. 
Nemes Csárics Mária hangversenyénekesnő at 
óbudai Kisfaludy Színházban egy jubileumi 
előadás keretében lépett föl. Messze kimagas
lott a többi számok között iskolázott hangjá
val, finom előadásával. Egész bizonyosan rövi
desen Pesten is találkozunk vele.
jf^llgha van színház Budapesten, amely 

megengedheti magának azt a luxust, 
'iogy közel a századik előadásához próbál
jon uj darabot. Már pedig az Andrássy-uti 
Színház c héten éri el műsorának századik 
előadását és csak most kezdik próbálni nj 
műsorukat, amelynek keretében fellép Góth 
Sándor és Titkos Hona „A nagyhercegnő és 
táncosa" cimü darabban.
A Király Színházban „Egy szegény Ifjú tör- 

ténete" cimü történetet játszották vizsga
előadásképpen a Rákosi Szidt-iskola növendé
kei. Volt az előadásnak néhány mozzanaté, 
amikor elfelejtettük azt, hogy vizsgáétöadátÓU 
vagyunk. Különösen Murán Lily, Déghy Pi
roska, Brunner F.va. valamint Apor Klári, 
Bimbó Attila, Bodö József és Ónodi Lajos tet
szettek. A jó táncduókat Vlassy Gizella taní
totta be.

• Llplnskajff, a világ leiznngyohb dlzőze áp
rilis 1-én kezdi meg vendéglátókét iif műsorral 
a Trrézkörufl Színpadon. Az első Uz előadás 
legyeit mar árusítja a színház pénztára és ar 
összes jegyirodák rendes helyárak mellett.
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Forradalom az Operaházban,

woprAnénekesnönefc szerződ
Y ejs^endü énekesek gázsiját redukálni 

akarják és több énekesnőt B-Iistára helyeznek
Az elmült héten ezen a helyen egy furcsa 

színházi perről számoltunk be, amely nagy 
feltűnést keltett nemcsak a színházi, hanem 
speciálisan az operaházi körökben is. Meg
írtuk, hogy Péchy Erzsi, akinek kilencven
ezer pengős szerződése van a Fővárost Ope
rett színházhoz, Sebestyén Dezső és Sebes
tyén Géza színigazgatók

le akarják vizsgáztatni.
mert — szerintük — Péchy Erzsi az isme 
retes autóbaleset óta művészi kvalitásaiban 
lényegesen megváltozott. „Hongja nem a 
régi többé", — mondják Sebestyének — 
és ezért a Fővárosi Operettszinházat káro
sodás éri Péchy Erzsi horribilis gázsiju szer
ződése miatt. Alighogy napvilágot látott ez 
a közleményük, Péchy Erzsi Sebestyénék 
vádjára feleletképpen nyilatkozta, hogy ma
gasabb művészi célját sikerűit elérni, 
amennyiben a szerződtetés céljából a legkö
zelebbi jövőben az Operaházban fog fel
lépni.

2.
Rogy ennek a két homlokegyenest ellent

mondó közleménynek mi a háttere és hogy 
Péchy Erzsi bejelentése milyen óriási pa
lotaforradalmat keltett az Operaházban, azl 
próbáljuk itt halványan körvonalazni.

Péchy Erzsi operaházi gravitációja 
ugyanis nem uj dolog. Már egyszer,

tizenhat évvel ezelőtt fellépett az Opera
házban „A remete csengetyüje" cimU 
operában, de fellépése után nem szer

ződtették.
Azóta is örök ábrándja maradt a kétségte
lenül széphangu művésznőnek az Operaház,, 
de mégis inkább a kisebb zenei igényeket 
támasztó közönség előtt, az operettben 
aratta igazi sikereit. A szezón elején elő
kelő protektorai közbenjártak az Operaház
ban Péchy Erzsi érdekében. Nem keveseb
bet akartak, mint azt, hogy Péchy Erzsi 
énekelje el első szereposztásban

„A mosoly országa** című opera fősze
repét, de ez ■ terv megdőlt Radnay 
Miklós, az Operaház igazgatójának ha

tározott ellenállásán,
amelyhez egyébként az erőskezű operaházi 
direktor az állását kötötte.

3.
Ilyen jóWízmáayelu után érthető ..nagy fél-, 

tűnést keltett az a hir, hogy Péchy Erzsi 
mégis énekelni fog az Operaházban, sőt 

egyes jólbeavatottak szerint Péchy 
Erzsi máris az Operaház tagja, 

mert Radnay Miklós, az Operaház igazga
tója Péchy Erzsit már le is szerződtette. 
Péchy Erzsit mint szopránénekesnőt szere
pelteti az Operaház, és április 9-én éppen 
a Bohémek cimü operában lépteti föl, Mimi 
szerepében, amelyet eddig

négy ragyogó tehetségű és kvallflkáltan 
Is elsőrangú énekesnő, 

még pedig Sándor Erzsi, Relle Gabriella, 
Tihanyi Vilma és Nagy Margit énekelt. A 
jólbeavatottak azonban azt is tudják, hogy 
Péchy Erzsi második szerepe a Carmen 
„Micaelá“-ja lesz, amely szerepre szintén 
négy kitűnő énekesnője van az Operaház
nak, még pedig: Relle Gabriella, Nagy Mar
git, Rodó Erzsi és Tihanyi Vilma. Viszont 
az igazság kedvéért azt is meg kell írnunk, 
hogy a Traviata is szóba került, de ezt a sze
repet, talán érthető okokból is, Péchy Erzsi 
már nem vállalta.

4.
A súlyos anyagi kérdések ellenére azon 

bán elsősorban vegyük a művészi szempon
tokat. Az idén kiöregedés címén nyugdíjazta 
az Operaház Medek Annát, Haselbeck Olgát 
és Sebők Sárit. Minden színháznak célja — 
és ez természetes is — hogy

fiatalokat pótolja az öregebbeket és 
megfelelő utánpótlást neveljen az uj 

generációból.
Az elbocsátás a szempont első felét igazolta 
csak. Az Operaházhoz azonban fiatalok nem 
igen kerülhetnek, mert nincs pénz és a ré
gebbi tagok helyére — Péchy Erzsi került. 
Nem elmellőzendő művészi szempont nz is, 
bogy a szopránkulcs a legjobban betöltött 

Operabálban. Európai viszonylatban is a 
legjobb szopránénekesnök vannak az Opera
házban, viszont régen vajúdó kérdése az 
Gperaháznak az, hogy az alténekesnői és 
talán még a koloratur-énekesnői szerepekre 
találjanak megfelelő hanganyagu énekes
nőket. Itt van csak a szomszédunkban 
Szántó Enid, Anday Piroska és Alpár Gitta, 
akiket az Operaház nem tud megszerezni, 
de a világhírű énekesnők és énekesek egész 
sorát kénytelen volt elengedni néhány fillér 
differencia miatt. Igen, spórolunk, — volt 
mindig a refrén az Operaházban, amely 
Mostan fájdalmasan mutatkozik meg Péchy

Erzsi szopránénekesnői szerződésével kap
csolatban.

Most folynak ugyanis az előzetes megbe
szélések az Operaház tagjaival a jövő évi 
szerződtetésekkel kapcsolatban,

A« Operaház egyrészt leépít, másrészt 
Péchy Erzsinek akar megfelelő fizetést 

nyújtani,
tehát valahol és valakiben fájdalmasan 
anyagilag kell behozni a különbözeteket. 
Valósággal forradalmat keltett az Opera
házban az elsőrangú, másodrangu énekesek, 
sőt még a kar- és szolgaszcmélyzet között is, 
Radnai Milós igazgató jövő évi szerződtetési 
ajánlata,

Elsőrangú énekesek fizetésének felét, sőt 
negyedét kínálta fel a leépítési poltlká- 
val kapcsolatban, mosogatóasszonyokat, 
takarítónőket helyezett B-listára kény

szerűségből,
erősen tartja magát az a hir is, hogy két 
elsőrendű operaénekesnőnek mutat ajtót az 
Operaház a takarékosság szent nevében.

5.
És Péchy Erzsi a magyar királyi Opera

ház tagja lesz.

•Ti

■f*

Stób Zoltán.

Az egész város

„A térvény 
nevében** 
döntő sikeréről beszél /

Vasárnapi 
zeneesemények

A Zeneakadémián a Hollandiában élő magyar 
Szikra Laios nívós és változatos műsorának 
tapsolt a közönség. — A Vigadóban a világhírű 
német művész, Backhaus Vilmos ült a zongorá
hoz. Backhaus hallatlan technikája ma is tö
retlen Játékában elevenen dübörögnek fortissi- 
mói, de helyet kapnak palettáján lírai cintilé- 
nák Tb7 Néha józanul elemez, de analízise 'soha
sem professzoros. Bevezeti a hallgatót az alkotó 
műhely titkaiba, de egy pillanatra sem fosztia 
meg a mű szépségének elvezetésétől. Műsorán 
Bach, Brahms, Beethoven és Chopin művei sze
repeltek. (Gregor)

Beethoven IX. szimfóniájának előadása sú
lyos kötelezettséget ró a karmesterre, szólis
tákra, zene- és énekknrra egyaránt. A Filhar
mónia vasárnapi főpróbája sokat megmutatott 
ebből a kötelezeltségérzetből és hogy a nyúj
tott végeredmény nem az a fentartásnélküli fel
oldódás, amelyben a IX. szimfóniának egy-egy 
tökéletesen sikerült előadása után a hallgató
nak része van, abban az előadók csak részben 
hibásak. A kellöszámu próbák hiányát még 
Dohnányi nagyszerű elgondolása sem tudja tel
jesen eilensulyoznl és igy az első tétel némely 
széteső része és « harmadik tétel viszonylagos 
szintelensége technikai okokra vezethető visz- 
sza. A második és negyedik tételt Dohnányi 
lendülete egy-egy tökéletes egésszé forrasztotta 
össze. A hangversenynek két, nálunk eddig nem 
járt külföldi szólistája volt, akik a IX. szimfó
nia szólóizeropein kivid hangverscnyáriákkal 
is bemutatkoztak. Di Moorlna asszony állító
lag Hollandia legelső énekesnője. Ezt a mai 
hangverseny után alig akarjuk elhinni. Szép 
tiinbrejü szopránja súlyos énektechnikai fogya
tékossággal küzd. Kellemetlenül ható lefojtott 
hangjai még egyébként Liztos muzikalitását és 
egyéni kultúráját is hátrányosan befolyásolják. 
A berlini Watzke Rudolf épp ellentéte partner
nőjének. Igazi hangkrözus, akinek torkából 
egészségesen ömlik a hatalmas matéria. Sőt 
néha tulegészségesen. Hiányzik nála nz a kul
túra. amely az ilyen remek hanganyagot ne
messé fémjelezhetné. — Érdekes hangversenyt 
rendezett vasárnap délután a Székesfővárosi 
Zenékar, amelyen a „Magyar daí'-bói fontak 
össze egy pompázó csokrot. Huszonkilenc ma- 
gvnr szerző egy-egy dalát énekelték a szólis
ták, akik közül említsük meg Dullien Ella, Ma- 
tuska ......... * * -«--»/• •*
keres 
hány 
Irén)

es

Miklós dr. és Somló József neveit. A si
ói értékes hangversenyt Ror Dezső (né- 
szórnnt egy leánykórus élén Markőczy 
vezényelte.

éi
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Gary Cooper

PÁR AM OU NT-filmjeelső

holnap, kedden

Héttői színházi est:
Maffynr Királyt OpernMii Nincs előadás. 
Nemzeti Színház: A híd (A bérlet) VaS. 
KaniaraizJnhéii A krétakör.
Vártai Színház! PUanaókbasstony (Teiko Klwa) 
Vlnalnhdai A kenyérkeresö (8).
Belrárosl Sslnhán A törvény nevében (8. 

ffijpo. «rl <».
uj Silnhás: A császár katonái («). 
Andrássy-ull SalnMu Tihamér és kabaré (I). 
Tcrézkőrutl Színpad: őfelsége anyósa és kabaré (9). 
netlilrnférl Színpad: Kegyelmes uram, kabaré (W> 
}j9).
Rnyal Orfeum: Varieté mfl'or (työ és ’49).
Komédia Orfeum: Dobásaink és varieté rnösor (H9).

3 órás kacagás
BETHLEN-TÉRI SZÍNPADON!

OLCSÓBB MINT A MOZII

URANIA
és

D E C S I
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A magyar válogatott csapat 
bravúros játék után pontot 

szerzett Prágában

gyobb lármával biztatja csapatát és befolyásolni 
igyekszik a bírót. A magyar csapatot ez depri
málja s a <4. percben

Junek, a legveszélyesebb mai cseh csalás 
ügyes búzással tisztára játssza magát ég 

kiegyenlít. (2:2).

hetett énül küldi a hálóba a labdát. (1:1). Tyr- 
pekl faultjai feltűnnek Kronnenbergerpek a most 
már ö is erélyes játékba fog, amiért

a közönség erősen tüntet.
A nagy zsivajban Sokolar robog a kapu felé, de 
Mandl idejében szereli. A közönség egyre na-

Auer beállítja a hattrichet... vezetünk ...de tart 
a babonás széria: elmarad most is a győzelem

Szakadatlan fölény közben előbb 2:0, majd 3:2 arányban vezetett 
már a magyar csapat — Borsányi, Auer és Mandl remek játéka 

— Auer lőtte mind a három gólt
Prága, március 22.

M Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A fájdalmas seb még be sem he
gedt — ki ne emlékeznék az elmúlt év 
5: 0 ás olasz győzelmére?

az először kiirt Európa-Kupái kienged
tük a kezünkből.

Es máris ilt van a második. Alkalom újra 
Ilevánsra, korrekcióra, reményre és — ez 
>zép a futballban — kétségbeesésre is.

A vasárnap nagy kétségbeesésben találta 
a magyar sportlársadalmat.

Szörnyű auspiciumokkal indult Prágába 
magyar válogatott csapat 8

■ hétközben megindult destrukció sem 
nagyon emelhette a csapat és a kapitánya 

önbizalmát.
Ezúttal nem hiába.

Döntetlen az eredmény 
ugyan, de ez a döntetlen győzelemmel < 
fel Prágában.

A többiek vállvetve dolgoznak és segítenek 
a nehéz perceket élő magyar védelemnek. 

Turay nem sokáig tudja nézni a nagy munkát 
hátul, visszahúzódik ö is, de vesztére, mert 
Tyrpekl — most már másodszor — oly erélye- 
sen akaszkodik össze a centerrel, bogy

Szünetben Ghgczy követség! tanácsos egész 
tisztikarával lelátogat az öltözőbe, minden já
tékoshoz van egy-egy szava, majd

formás buzdító beszédben sarkalja a fiu
kat a további jó játékra.

A második félidő cseh támadással Indul s 
most Amsei minden tudományára szükség van, 
hogy a cseh roham ne legyen eredményes. Az
tán változik a játék s most meg Planlcska bra
vúrjait tapsolhatja a közönség. A taps még 
meg sem szűnik, amikor Auer kerül frontba, 
da elbotlik a labdán.

Az Iram egyre hevesebb, a támadások 
szinte szakadatlanul görögnek a cseh kapu 
felé s a 9. percben Auer beállítja a hat- 
trlck-et és zugó bombája nyomán a kis
ded magyar tábor lelkendezve örülhet a 
magyar vezető gólnak ■ — ahogy hiszik 

— ezzel a győzelemnek Is (3:2).
A fölény ugyanis egyre tart, nagy a rumli 
cseh kapu előtt a

aa első negyedórában szinte lélegzethez 
sem tudnak jutni a csehek.

Azután már enged az iram s a 22. percben 
Swoboda egyedül szökhet előre, nem 
várja meg a védelem megérkezéséi har
minc méterről bombalövést zúdít a magyar 
kapu felé a a meglepett Amsei mellett a 
labda akadálytalanul kerül a bálóba. 8:3.

Most ismét itt az a lélektani pillanat, amely
ben a magyar csapat rendszerint el szokta ve
szíteni a higgadtságát s a mérkőzést.

A csehek nyomasztó fölénybe kerülnek, 
a közönség pedig — látva a nagy nyomást — 
szinte

tajtékozva tüzeli a csapatát szüntelen or
kánban a győzelemre. .

Minden csatatervet sutba dob most a magyar I zőnyjáték folyik, 
csapat, csak Turay és Auer marad elől. 1‘ *"

Prágának imponált a magyar csapat

kosai nllkT kellett megszületnie a . gon- 

dók csapatának".
kevés volt, a szegényes ke

ret játékosai közül már 
hétközben kiesett Kal
már, kiesőben volt Bor- 
tányl ... a nagy herce
hurcában csak Má- 
riássy dr., a csapat ka
pitánya maradt meg 
szerénynek, de maga- 
bizónak. Igaza volt. Az 
elképzelése bevált ... 
Kiéber és ” 
ger legény volt 
tón 
megtette a magáét s a 

védelem? ... Mandl nem maradt adós a föl- 
csigázottan várakozóknak. Megmentettük 
tehát az egyik pontot.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy 2:0, majd 
8:2 arányban vezetett már a magyar 
csapat, akkor szinte fölényesen kérdez- 
hetnők: ejnye-ejnye, hol maradt ■ győ

zelem? ...

Az össztréning

Mandl

Kronenber- 
g&- 

• csatársor

a

akaszkodik össze a centerrel, bogy

P. Szabó

Tnrayt kiviszik.
szörnyű nyomás valahogy enyhül s most

ér

A nagy nají mérlegének folyton //bepől 
karja Prága esélyeit domborította ki. I

A letört Hungária és Ferencváros játé-

Fölény »■ két Auer-bombagól, de a csehek sem 
elemisták

A mérkőzés ünneplés külsőségek között, Prá
gában szinte szokatlanul:

harmincezer néző előtt 
kezdődött meg a mérkőzés. A tiszteleti páho
lyokban a cseh és a prágai magyar előkelősé
gek egész sora Jelent meg. Ghiczy követség! 
tanácsos vezetésével a követség egész tisztikara 
végigdrukkolta a mérkőzést. Követségünk pá
holyában vendégként megjelent San Severino 
herceg a Cadorna gróf katonai attasé is az 
olasz követség részéről. Érthető nagy Izgalom, 
de amellett

a nagy csatákra jellemző fojtott hangulat 
nyomasztó légkörében

futottak ki a mágyar Játékosok, majd rögtön 
utána a csehek a néhány pillanat múlva Bau- 
utens dr.. a mérkőzés bírája is.

Egész éjjel, sőt még délelőtt is szemezett az 
eső.

a pálya talaja ennek ellenére kifogástalan 
állapotban várta as izmos futballista

lábak másfélórás nagy munkáját.
Sorsolás: a szerencse a cseheknek kedvez, de 
viszont a magyar csapat kezd. Halotti csendben 
állnak szemben, farkasszemet nézve a csapatok. 
Az egyik oldalon:

Amsei—Mandl, Török—Borsányi, Kiéber, 
Kronenberger—Slrück, Auer, Turay, Spitz, 

P. Szabó, 
a másik oldalon:

Planlcska—Burgrr, Novák—Vodlcaka, Slm- 
perszky, Trypekl—Junek, Swoboda, Kann- 

hiiuser, Silny, Sokolar.
Nngy ellenfelek, régi, edzett legények, méltóak 
egymáshoz. Turay kezd. Támadásba lendül a 
magyar csapat. P. Szabó centerez, a cseh véde
lem azonban helyén van, nincs baj. A fölszaba
dító rugássnl a csehek robognak előre, de Junek 
— hál' Istennekl — mellé lő.

Trypekl megkezdi a sorozatos faultjait, 
de már az elsőnél rajtaveszt és szabadrúgást 
rághatunk, amelyet azonban Kovák biztosan 
szerel. Módfölött nagy as Izgalom s az ide
gesség Is s ez azután mindkét csapat munkáján 
erősen látszik. Swoboda mellélövésa fejezi be 
az egyik cseh támadást Majd Török kerül a 
csehek támadó-kvintettjével szembe, de veszé
lyes hazaadása nagy szerencsével kerül Amsei
hez:

A szörnyű nyomát valahogy enyhül t most 
már a magyar csapat le szóhoz jut. P. Szabó 
leiállásai miatt azonban megakad a nyugodt 
támadás. A 36. percben Swoboda tizennyolc- 
méteres szabadrúgása szerencsésen pattan vili* 
sza a védelem falankszáról.

Majd huszáros roham következik
a cseh védelem csak kornerre tud menteni. 
Turay közben már visszajön s két lépés* 
nyíre áll a kaputól s mindezek tetejébe as 
óra mutatója már a 43. percet mutatja, 
azonban a labda két méterről is a kapu 
fölé kerülne, ha egy cseh játékos ijedtében 

kornerre nem segítené.
A sarokrúgást aztán Auer küldi végleg a kapu 
fölé. A hátralévő időben már csak óvatos me- 

sikerült megőrizni a sokat 
jelentő döntetlent.

öngól fenyegetett!
Nagy az iram, magyar fölény is van a a csehek 
már nemcsak lábbal, hanem kézzel Is védekez
nek: hendsz. Auer a huszraéteres büntetőt bom
balövéssel küldi kapu fölé.

Egyre nagyobb a magyar fölény, 
irgalomról azonban gondoskodik — kivétele
sen — Kronenberger a csak Amsei kifutása te-

szí Jóvá a hibát.
A 11. percben a tartós magyar fölénynek 
megjön az eredménye. Auer huszonöt mé
terről példátlan erővel küldi a labdát a háló 
felé, amely Planlcska mellett zúgva vágódik 

a gólba (1:0).
Felszabadulnak a ma
gyar lelkek, vezet a ma
gyar csapat idegenben, 
Csehországgal szemben.

Az optimisták lelké
ben már a győzelem 

mámora remeg.
A csehek azonban szí
vós legények. Előbb Si..<y 
mellélövése, majd Kanti- 
háuser kapufája mutatja, 
hogy nem sétamérkőzés
ez az ütközet. De azután Ströck is bemutatja tu
dományát s a cseh védelem nehezen tudja a za
vart elhárítani. A következő pillanatban Mandl 
kerül nehéz helyzetbe, nincs választás, kornerre 
küldi a labdát, amelyből azután veszélyes hely
zet kerekedik.

Amsei szerencséje azonban közbelép s a 
gólvonalon el tudja fogni a labdát.

Visszaadjuk a látogatást, ebből is komer lesz 
P. Szabó sarokrúgása azonban Planlcska-mester 
kezén sikkad el. Nem sokkal később már ismét 
Silny veszélyeztet, de fejese — bár alig áll a 
kapu előtt két méterrel — mellékerül.

odadobják a gyeplőt,
a magyar védelem erős 
munkában van s Amsei 
már csak rávetéssel tud 
menteni Silny elöl. Ne
héz percek, a csehek fö
lénybe kerültek. Am ez 
csak átmeneti. Mert nem
sokára Auer lábáról 
menne lövés, ha a lépé
sét kiszámította 
Hanem aztdn .../ 
percben

Spltzhcs kerül a 
da, néhány 

a labda

A magyarok — egyöntetű prágai vélemény 
szerint — nagy sikerrel mutatkoztak be vasár
nap. Végig fölényben játszott a válogatott csa
pat, amelyet csak helyenként árnyalt be a cseh 
csapat kétségtelenül kvalitásos együttesének át
meneti fölénye. A mérkőzésről szólva azt sem 
hallgathatjuk el, hogy

a játék nem állott azon a nívón, amely az 
eddigi mérkőzéseket jellemezte.

Ezt azonban főként annak tudhatjuk be, hogy 
a csehek játékmodora a magyar csapatra is 
kihatott s — mint ahogy ez már lenni szokott 
— a játszó felek tudása egy-egy ilyen nagy 
mérkőzésen rendszerint egymáshoz Idomul. 
Külön ki kell emelnünk a mérkőzésnek azt az 
érdekes sajátosságát, hogy

szokatlanul fair volt.
A mérkőzés e jó oldalát azonban Tyrpekl és 
Kronenberger tulerélyes játéka sokszor leron
totta.

A játékosok 
emelkedett ki

Somogy—Józsefváros, 13:0 (7:Ű)...K. mérkő
zés a Somogy állandó fölényének a Jpgyébeu 
telt cl. A gólok közül Jakube hatol. Gacsár is 
Csizl kettőt-kettőt, Péter, Miklóst és Mészáros 
pedig egyet-egyet rúgott.

Attila—Megyer «: 1 (1:0). A* Attila mindvé
gig nagy fölényben játszott Góllövők: Rudas 
(4), Hajós éa Béres, illetve Horváth.

Vác FC—Kossuth 5:1 (3:1). A Vác FC bizto
san győzött.

Amiéi. 
finta mozdulat

Borsányi

közül toronymagasságban 
ezúttal Borsányi balfjátéka, 

aki a Jó fedezetjátékhoz 
szokott prágai közönség 
véleménye szerint Is káp 
rázatos játékot mutatott 
be. Utána — már csak 
a hat trick miatt, de et
től függetlenül is — 
Auer következett, aki ro
busztus erejével és nngy 
lövőképességével hatal
mas súlyt képviselt a 
csatársorban. P. Szabó 
volt a támadőkvintett 
ezután következő legjobb

nem felelt meg a várako-

Az amatőröknél 
döntetlenül végződött 

az FTC—UTE „derby1
Az amatőrbajnokság tegnapi fordulójában a 

Törekvés és a BSE nem játszott a „Magyar 
Kupa"-mérkőzések miatt. A lejátszott meccsek 
közül meglepetésnek számit az MTK veresége 
a BTC-től. Az FTC ét az UTE csapatai dönteti 
lenül játszottak. A többi mérkőzés általában 
a papírformának megfelelően végződöttpapírformának megfelelően végződött 

A részletes eredmények a következők: 
FTC—UTE 2:2 (0:0).
BTC—MTK 2:1 (0:t).
BSzKRT—URAK 2:1 (1:1)*.
„33“ FC—BEAC 2:0 (0:0).
Fér. Vasutas—III. kér. TVE 2:1 (Iá))'-

volna. 
A 33.

lab- 
csala- 

------------ ,---------- -tár Auerhez ke
rül, aki tlp-tcp érkezik s közelről szédítő 
erővel fúródik a hálóba a második magyar 

gőh (2:9).
Ez is régen fordult már elő. Az iram azután 
persze alábbhagy, dehát a

csehekkel szemben nem lehet büntetlenül 
fékezni

A 35. percben Stooboda klgrik i közelről véd

&

szűnvenosztaiyunKat Ax Omzm raktáron levő 
futó- ée ebéd lószőnyege- 

feloszlattuk! aaszerzest áron aw la ziarasniua
..... i . |,,u_____ h ■ ,, Modern bútorszöveteket, velúrokat 

éa kArpltoskellékeket továbbra is még 
nagvobb választókban tartunk raktáron

UÁGÚ ÉS TÁRSA “"V

embere, míg Túrái 
zásnak.

Fedezetsorunk végig egyenletesen, kiha
gyás nélkül dolgozott, pompásan oldotta 
meg a feladatát, messze fölötte állott a 

cseh csapat fedezetsorának.
A védelemben Mandl emberfeletti munkával 
dolgozott s az, hogy megúsztak a második fél
idő nagy cseh ostromát, jóformán neki köszön
hető. Amsei sok jó momentuma mellett is bi
zonytalannak látszott ezen a mérkőzésen.

A cseh halfsor csődje, valamint Burger 
lehetetlenül rossz védőjátéka magyarázza 
meg a csehek szinte szokatlanul gyenge 

játékát.
Kada kidőlt a sorból s úgy látszik sokáig nem 
fognak helyettest találni. Kannháuser szerep
lése minden tekintetben bevált, ez azonban 
Swoboda Játékán meglátszotl ®kl nagy ked 
vétlenséggel Mr. de fairen játszott.

Bautvens dr. kifogástalanul vezette a mérkő
zést.

'6ÖRXBÍIAYB.

BÜTYKÖK

DAGANATOK
ZUZÓDÁ50K

fagyAsok

Gólarány javító nap 
a II. ligában

A II. ligában csak három mérkőzés volt, ame
lyeken a bajnokaspiránsok „gólaránv javító" 
akciót rendeztek. A vezető csapatok közül a 
S?™"™ W n ^jobböan, amely tizenhárom 
góllal terhelte meg a Józsefváros hálóját. A 
részletes eredmények a következők:

A Szt. Rókus lábsó 
uj lábat csinál!
Blegendó, ha egy csekély mennyiséget ebból s Iák" 

sóból bcletesrtnk egv lavór melegvizba éa áltatjuk • 
fájós lábat 10—16 percig. Ezen ic‘6 múlva a láb dagadt* 
tóga, feltörése, a kínzó égetó érzések agy csapásra 
uflnnek ée többé újra el nem kezdődnek

Hosszabb áztalás meapuhltja a tyúkszemet de két* 
keményedéseket annyira. hogy azok kdanyOsterrel káé 
vagy borotva nélkül ellávolltbatók

A teamik*rt(bb lábfájások, teázásai elmnlnsk. mert 
■ Sünt Rókus tábaó ■ lábat tökéletesen ojjá alakítja, 
hogy a uök cipó Is éppen olyan kényelmes lesz, mintha 
évekig hordta volna Megsiabadul a láb kfllönböid Mn* 
(almaitól, annyit Járkálhat, amennyit akar vagy állhat 
egyhelyben órákig fáradtság vagy (áldalom legcsekéiyab* 
áraéaa aálkOL

ügy nagy eaamag Szent Rókus lábáé éra I P W W»* 
Ha valahol nem kapná, forduljon Srenl Rókus-gjógy»»*r* 
tárból Budapest, VII. Rákóczi ut 70,
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A pécsi finis ellen 

Szamszló 11. sem orvosság
Pécs-Baranya—Sabaria 4:0 (1:0}

Pécs, márc. 22.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) A válogatott mér
kőzés napján csak 
egyetlen elsöosztályu li
gamérkőzést játszottak és 

aa la meglepetéssel 
végződött.

A kieséstől remegő és a 
veszélyes rónából pánik
szerűen menekülő Pécs- 
Baranya vasárnap ősz- 
szeszedte minden erejét 
és

saját pálya és az otthonirz-r—PÁJyz éa az otthoni 
környezet előnyét, 4:0 arányú sulyos vere

séget mért a Sabariára.
A két tartalékkal játszó pécsi csapat a győzel
met lelkesedésével s kitűnő játékával megér
demelte. A Sabaria vereségét viszont menti az 
a körülmény, hogy egyik legerősebb oszlopa: 
Weinhardt a második félidőben kidőlt és he 
Íaput t9U darabi° Prém Vidte a i:0o,bathelyi

A pécsi csapatnak a fedezetsora volt az 
erőssége.

A csapat legjobb tagjai, Birl, Réder, Magyar és 
Kautzky voltak. Ezzel szemben a Sabariának 
éppen a fedezetsora volt a gyöngébbik része. 
Nagy érdeklődéssel várták a Kolozsvárról szer
zett Szaniszló II. bemutatkozását, az uj krekk 
azonban az első mérkőzésen nem vált be. 
Egyébként Kovács I., Kovács II. és Belkó volt 
• Sabaria legjobbja.

A két csapat a következő összeállításban állt 
föl: Pécs-Baranya: Birl — Iványl, Réder — 
Palkó, Somogyi, Foér — Szagán, Teszler, 
Kautzky, Halas, Magyar. Sabaria: Weinhardt — 
Kovács I., Prém — Sárközy, Vámos, Gábry — 
Iglódy, Szanlszló II., Kovács 11., Boda, Belkó.

A mérkőzés a Pécs-Baranya támadásaival 
Indul s a pécsi csapat lendületes offenzivája már 
a harmadik percben gyümölcsöt érlel. A pé
csiek szabadrúgáshoz Jutnak és

a bíró alig adta meg a jelt a uabaórugás 
végrehajtására, Somogyi a labdát a felső 

sarokba Irányította. (1:0).
A Sabaria erős ostrommal válaszol a gólra, ám 
hiába, mert a kitünően dolgozó pécsi védelem 
hidegvérrel hárította el a veszélyt.

A második félidőben a pécsi csapat fölénybe 
kerül és többizben hozza veszélybe a szombat
helyi csapat hálóját. A 14. percben Teszler fog 
labdát, azt visszaadja Halasnak, aki erősen a 
kapufának lövi a labdát.

A vtasaapalfanó labdát Szagán éles lövés
sel juttatja hálóba. (2:0).

A 18. percben Halas és Weinhardt erősen ősz- 
szeütköznek, Halas rövidesen talpraáll, de 

Weinhardt ájultan marad a földön.
A szombathelyi kapust kiviszik a pályáról, de 
egy perc múlva már vissza is megy’ helyére. A 
21. percben Halas lefut, támadását Prém kor- 
nerre szereli,

a sarokrúgást Szagán pontosan Kautzkyhos 
Irányítja, aki védbetetlen lövéssel szerzi 

meg a harmadik gólt. (3:0).
Weinhardt most újra elhagyja a pályát és 

Prém áll a kapuba, míg »z ö helyét a fiatal 
Belkó foglalja el. A 25. percben Magyar kapu
fát rúg,

■ felső lééről lepattanó labda ufán Prém 
idegesen kapkod és a saját hálójába üti a 
labdát. Tinta gól, amelyet általános megle
petésre a bíró nem ad meg, hanem a kapu 

elölt feldobja a labdát.
(A félidőben megkérdeztük a bírót, hogy miért 
tette ezt, mire DenhofTcr bíró azt válaszolta, 
hogy azt hitte, miszerint a labda kimegy és 
igy a sípjába fújt. Gyönge vigasz récs-Bnrn- 
nyánakl) Weinhardt most beáll és rögtön kény
telen a Pécs-Baranya offenzív akcióit parí
rozni. A 29. percben Magyar kornert erőszakol 
ki, amelyet

Saagdn érintés nélkül küld a hálóba. 
(4i0).

A Sabaria még próbálkozik, hogy as eredmé
nyen valahogyan szépítsen, ez azonban nem 
sikerül és esak két kornert tud elérni.

Pécs-Baranya győzelme 
a Bástyát veszélyezteti

Át egyetlen vasárnapi bajnoki mérkőzés so
rán a Pécs-Baranya 4:0-ra legyöze a Sabarlát 
és e győzelmével megközelítette a BAatyAI. 
---------------------------- j pOnttai vezet a pécsiek

a vasárnapi mérkőzések

amelyet kifejez, seri pedig a ragyogó tavaszi 
időjáráshoz, amely végre a közönségnek és 
csapatoknak egyaránt pazar kedvvel szórta a 
nop fényét. Dehát nagyobb baj nem történt, 
mert a közönség, mintegy érezve az elkövet
kezendőt, nagyon gyéren szüremkedett ki a 
pályára. Még ezer ember sem gyűlt össze a 
Hungária-utl kettős kupameccsre s ez még ma
gyar viszonylatban is szomorú. Bezzeg Angliá

Ha Igazságosak akarunk lenni, azt kell 
mondanunk, hogy a közönség és a csapatok 

egyaránt megérdemlik egymást.
Az érdeklődés hiánya természetesen kihat az 
egész kupaküzdelem lefolyására, viszont a va
sárnap láthatóvá vált futball egyáltalában nem 
panaszkodhatik arról, hogy nem érdeklődnek 
iránta. Jobb is igy ...

A Postások a Ferencváros színeiben futnak 
a pályára s ami föllünö, középtermetű profi
jainkhoz mérten hatalmas szál legények. A 
kapu előtti lövöldözés pedig a budaiak közön
ségében kelt némi aggodalmat, mert ha úgy 
fognak játszani a Postások, ahogy lőnek, ak
kor meleg lesz a vasárnap. Es úgyis játszottak. 
Legalább is a tizenhatos vonalig, ahol aztán 
megrekedt minden támadásuk. De a budaiak 
sem voltak különbek, aminek föoka azzal ma
gyarázható, hogy

Ember csak az első negyedóra végén érke
zett meg, amikor már persze cseréről szó 
sem lehetett • Czumpft, akit helyetto a csa
pat tengelyébe tettek, megható ügyetlen

séggel kezelte a labdát.

A félidő közepe felé 
élénkül az Iram,

a mezőnyben a Pos
tás Is szépen játszik, 
hanem a kapu kö
zelében átveszi a 

profik stílusát.
26. percben mégis 

nekilendülnek a 
Postások, aztán Horgos 
olyan imponáló lövést 
ereszt, hogy minden me- 
volt az első félidő leg
beleértve Lantos védéséi

Ez
Czumpft

nedzser felfigyel.__
szebb fulballakciója, _______  ___
is. A 31. percben végre elmúlik az unalom,

Sztaneslk és Czumpft pontos passzokkol 
játszik, végüJ Is a kaputól három lépés
nyire álló Czumpft kényelmesen a gólba he

lyezheti a labdát. 1:0.
Utána Polgár lő hatalmas kapufát, 
percben Sztaneslk hendsze miatt

tizenegyest lőhetne Bobrlk, ám 
méltóságteljes lassúsággal Lantos

Ejnye! Pedig Bobrik nem 
Most a Postás lesz a 
szép támadása és kornere azonban rutin híján 
kárbavész.

Szünet ufán Lyka lép akcióba s mint már 
annyiszor, az ő ügyes elgondolásával vezeti 
támadásait a Budai 11. Aztán a Postás nyo
mult fel és ismét hajszál hija a gólnak. De 
nem különb a budaiak csapata sem, mert a 16. 
percben nagy „rumlit" rendez a Postás-kapu 
előtt. A belsők pontosan tologatnak, a kapus 
kijön, .Tárnok lö. Ez emberről visszapattan 
Czumpft elé, aki húzza az Időt, az egyik láb
ról a másikra addig teszi a labdát, mig végül 
Is a kapus kezébe rúgja. A felszabadult Postá
sok gyors egymásutánban három kornert is 
rugn^ a budaiak ellen s az egyik csak Lan
tos hidegvérén múlik el a gólból. Ezzel azután 
be is fejeződött az eredménytelenség negyed
órája. A 20. percben

Tárnok a félpályán labdát kap, lefut s az 
elébefutó kapus előtt hombalüvésscl rúg 

gólt. 2:0.
Ezsel mintha meg is elégednének a budaiak. 
Nem igy a Postások csapata, amely szemmeL 
lótható balszerencsével dolgozik. így például 
Kalas remek helyzete Is az üres kapu mellett 
vész kárba. Czumpft egyre rosszabb, de ez nem 
akadály Tárnoknak, aki a 30. percben ismét 

labdát kap és ismét lefut, a tizenhatos sar
kán azonban meggondolja magát é« be
adás beívelt lő. Lövés a javából! A felsó 
kapufáról vágódik le a labda az utána úszó 
kapus kezére pattanva, ahonnan alig vala
mivel a vonalon fut esik le i o következő 
pillanatban a kapus már ki h öklözi. A 

hlró azonban közben gólt fütyült: 8:0.
Néhány korner és kapufa után a budaiak Is
kolajátékba kezdenek, dehát — mini minden 
iskola — es is unalmas.

majd a 38.

a labda 
ölébe fut.

szokott hibázni, 
mezőny ura, néhány

Legszebb busvötl tojdbeokamely most már csak 1 
előtt.

A bajnoki táblázat 
titán igy fest:

1. Újpest S2:55 gíl.ríny M pont
2. Hungária 53:24 24 »»
3. Bocskai 40:38 22 w
4. Ferencváros 30:20 20 >»
5. III. kér FC 33:24 19 ••
6. Sabaria 24:23 16 ••
7- Nemzeti 25:29 16 w
8. Budai 11. 22:34 12 n
9. Vasas 26:36 11 M

10. Bástya 24:45 10 ••
11. Pécs-Baranya 21:40 W 9 »•
12. Kispest 24 46 6

t«jceokoládéböl Unttlnek I

Három gólt „kézbesített" 
a Postásoknak a Budai 11

Budai 11 Postás 3:0 (1:0)
* „kopik" ...ím.pjln Budapesten « M« 

Kepéért „kü«döltek" proflcsapataink a 
jdnoü amatőrökkel. A küldetem azonban k®* 
rántsam volt méltó sem ahhoz a fogalomhoz,

A tavaszi napfényben 
verejtékezve győzött 

a Hungária 
Hungária—BSE 3:1 (2:1)

A szerdai bajnoki mérkőzésre való tekintet
tel a Hungária vasárnap tartalékcsapattal ál
lott fel a BSE ellen. Hát ez majdnem a Kupába 
került, vngy hogy óvatosak legyünk: a további 
kupaküzdelmMtbe. Győzött ugyan a Hungária, 
de ezt a győzelmet csak bizonyos fejcsóválga- 
tással könyvelhetjük el. Viszont az is igaz, 
hogy a futball — ahogy mondják — többek 
közt szerencsejáték is. Ezúttal legalább is az 
coll.

A győztes csapat: Újvári—Kocsis, Senkey

Barátky, Rebrő, Sebess—Ticska, Háuer, Skva 
rek, Nchadoma, ■ Mrzsr-össieállitáaban szem
lélte, hogy a BSE hogyan kesd, hogyan fut 
le és

Kozma szélsője révén hogyan rag gólt a 
harmincadik másodpercbenI

Elegáns lenyomulás volt cs és kár, hogy a 
gyors eredmény annyira mcgihletie a főváros 
csapatát, hogy azután megismételni a továb
biak során már nem tudta. Az amatőrök úgy 
látszik nem szeretnek ismétlésekbe bocsát
kozni. Hiába, ráfér már egy kis tanítás a pro
fesszionalizmusra. Ezen a meccsen ugyanis 
nagyjából ez volt a helyzet, mert

a BSE mutatta a régi magyar futball oly 
híressé vált összjátékát (persze amatőr ki
adásban), a profik viszont minden összjá- 

ték nélkül gólt igyekeztek rúgni, 
mondván, arra megy a játék. Az első tiz pere 
egészen a BSE-é. Áztán a Hungária is szóhos 
jut, de a fiatalok miatt a lövések vagy kapu 
fölött, vngy amellett suhannak el. Az első ne
gyedóra után azonban a közönség is észreveszi 
már, hogy nemcsak a fiatolokkal van baj s 
néhónvan tüntetést rendeznek Skvarek ellen. 
A center ugyanis meglehetősen sikertelen ak
ciókkal szomoritja cl híveit s bár csapata tá
mad, mégis a BSE labdakozelése kelt bámula
tot. Ez a relativitás! A 24. percben a jól mozgó 
Haver szörnvü bombájából korner lesz, ebből 
azután a BSE támad. Kozma lefut, Barátky 
hibáz s a tisztán álló Szűcs egy lépésről is Uj 
vári kezébe plasszirozza a labdát. Egv perc 
múlva Cseh II. gyújt ugyanerre a nótára s 
Újvári dörzsölheti a kezeit. A 20. percben

Skvarek sok hiba után végre egészségesen 
szökteti Ttcakót, akinek beadását Hauer 
elvéti ugyan, ánt Skvarek a tizenhatosról 
remek lövéssel küldi védhetctlcnül n felső 

sarokba a gólt. 1:1
Szóval egyenlített a Hungária s most már né
mileg magához tér. Nchadoma nagy tapsot kap 
zsonglörködésoért, ez azonban csak arra jó, 
hogy a BSE kápráztató összjátékkal kerüljön 
a Hungárlu-kapu elé s ott egymásután három 
gólhelyzetet is kiaknázatlanul hagyjon.

Újvári kiadásával Hlrzer lefut a llzen- 
batoslg s az elébe szökkenő kapus fölött 
zugó lövéssel szerzi meg • vezetést. 2:1.

JÚ BÚTORT
leijei Ukberendesést bizalommal vásárolhat

• 31 éve fennállő Elchal Ár uh Azok 
nemrég megnyílt buturoizUly&n, 

ItlfllWKlUfiZfHíÖ l'UdWtt'TI lUa 
latoralnk n.tnOaégédrt felelünk' Vidékre díjtalan ceo negolás Elesel árasszak

butorosztáiya, IX., üllöl-ut 65.
Kórja összeg osztályaink képes árfegyzókótf

Ezzel azután be Is feje- 
zik a nyomott hangulatú 
félidőt.

Szünet után a BSE ke
rül fölénybe, ami a saj- 
tópáholy környékén nagy 
zivatart támaszt.

Csak tettlegessé! 
érán sikerül a ktlzdő 
feleket a tettlcgessíg- 

től visszatartani.
Igazoltatás, rendŐrSk és., 
közben a BSE futballo-i 
zik. Jobban, mint a 

ennek is vége szakad s ekkor
Hlrzer

Hungária. Majd M. . _ __ T
az unalom végleg ráborul a pályára. A nagy 
cnerváltságban még az sem tűnik fel, amikor 
jelentik a prágai félidő 2:2-s eredményét. A 
32. percben

Honcr keresztlabdájával Nchadoma off- 
szájdgyanusan tör ki éa a kapus mellett 

elhúzva, gólba kiséri a labdát. 8:1.
Ez végleg felszabadítja a telkekre nehezedő 
súlyt: legalább nincs hosszabbítás. A gól után 
hendszgyanua helyzet adódik a Httngária-kapu 
előtt, a biró azonban tovább-ot int. Az. utolsó 
percben még Nchadoma bomba lövése Ígér 
gólt, de Bastyovánszky kornerre szereli a ve
szélyes lövegcl.

Az amatőrök tehát elvéreztek s legközelebb 
mór a Hungárln-ut vasárnapi két győztese: 
a Hungária fs a Budai 11 játszik tovább a 
kupáért.

Az országos mezei futóbajnokságon

újból a rutin gyözöO a fiatalság ellen
Szerb ötödször nverle a szenior bajnokságot — A táv 
háromnegyed részében Kr<zsán vezeteti — Simon az ifjúsági 
egyéni bajnok — A MAC az Hiúsági csapatbajnokságot 

is megnyerte
Amint kiér az ember KAposztásmegyerre, 

hamisítatlan falusi környezetbe kerül, — ha 
másért nem, legalább is ezért érdemes KA- 
pősitásmejryerre kimenni. Igaz ugyan, hogy

a bajnokság — oly sók egyhnngn év után
— Krizsán jólvollából, ezúttal Izgalmasnak 

ígérkezett,
de nem sokan hittek at ifjú titán betörésében.

És mig a rendezőség a szilaj ifjúsági gárdát 
igyekszik ránebnszedni a starthely körül, mu
rád némi kis idő hosszutávfutó gárdánk silány
ságán töprengeni: hogy őt év óta most akad 
először valaki, aki esetleg megveri Szerbet, s 
hogy ime, milyen nagy szenzáció ez, hogy 
végre akad Szerbnek ellenfele ...

De nincs sok Idő a kesergésre, mert az ifjú
ságiak már ott topognak szép görbe sorban a 
starthelyen. Azután, alig valamivel fél 11 után, 

elindulnak a nagy útra.
Vékonydongáju, clngár kis legényke vezeti a 

torka mezőnyt a a jó szemmel rendelkezők ha
marosan megállapítják, hogy

a favorit Simon vezeti
Simon mögött Erschlng, majd Mészáros fut 

és amikor az első kör után a tribün elé ér
nek, Simon és Erschlng, a „bolygó hollandi", 
már messze a mezőny előtt járnak. A második 
körben azonban

Simon elhúz Erschlngtől
s előbb 5, maid 10 méterrel vezet, végül pedig 
jó 30 méterrel veri a végén visszaeső Er- 
schlnget, akit Ács is majdnem befog, mig Ácsot 
60 méterre követi Mészáros.

Még terelgetik az ifjúságiakat a kötelek 
közé, amikor már sorakoznak az „öregek", a 
szenior gárda.

Száltizenhárom Induló van a szenior baj
nokság startjánál

a az első sorban ott áll, Szabó, Szerb, Hevele, 
Eper, Piros, no és Krizsán, mig hátulról a 
hosszú ceglédberceli levente, Szilágyi emelke
dik ki.

Retentő káosszá torlódik össze a 113 futó 
start után a jó ideig tart, míg kibontakozik 
mezőny. De már az első kör után kiválnak 
jobbak a amikor visszaérnek a starthelyhez 

Krizsán 20 méterrel vezet Szabó előtt, 
akit Szilágyi, majd az UTE Görög éa Hevele 
követ.

a 
a
■

Szerb III még hatodik, 
de szorosan a nyomában van Eper, Belloni és 
Ferihegyi. A pálya túlsó részén Szabó Krizsán 
utón indul mig Szerb felnyomul a harmadik 
helyre, mögötte Heveiével. A második kör után

A Tudor Accumuldtorvyár Rt 
által 
gyártott Ak lA

/\< ( t Ml t UOR

Krizsán előnye 30 méterre nő,
Szabóval szemben, akit 15-el követ Szerb, majd 
Hevele, Szilágyi, Eper és az igen szépen futó 
újpesti Görög.

Ismét a túlsó egyenes hoz vóllozást a sor
rendben, mert

Szerb befogja Szabót.
Hevele h Isten hnzzádot mond Szilágyinak 

s a 3-ik kör után a 40 méterrel vezető Krizsán 
mögött már Szerb következik, akit 66 méterrel 
követ a nagyon visszaesett Szabó, akivel együtt 
fut Hevele.

A következő, úgynevezett nngykörben dől 
el a verseny sorsol

Mert Szerbnek fokozottabb tempóval sike
rül Krluánt befognia, úgy, hogy amikor 
a flnifi-kür előtt a tribün elő kerülnek, 

együtt fut a két favorit
A nézőkön óriási irgalom lesz orrát

A két pártra szakadt közönség rettenetes zsi
vajjal biztatja a két futót s mintegy 100 mé
teren át

hol Krizsán, hol meg Szerb van az élen.
Azután egyszerre csak Szerb terem elől, Kri

zsán pedig... nos, Krizsán pedig nem bir már 
vele menni! Előbb csak két méter a hátránya, 
majd a kettőből öt lesz... az ötből tiz...’ a 
tízből húsz... majd harminc... mit folytas
suk?

Szerb végül no méterrel győzőit Krizsán 
ellen.

: Hevele 60 méterrel fűlött be Krizsán mö
gött, mig Szilágyi 50-el követte Heveiét s újabb 
10 méterre jött Szabó.

A rutin ismét győzött a fiatalság ellen...
P. (L

*
Magyarország 1931. évi szenior mezei 

futóbajnokai Szerb MAC 33:40.4 mp., 2. 
Krizsán Vasa* 33:58.8 mp„ 8. Hevele SÁG 
34:17.8 mp., 4. Szilágyi 34:43.4 mp., 5. 
Szabó MAC, 6. Eper ESC, 7. Cser MAC, 8. 
Görög UTE, 9. Hegedűs ESC, 10. Maurény, 
MAC.

Csapatban: 1, MAC (Szerb 1, Szabó 4, 
Cser 6, Maurény 9, Kultsár 10) 30 pont, 3< 
ESC (Eper 5, Hegedűs 8, Gégény 11, Ga
lambos 13, Majorosi 13) 49 pont, 3. Vasas 
(2, 15, 16, 20, 22) 75 pont.

Magyarország 1931. évi Ifjúsági metet 
futóbajnoka: Simon MTK 13:53.4 mp., 2. 
Ersching UTE 14:09.8 mp., 3. Ács MTK 
14:12 mp., 4. Mészáros MAC, 6. Magva ry 
FTC.

Csapatban: 1. MAC (Mészáros 4, Pálfy 7, 
Madary 11, Csepregi 15, Ádám 22) 59 pop t, 
2. Törekvés (6, 10, 12, 18, 25) 71 pontJrS. 
MTK 110 pont.

WAKEFIELD



HÉTFŐI NAPLÓ

Válogatott SkSlvivócsapatunk 13:3 arányban 
fölényesen győzött Ausztria ellen

Fölényes, biztos győzelemmel reparálta ki 
vágatott ökölvívó csapatunk a póznául

Efcyattai vesztett mérkóaéa nélköl gyöstük 
le as osztrákokat

| t három döntetlen mérkőzés közül is 
Nk alá fér s fclgett—Zehetnayer döntet

lenhez.
Régen láttuk Szigetit ilyen támadőkedwel s 

lehetmayer az egész küzdelem során védeke
zőire szorult. Hogy mégis ennek ellenére ml- 
ként lett döntetlen a mérkőzés, az sötét rejtély.

Imponáló volt Énekes és Szabó győzelme, 
ólhmben Ismét baj volt Zildával. Igaz, hogy 
neki Jutott as egyik legtechnikásabb osztrák 
reasenyső.

Részletes eredmények:
Erőss győs Jara ellen

Erőse fölényével Indul a mérkőzés, de a 
mény osztrák hamarosan magához tér, de 
a harmadik menetben jó néhány hangot 
rísz, nem bírja Erőss fölényét kiegyenlíteni.

Énebes győs Cappak 
ellen

Énekes fölénye már az 
első menetben szem he- 
törő s sorozatos ütései 
ellen az osztrák csak le
fogásokkal tud védekez
tek A harmadik menet
bán Cappak egészen 
froggy lesz, Énekes üté
sét szinti pillanatonként 
zuhognak a lején, de, ha

harcot.

Kármán a hálóba fejelt (Ó.-O). A lila-fehérek a 
meccs további folyamán is állandóan fölényben 
játszottak, de néhány eredménytelen komeren 
kívül máit nem tudtak fölmutatni.

ke- 
bír 
be-

A tiz emberrel 
játszó Törekvés csak 
meghosszabbítás után 
szenvedett vereséget 
az óbudai profiktól

A meccs elején a Törekvés azonnal tárna- 
dólaff lép fel, t a támadások özönét vezeti a 
III. kér. FC kapuja ellen, amelyet a közvetlen 
védelem csak nehéz munka árán tud mentesí
teni a góloktól. A 26. perc mégis gólt hoz.

Magyar feleslegesen kézzel tartja föl Rég
ner labdáját, a megítélt tizenegyest Gergely 

nagy erővel behelyezi. (0:1).
A gól után a III. kér. FC támad és Lengyel éles 
lövése a frisölécről vágódik vissza. Ezt köve
tően Mihalovszky fut be ét precíz beadását

KwtUr U. klmUtn Uuirll r,hir Mit 
fejeli. A Törekvés szinte állandóan támad, az 
óbudai csaDat csak lefutásokkal kísérletezik. 
Régner l egy összecsapásnál megtérül ét ki
áll. A Törekvés tiz emberrel is Jobb Játékot 
produkál, s csak balszerencséje miatt nem ér 
el ujabb gólt.

A II. félidőben Régner statisztálva vissza
jön, de pár perces Játék után végleg kiáll. Az 
emiatt fölforgatott vasutas-csapat kissé visz- 
szaesik, de c III. kér. FC igy sem veszélyes. A 
12. percben Régner ll. élet lóvéié a fellőkapu
fán csúszik végig. A Játék eléggé érdekes, az 
amatőrök nagyon szépen játszanak a mezőny
ben. A 23. percben a III. kér. FC váratlanul, 
kiegyenlít:

Lengyel átadását as offszájdgyanus Dröss- 
ler as ellenkező alsósarokba vágja. (1:1).
A III. kér. FC most kissé megembereli ma

gát, s a kitűnő Lutz II. révén támadásba is 
lendül, de az ellenfél védelme minden rohamot 
visszaver. Lengyel pedig kitűnő helyzetben a 
kapura 1Ő.

A 2X15 perces meghosszabbítás alatt Deutsch 
megsérül és ő is kiáll, igy a Törekvés kilenc 
emberrel küzd.

A 13. percben Drössler beadását Győri a 
hálóba fejeli. (2:1).

A második tizenöt percben a Törekvés lelke
sen támad, de nincs szerencséje. .4 ///. kér. FC 
érdemtelenül győzött...
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Éneket
Ltadenhelm ellen

Az első két menet nem 
sok Jót ígér: amennyit 
űt Szabó, annyit űt Lln- 
denhelm is. A harmadik 
menetben azonban egy
szerre megváltozik a 
helyzet. Szabó ütéssoro
zata annyira kikészíti 
Llndenheimet, hogy ez 
csak támolyog 8 " ’ * 
fölényesen győz.

fl.-O.
győs Kami>« ette*

As első menetben egyik sem mutat semmit, 
■ másodikban —- főképpen egy két Jólsikerült 
horegja róván — már kidomborodik némi Fo
gas fölény a a harmadik menetben Fogas már 
biztosan tartja a kifulladó Kambát.

Ő:0.
Zsida—Hrabak eldöntetlen

is osztrák nagyon Jó technikájú boxoló s «« 
élső két menetben annyi tiszta ülést visz be 
Zálda védtelen arcára, hogy határozott fölény
ben van. Zsida csak a harmadik menetben tud 
némi eredményt elérni, bár a vékony, de rend
idéül erős ütésü Hrabak ekkor is kemény le- 
•ány.

A Bocskai fölényesen 
nyerte első egyiptomi 

turamérkőzését

VILÁGSZEMLE
BÉCSI CSAPAT VERESÉGE PRÁGÁBAN

A WAC vasárnap a SK Zidenice vendége 
volt Prágában. A bécsi csapat gyönge játék 
után 5;3-ra kikapott

UJ CSEH HÁTÚSZÓ-REKORD
Prágából Jelentik: A vasárnapi uszőverso- 

nyen Heiling a 100 méteres hátuszásban 1 p, 
15.2 mp.-cet uj rekordot állított fet. A régi re
kord 1 p. 17 mp.

MEGLEPETÉSEK AZ OSZTRÁK LIGA
BAJNOKSÁGBAN.

Bécsből Jelentik: Az osztrák első profiliga, 
bajnokság vasárnapi mérkőzései alatt néhány 
vaskos meglepetés adódott. Hütteldorfban a 
Vienna 22.000 főnyi közönség előtt 2:0 (1,0) 
arányban legyőzte a Raptdot. A küzdelem rend
kívül elkeseredett volt.

Az előmérkőzést az Admira—Florldtdorfi 
mérkőzés szolgáltatta. A heves iramú és helyen
ként durva mérkőzést az Admlra 4:2 (1:1)1 
arányban nyerte meg.

Meglepetés volt a Nicholsonnak az Aaitrla 
felett aratott 2:1 arányú győzelme is. A Bri 
gittenau az elsőosztályu WSC-l verte mes 
3:0-ra.

BOROTRA NEWYORKI ARATÁSA.
Newyorki távirat jelenti, hogy az amerikai 

fcdctlpálya-tenniszmérkőzések során a férfit 
egyet döntőjében Jean Borotra öt kemény széf
ben a fiatal amerikai Berkeley Bell t 6:1, 3:6, 
6:4, 3:6, 6:4 arányban legyőzte, de a férflpároz- 
ban Bouuuual együtt ugyancsak megszerezte a 
bajnoki címet.

LIPCSE LEGYŐZTE DREZDÁT
Lipcsében találkozott a két város válogatott 

futballcsapata és változatos Játék után Lídcis 
2:1 (2:0) arányban győzött.

X Huszonötéves ■ vivő- és Atbletikal Club. 
A VÁC március 29-én ünnepli meg alapításának 
25 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból a 
klub nagyszabású disztornát rendez az Uránia- 
színházban. A szép műsorral tarkított sport
ünnepély délelőtt fél 11 órakor kezdődik.

Szabó

Bocskai—Alexandriai válogatott 3:1 (2:0)
A debreceni csapat remek játéka az 

nyes egyiptomi szakértők és közönség 
rében nagy feltűnést keltett s a csapatot
meleg ünneplésben részesítették. A túra 
anyagi sikere a mérkőzés után máris bizto
sítva van.

Alexandria, március 22.
Hétfői Napló távirati jelentére.) A

Szabó
Fogas

M---------- - .
Bocskai vasárnap játszotta első egyiptomi 
turamérkőzését Alexandria válogatott csa
pata ellen.

A mérkőzést a magyar csapat, remek já
ték után, 8:1 (2:0) arányban megnyerte.

igé- 
kö-

A Bástya gyenge játék mellett is legyőzte 
a Ripensiát

Báttya—Ripensia 2:1 (2:0)

t

•il
Szigeti—Zehetmayer eldöntetlen

Rendkívül heves, szép mérkőzés. Szigeti 
támad a bár Zehetmayer 
sikeresen védekezik, a 
második menetben van

1R
néhány egyenese, amely
nek nyomán felcsattan a 
vaitaps. A harmadik me
netben Szigeti fölénye 
nyilvánvaló, de a bírói 
tévedés mégis döntet
lenné teszi a mérkőzést.

Szigeti
10:2

Kórt—Latsak eldöntetlen
Leneknek sok ütéssé találja meg as utat 

Kéri fejéhez, amire Kéri inkább csak a gyomra 
táján keresi a bouzu osztrák sebezhető pontját. 

11:3.

Temesvár, március 32.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tété.) A Bástya temesvári „kirándulása** szám
szerűleg sikerült, játéka azonban nagy csaló
dást keltett, akárcsak a Ripensiáé, amely a 
mérkőzés nagy részében szinte nyomasztó fö
lényben Játszott, de lehetetlen csatárai miatt 
verteiként volt kénytelen elhagyni a pályát. 
A Ripensia a játék folyamán három tizenegyes
hez is Jutott, de ezek közül csak egyet tudott 
góllá értéktesiteni.

A Játékot a Bástya kezdi és már a 8. perc
ben gólt ér el.

Emmerling szabadrúgásával Wahl a hát
védek között kitör és a hálóba helyezi a 

labdát (1:0).
Majd a Ripensia jön föl, Wefzer szökteti La
katost, akinek gólnak látszó lövését Beneda az 
utolsó pillanatban védi. A 17. percben

Wahl ujabb gólt szerez (2:0).

Kronenberger 11. 
nem tudja

A 20. percben 11-eshes 
jut a Ripensia, de 
Schwarz a kapufának 
rúgja. A hátralevő idő- 

Krónenberger JI. 
lövése a kapu mellé

II. félidő 10. percé- 
éri el a Ripensia 

egyetlen gólját, amikor 
fault miatt megítélt 
büntetőrugást Beneda 
kivédi, de Hoksáry 
ujabb lövését már 

parírozni (2:1).

Lakatos leadását Emmerling az utolsó pillanat
ban hárítja el. A Ripensia támadásai ujabb 
11-est eredményeznek, ezt azonban Hoktáry a 
léc mellé plaszirozza.

Körösi győz Staraaky ellen.
■ Már az első összecsapások után kitűnik 
Starnsky gyenge volta s attól kezdve macska
egér harc az egész mérkőzés, Körösi nagy fölé
nyével.

13*.

Újpest csapatának 
nem volt komoly ellenfele 

a Bohn SC.
A meccs első perceiben a Bohn szépen tá

mad s Kertész élet labdája a kapufáról vágó
dik vissza. Ezulán is a Bohn a támadó fél és 
Siflisnek több lövést kell ártalmatlanná tenni. 
A >5. perctől kezdve Újpest fölénye mind 
inkább kialakul s a 39. percben Posták szép 

lapot beadását Stoffián 
három méterről életen 
be fejelte. (1:0). Egy perc 
múlva Possák as üresen 
álló kapu mellé lőtt. A 
43. percben Szalag jó 
pauzát Dormotkg hősi- 
szu lövéssel a hálóba 
küldte (2:0).

A második félidőben 
még inkább kidomboro
dott az Újpest fölényt. 
Perceken ót a Bohn SC 
térfelén folyt a játék s 

pere ujabb eredményt Is hozott: Possák 
éles, hosszú labdája a hálóba jutott. A vég- 
•ytdméoyt Újpest csapata a 27 percben álli- 
látta be, amikor egy lefutásból kapott labdát

Nehéz ellenfél a Bratislava, 
de nem a Ferencváros tartalékcsapatának

Ferencváros—Bratislava 3:2 (2:1)
Pozsony, március 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tésf.) Nagy érdeklődéssel várták a Ferencváros 
pozsonyi szereplését, bár el voltak készülve 
arra, hogy Amsei, Sárost és Turay nélkül föl
utazott csapat nem fogja tudni azt a Játékot 
bemutatni, amelyet a komplett zöld-fehér csapat 
máskülönben bemutatott volna. Kétségtelen, 
hogy

a tartalékokkal fölálló Ferencváros nem 
képviselt olyan játékerőt, mint régebbi po- 

■sonyl szereplései alkalmival 
s különösen Sárosi hiányán múlott a csapat 
nagyobbarányu győzelme A centerhalfot Játszó 
Lyka nem váltotta be a hozzáfűzött reménye
ket és Toldi sem bizonyult megfelelő játék
vezetőnek.

Az első félidő kiegyenlített Játékában a 18. 
percben

as okosan tálaló Szedresek révén Toldi 
kerül jó helyseibe s lövése védhetetlenül 

vágódik a hálóba, liö.

Vitéz Rády József nyerte a Hősök tőrversenyét

A 29. percben ugyancsak Szedlacsek pauzával 
Tokáét 11. kígyózik át a védelmen t helyezi 
gólba a labdát. 2:0. A 30. percben Papp sza
bálytalanul, kézzel tartja fel a labdát, menthe
tetlen a 11-es, amelyet Priboj értékesít 2fí.

Szünet után
a Ferencváros technikai és taktikai fölénye 

már jobban kidomborodik
és a 10. percben Toldi timét gólt lő. 3:1. Már- 
már ugy látszik, hogy a mérkőzés eredménye 
változatlan marad, amikor a 44. percben Pol
lák közelről szépít az eredményen. 3:2.

Maylinger Béla: — Sokkal nagyobb gólarány- 
nyal kellett volna megnyernünk a mérkőzést. 
Magasan felette álltunk az ellenfélnek. A 11-es 
nem volt Jogos.

Blum, tréner: — A Ferencáros nagyon vigyá
zott arra, hogy szépen Játsszon. így azután nem 
csoda, hogy az eredményié való törekvés el
sikkadt. Az eredmény reális. Azt azonban mond
hatom. hogy a Bratislava mai formájában min
den csapattal szemben rcspektábilis erőt kép
visel.

Vasárnap dólelölt-délulán a Műegyetem aulá i 
jában rendezte meg a MAC a Hősök Emlék- 
vetsenyénck második részét, a tőrvívást. A 
versenyen a távollevő Pillér, Gerevich, Nagy 
és Rozgonyi kivételével

elindult aa egész magyar lórvlvőgárda.
A délelőtti selejtező mérkőzések szenzációja 

az egyik favorit: Hatz kiesése volt. Délulón 
nagyszámú közönség előtt folytak le n döntő 
mérkőzések. Ai első a»s>ók után Rády és

Budapesti ügetőv ersenyek
A dertiyévjárat el,« klaaulkui erőpróbái., 
Kinőtt V°H * vasárnapi versenyek ese

ménye. A program főszáma minden tekintet
ben megfelelt a várakozásnak, mezőnye impo
záns, küzdelme igen érdekes volt. A versenyt 
a tavalyi legjobb hároméves, a Körmendi mé
nes kivételes képességű kancája, Elly nyerte 
meg a pompás versenyt futó Charlston előtt. 
A második futamban Hiába győzött, de mért 
tévedésből 20 méterre] élőbbről indult, diu- 
kxwliűkálták. A versenyt egy súlyosnak látssó 
baleset egyébként is izgalmassá tette. A Hiába 
mellett a mezőny élén futó Helyr- Kati meg
botlott és felbukott. Helyre Kát, hajtőjén, 
Jónásra ráesett a felborúit sulky és homloké^ 
megsebesítette. Szerencsére a baleset komo
lyabb baj nélkül végződött A hendikepet két 
részben futották le s mig az első részt Rézi 
fölényben nyerte, a második részben izgalmas 
és ádáz küzdelem folyt le Naplopó, Ormaid és 
Krampusz között.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Pusztaberényi ménes Nelson 

(2#) Feiser, 2. Sacy (3) Maszár F., 8. Ethel 
Harvest (pari) Maszár J. F. m.: Jővér, Pária 
lánya, Delila, Bonny. Tót.: 10:57, 15, 14, 14. 
Olasz 37 — IL FUTAM. 1. Croatia lst. Hadar 
(2) Zwillinger, 2. Mephisto (3) Maszár Fi, 3. 
Cilii (10) Bernrieder. F. m.: Hiába, Helyre 
Kati, Levendula, Dombóvár, Poganac, Hullám, 
Áruló. Tót.: 10:31, 13, 13, 25. Olasz: 41. — 
III. FUTAM. 1. Körmendi ménes Elly (1K reá)’ 
Zwillinger, 2. Charlston (3) Maszár F., 3. 
Excellenc (5) Sütő. F. m.: Töhötöm, Futórózsa, 
Szerető, Libertás. Tót.: 10:15, 14, 15, 25. Olasz: 
32. — IV. FUTAM, első rész 1. Bader A. Rézi 
(pari) Dózsa, 2. Malviné (2tf) Fityó, 3. Ger- 
lice (10) Zwillinger. F. m.: Mimoia, Pergő, 
Diana, Lady of Pamuk, Othello. Tót: 10:22, 
12, 13, 18. Olasz: 43. — IV. FUTAM, második! 
rész. 1. Szödvárdombi ménes Naplopó (l1/*). 
Kovács II., 2. Ormuzd (6) Kallinka, 3. Kram
pusz (10) Benkö. F. m.: Ebadta, Keringő, 
Patyolat II., Rámás. Tót.: 10:20, 15, 24, 28. 
Olasz: 60. — V. FUTAM.’ 1. Szayer Gy. Conrád 
(2% Kovács II., 2. Didó (2 reá) Feiser. Fv m.: 
Clayton, Comtesse pro Patria, Ro&itta, Ravasz. 
Tót.: 10:42, 16, 11. Olasz: 49. — ti. ÍTJTAM. 
1. Nefelejts-ist. Leopárd (2) Vont, 2. Sátán 
(16) Molnár, 3. Eduard B. (5) Feiser. F. 'mi: 
Kltly, Pengő, Bufelejtő, Tamerlan, Eszter IL, 
Fényes. Tol.: 10:43, 19, 49, 18. Olasz: 159.

Hajdú kiváltak n többiek közül és miután az 
egymásközti döntő Jelentőségű mérkőzést

Rády 5:4 arányban nyerte, ő lett a ver
seny győztese.

A klasszikus verseny helyezési sorrendje: 1.1 
vitéz Rády József MAC 6 győzelem. 2. Kál- 
niczkv TVC & győzelem. 3. Dr. Hajdú BSzKRT 
4 győzelem. 4. GÖzsy BEAC 4 győzelem. 5. 
Maszlay 3 győzelem. 6. Dr. Tóth MAC 3 győ- 

I zclcm.

a Mezőgazdasági n
A Nemzeti Lovarda által a Mezőgazdasági 

kiállítással kapcsolatosan rendezett országos 
lovasmérkőzések a közönség lelkes érdeklődése 
mellett fejeződtek be a mai napon. Ugy as 
Urlövatnők díjugratásában mint az Urlovasok 
díjugratásában nagy küzdelmek között dőlt el 
nz elsőség. A hölgyeknél Éber Amália és Fáy- 
Ualázz Ida, az uraknál Schaurek Ottmár és 
Hávor Lajos vívtak kemény küzdelmét. A mai 
nap részletes eredményei a következők!

Urlovasnők nehéz díjugratása:
1. Szent Hubertus conc. ist. Ábránd, lov. 

Éber Amália, 2. Fáy Halász Ida Carmen, lov, 
tulajdonos, 3 Alagi Istálló Tapageuse, lov, 
báró Bcrg Dleda, 4. Hungária conc. istálló 
Erőszak lov. Pauly Hartmanné, 5. Hungária 
conc. istálló Levendula, lov. Pauly Hnrtthsnné.

Urak nehéz díjugratása: 1. Schaurek Ottihór 
Mr. Spokes, lovagolta tulajdonos, 2. Knasiz 
Ferenc Éjfél, lov. Hóvol Lajos, j.' Sscní 
Györg.v-lslálló Erdő, lov. Scahurek Oltmór, 4« 
báró Berg Tibor Michel, lov. tulajdonát.O

A szerkesztésért és kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÖ
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