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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFON REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő k Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2’50 dinár, Németországban 15 
Pf. Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lei

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

OPELEK HUGÓ >• MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kern Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től Uezdve:

VL kér. Aradi-utca 8. az (Glóbus nyomdai 
Telefon: József 308—96.

Vasárnao (d. u. 4-től): Aut. 245-81, 100-44

Lindbergh vasárnap alvilági vezéreket 
bízott meg kisfia visszaszerzésével

Vérbe! agy olt, sebesült asszony 
a kelenvölgyi vasúti síneken

Budapest határában a síneken vasárnap áletveszetves sebekkel akadtak rá 
Bárdos izidorné szekszárdi lakosra - Bárdosnál Budafokon meg a vonaton 

látták, kát tórfi Ült ugyanabban a llllkáben, lobot hogy kidobták a vonatból

Vasúti rablölámaflásra gondol a rendőrség
Vasárnap reggel óta rejtélyes sérülési 

ügyben folytat nyomozást a budapesti rend
őrség bűnügyi osztálya a budafoki rendőr
séggel karöltve. Kelenvölgy halárában a 
vasúti sinek mentén egy 40—45 évesnek 
látszó, öltözéke után középosztályhoz tar
tozó

nőt találtak eszméletlen állapotban, 
fején és arcán életveszélyes sérülések

kel
és Idáig még nem sikerült megállapítani, 
hogy az asszony sérüléseit véletlen baleset 
okozta-e, vagy bűncselekmény történt és 
ismeretlen tettesek

kirabolták és azután kidobták a robogó 
vonatból.

Vasárnap reggel 9 óra után pár perccel 
egy munkásember haladt el a kelenvölgyi 
vasúti őrház mellett. Mintegy 100—150 lé
pésnyire a házikótól, egv jól öltözött, esz
méletlen nőt talált a töltés mentén, akinek 
n fejét és arcát vér borította, azonkívül

Hiányzik a
Egy orvosságos üveget talállak az asszony
nál, amely azonban teljesen üres volt és a 
rajta lévő címkéből azt sikerült megállapí
tani, hogy azt

Szckszárdon, a Városi gyógyszertárban 
vásárolták.

A kabátzsebben egy harmadik osztálya 
vasúti jegy is volt, amely Tapolcától a ke
lenföldi állomásig szólott. Pár feljegyzés 
'olt a kabátzsebben, ezek közül az egyiken

Gárdos Izidorné, Szekszárd dm állt.
A mentőorvos megpróbálkozott eszmé

letre téríteni a súlyosan sérült asszonyt. 
<le minden igyekezete meghiúsult. Orvosi 
megállapítás szerint Gárdosné ugyanis 

koponyaalapi törést és súlyos belső

A kalauz vallomása i
A szemólyleirás alapján az egyik kalauz, 

hki a harmadik osztályon teljesit szolgá
latot.

visszaemlékezett Gúrdosnéra 
és elmondotta, hogy az asszony Tapolca ál
lomáson szállt fel a vonalra és a kupéban, 
ahol ő tartózkodott, körülbelül ölen lehel
lek. A közbeeső állomásokon ezek közül 
kettőn kiszálllak és amikor a budafoki állo
más előtt ment ellenőrizni, hogy újabb 
’itas nem szállt-e fel a kupéba, már csak 
hárman voltak. Gárdosné és

rajta kívül két férfi.

az orrán, száján és a füléből is vér 
folyt.

Felfedezéséről nyomban értesitette a vasúti 
pályaőrt és azzal együtt az eszméletlen ál
lapotban lévő nőt bevitték a házikóba, 
hogy ott megpróbálják eszméletre térileni. 
Az élesztgelési kísérlet azonban hiábavaló
nak bizonyult és tanácsosnak látták sürgő
sen értesíteni a budafoki mentőket. A tele
fonértesítés után a munkásember az albert
falvai rendőrőrszobára sietett, ahol bejelen
tette különös felfedezését. A rendőrőrszobá
ról egy felügyelőhelyettes ment ki a vas
úti házikóba és az időközben odaérkező 
mentőorvossal együtt igyekezett megállapí
tani a iljlélyes sérült kilétét. A prémgallé
ros télikabálbn öltözött nő mellett egy 
mii ff rétikul! találtak, de hiányzott belőle a 
pénztárca. Ezt a körülményt gyanúsnak 
találták és ez teszi valószínűvé azt a fel
tevést, hogy esetleg

rablótámadás történhetett,

üfinzlárca
'vérzést szenvedett és igy éldbcnmnra- 

dásához kevés u remény.
A budafoki mentők az Uj Szent János kór
házba szállították és miután gyanúsnak ta
lálták az esetet, ők maguk is jelentést lel
lek róla a rendőrségnek. A budapesti fő
kapitányságon dr. Györffy Aladár rendőr
tanácsos, a sérülési osztály helyettes veze
tője indította meg a nyomozást a rejtélyes 
ügyben. Delcktivcket küldött ki a keleti 
pályaudvarra, azzal a megbízatással, hogy 
hallgassák ki a tapolcai vonat személyzetét 
és állapítsák meg, hogy a vonaton nem ész- 
Icitrk-e valami gyanús körülményt. A de
tektívek a pályaudvaron megtalálták azokat 
a kalauzokat, akik a reggeli tapolcai vonal
lal érkeztek Budapestre.

iardosnfi umarsairúi
Arra emlékszik, hogy amikor később bené
zett a kupéba, mar csak ezt a két férfit ta
lálta ott és ö

azt hitte, hogy az asszony a budafoki 
állomáson leszállt.

Semmi gyanúsat nem észlelt és az utasok 
közül senki sem figyelmeztette, hogy útköz
ben valami baleset történt. Abban az eset
ben ugyanis, ha valaki szólt volna az uta
sok közül, hogy egyik utas kiesett a vasúti 
kocsiból, akkor kötelosségszerücn meghúzta 
volna a yészféket és a baleset áldozatának 

segítségére sietett volna.
A többi vasúti személyzet kihallgatása 

sem hozott fordulatot a nyomozásban és a 
legújabb orvosi jelentések sem biztatók 
Gárdosné állapotára vonatkozólag. A sérü
lési osztály egyik rendőrliszlviselője vasár
nap délben kint járt az Uj Szent János kór
házban és érdeklődött, hogy n suyosan sé
rült nő egy-két percre nem nyerte-e vissza 
eszméletét és azalatt nem tett-e olyan kije
lentést, amiből sérülései eredetére lehelne 
következtetni. Gárdosné kórházba szállítása 
után egy-két percre felnyitotta a szemeit, 
valamit mondott, de

olyan halkan, hogy semmit nem lehe
tett kivenni szavaiból.

Vasárnap Bécsben 
véres tüntetést rendeztek 

a kommunisták
Reggel kilenctől délután háromig verekedtek a 
rendőrükkel és a kampóskeresztesekkel — Kom
munista zavargások Grácban, Leobenben és még 

néhány városban
Bécs, március 6.

f.4 Hétfői Napló hidó'sitójának telefon
jelentése.) Az osztrák kommunista párt vasár
nap egész Ausztria területére tüntető gyűlé
seket hivott össze a következő napirenddel: 
tüntetés a japán imperialista háborít ellen, 
a felmentett Pikioviis András ünneplése, til
takozás a munkanélküli segélyek redukálása 
ellen és végül követelik a hajléktalanoknak 
a palotákban s a gazdagok lakásaiban való 
elhelyezését.

A bécsi gyűlés és liintetőfelvonulás a 
Wotiv-templom elé volt hirdetve, amelynek 
környékéi természetesen

erős rendőri készültség
szállta meg. Ezenkívül a város bblső részeibe 
vezető utakat, utcákat is őrizte a rendőrség.

Amikor a kommunisták lúllúk, hogy nem 
tudnak a karhatalommal szemben bejutni a 
város belső terűidére, különböző csopor
tokra oszlottak szét a város külső kerületei 
ben.

Nagyobb csapat vonult a X. kerületben 
lévő Rosenwehlc elé, ahol a kampó»- 

keresztesek tartottak gyűlést.
A rendőrség riadóautón robogott a Rosen- 
wehlj környékére, Amikoc b kampói*

A rendőrségen háromféle feltevés alakult 
ki. Mind a három eshetőséggel számolnak. 
öngyilkosság, véletlen baleset, vagy bűn
tény lehetőségét emlegetik. A három felte
vés közül melyik helytálló, azt csak hétfőn 
tudja megállapítani a rendőrség. Hétfőre 
várnak ugyanis választ a szekszárdi rendőr-*  
ségtől Gárdos Izidorné közelebbi viszo
nyaira vonatkozólag és ebből a jelentésből 
fog kiderülni azután, hogy az asszony mi
lyen célból utazott fel Budapestre és ho
zott-e pénzt magával. Természetesen abban 
az irányban is történt intézkedés, hogv a 
kórház igazgatósága nyomban értesíti a fő
kapitányságot, ha Gárdosné eszméletre 
térne.

keresztesek gyűlése véget ért és annak kö
zönsége kifelé szállingózott,

kisebb összeütközések támadtak a két 
ellenséges tábor között.

A rendőrség gumibolokkal igyekezett rendet 
csinálni és ennek folyamán nemcsak a tün
tetők közül sebesüllek meg számosán,

hanem egy rendőr is súlyos sérüléseket 
szenvedeti.

A tüntetések úgyszólván órákon ál tarlót*  
tak, mert hiszen a kommunisták felvonu
lása már reggel 9 órakor megkezdődött és 
tulajdonképpen
Ancsák délután 3 óra felé tudták megtisz

títani a fővárost a tüntetőktől.
Számos letartóztatás történt. Az. ügyészség 
elkoboztaIta a kommunisták lapjának, a 
Rote hahóénak vasárnapi számát.

Hasonló tüntetések zajlottak le Gráz- 
bán. I.cobrnbcn. Judcnhtirgban, Klagen
furtban, Villachban, Britek un dér 
Muhrban, Wicnernciistadtban és Ackcl- 

dorfban.
Mindenütt nagyobb csendőr! kirendeltségek 
akadályozták meg a hirdetett gyűléseket 
és a tüntetéseket,
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HÉTFŐI NAPLÓ
OIMM U. kcroflztrejtvónyénolc szelvénye

Nór

Lak Au

Különben Ixmbrnben volt nagyobb 
arányú a kommiinhták felvonulása.

hl a csendőrök kénytelenek voltak n tömeg 
ellenállAsa következtében karddal biztosi 
tani n rendet én ennek során négy tflntelű 
szenvedett könnyebb sérüléseket.

Légrády Imre 
temetése

l.éf/rtidy Imrét, a Petii Hírlap volt főszer
kesztőiét vasárnap délután helyezték örök 
nyugalomra a Kerepesi üli temetőben. A 
gyászoló közönség soraiban

a kormány képviseletében 
ott volt Karn/iálh Jenő vallás- és közokla- 
lásügvl miniszter, n székesfővárosi Rlpka 
Ferenc főpolgármester képviselte. Megjeleni 
Márkus Miksa udvari tanácsos, a Magyar 
újságírók Egyesületének elnöke, József Fe
renc királyi berreg képviseletében Srörtsey 
József kormány főtanácsos, azonkívül a 
politikai és közéleti előkelőségek és külön
féle társadalmi egyesületek és testületek ve- 
zelőinvk egész serege.

Magócs Kálmán evangélikus lelkész vé
gezte a gyászszertartást és

nagyhatású bueaubcuédet mondott.
Utána a kórus egyházi dalt énekelt, majd a 
koporsót gyászhintóra emelték, a koszorúk 
tömegét bárom koszoru.skoc.sira rakták és a 
gyászmenet megindult a sir felé

A Léf/rfír/y-rsalád sírboltjánál ismét Ma
gács Kálmán lelkész imádkozott. A gyász 
ster tartás,

na elhunyt végső akaratához híven, 
egvsrerü keretek közöli folyt le és búcsú
beszédek sem hangzottak cl.

A koporsót lebocsá tóttá k a sírbolt mé
lyére és ezzel nz egyszerűségében is meg 
ragadó gyászszertartás befejeződött.

Nincs még döntés a belső 
kölcsön részleteire 

vonatkozólag
Politikai körökben mind élénkebben foglal- 

koznak azzal a már többször felvetett gondo
lattal, bog)1 az állninházturtás súlyos helyze
tén

csak belső kölcsönnel lehet segíteni.
Értesülésünk szerint, mértékadó helyen Is 

állandó megbeszélés tárgyút képezi ez. a kér
dés, de természetesen végleges elhatározás 
niég nem történt Sokféle terv merüli fel, 
inért hiszen rövidesen aktunlilást kap ez n 
kérdés, annál is inkáid), mert n nmi világgá?- 
dnságl viszonyok közölt nemcsak, hogy kül
földi kölcsönről nem lehet szó,

hanem még nekünk kell rövidesen na
gyobb összegei fizetni külföldi tartozá

sainkra.
Ilyen körülmények között alig marad más 

eszköz hátra fizetőképességünk biztosítására. 
mint belső kölcsön igénybevétele, amelynek 
módozatairól állandó tanácskozások folynak 
< s lehoisáfcB hogy a költségvetés bctcrjeiz- 
l> se alkalmával Korányi Frigyes báró pénz
ügyminiszter már ismertetni is fogja erre vo
natkozólag a kormány elhatározását.

Bizonyos politikai körök inár a belső köl
csön rC-zlelcuöl is beszélnek. Mindezek a kom
binációk azonban csak találgatások.

Teljesen Ingyen! 

n löuööeiaiás csodaia
Ezrek ostromolják pár hőt óta M. Vllageli 

európai munkatársát, aki jelenleg Budapes
ten működik és mindenkinek nyomban ki
számítja. hogy jövőjében 20 éven keresztül 
ml fog történni. Anvagl ügyekben, házassági, 
szerelmi tervekben, egészségi téren minden 
eseményt tudhat I Nem esodálatoa? A szo
kásos |0 dollár helyett On teljesen Ingyen 
kupin meg a jövőjéről szóló jelentést, ha az 
a Abbi szelvényt kitölti és beküldi 40 fillér 
bélyeg melléklésével erre a címre1 M.Világéit 
munkatársa: Zaombok Zoltán író, Újpest. 
Nádor ucca 33. A bélyeg csupán költségekre 
kell, semmiféle pénzt nem fogadunk cl!

lindbergh az aluisag uezórelhez 
fordult gyermeke visszaszerzése 

érdekében
Newyork, március 6.

Lindbergh elrabolt fiacskáját még mindig nem találták meg. Lindbergh most végső 
kétségbeesésében megbízta a newyorkl alvilág két vezérét, Salvy Spltalel és Irvlng 
Blt/.et, hogy kezdjenek egyezkedési tárgya (ásókul gyermekének elrablóival. Lindbergh- 
nek ar alvilág vezéreivel folytatott tárgyalásai egész Amerikában óriási feltűnést keltett.

Az egységespárt határozata ellenére 
álíandó megbeszélések folynak 

a koncentrációról
ismeretes határozata

foglalkoztatja kii- 
párlon kívülálló

Az egységes párt 
ellenére

még mindig élénken 
lönöaen az egységen 
politikusokat a koncentráció gondolata, 

úgyhogy az egységes párt határozatával . 
a kérdés egyáltalában nem 
zártnak, annál is Inkább,

mert Károlyi Gyula gróf miniszterelnök 
változatlanul azon az állásponton van, 
hogy mindenkit azlveaen lát, aki a mai 
helyzet leküzdésében részt akar venni.

Információink szerint állandó tanácskozá
sok és megbeszélések folynak most is, üze
netek és hírek mennek a kormánypárt ve
zető embereihez, mert hiszen a vezetők 
tulajdonképpen Ilinél az együttműködés 
eszméjének. Hogy azután sikerülni fog-e

ez
tekinthető le-

Egy magyar földbirtokos 
„felrobbantotta" a bankot 

a montecarlói játékkaszinóban 
Francia lapok szerint másfélmillió frank a nyereség

kártyának és a különböző egyéb szercncse- 
*4 a maguk fanatikusai,

A kártyának és a különböző egyéb szerencse
játékoknak megvannak 11 maguk fanatikusai, 
akik vagyonukat, de sokszor életüket áldozzak 
lel szenvedélyükért. A rulett hazája Monté 
carlo, a Casino nagyterme, almi esténként 
frnkkos urak és estélyi ruhás hölgyek állják 
körül az asztalokat, amelyeken percek alatt 
óriási vagyonok cserélnek gazdát. Leggyak
rabban legendás veszteségekről érkeznek liirek 
az azúrkék tenger partjáról, minden k ét-három 
esztendőben azonban felröppen a hir, hogy 
valakinek sikerült „felrobbantani1' a bankot 
a montecarlói kaszinóban.

..A párisi Figaro egyik legutóbbi számában 
megint Hrről számol be, hogy

■ montecurlól kaszinóban újra nagyará
nyú „baiikrobhntás” történt, 

amelynek — és itt fokozódik fel a tudósítás 
Izgalma! — magyar ember a hőse: egy Cliaras 
nevű földbirtokos.

Ez a mi * ■'
földbirtokos hosszabb Idő óta él 
variéban és

saját szisztémájának segítségével
■ játékban.

Hogy azonban szisztémájának mi a titka és n 
féltve őrzött jegyzetekben szereplő titkos Ide- 
roglifi-k mit jelentenek — azt természetesen 
nem hajlandó elárulni. A szisztéma azonban

linden bizonnyal Kárüst nevű magyar 
.......................... | kint Monté

irat részt

Régen keresett magyar szállodatolvajt 
fogott a bécsi rendőrség

Izgalmas betör óhajsza a hotelfolyosón és az utcán
A bécsi rcndÖrfőnökség vasárnap 

Icsilclte a budapesti főkapitányságot,
az egyik előkelő bécsi szállóban 
értek és letartóztattak egy régóta 

magyar saállodutolvajt.
\ hotel elsŐemeleli folyosóján a szobalány egy 
fiatalemberre lelt figyelmes, aki közeledésére 
egy szekrény mögé bujt, majd pedig lerohant 
a lépcsőn. A szobalány fellármáztn a hotel sze
mélyzetéit a portásnak sikerült is a fiatal 
embert elfogni és egv rendőr segítségével meg
kötözni. Mielőtt a közeli rendőrőrszobára ér
lek volna, a fiatalember kiragadta magát ke
zeik közül.

futásnak eredt.
a járókelők segítségévéi azonban újból elfogták. 

Az őrszobán azonban egy óvatlan pillanatban

érarról 
hogy 
tetten- 

keresett

Megszökött a budai szeretetfiázból 
Buxetti bácsit a megfiatalított 

katonakarmester
Érdekes eltűnési ügyben fejezte he a nyo

mozást a rendőrség. Az Atliia-ulcal Szeretetház 
Igazgatósága régebben közölte a lökapilúnyság 
gnl, hogy

Buzclll Vilmos 8.1 éves azcretclházl ápolt, 
volt kalonakarmeslcr nyomtalanul eltűnt 

a Szerctetházbó). 

Vigyázzon a családiéra
» tartson otthon 40 fillérét Füstin lakisim, mert ennek I létra. Egv Plh-
IrugcitOi 1 fenjódlatos géze Klülinulhalailan a belíleg-1 uö|

mégis közös nevezőre hozni a ma fennálló 
ellentéteket, annak első alapfeltétele az, 
— mint a miniszterelnök az egységespárt 
értekezlete után egy inngánbeszélgetés ke
retében kifejletté. — hogy pontot kelt lenni 
a múltra, mert a legfontosabb kérdés: az 
összefogás csak ugy képzelhető el, hogyha 
a ma és a jövő érdekében fognak össze és

a múltat átengedik a históriának.
Azok az ellenzéki vezető politikusok, 

akik tulajdonképpen a koncentráció eszmé
jének eddig lelkes hívei voltak, Informá
ciónk szerint — lehetetlennek tartják most 
már, hogy az egységespárt határozata után 
bármiféle közeledés megtörténhessék, ha
csak a mostani egyhónapos parlamenti szü
net alatt a miniszterelnök nem jön olyan 
cselekedetekkel, amelyek biztosítékai lehet
nek a jövő megalapozásának.

köz— legalább is az előkelő francia napilap 
lése szerint — kitünően bevált és

a magyar földbirtokos a „bankrobban Iá6" 
estéjén másfél millió frankot vitt haza.

Pedig nem is vagyunk még a szezon köze
pén I...

A francia lop munkatársa meg is Intrrvju- 
volta a bankrobbantás szerencsés hősét, aki el
mondotta, hogy

állandó lakóhelye Budapest, ahol fivérei 
—- valamennyien magasrangu köztisztvise

lők (f) — élnek.
A szerencsés intervju-alany nőin egyedül van 
kinn Montecarlőban, vele együtt olt tartózko
dik a felesége is, aki a riporter megállapiiúsai 
szerint szintén szenvedélyes rulettjátékos. 
Ugyancsak saját, de n férjétől elütő szisztéma 
alapján kísérli a szerencsét. Neki eddig még 
nem nagyon sikerült —

állandóan veszít.
A szőbnnforgó estén Is százezer frankját nyerte 
el az ura.

Azt természetesen Idehaza, a francia lap hiá
nyos közlései alapján ne *’ ’ 
tani, hogy ki a szerencsés 
azonban, hogy hamarosan bővebb Jelentések 
érkeznek majd M. C.haras „magyar földbirto
kos" szerencsés éjszakájáról. A hirt minden
esetre addig fcntartással kell fogadnunk.

eni tudjuk mcgállapi- 
nycrles, reméljük

egy nagy kulcscsomót Igyekezett a pad alá 
dobni,

de a rendőrök ezt észrevették. Közben a szál
lodát) in megállapították, hogy a fiatalember — 
akiről kiderült, hogy Papp Györgynek hívják, 
temesvári születésű 23 éves bőrdíszművel és 
legutóbb Budapesten lakott —

a hotel valamennyi clsőcmeletl szobáját fel
nyitotta

és onnan különböző értéktárgyakat lopott el.
Papp eleinte tagadni próbált és art mondotta, 

hogy csak egy ismerősét kereste a szállodában, 
az eldobott kulcsokat pedig találta, később 
azonban bevallotta a betöréseket, valamint azt 
Is. hogy ő a tettese azoknak a szállodai tolvnj- 
lásoknak, amelyek miatt a rendőrség már régen 
keresi.

A rendőrség megindította a nyomozást, az 
egész ország területén keresték az eltűnt, illetve 
s hisatnlos megállapítás szerint: megszökött 
volt kntonnknrmesterl. de sehol sem akadtak 
nyomára. Az ügy aktáit nemrégiben le is zár
ták, az volt n feltevés, hogy

véletlen baleset áldoaata lett az örrgnr

P.i,VÍn. ,nhi»|átá«r» Csakis négy- Möulcici Pihvlnt fogsdjvn cl.

s A VILÁGHÍRŰ

alvatorsört
márciusban még:

Ralim, Erzsébet Királyné Siátló, Ke- 
wey. Ki« Piszkon, London Szálloda, 
Metropnle Stálloda, Nelge'r, Noffeier, 
rotKgiiy és Újpesten Ott Ottó éttér- 

csapolják
Vezérképviselet: MEZEV TARRA
VII.. Egressy-Ut 20fc. Tel.: Alit. 90-7-71

és meghalt valahol ismeretlen helyen.
Vasárnap azután váratlan fordulat állott be 

hz érdekes eltűnési ügyben. A Kun-utcai kórház 
Igazgatósága jelentette a főkapitányságnak, 
hogy

éjszaka a mentők behozták a kórházba 
Buzettl Vilmost:

a Kriszlina-köruton rosszul lelt, összeesett és a 
rendőrőrszem kénytelen volt kihivatni a men
tőket, akik azután egyenesen a Kun-utcai kór
házba vitték.

Hónapok eltelte utón igy kapott életjelt r 
rendőrség az eltűnt szeretetház! ápoltról, aki
nek személye nemcsak azért tarthat számot az 
érdeklődésre, mert 83 éves korában

különös kalandokon ment keresztül, 
hanem azért is, mert ő az a Buzettl Vilmos, akit 
dr. Nemes Nagy Zoltán főorvos hat esztendővel 
ezelőtt egy

kutyafejii pávián mirigyeivel
Voronoff rendszerű műtéttel megfiatalított.

A katonakarmester annak idején önként je
lentkezett a megfiatalító műtétre és az Alsóerdő- 
sor-utcai szeretetházban, amelynek akkor la
kója volt, mosolyogva beszéltek róla, a nyolc- 
vnn éves fiatalemberről A kutyafejii pávián 
mirigyei, ugy látszik, kitünően hatottak, Buzettl 
uram a szó szoros éneimében megfiatalodott, 
egyre több gondol fordított ruházkodására, 

újra érdekelni kezdték a nők
és túlbuzgóságában még afférja is támadt a 
szeretetház vezetőségével. Történt ugyanis, hogy 
egyik nap engedély nélkül

a késő éjszakai órákig kint maradt a vá
rosban, á

amiért fegyelmi büntetés kapott: kft hétig nem 
volt szabad elhagynia a szeretetház épületét.

A megfiatalított karmester másnap nagy meg
lepetésben részesítette a szeretetházat: hóna alá 
kapta hegedűjét és

az épület egyik magasfűldszinti ablakából 
egyszerűen kiugrott az utcára.

Mint egy fiatalember.
Ezért a bravúrért megint szobafogságot ka

pott, majd átkerült nz Attila-utcai szeretet- 
■házba, ahonnan aztán november közepén — 
megszökött.

A kórház Jelentése szerint, a megfiatalított 
Biizctti Vilmos, aki most már 84. életévébe lé
pett, a legkitűnőbb egészségnek örvend, ugy- 
annyira. hogy a kórház nem is akarta tovább 
benntartani és egyik nap, mint teljesen egész
séges embert elbocsátotta. Buzettl azonban 
egyelőre

jobban érzi magát a kórházban, 
igy történt, hogv még éjszaka megint vissza
hozták a mentők. Ezúttal a Rákóczi-uton esett 
össze és ragaszkodott ahhoz, hogy vigyék vissza 
a kórházba.

— A szegediek küldöttsége a miniszter
elnöknél. Szegedül jelentik: Ma hétfőn, négy 
tagú küldöttség jelenik meg Károlyi Gyula 
gróf miniszterelnöknél, hogy a szegedi ál*  
látni intézmények tervezett leépítése ellen 
tiltakozzék. Á küldöttség tagjai Klebelsl?erg 
Kunó gróf volt kultuszminiszter, a város 
egyik képviselője, (llall/elder Gyula megyés
püspök. Elyner Károly főispán és Somogyi 
Szilveszter polgármester lesz, akik részletei 
memorandumot adnak át n miniszterelnök
nek és ebben kifejtik a leépítések káros 
voltál.

— A nemzetközi borászati nagygyűlés- Paris
ból jelentik: Hétfőn ül össze Párisban Tardiett 
miniszterelnök elnöklete alatt a nemzetközt 
borászati pagygyütés. A nagygyűlésen a magyar 
kormányt Vladár Ervin követség! titkár kép
viseli.

NYILTTÉH
8 rovatban kArftltekért nem vállat felelősséget »«O • 

■BorheaatöSéR. lem • ki adóhivatal

A Pesti Chevra Kadisa Izr. 
Szentegylet március hó 7-én, hét
főn délután 5 órakor a Rombach 
uccai MlnagógAban Jóm-klppur kóton 
Í8tentiazteletiel kapcROlatonan 

aiapiitsi iionepaiyi 
tart, melyre tagjait eíuton meghívja.

»Pisa cneara Kaaisa eiotiftiw
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Lemondott az orvosszovetség tisztikara 
az ellenzéki orvoslista győzelme miatt

Az Országos Orvos Szövetség vasárnap 
délelőtt rendkívüli kongresszusra hívta 
össze az ország orvostársadalmát. A kong
resszuson kellett megválasztani azt a há
rom jelöltet, akiket Gerlóczy Zsigmond 
professzor megüresedő felsőházi tagsági 
helyének betöltésére a kormányzóhoz fel
terjesztenek. Gerlóczy professzor felsőházi 
mandátuma ugyanis március 21-én lejár és 
a rendelkezések szerint

■ szövetség által kijelölt három jelölt 
közül választja ki azután a kormányzó 

az uj felsőházi tagot.
Nagy érdeklődés előzte meg a kongresszust, 
amelyen két lista került szembe egymással: 
a hivatalos lista, melyen Csillérg András, 
rág Aladár és Szigeti Gyula Sándor nevei 
szerepeltek és az ellenzéki lista, amelyen 
llültl Hümér, Entz Béla és Gerlóczy Zsig- 
mond professzorok nevei voltak.

Tiz óra után nyitotta meg a kongresz- 
szust Csillérg András, aki röviden vázolta 
a törvény rendelkezéseit és kijelölte a sza- 
vazalszedő küldöttségeket, majd a válasz 
tás vezetésére Schmidlehner Károly egye

temi tanárt kérte fel. Ezután 
megkezdődött a szavazás, 

amelynek tartamára felfüggesztették a 
kongresszust.

A szavazatok leadása háromnegyed ket
tőig tartott s ekkor kezdték meg a leadott 
szavazatok összeszámlálását. Az eredmény 
délután 5 órakor vált publikussá. Eszerint 

a választáson az ellenzéki lista győ
zött: Hiiltl Hümér 727, Entz Béla 700 
és Gerlóczy Zsigmond 675 szavazatot 

kapott,
mig Csillérg Andrásra 3'ii, Fáy Aladárra 
336 és Szigeti Gyula Sándorra 329 szavazat 
esett.

Az eredmény kihirdetése után Csillérg 
András bejelentette, hogy

a szavazás eredményeképpen úgy ő, 
mint az Országos Orvos Szövetség 

egész tisztikara lemond.
Ezzel a kongresszus be is fejeződött.

A hivatalos lista bukásáról Csillérg And
rás nyilatkozatot adott ki, amelyben kije
lenti, hogy a választás eredményét a vidéki 
orvosok távolmaradásnak tulajdonítja.

Walkó külügyminiszter elutazott 
Rómába, Genfibe és Parisba 

A dunai államok gazdasági kapcsolatáról folytat 
megbeszéléseket

Walkó Lajos külügyminiszter vasárnap 
elutazott Rómába, Génfbe és Párisba. A 
külügyminiszter utazásának célja, hogy az 
olasz és francia kormányférfiakkal

személyes megbeszéléseket folytasson a 
dunai államokkal kapcsolatban fölme

rült gazdasági kooperáció tervéről.
A külügyminiszter az eddigi megállapítások 
szerint elsősorban Mussolini olasz miniszter
elnökkel tanácskozik, majd alkalmat keres 
arra, hogy úgy Genfbcn, mint Parisban a 
francia politikai élet vezetőivel, keressen 
kapcsolatot.

Huszmilliópengő felett végrendelkezett 
V/olfner József nagyiparos

Á magyar gazdasági és társadalmi élet
ben mélységes részvétet kelteit újpesti 
Wolfner Józsefnek, az európai hirü Wolf- 
ner-bőrgyár tulajdonosának halála. Hetven
hat esztendős korában hunyt el Wolfner 
József, aki nemcsak a legelőkelőbb, hanem 
legképzettebb magyar nagyiparosok közé 
számított s a közéletben is értékes munkás
ságot fejtett ki.

Wolfner József nevéhez fűződik az új
pesti bőrgyár naggyá fejlesztése, amely 
édesatyjának és nagybátyjának alapítása 
volt. A sokévtizedes, hatalmas Wolfner- 
vagyon az ö kezei között megsokszorozódott. 
A mai nehéz gazdasági viszonyok ellenére 
is

Wolfner József sziklaszilárdan tartotta 
előkelő pozícióját és megőrizte vagyo

nát.
Érthető az érdeklődés, amely az ország e 
legtekintélyesebb nagyiparosának végrende

lete felé fordul. Vájjon kik öröklik a hatal
mas vagyont? A mi információnk szerint 
Wolfner József

közel húszmillió pengő vagyon felett 
végrendelkezett.

Az újpesti bőrgyáron kívül igen nagy érté
keket képviselnek az elhunyt nagyiparos
nak azok az érdekeltségei, amelyek söripari, 
pénzintézeti és egyéb vállalatoknál voltak.

A hatalmas örökség egyik fele az öz
vegyre száll, mig a másik felét gyerme

kei kapják: 
újpesti Wolfner György, Temet Hattburg 
Frigyesnc született Wolfner Erzsébet és dr. 
Gébcr János orvos felesége, született Wolf
ner Milka.

Értesülésünk szerint Wolfner József vég
rendeletében

tekintélyes összeget hagyományozott 
különböző jótékony intézményekre is.

A felparcellázott birtokot külföldi dollárköl- 
csönnel terhelten kapták meg a gazdák, akiket 
a szerződésben biztositott a bank, hogy

a tehermentesítést meg fogják kapni, 
ennek időpontjáról azonban nem intézkedett 
az adásvételi szerződésekben. Állítólag olyan 
ígéretet kaptak, hogy a tehermentesítés fél 
éven belül megtörténik. A bank kötelezte ma
gát arra is, hogy a vételár felének lefizetése 
után az ingatlant a vevőre írják át.

A parcellázások után a gazdák, akik közül 
egyesek 10—20 holdat is vásárollak, birtokba 
vették a földeket, beruházásokat, épitkezéseket 
végeztek rajta és mind sürgetőbben

követelték a földek beígért tehermentesí
tését

és azok a gazdák, akik a parcellákat egészben 
vagy részben kifizették,

a tulajdonjog átírását Is, de minden ered
mény nélkül.

Közben a Földhitelbank helyzete megrendült: 
1029-ben a budapesti törvényszék kényszer- 
egyességi eljárást indított ellene, 1930-ban pe
dig a bankközgyiilés elhatározta a felszámo
lást. A Földhitelbank bukása azután végleg 
bizonytalanná tette a parcellákat vásárló gaz
dáknak addig is nehéz helyzetét.

Jelenleg mór odáig fajult a helyzet, hogy a 
gazdák

egzisztenciájukban vannak megtámadva. 
Nemcsak a vételárért felelősek, de az egész 
birtokon nyugvó külföldi kölcsön jelzálogterhe 
is fenyegeti őket, mert a tehermentesítést még 
most sem kapták meg, sőt azt sem tudják, 
hogy ezt a bank bukása után kitől kell meg
kapniuk. Hasonló módon most sincs rendezve 
a tulajdonjog kérdése, még pedig azoknál a 
vevőknél sem, akik a földet már kifizették.

A Földhitelbank annak idején a vételár ere 
jéig váltókat is Íratott alá a vevőkkel. Ezeket 
a váltókat a Földhitelbank részben más pénz 
intézeteknél le is számitoltatta s most ezek 
az intézetek, mint jóhiszemű hitelezők,

a gazdáktól követelik a váltóadósságok 
megfizetését

Egyik-másik gazdát már perlik is ezekért a 
váltóadósságokért, de legalább is valamennyit 
felszántották a tartozás elismerésére. A Föld- , 
hitelbank eljárása olyan jogi helyzetet terem- I 
telt, hogy a gazdáknak a parcellázási ügyre 1 
esetleg nemcsak az uj birtokuk, de örökölt 
földjeik is rámennek, feltéve, hogy a kormány 
— mint a dadi gazdák ügyében — itt is közbe 
nem lép.

Az ormándlak! kisgazdák helyzete annyira 
súlyos, hogy egy részük még áldozatok árún is 
visszalépne az ügylettől, csakhogy a további 
vesztességektől megmeneküljenek. Nagyobb ré
szük azonban ragaszkodik az igazságos ren
dezéshez, mivel már olyan fizetéseket teljesí
tetlek, hogy a rendezés elmaradása esetén 
vaggonilag tönkremennek. Egyesek már csak 
azért sem léphetnének vissza a vételtől, mert 
a birtokon berendezkedtek és lakóházat épilet-

A budapesti, párisi, 
továbbá az összes osztrák, 

jugoszláv, holland és spanyol 
rádióállomások közvetítésében

a Zeneakadémiából

TUNGSRAM
HANGVERSENY
Mű s o r o n:
Liszt: Koronázási mise, 

Benedictus
Dohnánul: Ruralla Hungarlca 
Bartók: I. sülte
Weiner: Concertino

továbbá 
részletek Erkel, Hubay és 

Coldmark operáiból

Közreműködnek:
Németh Mária
Gere Lola
Hubay Jenő
Kentner Lajos
Laurisin Lajos
Losonczy György

továbbá
a Budapesti Hangversenyze
nekar és a Fővárosi Énekkar 
Zsolt Nándor vezényletével

Elfogták a budapesti iskolás
gyermekek rémét

Kétségbeesett lielyzetbe sodorta 
Ormándlak község lakosságát 
a Földhitelbank parcellázása

A főkapitányság detektivjei elfogták és 
clöállitották Lusztig Árpád 38 éves mecha
nikust. akinek erkölcstelen üzelmekkel kap
csolatban többször meggyűlt már a baja a 
rendőrséggel.

A rendőrségen több elemi iskolai igaz
gató panaszt emelt, hogy mostanában

egy „cukrosbácsi" ólálkodik az isko
lák környékén, 

cukrot, csokoládét kínál a kisfiúknak, 
de nem csupán szereletből. Ilyen esetek 
miatt

sok iskolásgyerek panaszkodott 
a tanítóknak és igazgatóknak.

A detektivek nyomozni kezdtek és meg
állapították, hogy Lusztig Árpád mecha

nikus, akinek
a nevét hasonló ügyekből kifolyólag 

ismerik,
mostanában Budapesten tartózkodik. Lusz- 
tig kórházi ápolás alatt állt idegbaja miatt, 
de a kórházból elbocsátották. A detektivek 
gyanúja ráterelődöft,

elfogták és előállították.
Nem lehetett kétséget kizáróan megállapí
tani, hogy befejezett bűncselekményt elkö
vetett volna, de rendes állása, foglalkozása 
nincs és ezért úgy döntőitek, hogy közigaz
gatási elbánás ulá vonják.

Lusztigot a főkapitányságról ■ tolonc- 
házba vitték,

ahol a rendőrbiróság elé állítják'.

Megdöbbentő adatok kerültek nyilvánosságra' 
az esztergommegyei alispán jelentésével kap
csolatban a megbukott Földhitelbank dadi par
cellázásáról. Hasonló parcellázási ügy néhány 
zalai község lakosságát is izgalomban tartja.

A Magyar Földhitelbank még 1928 elejéi) 
megvásárolta Dervarics Ákos földbirtokosnak a 
zalamegyei Ormándlak és Lickóvadamos köz
ségek határában elterülő 420 holdas birtokát. 
A vételár 325 ezer pengő volt, abból levonásba 
került a birtokot terhelő 120 ezer pengős jel
zálogadósság. A vételár egy részét Dervarics 
Ákos megkapta, 109 ezer pengő azonban a inni 
napig sem került kifizetésre. Dervarics Ákos 
hátralékos követelését még a bank bukása előli 
igyekezett jelzálogilag biztosítani, de sikertele
nül, mivel annak idején a bank a megkötőit 
szerződésben a hátralékos vételárra a jelzálo

utgláléK-esiéK!
Jenny Jugo, Halmay Tibor, Oscar Kariweiss 
HAZUDJ, HA KELL 

Bimbó és a hipnozltőr Állatbarát gyermekek
TrükkUlm Kulturfllm

PARAMOUNT ÉS MAGYAR HÍRADÓ

MA PREMIER! CORSO MA PREMIER I

got nem biztosította a volt tulajdonos számára. 
A bank bukása azután erősen megrendítette a 
volt tulajdonos vagyoni helyzetéi, mert Derva
rics Ákos a többi hitelezőkkel együtt az egyez
ségi kvótára van utalva.

Az ormándlaki birtokon a Földhitelbank a 
vétel jóváhagyása után parcellázást kezdett. Az 
ormándlaki és Hckóvadamosi gazdák

nagy számban jelentkeztek vevőkként.
Ezek a földet holdanként 800—HMM) pengőért 
kapták meg általában olyan feltételek mel
lett, hogy a vételkor kisebb-nagyobb összeget 
fizetnek, a hátralékos vételár! pedig 10 él) 
alatt fizetik meg évi egyenlő részletekben. Vol
tak azonban olyan gazdák, akik a vételári 
már a vétel után hamarosan

egészen kifizették.

350 pengő miatt csődöt kért 
az Atlantíca Trust elten 

egyik tisztviselőnője
Braun Margit több éven keresztül volt az. 

Atlantira Trust tisztviselőnője és szolgálati 
idejének nagyrészét Polnag Jenő vezérigaz
gató mellett töltötte titkárnői minőségben. 
1931 november havában a tisztviselőnő ál
lását

azonnali hatállyal elhagyta 
és perrel támadta meg a vállalatot felmon
dási időre járó hathavi fizetésének és vég
kielégítésének megítélése iránt.

Keresetében Braun Margit azt adta elő, 
hogy jogos oka volt a kilépésre, mert 

fizetését hónapok óta nem kapta meg 
és mert a vállalat azt kívánta, hogy az ed
digi szokással ellentétben, a tisztviselőnő 
fizetését mindig a hó végén utólagosan fo
lyósíthassa.

A Csoór Gáspár munkaügyi biró előtt 
megtartott tárgyaláson a vállalat képvisele
tében dr. Újlaki Hugó ügyvéd egyrészt 

a súlyos gazdasági viszonyokkal 
indokolta a vállalat magatartását, másrészt 
előadta, hogy az összes tisztviselőket köröz-

vény utján értesítenék a fizetés utólagos fo
lyósításáról, akik ezt tudomásul is vették. 
A tárgyaláson azonban kihint, hogy Braun 
Margit a körözvényt nem irta alá.

Ezek után a bíróság a vállalatot a köve
telt járandóságok megfizetésére kötelezte, 
azzal az indokolással, hogy a vállalat 

súlyos szerződésszegést követett el. 
Kimondta egyszersmind a bíróság, hogy az 
ítélet 350 pengő erejéig fellebbezésre való 
tekintet nélkül végrehajtható.

Az. ítélet ellen az Allantica fellebbezéssel 
élt. Minthogy azonban a megítélt összeget 
a vállalat nem helyezte letétbe és a 350 
pengőt nem fizette ki és a végrehajtások 
is sikertelenek maradtak, a tisztviselőnő 
ügyvédje, dr. Bérezel Aladár utján 

csődnyltás iránti kérvényt 
adott be a bírósághoz,

Dr. Mészáros Béla törvényszéki biró a 
csődkérvény tárgyalására március 12-ikét 
tűzte ki határnapul, amely fórgyalásra a 
Pénzintézeti Központot is megidézte.

készülékhez nem kell antenna, sem földvezeték.
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Látogassa meg a tavast!

PRÁGAI NEMZETKÖZI 
ÁRUMINTA VÁSÁRT 

t932mdrc. 13-20 a csehszlovák minőségi áru 
reprezentatív kiállítását

Csáltónnyai bányászták KI 
a hetágyolt lolvúhoi egy meggyilkolt 

fiatalember holttestet
A „táuoiöaiatö" lúsasszonv uezette nyomra 

az eltűnt fiat kereső agat
Béca, március fi.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jrleniése.) W'allace regényeibe illő módon 
találtak rá Klagenfurt közelében, a Lattan 
völgyében

egy eltűnt fiatal magántisztviselő 
holttestére.

A 23 éves fiatalember: I ranz Logar. egv• te
kint é)vrs klagenfurti nagykereskedő egyet
len gyermeke, néhány héttel ezelőtt azzal 
távozott el szülei lakásáról, hogy barátai 
társaságában hosszúbb sítúrára megy. A ki
rándulás program szét int egy hétig tartott 
volna, a fiatalember azonban meglepetés
szerűen megs/akifolta azt és már kél nap
pal később hazaérkezett, ahol

egy női írásos levél várta.
l.bgiirt a levél ismeretlen tartalma nagyon 
felizgatta, másnap nem ment be hivatalába, 
este pedig eltűnt hazulról — senki sem 
tudta hová. A megrémült szülök az egész 
rendőrséget és a környékbeli csendőrséget 
alarmirozlák, nagy apparátussal keresték a 
fiatalembert a közeli hegvekben is, nyomra 
azonban nem bukkantak. Az apa végső két
ségbeesésében erre

fölkeresel! egy klagenfurti híres „lá-

Rottenbiller államtitkár 
nevében szélhámoskodott 

dr. Xussbaum Lászlóné 
magánzónő

Csalás miatt letartóztatta a rendőrség
k (-■kapilánv'ágnn csalás címén előzetes 

letartóztatásba helyezték özv. dr. Nnsshmtrh 
Lászlóné, 62 esztendős rnugóngcónőf. A'u.sz- 
baumné egy vegyésznek az özvegye és férje 
elhunyta ulán már több alkalommal kerüli 
összeütközésbe a hatóságokkal.

Szeret nagyhílmn élni,
de csekély nyugdija erre nem ad módol, 
ezért bűnös utón igyekezett pénzt szerezni.

Több jómódú embernél megjelent és 
fantasztikus mesében adta elő, hogy

Rottenbiller állanililkúr közeli rokona 
és Amerikában élő rokonaitól arról értesült, 
hogy nz általa túlkoroséit személyek egyik 
hozzátartozója Amerikában elhunyt és na*  

Budapesten akarta nyolcadik 
házasságát megkötni D'Albert, 

a világhírű zeneszerző 
Végrendeletében megtiltotta, hogy ősvegye és volt feleséget 

megjelenjenek a temetésén
A magyar zenei körök — éppen úgy mint 

az egész világon — nagy megdöbbenéssel 
yellék hírül D'Albert Jenőnek, a világhírű 
'zeneszerzőnek halálát. Vasárnap reggel a 
német zeneszerzők szövetségének Berlinben 
■székrlö központja

táviratilag Jelentette a magyar tcstvér- 
egyvslllrlnck. hogv D'Albert holttestét 

Rigából Berlinbe NZÚIIitjűk.
hogy elhunyt elnökének nagyszabású gyász
ünnepséget rendezhessen. A nagy kompo
nista tetemét azonban mégsem a német fő
városban helyezik örök nyugalomra, hanem 
állandóan hangoztatott kivánsága szerint 

déhvájcl birtokán, kastélya parkjában 
temetik el.

D'Albert halálával kapcsolatban került va
sárnap nyilvánosságra különben az. az. cd-

dig titokban tartott terv, hogy
a nagy zeneszerző nyolcadszor éppen 

Budapesten akurt házasságot kötni.
Már néhány hét óla szapora levélváltás folyt 
egyik igen bizalmas régi barátja és impre- 
szárlójával, aki már meg is tette az első 
puhntolódzó lépéseket, hogy D'Albert szán
dékának. — az cselben természetesen, ha a 
rigai biróság felbontja hetedik házasságát — 
volna-e valami akadálya a magyar főváros
ban.

A magyar hatóságok mindenekelőtt annak 
a megállapítását kívánták, hogy D'Albert 
milyen állampolgár,

ezt azonban a nagy zeneszerző sem 
India pontosan.

A napvilágot Angliában látta meg: Glasgow- 
bán srülete.t, évtizedekig lakott azonban 
Németországban és l'árisbuh is hosszabb

ingyen viznm, kedveimén*  a 
magyar A» caebaiiovák vasutakon. 
Igazolványok éa felvilágosítások: 
Magyar CaeihaalovAk Keres
kedelmi Ksmirdntl, Buda- 
fest, V, Nádor-utca 14. aa.

elrfoa t (Ml—7». éa az ftaazoa 
budapoatl Aa vidéki MÁV menetjegy 
Irodákban. VAndrigazolvAnyok I’». —

én

volbalátó" jósasszonyt,
aki hipnotikus álomba süllyedve, megraj
zolta az utat, amelyen a fiatalember hazul
ról eltávozott

kijelentette, hogy Franz Logar már ha
lott — jéggé fagyva fekszik

ej7P folyó fenekén.
Az apa expedíciót szervezve, elindult a 

jósnő állal megjelölt utón és háromnapos 
izgalmas keresés után végre egy közeli ka- 
rihtiai falu: St. Gertrundén mellett

a befagyott folyó ágyában meg Is találta 
fia holttestét.

A szerencsétlen fiatalember tetemét való
sággal csákánnyal kellett kibányászni a jég
darabok közül.

Az orvosi vizsgálat Franz Logar testén és 
fején rengeteg sérülési talált és mivel zse
bében sem pénz, sem értéktárgyak, sem pe
dig búcsúlevél nem volt, arra következtet
nek, hogy

a fiatalembert a női Írásos levéllel el
csalták hazulról és bestiális módon meg

gyilkolták.
A rendőrség óriási apparátussal keresi 
tetteseket.

a

gynbb összeget örököltek utána. Vállalko
zott az

az örökség! ügy
közvetítésére és ezen a címen kisebb- 
nagyobb összegeket vett fel.

Legutóbb egy helyen annyira sikerült be
férkőznie magát egy család kegyeibe, hogy 
kél napig

ott tartották vendégségbe,
sőt még nagvobb összeget is adtak At neki. 

Rövidesen kiderült azonban turpissága, a 
rendőrséghez fordullak, ahol már régebbről 
ismerték Nusshaiimnét. A feljelentések nyo
mán előállították és kihallgatása ulán letar
tóztatták.

Tárbrutlői AuL 17-SU.

LXI. általános 
aukció

AHVERfSI.I a mai napon mrgkeídMork éa 
mindenkor dAlnUn 1.4 Arai healettel l»M. 
március tlálg tartanuk. — Vasárnap éa a 
márclua Ibi nrmirtl ünnepen árvrréa nincs.

Árverésre kerülnek:
MObecaO festmények siohrok. rajtok, Pór- 
celláitok- kcloli s/Anycgek. tnfivésri ét kés- 
használatra iránt bútorok, ékuarek. kéii 
munkák, keletársial tárgyak és kény vek.
Kstalágns ■ htlygalnrn 1.11 f ért kapható.

I időt töltött. D'Albert azért szeretet} volna 
Budapestre jönni, mert

nyolcadik menyasszonyának is Igen sok 
ismerőse van Itt —

lévén a fiatal operaénekesnö burgenlandi 
születésű és gyakran megfordult szüleivel 
a magyar fővárosban.

I)‘Albert végrendeletét még nem bontot
ták fel, az egy luganói ügyvéd irattárában 
pihen, igy

egyelőre nem tudják, ki örökölte jelen
tős maghivagyonát

és nyilvánosságra még nem került zene
müveit, amelyek szintén igen nagy értéket 
kéoviselnek. Budapesten élő meghitt bará
tai úgy tudják, — mert azt előttük D'Albert 
éleiében igen sokszor hangoztatta, — hogy 

D'Albert vagyonának főörökösévé leá
nyát, a Stuttgartban élő Herta Webert 

tette, aki egy bankigazgató felesége.
A haldokló zeneszerző utolsó kívánsága is 
az volt, bogy őt hívják betegágyához. Ilerta 
Weber, bár a siirgönyhivásra azonnal vo
natra ült, már csak apja halálos ágyához 
érkezhetett.

A végrendeletben különben D'Albert elő

Egy rejtélyes módon eltűnt pesti 
bőrkereskedő szerelmi regénye 

a Kazár-utcától Amerikáig
budapesti hatóságok hónapokon keresztül 

egy budapesti bőrnagykereskedő 
várat-

A 
nyomoztak w . __
eltűnési ügyében, mig most érdekes és 
lan fordulat történt ebben a megfejlhclctlen- 
nek látszó históriában.

A főkapitányságon annakidején bejelentet
ték, hogy

Frankfurter József 40 éves bőrkereskedA 
eltűnt

Gróf Zichy Jenö-utcat lakásáról s teljesen 
nyomaveszett. Frankfurter, aki nőtlen ember 
volt, édesanyjával lakott együtt, üzlete pedig 
a Kazár-utcában volt, abban a házban, ahol 
egyik nagybátyja lakott hosszú esztendők óta. 
Egy reggel Frankfurter üzletének alkalmazot
tai hiába várták főnöküket, a bőrkereskedő 
nem jelentkezett s még aznap ijedten érdeklő
dött a kereskedő édesanyja is a rokonoknál, 
hogv nem tudnak-e fiáról, aki sohasem szokott 
kimaradni s most nem volt otthon éjszaka. 
Napokig hiába várlak a börkereskedőre,

Frankfurter nem adott többé életjelt ma
gáról.

Néhány nappal ezelőtt azután világosság de
rült a rejtélyes eltűnésre, amely a pesti bőr

A Wolfncr Gyula és Társa cég Hsat*  
viselői kara és munkásai mély fájdalom
mal tudatják

újpesti

urnák
ez év március 4-én történt elhunylát.

Elvesztettük Irántunk atyai jóindulat
tal viseltető, hőn szeretett főnökünket, 
akinek fenkőlt, nemes gondolkodása és 
határt nem Ismerő fáradhatatlan műn- 
ká‘,áoa mindig példaképpen állott '‘lőt
tünk.

Nemes szivére, jóságára, bölcs vezeté
sére soha el nem múló hálával gondo
lunk és emlékét mindenkor kegyelettel 
fogjuk őrizni.

Budapest, 1932 március 5-én.

Angliába utálom. Raktáramon 
lévő, kizárólag angol 

szöveteket a legolcsóbb árban árusítom

Spiegel Ármin
TOrr István-utca 9., /. emelet 

Mindennemű 

megbízást elvállalok
adása szerint az is benne van, hogy 

hozzátartozói akadályozzák meg esetleg 
jelentkező elvált feleségeit abban, hogy 
a koporsójánál vagy a temetésén meg

jelenjenek.
D'Albert kívánsága hetedik feleségére, te

hát jelenlegi özvegyére is vonatkozik, aki
től már régebben kiilönváltan él.

Meghitt magyar barátai közül minden 
valószínűség szerint

Hubay .Jenő Thomán István és For
ral Oszkár utaznak a berlini D'Alberf- 

gyászilnnepségre, 
amelynek pontos dátumát és programját 
holnap állapítják meg.

kereskedők körében nagy feltűnést keltett, 
mert Frankfurtért mindenki megbízható, tisz
tességes, szolid kereskedőnek ismerte és olyan 
ügyéről nem tudott senki, amely okot adhatott 
volna eltűnésére. Frankfurter József váratlan 
eltűnése mögött

egy romantikus iz.ll szerelmi történet áll.
A bőrkereskedő régebben udvarolt egy váló
félben lévő pesti uriasszonynak, akinek férje 
ugyancsak kereskedő. A kereskedő az asszony
nyal együtt Amerikába vándorolt ki.

Gondosan előre elkészítette amerikai útját, 
amelyről azonban senkinek nem szólt s még 
legközvetlenebb hozzátartozói és barátai előtt 
sem tett soha említést róla. Egy napon azután

hirtelen elutaztak mindketten s Ameriká
ban várták he a válóper végleges befejezé
sét hogy azután házasságot köthesseuek 

egymással.
A válóper befejeződött és a szerelmi regény is 
véget ért: a kereskedő és az elvált uriasszony 
megházasodtak már s nemsokára boldogan 
utaznak majd haza Amerikából,

Az F.lsA Magyar Részvény Serfőzde 
Igazgatósága, felügyclAblzottsága, vala
mint tIsztvIselAkarii és munkássága mély 
niegilletődéssel jelenti, hogy a vállalat 
igazgatóságának hosszú éveken át tagja, 
majd alclnökc

újpesti

Woltner JOzsetur
ni. kir. kereskedelmi főtanácsos, 

a Magyar Országos Központi Takarék
pénztár igazgatóságának elnöke, nagy

iparos slb.
e hó 4-én elhunyt.

A ma-var ipar alkotó szellemű vezér- 
férflál, mi pedig fényes tehetségű, a 
munkát mindenckfclett szerető Mede
rünket vesztettük el a megboldogultban.

Egy emberöltőn keresztül társulatunk 
nak szentelte fáradhatntlan munkaerejét 
és kiváló szaktudását Egyéniségének I ’*•  
vétlenség' I. szivjóségávnl, n tir-’-:-e1ői 
és munkások Iránti meleg érzésével 
mindnyájunk igaz szerététől és tisztele 
lét szerezte meg.
Emlékét soha el 

és uerelettel
Budapest, 1932

nem múld kegvrfrffel 
fogjuk megőrizni! 
március 5.
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Agyonlőttek a csendőrök 
egy betöréssel gyanúsított gazdát 

aki uasulllőual támadt rajuk
i

Eger, március 6
(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) 

A csendőri hatóságok erélyes nyomozást 
folytainak abban a bűnügyben, amelynek 
két letartóztatottját őrzik a csendőrségen, 
egyik szereplője pedig meghalt.

Heves nagyközségben egy csendőrjárőr 
állított be Sz. Nagy János 27 esztendős 
földműves házába, mivel a földművest

betöréses lopással gyanúsították.
'A csendőrök a lopott holmik után akartak 
kutatni, majd ki akarták hallgatni Nagy 
Jánost és családtagjait, akik azonban

durván rátámadtak a csendőrökre.
A csendőrök nyugalomra intették az izgatott 
családtagokat, akik azonban egyre ingerlé 
kcnyebbek lettek. Sz. Nagy János a házku
tatás közben kiugrott házának ablakán, az 
udvar végébe rohant, ahonnan

vasvillával tért vissza.

Érdekes változások és újítások 
a budapesti rendőrségen

Bezegh-Huszágh főkapitány lemondásáról és utód
járól kedden dönt a minisztertanács — Gummi- 
botot kapnak a rendőrök — Budafokot és Mátyás
föld környékét rendőrileg Budapesthez csatolják 

— Kettéosztják a VII. kerületi kapitányságot
Rendőrségi körökben vasárnap is élénken 

pertraktálják Bezegh-Huszágh Miklós fő
kapitány lemondását. A lemondás, illetve 
nyugdíjazás már befejezett tény. A bel
ügyi kormányzat méltányolja azokat az in
dokokat, amelyeket Bezegh-Huszágh Mik
lós fölhozott s elfogadja a lemondását. A 
lemondást hivatalosan

a keddi minisztertanács
fogja tudomásul venni, de lehet, hogy ez a 
minisztertanács még nem dönt az utódról.

Valószínű, hogy rövid ideig átmeneti ál
lapot lesz, Bezegh-IIuszágh Miklós, vagy 
pedig

Andréká Károly helyettes főkapitány 
vezeti a főkapitányságot.

A lcgposszibi’lsebb jelölt Ferenczy Tibor, 
kerületi főkapitány, aki mellett Ghiczy Ti
hamér kerületi főkapitány nevét emlegetik. 
Szóbakerult néhány belügyi és közigazga
tási főtisztviselő neve is, de ezek egyelőre 
természetesen csak kombinációk. Lehet, 
hogy valamelyik „tipp" beválik, de e pil
lanatban az a helyzet, hogy

minden névnek az emlegetése csak ta
lálgatás.

A főkapitányváltozástól függetlenül is 
érdekes újítások 

elölt áll a rendőrség. A most készülő tör
vényjavaslattal egyidőben. amely a rendőr 
ség fegyverhasználali jogát szabályozza, 
Iólmerült a terv, hogy a budapesti rendőr
legénységet külföldi mintára,

guminlbottal szerelik fel.
A rendőrség vezetői között erre vonatkozóan 
eltérőek a vélemények: néhánvan alkalmas

Közben a csendőrök veszélyeztetett helyze
tükben segítséget kértek s rövidesen meg
érkezett néhány társuk is.

Nagy János az udvarról berohant a 
házba

s a vasvillával le akarta szúrni az 
egyik csendőrt.

Amikor ezt látta a másik csendőrőrmester, 
életveszedelemben forgó társa segítségére 
sietett s

rásütötte fegyverét Nagy Jánosra.
A földműves véresen terült el a főidőn. 
Azonnal orvost hívtak hozzá, aki megálla
pította, hogy’

a földműves meghalt.
A fegyverhasználat ügyében megindult a 

nyomozás, de vizsgálat indult a csendőrök
nek ellenszegült családtagok ellen is, akik 
közül

két férfit letartóztatott
a csendörség.

nak találják a gummibot bevezetését, má
sok viszont ellenzik.

Igen fontos és nagyjelentőségű terv az, 
hogy

Budafokot és Mátyásföld környékét 
rendőrileg Budapesthez csatolják.

Budafok, Mátyásföld, valamint a környéke 
eddig rendőrileg a pestvidéki kerületi fóka 
pitányság hatáskörébe tartozott. A közbiz
tonsági szolgálat ellátása szempontjából 
azonban feltétlenül előnyősnek mutatkozik, 
ha ezeket a területeket Budapesthez csa
tolják.

Szóbakerült még a VII. kerületi kapitány
ság keltéválasztása is. Rendőrileg ez Buda
pest legnagyobb kerülete, hozzátartozik 
Pestújhely is és

a lakosság száma kétszázezer lélek kö
rül jár.

A kapitányság területén tehát több ember 
lakik, mint akármelyik nagy vidéki kapj 
iánvság területén. Ezzel szemben a hársfa 
utcai kapitányságon mindössze néhány 
tisztviselőre hárul az óriási területű és né
pes kerület közigazgatási szolgálatának el
látása. A tervek szerint a kerületet kelté 
osztanák. Egyik fele, a belső terület meg 
maradna VII. kerületi kapitányságnak, n 
zuglói, herminainezöi és pestújhelyi részek 
bői pedig

megalakítanák a zuglói kapitányságot.
A belügyminisztériumban ezonfölül még 

egy újításról beszélnek:
a detektiveket jelvénnyel akarják el

látni,
amint ez a legtöbb külföldi államban már 
esztendők óla szokás.

a Royal Szállodában
Dőli. Dauber 14 tagú zenekarával látszik.

Gramolonlemezei a „Hls Master’a Volce“-nál kaphatók

gató megfogadja barátai tanácsát, 
nem Jelentkezik vallomástételre 

és a szabómester, aki „csak a szcenárium 
kedvéért" követte el a csalást, börtönbe 
kerül.

Idáig szól a szcenárium, amely alatt ez 
az aláírás szerepelt:

dr. Révész József ügyvéd Budapest.
Szekler Sándor a Budapestről érkezett szcc- 
nárium szövegét sértőnek találta magára 
nézve és

rágalmazást látott abban, hogy akárcsak 
egy szcenáriumban is, de azt Írják róla, 
hogy szélhámosokkal, csalókkal trafi

kál egy jó szcenárium kedvéért.
Ezért összeköttetésbe lépett erényi Ullmann 
Andor dr. budapesti ügyvéddel, aki megbí

Letartóztatták a Regnum Marianum 
kápolna perselyfosztogató 

harangozóját
A templomban elrejtőzött detektivek leplezték le a tolvajt

A Damjanich-utcal Regnum Marianum 
kápolnában mostanában rövid időközökben 
fölfeszitette valaki a perselyt és a benne 
volt pénzt ellopta. A kápolna gondnoka a 
rendőrség segítségét kérte. A főkapitányság 
ról szombaton

detektivek mentek a kápolnába és a 
templom bezárása után elrejtőztek. 

Éjfélkor kinyílt a sekrestye ajtaja, egy férfi 
osont be a kápolnába, egyenesen a persely
hez ment. A detektivek ekkor 

zásából rágalmazásért bepörölte dr. Révész 
József ügyvédet.

Ilyen előzmények után került az ügy a 
járásbíróság elé. Megidézték dr. Révész Jó
zsefet is, aki azonban a tárgyaláson kije
lentette, hogy

nem ő Irta a szcenáriumot és nem 6 
küldte azt Berlinbe, semmi köze az 

egész ügyhöz.
Ullmann Antal dr. ügyvéd indítványára ez
után a bíróság elrendelte, hogy Írásszakér
tők vizsgálják meg a szcenárium szövegét 
és az

Írásszakértők
megállapításától függ majd a további intéz
kedés. Addig elnapolták a tárgyalási a nem 
mindennapi ügyben.

előugrotlak rejtekhelyükről, 
elfogták és a gondnokhoz kisérték.

A gondnok megdöbbenve konstatálta, 
hogy

a perselyfosztogató nem más, mint Kiéin 
Artúr, a Regnum Marianum kápolna 

harangozója.
Kiéin Artúrt clöállitották a főkapitányságra 
és letartóztat Iák.

Mi számolunk 
minden fillérrel! 
Kövesse példánkatl

Különös rágalmazás/ pör 
Szekler Sándor filmgyári igazgató 

és Révész József dr. ügyvéd között 
» pör alapia: Thlma Linda észt táncosnő, Néger János 

szabó s egy Izgalmas fllmszcenárium

I I «

A büntető járásbíróságon Wamoscher dr. 
járásbiró különös rágalmazást pörben tar
lóit tárgyalást. A pör előzménye egy nagy 
port fölvert bűnügy és egy fllmszcenárium.

Néhány hónappal ezelőtt ítélkezett a tör
vényszék Néger János szabómester és fele- 
i('ge, Thima Linda észt táncosnő bűnügyé
ben. Néger János, a magyar származású 
szabómester, aki Berlinben élt, Thima Linda 
.'••giiségéXel az ottani észt konzulátuson ha
mis útlevelet szerzett, a hamis útlevél segit 
sógével viszont

ötezer dollárt vett föl Szekler Sándor
nak, az Universal Picturcs Corporaflon 

európai vezérigazgatójának nevében.
A dollárokkal azután Budapestre szöktek. 
Ili mindkettőjüket elfogták, elitélték, de az
óta már szabadlábon vannak.

Nemrégiben
Szekler Sándor levelet kapott Buda

pestről.
•A borítékból géppel Írott filmsscenárium

l(ALIIM
| ntltertótlealtl iolUuoxa Mejta j

került elő. A fllmszcenárium arról szólt, 
hogy egy szabó fölkeresi Szekler Sándort é.s 
különböző filmszcenáriumok megírására 
tesz ajánlatot. Az egyik filmdarab arról 
szólna, hogy egy filmgyári igazgató nevére 

hamis útlevelet szerez a főszereplő, 
az igazgató nevében pénzt vesz fel, megszö
kik és Európán át hajszolják. Szekler — a 
Budapestről érkezeti fllmszcenárium szövege 
szerint — azt válaszolja: ezek jó ötletek, de 
csak úgy, ha valaki valóban végre is hajtja. 
A szabómester ekkor

fogadást köt Szeklerrel, hogy ő el la 
követi, amit a azeenáriumban Irt.

A szcenárium ezután részletesen elmondja, 
hogyan szerez hamis útlevelet és hogyau 
sikkaszt a jó szcenárium kedvéért

Szekler tudtával éa beleegyezésével 
a szabómester.

Ezután következik a szélhámosság elkö
vetésének leírása, majd az, hogy a szabót 
elfogják és becsukják. Szekler ekkor jelent
kezni akar a rendőrségen, hogy elmondja, 
nem komoly csalás történt,

csak fogadásról tan mó, 
de a barátai lebeszélik, hogy ne jelentkei- 
Uk. mert neki lg baja Itta. A filmgyár! Igu-

12 biztosítóid, v. 50 varrótű, 
v, 2 pár paazom. kézelőgomb, 
v. 1 pár lalap, v. 8 csipke- 
motiv, ▼. 1 stoppolófa, v. 
1 blázzalnór, v. 4 acéling*  
gomb, v. 2 gyűszű, v. 1 kar*  
óraszalag, v. |2 pár pasz. 
makkpaplangomb, v. 8 tel 
febérnemilszám, v. 1 méter 

klöplicalpke

5 m köpperszalag, v. 1 gyér, 
mekzaebkeadö, v. 1 centi- 
méter, v. 2 inggomb, v. 1 m 
klöpllcslpke, vagy 1 levél 
gyöngyházgomb, v. | méter 
azönyegszegő, v. | öv, v, 
10 m fehér mdaelyemaujtáa, 
v. I pár Ingujj tartó, vagy 
2 matrózjelvény, szövött, 

▼. t hnrianyacsal

I

Maradékok
Ullstein-nzabásmintákat 

a leeúfabb isvassl év nyári raodelek atáa 
adndan aagyaághoa SJ Is nádas raktíran ártunk.

1 Intézeti zsebkendő, vagy 
8 selyemfényű stoppold, v.
1 m falvédöbortnl, v. 5 m 
batlsztaaaiag, v. 1 m valen- 
clennes- v. klöplicalpke, v. 
4 pár cipőfűző, v. 70 cm ha- 
rlsnyaguml, v. 8 tel fehér
nemű-monogram, v. I divat
csat, v. I m antlkbortnl, v.
2 pár vállpánt, v. 2 tel vá- 
uonhátú cérnagomb 20 »z- 

i

8 selyemfényű varrófonal, v, 
1 vég 8-5méter klöpllcslpíe, 
v. betét, v. I zsebkendő, v. 
1 lakk-, v. dflftlnöv, v. 1 pár 
illan, v. 1 kalaptartó, v. 
1 pár zoknitartó, v. I vég 
8 m gumi pert 11, v. 10 paplan- 
rózsa, vagy 1 alsószál la, 
1000 yardos, v. 2tct vászon
hátú cérnagomb 2ft. szám, 
v. 1 női nyakkendő, önkötőa

I

Corvin
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Kigyulladt es leégett a debreceni 
Ftiszerkereskedeltnl Rt. raütara 

Egy egér okozta a tűzvészt
Debrecen, március 6.

(A íiélfAi Napló tudósítóiának telefon
jelentése.) \ vasárnapra virradó éjszukán 
óriási liiz pusztított a debreceni Piac utcán. 
Hajnali négy óra körül

kigyulladt a Füwerkereskedtlml R. T. 
hatalmas raktárépülete, 

amely zsúfolva volt kávészsákokkal, cukor- 
ládákkal és egyéb értékes élelmiszerekkel.

A tíiz, amely nr egyik földszinti helyiség
ben keletkezett, villámgyorsan harapóáott 
tovább, b bár a tűzoltók percek alatt a 
helyszínen 'ollak, csak nógyóral megteszi 
telt munka után sikerült a tüzet eloltani. 
Addigra azonban már

Pénzbüntetésre és lefoglalt valutáik 
elkobzására ítéltek három sátoralja*  

újhelyi kereskedőt
Csak kihágás miatt Ítélték el a három kereskedőt

Sáfornljniijhely, márc. 6.
é.1 Hétfői Napló tudósítóidnak I tle főn

jei etil ésr.) A sátoraijaujhelyl járásbíróság 
szombaton ítélkezett Friedmann József, 
I.e/kovics Hermáim és Kiéin Salamon sá 
toraljaujbelyi kereskedők felett, akiket tud
valévőén röviddel ezelőtt

DudaJpeMen letartóztatott a rendőr
ség vnlutncsempészés gynnuja miatt. 

Friedmann Józsefnél tényleg talállak is 
8950 cseh koronát és 2500 schllltnget, Lef- 
kouictnál 10.500 cseh koronát és 3000 dol
lárt, Kitinnél pedig 150 dollárt.

A bárom kereskedőt annakidején az

Vílágkőríílí útra indult két 
szökevény kisdiák 
Rádión keresi őke! a rendőrség

Két kis diák kalandos eltűnése ügyében In
dított nyomozást a főkapitányság eltűnési 
osztálya. Sincs Józsefné, a Klauzál tér tt. sz. 
ház fchigyclönője bejelentette a rendőrségen, 
hogy Ivcmiégy esslendős l.ajos nevű fin, aki 
ÍV polgári iskolai tanuló, szombaton reggel

Hétfőn, március 7-én kezdődik 

..ÍSLiK^lR
uj, minden eddiginél szenzáció- 
sabb cikksorozata:

útja a gettóból
jhemhusbhbbkihímhihhhhbhf 

akirály 
udvarába

Szerelmek, kalandok, intrikák 
útvesztőiében a hatalom csúcsáig 
az ország összeomlása közben

Egy izgalmasan érdekes és kivé
teles karrier története

Vegye meg mindennap 
ai Esti Kurírt!

majdnem az egész épület leégett 
és a raktár tartalmának javarésze a lángok 
martaléka lett. A hozzávetőleges becslés 
megállapítása szerint

a kár körülbelül nyolcvanezer pengő.
Alig fejeződtek be az oltási munkálatok, 

amikor megkezdte munkáját a tüzvizsgáló- 
bizottság, amely igen érdekes megállapításo
kat tett. Megállapították ugyanis, hogy 

u tüzet egy egér okozta, 
amely egy kénesgyufával tolt dobozt rúgott 
meg. A dörzsölésre a gyufa lángralobbant 
és igy harapózotl tovább a tíiz. A kis egér 
szénnéégitt letérnéd is megtalálták a kor
mos gerendák közölt.

uzsoráinróság elé állították, amely azonban 
leszállította tllctékesüégét, megállapítván, 
hogy ügyükben csak kihágásról lehet szó. 
Igy került azután a bárom kereskedő ügye 
a sátoraljaújhelyi járásbíróság elé.

A járásbíróság ítéletében
mindhárom vádlottat bűnösnek mon
dotta ki és Friedmann Józsefet 300, 
Lefkovlcs Hermannl 2000, Kiéin Sala
mont pedig 200 pengő pénzbüntetésre 
ítélte ég egyben elrendelte a lefoglalt 

valuták elkobzását.
Az ítélet ellen, a vádlottak fellebbezést je
lentettek be.

szülei távollétében összecsomagolta rhanemüil. 
majd u szekrényből magához vett 200 pengőt 
és eltávozott. I’ár soros írást hagyott hátra 
szüleinek, amelyben

bejelentette, hogy Báder Lajos osztálytár
sával együtt hosszabb külföldi útra mennek,

Kassner prolongálva!
BREITBART és GRITA GELIN 

együttes fellépése a

Royal Orfeumban!
Délutáni előadás tél 5 órakor és este 9 órakor

vissza.
Szücsné déltájhan érkezeti haza és akkor 

találta meg fia hátrahagyott sorait. Nyomban 
átsietett a szomszéd házban lakó Báderékhoz 
es olt érdeklődőt, hogy vájjon az ö fiuk oda
haza van-e. Báderék a legnagyobb meglepe 
léssel hallgatták a házfelügyelő előadását és 
most már m<gértették, hogy tulajdonképen a 
két fiú miért is csapta be őt.

Az történt ugyanis, hogy Bdder Lajos, aki 
ugyancsak IV. polgári iskolai tanuló, szomba
ton reggel nem ment el az iskolába, azzál, hogy 

neki szombaton otthon kell maradni, 
mert az Igazgató ur egyik osztálytársával üze
netet fog küldeni szülei számára és addig, 
inig erre az üzenetre válasz nem érkezik, neki 
nem kell megjelenni nz iskolában. Pár perccel 
nyolc óra után megjelent Báderéknél, ahol 
csak a kisdiák éa édesanyja tartózkodtak oda
haza Szűcs Lajos és a következőket mondotta:

— Kedves Báder néni, az Igazgató ur engem

Papagájbetegségben meghalt 
egy mérnök Kölnben 

Széleskörű intézkedések a betegség terjedése ellen
Köln, március 6. amit az is megerősített, hogy a betegség tű-

Mintegy két héttel ezelőtt Köln-Deutzban 
egy mérnök és felesége influenzaszerü tüne
tekkel megbetegedett, s a házaspár állapota 
oly súlyosra fordult, hogy kórházba szállí
tásuk szükségessé vált. A házaspár betegsé
gének lefolyása

azt az alapos gyanút ébresztette, hogy 
a mérnök és felsége az úgynevezett 

papagájkórban betegedett meg,

MIAMI KÁVÉHÁZ
Délután: b közkedvelt GYÁRFÁS LACI DUÓ 

Eeísz 61/tl nyitva! Este: a világhírt! BÉKEFFY VOCAL-DUO

Vasárnap Kolozsvárra szállították 
Béldi Ákos gróf holttestét 

Bárdi Gabi férje ősi birtokán akart pihenni
A napilapok néhány sorban emlékeztek meg 

uzoni Béldi Ákos gróf belső titkos tanácsos, 
nyugalmazott főispán haláláról. Béldi Ákos 
;róf, akinek koporsója most 'lindult a Király- 
íágón túlra, kincses Kolozsvár házzsongárdi 
temetőjébe, a háború előtti Endély egyik leg
jellegzetesebb alakja volt, aki a régi időben 
gyakran változó kormányok alatt

tizennyolc esztendeig kormányozta Kolnzs 
vármegyét és Kolozsvár szabad királyi 

várost.
Hogy mi volt a titka annak, hogy ilyen hosszú 
ideig hirtn a váltakozó kormányuk bizalmát, 
nz egyedül nz ő mindenkit megvesztegető egyé
niségében rejlett. Nem tartozott az úgynevezett 
harcos főispánok közé. A nagy politikai küz
delmek közepette is inkább a békés kiegyen
lítő szerepét játszotta és a legszenvedélyesebb 
politikai harcok idején is — amelyekből külö
nösen Kolozsvár mint vezető kivette részét — 
mindig érintetlenül és intaktul állott az ö 
személye.

Erőssége a mindenekfelett való törvénytiszte 
let volt, amelytől soha, semmiféle körülmények 
között nem tért el. Sohasem nézte, hogy ki
nek mi a pártállása és mi a felekezete: előtte 
minden ember értékkel bírt, akit a köz szol
gálatában felhasználhatott. Évtizedeken ál el
nöke volt az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesületnek és elnöke volt hivatalból a szín- 
ügyi bizottságunk Is Ebben a minőségében 
mint a színművészet egyik rajongója élénk 
figyelemmel kísérte a kolozsvári Nemzeti Szín
ház működését és mindenesetre neki volt nagy
részben köszönhető, hogy a kormányok kivé
teles támogatásban részesítették az akkori ko
lozsvári Nemzeti Színházat.

Amikor az úgynevezett Eejérváry féle dara
bont kormány megalakult,

nyomban elhagyta a főispán! széket,
Állami ellenőrzés alatt álló telepünkről

szölöollvani/oK
IU párta PortAlis alanyon 
és hasal alma és gyöke
res vesssttk rendkívül leszál

lított árban kaphatók

Emom szoiűieiemio Rt
Biiapwt, Gróf Tina latvta.su t-1*̂  IV. mi,

Talatoa: Automata 8&&-4I

mert valamit akar mondani.
Bádcrné elhitte fia osztálytársának izasuiit 

és besieletl az iskolába. Beszélt az igazgatóiul, 
aki kijelentette, hogy

esze ágában sem volt az asszonyt hivatni.
Akkor azt hitte, hogy a gyerekek valami éret
len viccet csináltak vele és csak Szücsnétöl 
tudta meg, hogy tulajdonképen miért is volt 
szükség, hogy öt félrevezessék.

Kiderült, hogy amig ő az Igazgatónál járt, a 
kis Báder Lajos is összecsomagolta holmiját, 
még

a riasztópisztolyát Is magához vette 
és igy fölszerelve elindult a világkörüli útra.

A főkapitányság eltűnési osztálya rádió uh 
ján értesítette az összes vidéki rendőrhatóságom 
kát és határmenti rendőrkirendeltségeket a 
kisdiákok pontos személyleirásáról és ilyen 
körülmények között meg van a remény, hogy 
a kis Robinsonok rövidesen visszakerülnek a 
szülői otthonba.

neteinek fellépte előtt a mérnök néhány pa
pagájt vásárolt. A mérnök

a hét közepén meghalt
és feleségének állapota is életveszélyes. A 
rendőrség minden intézkedést megtett, hogy 
megakadályozza a veszedelmes betegség to
vaterjedését. A mérnök-házaspár papagájait 
nagy óvatossággal a berlini A’och-intézetbe 
szállították megvizsgálás céljából.

és ekkor kapta a királytól a valóságos belső 
titkos tanácsosságot is De a föispáni széktől 
való megvólása felszabadította cselekvési sza
badságát és az akkor már hosszú idők óta 
özvegységben élő gróf

feleségül vette a kolozsvári Nemzeti Szín
ház akkori primadonnáját, gróf Zayné 

Bárdi Gabit.
Ez a házasság az akkor már élte őszének kü
szöbén lévő gróf családja részéről erős ellen
zéssel találkozott, öt gyermeke volt Béldi 
Ákos grófnak és pedig egyetlen fia: Béldi Fe
renc gróf és négy szépsége*:  leánya, akik közül 
három már — tervezett házassága elölt — férjnél 
volt és pedig az egyik gróf Mikes Zsigmond, 
a másik gróf Mikes Kdeme'i. a harmadik Bánat 
Elemér felesége volt, míg a negyedik, a leg
fiatalabb még otthon volt abban az időben 
édesatyjánál.

Béldi Ákos gróf megvárta hajadon leánya 
esküvőjét is Teleki Gém grófiul és azután 
megtörtént az ő házassága — Bárdi Góbival. 
Ekkor úgy érezte, hogy fiatal felesége odalent 
kényelmetlen helyzetbe kerülhetne családjával, 
felköltözött Budapestre, ahol előbb a Belváros
ban lakott, majd felépült a saját villája a Vin
cellér-utcában, ahol azután

teljes elvonultságban élt egész haláláig 
feleségével, Bárdi Gahlval,

nkl ugyancsak kikapcsolódott teljesen eddigi 
életéből és valósággal mintaszerűen töltötte h*  
a szerető hitves szerepét férje, Béldi Ákos gróf 
mellett.

Nyolcvannégy esztendős volt most, hogy el
költözött az élők sorából és utolsó kívánsága 
az volt, hogy

ott pihenhessen Kolozsváron,
a Béldlek ősi temetkező helyén.

Hetenként 10.000 
Havonta 40.000 ember 
olvassa a

latvta.su
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hírek
A Keresztrejtvény- 
Olímpiász III. heti 

50 dijának nyertesei:
IH. ml politikai keresrtrejt ♦ínyünk mefftftAi kösbll a

kövelkriö ajándékokat ositoluk iáét:
1. t gyönyöiü asztalterítőt 8 szalvétával Víg Emllné, 

Budapest, Személyr.ök-u. 23. — 2. 2 drb wöllyét a Víg 
színházba Artnrl Samu, Budapest. Dohány-u. 23. — 8. 
1 drb ezüst ceruzát Árvái Hujnal, Budapest, Budafoki
ul 10/8. — 4. 1 húskonzervet Nórák István, Budafok, 
llárossziget. — 5. 2 jegyet a Hoyal Orfeumba Ady Győző, 
Budapest, lalcnhegybut 21. — 8. 1 színez lámpaernyöt 
Almássy Gézáné, Kispest, l’etőfl-u. 35. — 7| 2 drb jegyet 
a Hoyal Apollóba Zöldi Gyftrcy. Budapest, Vig-u. 28. — 
8. 2 drb jegyet a l óriimba Rosenfeld Andor, Budapest. 
} odmanirzky'il. 67 — 9. 2 drb jegyet a Palace-mozgóba 
Sehiniedt Endre, Budapest. Csengeri-u. 12. — 10. 2 drb 
jegyet az Ufóba Alc*  ■ Gyula. Budapest. Mész-u. 12. —
II. 2 drb jegyet az . rúniába Glück Zoltán, Budapest.
Ó utca 29. — 12. 2 drb jegyet a Gorvin-szinházba Farkas 
l.dszió, Budapest, Kolienbuler-u. 29,’b — 15, 1 drb Valea- 
csövet Szántó Berci Baintoníüred. — 14. 1 csomag Vclosa 
fürdőtabb.'ltát Demeter l.icike. Kecskemét, N'yv.l-u. 1. — 
15. *4  évi elófizelést n Tündérujjakra Adler Ilonka, Új
pest. Arpád-u 37. — 10. 1 doboz „Drcher Mául" csokó 
fádét Apor Magda, Budapest, Zsigmond-u. 1. — 17.
1 Echo ródiólámpál Kemény József. Kistjrcsa. — 18.
1 Echo rádiólámpót Grossmann Gyula. Budapest, Iza 
Vella-U. 49. — 19. 2 drb jegyet a Komédia Orfeumba ' 
Zsuffa László. Budapest. Buday I.ászló-u. 8. — 28. 1 do
boz Ovomnltine-t Dnró Gézáné. Tntatóvé-ros. — 21. 1 pár 
<ie-Vi harisnyát Tólb Ibolya, Nagykáriis. Kürt-u. !. — 
22. 1 fényképutalványt Mórktis litnne. Budapest, Bálvány 
utca 18. -- 25. 1 fénykénutalványt Gold István. Buda 
pest Vilma királyné ul 25. — 24. 1 bronz cigaretta
eloliót Mcrslts Ferenc, Szentgothárd Széchenyi ut 16. — 
2> 1 doboz Ery-karika süteményt österreicher ödünné. 
Budapest. Lónyai-u. 58 — 26. 1 fotóalbumot l.lehteiwlein 
Károly. Budapesf-Ölmda. Hajógyár. - 27. 1 kozmetikai 
fellelést Wnlf Béláné. Budapest. Budnfoki-ut 20. — ’fl.
1 kozmetikai kezelést Weidlngcr Hullt. Budapest, 
Zsolnai-ut 12. - 29. 1 csomag Pilavln fürdőtablettát Ne
mes János. Budapest. Alsó erdősor ft. — >8. 1 csomag 
Heller-saitot Schlenger Llpól. Budapest Székely Bcita- 
]an-u 20. — 31- 1 sportszemüveget Zvarfn.vl Lajos, Bé 
késcs'abn. Breznvik-u. 3. - 32. 1 fényképutalványt K. 
Vagner Mária. Kispest Hofher-u. 47 — 33. 1 fénykép 
Utalványt Lled) István. Pesterzsébet Thökóli-u. 6. — 34.
2 személyes Bródy-vacsorát Weiss Leóní Budapest. 
Akácfa-u. 10.-35 1 pár GFB-harisnyát Zöldhelyi Irén, 
Budapest. Tisza Kálmán-tér 2. — 35. 1 doboz finom le
vélpapírt László Imre Salgótarján. - 37. 1 borotválkozó 
csomagot Konkoly Béla. Pécs. BAthcry-u. 17. — 38. 1 
fergókondenzátort Bombála János Rákospalota. Eszter 
házy-u. 21. — 39. 1 doboz „Cadeau" csokoládét Spitz 
Dezsflné. Budaörsi De’sewflv u. 30. - 49. 1 zseblámpá' 
Holla József. Pestszentlórlnr, Gyöngyviróg-n. 13. — 41. 
1 doboz Yes-pudert és 1 Yes-szappant Cseri Róza Buda 
pest, Páva-u. 28.- 42 1 olasz kerámiái Hercseg Lajos 
I jpest Nádor u. 25. — 43. 1 üveg kölnivizei Wirtarhaltrr 
Klára, Budapest. Aréna-ut 38. - 44. Í4 évi előfizetést a 
Ttádió-Fotónmntórre Tóth Ibolya. NasykörKs. Kürt-u. 1.

45. 6 nagy doboz Egger-mellpasztillát Tarcz József 
Rmlapest, Rózsa-u. 22. — 46. 1 üveg Yestor ételízesítőt 
és 10 leveskockát Wolster Sóndorné. Szered Madách u 
2.1 — 47. 3 doboz Boxy-cipókrémet Pillsy Pál Alberti 
lest, (Pest vm.) — 48. 5 dtb Meister-szappant Zwilllnaer 
Andor, Peatszanllőrlnc üllói-ut 131 — 48. 1 üveg
..Gamma" hajszeszt TfUzkő Gyula Szentendre. — M. 1 
könyvet Merk 1.ászló. Budapest Aradi-u, 28.

A vidéki nyerteseknek, valamint a budapesti és kör 
tiyékbeli nyertesek egy részének az ajándékokat postán 
küldöttük el. Kérjük azokat a nyer'eseket, skik még 
ajándékukat nem kanták meg. szeike'’fAséPönkhen ked 
den. szerdán, de legkésőbb csütörtökön fél 2 és 3 óra 
között jelealkmmi szíveskedjenek, mert ezen az Időpon
ton túl nem áll módunkban az ajándékokat; illetőleg az 
ajándékokra jogosító utal vány okai kiadni

A HÉTFŐI NAPLŐ 
szerkesztősége.

- Borult, esős idő. Vasárnap enyhe borús 
Idő volt, délután pedig megeredt az eső. A 
Meteorológiai Intézel prognózisa szerint to
pábbra tg borult idő várható délnyugatról 
terjedő esőzésekkel.

—■ Liszt Hugó ékszerész (IV. Váci-u. 9.) 
megbízások folytán jóminöségü brilliáns 
ékszert, valamint drágaköveket legmagasabb 
árban vesz.

Évtizedes múlt után

■ ■ B helyiségben 
jelszóval 

változatlanul szolid 
elvekkel kizárólag

nrtmagaiasaiiaK jegyében
ma, március hó 7-őn, hétfőn

dluaiáruhÉzamal

Magyar pengőért 
magyar árut!

Kérem t régi vevőimet lakáscímüket 
velem közölni. — Divatlapomat rövidesen 
küldöm. — Telefon 45-0-26

Selyem-osztály 
Szövet - osztály 
Mosókelme-osztály
Vászon-osztály 
Posta-osztály

Rákóczl-ut 64. fögSigaw

a „kasszafuröklraiyiM
Siska Mtnaiv. a reuoíueres betörő nűuarauei együtt 

fosztogatta a sashalmi és mátyásföldi vinakai
A főkapitányságra ma reggel megbilin

cselve hoztak a detektivek két férfit és egy 
nőt. Jó fogást csináltak velük; az egyik 
férfi Siska Mihály betörő volt, az asszony 
Mária nevű nővére, aki segédkezett a betö
résekben, s akik torra fosztogatták a sas
halmi, mátyásföldi és cinkotai villákat, n 
harmadik pedig Rozumkó Géza volt, a bu
dapesti kasszafurók királya.

Sashalmon és környékén az utóbbi he
tekben sorozatos betörések fordultak elő. 
Tegnap éjszaka a sashalmi Thököly-ut egyik 
villájának lakói arra riadtak föl, hogy 

betörő jár a ház körül, 
mire segítségért kiabáltak.

Éppen a ház elölt haladt el Tóth Sándor 
munkás és Wagner János fiiszeres, akik 
észrevették, hogy

egy férfi szalad ki a házból 
és vad futással menekül. Tóth és Wagner 
utánavetették magukat. Már-már ulőlérték, 
mikor az üldözött szembefordult velük, 

revolvert rántott
és rájuk kiáltott:

— Aki egy lépést tesz, lelövöm, mint a 
kutyát!

Az üldözők azonban nem ijedlek meg, 
rávetették magukat,

lefegyverezték,
mielőtt még elsüthette volna a revolvert, s 
rendőrnek adták át.

Kiderült, hogy Siska Mihály a neve, állás
nélküli napszámos. Rendőrségi kihallgatása 
során megállapították, hogy

a nővérével, Siska Máriával együtt

— A kalapácsolással elárulta magát a te
hetségtelen falbontó betörő. Vasárnapra vir
radó éjszaka az Erzsébet-körut 34. számú 
ház felügyelője hangos kalapácsolás zaját 
hallotta a pincéből. Nyomban arra gondolt, 
hogy betörő jár a pincében. Rendőrt hivott, 
azzal együtt lement a pincébe ahol a lim
lom közé elbújva találták Máté Mór László 
állásnélküli gépmunkást. Máté Mór belopod 
zott a pincébe, hozzáfogott, hogy kibontsa 
a falat és behatoljon a pince fölött levő 
■selyemáruüzletbe. A betörő, aki nem volt te
hetséges a szakmájában, olyan hangosan 
kalapácsolt, hogy elárulta magát. Máté Mór 
Lászlót letartóztatták.

— Lewln Miksa, a Corvin Áruház elnöke 
ötvenéves. Max Lewin, a Corvin A ruház el
nöke március íO-én ünnepli születésének 
ötvenedik évfordulóját. Alkalmazottai, tiszt
viselői és munkatársai meghitt ünnepséget 
rendeznek ez alkalomból tiszteletére. Leivin 
meg is érdemli az ünneplést, hiszen jelentős 
reprezentánsa a magyar üzleti életnek és 
sokszáz embernek ad kenyeret. A külföld
ről ideszármazott elnöklgazgató követésre- 
méltó gesztusokkal szerzett magának helyet 
mindenki megbecsülésében, kevés jótékony
sági akció éléről hiányzik a neve, amely 
egyúttal azt is jelenti, hogy nagyarányú se
gítséget is visz az arra rászorulóknak.

— Elítélték a fogházban kitervelt csalásért. 
Nagykanizsáról jelentik: A törvényszék most 
tárgyalta Helmschütz Flórián rovottmultu csaló 
bűnügyét, aki annakidején a törvényszék fog
házában össreismerkedett Németh Miklós fe- 
gycnccel, akit Borsos Jenő uradalmi erdőőr Ic- 
lövéséért Ítéltek cl. Heimschütz kiszabadulása 
után felkereste Németh családját s párszáz 
pengőt akart kicsalni azzal, hogy mint törvény
széki tisztviselőnek módjában van Némethet ki
szabadítani. A szélhámosságot azonban lelep
lezték, letartóztatták és a törvényszék most 
kilenchónapi börtönre ítélte.

— A Vácf-ull Uzlctfosrtogntás gyanúja miatt 
előállítottak egy fiatalembert. Vasárnap előállt 
lottók a rendőrségre Zsíros János 28 éves cipész- 
•egédet, akit azsal gyanúsítanak, hogy részt vett 
a Váci úti ruhaűzlet kifosztásában. Néhány hó
nappal ezelőtt nagyobb csoport rohanta meg a 
Váci-uti Splegel-féie ruhaflzlelet és kifosztotta. 
A fosztogatók közül néhány fiatalembert elfog
tak. A társaság néhány tagja azt vallotta, hogy 
a fosztogatásra Mogyoró István munkás buj
tatta fel őket aki azonban megszökött. Szóba- 
került Zsíros János neve is, akii most elfogtak. 
A fiatalember határozottan tagadja, hogy va
lami köze volna a fosztogatáshoz. Holnap kü
lönféle szembesítésekre kerül a sor s a szembe
sítések fogják tisztázni a dolgot.

-- A nagy kanizsai Izraelita hitközség vi
haron közgyűlése. Nagykanizsáról jelentik: 
Az itteni izraelita hitközség vasárnap dél
előtt közgyűlést tartott, amely mindvégig 
viharos, izgalmas hangulatban folyt le. A 
hitközség ellenzéki csoportja ugyanis azt 
indítványozta, hogy a jövő évi költségvetési 
tételeket 20 százalékkal redukálják. Emiatt 
olyan szenvedélyes viták támadtak, hogy a 
közgyűlést felfüggesztették s csak a délutáni 
órákban folvtatták. amikor elhatározták, 
hogy a költségvetés tételeinek megvizsgálá
sára bizottságot küldenek ki. A hitközség 
egyébként ma, hétfőn tartja elnökválasitő 
ülését. Dr. Halphtn Jenő és dr. Wclsi Lajos 
Ügyvédek között éles harc folyik az elnöki 
tisztségért*  

ők követték el az utóbbi időben a környé
ken történt betöréseket.

Siskáék bevallották, hogy a betörésen 
szerzett holmik egyrészét Widrang Géza 
nevű rokonuknál rejtették el, illetve l Vid
rán.? értékesítette azokat. Megmondták azt 
is, hogy az orgazda az Árpádtelepen lakik

Azonnal detektivek mentek az Árpád
telepre és Widrangot keresték. Mikor meg
látták, a betörési szakcsoport detektivjei, 
akik jó! ismernek minden „szakmabelit", 
meglepetve konstatálták, hogy

a Widrang Géza néven szereplő ember 
nem más, mint Rozumkó Géza hírhedt 

kassza fúró,
akit a bűnözők világában a „kasszafurók 
királyának" ismernek.

Az utóbbi időben Budapesten egész sereg 
falbontásos kasszafurás történt s a delek 
(ivek hiába hajszolták a tetteseket. Mint 
ilyenkor szokás, utánanéztek, kik azok a 
kasszafurók, akik éppen szabadlábon van
nak Megállapították, hopy Rozumkó, a hir 
hedt kasszafuró most éppen szabadlábon 
van. Arra gondollak,

esetleg ő követte el a kasszafurásokot 
és ki akarták hallgatni, de seholsem talál
ták. Most aztán kiderült, hogy fölvette mos
tohaapja családi nevét és

Widrang néven lakott az Árpádtelepen.
A véletlenül kézrekerült híres kasszafuró! a 
főkapitányságra vitték és most folyik a ki
hallgatása, van-e valami köze a legutóbbi 
sorozatos kasszafurásokhoz, amelyeknek a 
tetteseit eddig hiába keresték.

— Tisztázódott a Vállalkozók Lapja igazga
tójának halála. A VI. kerületi tisztiorvos vasár
nap jelentést tett a főkapitányságon, hogy 
Rusznyák József, a Vállalkozók Lapja .52 éves 
igazgatója szombaton hirtelen meghalt Nagy
mező-utca 8. szám alatt lévő lakásán s mivel a 
halál okát kétségtelenül megállapítani nem le
heléit, kérte a rendőrséget, hogy intézkedjen a 
boncolás felől s indítsa meg az esetleges vizsgá
latot. A tisztiorvos bejelentése után jelentkezeti 
a főkapitányságon Rusznvák háziorvosa, aki 
közölte, hogy az igazgató hosszú idő óta szív 
bajban szenvedett és ennek következtében 
hunyt cl. A rendőrség tisztázva látva az ügyet, 
a vizsgálatot megszüntette.

BE3

KAMARA

Ma . /premier «

legújabb nagy bűnügyi filmje;

AZ ÜLDÖZŐ
(Dér Draufganger)

Női főszereplők:

Eggert Márta és Gerda Maurus

Felhívás!
Kimiijük egymás egészségét! 
Villamoson, színházban vagy 
társaságban az influenza 
bacillusai leginkább tüsszen
tés, vagy köhögés által ter
jednek. Hogy abetegséget ne 
terjessze, ne köhögjön is ne 
legyen hurutos: használjon 
Egger-féle Mellpasztillát. 
Minden gyógyszertárban is 
drogériában kapható.

— Élénk érdeklődés a mezőgazdasági kiállí
tás iránt. Évtizedek óla tavasz küszöbén ren
dezi az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
mezőgazdasági kiállítását, amikor is a magyar 
gazdák és mindazok, akik velük együtt dolgoz
nak, beszámolnak ország-világ előtt a magyar 
tehetség és képesség alkotó erejéről. Ez a ki
állítás a magyar mezőgazdaság nagyhete, ör
vendetes jelenség, hogy a gazdák fokozottan 
értékes anyagukkal ez évben a váraokzást sok
szorosan meghaladó számban vesznek részt a 
kiállításon. Külön érdekessége az idei mezőgaz
dasági kiállításnak, hogy a rádió március 17-én 
délután - '-'5 ig élénk, hangulatos helyszíni 
közvetítést ad területéről. A kióllltás március 
17—21 lg tart

— Kínai árusokat tartóztattak fel a határon. 
Nagykanizsáról jelentik- Tegnap reggel az 
olaszországi gyorsvonattal hét kínai árus akarta 
átlépni a határt, de mivel szabályszerű útleve
lük nem volt, kitoloncolják őket az országból. 
Az árusok elmondották, hogy a Kínában urat- 
kodó jogbizonytalanság miatt menekültek el a 
apró értéktárgyak árusításával akartak meg
próbálkozni Magyarországon.

— Gyiijtogatásért letartóztattak egy het
venéves embert. Nagykanizsától jelentik: 
Sármellék községben egy ház kigyulladt s 
miután a tüzet eloltották, a csendőrség le
tartóztatta Rebus János 70 éves gazdát, akit 
azzal gyanúsítanak, hagy <5 gyújtotta fel a 
házal. Rebust, aki tagadja a gyújtogatást, 
a nagykanizsai törvényszékre kisérték s ma 
döntenek további sorsáról.

UFA
SZÍNHÁZ

Ma i 
premier !

I
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A francia filmszínészek 
értékes ajándéka 

Petire hozták a „Párttb háztetők alatt' 
rendezőjének legszebb filmjét.

Szombaton éjjel intim müvészközönség előtt 
• Fórum filmszínházban levetítették a követ 
kérő hetek legszebb és legfinomabb fllmszen 
rációját. Rcnó (,laire legújabb filmjét, amely 
riok ríme: „Édes n szabadság!'*  Ez a film tulaj
donképpen a most Fejtre érkezett francia film 
aziné'zck, igy

I’rejean Albert éa Annabella ajándéka.
ók hozták magukkal világhírű rendezőjüknek 
legújabb filmjét és a budapesti művészvilág 
elitjének alkalmat adtak, egv éjszaka ezt a fii 
roet megtekinteni. René Ciliire, aki a „Párisi 
háztetők" és a ..Milliók" cimü filmjével meghó
dította Budapestet, annyira, hogyha ezekről a 
filmekről esik szó. méltán fölragyog a szem, 
ezúttal ráduplázotl minden eddigi alkotására. A 
fiim tulajdonképpen egy mélyen/árá, chapltnl 
szatíra. Két csavargóról, szökött fcgyencről van 
szó, az egyik bilit tétlenül élelmes és óriási kar
riert csinál. a másik egy rendkívül kedves, 
rigvclogvolt figura. Ez

úgy botllk bele « másik karrierjébe, hogy 
esésében ezt Is magával rántja.

r>e mindketten felrúgják a múltat, amely egyik
nek hatalmas vezérigazgatói szobát, a másik
nak munkaruhát, de mind a kettőnek rahbllin
< irt jelentettek, hogy azután mindent /elejtve, 
újra klálljanak a: országúira, muzsikálni az 
cgyccnllmcsekért. De mindenekelőtt: Édes a 
szabadsági Ez a film, amely a közeli napok 
szenzációja lesz, olyan finom, annyira nr'letsá- 
gos, hogy külön meg kell emlékezni róla.

— Ottó királyfi betegsége. Steenocker- 
zeelből jelentik: Vasárnap délután két órai 
keleltel kiadott orvosi jelentés szerint Ottó 
királyfi az elmúlt éjszakát jól töltötte. Fáj- 
(Inltnni elmúllak. Orvosai annyira meg van
nak elégedve állapotával, hogy több jelen
test nem is adnak ki betegségéről. A királyfi 
most esedékes vizsgáit betegsége miatt a 
nyárra halasztották.

— Vay főispán kiáltványa a gazdákhoz. 
1: író Vay László, Hnjduvármegye és Debrecen 
főispánja, mint it Tiszántúli Mezőgazdasági 
k imám elnöke, kiáltványt bocsátott ki, amely- 
I ■ ii utal orra, hogy n mezőgazdaság mai su- 
)vo« helyzetében különböző pártpolitikai cso
portok akarják megnyerni n gazdákat politikai 
törekvéseikhez, holott a mezőgazdaság válságos 
helyzete mm lehel politikai jelszó, hanem azt 
az egyetemes érdekek szempontjából kell meg
oldani. J•’< Ihivja a gazdaközönséget, hogy ne 
engedje magái félrevezetni, hanem tömörüljön 
ryu táborba pártpolitikai szempontok nélkül
< s igy egyesült erővel igyekezzenek tnlpraálli- 
I mi az agrártól sndnlmnt

— A népszövetség pénzügyi bizott
sága és a dunai konföderáció. A nép
szövetség pénzügyi bizottságit vasárnap 
Sitvieh olasz delegátus elnökletével ülést 
t.irtott. amelynek programján a ma
gyar és nz osztrák ndósságkérdés. valamint 
bizalmas, Görögország és Bulgáriára vonat
kozó pénzügyi problémák állottak. Francia 
körökben kijelentik, hogv azok az ajánlá
sok, amelyeket a bizottság meg fog szöve
gezői, nem lesznek mentesek » francia 
Dunakonföderáció állal való befolyásolásló 
és nagy jelentőségük lesz, az érdekelt orszá
gok pénzügyi helyzete szempontjából.

— A vilúgköriill útjáról visszatért Béke ff y 
vokál duó i'lénként n Minnti kávéházban ját
szik nagv sikrrrcl: délután a közkedvelt Gyár
fás I.iiel duó szórakoztatja n közönségei.

— A Sludlrr Mihály sodronygyár 60 éw’s.
— Vigyázzon n családjára s vegyen 40 fülé 

rr» riltninl, mert meghűlésnél a Pdnvln tenge
risós és fenyőkivonatoj gőze belélegzésre fe- 
lühnulhatnlhin

A l’cstl Chevra Kadlsa március hó 7-én. 
hétfőn délutm 5 ómkor n Rombach-ulcal isi- 
nagógáhnn alapítási ünnepélyt tart.

Klvltrll kedvezmények ■ cseh-szlovák 
prágai tgsnsrl áruminta*  faárral kapcsolatban. 
' cseh-szolvák pénzügyminisztérium rendeleté 
értelmiben a vásárokra küldött árukhoz de- 
vitaengedélyre nincs szükség. Közelebbi fehi- 
l.igosjlasokkal a prágai órumintavásnr infor
mációs osztálya (Prága, Messe-Pahistl szolgál.

Házasságszédeigűt fogtak vasár
nap a Dícsl-mozi előcsarnokéban 

Fölismerte egutlt becsapott monvasszonva
Vasárnap este izgalmas jelenet játszódott 

le a Décsi-mozi előcsarnokában. Egy jól öl
tözött hölgy, miközben mozijegyet váltott, 
rápillantott egy mellette álló jegyváltó fér
fire, azután lármát csapott:

— Rendőr! Rendőr! — kiáltotta — 
fogják el ezt az embert, ház.asságszé- 

delgő szélhámos.
Rövidesen ott is termett a rendőr és előállí
totta a főkapitányságra, a kővéres, jól meg

tojások tejcsokoládéból
— Wolfner József temetése. A társadal

mi, politikai és gazdasági élet reprezentán
sainak osztatlan részvétele mellett helyezték 
örök nyugalomra vasárnap délelőtt újpesti 
Wolfner Józsefet, a kiváló nagyiparost, a 
Wolfner-bőrgyár társtulajdonosát a Kere
pesi uli izraelita temetőben lévő családi 
sírboltban. A díszes érckoporsó körül a csa
lád tagjain kívül ott láttuk Wckerle Són 
dórt, Itipka Ferencet, Vida Jenőt, Fellner 
Páll, Fenyő Miksát, Fábián Bélát, báró 
Madarassy-Beck Marcelt, Stein Emilt, Bún 
Józsefet, báró Guttmann Henriket, Márkus 
Miksát, Herezeg Ferencet, Semsey Aladár 
újpesti polgármestert és az izraelita hitköz
ség elöljáróságát, élén Stern Samu elnök
kel. A Wolfner-gyár vezetői, tisztviselői és 
munkásai is százával vonultak fel a teme
tésre. Dr. Hevesi Simon főrabbi megható 
gyászbeszéde után Vágó Miksa kir. taná
csos, vezérigazgató megható beszédben bú
csúzott el a Wolfner-gyár tisztviselői és 
munkásai nevében az elhunyt nagyiparos
tól, majd Metzler Jenő, a MOKTÁR vezér
igazgatója mondott hatásos búcsúztatót. A 
gyászoló család tagjainak részvétüket fejez
ték ki vasárnap: József főherceg, Auguszta 
főhercegasszony, báró Szterényí József és 
sokan mások.

— A belvárosi Frontharcosok összejövetele. 
Az Országos Frontharcos Szövetség belvárosi 
csoportja elhatározta, hogy a csoport tagjai 
minden vasárnap délelőtt 1! órakor összejöve
telt tartanak az Egyetem-téri Mil.lós-fé\e ven
déglő különtermében.

IMOVOPIhl 
szénsavas fenyőfürdő-tabletta **O  fillér

— A mészáros Ipartest illet közgyűlése. A 
Budapesti Mészáros Ipartestület vasárnap dél
előtt tartotta inog ezévi közgyűlését. Kollár 
Gábor elnöki megnyitója és Lcipnik Miksa je
lentése után Heisz Árpád bejelentette, hogy az 
iparlestület költségvetését 41.000 pengőről ,'!5 
ezer pengőre szállították le. Többek felszóla
lása után Hadinger Edét választották meg az 
iparlestület uj alelnökévé. Végül Csányi Mik
lós dr. ipartestük ti ügyész nz alapszabályok 
módosítását terjesztette elő.

— Öngyilkos lett, mert félt az Influenzá
tól. Szegedről jelentik: Korom István G4 
éves gépkezelő tegnap, mialatt hozzátartozói 
nem voltak otthon, felakasztotta magát. 
Tettél azért követte el, mert már napok óla 
megbetegedett influenzában és attól tartott, 
hogy meghal.

— Bolt-premier less hétfőn a Riikóczl-ut 64. 
vámu házban. Neumann László nevét a Calvin- 
hrről már ismeri az egész ország. Az üzlet ma
gyar gyártmányok propagálásának a jegyében 
indul, gyönyörű anyagokat hoz forgalomba — 
a legkitűnőbb minőségű magyar árut.

— Az 5 -j- I lámpás dinamikus hangszóróval 
egybeépíti ti 7050 ej Orion rádió mindazt nz 
előnyt és kényelmet nyújtja, amit egy készülék
nél a modern rádiózók megkívánnak. Egy tár
csával kezelhető, nem kell hozzá antenna, sem 
földvezeték, csupán a hálózati konnektorba 
kapcsolandó, tehát nincs helyhez kötve.

termett férfit. Először Liebner Sándornak 
mondotta magát, majd azt mondotta, 

Aszódi Sándor a neve, 
volt kereskedő.

Aszódi ellen már több feljelentés érkezett 
házasságszédelgés miatt. Az előállított ember 

tagadta,
hogy szélhámoskodott volna. A főkapitány
ságon folyik a kihallgatása, hogy tisztázzák 
az ügyet.

— Véres utcai támadás két szegedi szí
nésznő ellen. Szegedről jelentik: A vasár
napra virradó éjszaka hangos és véres tá 
madás zajlott le a Deák Ferenc-utcában. A 
szegedi szinház két színésznője, akik va
csora után hazaindultak lakásukra, talál
koztak egy társasággal, amelynek egyik 
tagja sértő megjegyzéseket tett rájuk és 
mindenáron beléjük akart kötni. Az egyik 
színésznő tiltakozott, erre a társaság egyik 
tagja egy ökölcsapással földresujtolta. A 
színésznő arcán kibuggyant a vér. Társnője 
segítségért kiáltozott, mire őt is leütötték. 
Végre a hangos botrányra előkerült az őr
szemes rendőr is. A támadók erre futásnak 
eredtek, azonban izgalmas hajsza után a 
Tiszaparton sikerült őket elfogni. A fiatal
korú támadók ellen megindult az eljárás.

— Uj hegedűs csodagyerek tűnt föl vasár
nap. Meghívott közönség előtt mutatta be 
Studer Oszkár, a Zeneakadémia kívülálló hege
dűtanára vasárnap két nagyreményre jogosító 
tanítványát: a 14 éves Fenyves Lórántot és 
Janzer Györgyöt. Janzer György már felnőtt 
fiatalember, nála a kiforrott tudás korának és 
kitűnő iskolájának is betudható. Annál meg
lepőbb a kis Fenyves leránt nagyszerű kész
sége. Tónusa meleg, férfias, virtuóz technikája 
szemkápráztató, vonóvezetése biztos, fejlődés
képes. Mindezeken felül csodálutos, ahogyan a 
müvek eszmei tartalmát felfogja és közvetiti. 
Tomboló sikere volt.
A krresxtrcjtvény-ollmplász VI. dijat

« 5 láiw bronz eöéflíöcsiliar
Adja: Bán Aladár cslllárgyár (Andrásay-ut 83.)

— A Piarista Diákszövetség közgyűlése és a 
tatai eset. A Piarista Diákszövetség Sipőcz 
Jenő dr. polgármester elnöklésévcl vasárnap 
évi közgyűlést tartott. A közgyűlésen több mint 
kétszázan vetlek részt, köztük számos közéleti 
előkelőség. Sipőcz polgármester és Rcibner 
Márton tankerületi főigazgató mondottak be
szédet. Macskásy Ferenc, szóvótette a piarista 
rendet a tatai esettel kapcsolatban ért súlyos 
sérelmet. A közgyűlés annak a meggyőződésé
nek adott kifejezést, hogy a piarista rend nagy 
érdemeire egy ilyen méltánytalan eset semmi- 
filc káros fényt nem vethet. A szövetség ki
fejezést adott azon hitének, hogy a független 
biróság elégtételt szere: a meghurcolt piaristá
nak és a rendnek.

— Debrecen eladja házalt, hogy fizethesse
tartozását. Debrecenből jelentik: Vasárnap
érkezett le n belügyminiszter hozzájárulása 
Debrecennek ahhoz a tervéhez, hogy bérházai
nak egy részét eladja. A város ezt azért hatá
rozta el, mert igy kívánja külföldi kölcsöne!- 
m-k egy részét visszafizetni.

— „0, jaj, megfojt ez az átkozott köhögés!" 
— kiáltanak fel azok, akik még nem használ
ták a dr. Egger mellpasztillát. Ila hurutos, kö
hög. okvetlen vegyen gyógyszertárban vagy dro
gériában ezen kellemes izü cukorkóból, mert 
hatása gyors és biztos.

— Szenzációt keltett Kozma idényelölti 
tavaszi vasára. Még e héten meghosszabbítva. 
Kúroly-körut 3. a sarkon.

— A Vlostcrln a gyermek egészséges csont
rendszerének egészséges fejlődését biztosítja. 
Biztosan megelőzi az angolkór kifejlődését.

— A hág teltsége, májtajéki fájdalmak, 
emésztési nehézségek, gyomorbélhurut éa 
sárgaság a természetes „Ferenc József'*  
keserűvli használata állal megszüntethető^ 
és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé 
irányuló vér*-ólulások  ellensúlyózhatók. Gyo
mor- és bélspecialisták igazolják, hogy a 
Ferenc Józscf-vízz.el, különösen az iilű 
életmód következtében jelentkező bajoknál, 
nagyon kedvező eredményeket érnek el. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

— Szőlőbirtokosok nagygyűlése. Egerből 
jelentik: A szőlőbirtokosok országos kon-, 
gresszusa vasárnap zajlott le a Katholikus 
legényegylet helyiségében, amelyen az or
szág borvidékeiről számosán vettek részt. 
A kongresszuson Győri Gyula iGldbirtokos 
elnökölt, majd dr. Polgár Lajos előterjesz
tette a határozati javaslatot, amelyben kérik 
a szőlősgazdák különböző sérelmeinek or
voslását. Felszólaltak a kongresszuson Lázár 
Miklós, Dinich Ödön és Pelró Kálmán or
szággyűlési képviselők is, akik valamennyien 
hangoztatták a szőlősgazdák sérelmeit, a 
magyar borvidékek pusztulását, majd el
fogadták a beterjesztett határozati javaslatot 
és elhatározták, hogy átiratban üdvőzlik 
Ivády Béla volt földmivelésügyi minisztert, 
aki hivatalos állásában védelmezője volt a 
szőlőbirtokosoknak. Ugyancsak hódoló távi 
iratot küldtek Horthy Miklós kormányzó
nak. akinek segítségét kérik a súlyos vál
ságban levő szőlősgazdák felsegitésére. A 
közgyűlést bankett követte, amelyen számos 
felköszöntő hangzott el

—- A Magyar Cserkészszülők és Cserkész
bárótok Szövetségének megalakulása. A Magyar 
Cserkészszülők és Cserkészbarátok Országos 
Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta alakuló 
közgyűlését, amelyen József Ferenc főherceg
gel az élen a közélet számos előkelősége vett 
részt. A tisztikar megválasztása után József 
Ferenc főherceg mondott beszédet. Azt hangoz
tatta. hogy a családot meg kell szervezni a tár
sadalom számára, mert a társadalom megszer
vezése jelenti a haza jövőjét. Végül az uj szö
vetség elnöke Morvay Zsigmond dr. bezárta a 
gyűlést.

— A nyugdíjas fővárosi tisztviselők közgyű
lése. A nyugdíjas fővárosi tisztviselők dr. Al- 
mády Géza udvari tanácsos elnökletével vasár
nap évi közgyűlést tartottak. Az igazgatótanács 
fölterjesztést szerkesztett a közigazgatási bíró
sághoz, amelyben előadták, hogy szerintük a 
nvugdijellátniánt'ok csökkentése jogtalan. A 
másik fölterjesztést a közgyűléshez intézik és 
ebben a tizpercentes redukciót kifogásolják. 
Utána megtartották a llsztujitást.

nősülni áttör ?
hezmendótm 110-es kimutatását (ötven fül. bélyegben mellék
lendő) Deák Dezső irodájától, Erzsébet-kUrut négy

O A Belvárost Takarékpénztár Részvérytársa- 
súg f. évi március hó 5-én tartotta harminc
nyolcadik évi rendes közgyűlését Székely Fu- 
renc udvari tanácsos elnöklete alatt. A közgyű
lés hozzájárult az igazgatóság összes javaslatai
hoz és előlerjesztésének megfelelően állapitolla 
meg a takarékpénztár 1931. évi mérlegét, atuelv 
659.782.23 pengő tiszta nyereséggel zárul. A 
tiszta nyereségből a közgyűlés részvényenként 
2 pengő osztalék kifizetését határozta el; az ősz- 
tei'.ék folyó évi március 7-étől kezdődőleg ke
rül kifizetésre a takarékpénztár főintézeténél, 
valamint budapesti és vidéki fiókjainál, A köz
gyűlés ezután felhatalmazta az igazgatóságot, 
hogy 80.000’ darab társasági részvényt szabad 
kézből visszavásároljon abból a célból, hogy 
ezen részvények bevonása utján a társaság alap
tőkéje a jelenlegi 12.000.000 pengőről <8,000.000 
pengőre csökkentessék.

(~) Az Első Magyar Gyapjumosó és Finom- 
posztógyár Rt. közgyűlése elhatározta az 1930. 
éviién kimutatott és áthozott üzleti veszteség 
teljes kiküszöbölése céljából, az. alaptőkének 
felére való leszállítását. Az 1931-es, üzemileg 
mindenképpen kielégítő üzklév mérlegének 
megállapításánál a közgyűlés az általánosan sú
lyos gazdasági viszonyoknál fogva eltekintett 
attól, hogy nyereségei mutasson ki Ezzel 
szemben leírásokra és az értékcsökkenési alap 
további dotálására 568 889.72 pengőt fordított.

*g O O ajándékot osztunk ki
a mai irodalmi keresztrejtvény megfejtői között.

vegyen részi a kereszlreltvény-oiimDiaszon
amelyen e héten (lapunk 12. oldalán felsorolt ajándékokon felül) a következő 

értékes könyveket juttatjuk a megfejtőknek:

IRODALMI LEXIKON
Több mint t'i»' oldnlon, dl«/e« 
du*  aranj osAanal. Bolti ara 50

vánronkOtósben. 
p< ngö. SzállítjaBvözö A.anuor kónyvka- 

renkedÓM.

8—10

Adja nz

11-lu

t TolMRol, 
Waizn-r A, 
Mer«s«k-.vxrk t| BREVIÁRIUM s kót»t. dlwan 

vássonkőtMben, 
tokban.

tMilltln Flaohoi BAndor kenyvkeretkedóar V,Vilmos raásiár-ntM.

1—1 könj-vujdonaág viíazonkötésben

QTHEHflEUM
1—1 könyvit jdunn lg

Könyvkiadó K.-T.

FRAHKLIN TÁRSULAT
Mncpoolo. K. T. A. Hóim ' ‘ ‘1

SinoerÉs woiiner R. I.
Herezeg Ferenc. Kosáryné Hót Ixila. T renwiényl <>yörgy stb. mával.

Adja

t-t kftnyvujdonaág
81-80 adja a

mann. Le Sage stb. művel.
írod. Int.

Palladis Könyukiadú R. T.
81 __________ ZAgort litván, Vándor Iván, Mb. művel.

88-89 Franklin Benjámin önélatnlza. Cnerna: Wilde brevarium.
Apor: Metbainorphorin Ttansylvaule

■— MtaroBigni »w«.rt.
™ 1-1 kOnyuuldonság
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Leépítenek a magánszínházak is! 
A gázsiredukció ragálya nagy zavarokat okozott a Király 
Színházban — A főszereplők és a primadonnák hallani 

sem akarnak az egyoldalú gázsiredukcióról
Az állami színházak példája, joggal, vagy 

jogtalanul arra inspirálta a magánszínhá
zak igazgatóit is, hogy alaposabban utána
nézzenek költségvetéseiknek és gázsireduk
cióval, valamint egyéb üzemi megtakarítás
sal igyekezzenek átúszni a szezont. A ma
gánszínházak közül nem első, de nem is 
utolsó a Király Színház, amely ehhez az 
eszközhöz nyúlt. Lázár Ödön igazgató 
ugyanis a napokban tárgyalásokat folyta
tott Molnár Dezső dr.-ral, a Színész Szö
vetség igazgatójával, akit

közvetítőnek kért fel arra, hogy lúg
jai és vendgégszcreplö művészei 
bizonyos fokú gázsirediikcióba 

menjenek.
Molnár Dezső megkezdte a tárgyaláso

kat, azonban eddig még eredménytelenül. 
Lázár Ödön igazgató azt ajánlotta, hogy a 
színház tagjai és a vendégszereplő művé
szek ne csak a most esedékes gázsijuk egy 
részéről mondjanak le, hanem régebbi köve
telésüknek ugyanilyen részéről. Ez 
jelenti, hogy ez a

gázsiredukció visszamenőleges 
és a színház tagjainak abba kell
egyezniük, hogy a Király Színháztól régebbi 
fellépéseikért esedékes, de ki nem fizetett 
összegek bizonyos százalékig törölhetök

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

NEMZETI SZÍNHÁZI VI rskon (%«). 
VÍGSZÍNHÁZ: FliMien nagyaád (8). 
KAMARA SZÍNHÁZ; a Wavény (M).
BELVÁROSI SZÍNHÁZI Valaki <S>. 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Éjféli tangó (s).
VÁROSI SZÍNHÁZ: Vőlegén>em a iMtmber f'A8). 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ: Tdinaddr (8).
ANDRASSY-UT! SZÍNHÁZ: Eiherregnff (•). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Gizella YVerbeilrk (•). 
BETHLEN TÉRI SZÍNPAD: l’| műsor (•. 8) 
KOMÉDIA ORFEUM; Kalábrláai parti (Vj»). 
STEINHARDT SZÍNPAD: Elvarázsolt kartélj (%•). 
ROYAL ORFEUM: Kaasnrr (5. %»>.

az

azt

bele-

legyenek.
A színház tagjai, akiket könnyű nélkü

lözni és könnyű pótolni, természetesen nem 
tehetnek egyebet, mint kénytelen-kelletlen 
belemennek a diktált feltétekbe, de

a színház vezető tagjai a legélesebben 
tiltakoznak a gázsiredukció és 

adósságtörlés terve ellen.
Lábasa Juci például kijelentette, hogy sem- 
miesetre sem játszik mérsékeltebb gázsi
val, annál is inkább, mert például erre az 
uj darabra ezerháromszáz pengőért csinál
tatott ruhákat, amelynek még a fele sem té
rült meg a felléptidijai által. Ugyanígy nyi
latkozóit Fejes Teri, aki kijelentene, hogy 
ily körülmények között nem játszik tovább. 
Természetesen ezek a fenyegetőzések csak 
pillanatnyiing hatnak ilyen határozottan, 
mert az elentéteket rövidesen sikerül áthi
dalni Lázár igazgatónak, illetve Molnár De
zső dr.-nak.

A színház tagjai egyelőre még nem 
mondtak le igényükről, de miután az igaz
gató kijelentette, hogy ilyen körülmények 
között és ily hatalmas rezsivel aligha vál
lalkozhatok a színház továbbvezetésére, bi
zonyosan találnak egy közbeeső megoldást, 
amely mellett tovább is nyugodtan és ered 
ményesen dolgozhat a kitűnő színház.

Sajtó és közönség egyetért
A legnagyobb érték * A legnagyobb siker

Tűzmadár * Miivész színház
A*„A gyávaságról írtam bátor áarabot 

Az igazi, őszinte írás nem automatarendszerrel működik, 
nem lehet a szerző zsebébe bedobni az előleget, hogy az 
pontos dátumra kilökje a kész darabot — Boross Elemér 

feltűnően érdekes írása a bemutatója előtt
Közel három éve, amikor először sz.jnrekcröh 

, Elemér, a (tatai drámairó-gencráóó
Icgreményteljesebb tagjának „Valtibl a k” című 
darabja. A Hétfői Napló nagyobb cikkben hívta 
fel a világsajtó flgyclmél Boross Elemérre. 
Azóta három év telt el és bár a Vakablak 
világsikert aratott, a kitűnő szerző csak most, 
e héten kerül ismét színre a Kamaraszínházban. 
A feltűnő hosszú hallgatás okairól kérdeztük meg 
s szerzőt, aki egy rendkívül érdekes írásban 
válaszolt;

— Romantikus emlékem nekem a Hétfői Napló. 
először azért, mert a Vakablak premierje után 
ez a lap hozta az első koltiiunás cikket arról, 
hogy... De erről most már ne beszéljünk. A:- 
óta ez a cikk és bennefoglalt színes életrajz 
megjelent az amerikai világlapokban is ezzel a 
nagybetűs címmel: „A Vakablak szerzőjének és 
a darabot bemutató Dávid Belascónak életrajzu 
teljesen azonos'*.  De sok minden történt még 
Stáb Zoltán emlékezetes — legalább is nekem 
emlékezetes — cikke óla. Hogy a nagyjelen
tőségű mozzanatok dokumentumai miért nin
csenek albumba kötve, vagy bérámúzva a fa
lon? Mit mondjak erre? Miért nem rámáztam 
be Antoine hatoldalas leveleit, a rettegett né
met kritikus, Walther Ihflring véleményét, vagy 
éppen Marton Sándor tantiémszámlúit?

— Lábujjhegyen éltem életemet, amíg a 
Hétfői Napló három év előtti cikkéig elju
tottam, most is lábujjhegyen szeretnék 

élni...
de egy bizonyos: csak akkor kezdem el az írást, 
ha én magam úgy érzem, hogy uj, vagy más 
az, amit irok.

— Ez mingyárt válasz is szeretne lenni 
azokra a patron-kérdésekre, hogy miért nyúlik 
hosszabbra a kelleténél a szerző hallgatása.

— Az Igazi, őszinte írás nem automata
rendszerrel működik. Nem úgy szuperéi, 
hogy szerző zsebnyllásába bedobják szezon
végén az clőlrget és szerző-automata pon
tos dátumra minden évben kilöki a kész 

darabot.
— Azaz, lehet, hogy igy is — szuperáll Sze

rintem mindenkinek azt kell csinálnia, amit 
legjobban tud. Én azt tudom, hogy irásinge- 
reiinre se előleg, se színigazgató nem hat, de 
fejem a csillagokig nyúlik, lábam a földgolyó 
alatt kalimpál, — bocsánat a nagy „képért" 
és a „nagyképért" — ha belémáll valami, 
amire azt hiszem, ez lesz az, amivel „fölfede
zem Amerikát..."

— Ezt is képletesen érlettem.
—• Nem tartozik leghőbb vágyaim közé, hogy 

darabjaim fölfedezzék Amerikát. Annak elle
nére, hogy szegény boldogult Belasco leiken-

dezve kötötte le megiratlnn második darabo
mat. Persze, hogy örülök és boldog vagyok, ha 
az, amit megírtam, megálmodtam a közép Duna 
mellett — ótlép a Lajtán és megáll valahol az 
Amazon partján.

— Boldog vagyok, ha ez történik, vagy úgy 
történik, mert nem vagyok boxbajnok, nincs 
hidroplánom és soha nem tudtam rekordot föl
állítani. Megvigasztal azonban az, hogy vagyunk 
még páran Budapesten és — még Laké Piacid 
mellett is, akik hasztalan sóvárgunk a szerencse 
lilán, hogy számunkra nem akad automobil
gyár, amely félévig épit nekünk egy verseny
gépet, hogy aztán öt perc alatt darabokra haj
szoljuk a daytoni-strandon.

— Én sokszor repültem is szárazföldi és 
vizirepülőgéppel, spóroltain is pénzt és ivén is 
gyűjtöttem, hogy rendeljek magamnak Junkers- 
nél vagy Fokker-ni\ kecses gépel, nagy fehér 
belükkel ráírjam a gépre: ,,(")rült költő" — 
ezzel a géppel átrepülöm az Óceánt és akkor 
majd az egész világ tudomást vesz az — örült 
költőről.

— Sajnos, ez se sikerült. A repülőgép drá
gább, mint a kéziratpapir és a plajbász, ma
radtam a kaptafám mellett, irtain, irtain és 
Írtam...

— Most veszem észre, hogy már le is Írtam, 
miről szól „Világrekord" ciinii uj darabom, 
amelyet csütörtök este mutat be a Nemzeti

Kamaraszínháza.
bátor darabot 

vígjátékban és nekem már bz is vi-

Színház
— A gyávaságról Irtani 

ebben a Í.J-"”' 
lágraszóló siker, babérkoszorú és ezüstplakctt, 
hogy Heveti Sándor ugyanolyan bátran hozza 
ki és Csathó Kálmán ugyanolyan bátran ren
dezi ezt a drabot.

— Mit mondjak még? Talán kis óhajjal any- 
nyit: ha csqjc egy milliméterrel sikerülni fog a 
magyar dráma szekerét bent is, kint ü odább- 
tolnom — nekem ez is Világrekord lesz. Ebben 
az áporodott levegőjű Sanghaiban vérgőzös, 
Genfben kfttyagos, Budapesten csendes és moz
dulatlan világban .. .

Boross Elemér.

RAinden gazdasági válságot megcáfoló tő- 
*■ megü közönség gyűlt össze vasárnap 
délelőtt az Urániába Niddy Impckovcn 
táncmatinéjára, hogy gyönyörködjék a tánc 
eme szuverén tudásu fejedelemnőjének utol
érhetetlen produkcióiban. Impekoven eddig 
is külön klasszist képviselt, de vasárnapi 
szereplése minden eddigit felülmult. Ahogy 
ritka zenei kultúrájával a muzsika legmé
lyére halói, ahogy a legkülönfélébb stílu
sok számára a legkifejezőbb mozdulatokat 
hozza, ahogy testének minden porcikája fö
lött uralkodva, páratlan ökonómiával for
rasztja össze mozdulatait harmonikus egy
ségbe, ahogy a legváltozatosabb ritmusokat 
érzi és érzékelteti, mindez már nem is re
produkáló, hanem alkotó művészet.
O egesdy László, az ismert drámaíró plágium- 

perrel támadta meg a „Vőlegényem a gaz
ember" című operett szerzőjét, Uray Dezsőt, 
aki számos nyilatkozatban védekezett a plá
giumvád ellen. Seyesdy László, aki eddig hall
gatott, most az alábbi sorok közlésére kérte 
fel a Hétfői Naplót-

— Ezt a plágium-ügyet nyilatkozatokkal el 
intézni nem lehet. Megértem Uray urat, aki 
most védekezik és egyben ingyen-reklámot akar 
csinálni az operettnek, deltát kijelentései nem 
helytállóak. 0 nyilatkozik, én majd bizonyítani 
fogok. Ha kell, húsz tanút fogok állítani, akik 
igazolják, hogy ez a téma az enyém és hogy 
évek óta ismerik a belőle készült librettómat. 
Hogy Uray Dezső állítólag sohasem hallott 
„l'egyenc" című regényemről, ez csak az ö iro
dalmi „tájékozottságát" bizonyítja. Regényem 
192fí-ban több mint ötvenezer példányban je
lent meg és később folytatásokban leközölte 
egy, a legnagyobb példányszámban megjelenő 
napilap. Ezt csak észre lehet venni! Ha igaz, 
hogy Uray ur hat évvel ezelőtt irta meg ezt a 
témát, akkor miért nem jelentkezett vele, ami
kor regényem nyomtatásban megjelent. A „Fe- 
gyenc" című regényemből készült librettómat 
1929-ben Farkas Imre már megzenésítette. Ké
sőbb újra átdolgoztam és az egyik példány 
Rrodszky Miklósnál wn zenésités végett. A 
téma film jogát évekkel ezelőtt Marton Sándor 
lekötötte. Lehetetlenségnek tartom, hogy egy 
és ugyanaz a téma, ugyanazokkal a megoldá
sokkal jusson eszébe két Írónak. Mert darabom 
egyes jeleneteinek beállítása, sőt a második 
felvonási diszletmegoldás is feltűnően hasonlít 
enyémhez. Részemről az ügyet a magyar bíró
ságra bízom, az Ítéljen majd, hogy helytáll e a 
plágiumvád, vagy sem. A szerző urak igazán 
nem kívánhatják tőlem, hogy az eddig meg
jelent tiz regényemet szabadon rendelkezésükre 
bocsássam.

Szlalinay Sándor, a „Vőlegényem a gaz 
ember" című operett komponistája civilben 

fogorvos és dr. Lednitzer néven folytat pruk 
szist. Kun Magdának a főpróba előtt megfájdult 
a foga, a zeneszerző autóba ültette és elvitte 
rendelőjébe, ahol segíteni igyekezett rajta. Ott 
volt a rendelőiében Sziklay József, aki a Ki
rály Színházban nz „Ejféli tangó" egyik fii: 
repét játssza, amelynek zeneszerzője Komjáthy. 
Miután Szlalinay Sándor rendbehozta Kun 
Magda fogát, Sziklay mélyen felsállájtotl:

— Sajnos, nekem a lábam fáj, de a Kom
játhy nem rendel...

A Király Színház „Éjféli tang 
rétijében a közönség esté 

ünnepel egy fiatal .alig ismert 
Gonda Lászlót, aki Páll Erzsivel néhány tüne
ményes táncszámmal lepi meg a közönséget. 
Hondát most nagy szerencse érte: a berlini 
Metropol-Theater sztárja, Bársony Rózsi, direk
tora nevében irt neki, amelyben megkérdezi, 
hogy milyen feltételek mellett menne ki Bér 
linbe. A válasz táviratban ment és rövid volt:

— Amit akartok ..
Valószínű tehát, hogy rövidesen egy fiatal 

tehetséggel lesz szegényebb a magyar színpad

TTj Dolly-Sixterek vannak ulban a világ- 
U hírnév felé — ezúttal azonban Dorothy- 

Kistérs néven. Két rendkívül tehetséges ma
gyar lány, Dobrovits Márta, a Városi Szín
ház volt prímaballerinája és Annók Magda

JLfínden gazdasági válságot megcáfoló 
*• nieaii közönjén nníilt össze vasár

neve húzódik a Dorothy-Sisters mögött, 
amely név mostunában ott ragyog a világ
városok leghatalmasabb színpadainak transz- 
parensein. ilelek óta jelentek meg róluk 
elismerő cikkek az európai nagy lapokban 
és most a Hétfői Naplóhoz irt levelükben 
leleplezték magyar származásukat. Őszinte 
gratuláció az uj magyar csillagoknak!

La Grangt asszony a mull század ötvenes 
évelnek híres francia művésznője volt, 

aki elsőnek énekelte külföldön Erkel Ferenc 
Hunyadi László című operájának női főszere
pét. A magyar nemzeti dalmű megalapítója a: 
iránta érzett tiszteletből iktatta be 1850-ben a 
Hunyadi Lászlóba a La Grange áriát, amely a 
zenetörténetemben azóta összeforrt a nagy 
művésznő nevével. A híres áriát Németh Mária 
énekli a Tungsram Müvek március 10 i zene
akadémiai Theatre Pari-ján, amelyen a magyar 
zeneirodalom kimagasló alkotásai szerepelnek 
a legelső magyar művészek előadásában. A 
Tungsram Müvek e nagyszabású hangversenyt 
meghívott vendégek számára rendezik, de a 
budapesti, párisi, bécsi, grácl, klagenfurti, 
Innsbrucki, madridi, barcelonai, huiseni, bel
grádi, laibachi és zagrebi rádió-adóállomások 
bekapcsolása utján egész Európa rádióhallga
tói számára hozzáférhetővé teszik.
JJasárnap este előkelő közönség jelenlétében 
•' jól sikerült koncertet tartottak a Vigadó

ban. Király Mária hangversenyénekesnő számos 
opera- és hangversenyáriát énekelt finom kul
túrával és csengőén meleg színezetű hangon. A 
sikerben osztoztak Szentiványiné Bárány Erzsi 
hegedüszáma: is. — V irány László, a tehetséges 
fiatal zeneszerző és karmester, külföldi sikeres 
szereplései után, vasárnap délután tartotta meg 
első zenekari hangversenyét a budapesti rádió
ban, komoly sikerre1 A legnagyobb tetszést 
D'Albert „Lírai szvit" öt léteiben aratta.

A Royal-Orfeum e héten mutatta he uj mii- 
sorát, amelynek fénypontja továbbra is 

Kassner, az utolérhetetlen varázsló és illuzio
nista művész maradt. Vetekedik azonban ezzel 
Breitbartnak, a világhírű erőmüvésznek mutat
ványai és a ragyogó Grita delin lovas-ének
száma. Az uj műsor nagy sikert aratott.

Premiert adott e héten a Stanhardt-Szinpad 
is és most örvendezve alapit juk meg,

hogy műsora és nívója javult. Különösen sokat 
mulattak Steinhardt és Kmochné együttesén, 
Somiár Stefi, majd Vidos Jenő magánszámain.

Filmpremierek
A FELDMARSCHALL

tábornok ur inspici.il ... ez az elmúlt lie- 
legnagyobb íllmbohózat sikere. Ezt a szel- 

néhány helyen pedig csípősen mulntsá- 
.......................  ‘ 'zdve mi

jálss
i nz

ki

:e-

A 
tek 
lemos, 
gos katona-bohózatot hétfőtől kezdve most már 
egyedül a Décsi-HImszinház játssza tovább. 
Roda-Roda nagyszerű bohózata nz. öreg nyug
díjas osztrák kapitányról szól, ki sehogysem 
tud beletörődni a nyugalmas polgári életbe és 
minden vágya, hogy reaktiváltassa magát. Ez, 
azonban schogysem sikerül neki, csak álmában. 
Ez az álom a film, amikor a kapitányból tábor
szernagy lesz, ami természetesen nem is megy 
simán, hiszen Vlasta Burjánról, erről n remek 
komikusról van szó, akinek minden léptét a 
közönség derűje és kacaja fogadja. Nem hiába 
játssza a Décsi már harmadik In-le .. .

CSÓKOLJ MEG. ÉDES!
Három kitűnő magyar iró: llarsányi Zsolt, 

lltnőd Tamás és Vadnai László egyfelvoná- 
sósait közös keretbe foglalva vitte a film
szalagra (iái Béla rendező. Örömmel állunk 
meg az uj magyar film mellett, nemcsak 
azért, mert magyar, hanem azért, mert jó. 
Végre újra magyar szó csendül meg a film 
vásznán, magyar daltól (<lr. Sándor Jenő ki
tűnő munkája) visszhangzik a Roval Apolló 
lágas nézőtere. Csak fel kell sorakoztatni a 
lilm szereplőit, a bűbájos és kedves Hökk 
Marikái, aki személyesen is fellép. Somogyi 
Erzsit, Dajbukát Ilonát. Rózsahegyi Kál
mánt, Gázon Gyulát. Ráday Imrét, Páger 
Antalt, Salamon Bélái. Külön sort érdemel 
(lyergyai István és a pompás Miiig Gerő. A 
közönség jól mulat és kitünően szórakozik 
a magyar filmgyártás legújabb terméke 
melleit.

Az idei szezon
legsikerültebb katonai bohózatát, a

FELDMARSCHALL-I
Angliai 
Erzsébet
a*  utóbbi évslr legnagyobb 
txlnházl produkciója

Vígszínház

kizárólag a

décsi mozi
prolongálta l 3. hétre.

(TSDornoK ur inspiciai)

Vlasta Burían.

Premier után
VŐLEGÉNYEM, A GAZEMBER. Uray Dezső 

és Szlalinay Sándor rendkívül kedves (de ere 
detiségét épp most támadják), hangulatos és 
kitűnő muzsikáju operettje nagy sikert aratott 
a Városi Színház konzorciumon társulatának 
előadásában. A siker oroszlánrésze nzoké a 
fiataloké, akik lm első helyre kerültek a szín
házi világban. Dobos Anniéról, a finom prima
donnáról és Kun Magdáról, a magyar színhá
zak uj szubrcttcsillagáról kell Írnunk. Mind
ketten fiatalságuk minden erejével, friss és ro
konszenves talentumuk varázsával olyan taps
orkánokat támasztanak esténként e tapsot re
gen hallott falak között, amely messze hangzik 
és kettőjüket az operettszinpadok legkomo
lyabb tényezőjévé avanzsáltat ja. Szívesen és 
szívből gratulálunk nckikt Az opereltelőadás 
többi kitűnő résztvevői közűi kiemelkedik La 
domerszky Margit f!nom megjelenésével és be
szédével és Tolnay Andor, a kitűnő bonviván.

WERBEZIRK A TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON. 
Kedves vendégünk nekünk Gisela Werbezirk 
asszony, aki jónéhányszor megmosolyogtatta és 
megkönnyezlette a magyar közönségei. Ez a 
ragyogó, németbe oltott magyar színésznő e 
héten a Terézköruti Színpad uj műsora kereté
ben mutatkozott be a hálás publikum őszinte 
elismerése mellett. A kis színház műsorának 
többi része rendkívül mulatságos egvfelvonáso- 
sokból, jelenetekből és ningánszámokbó! áll. A 
mulatságot és az élet gondjaitól való menekülést 
jól szolgálja a Terézköruti gárdája, élén 
donyi Lajossal, Boross Gézával, Komlót
mossál, a hölgyek közül pedig Rajna Alicc-al. 
Sast Üilyval, Hollós bucival és Tamás Máriásai.

inspici.il
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H ÉT Föl sportnAPLO
Az első tavaszi derbi előtt 
győztek a vezető csapatok

A Hungária gólzáporos győzelme a Somogy ellen — Formája 
tetőpontián a Budai 11 — Kialakul u/ból a „nagy Újpest" — 

Áz Attila Miskolcon kitűnő védőtaktikával ellensúlyozta 
a Ferencváros nagy technikai készültségét

— mondják. Általában a proflfulbnll pengő 
helyett rúpiában számol. Az is egy ritka pénz.) 

A Budai 11 pompásan dolgozik. A csatársor 
ötletes. Nem esnek ki. A 40. percben

Tárnok tisztán kap labdát, stoppol, spic
cel lő és a rosszul helyezkedő Budai felett 

hálóba ér a labda. 2:0.
Szünet után közvetlenül Markos nagy hely

komért rag Tárnok. Polgár fejese után a 
labda Ide-oda pattog, végül a 16-oson álló 
Staneslk elé perdül, aki irgalmatlanul be

vágja. 3:0.
A 24. percben Telekit a 16-os vonalon faultok 
ják. Szabadrúgás.

— A futball anyagi csődjéhez még tény
leg csak ez nz időjárás hiányzol!! sóhaj
tott lel cgv sporlvezér, amikor vasárnap 
délután kövér csöppekhen megindult az 
esőzés. A keserű kifakadásra meg is volt 
az ok:

Négy fővárosi meccsen összesen 8000 
néző akadt.

Ami a bajnoki fulbnllvasárnap sportbeli 
részel illeti, ha nem is volt száz százalékig 
kielégítő, becsületes, jó sportot nyújtottak 
csapataink.

All ez elsősorban nz Újpestre. A csapat 
lépésről-lépésre szerzi vissza régi nagy for
máját.

A III. kerületiekkel szrinheszegezett 
stílusos játék a régi „nagy Újpest" tel

jesítményéből adott ízelttől.
Két meccset szervíroztak a fulballközön 

ség részére a lliingária-ulon.
Impozáns gólaránnynl győzött a Hun
gária a Jakube nélkül szám.VNzegctten 

vergődő Somogy ellen,
amely pétiig sokat támadott, oíTenziv akciói 
azonban nem hozták meg a sikert.

Külön lapot kellene szentelnünk
a Budai 11-nek, amely a Bocskait terí

tette le.
Akciódus meccs volt ez, amely kifeje

zésre juttatta a Budai 11 csapatában rejlő 
értékeket. A budai csapat szolgáljon példa

ként a csiiggedőknek: miként lehet egy 
nincstelen. ágrólszakadt együttest hozzáér
téssel, erős akarattal egy élő szemes testié, 
egy tevékeny, őrökké mozgó, egységes szer
vezetté formálni. V.7. a csapat amellett, 
hogy szórakozott, világot látott, becsületes 
és szorgalmas munkával megkereste az el
múlt, példátlanul kemény tél költségeit.

A Ferencváros volt az egyetlen fővárosi 
csapat, amelyet kötelezettségei vidékre 

szólítottak.
A főcél eléretett. A Ferencváros győzött, 
diadala azonban nem hagyott maga után 
keserű emlékeket, mert az Attila eredménye 
is biztató a további küzdelmekre nézve.

Csak a dicséret hangján lehet megemlé
kezni a Kispest legénységéről, amely erős 
küzdelem után, de biztosan győzte le a 
Vasasokat.

A bajnokság állása

ClUMPFT

MOOD.Í ✓**

SlTANCjiit

TKQ.r.ow-

meg. 1:0.
A szimpatikus budaiak nem szeretik a sablónos megoldásokat. Az első gólt hét húzással 

oldották - “

hifimül

et

A vasárnapi forduló után;
1. Ferencváros 63:12 gólarány 26 pont
2. Újpest 44:15 23 „
3. Hungária 42:17 21 „
4. Bocskai 25:28 13 „
5. III. kér. FC 24:28 13 „
6. Somogy 17:32 10 „
7. Budai 11. 22:29 9 ..
8. Kispest 20:36 9 „
9. Attila 11:28 „„ 9 H

10. Sabaria 15:20 7 „
11. Nemzeti 17:35 7
12. Vasas 23:43 5 „

zetben hatalmas lyukat lő. A Bocskai felébred, 
a 16 oson tnnyáz. A budaiak gőzerővel véde
keznek. Kaltenecker II. minta halfjátékot mu
tat. Közben a téli szél és a havas eső is össze
esküszik Faragó és csapata ellen. Nehéz ne
gyedóra következik. Horn egy Markos-féle 
bombát remekül húz le. Bemutatkozott. Jól. 
A 20. percben

Vlncze áll eléje és pompás Barkós lövése
a hálóba köt ki. 8:1.

Mindkét kapu sokszor forog veszélyben, de 
a csatárok kihagyják a kínálkozó helyzeteket. 
Végül is nagy őrömrivalgás közben vonul el a 
Budai 11 egy fontos győzelem mámorával. Sőt, 
két pontjával.

A „kiesési derbin" a Kispest nagyot lendített a helyzetén 
Kispest—Vasas 4:2 (1:1)

Huszonöt percig játszott döntetlenül a Somogy a Hungáriával, 
azután . . .

Hungária—Somogy 8:1 (3:1)
A mérkőzés úgy kezdődött, hogy az. első 

negyedóru után salak! ásítva szólt be a pá
lyára:

— Tyüh, de érdekes ez a játék! — Ettől az
tán vulahogv lendületbe jött a kék fehér gárda 
» az oslromgyiirüt szorosabbra fogta. Zuhog 
lak a lövések jobbru-balra. A Somogy friss 
szerzeménye, Vari, nagy ívben csapkodta ma
gát a földhöz ugv, hogy végül is a közönség 
sajnálta már. Pesovnik centercsalárt játszott 
s néhányszor próbálta a taccsbiróknt szök
tetni. de hát ezek oda se hcderitellek a jó 
labdákra. A 25. p-ben nem segit még nz. álru
hás somogyi Zamora sem.

Cseh keresztlabdájával Hirzer száguld le, 
átemelt l'.grl felett és bead. Ticska gyors 

alopp után lő és gól. 1:0.

Hiszen, ha góllövője lenne n Somogynak! 
Hány helyzetet hagylak ki az első félidőben .. •

Szünet után még jobban kiütközik a Hungá
ria hibája. W’éher, Mamii, Barátky, Ticska já
téka sehogysem tetszik a közönségnek. A So
mogy is felébred, Mamii mellett kényelmesen 
támadhatnak. Már-már pikantéria szele szállong 
a levegőben, amikor a 15. p-ben elintézik a So- 
mogyot.

Haár komért rag, Kalmár beleröpül, a le
vegőben súlypontot változtat, nagy derékbe- 
rántás következik * a labda lövésszerücn 

röpül az ellenkező sarokba. 4:1.
Csodás megoldás volt! Most már zuhognak a 
gólok. A 18. p4>en Haár—Ticska—Hirzer ossz 
játék, a „Kiesi" lő. ez visszapattan, Ticska el-

Htmgler II. 
sikert, amely

Az állandóan szitáló 
ólmos eső elenére szép
számú közönség vonult 
fel a kispesti pályára, 
hogy a ,,kiesési derbi
nek" szemtanúja lehes
sen. A mérkőzésbe mind
két fél nagy ambíció
val feküdt bele, ami 
érthető is, mert tudták, 
hogy amelyik győz, az 
nagyot lendít a helyze
tén. Ez a törekvés a Kis
pest csapatának hozott

végig lelkes. Jó Játékkal vívta ki megérde
melt, Imponáló győzelmét.

Az eredmény még nagyobbarányu is lehetett 
volna, ha a kispesti csatárok sorozatos támadá
sait kis szerencse kiséri az első félidőben.

A piros-feketék lelkes, szivjátéka mellett a 
Vasas is ambícióval küzdött, de minden akció
ját visszaverte a fényesen játszó kispesti véde
lem, amelyben különösen Hungler II. brillíro
zóit.

A Somogy góltmifolyamra jött Budapestre. A tanfolyam első gólját a Cseh—Hirzer és 
Ticska-cég szállította díjmentesen. 1:0.

A 30. p-ben Wéher Indít el egy támadást. 
Kalmár továbbítja, a cenlcrerésl,

lábról lábra vándorul a labda, míg végre 
Ticska közelről bevágja. 2:0.

A 34. p-ben Ticska hosszú szökletésscl küldi 
Hirzer! u tüzbe.

A „gazella**  leszáguld, Miklósit átjátssza 
és a kapufa tövéből bead. Harátky résen 

áll és bevágja. 3:0.
Néhány perccel később az időközben beállóit 
fölényeskedés megbosszulja magát.

Tunyogl jó labdát kap Pesovnlklól, beadá
sát Galambos várja és kényelmesen befejrll. 

3:1.

A Bocskai kondíciója a Budai 11-nek
Budai 11—Bocskay 3:1 (2:0)

fogja, állítja és lövi. 5:1. Hirzer tarthatatlan. 
Kel-három embert hagy faképnél. Kalmár mint 
n mozdony dolgozik a szélső halfok helyett is. 
Nngv kedvvel játszik. A 30. p.-bon

Hirzer megszédül a Somogy védelmét, be
adása már-már elkallódik, mikor Cseh ox- 

forddal besegíti. 6:1.
l'lána Cseh kapufái lő, majd a 42. p-ben Hir

zer kornerét Harátky belövi. 7.1. Az utolsó 
percben még cgv Cseh akció következik, amely
ből

llarátkynak nem kell sokat gondolkozni — 
pússza hálói ér. 8’1.

Sokkal többet a Somogy egy délután már nem 
nagyon kaphat. Hja, Jakube...

sem imponált

A játék elején

■ kispesti csatárok pompás támadássoroza
tot zúdítanak az ellenfél kapuja ellen, 

de akciójukat nem kiséri szerencse. A legbizto
sabb gólhelyzetek sem hoznak eredményt, ez
rei szemben a Vasas támadásait siker koro
názza: Eöti közelről gólt rúg. (0:1). A peches 
gól nem.töri le a Kispest lelkes csapatát, amely 
tovább harcol változatlan elánnal és a 27. perc
ben Paczolay beadásából Fürstner kiegyenlít. 
(1:1). Ezután I)ormos-nak akad kitűnő gólhely
zete, de ő Bereczky kezeibe rúgja a labdát.

Fordulás után a 8. percben nagy kavarodás 
keletkezik a Vasas-kapu előtt, a lövések soro
zata emberbe akad, Steiner hatalmas kapufát 
is rúg, végül a labda a 16-oson álló Keresztes
hez kerül, aki ritka szép bombalövéssel a felső 
balsarokba helyezi (2:1). A gól felvillanyozza 
a kispesti legénységei, amely Turner irányítása 
mellett pompás támadásokat vezet s Paczolay 
sorozatos lefutásainak eredményeként a tisztán 
álló Steiner növeli az eredményt (3:1). Nem 
sokkal utána Konyor fejel gólt s ezzel bebiz
tosítja a Kispest győzelmét. (4:1). A 25. perc
ben a Vasas második gólját szerzi meg a ki
ugró Possák révén (4:2). Ezután a Vasas több 
támadást vezet, de a Kispest pompás védelme 
mindent visszaver.

4:1 először, 4:1 másodszor... és a jövő héten, 
a Hungária ellen 7...

Újpest—III kér. FC 4:1 (1:0)

Dudás

Meccs előtt jobbára a Bocskai győzelmére 
fogad a közönség.

—- Múlt vasárnap sem bírta a halfior...
—- Ma birnl fogja!
— liagyján! — toldják meg a jólérlcsüllck. 

— A Hadai 11 egy fillérrel sem tartozik a já
tékosoknak! Ez két gól előny.

Jól tippelték. Pontosan annyi volt.
Nagy budai fölénnyel indul a mérkőzés. 

F.gvik támadás veszélyesebb a másiknál. A 
Bocskai viszont puha és álmos. A 25. percben 
(ólinjekciót kap, de ez sem használ.

Kaltenecher II. szabadriigáaát I.yka Stan- 
calkboi küldi — helycsere, I.yka kereszt- 
passzát (jtumpft középre dobja, ahol Pol
gár Stancáikhoz továbbit. Már lőni kellene, 
de még van rizikó. Tárnok tehát tisztára 
fut, jön a labda és a zugó lövés a szédülő 

Budai keze előtt hálót ér. 1:0.
Hagyngö kombináció volt! Hét húzás, a: ellen
fél nem érintette a labdát.

Később Horn menti a budai kaput. 
(Horn, az uj szerzemény.

„Kétsaás rúpia volt**

Újpest, ex a hntvanezres nagyváros olyan 
szomorú, kihalt vasárnaponként. Nem dohog
nak a gyárak motorjai, 
a hétköznapi pokoli zaj 
nem nyújtja a megszo
kott monoton zenét. — 
Szinte bántja a fület ez 
a dermesztő csend.... 
Csak a Megveri-ut felé 
nyújtóznak fekete em
bercsoportok. Múlt hé
ten a Vasast fektette a 
lila-fehér bajnokcsapat 
két vállra. ugyancsak 
4:l-es gólaránnyal, most 
az óbudaiak kerültek te
rítékre. Az enyhén lágy márciusi szellő ezúttal 
sem tudta kicsalni a még téli álmát alvó lusta 
napol a bús felhő ólomlepléből s igv a délutáni 
meccslátogatók, ba nem is a mufiheti der
mesztő, fagyos ábrázattal, de még mindig télies 
hangulatban indultak az újpesti stadionba, A 
komor hangulatot fokozta az ég csatornáinak 
bő áldása, mintha csak a lila-fehérek bajnoki 
sanszainak reményparazsát akarná eloltani... 
De az újpesti lelkesedés tüze nem szunnyadó 
parázs, amit egy kis téli tavaszi esőcsepegés 
elemészthetne. Ehhez még a jeles óbudai gárda 
ereje sem elegendő. De a tribünökön már négy
ezer ember várja Kiéin Árpád játékvezető hivó 
szavát.

Az óbudaiak már az első percekben megmu
tatták oroszlánkörmeiket. Erősen támadnak s 
két nagy gólhelyzetet hagynak kiaknázatlanul. 
De az újpesti henger okulva a múlt beli Vasas
meccsen, nem az utolsó negyedórára hagvja a 
két pont bebiztosítását, de már a starttól kezdve 
gólokra megy. Am nem könnyű a helyzet. Biri 
klasszikus formában parírozza a gólnak látszó 
nehéz lövések egész sorozatát, a Biró— Werner- 
hálvédpár is kemény munkát végez, a fedeze
tek is derekasan állják a helyüket. A 25. perc 
meghozza az újpesti szivekre az enyhülést:

Splta áttolja a labdát Auerhez, akinek bőm- 
balövése az alsólécről védhetetlenül perdül 

Blrl hálójába. (1:0.)
Ab eső nem viccel, mintha csöbörből öntenék. 
De a husxonkét játékos énre sem resti, hogy

bőrig ázik. A kerületiek nagyszerűen védekez
nek, úgyhogy az esőből aligha lesz gólesö... 
Már a félidő vége felé jár a meccs, amikor egy 
kétségtelenül csúnya jelenet parázs botrányt 
vált ki a nézőtéren. Dudás felszabadító rúgá
sába Győri beletalpal és otthagyja a lábát, úgy, 
hogy Dudás nagyot zuhan a gerincére és ha
nyattvágódik. A közönség felhorkan s percekig 
egetverő és fülsiketítő lármával ad nemtetszé
sének kifejezést. Közben Borsányi odament 
Győrihez s alaposan megrázta a magáról meg
feledkezett óbudait. Már-már botránnyá fajult 
volna a helyzet, de a biró jelt adott a meccs to
vábbi folytatására. Az újpesti „R-közép" azon
ban nem tudta elfeledni ezt a jelenetet s ettől 
kezdve

kő-por, kő-por, kő-por
kiáltással csúfolta nz óbudaiakat. (A gyengéb
bek kedvéért: a kőport Óbuda tájékáról' szállít
ják a fővárosba.)

Az utolsó percben Biri megsérül Jakubeval 
összecsapva, de azonnal felugrik s már a kö
vetkező percben szép lövést védeti Auertől.

A második félidőben a pályán nem sok a vál
tozás. Az Újpest játszik, a Ili. kér. védekezik. 
De nem sokáig, mert a 13. percben Biró a 16-os 
vonal tóján oly eréllyel szereli Sast, hogy az 
inétereekt repül a büntető területen belül. Ter
mészetesen 11-es. S szinte ugvanolvnn termé
szetes, hogy P. Szabó lövi. S talán a legtermé
szetesebb, hogy

gól. (2:0.)
A durva játék tovább folyik. Zilahynak van 
két szép, de gyenge erejű fejese. A 23. percben 

Jakube védhetetlenül belövi a harmadik 
gólt. (3:0.)

Tomboló siker!

Kaiábriásznarll 
RÓTT—TÁBORIVAL . 

KOMÉDIA ORFEUMBAN 
■TőkaMAr 10.Olcsóbb, mint a mozi!
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Közben teljes sölétség borul a pályára. Alig 
látni az alakokat, a labdát még kevésbé. Hogy 
mi minden történik a sötétség leple alatt, asl 
csak reflektorral lehetne a sporttörténet izá- 
mára megörökíteni. Az azonban tény, hogy

P. Szabó beadását a 41. percben Auer be
fejelte. (4K).J

A közönség már diadalittasan távozik, amikor

Miskolcon szimpátia-tüntetéssel fogadták a Ferencvárost
Ferencváros—Attila 3:0 (1:0)

Miskolc, március 6.
(A Hétfői Napló 

fése.) Miskolcon 
Fradi-Iáz tombolt.

(

Túrát

teljesült.

tudósítójának telefonjelcn- 
szombat óla magasfoku 
A szombaton este meg

érkezett illusztris ven
dégcsapatot a személy
pályaudvaron nof)g-
s ró mii közönség fogadta 
és kísérte he a városba. 
Az ünneplés vasárnap 
délelőtt n Korona-szálló 
elölt folytatódott. A pub
likum nem volt elbiza- 
kodoll, nem ábrándozott 
nagy győzelemről, hanem 
csupán egy szerény ered
ményben bizakodott. Mint 
a meccs számszerű ered
ménye is mutatja, a kö
zönségnek ez a kívánsága

A nepkerti sporttelepnek a vasárnapi mér
kőzés volt a megnyitója. Közel hétezer fizető 
néző tett hitet sportszeretete mellett és bár
csapatát igyekezel! lelkes biztatásokkal ered
ményre hajszolni, a vendégcsapattal szemben
elejétől végig udvarias volt.

Az Attila taktikája a védekezésre Irányult.
Céljának szolgálatát négy fedezet látta el, 
mégpedig nagyon jó eredménnyel. A Ferenc
város ugyanis e taktika folyományaként adós 
maradt a gólzáporral. A mezőny legjobb tagja 
Szemző volt, n miskolci kapus, aki válogatott 
formát játszott ki. A fedezetsor kilencven per
cen keresztül szorgalmasan látta el a védeke

A sporttársaságból
X Az egriek ifjú uszóvezérének súlyos bal

esete. Rinyelhan György 
csapatának erőssége, aki 
jelenleg az egriek világ
hírű úszószakosztályának 
a vezetője, korcsolyázás 
közben a lábát törte. A 
sporttársadalom, amely
nek körében Ringclhan 
Gyuri rövid idő alatt is 
nagy népszerűségre tett 
szert, részvéttel fordul 
a Halai .sportember be
tegágya felé.

X Na. ki az a „mási 
t— kérdezték egymástól

a sportemberek, miköz
ben kézről-kézro vándo
rolt egy lapból kivágott 
piipirszclelke. Az egyik 
reggeli Lap közleményé
ről volt szó. amely a kö
vetkezőket tartalmazta: 

„A harmadik eset Ge- 
rcvlch olaszországi start
ja. A vlvószövelség egy 
másik vívó olaszországi 
útját nem engedélyezte' 
azon a címen, hogy nincs 
keresnivalója odakünn. 

veresége pedig egyáltalában 
lőnösebb hatással, míg az 
>zé tartozó Gerevich kisérő- 

nélküli odaállilása idegen környezetbe, ma
gyar zsűritag nélkül, valósággal kiprovokálla a 
vereséget."

Tudják-e,.ki volt az a „másik" vívó? Nem más, 
mini Kabos Ernő, az Európabajnokság második 
helyezettje és a Horthy Szabolcs-emlékverseny 
győztese, akit azért tartott itthon a Vivószövct- 
ség, hogy az olaszok ki ne ismerjék balkezes 
technikáját. Tehát Igenis az ő veresége is krl- 
lemetlen hatást vállolt volna ki. Vigyázzunk 
egy kissé!...

Hétfő reggeli csevegés
Sonja Hennie, Ladoumégue 

és a pesti villamoskalauz futballista 
fiának amatőrségéről

A KIINDULÓPONTOT NE A HATÓSÁGOK
NÁL KERESSÉK AZ URAK — mondotta Her 
ezon Edvln a pénlokestl elkeseredett ligaülésen. 
A futballellencs rezsim onnan indult ki. hogy 
az amutör fulballszöVeUég fővezére itt Pesten 
kijelentette Schönrcker. n bécsi fulballvezér 
előtt, hogy „profival nem állok szóbal". Aztán 
az MLSz tanácstermében két asztalt helyezlek 
el: egyiket nz amatőr urak, a másikat pedig a 
menedzserek számára.

Valahogy igy volt a dolog, később azonban 
enyhült a helyzet. A két asztalnál az elültetés 
sorrendje — lényegesen demokralikusabban — 
körülbelül igv alakult: egy cigány egy ki- 
r,i,y: rgy cigány — egy király ...

♦
NO DF. NE VICCELJÜNK. „Három esztendő 

alatt 12 pengőt kerestem, mint professzionalista 
játékos" — mondotta nz egyik vlutanmalöri- 
U’ll futballista az iimalőrfoANdaloiit kivétele 
"Ián. És a*  nz nmnlőr fhlbhlllala vesse rá az 
első kővel, aki nem profitált többel a futball- 
sporl ütése révén ez idő alatt...

♦
EGY VILLAMOSKALAUZ Jelent meg az el

múlt hét egyik estéjén az amatőr fulbalhzö*  

pár másodperccel a befejezés elölt Kővágó kéz
zel hárít el egy támadást, amiért szintén 11-es 
Jár.

A büntetőt Piri juttatta a Illa-fehérek 
kapujába. (4:1).

A távozó közönséget ez kissé lehangolta, de a 
kedélyek csakhamar felvidultak, mert Újpesten 
senki sein fél a jövő heti Hungória-meccstöl.

zés előirtó munkát s ebben a védekező munká
ban nagy sikerrel látta el feladatát a két hát
véd.

Maga a játék egyoldalú volt. A kllencven- 
perces játékidő alatt a miskolci csapat mind
össze három támadó akciót produkált, ám 
ezek sem voltak veszélyesek. A vendégcsapat
ban Túrái és Toldi voltak a legjobbak.

Takács II. már a második percben gólt ér cl, 
de Majorszky bíró beadsz miatt érvénytelení
tette a gólt. A 10. percben

Kohut beadásából Túrái az ellenkező sa
rokba vágta a labdát, megszerezvén ezzel 

az első gólt.
Az Attilát nem kedvetlenítette el a nagy ellen
fél sikere s a gólra támadásokkal válaszolt. 
A szünetben az Attila bizakodik, a Ferenc
város játékosai ellenben

„fejmosásban**
részesülnek a vezetőség részéről. A fővárosi 
csapat technikai és taktikai fölénye a második 
félidő 10. percében domborodik ki. Ekkor 
esett a második gól. Kohut komorét Dankó 
elengedi, a labda

Toldihoz kerül, aki megszerzi a második 
gólt.

Ugyancsak Toldi lövi a Ferencváros harmadik 
gólját is, a 35. percben. Takács lövéséi Szemző 
kiüti és

a Toldi elé került labda rövid utón a há
lóba jut.

A Ferencvárost a miskolci közönség a mérkő
zés befejezése titán is ovációban részesítette.

A Szeged FC az utolsó percben 
legyőzte a Pécs-Baranyát

A második liga vnsárnapi fordulójának leg
kiemelkedőbb eseménye a Szeged FC—Pécs- 
Baranya találkozó volt, amelyet a szegediek 
az utolsó percben nyertek meg. A többi meccs 
a várakozásnak megfelelő eredményt hozott.

A részletes eredmények: Szeged FC—Pécs- 
Baranya 5:4 (3:3). Állandóan hulló havas
esőben, nagy sárban és vízben játszották le a 
mérkőzést Szegeden. A szegedi csapat, amely 
vasárnap Játszotta a tavaszi szezonban első 
bajnoki mérkőzését, az utolsó percben rúgott 
góllal szerezte meg a győzelmet. A játék mind
végig élénk volt, a pécsi csapat helyenként 
durván játszott, úgyhogy a bírónak három já
tékost ki kellett áilitania.

Turul—Maglód 4:6 (1:6), Bak TK—Vac FC 
0:6, Terézváros—Rákospalota 4:0 (3:0).

Az FTC és a MÁV nagy 
győzelme a bajnokságban

Ellenére a kellemetlen, esős időjárásnak, 
amely alaposan tönkretette a pályák talaját, 
nz összes elsőosztályu amatörmeccseket lebo
nyolították. Még hozzá szépszámú közönség 
Volt kiváncsi az egyes mérkőzésekre, amelyek 
n várakozásnak megfelelőin, nívós küzdelme
ket is hoztak. Ami az eredményeket illeti, a 
legnagyobb meglepetéssel az FTC csapata szol
gált, amely kitűnő játék után megadásra kész
tette n favorit Postás csapatot Pompás győ
zelmet aratott az igen erősen feltörő MÁV le
génysége az UTE együttese fölött, a Törekvés
nek az Elektromos MTE nem okozott nagyobb 
gondöt, míg a BSzKRT-nak ezúttal nem volt 
„mumus" az MTK. Mcglepelésszámba megy a 
III. kér. TVE-nek a BEAC fölött elért győ
zelme. valamint a 33 FC veresége az URAK 
gárdájától. Sok gól eseti a BSE—BEAC-mecs- 
csen, amelyet a fővárosiak biztos fölénnyel 
könyvellek cl a maguk Javára.

4 részletes eredmények a következők:
FTC—Postás 2.0 (1:0). MAV-UTfí 6:2 (1:1). 

Törekvés—Elektromos MTE 5:2 (3:2). RSzKRT 
-MTK 3.1 (1.0), VRAK—,.33" FC 3.2. (102), 
B.SE—BEAC 7:2 (4:0), III. kér. TVE-Fer. Vas 
utas 1:0 (3.0).

felségben. Előadta, hogy fia, aki mólt nem
régen érettségizett, mintegy félév előtt elveszí
tette állását. A munkanélküliség sivár napjait 
vidéken lakó nagynénjénél tölti a fiú. OH. 
Vásárhelyen most a városnál megüresedett egy 
állás, amelyet hajlandók a fiúval betölteni, ha 
az amatőr fulbnllszövelség módot nyújt arra, 
hogy rövid utón átiguzoltnssék az egyik hely
beli egyesület részére.

A szövetségi funkcionárius „non possu*  
mus“-t kiáltott. Mert Istenem, az amatőr Mg, a 
Szabályok uralma, slb. slb

»
MERT MI BECSÜLETES AMATŐRÖK VA 

GYÜNK... Amerikában Sonja Hennie, Páriá
ban Ladoumégtie nmalőrségét és az ezzel ősz- 
sznegyothetetlen mnmmut jövedelmeket firtat 
jók és nálunk a villamoskalauz fia kénytelen 
visstautnsltnnl a kenyeret, amely egész életén 
keresztül hűséges kísérője lenne.

X A Tiszti Vívó Club leit a tőrcsapatbajnok. 
Magyarország ezévl tőrcsapatba jnokságának 
küzdelmeit vasárnap egész nap a BBTE Attila- 

utcai tornacsarnokában bonyolították le. A 
versenyben öt csapat indult. A favorit HTVC 
és a MAC az utolsó mérkőzésen került Össze 
és példátlanul erős küzdelmet vivőit egymással. 
Az utolsó asszó utolsó lussán dőlt el ■ bajnok
ság sorsa. Ezt az utolsó aszót Pillér vívta, aki 
9:7 arányban kapott ki Zirczytől. Ha Pillér 
győzött volna, úgy a bajnokságot a MAC sze
rezte volna ineg jobb tussarányával. Magyar
ország 1932. évi bajnoka: HTVC 8 ponttal, 40 
csapat és 43 egyéni győzelemmel. 2. MAC 6 
ponttal 3 csapat és 49 egyéni győzelemmel. 3. 
BEAC 4 ponttal. 2 csapat és 30 egyéni győze
lemmel. 4. BSE 2 ponttal, 1 csapat és 21 egyéni

KÜLFÖLDI SPORTNDPLŰ
Pelle István sikere Nagyváradon

(A Hétfői Napló

Pcle

Nagyvárad, március 6. 
tudósítójától.) Pelle István 

magyar világbajnok va
sárnap Nagyváradon a 
NTE rendezésében meg
tartott tornaversenyén 
résztvett és teljes sikert 
aratott. A Kalholikus 
Kör helyiségeit zsúfolá
sig megtöltötte a közön
ség, amely

Pcllét — aki korlá
ton, nyújtón és lo
von csillogtatta tudá
sát — nagy ünnep

lésben részesítette.
A verseny végén a szövet
ség képviselője koszorút

A német válogatott futballcsapat nem vesz részt a világbajnoki 
küzdelmekben

Lipcse, március fi.
<z4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A német—svájci futballmérkő
zéssel kapcsolatban a német szövetség el
nöksége Lindemann vezetésével ülést tar
tott, amelyen többek között az Anglia— 
Németország revánsmérkőzéssel is foglal
kozott.

Németország csak abban az esetben 
állítja ki csapatát Anglia ellen, ha nz

A német álamatőrök fölényesen bántak el Svájccal
Németország—Svájc 2:0

(A Hétfői Napló tudósítójának fclefonjclen- 
lése.) Az Európa Kupáért vívott küzdelemre 
ötvenezer főnyi közönség volt kiváncsi. De nem
csak ez a körülmény fokozta az, érdeklődést, 
hanoin az is, hogy

busz év óta nem volt Lipcsében válogatott 
mérkőzés

s hogy ez a mostani a tizenhetedik találkozás 
Németország és Svájc labdarugói közölt.

A VfB. Leipzig pályája szűknek bizonyult az 
ötvenezer főnyi közönség befogadására, úgy, 
hogy a hatalmas nézősereg egészen a törés
vonalig húzódott és csak a nagyszámban kívc-

Egyiptomi vita
a magyar vá'ogatott csapat 

elmaradt mérkőzéséről
London, március 8.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az F.gyptian 
Gazettc című előkelő kairól napilap hosszabb 
közleményben élesen támadta az egyiptomi 
futballszövetségel, mert nz annak idején törölte 
a magyar válogatott labdarugócsapatnak az 
alexandriai stadionban február 21 re kitűzött 
mérkőzését. A lap ezt az eljárást

a magyar nportférflakkal szemben elköve
tett szószegésnek és udvariatlanságnak mi

nősíti,
amit teljesen menthetetlennek talál, miután 
a magyarok ismételten hajlandóknak mutatkoz
tak bármely egyiptomi csapattal megmérkőzni 
és az alexandriai közönség nagyon szerette 
volna látni ezt a kitilnő csapatot, mely előző 
játékai alkalmából oly fényes teljesítményeket 
produkált.

A cikkíró szerint az. egyiptomi futballszövet- 
ség azzal Indokolta elhatározását, hogy

egyszer sikerült a magyarokkal döntetlenül 
mérkőzni, tehát „megmutattuk nekik, hogy 

mit tud Egyiptom'*
és ezzel kitértek az újabb mérkőzés elöl.

A PRÁGAI VEZETŐ CSAPATOK 
NEHÉZ VASÁRNAPJA.

Prágából jelentiki A Cseh bajnoki llgakür- 
delinek sorában Vasárnap ugy n Spartn. mint 
:i Slavia és n Viktória Zlskov nehéz küzdelmet 
vivőit ellenfelével szemben s mindhárman csak 
minimális gólarányu győzelemre tehettek szert. 
Egyedül a DEC telt ki magáéit, amely több 
mint félt.icat gólt összerugott. Az eredmények 
a következők:

Slavia—Te plilzer FK 3:2, Sparta—Viktória 
Pilsen 3:1 (0:1), VíJttorm Ziskov—Bohemtans 
1:0, SK Kladno—Cechte Kartin 3:3, DFC—Pil 
sen 7:0.

A BÉCSI AUSTRIA SZÉP GYŐZELME 
BERLINBEN.

Berlinből Jelentik: A bécsi Auslrln vasárnap 
Berlinben n Minervával játszott s azt Ift.OttO 
főnyi közönség előli 4.2 (3:1) arányban le- 
győzte.

SZAKORVOS
Hr-. tór *»  ntmlbeietrk- 

a«k renátl egá«« osp 
L KókuHal Mvmbaa.

Záloglegyeit
mogvesal, azokra legmagauRbh összegig kölcsönt tolyé*  
sít, lejáriát meghosszabbít. Szőnyegekre, hangszerre, 
műtárgyakra kölcsön, tisztviselőknek személyi kitelek. 

Áru- és ÉriSkkeresKtdelml Vállalat 
Budapest, V., Beák Ferenc-tér 1 

Telefon: Aut. 80-242. Irodai órák d. e. 9-6 lg

győzelemmel. 5. RÁC győzelem nélkül. 0 csapat 
és 26 egyéni győzelemmel. A HTVC negyedszer 
nyerte a bajnokságot.

és egy értékes tiszteleidijat nyújtott át a sok
szoros magyar bajnoknak. Az NTE este száz- 
terítékes ünnepi bankettet adott Pelle tisztele
tére. Pelle még az éjszaka folyamán visszauta
zott Budapestre.

ADUIRA VEZET
AZ OSZTRÁK BAJNOKSÁGBAN.

Pécsből jelentik: A». osztrák ligabajnokság 
küzdelme már nz ötödik fordulóhoz értek. A 
tabella hélről-hélre változik, mert n meglepe
tések gyakorink. A bajnokaspiráns Vicnna ez
úttal is leadott cgv pontot s igy az Admira 
megerősítette bajnoki Aspirációit. Az Admira 
után a Vicnna. majd a IV.4C és a Rapid követ
kezik a tabellán. A vasárnapi eredmények 
egyebekben a következők: Wacker—WSC 3:2, 
Brigitlenau—Hakoah 1 1. Rapid—Slovan 3:2,

angol szövelség beváltja ígéretét és Né
metországot meghívja egy angliai mér

kőzésre.
A labdarugó világbajnoksággal is foglalko
zott a közgyűlés s oly értelmű határozatot 
hozott, hogy a tervbe vett fufballvilngbaj- 
noki küzdelmekben nem vesz részt. A start
tól való távolmaradás okát azonban nem 
hozták nyilvánosságra.

(1:0).
zényclt rendőrségnek sikerült a tömeget hátrább 
szorítani. Ragyogó napsütésben, a közönség 
élénk tapsa közepette vonult pályára a két 
csapat. Két perccel a félidő letelte előtt egy 
megítélt II-est Richard Hoffmann, a svájciak 
hálójába lőtt (1:0). Szünet után a német csa
pat fölénye még kirívóbb volt. A nyolcadik 
kornerrugás után o kissé háliahiizódoft H<>fí 
mann kapta a labdát és hatalmas erejű lövés
sel a második német gólt lőtte (2:0). A német 
csatársor ekkor változtatott nz összeállításon, 
azonban számos támadás ellenére sem tudott 
ujabb eredményt elérni. A svájciak feltűnően 
gyengék voltak.

X ' ékonydongáju legények s másodosztálya 
birkózók. A Vasas másodosztályú birkozóver- 
senyt rendezett Magdolna utcai’ .székhazában. 
Az izgalmas küzdelmeknek 48 résztvevője 
volt. Az eredmények a következők: Légsuly. I, 
Hegyi MTE. 2. Sólyom HAC, 8. Donáth FTC, 
Pehclystily. 1 Oláh MTE, 2. Kertész MTE. 3. 
Balázs Testvériség. Kisközépsuly: t. Cézár Va. 
sas, 2. PtciíTer Vasas, 3. Szilágyi MAC. Nagy- 
középsuly: I. Tarányi, 2. Schullz Testvériség, 
3. László B. Vasutas. .4 nehézsúlyban nem 
voltak mérkőzések, mert a versenyzők az előirt 
testsúlyt nem érték el.

X Festetics Pál gróf előadása a gödöllői vl- 
Irigláborzásról. Pénteken este gróf Festetics 
Pál a Fürdőváros Egyesület felkérésére elő
adást tartott a jnmlxirep idegenvezetésről. A 
tartalmas előadás sokoldalúságánál fogva a 
legnagyobb érdeklődésre tarthatott Igénél. 
Megtudtuk, hogy a Tattrrsallban idegeneket 
irányiló központ lesz, (erre a célra ugyan sok
kal inkább megfelelne a központibb fekvésű 
Károlyi-palota, melynek kcrljéla-n egy külön
álló öt tenne*  épület kihasználatlanul áll), 
amely napokra és órákra beosztott programot 
ad az Idegenek kezébe é$ gondoskodni fog 
azok kalauzolásáról is, amellett azonban Bu
dapest közönségét naponta is n legrészleteseb
ben tájékoztatni fogja n magyar, vagy » kül
földi cserkészek minden megmozdulásáról. 
Gróf Festetics Ph| előadásából klcsendüU a 
bizalom hangja, hogy a cserkészet fiatal dip
lomatái jobban fogják képviselni a magyar 
ügyet, mint a régi, rossz emlékű hivatásos dip
lomáciánk tette.

ZáBogcédulát,
aranyat, esüstót, brllll*n»ot  hihetetlen magas írmi 
VMMk. IvAnoalca tksz.erQslet KAkóoat-ut 0. szata

X Száz.két Niirml-Jelölt a Népligetben. A 
Munkás Testedző Egyesület már hónapok óla 
nagy buzgalmat fejt ki ugv a fővárosban, mint 
a vidéken Uj tehetségek felfedezésére. Azok, 
akik jelentkeztek az MTE-nél, azoknak meg
küldött*)  trénlngula.sllásoil. úgyhogy a teljest n 
tájékozatlan vidéki tehetségek Is a fejlődés út
jára léphetnek. Ezeknek a fialni Nurmiknak a 
derék munkásegyesület vasárnap n Népligetben 
nionstre mezei futóverseny keretében adott 
alkalmat az első nyilvános szereplésre. A ver
senyen résztvdielelt minden 16. évét betöltőit 
egyesületen kívül álló ifjú. A verseny távja 
körülbelül 2.6 kilométer volt s azon összesen 
102 versenyző indult, Közülük hatvannégy ért 
célba. Az eredmény a következő: 1. Seben Pé
ter Diósjenö 8 p. 22 nip., 2. Deák Ferenc Kis
pest 8 p. 28.4 mp., 3. Possllovltt György Bu- 
dapcsl 8 p. 31. mp.
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A keresztrejtvény - öli m p i ász
V. számú Irodalmi keresztrejtvénye

Beküldendők az 1.. 48. és 83. sz. vízszintes, lólábbá az I.. 12. és 18. sz. függőleges sorok.

Vlrsilnles sorok: 1. Jókai Mór regénye. 13. Híres fran
cia renesr’rző. 14. Magyar regényforditó. 13. A skót 
Mietland-szlgelrk egvike. 17. I'szak-nmcrikni regényíró, 
keresztnév kezdőbetűjével. 21. Fémelein. 23. Elődeink — 
légies nyelvezeten. 23. Hirtelen rajtakap. 21. Ha valaki 
olyan terhet visz, melyet csak nehezen bír. 2R. „A csók" 
I üllőjének monogrammja !8. Kemény dolog. 30. Nem 
kerülgeti a forró kását. 31. A ..Zord Idő" írójának mo 
tingrammja. 32. Az Ady dalok mcgrcnésilőjének mono 
grammja. 33. Négy magánhangzó. Kellő belőlük egyfor
ma. 33. Nemes és bátor teltekkel tünteti ki magát. 36. 
,.A vérző aréna" írója. Az ..n" és a , z" belő pótolandó. 
3*.  Lakáj — magánhangzói nélkül. 41. .. . uch — bá- 
yrmőr. 42. Angol természettudós. 45. Folyó — idegen 
nyelven. 47. Katonaiéin. 48. Világhírű francia Író. át. 
Illbllsl hely — nemrég Árverezték. 51. Mutnlószó, 57
l.rt  már a közgazdasági keresztrejtvényből Ismerlek Jó 
liogy csak innen. 33. Német számok előtt álló rövidítés. 
»». Ezótikus állal. »7. A Vérlesliegységbcn eredő patak, 
lt. Harag - Iáimul (vessző fölösleges.) <1. Több, mini 
szándékozik. •». Mássalhangzó fonetikusan. 61. Cégforma 
rövidítése. U. Altat testrésze, egyben falu is Nógrád- 
megyében. 66 J.ásd 58. függ. 87. Sir. ált. Nem gyakran. 
71. A fordítottja — mint németül. 72. Ilyen művészet is 
van vjabban. Tanítják is. 74. Öltözék. 75. Flaubert regé- 
nyél ezért (ették indesrc, 78. Kiváló lómikiisunk. í». Az 
angol font lő od része. Hl. Molnár Ferenc regénye. 83. 
.Világhírű német hó és egyik kitűnő munkája.

IH. «>. politikai kereaztrejt vény Ónk megfejtése:

VÍZSZINTES: 1. Ruinsnv MacDonsld 48. Titkos vá- 
)a<ztójog. 8'2. Ilcsscwlfy Miklós.

FÜGGŐLEGES: 7. Apponvi Albert gróf. 13. Darabont- 
kemény. 16. Mamcluk gvonlem.

A NYERTESEK Nf.VSORAT ..HÍREK" ROVATUNKBAN 
KÖZÖLJÜK.

Jövő hólen: Sport keresztrejtvény

Heti ajándékaink nyerteseinek névsorát, valamint mai 
V. *s.  kerexlrejtiíny(Ink mcglejtéeél március 21 Ikl azá- 
tnunkbHn köaöljük.

Meglejléaek legkésőbb március 12 én, ainmbnlon adan 
fi ék postára.

A pályázatok ■ Hétfői Napló ■verkeszlőaégének 
elmére (VII.. Eriaéhel kbrut 4.) kühlendák. A borítékra 
l»llüllőm rá kell irnis HEJT4 fNYOI.IMI'lASZ, Olyan 
pályáralnkat, melyekhev a 2. oldalon található me|lejtési 
Sfelvény nincs mellékel'e, nem vehetünk figyelembe.

Keltvén) Ügy ben siemélyesen. kizárólag kedden 
és sirrcián délután '.2 és 3 óra közölt értekezünk.

Mai keresztrejtvényünk megfejtői 
között 100 díj kerül szétosztásra:

51 2 darab i-lafirrndU (Uldnzlntl jrtfv

az Ope rába
52 2 durub rlsGrcndU Jvgv

a Memzell Szlnnazba
“ 1 asziaiH 6 szaMÍavai

54. Egy rtarah

PHILIPS
h 113 tlpuHu, 12 wattos vég
erősítő cső, mely adócsőnek 

is Imsznáilmtó. g
Adja n I*hl1l|>«  Hárító éa Villa- 
moaaágl Itt., V., I.ipói-kórut 18. m.

i drb. ezüst ceruzára
Tlllemann Sebestyén i'.ó.sr-ÍH. 

ékszerüzletéből. 
JUUtMiukMk m giuurgvH nagy uiiuittKMi.

I üggőteges sorok: 1. Egv gyönyörű Ady vers rime.
2. . . . College — Amerika egyik főiskolája. 3. Molnár 
Ferenc „Liliom'-ának egyik főszereplője. 4. A fordí
tottja — bácsi —- népiesen. 5. Német hercegi 
család, á. Aero — fonetikusan. 7. . . . ak — állati
eledel. H. Község Győrinegyében. Egy ,.á" betűt lesz szi
ves beírni helyettem. •. Jó állású ember rangjának rö
vidítése. II. líusvétra ő is megérkezik. 11. A legnagyobb 
angol grófság. 12. Ady Endre költeménye. II. Harsány! 
Kálmán történelmi tragédiája. 18. F.gv csúnya nép. — 
de egy magyar költő neve is. II. Magyar költő neve és 
egyik komoly versének cime. 28. A megjegyzés ne legyen 
ilyen. 22. Egy svájci kanton fővárosa. 24. Sok zavart 
csinált a költők közt, mennyi rossz verset köszönhetünk 
neki. 27. Mindennek van 34. Egy francia vígjáték cime. 
37 Magvar iró volt. Ifjúsági lapot is szerkesztett. 31. Az 
alatta levő betűvel együtt, kellemes szórakozást jelent. 
41. Ez a nemzet sok kitűnőséget adott az irodalomnak. 
43. Angol írónő Egy ,.g“ betű itt is kimaradt. 44. 
Azonos mássalhangzók. 45. Lóverseny műszó. 46. 
Vérét adja. 47. Sport club. 48. Még nem halt
meg. 54. Egy romén politikus. 51. A francia
forradalom idején lett híres. 58. A 6ö. vízszintessel együtt 
nz északnmerikai unió egyik állama. 51. Egv bájos fér
finév bevézve. 60. (Porzó) A Borsszem Jankó alapitója. 
II. A forditotlja — a káposz'n közepe. 64. Elhunyt költő 
monogrammja. (Ilires műfordító voll.) II. A. O. 88. 
Temjén -- latinul. 71. Idegen Ingadószó. 72. A Hétfői 
Napló cgvik szerkesztője. 73. Szellő*  gazdasági épület. 
(Il-I- ' 76. Mondatrész. 77. Ilyen lábunk is vannak. (Az 
utolsó betű kettős.) 88. , . ca. Kismacska. 82. Itt — né
metül. fonetikusan.

Gál György.

A rovatvezető üzenetei.
Vidékirknrk: I’orlórnesfaknrilá*  céljából tanácson a 

megfejtést 10 Iliiére*  levelezőlapra írni és a szelvényt 
a címzési oldalon lévő üres helyre felragasztani.

Többrknrk: Kereszt rejt vényolimpiászunk iránt olyan 
nagymérvű érdeklődés nyilvánult meg, hogy minden 
kérdezóskődésre, legnagyobb sajnálatunkra, nem All mó
dunkban f helyen válaszolni. Bárkinek azonban kész
séggel válaszolunk, aki kérdezősködő levelével megfele
lően bérmentesített és pontosan megcímzett válasz
borítékot küld be.

Keresztrejtvény-oliniplásznnk 12 rejtvényből áll. ebből 
a mai as ötödik. Mindenki résztvehet ezen a nsgysza- 
básii versenyen, mert egyetlen rejtvény megfejtésével jo
gosultságot nyer heti ajándékaink elnyerésére. A verseny 
nagy értékű födllall pedig azok közölt lógjuk kisorsolni, 
akik mind n 12 rejtvényt helyesen lejtelték meg és a 
ni< elejtést idejében küldték be.

ne teletne el a 2-1K oldalon található 
megleltósl szelvényt felragasztva behüident

*• 1.2K8 lámpaernyö 
foatéaaúl Rétiét Szinesnyomö es KlMszltogyar 
liudaprat, VI., < aengery-utCM 47. aum

5S- 6 tubus

DIANA FOGKRÉM
2 drb. jegy a Royal Apollóba

o®- 2 drb. jegy a Fórumba

01- 2 drb. jegy a Palaco mozgóba

“ ubtea raűiöiechnmai es vili. rt
boti ajándéka 

ogy drb. IIX 4'.« tlnusu nagyteljesítményt) kolloid katudu 
telepfütéaü modern rádiócső.

64 évi előfizetés március 1-től a

liiniléniiiali Magyar Kézimunkaujsáp-ra

Mezei futás a sziget útvesztőjében 
versenybírói helyszíni szemlével, nyomozással 

és egyéb Izgalmakkal

lelkének legme-

Kclen
ír most, klubjának

A napsugaras tavasz míg csak távoli remény 
képében él a sporlembc 
lyén, ám a tavaszi cross- 
country-évad ntár megle
hetősen előrehaladl. Kft 
hét múlva futják Megye- 
ren a bajnokságot, a jövő 
vasárnap & Thomka Áron
emlékverseny tradicioná
lis határnapja és vasár
nap délelőtt a MAC ren
dezte meg a szigeten, ha
gyományos elsöosztályu 
mezei versenyét.

Úgy volt, hogy Szerb 
Eleket, a mezei versenyek 
koronázatlan szuverénjét 
versenyén viszontlátjuk, azonban a cross-countrv 
specialistája lábfájdalmaira való hivatkozással, 
csak „civilben" látogatta meg a versenyt és igy 
csak a bajnokságon, esetleg a Thomkán látjuk 
őt viszont.

Szerb távollélében Kelen és Hevele volt n kél 
favorit, de Hevele derékszurás miatt feladta a 
küzdelmet és igy

Kelen futott be elsőnek a célba, az MTK 
Simonja előtt.

A győztes Vasas-futó magával vitte a Kereske
delmi Bank tisztviselőnek sportegyesülete állal 
adományozott tiszteletdijat: egy remekbe ké
szült üvegvázát.

A csapatversenyt a rendező MAC nyerte meg 
a Törekvés és az ESC előtt.

Az eredmény megállapítása alkalmával ezút
tal sem maradtak el a szokásos zavarok. Amint 
a versenybíró bevonult n szigeti klub tanács
termébe, hírnök jött és pihegve szólt: Tuza, az 
MTK-ból „levágott". A másik pályabíró azt je
lentette, hogy az egyik versenyző az első kör 
után leült az egyik fa tövébe és ott várta be, 
mig a többiek másodszor is végigfutották a tá
vot. Nosza,

megindult a nyomozás.
Tatár István, a versenybíró kihalgatta a 

pályabirákal és a „vádlottakat", majd helyszíni 
szemlét tartolt. Tuza becsületes volt és beval
lotta, bogy „levágott**,  a másik cselben azon
ban nehéz volt igazságot szolgáltatni.

Végre Is n versenybíró diszkvalifikálta mind, 
a két „vádlottat", azután kétórás tanácskozás 
után megállapították az eredményi:

Egyéni győztes: Kelen (Vasas) 24 p 01.4 mp. 
2. Simon (MTK) 21 p 10.6 mp. 3. Cser (MAC) 
24 p 16 mp. 

55. 1 doboz

Dr eher-Mául csokoiaue ”■ 1 nar gfs seiyemnarisnya
Politzer Halász 2ü éve fennálló kötöttáru, fehér
nemű stb. divatáruházábol, Vili,, Jözsef-körut 19. szám.

w. 2 elsőrendű Jegy a

KOtnEDin-ORFEUHIBA B»*-«0 ”BOIl(nVAl(WlZ11 OWS*  EGY PERC RLOTT 
LrüT-l-tfíd® puhítjaoszrkólt

2drb ECHOradiűldmpa
DtNKS TESTVÉREK róriióUzletebül,

67. 68. VT, Teréz-körut 26.

d°i* u2

KOuoialflne
u koncentrált erősítő tápszer

S. 500 Y forgókondenzátor
Gyártja a Telefongyár rt.

k„CADEAU“ ...
4 Bár GE-UI harisnya
■ C4lh íSaaaa’s harisnya-.kesztyü-üzletéből■ rűlll UlfllA<i Ferenclek-tere 2.

88. Egy darab komplett

sr zseblámpa ss
71, 72. 73 Utalvány

1—1 nagy fényképfelvételre
Pobuda Alfréd
74. Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú álló

lámpák, falikarok, bronz- és niárvánv-irókészletek- 
VUágitás rt BiidapeRt VII..

LvölElnrOIl t>r«élM«t-köiut 41. RZ. Ajándéka 
****■■"••■ w■■ Pgy modern nronz-clgarettaeloltó

V V J ■ -V8i>. 1 ..gy
porcellánpuder es 1 

■1 Bk \rb YES-szappan.
■■ A A YES porcellán-
RSa KsJS jMk púder a pórusokat

90. Utalvány egy darabolasz kerámiára
Számítja: KONZERT RT. rádió- és gramofonOzlefo
IV., \áct-utca 23. Olasz kerámiai tárgyak kiárusítás*

75. 1 nagy doboz legfinomabb

ERIKARIKA
deRRvrt jditeménv 9L Utalvány 1 Üveg kölnivízre

Fritz Zsigmond 
közismert lllatszcrtárába, RÁKÓCZI ŰT A. SZ.PILDVin TEnGEPISÓVflL 

rHKiHVaiBs F E ÜYÖI LLfiTTfl L 
rtr-mtatnia amHuur toiOHiüum 

1 I B minden anyagaiban magyar munka
U-l Gyártja t

”2- */<  évi előfizetés március 1-től a

Ráaíö 6s Fotcamatör-ro
1 II HFRMFV dobozgyAr foto-B 1 S HLIll 1LJ album osztálya

Buflap08t, vili., Bezeredy-ii. 6.
77. Telefon: 38—1—27.

93 6 nagy Haboz Etjser meiipasziiiia
78, 79.

Utalvány egv-egy szakszerű teljes arcápotáRra v. bármely 
nniR kozmeiikai kczelcHre PollAlc Karolta kozme 
Ilkái Intézetébe. AndráRHy-öt 88.1. (Párisi Áruházzal szemben) 
»»m8<raola világhírű hnJvItávolitúRzoreiröl, valamint 
ízépttóBz.eretiol prospektust küld. Felvilágosítás díjtalan.

vestoR Ételízesítő
és egy csontiig leveskocka

Herceg Esterházy husárugyárából.

95. 1 üveg i'Tiedler-féle szabadalmazott

GAMMA '""ÍZÍ GAMMA
Frledler laboratórium, VII, Murányi-utca 46. Tel. J. 4Ö4—-<LM Pasziűrözöii heller Hrómsaji

ereden tiygienikUM plombáit gyárt csomagolásban

Sport-szenitlveg
CHMURA'M-J

-----  Vidéken: Pécs, Győr

96 1 könyv
Novak Rudolf Társa

97 3 doboz BoKy cioohrom 
“ 5 darab mElSTER kezmosöszapuan“ 1 doboz finom levélpapír

"■ BRODV-uacsorhra
(Hél-zin, borJÜRzelet, borjúmáj, to)áaomlett, körítés, savanvú. 
pjrltósketnér és kenyér) • Alanitva- 186U
■Rt' DY-K A VÍhAZ, Ótiuda, Hsentló?ek iicca 3.

98 - 99-100

3 x 2-2 mozijegy

í Csapatversenyben: 1. MAC: 35 p. 2. Törekvés 
72 p. 3. ESC 86 p. 4. BBTE 101 p. 5. MTK 110 p,

X Csekey Gyula nyerte az 50 kilométeren 
sibajnokságol. Vasárnap délelőtt futották In 
Bánkuton nz 50 kni-cs bajnoki siversenyt, ame
lyen 12 versenyző állt starthoz. Izgalmas küz
delmet vívott a győzelemért Csekey Gyula ét 
Bell ont Gyula, mig végül 30 kilométeren keresz
tül, fej-fej melleit való küzdelem ulán Csekey 
(BBTE) győzött 4 óra 03 p 08 mp-ces idővel.

Budapesti ügetőversenyek
A Tavaszi handica p-ben a jól sikerült start 

után Bonny és Berci vezetésével indult ulnák 
a tizes mezőny, a nagy favorit Sevrig pedig a 
közönség megrökönyödésére súlyos és jóvá
tehetetlennek látszó hibát csinált. Bonny még a 
befutó derekán is nyerőnek látszott, ahol Feiser 
hatalmas iramnr.l a finisbe dobta Seurigef, ami
nek Bonny már nem tudott ellenállni s a má
sodik helyre szorult. Bonny imponáló szerep
lése ellenére is rosszul járt, mert a pályabírók 
nem voltak járniódjával megelégedve és disz- 
kvalifikálták. A nap egyébként a favoritok je
gyében folyt le, s csak nz utolsó versenyt 
nyerte a másodsorban véleményezett Guardian 
Trust junior. A részletes eredmény a követ
kező-

I. FUTAM. 1. Pnszlnberényl ménes Opánka 
(2 reá) Feiser, 2. Ózon (3) Mnrschall. F. m.: 
Olga, Guardian Brooke, Röpke. Tol.: 10:12. 12, 
15. Olasz: 48. II. FUTAM. 1. Neubrunn R.-né 
Bufelejlő (l'/y) Sunkó, 2. Fényes (16) Benkö. 
F. m.: Udine, Eszter II., Karola. Tót.: 10:28. 
17, 20. Olasz: 37. III. FUTAM. 1. Aigner Gy. 
Helyre Kati (8:10) Feiser, 2. Dombóvár (3)J 
Benkö. F. ni.: Matyóka, Dante, Kedves, Po
gány. Tol.: 10:20, 13, 23. Olasz 36. IV. FUTAM.
1. Stein J. Sevrig (pari) Feiser, 2. Fuss (6) 
Jónás, 3. Ibránv (4) Fischer M. F. m.: Bonny 
(mint 2-ik diszkv.), Flórika, Futórózsa, Berci, 
Jeles O. S., hva, Sólyom. Fregoli. Tót.: 10:20. 
13. 19, 22. Olasz: 53. V. FUTAM. 1. Steinilz M. 
Delirium (8:10) Kovács II.. 2. Darius (1J4) ifj. 
Kolbenschlag. F. m.: Éber B., Gilana II.. Dárda« 
Tol.: 10:17. 12, 13. Olasz: 30. VI. FUTAM. 1. 
Langdorfl-ist. Guardian Trust jun. (I’/a) Feiser,
2. Muscicapa (6:10) Kallinka. F. in.: Lili of
Pamuk, Sára, Ali Baba. Tót.: 10:25. 11, lt. 
Olasz 36.____________________________________

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MClNTCZET B. T, KOKFOBGÖGE 1'Ll.N, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA B,  NYOMDAIGAZGATÓ, HAVAS M.


