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szláviában 2'50 dinár, Németországban 15
Pf. Olaszországban 1 Ura, Romániában 5 lel
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Budapest, VII. kor., Erzsóbet-körut 4. szám
Vasárnap d. u. 4-től „szőve:
VI. kér., Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdaj
Telefon: József 308—93.
VasárnaD (d. u. 4-től): Aut. 245-81, 100-43.

POLITIKAI HETILAP
5ZERKESZ TIK»

O« FLEK HUGÓ t. MANN HUGÓ

Megtalálták Lindbergh kisfiát
Szívszélhüdés megölte Kreuger helyettesét

Dútvaiasztásra
át

HlnHenburg 18.661.736, Hitler n.328.57i, a többi egvzm 7.@oo.C32
szavazatot Hanoit - MHlis TO-Hi lesz a DOtvaiasztas
sénck időpontjáig volt megengedve,
vasárnap a hajnali és korareggeli órákat
Is arra használták fel, hogy röpcédulák
millióit és falragasz százezernyi tömegét
osztogassák illetve kiragasszák.
A német főváros uccáit még a déli órákban
is hat'almas tömegű röpcédulatenger borí
totta. A vasárnapra virradó éjszaka a falragasztó-különitmények a házak falait ismét
teleragasztották legkisebb plakátjaikkal.
Reggel nyolc órakor a röpcédulaoszlogatók és falragasztók azonnal megkezdték uj
munkabeosztásukban működésűket és
megkezdődött a toborzószolgálat.
Az éjszaka is több repülőgép jelent meg Ber
lin és a nagyobb városok fölött, hogy sok
ezres csomagokban a legfontosabb városi
gócpontokra dobják a röpcédulákat. A gyű
lési tevékenység a szombat estével érte “I
tetőpontját és egyúttal 'égét is. A legtöbb
Berlin, március 13.
gyűlést a nemzeti szocialisták tartották
A
Még soha a német parlamcntárizmus .őr választási propaganda ideje alatt a nemzeti
tünetében nem volt példa olyan óriási erő- szociáhsták pártja egymaga
feszítések kel végigkiizdölt agiláciőra, ami
több mint százezer népgyülést tartott
nőt az egyes póriok a mostani elnökválasz
tás alkalmával kifejlettek. Miután a propa és az úgynevezett vasfront az utolsó három
ganda kifejtése csak a szavazás megkezdi nap alatt több mint hatvanezret.

Egész Európa Izgalmas érdeklődése mel
leit lezajlott Németország történelmi ~~>áriiapja, amelyen a hatalmas birodalom népé
nek hitet kellett tennie, hogy az elkövetkező
esztendőkben kire bízza élele irányítását, ki
nek kezébe adja sorsát. Ez a vasárnap ne.n
politikai pártok összecsapása volt csupán,
hanem tényleg élet-halál harc Európa köze
pén és az eredmény, amely eldönti Hindenburg és Hitler küzdelmét esetleg egy világ
rész térképét változtatja meg. Hallatlan vá
lasztási harc előzte meg Németország nagy
napját és az izgalom sok helyen véres inci
densekben robbant ki. Vér .áztatta a berlini
utcákat is, szimbólumául annak, hogy ha a
választás mérlegeinek serpenyőjét nem u
rend és a munka híveinek szavazata nyomja
le, úgy újra fellángol a polgárháború, amely
romba döntheti a birodalmat.

főleg ezeknek a szavazóknak a részvételére írónyúl. Ezek nagyrésze a radikális pártokhoz i-rz
és könnyen lehetséges, mogy ez a körülmény
dönti majd cl a választás eredményét.
A röncódulaosztognlóknál és toborzóknál ;.ik
a rendőrség volt szorgalmasabb, amely az egész
éjszakát permancneiában (öltötte és már
a korabajaall órákban megszállotta a vá
lasztói helyiségek környékét.
Az éjszaka folyamán az északi és a keleti mnnkáslakla negyedekben állandóan lovasrendör
csapatok és kettőzött járőrök cirkállak és időn
ként rendőrökkel teli teherautó oszlopok vonul

lak át az uccukon. A felfogj-vérzett rcndőrcsa
pnlok és a páncélosautók a kaszárnyákban vol
tak készenlétben. Beavatkozásra azonban a va
sárnap délutáni órákig Berlinben nem került
sor.
különleges rendőri elövigyázali renisza
bályokra azért volt szükség, mert a vasárnapi
szímolnnk. A l-gulóbbl 1030 szeptemberi vS- délelőtti órákban is olyan hírek terjedlek d.
hogy
lasztások óta
négymillió "j szavazásra jogosulttal emel
a radikális pűrlok puccsrn készülődnek
kedett h szavazók száma,
cs a választási helyiségeket meg akarják tá
madni. Hogy a német fővárosban mennyire
nyugodtan teli el az utolsói éjszaka, bizonvság,
hogy alig 150 embert vetlek szombat reggel óla
őrizetbe.

I lyamán egyórás kihallgatáson fogadta államtit
I kárát és a délelőttöt sétánál töltötte.
Amint az előre tudott dolog volt:
Hlndenburg birodalmi elnök tartózko
dóit a szavazástól.
Annál gyorsabban síellek .'.Hampolgári kö
telességüknek elegei lenni a birodalmi kormány tagjai, az elsők közölt Scvering bel
ügyminiszter « s l.ocbc, a parlament elnöke.
I gyszólvan valamennyi miniszter egy válasz
tási körzetben adta le szavazatát, lermészeles, hogy ezt az irodát a fényképészeknek
és filmopcratőröknck egész hada vette kőrül. Reggel, amikor a választási küzdelem
megindul!, valamennyi urna elölt nagy tö
megekben sorakoztak az emberek,
délben azonban már autók és motor
kerékpárok egész, tömege szállította a
betegeket
és rokkantakat az urnák elé.
A mai délelőtt behizonyilolla azt is, hogy
a flindenburg-túbor bírta legtovább a vá
laszlási agitációval — mára is újabb öllet
tel ugrottak ki llnlaliras íényn klámok ri-

Halálos sorti íz Siegenben
A birodalmi elnökválasztást megelőző poli
tikai harc Sicgcben halálos áldozattal járt.
Szombat délután n llindenbnrgot támogató
,,Vas/ronZ“ lömeggyülést tartott n piactéren s
a gyiil's végeztével súlyos rendzavarásokra
került n sor.
Amikor n gyűlés befejezése után a rendőrség
uieg akarta (isrtilnni a piacteret, a tömig,
amelyben néhány száz kommunista Is elvi ..II,
bőitekkel dobálta meg a rendőröket. Később
néhány lövés Is eldördült.
Erre a rendőrség Is lőfegyveréhez nyúlt és
sortüzel adott le.
Egy negyvenhárom éves ember — négy kiskorú
gyermek apja — aki nem is vett részt a rend
zavarásban — meghalt A rendőrség gumibutlal
kergette szét a tömeget.

Álhir Hindenburg haláláról
Reggel nyolc órakor n választás megkezd'sébek időpontjában a főváros 2600 választókéig!
•épe előtt már nagy csoportokban állottal; a
szavazók. A munkásnegyedek
élénkségével
•zemben a polgári városrészek a szokott va
sárnapi képet mulatták.
Általában a szavazási tevékenység nagymérvű
ryarapodásóval és különösen a fiatalabb évjá
ratú szavazók szifonénak nagy emelkedésével

7 liülmann, a kommunuda jelűit

kolljnk az utcák sarkán: Válaszd llindenburgot! Iliik léknek nem maradi más meg
oldásuk, minthogy telefonon hívják fel a
választópolgárok ezreit és utolsó) pillanatbán is az élőszó) erejével igyekeznek rávenni
őket arra, hogy n nemzeti szocialisták vezé
rére adják le voksukal. A kommunisták
legújabb propaganda Iliik kjeként valóságos

Düsterbcrg. a nemzeti párt jelöltje
Nyugtalanságot okozott cgv hamburgi hir.
amelyet egy oltani nemzeti szocialista lap rend
kívüli kiadósban közölt és amely szerint
fllndenburg tábornagy
Hlndenburg tábornagyot szélütés érte és
azáltal, hogy ezek elérték n választól korhalórt.
Hlndenburg halálon úgyáhos kérette Hitlert.
Tekintettel arra, hogy a négymilliónyi szavazásrnjogosult több mint egyhnrmada a flaia A német rádióállomások erre erélyesen megcá
labb évosztályokból került ebi, az érdeklődés folták a hirt, azzal, hogy az elnök a délelőtt fo

kulyakaruvánok vonullak fel a Moab.t
utcáin,
uz állatok nyakában kis tábla lógóit ezzel .)
szöveggel: ,,.l mi jelöltünk ThiUmapr'
Érdekes újításként halott az is, hogy ez
úttal csoportosulások és nézeteltérések el
kerülése végeit a rendőrség nem adott en
gedélyt a szerkesztőségeknek arra, hogy a
szavazatok összeszámtálása során az ered
mények hullámzását kifüggeszthessék. Csak
a fícichskanzlei ad esetenként jelentéseket.
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Az első berlini statisztika

s. o. s.
Óvja magát az influenzától
óh meghűléstől!
Így ék napjában többször
forró teát, Jamaica-rummal
vagy konyakkal, mert az
szervezetének ellenállóké
pességét fokozza.
Minthogy azonban a tcavásárlás hozzáértést és bi
zalmat igényel, vésse emlé
kezetébe, hogy

TEÁT uhsarollunk MENL-nei
Az első véres incidens
Berlinben
At első vem incidens délben robbant ki
Berlinben A Jahnslrasseban ismeretlen cin
be re k
megtámadtuk egy rendőrőr(áralol.
Egv rendőr több mint húsz sebei szenvedett.
ugvhogv n neukölni kórházba kellett azólli
tini. A lövöldözés színhelyén ózonnal meg
jelent n rendőri készültség egy osztaga,
nmelv

öt embert letartóztatott.
A letartóztatottak közül bármim kommuni
*
Iák. Egyelőre nem sikerült megú lln pi la ni.
hogy ki adta le u lövéseket.

HÉTFŐI NAPLÓ
Hatodik SZ. keresztrejtvényének

szelvénye

Név.,

Lakás
kummunísták és nemzeti szocialisták kö
zöft A verekedés során egy nemzeti szocia
lista rálőll cgv kommunistára, uki azonnal
Indián rogyott össze.
A gyilkos azután egy nemzeti szocialista há
zábnn keresett menedéket.
Amikor cgv
kommunista üldözőbe vette, o ház ablaká
bői több lövést adtak le katonai pisztolyból
és halálosan megsebesítetlek még két kom
munislál. akik néhány perccel később
szintén kiszenvedlck.
A lakosság körében nagy izgalom támadt.
miért is Wuppersalból erős rendőrosztag ér
kezelt Délután nz ügyészségi bizottság is
megkezdte ii vizsgálatot a háromszoros (mii
kassán ügyében. A lettest egyelőre nem si
kerüli kézrekerilcni.

Egy titokzatos haláleset
De titokzatos halálesetet jelentettek
01
denburghól is.
Az oldenburgi választókerületben a nap
első felében aránylag lanyhán indult meg a
választási küzdelem. Délben vonullak na
gyobb tömegekben a választók az urnákhoz,
de magában Oldenburghan nem történt kü
lönösebb incidens Ezzel szemben az. Oldenburg közelében levő
Wclsslcinben a délelőtt folyamán nyolc
sebesülés történi.

Sru- ts Ertmsrsikedsimi vtlialat
BudRprnt, V.. DeAk Frrenc-térl.

Telefon

Aut 80-2 12. Irodai órák d. e. 0-6 lg

A nagyvárosokban Hindenburg
fölényesen vezet

Kíséretükben Frech miniszteri tanácsos és a
Pótválasztás ?
bádeni minisztérium néhány tagja jeleni
meg. akik a BIZ igazgatótanácsának holnapi
A.. német birodalom világtörténelmi verseny
gyűlésén vesznek részt. Délfelé jelent meg futása a késő esti órákban egyre izgalmasabb
tempóban folyik. Egyre valószínűbbnek látszik
a genfi német delegáció mintegy 25 tag
hogy
ja. akik részben a Népszövetségnél,
a Hlndcnbnrgfront nem kapja meg nz abrészben a leszerelési konferencia tanács
sznlul többséget
kozásainál voltuk delegálva.
és hogy második választást menetet kell elren
hogy válaszlói kötelezettségeiknek eleget dőlni. A legújabb jelentések mind azt mulatják,
legyenek. Köztük megjelent Freiherr von hogy a szélsőséges pártok tábora az. 1930 évi
liheinbaben, dr. Hoppért követ, von Moellen- parlamenti választásokhoz képest lényegesen
dorf és mások. A delegáció vasárnap délután megnövekedett és hogy a Hindenburgfront párt
jai nem tudjuk tartani 1930. évi .sznvazatállo
visszautazolI (lenfbe.
múnyukat.
Délután az alsőrajnai Mörsböl jelentenek
Közismertté vált a 35 választókerület közül az
súlyosabb összeütközést, mely vasárnap dél első végleges eredmény Is. Ez n kerület Düssel
ben tört ki mintegy 250 ember részvételé dorf város nyugati kerülete, amelvben 1.015.000
vei. A verekedés következtében négyen érvényes szavazatot adlak le 80%.os részvételi
könnyebben megsebesültek.
Különösen su arány mellett. Ebből Hindenbnrt/ra 561 500.
lyos összeütközés történt nz Echo vöm Nie- Hitlerre 262.700, Thiilmannra 190.000, Dfíster
derrein szerkesztősége előtt, amelynek során bergre 55 000 esett. Ez az első végleges ered
több lövés esett A lövöldözésnek két sulvos. inény az 1930 évi parlamenti választásokhoz
képest
14 könnvü sebesüllje van. A lap kirakatait a
erőteljes nemzett szocialista elötörést
tömeg pozdorjává zúzta.
Jelent.
Hitler Münchenben
\ kommunisták is gyarapították táborukat, mig
a német nemzeti pórt és Hindenburg gyengült.
Vasárnap délután Hitler Adolf autóvul
Tizenegy árakor a kép
következői
Münchenbe érkezett
Hlndenburg
12071028
és egyenesen n Barna-háthoz hajtatott.
Hitler
7R64258
Többizbcn jelent meg az erkélyen n tömeg
Thülmann
34565/7
üdvrivalgása közben. Hitler az estét a Bar
Düsterberg
1814190
Winter
67SS 1
na-házban tölti cl és ott várja be a választási
eredményeket.

Hln<lenbur«- 18,601.730, Hitler 11.328.Ö71,
rhülmnnn A.071.079, Dilalerleri, 2.3/7.876,
Winter 111.477. Hindenburg 18,661.736 sza
vazatával szemben a többiek tehát együtt
18,929.003 szavazatot kaptak. Hindenburg
abszolút többségéhez Igy 170.000 szavazat
hiányzik.
Hindenburg ér Hitler között április 10-ér»
pót választás lesz. Az a vélemény, hogy
Hitler esetleg visszalép.

Az első eredmények

niokm leemntrioahli rtsnicifle kölcsAnl to>vf>
•lt. taiAHa' nu-<bossMibblt. Nionyevektr, banrsiArrr
máisrfjakm kftlesön. Usatvlseláknek swiuélvt hitelek.

Kétmillió szavazat
Háromnegyedkilenckor az egész országban
kővetkező a kép:
Hlndenburg
1,255.334
007.081
Hitler
Düsterberg
188.568
Tilalmaim
351.016
Winler
7.123
másodpercenként
................. ......
váb
Kilenc óra után szinte „
tótnak a számok. Egynegyed tiz órakor már "
körülbelül
öt és félmillió
német polgár szavazata kerüli nyilvánosságra.
Hlnfdcnburg
2,022.000
Hitler
1,088.000
7.93.000
T hálmann
361.000
Düsterberg
Ki.000
Winler
Az. izgalom percről-percre növekszik — s bár
eleinte ugylálszott. hogy Hitler döntő győzel
met arat, de amikor íélliz órakor a szavazatok
már igy alakultak:
Hindenburg
4,505.183
2,701.124
Hitler
Thülmann
1,143.251
Düsterberg
591.257
32.571
Winter
nyilvánvaló lett, hogy Hindenburg, ha ezt az
irányt tartani tudja —
pőtválasztásra kerül.
iái- Hindenburg abszolút
Tíz óra felé Berlin már
győzelméért reszket.

23 óra 35 perc:
Hlndenburg
17,174.648
Hitler
10,325.105
Thülmann
4.710.543a
Düsterberg
2,941.819
Winler
98.313
Hindenburg helyzete ni 'ligytngült — az ujab<
bán felbontott urnák eri dincnye Hitlert és a
többi pártokat crösiti.
Éjfélkor tetőpontjára 1 ág az Izgalom Bcrliuben. Az éjféli eredmény:
Hlndenburg
18,094,535
10.835.093
Hitler
Thülmann
4,746.195
Düsterberg
2,473.9999
Winter
103.828
Az eddigi eredmények már ékesen démonslrúlják a nemzeti szocialistapárt óriási megerősödését. Ez a párt szavazatainak számát
az 1030. évi választásokkal szemben
megkétszerezte.
Akkor az össz-szavazatok 18.9 százalékát
szerezte meg a párt, a mai választáson 30—~
31 százalékot kapott. A Hindenburg-front és
a Hugenberg-p&vt gyengül — a kommunis
ták megtartották régi standardjiiket.
IlároJiinegycdegykor a következő
eredményt
jelentik Berlinből:
Hindenburg
18,486.733
Hitler
11,300.206
Thülmann
4,946.2.99
Düsterberg
2.545.987
Winter
107.333

közöttük cgv birodalmi lobogószövelséges
életveszélyes sérülést szenvedett. Fellhammerben a vasfront felvonulása alkalmával
Ugyancsak a déli órákban került nvilvii komolyabb összeülközésre került a sor a
Adolf
nosságra nz opladeni halálos tűzharc, amely nemzeti szocialistákkal. Schmidt
munkanélküli bányamunkást később
nagy megdöbbenést keltett a fővárosban.
holtan találták meg.
Vasárnap reggel ott kilenc óch körül
A nyomozás megindult.
véres verekedés támadt

Záloglegyeit

180.525
1406

Tl'ölmann
Winler

A választéki központban az Izgalom percen”
Főleg a nemzeti szocialisták
ként emelkedik,
’
'' jelentések keltenek
győzelmeiről beszámoló
____ _s ___
r megállapítható,
nagy izgalmat
annyi
már
hóim egyes kerületekben a nemzeti szocialista
mozgatom még mindig igen erőteljes fejlődést
mutat.
Az egyik hessenl választókerületben, ahol
mintegy 200.000 ember szavazott le, közel
180.000 szavazat esett a Hlller-llstára.
Az eddig közismertté vált nagyobb részlet
eredmények
a nagyvárosokban mindenütt Hlndenburg
győzelmét mutatják.
Abszolút többséget kapott Hlndenburg többek
közölt Kölnben. Fürthben, Düsseldorfban, Mün
chenben, Hamburgban, Lipcsében stb. Érdekes,
hogy Münchenben a Stahlhelm vezérére, í)űslerbergre majdnem egyáltalán nem adlak le
szavazatot.
Tiz óra tiz perckor
a rádió
a következő helyzetjelentést röpítette világgá:
9.559.748
Hlndenburg
5.478.570
Hitler
2,561.268
Thülmann
1.190.783
Düsterberg
53.624
Winter
..............
t, a .pó választást
mégo mindig
Ezek a számok
Hindenburgnak
nincs abszolút
jósolják
többsége.
A helyzet nem változik
féltizenegykor
sem. amikor a szavazatok megoszlása a következö:
10.900.000
Hlndenburg
6.780.000
Hitler
2.900.000
Thülmann
1,550.000
Düsterberg

Háromszoros gyilkosság
a választáson

A birodalom területén egyébkén! különösebb
incidensek nélkül lelt cl u választás napja. A
kora délutáni érákig l.cérkezell jelentések szé
riái a választásban igen sokan vetlek részt.
Egész Kelet porostorszagban nvugndt menetű
volt » sziiviiziis Königxbergben igen erős volt a
nemzeti szocialisták propagandája, akik horog
keresztes zászlócskákkal diszitelt gvermek-Iég
gömböket osztogattak.
Sziléziában és Boroszló városéban a választás
nrénvbig nyugodt képet intiliiloll. A szavazás
ban való részvétel Igen élénk volt. Eelxöszilé
: iában kél őréig a szavazót,nnk körülbelül mér
00 százaléka megjeleni nz urnáknál.
Nagyhamburghnn és környékén említésre
méltó incidens nem volt Brúnóban n szavazók
száma rekordot ért cl és minden jóslatot felül
múlt. Általánosan feltűnt
a női szavazók élénk részvétele.
Hannoverben a választásban a.ránylng keveseb
ben vettek részt mint más helyeken
A Rajna és n Rtilir környéki ipari vidéken
már a választás előestéjén teljes nyugalom állt
be. Essenben, Hahómban. Dortmundbun. Dtiisburgban. Hntnbnrnban. k.Mnchenhen. fíelsenl.irchenhen délin >• válHszlóknnk több mint fele
leszavazott (iliidlieckhen a kommunisták éj
szaka
egy RO méter magas gyárkvinényre vörös
lobogót tűztek ki.
amelyet áruién ii rendőrség parancsára lehoztak
Kölnben csak elszórtan került sor kisebb ősz
szclűzésekre. A rendőrség délelőtt egy kommáuista párthelyiségben 1'2 fegyverrel felszerelt cm
bért vett őrizetbe Düsseldorfban egy helyen ló
völdözú volt
D'lnyugnf Németországban különösebb esetné
nyék nem történlek. Kasselhen délután I óiéig
• választók 00 százalékú leszuvazotl
A választások I)élnómetor
*iágl»nn
Is elég nyíl
godlan folst.ik le A részvétel Igen nagy volt,
rnnvlra. hogs bizonyos kerületekben máris meg
kezdték a végeredmény megállapítását.
Néhány próbaurnu tartalma Hlndenburg
natfs töbl»«ég-‘| mulatta.
Atigsbitrban déli 12 óráig mintegy <10 százalék
solt a részvétel arámii
\'iKinrtors:<iti legmagasabban fekvő sznvazóhc
lvlségéböl a f.ugsp Ize oldalán fekvő Scneefcr
*höl
nerhnn
, szavazás végeredményét már 3
óra elölt jelentetlek
!M érvényes s»avnza”ió1 DOsferbertre 17,
lllndrnburara 156. Hitlerre 57, Thaelmannra R és Wlnlrrre *2 szavaret eaett.
Stuttgartban a választási propaganda alig volt
észlelhető. A dóit órákra nngvon megszaporo

A választásokat a birodalom különböző
pontjain legkésőbb 4 órakor befejezték. Azon
nal megkezdték a szavazatok összeszámlálását
— ugyanígy Berlinben is, ahol
hat órakor volta Báróra.
Hat órától kezdxe Berlinben minden ember
az utcán van és lest a szerkesztőségek előtt az
ujahb éa újabb híreket Az első berlini rész
eredmény
félnyolckor
került nyilvánosságra — eddig több mint száz
ezer szavazatot számláltak meg. A szavazatok
a következőkben oszlottak mcj
55.000
Hlndenburg
42.800
Hitler
8.000
Düsterberg
11.300
Tliöl maiin
Lűbeckben ugyancsak félnyolckor a kép a
következő:
20.000
Hindenburg
29.000
Hitler
11.400
Düsterberg
4.800
T hál maim
_ n>..... ............... __
Egynegyedkilenckor
az egész német biroda
lom területén a berlini hivatalos jelentés sze
rint több mint 600.000 szavazatot
szavazatot iszámláltak
meg a következő megoszlás szerint:
Hlndenburg
312.500
180.000
Hitler
24.000
Düsterberg
91.000
Thülmann
Este 8 50 Berlin:
Hlndenburg
230.210
90.803
Hitler
3'2.505
Diislerberg

dőlt a szavazók száma, úgyhogy általában 80
százalékos részvételre számítanak.
KözépnAmetországhan is teljesen nyugodtan
folyt n szavazás A szavazók érdeklődése n lég
több helyen már igen korún élénken megnyit
vénült.

A genfi német delegáció
is leszavazott
l.örracliban, Németország délnyugati sar
kában ma délelőtt sokkal nagyobb elánnal
indult meg a választási küzdelem, mint a
legutóbbi birodalmi gyűlési és tartományi
gyűlési választások alkalmával Röviddel a
váluszlóhclyiségek megnyitása után megje
lent szavazatlélelre Förstcr Baseli német fökonzul. majd röviddel utána lleld miniszter
elnök és üa. akik jelenleg

Svájcban nyaralnak.

Hindenburg előretör

A krreaB«re|t
CnyHillBiplAa«
*

VI. dija i

■ 5 ttngii tronz euUllMr
Adja

HAn Aladár cslUArgyAr (AndrA
iy-ut
*

Nősülni
sksp? Mlyet
tlóes

eMnunttlM

kl-nut«tásAt(rtfven fiit.

••dö) DeAit Droö LrudAJAlól, Er
»4beí-ktf
*

U.)

mellek
rut nég

ben

Egynegyed tizenkettőkor:
Hlndenburg
15,271.927
Hitler
9,317.90R
Thálmann
3,047.678
Düsterberg
1,042.387
Winter
70.681
E
íd,i8„ez
”J■a legirgiimasabb
legltgzlmnsabb Jelentés, mert e
r.nmg
szerint Hlndenburg alig több mint 40.060 szava
zed hiányzik a: abszolút többséghez,

Éjszaka 2 órakor jelentik n következő j

hiteles végeredményt:

Tudományos
sorskutatás
M Vllageli newyorki tudós hivó szóval for
dul mindenkihez, akit saját sorsa érdekel. Az
emberi sorsot kozmikus erők hatásai Irányít
ják s az események tőivényszeiüen alakulnak
ki. Az ember jövőjének várható eseményei 20
évre terjedően, évszóm szerinti pontossággal
grnfikontábláznfba rögzlllietők A jövőbelátói
csodája egy ilyen grallkonkimutntás s valóság
gal hátborzongató, amikor a jelzett esemény
pontosan hekövetkezik. Nem jóslás és nem
csillagászat. M. Világéi! munkatársa jelenleg
Budapesten működik s elfogad jelentkezéseket.
A Hétfői Napló olvasóinak ingyen dolgozik,
cstipán 40 fillér hétvég és az alábbi szelvény
melléklését kéri. Pénzt sem most, sem később
nem fogad el.
Címe: M. Vllageli európai
munkatársa: Zsombnk Zoltán Író, Újpest. Nádor-u. 33. (óvási Utánoznak bennünket! Ak
ciónkat a törvény védi, az utánzók ellen cljá■ ást indítunk!)
Névt

__ —

Cím: ______________ ___ _ _____ —
SztJletósf év:

___

______

Melyik évben Alit anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg?
Mikor volt a legboldogabb

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1032 március 14.

vasárnap tartón bírósági tárgyaláson
ezer pengőre Hálták el dr. Krivoss
árpádot, a főpolgármester ueiot
Köt Kisgyermek veres DlclKimaramDoiiabO! támadt ragal ma zasl per
A büntetőbíróságok gyakorlatától szokat
Janul vasárnap tartott tárgyalást dr. Véqh
Andor büntető járásbiró. Á tárgyalás végén
Ítélettel zárult le a hónapok óta tartó ádáz
pereskedés, amely már több Ízben foglalkoz
tatta a nyilvánosságot.
Még a múlt év őszén történt, hogy Hu
nyadi Ferencnek, a Kisbirtokosok Hitelin
tézete vezérigazgatójának kisfia a Naphe
gyen biciklizett s eközben összeütközött dr.
Krivoss Árpád ügyvédnek, fíipka Ferenc fő
polgármester nejének kisleányával.
Á

karamból következtében mindkét
gyerek megsérült.
A karambolról rövidesen értesültek a szü
lök, akik odasiettek a helyszínre s eközben
történt, hogy dr. Krivoss Árpád, első felhá
borodásában, amikor sebesült kisleányát
meglátta, inzultálta Hunyadi vezérigazgató
fiát. Az ügyből kifolyóan ellenségeskedés tá
madt Krivoss és Hunyadi között és ennek
során rágalmazást per is keletkezett.

Hunyadi vezérigazgató ugyanis rágal
mazás elmén följelenjette Krivoss Ár
padot,
valamint ügyvédjét, dr. Szuhy Lászlót is,
azt állitván róluk, hogy Krivoss és ügyvédje
levelet írtak hozzá, s ebben őt azzal gyanú
sitották, hogy hamis tanuk után kutat, akik
majd az eset lefolyását az ő szájaize szerint
mondják el a bíróság elölt. Krivosson és
ügyvédjén kívül azonban Steiner Márton
naphegyuccai fűszerest és segédjét, Jetiinek
Lipótot is feljelentette Hunyadi vezérigaz
gató, mert ők olyan Írásos nyilatkozatot
tettek, mintha Hunyadi megbizásából valaki
hamis tanuzásra akarta volna őket is rábírni.
Az eddigi tárgyalások során kihallgatta a
bíróság Krivosst, Szuhyt és Stcinert, akik
valamennyien ártatlanságukat hangoztatták
Jelűnek, a kis szatócsbolt segédje azonban
nem jelent meg a legutóbbi tárgyaláson s
igy sem kihallgatni, sem szembesíteni nem
lehetett. Steiner Márton ugyanis előadta a
bíróság előtt, hogy a kis szatócsüzletnek Jel
űnek az egyetlen alkalmazottja s egyszerre
nem hagyhatják el a fii szeresboltot. Hosszas
vita után a biró a legutóbbi tárgyaláson em
berséges megoldást talált s a szegénysorsu
vádlott speciális helyzetére való tekintettel
vasárnapra tűzte ki a tárgyalást,
amikor a kis szatócsbolt már zárva van.
Ilyen előzmények után került sor a vasár
nap! tárgyalásra, amelyen elsőnek Jelűnek
Lipótot hallgatták ki, aki ugyancsak ártat
lanságát hangoztatta. Kijelentette, hogy
Hunyadi Ferenc valóban benjárt Steiner
üzletében
és úgy őt, mint Steinert a valóságnak meg
nem felelő vallomásra akarta rábírni. Ezekután állította ki Krivossnak a nyilatkozatot,
amelyben ugyanezek vannak leszögezve. A
biró kérdésére elmondotta még Jetiinek
hogy Hunyadi kijelentette azt is, hogy nem
lesz háládatlan a nyilatkozatért, Krivossr.l
pedig majd elbánik, hiába veje fíipka fő
polgármesternek.
A tanúkihallgatások során Gross Károly,
Steiner üzletének kifutója arról tett vallo
mást, hogy látta, amint egy ur bejött az
üzletbe és Hunyadi néven mutatkozott be.
Hogy mit beszélt, azt nem hallotta ponto
san. Nagyfejed József dr., a Kisbirtokosok
Hitelintézetének ügyésze, különböző tanú
vallomások
létrejöttének körülményeiről
tett vallomást, majd
Mogyoróssy István
bankaltiszt és Wlrth Ferenc államrend
őrségi detektív tanúvallomásukban előad
ták. hogy
Hunyadi nem hamis tanuk után kuta
tott, hanem esupán két tanút keresett,
akik a karambolt látták.
Ezután Hunyadi Ferenc vezérigazgatót a
per sértettjét hallgatta ki tanukép a biró.
Hunyadi közel másfélóráig tarló vallomá
sában előadta, hogy ő senkit hamis tanu
lásra fel nem kért, hazugság az, hogy ő
bárkit erre rá akart bírni. Amikor ő a
helyszínre érkeztt, látta, hogy vérfoltok
vannak az összetört bicikli körül, gyermeke
pedig a szomszédos házmesteri lakásban
feküdt,
pulzusa kihagyott s azt hitték már.
hogy vége van.

— Hajlandó vagyok koncedálni — mon
dotta a vezérigazgató, — hogy a gyerme
kein sérülései a biciklitől és nem Krivoss
ur ütéseitől származtak, de kérem, mi
utálatosabb dolog, ha egy gyermeket vé
resre vernek, vagy egy véresen sérült gyer
meket megütnek? A történtek után Krivoss
ur, anélkül, hogy nevét megmondta volna,
eltávozott.
— Azért távoztam el a helyszínéről, mert
az én gyermekem meg elájult, — szólt
közbe Krivoss.
— Az ön ájult gyermeke a saját lábán
ment haza, — vágott vissza Hunyadi, aki
előadta még azt is, hogy amikor Krivoss
inzultálta a gyermekét, még rá is szólt:
„Takarodj, mert összetörlek." Hunyadit ez
után több tanúval szembesítették, majd dr.
Salusinszky Gyula ügyvédje tartotta meg a
vádbeszédet, Krivoss Árpád pedig védő
beszédében elmondotta, hogy
a karambol óta valóságos hajsza folyt
ellenük.
névtelen levlekkel fenyegették meg, amely
ben azt írták feleségének, hogy fel ne mer
jenek jönni a Naphegyre, mert agyonverik
őket. A hosszadalmas perbeszédek és ügy
védi replikák után a biró kihirdette Ítéletét,
amelyben
Krivosst rágalmazás vétségében bűnös
nek mondotta ki s ezért 1000 pengő
pénzbírságra Ítélte,

a régi felülmúlhatatlan minőségben:

1 KOnwecsKe szivarkapapir . 10 fillér
1 dobozszlvarhahdvely - - 36fillér

a Kincstári röszeseöősemeies betudásává!
mig Steiner .Vártont éó Jelűnek Lipótot
ugyancsak
rágalmazásért 50—50 pengő
pénzbírságra ítélte el. Szuchy Lászlót pedig
felmentette a rágalmazás vádja alól.
Az indokolás szerint a rágalmazó kijelen
tések Krivosstól származtak s ezért őt kel
lett súlyosabban megbüntetni, mig a má
sik két vádlott nem is igen volt tisztában
cselekményének súlyával. Szuchy Lászlót
pedig azért mentette fel a bíróság, mert
mint ügyvéd járt el és ténykedése nem me
ríti ki a rágalmazást.
Hunyadi vezérigazgató, valamint Steiner
és Jelűnek megnyugodtak az Ítéletben, de
Krivoss Árpád dr. fellebbezett.
Ezzel a vasárnapi tárgyalás a kora dél
utáni óiákban végétért.

Két malom följelentésére rádión keresik Szeszlert,
akinek a raktárából hatszáz zsák liszt hiányzik
ő már napokkal azelőtt intézkedett, hogy a
Szeszlcr-cég raktárából vigyék az árut a ke
reskedőhöz.
Ezekután a malom képviselője érdeklődni
akart a szállítócégnél s ekkor megtudta,
hogy
Szeszler Marcell eltávozott Budapestről,
hozzátartozói szerint Csehszlovákiába
utazott, ottani rokonaihoz.
A Koodcs-malom és még egy másik érde
kelt fél is utána járt a dolognak és arra a
megállapításra jutottak, hogy
a Szeszler-féle raktárházból az ő ne
vükre tárolt lisztből hiányzik mintegy
hatszáz zsák, aminek 20.000 pengő
körül jár az értéke-

A tüntetők bezúzták a Ford- és a Bárdi-félét
autószalon, valamint a Mauthner magkereskedés kirakatát. A /■'Zons-cukrászua
előtt állt
Kandó László festőművész autója.
A kocsiban egyedül ült Kandó Lászlóné. A
tüntetők kőzáport zúdítottak az autóra,
amelynek ablakai betörtek. Kandó László
imnak azonban szerencsére nem történt
baja.
A Szép-utca sarkán már
rendőrcsapat állta útját a tüntetőknek
és kardlappal kergette szét őket.
Egy kisebb csoportnak azonban sikerült
a Kossuth Lajos-utcából átjutni a Rákóczi
*
útra és ott tovább tüntettek. Itt is
bevertek néhány kirakati ablaktáblát.
A Kossuth Lajos-utcán és a Rákóczi-ulon
összesen nyolc kirakatot zúztak be. A rend
őrök mindenütt azonnal közbeléptek és a
garázdálkodó embereket összefogdosták.
A Kossuth Lajos-utcában ötvennégy embért fogtak el. Ezeket a IV. kerületi kapi
*
tányságra állították elő, a Rákóczi-uti tűn
*
tetés során pedig húsz előállítás történt.
Ezeknek egyrészét a VII., másrészét a VIII.
kerületi kapitányságra kisérték. A zajos
jelenetek során
összesen 74 embert állítottak elő.
A rendőrség rövid idő alatt rendet teremtett
a Kossuth Lajos-utca és Rákóczi-uti útsza
kaszon. Az előállított emberek ellen meg
indították az eljárást.
A tüntetés során a tömegben megfigyelést
végző Szedlacsek Gerő detektívet ismeretlen
emberek megtámadták és közülök az egyik
bokszerrel leütötte.
A detektívet állón érte az ülés. Szedlacsek
a Rókus-kórházba ment és olt ápolják. A
detektív bántalmazóit keresik.

Rendőrségi vezető
ember lesz az uj
főkapitány

A két cég ezután a rendőrséghez fordult. A
főkapitányságon megindult a vizsgálat. A
rendőrség is azt a felvilágosítást kapta, hogy
A budapesti rendőrfőkapitánvi állás be
Szeszler, aki különben cseh állampolgár,
Csehszlovákiába utazott. Ilyen előzmények töltésére vonatkozólag különböző kombiná
ciók
jelentek meg. Mint megbízható forrás
után adták ki a rádiógrammot és most
ból értesülünk, a kormány még egyáltalában
mindenütt keresik Szeszlert,
nem döntött az uj főkapitány személyére
hogy tisztázzák a húszezer pengős hiány vonatkozólag, bár a döntés most már úgy
szólván napok kérdése. Elvileg azonban el
ügyét.
határozott dolog,
hogy az uj főkapitányt a rendőrségi
vezető emberek közül nevezik ki,
mert a kormánynál az a helyes felfogás ke
rekedett felül, hogy semmi szükség sincs
arra, hogy a főkapitányi tisztség politikussal
töltessék be.

Zajos tüntetéssel, ablakbeveréssel
és kardlapozással végződött
a szocialisták márciusi ünnepe

Kirakatokat vertek be a Kossuth Latos-utcában és a
Rákóczi-uton — Hetvennégy tüntetőt előáUítottak a rendőrök
Boxetrel leütöttek egy detektívet
A szociáldemokrata párt vasárnap dél
után nagyszabású március 15-iki emlékün
nepélyt rendezett a Petőfi-téren. Már a kora
délutáni órákban sokezer ember lepte el a
Pét őfl-Mobor környékét. ►
Az ünnepély a munkásdalárda énekével
kezdődött el, majd Pajor Oszkár, Petőfi Sán
dor Egy gondolat bánt engemet című költe
ményét adta elő. A szavalat után követke
zett Weltner Jakab ünnepi beszéde, amely a
nyolcvannégy év előtti március 15-ét ha
sonlította össze a maival. Megállapította,

.SAHGHAIEXPRESS
MARLENE DIETRICM
ragyogó alakítása.

Ahány előadás — annyi táblás ház /
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Húszezer pengős hiány hátra
hagyásával eltűnt Budapestről
Szeszler Marcell vállalkozó
A főkapitányság bűnügyi osztálya vasár
nap rádiógrammot küldött az összes vidéki
rendőrhatóságoknak és határállomásoknak,
amelyben
Szeszler Marcell budapesti szállítási
vállalkozó
tartózkodási helyéről érdeklődik. A rádió
gramm kibocsátásának két bűnvádi följelen
tés ez előzménye.
Szeszler Marcellnek a dunaparti pálya
udvaron nagy raktárháza van. A többi üzlet
ága mellett
vidéki malmok lisztkészletének tárolá
sával foglalkozik.
A malmok a Szeszler-féle raktárházban he
lyezik el a lisztkészletet és innen dirigálják
budapesti pékekhez és kereskedőkhöz az
árut, amelyet mindjárt Szeszler szállít a
megrendelési helyre. Legutóbb a békés
csabai KotMÍcs-féle malom budapesti képvi
seletétől
nagyobb mennyiségű lisztet rendelt egy
kereskedő.
Néhány nappal később érdeklődött, miért
nem küldik a lisztet. A malom képviselője
meglepetéssel hallgatta a reklamálást, mert
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hogy
a 48-as magyar forradalom tizenkét
pontja még mindig nincs megvalósítva,
aztitán a szabadságharc költőjéről, Petőfi
ről beszélt.
A beszéd után szavalókórus, majd a
dalárda énekszámaival bezárult az ünne
pelj’.
A tömeg „Munkát! Kenyeret!" kiáltások
kal oszlott szét a városban.
A Kossuth Lajos-utcában és a Rákóczi
idon kisebbfajta tüntetések voltak.
A Floris cukrászda előtt a 60—706. rend
számú autó ablakait verték be, a Rákóczi
*
utón pedig
betörték a Melsler ruhaániház kiraka
tait, úgyszintén a Berger és a Fenyő
áruház kirakatüvegeit Is bezúzták.
Az ünnepség lilán a tömeg lassan szét
oszlott. A felvonulók egy-egy nagyobb cso
portja bekanyarodott a Kossuth Lajos-ut
cába, ahol azután tumultuózus jelenetekre
került sor. A csoport hangosan kiabálva
vonult végig a Kossuth Laios-utcán, kő- és
vasdarabok kerüllek ki a zsebekből és
néhány kirakat ablaktáblája csöröm
pölve tört össze.

Tavaszi

szöveteink
— a legelőkelőbb angol
ős francia gyárosoktól —
a legdivatosabb, legváltozato
sabb színekben, cégünktől meg
szokott, megbízható, jó minőse
gek, óriási választékban
raktárra érkeztek.

Áraink a leieniegl
viszonyokhoz marian,
versenyen leim aiianaK
Vidékre mintákat szívesen küldünk

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
különleges női és fél fi
divatkelmék áruházé

Budapest ív, Pelöli sandor-u. 14-10
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DlnamltmiáH és pénzhamisító
gyárat Eepieztek le Debrecenben
LaiarióztanaM Bárdos-Kasa Sándor bányászt, KM
uárjnsjiM leguáSZádsimBSObb pánziiamisitOlái
Debrecen, március 13.
(A ff ét fái Napló tudósítójának telefon'jeltntésc.) Vasárnap délelrtlt a debreceni
törvónys/i k soros vizsgálóbirúja előzetes le
1 artóz látásba helyezte Bárdos Kása Sándor
arlói bányamunkást, Hajdú
*
és Borsod
megye legveszedelmesebb pénzhamisítóját
Bárdos lakásán valóságos dimimilrakfórt és
pénzharnisilógyárat lepleztek le.
Negyven darub dhianotputroiil találtak
a lakásán
j egész csomó kél ón otpengfísök gyártására
alkalmas klisékéi. Ezenkívül hal kilógramm
ezüst- és ónkeveréket is talállak Bárdosnál.
A letartóztatott bányamunkás kihallga
tása során elmondotta, bogy a dinamilpat
iónokat a bányából lopta és azokat
áruba akarta bocsátani.
Arról azonban nein vallott, hogy kinek

akarta riadni azokat. A pénzhamisításokra
vonatkozóan azt vallotta
Bárdos, hogy a
nála talált keverékből és készülékek segít
ségével
négyezer darab kétpengőst tudott volna
hamisítani.
Bevallotta a:t is, hogy már több hamis
pénzt forgalomba is hozott Koós András
kovácsmester segítségével, aki már pénzhamisításért büntetve volt. Koós azonban
neszét vette a nyomozásnak és
megszökött.
Arlón a rendőrség néhány hamis ötpengőst
is talált.
A megszökött Koós András országos kö
rözését most elrendelték és remélik, hogy
rövidesen
kézrekerül ez a veszedelmes
pénzhamisító is.

Budapest, 1932 mdrelus 14

a külföldi ajánlatok.
annak nem Szabó Lujza művészete az oka, Iva
rom mert egész Európában tulkinálat van ki
tűnd művészekben. Ami Svéd Sándor bécsi »zerz Adósét illeti, ismeretes, hogy Svéd néhány hó
nappal ezelőtt fellépett a bécsi operaházban. A
Bajazzók Sylvlo szerepét énekelte, de a bácsi
sajtó ítélete szerint csak mérsékelt sikert ara
megakadályozza a munkában, tár
*
főtt. Operai körökben ezért, ahol a Üt szerző
gyalásai közben; pihenni sem nagyid
dést még senki sem látta.
önt, ha napi munkájával végzett,
némi fenntartással fogadták szerrődteté
*ve
hírét.
vagy aludni tér. Szabadítsa meg mc
*
De hogy mennyire nem eszik a levest olyan
gát a köhögéstől és az ezzel kapcsolt
*
forrón, ahogy főzik, bizonyítja at is, hogy Szé
kely Mihály egv nappal hírlapi nyilatkozata
tos kellemetlen ingertől: használjon
után, szombat este már Ismét fellépett, mert az
Dr. EGGER-MELLPASZTILLÁT,
Operaházzal való tárgyalásai a legfőbb utón ha
todnak a megegyezés felé. Értesülésünk szerint
mely elhárítja a köhögést, rekedtséget
AZ Operahát többi „vándormadarai" k Itt
hon maradnak.
Gyógywrtdrakban Ss drogériákban kapható
A nevezetesebb szólisták viharos gázsiharcait
azonban a szinház kisfizetésű tagjai, a nélkülöz
hetetlen és mégis rosszul dotált epizódszerep
lők, az ötven pengős énekesek és korrepetito
kiharcolják maguknak a magas gázsit,
rok, az agyonsranált kóristák és technikai sze
*
mélyzet és a nyugdíjasok kisérik aggódó flgye és miután az Operaház költségvetését minden
képpen
csökkenteni kell, n redukciót ismét ag
lemmel, mert altló félnek, hogy a szerencsésebb
ő bőrükön hajtják végre.
helyzetben levő sztárok majd csak

Az „átkozott"
köhögés

A rendőrségről a tébolydába vitték Egy pesti texfílkereskeáő tragikus
ínfluenza-halála Milanóban
báró Orczy Lajosné édesanyját
Nagybefeg fiának látogatására sietett Gélt
*
Vilmos
Beke Béláné és leánya botránysorozatának tragikus vége

Orczy Lajosné báróné édesanyjának, özvegv Ileke Bélánénak ügye most tragikus
epilógushoz érkezett. Az elmúlt hónapok
alatt sokszor foglalkoztatta a nyilvánosságot
báró Orczy T.ajosné született fíekc Olga és
édesanyja özvegy Beké Béláné ügye.
A polgári családból származó bárónénak
különféle afférjai voltak egy egyetemi pro
fesszorral, akire nemrég
revolvert fogott, majd öngyilkosságot
kísérelt meg.
Erek a küzdelmek és botránysorozatok erő
sen megviselték Orczy báróné édesanyjának
idegeit is. Ráadásul fantasztikus örökség!
ügyekkel kezdett foglalkozni,
sokat járt a rendőrségre
és legutóbb egv kijelentése miatt bűnvádi
eljárás indult ellene. Mikor kihallgatásra
idézték, a főkapitányság épületében here
tóval

megmérgezte magát
és a mentők a Rókus-kórházba vitték.
A kórházból nemsokára elbocsátották és
mint öngyilkosjelölt a főkapitányság életvé
delmi osztályára került, itt megint csak fel
tűnően izgatottan viselkedett, úgy hogy
végül is szükségét látták annak, hogy orvos!
vizsgálat alá vegyék.
A rendőrfőorvosi hivatalban
megvizs
gállák,
úgy találták, hogy elmegyógy intézeti
ápolásra szorul
és nyomban intézetbe utalták. A rendőrség
határozata értelmében azonnal mentőautó
jött a főkapitányságra és
a mentők az angyalföldi állami elme
gyógyintézetbe vitték Béke Bélánét,
akinek idegeit a botránysorozatok, valamint
a leánya és saját személye körül zajló ese
mények teljesen felőrölték.

Elfogták az egyetemi nyomda
kasszafuróját, aki tizennyolcezer
pengőt zsákmányolt
Beismerő vallomást telt és azt állítja, ho£v Rozumkó Gézaa „kasszaSuró-király“ volt a bűntársa
Jelentettük, hogv a rendőrség ti pestkör
nyéki villákat fosztogató Siska József betö
rővel együtt elfogta nz orgazdáját, Rozumkó
Gézát, a „kasszafitró királyt" ír. A rendőr
ségnek nz volt n gyanúja, hogy Rozumkó
követte el nz. utóbbi időben Budapesten tör
télit kusszafurósokal, de Rozumkó tagadott
és semmit sem tudlak rábizonyítani. Roznmkó Gézát ezért
csak orgazdaság minit tartáztatták le
é» az ügyészségre vitték, de most váratlan
fordulat történt.
X detektívek napokig tartó megfigyelés
után
elfnglák MlNzoglád János szobafestőt,
aki betörések gyanújába keveredett. Jf/szoglód kihallgatása során bevallotta, hogy
nemrégen nagyszabású kassza!lírást köve
telt el:

ő fúrta meg az Egyetemi nyomda pán
célszekrényét, amelyből tizennyolcezer
pengőt vitt el.
Miszoglád azt állítja, hogy’ segítőtársa ivolt, még pedig Rozumkó Géza. A vallomás
után Roziimból az ügyészség fogházából a
főkapitányságra kisérték és szembesítették
Miszogláddal. A szembesítés eredménytelen
maradt,
Rozumkó tovább Is tagadott,
Miszoglád pedig azt állította, bogy kelten
követték cl a kassza fúrást. Az. elfogok
szoba l'estösegéd
azt nem akarja elárulni, hol rejtették el
a tizennyolcezer pengőt.
Miszogládnf letartóztatták és az ügyészségre
vitték, az elrejtett pénzt pedig keresi a
rendőrség.

Pesten marad Székely Mihály
és a többi fenyegetödző operai sztár
Napok óin távozási hírek r<*> pkö<ln<
*k
az Opc
ráhúz tájékán. Izgalmas atmoszférában folynak
az <>|>«Tiih.izÍ költségvetés csökkentését célzó
targvulások és a j..\., verőn •zcrzödtclé.si elő
készületei. N'ihíuiy kitűnő énekes, ukiktöl vég
eredményben nem lehet rossz néven venni, ha
nehezen „felskálázott" és n legutóbbi időben
fényit g már kéHrbm redukált gázsijuknak /e
Irnleyi színvonalát it.indco eszközzel tartani
akarják, rnindimlalnn fvlröppenli a „riasztó''
hírt, hogv lllhngvju nz Operaháznt és külföldre
szerződik. I.los/ör >.•//.</» Mihály, u színház
kiváló basszistája jelentette !•••. hogy eltávozik
mert 2700 pengőről I -H) pengőre redukált havi
góbijának tus Alibi csökkentését nem fogadja el

külföldi
flanelltakaró
280 P-töl
kezdve

' 500

1

és hogy kijelentésének nagyobb súlyt adjon, a
csütörtök esti „Karcain Anna" előadását le
is mondotta.
Másnap Szabó Lujzáról és Svéd Sándorról tér
jedlek el távozási hírek. Ezek n hírek tudni
'éllék, hogy Szabó Lujzának külföldi szerződIrtási ajánlatai vannak. Svéd Sándornak pedig
egyenesen lekötött szerződést
*
van a bécsi ope
rához.
Beavatott körök ezzel szemben úgy
*
tudják,
hogv a kitűnő koloraturénckesnőnek tényleg
tettek szerződtetés! ajánlatokat külföldről
de évekkel ezelőtt.
F.s hogy
a nnpl pótlóban jelenleg nem hemzsegnek

200 drb tiszta gyapirttukaró,fehér színben, darabla
2'U drb tiszta gyaplOtaHaró,tekete színben, darabla ....
200 drb tiszta «yapIütakarO.színes színben, darabla ...
300 drb tisztagyapldlakaró. szürke színben, darabla....

P
P
P
P

19.—
is.—
24.—
18.—

Csali amíg a kóasrlat tart, mart a>/ druf nam kapunkl
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Olaszországba
A pesti influenzajárvány lezajlottnak
te
kinthető, az a szorongás, amely az utóbbi hetek
ben ezt a várost megülte, — felengedett, Buda
pest már nem az a nagy kórház, amely rö
viddel ezelőtt volt. Az. influenzajárvány halót
tálnak számát a végleges statisztika már feldől
gozta.
ez a szám azonban mára eggyel szaporodott.
Milánóból érkezett távirati jelentés szerint ;
ugyanis ott
hirtelen meghalt Gelb Vilmos budapesti
kereskedő, aki nagybeteg egyetemi hallgató
fiának látogatására sietett oda.
Annak ellenére, hogv a traglkussorsii pesti ke
reskedő Milánóban helt meg, — mégis a pest-í
influenzajárvány áldozata.
Gelb Vilmos, akinek néhány esztendővel ez
előtt nagvforgahnu textilüzlete volt Budapesten
a rossz gazdasági viszonyok azonban üzleténél
feladására kénysz.critették —
szerdán utazott el Budapestről Milánóba,
ahol az ottani politechnikumon huszonhárom
éves László fia tanult. A bél elején a fiatal mü
egyetemi hallgató szobatársa, — ugyancsak egy
magyar diák — expresszlevelet irt haza Buda
pestre, amelyben közölte nz apával, hogy
fia meilhúrtyagyulladásban megbetegedett
és láza olyan magasra szökött, hogy az egye
tem orvosa jónak látta kórhózba szállíttatni. A

„szobatárs" nem merte vállalni a felelősséget,
hogy a nagybeteg fiú súlyosra fordult állapotát
elhallgassa itthoni hozzátartozók előtt, ezt rt
levelet irt Budapestre, amelyben azonban kifeje
zetten közölte, hogy az orvosi vélemény szerint
közvetlen veszélytől nem kell tartani, éppen
ezért felesleges, hogy valaki is kiutazzon j/i/ó
*
nóba.
Gelb Vilmos, mikor a levelet megkapta, ágy
*
banfekvő beteg volt — bár már lábbadozoltg
öt is, mint annyi mindenkit
az Influenza döntötte ágynak.
A levél vétele után azonnal felkelt és a legkő
*
zelebbi vonattal Milánóba' indult beteg fiának
meglátogatására. Pénteken reggel érkezett ,Ví
*
lánóba, ahonnan azután most
halálhíre jött Budapestre.
Minden valószínűség szerint útközben meglá
*
zott, a benne lappangó kór elhatalmasodott rojt
*
és mielőtt még az orvosok Intenziven beavalkot
*
haltak volna, — meghalt.
Részletes értesítés betegségének és halálának
körülményeiről még nem érkezett. A távirat
*
amely halálát adta hírül, még csak annyit kö
zölt az itthoni hozzátartozókkal, hogy
a flu — valamivel jobban van,
annyira azonban nem javult az állapota, hogy
apjának tragikus halálát közölhették voliis
vele.

Ma tárgyalja a törvényszék
a Schossberger-bankház vezetőinek
érdekes bünperét
Hamis vád miatt jelentette fel Schossberger bárót
a bank volt igazgatója
A büntető törvényszék Szemák-tanácsa
ma, hétfőn, igen érdekes és bonyolult bűn
per tárgyalását kezdi meg, amelynek középpontjában a magyar pénzarisztokrácia igen
előkelő tagjai; báró Schossberger Rezső és
a nemrégen megszűnt Schossberger-bankház
vezérigazgatója: Fuchs M. Márk állanak. A
két tekintélyes pénzember hamis vád bűnlelte miatt került a vádlottak padjára,
A nagy érdeklődéssel várt bünper
hátterében a Schossbergcr-bank össze
omlása áll.
A bankház évtizedeken keresztül Magyarország egyik legjobban megalapozott ma
gánpénzintézete volt és a család neve fognlom volt a hékelieli monarchia életében. Az
országnak egyik leggazdagabb pénzariszto
krala családja volt a Schossberger-familia.
amelynek versenyistállója és házcsoportjai
voltak, — a tőzsdekonjunktura után bekö
vetkezett esztendők azonban
alapjában
megrendítették a bankházai, úgyhogy végül
is kényszercgycsséget kért.
Erre az időre esett az a nagy port felveri
feljelentés, amelyet Schossberger Rezső báró
és Fuchs vezérigazgató adtak be a bankház
igazgatója, Král Gyula ellen, akit
különböző visszaélésekkel és hamis vád
bűntettével vádoltak.
Král Gyula ellen a lefolytatott vizsgálat után
az eljárást megszüntették és a megvádolt
igazgatót valamennyi fórum rehabilitálta.
A vádlók és n vádlott szerepe ezután fel
cserélődött. Král Gyula igazgató ugyanis
leljca rehabilitációja után most már dr.
Rendes Miklós ügyvéd utján hamis vád
büntette miatt feljelentést tett báró
Schossberger Rezső éa J uehs M. Márk
vezérigazgató,
a
Schossberger-bank
ház vezetői ellen.
ugyancsak hamis vád vétségével vádolva
őket. Az ügyészség mind a két gyanúsítottat
vád alá is helyezte, A vád és a védelem —
dr. Vaisz István és dr. Várkonyl Oszkár —
rengeteg tanút vonultatnak fel a maguk iga
zának bi ion vitására, úgyhogy valóságos
körgazdnságl monstrepör zajlik le

a büntetőtörvényszék Szemák-tanácsa előtt,
A tanuk közöli a magyar pénzarisztokráciának néhány igen illusztris tagja is szerep
*
t.
Közgazdasági és bankkörökben óriási ér
*
deklődéssel várják az ügy további fejlemé
nyeit.

Münchenben elfogták
a pesti bundatolvajt
A budapesti rendőrség már hónapok óta ke
*
resett egy veszedelmes bundatolvajt. Legutóbb
Pressburyer Klára énekesnő lelt panaszt, hogy
a Teréz-körut ,34. számú házban levő lakására
besurrant egy tolvaj és elvitte az előszobából
3000 pengő értékű bundáját.
A rendőrségre érkezett panaszok szerint a
bundnlopásokat egv elegáns fiatal nő követte
el, aki törve beszél magyarul és
kiejtése ulán ítélve német lehet
Most azután a budapesti rendőrség érdekes kő
*
rübnények között értesült arról, hogy tulajdon
*
képpen ki is követte el a sorozatos bundalopá
sokat. A müncheni rendőrség rádiógraiu utján
értesítette a főkapitányságot, hogy
..Münchenben elfogtak egy vnkmceő bcaiirrunó tolvaj nőt, akit Mnrciue Karolának
hívnak,
27 esztendős, bécsi születésű volt magánlisrtviselönő és a rendőrség megállapítása szerint
hosszabb ideig Budapesten élt.
A fialni tolv-njnö, akit egy kóvébózban értek
letten kabátlopáson,
beismerte, hogy Budapesten, Bécsben és
Münchenben több mint harminc kabáUopást
követett cl
s az ellopott bundákat hamarosan értékesítette.
A nemzetközi lolvnjnő természetesen a káro
sultak nevére nein emlékszik, hanem vallomása
közben megjelölte azokat a helyeket, ahol a
három városban lopásokat elkövetett. így derült
ki, hogy a bécsi B-listás magánliszlviselőnőből
lelt tolvajnő lopta el Budapesten Prcssburgtt
Klára bundáját is.

Gyermeke egészsége
*
marad, hs tengersóa. ten.vőillatoe

PILAVIN-ban
tünteti. Ara 40 fillér.
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Tisztelettel értesítjük nagyrabecsült vevőinket, hagy

párisi divat selymek é,
angol-francia gyapjúszövet
különlegességeink telje} választékban beérkeztek.

Kreuger Ivarnak, a svéd gyufakonszern
vezérének öngyilkossága világszerte óriási
izgalmat keltett. Törökországtól Franciaor
szágig, Lengyelországtól Szerbiáig, észak,
dél, kelet és nyugaton mindenütt
óriási megdöbbenés
fogadta a tragédia híré
.
*
Kreugerék minde
nütt ott voltak és mindenütt néma megdöb
benéssel várják; mi lesz most... Most, hogy
meghalt a gyufakirály, akinek életéről Hja
Ehrenburg, az orosz iió, kulcsregényt irt.
A Kreuger-konszern budapesti érdekeltsé
géhez vasárnap reggel érkezett meg a hiva
talos távirat a gyufakirály öngyilkosságá
ról. Levenhaupt Tamás grófot, a konszern
budapesti képviselőjét értesítették a párisi
tragédiáról.
Levenhaupt gróf, aki a Gellért-szállóban lakik, vasárnap különféle tanácsko
zásokat folytatott.
Kreuger öngyilkossága egyáltalában nem be
folyásolja a Magyar Általános Gyufaipari
Részvénytársaság további sorsát, ami
semmiféle hatással nem lehet a magyar
kormánynak nyújtott kölcsön szem
pontjából sem
annál is inkább, mert hiszen a. transzfermo
ratórium-rendelet úgyis lehetlenné tenné,
hogy mi kötelezettségeinket a konszernnel
szemben oly módon teljesítsük, mint ahogy
azt annakidején szerződésileg kikötötték.
Magyarországon január 15-én vált esedé
kessé a gyufakölcsön félévi részlete és ká
mata, ami körülbelül egymillió dollárt téit
ki. Ezt az összeget
a transzfermoratórium következtében a
svédek már nem kapták meg,
hanem a külföldi hitelek alapjába fizették
be hatmillió pengő értékben.
Stockholm, március 13.
Kreuger Ivar öngyilkosságának újabb
emberélet esett áldozatul. Earrander ismert
bankigazgató, aki egyike volt Kreuger leg
intimebb barátainak és munkatársainak és
aki
• Kreuger-konszern egyik Igazgatója
volt, szlvszélhiidést kapott
abban a percben, amikor hírül adták neki
Kreuger Ivar öngyilkosságát.
Svédország első .gazdasági és pénzügyi
férfijának halálhíre az egész országban le
írhatatlan izgalmat kellett. A hivatalos kor
mánynyilatkozatok lecsillapítani igyekeznek
a pánikhangulatot és különböző intézkedé
seket helyeztek kilátásba a további katasz
trófa elhárítása céljából. így
hétfőn zárvamaradnak a svéd tőzsdék
és valószínűleg már a hétfői napon a
l
svéd kormány moratóriumot hirdet.
'Általában bizonyosra veszik, hogy az ön

hétfőtől,
március 14-től
folytatólag minden délután
pontosan 4 órakor áruhá
zunk éttermében (földszint)

női- és gyermckruhákat és
kabátokat mutatunk be, 20
manncquin közreműködé
sével
Kérjük, gondoskodjék Ideiében
jegyekről (melyek P 1.- árában
a teljes uzsonna is benfoglaltatik).
Jegyek áruházunk bármely pénz
táránál elővételben la kaphatók

gyilkosságot Kreuger Ivar anyagi helyzeté
nek válságosra fordulása idézte elő.
A gyufakirálynak nem sikerült Ameri
kában megszereznie azt a nagy áthida
lási kölcsönt,
amely nélkül nem lehetett rendbehozni a
konszern anyagi jgyeit.
A temetés helyéről és idejéről még nem
történi intézkedés. Holnap több családtag
érkezik Stockholmból repülőgépen Párizsba

Pánin a nárís! es hcrttni
tozsüón
Párizs, március 13.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Tőzsdei körökben valóságos pá
nikhangulat uralkodik Kreuger öngyilkos
sága miatt. Nem tartják kizártnak, hogy
a párizsi tőzsdét hétfőn nem nyitják
meg,
hogy ezáltal elkerüljék a Kreuger-rébivé-

Sziics és Márkus
Petőfi Sándor ttcca 18
nyék zuhanásának
kategóriára.

hatását a többi érték
BerHn, március !3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Kreuger ivar öngyilkosságának
Ilire gbonibaként hatot a német gazdasági
körökre.
Bcláthatatlanok azok a következmények,
amelyek a német gazdasági életet ve
szélyeztetnék,
ha a Kreuger-konszern összeomlása bekövetkeznék.
A gyufamonopólium összekapcsolta a német pénzügyeket a nagyi svéd tröszt üjtyeihónapokban
vei. A konszernnek az utóbbi
i
szenvedett veszteségét egyinilliárd márkánál
is többre becsülik.

Véres verekedés volt vasárnap
Bécsben a horogkeresztesek
és kommunisták között
Bées, március 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
lelentése.) Vasárnap éi horogkeresztesek 17.
rohamzászlóaljuk székházának felavatására
ünnepséget rendeztek, amelyet a kommunis
ták meg akartak zavarni. A rendőrség azon
ban értesült a készülő zavargásról s ezért
már kcra délelőtt megszállotta az Elterleintéren levő épületet s a környező utcákat. A
kommunisták, amikor látták a nagy rendőri
készültséget, taktikát változtattak és
apróbb csoportokban cirkálva, támad
ták meg az ünnepély után hazaigyekv#
borogkcresztcsekct.

Valóságos hajtóvadászatot rendeztek ellenük
és csak a rendőrség erélyes beavatkozására
értek véget a s’éres utcai verekedéseit.
Tíz sulyosabb sebesültet a kórházba
szállítottak,
mig a könnyebb sebesülteket lakásukra vit
ték.
A rendőrség egyébként Bécsben vasárnap
permanenciában volt, mert a német elnök
választásra való tekintettel zavargásoktól
tartottak, de ettől az egy incidenstől elte
kintve csupán néhány kisebb tüntetés volt,
amelyet a rendőrség még idejében szétoszla
tott.

Sindarabokat és drótokat
találtak a belgrád—budapesti
vonat sínpárján a soroksári
állomás közelében
A mozdony összetörte és elsöpörte utjából a vas
darabokat, semmi baj sem történt — Á rendőrség
szigo-uan nyomozza, hogy bUnös kezek munká
járól, oktalan csínyről, vagy véletlen<il leesett
sindarabról van-e szó?
Vasárnap reggel különös ügyben indított
nyomozást a főkapitányság bűnügyi osz
tálya.Soroksár mellett, a ferencvárosi kité
rőnél szolgálatot teljesítő pályaőr még szom
baton este nyolc óra tájban szokásos őrjá
ratát végezte, mikor elrobogott mellette a
síneken
■ 901-es számú gyorsvonat,
amely Athénből jön és Belgrád—-Szabadka
—Budapest érintésével megy tovább Prága
felé.
A pályaőr egyszerre csak
szikrákat látott fölvillannl a mozdony
első kerekeinél.
Szikrák csaptak föl a sinek mellől, de a
vonat megállás és minden baj nélkül tovább
robogott.
Később azután megtalálták a magyarázó
tát a szikrahullásnak. Azon a helyen, ahol
a pályaőr szikrát látott fölvillannl, a sí
neken egy bosszú slndarab törött részei
re akadtak.
összesen öt darab régi rozsdás, repedt sin
darabot találtak a pályatesten. Á törött vas
darabok mellett hevert

két rozsdás drótdarab és egy ugynevezell féktuskó.
A Jelek arra mutattak, hogy valaki régi,
rozsdás sindarabot helyezett keresztbe a
sínen,

a mozdony azonban elsöpörte a slndarabot anélkül, hogy valami baj történt
volna.
A két drótdnrnbról nem lehetett megállapí
tani, hogy az csak véletlenül került-e oda,
vagy pedig ezekkel erősítették a pályatestre
a rozsdás sint.
Vasárnap reggel a főkapitányságról
rendőri bizottság ment a ferencvárosi
kitérőhöz

eddig még semmiféle összefüggést néni
lehet találni a kommunista felírások és
az athén—budapesti gyorsvonat pálya
testén talált összetörött, rozsdás sindarabok között.
A rendőrég mindenesetre a kellő eréllvcl
igyekszik tisztázni az ügyet és megállapítani,

bűnös kezek, ártó szándékkal hclyezték-e cl a slndarabokat,
vagy csak oktalan csínyről, végűi pedig tnlán egy véletlenül leejtett sindarabról tan
szó.
Az ügyre különben nz alábbi hivatalos je
lentés érkezett:
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A fővá
rosban ma olyan lürek terjedtek el, hogy a
901. számú úgynevezett belgrádi gyorsvona
tot Soroksár környékén baleset érte. Illeté
kes helyről közük a Magyar Távirati Irodá
val, hogy
baleset nem történt,
mert hiszen a szóban forgó gyorsvonat és ar
ezt kővető vonatok is menetrendszerűen ér
keztek be Budapestre. Az elterjedt hírekre
valószínűleg az adott okot, hogy a belgrádi
gyorsvonat mozdonyvezetője jelentette, hogy
a Soroksár és Budapest—Soroksári-ut kö
zötti vágányszakaszon
bizonyos külső behatás okozta rendelle
nességet észlelt.
A mozdonyvezető jelentésében foglaltakra
nézve a vizsgálat megindult.

Merényletet
kíséreltek meg
a péris—lüttichi
gyorsvonat ellen
Párls, március 12.

Salnt Quentin közelében a páris—lüttichl
vasútvonal mentén nz egyik pályaőr arra
lelt figyelmes, amikor a gyorsvonat köze
ledte előtt végigment a felügyeletére bízott
pályán, hogy
több talpfacsavart Ismeretlen tettének
eltávolítottak.
A közelben megtalálta azt a csavarkulcsot is,
amelyet a merénylők munka közben hasz
és szemlét tartott. Elsősorban Is megvizs náltak.
Beláthatatlan következménye lett volna
gálták a vasdarabokat. Megállapították, hogy
volna
annak, ha a pályaőr nem fedezi fel a me«
négy méter hossritságu, úgynevezett
rényletct, amelyet viszont igy sikerült el
harmadrendű vasúti sínről van szó,
hárítani. A csendőrség és rendőrség karöltve
amely a reslcai vasgyárban készült és
nyomoz a tettesek kézrekrritése érdekében.
az ilyenfajta síneket Iparvasutaknál
szokták használni.
A féktuskóról kétségtelenül megállapították,

GoncJíiszö .

STEinHARai SZIH

MAGDA SCHNEiDER
legszebb

hogy az a mozdonyról esett le. Különféle kis
hallgatásokat folytattak, de senki semmi
gyanús dolgot nem tapasztalt.
Különféle verziók merültek fel arra vo
natkozóan,
hogyan került ■ vasúti slndarab a pálya
testre.
Fölmerült az a feltevés is, hogy esetleg egy,
korábban arra haladó tehervonatról esett le.
Mint különös véletlent emlegetik, hogy
■ vasúti slndarahot 12-én, szombati na
pon találták meg és a biatorbágyf szo
morú emlékű merénylet ugyancsak
12-én, szombati napon történt.
A rendőrségnek különben tudomására jus
lőtt, hogy nem messzire a ferencvárosi kité
rőtől egy helyiérdekű vasút állomásépületé
nek falára nagy hetükkel fölmázolva talál
ták ezt a fölirást: Kijen a proletárdiktatúrát
\ Machlup-hőrgyár falán ugyancsak fölirást
találtak: Vesszen a burzsoázia! A rendőrsé
gen hangsúlyozzák, hogy

filmje
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Al-Lindhergh-Daftvl falsnak
Hamburgban

Ragu Izgalom után kidorOit, hogy ogy din kivándorló gyermoMi
tdvosztettdk Ossza Lindborgh Hóval
Hamburg, március 12.
Tegnap délután, mielőtt at Unlted-States
Llne „President fíoosmell" nevű gőzöse le
futott a hamburgi kikötőbe, az a hir ter
jedt el a városban, hogy
Llndberghék elrabolt gyermekét a ha
jón hozták út Európábu.
Alig hogy a gőzös befutóit o kikötőbe,
azonnal rendőri bíróitság Kehi hamburgi
amerikai főkonzullal együtt a hajóra sietett,
hogy meggyőződjék arról, hogy mi igaz a

hírből.
A hajót azonnal átkutatták

Budapest, 19M mdreta J<,

aak mikor ■ MmoM OH«katloMa —
fordított. • frdyrwt mmt» 'U<«-

Röviddel nllomtM uUn « fin
ujbdl rlrewltette u wrmfleWt
, másfélért, haUltuu után kisreovedett.

uen'xánáí.' ■

DARMOL LAL
szabályozza betműk odesel

Lopás miatt letartóztatták
Kovács László gazdászati hadnagyot

és találtak is egy 22 hónapod gyermeket,
aki azonban nein volt az amerikaiak nem
FSltSrte a hivatali íróasztal fióklát és ötszáz pengőt lopott
zeti babyje, hanem
A könnyelmű életmód vitte romlásba
egy JUrgensen nevű dán vissravándorló
Aage nevii kisfia.
terelődött a gyanú.
Szombathely, március IS.
Miután a bizottság a helyszínen minden két
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon A hivatal főnöke egy köteg megjelölt huss
*
séget kizáróan megállapította a gyermek jelentést.) Nagy feltűnést keltett Szombat pengőst helyezett el Íróasztala fiókjában,
személyazonosságát, Jürgensent feleségével
helyen, hogy
Kovács László szemelóttára, azután kiment
és gyermekével egyiilt útjára engedték.
a szobából. Később kiderült, hogy
tiszti őrjárat kísérte a szombathelyi
honvédligyészség
fogházába
Kovács
Kovács bajonettcl felfeszltette aa író
László gazdámati hadnagyot,
asztal fiókját és az ötszáz pengő értékű
huszpengőst magához vette.
aki a nagykanizsai lovastözérosztály gazda
Két útonálló disznóölő késsel hasbaszurta
sági hivatalában teljesített szolgálatot. Ko Mikor megmotozták, a pénz egyrészét meg.
vács
László
lopás
miatt
került
fogházba.
találták
nála. Kovács László bevallotta a
az országúton menő gazdálkodót
A lovastüzérosztály gazdasági hivatalában lopást, mire letartóztatták. Az eset nagy
Izgalmas dulakodás kezdődött a gazda és nagy megdöbbenéssel tapasztalták az utóbbi megdöbbenést keltett Nagykanizsán, ahol
Pécs, március IS.
jól ismerték. Kovács László
időben, hogy
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon támadói között,
mire az egyik előrántott egy dlsznóölő
jelentése.) Vasárnap délután vakmerő rabló
apróbb lopások fordultak elő,
költekező életmódot folytatott,
kést és kétszer hasbaszurta az erőtel
támadás történt a sásdi országúton.
különösen az iróasztaifiókokat dézsmálta szerepet vitt az éjszakai életben. A költeke
jesen védekező gazdát.
bécsi István gyümölcfcényi gazdálkodó n
meg ismeretlen tolvaj. Hosszas megfigyelés zés nem állt arányban a jövedelmével, ven
*
szomszéd községből hazafelé indult. Egy A megtámadott ember azonban sérülése da
után
déglökben, cukrászdákban adósságokat csi
szerre csak nz országutat szegélyezd egyik cára sietni kezdett a falu felé, amikor a
Kovács László gazdászatl hadnagyra
nált és a könnyelmű életmód vitte romlásba.
luifalmas fa mögül hirtelen elébe ugrott egv rablók ismét rávetették magukat.
fiatalember, aki cigarettát kért tőle. A gazda
Ebben a pillanatban feltűnt az országúton
art felelte, hogy nincs cigarettája és igy nem egy autó, mire a támadók elmenekültek. Az
adhat.
autóban dr. Szabó József sásdi körorvos ült,
aki ott nyomban a helyszínén kezelés alá
A fiatalember erre pénz
*
követelt tőle
vette a súlyosan sérült gazdát, kimosta és
éa ebben a pillanatban egy másik fiatal
összevarrta a sérüléseit, azután beszállította
ember Is előugrott a fa mögül: most
már kelfen támadták meg a gazdát ék
a községbe.
Moratóriumot tiérnefi a fiSxterfiefi fizetésére
ki akarták venni kaháfzsebébő! a pénz
A sásdi csendőrség a legerélyesebb nyo
Zalaegerszeg, március 18.
tot ne folytathassanak.
mozást indította a rablótámadók ellen.
tárcáját.
(k Hétfői Napló tudósitójának telefon A felterjesztés további során rámutatnak
jelentése.) Az itteni ügyvédi kamara vasár arra a zalaegerszegi ügyvédek, hogy ss
nap tartotta közgyűlését, közgyűlés a tárgy utóbbi időben érthetetlen és Igazságtalan
sorozat kapcsán foglalkozott azzal a határo ellenszenv mutatkozik az ügyvédekkel szem
zattal is, amelyet a kamara választmánya ben, néhánvan a parlamentben is hangot
hozott az elmúlt napokban. A közgyűlés el adtak az ilyen ügyvédellenes állásfoglalás
*
határozta, hogy a Kamara választmányának nak. A fel terjesztés arra kéri az igazságügy
*
határozatát felterjesztés formájában juttatja minisztert, védje meg az ügyvéd társadalmat
el Zsitvay Tibor igazságügyminiszterhez.
az ilyen támadásokkal szemben.
A zalaegerszegi ügyvédek a felterjesz
Végül érdekes javaslatot tesz a felterjesjtésben
• pestvidéki törvényszék a biztosítási
A honvédtörvénvszék holnapután, szerdán
lés az űgyvédtársadalomra nehezedő köztér
*
az ügyvédi numerus clausus behozata
tárgy-alja azt a biztositási csalási bűnügyet,
csalásban részes Sólyom Ferenc magán
hek ügyében. A felterjesztés azt követeli,
lát követelik.
hogy az ignzságügyminiszter
amelynek Aranyossy Béla szolgálatoukivüli
tisztviselőt vonja felelősségre.
alezredes az egyik vádlottja. A honvéd
az ügyvédek közterheinek megfizetésére
Sólyom ellen az a vád, hogy Aranyossy Béla és kifejtik, hogy azért foglalnak állást emel
ügyészség vádirata szerint Aranyossy Béla az ö rábeszélésére követte el az ál-betörést. lett, mert igy látják megakadályozhatónak
ez év október 31-lg moratóriumot ren
p<‘inózi villájában betörést fedeztek fel né Maga Aranyossy is ezzel védekezett mind- az ügyvédi foglalkozás nagy tultengését. Kö
deljen el.
hány hónappal ezelőtt A rendőri nyomozás
vetelik
továbbá
felterjesztésükben,
hogy
ezideig. A honvédtőrvényszéki tárgyaláson
\ kamara felterjesztését a közgyűlés rövidé
*
csakhamar kiderítette, hogy
a Jegyzők telekkönyvi magángyakorla
ki fogják hallgatni Sólyomot is, aki viszont
sen az igazságügy-miniszter elé terjeszti.
Aranyossy ál-betörést követett el
tagadja, hogy ilyeu szerepe lett volna ebben
és közvetlenül ezt megelőzőleg nagyobb Őstaz ügyben. Előreláthatóan tehát
szegü biztosítást kötött. A nyomozás során
izgalmas külsőségek között kerül sor a
meg is találtak Aranyossy pesti laka ,án né
caahisi ügy két szereplőjének szembesí
hány holmit, amelyeket ő maga vitetett el
tésére.
az ál-betörés megrendezése után pomári vil
Az egykori pesti Három Királyok Utcájában. dám bak kecske azonban a hordóra faragott
lájából, majd n biztosítónál fel akarta venni Sólyom Ferencen kívül még számos tanú
a biztositási összeget. Mintán minden kide kihallgatást foganatosítanak, úgyhogy a hon a későbbi Anglus Király utcájában, vagyis n képéről felszökellt a minden serház előtt ott
mai
Király-utcában máig áll a Bécs Városához lóbálódzó serescégér rudjára. Elunta, hogy Ő
rült. Aranyossy Bélát le is tartóztatták.
védtörvényszék
nevezett sörház. Söntésében ott van Jehan csupán cégérje legyen a sernek, kívülről cégéEbben az ügyben azonban n közeli na
hercegnek, fírabant és Flandria urának ékes rezvén, nem pediglen belülről élvezvén azt. E
csak
csütörtökön
hirdet
majd
ítéletet
pokban még cgv büntető főtárgyalási tarta
mivességgel írott régi képe. E herceg, Gambri célból ott ül a gyaluforgácsos seresoégéreken
nak:
a bűnügyben.
nus király képe alighanem Varság mesternek, és maga is példát ad arra, hogy a hívogató
a jónevü pesti képírónak munkája. A király cégér alatti ajtón belül tavaszidőn magyar
faragott köböl rakott Íves pinceboltban értő
szemmel vizsgálja a talpas serlegében gyön Bnksert igyon a mai magyar ember Is. A
gyöző pompás sert, mögötte ászokfákon hatal tavaszba rendülő szellő ezért lóbálja hívogató
mas testi! sereshordók gömbölyűdnek. Az egyik ing oz ősi gyaluforgácsot, mintegy mondván:
nek disze a régi szokás szerint faragott hordó- gyere, pajtás, gyere be, Baksert igyál ideire.
dlsz, a Bakser jelvénye, a kecskebnk. E kép Ide, ide, csak ide, kit öröme, kit hite, kit
lUsgOlttk magukat. mart a szUfök eiienaztúk Dai
*atsagusa
‘ at ezeresztendős magyar sörfőzés újkori törté reménye elhagyott, Itt az mind felé ragyog, én
netének idestova százesztendős emléke. A vi Bakser-cégér vagyok!
ségbelieket, majd értesítette a körzeti men
Berlin, március 13.
tőket.
akik
a
fiatalembert
kórházba
szálli
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Megdob
bentö ggrrmektragédiát jelentettek ma tele tolták.
Alig Indult el n mentőautó a súlyosan se
fonop a rendörfőnökségnek Altrappin köz
besült diákkal, mikor az erdöőr útját tovább
ségből. Az erdöőr rendes körjárata során
folytatva, néhány száz lépésre az előző tra
a fák között egy eszméletlen tizenhat
*
gédia színhelyétől
cutendöa dlúktiurn
bukkant, akinek
egy llzcnkétesztendős leánygyermek
homlokán hatalmas lőtt seb tátongott.
holttestébe
Természetesen áronnál Mlármázta a köz- botlott.
Nagykanlasa, március 13.
tatására tette el láb alól Szűcsöt, aki
A megindult nyomozás csakhamar meg
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
Útjukban volt.
állapította, hogy a hatodik gimnazista Her jelentése.) A nagykanizsai törvényszék bünbért llilscn, egy fuvaros tizenhatcsztendős letötanácsu
gyilkossági
pör tárgyalását Szücsné beismerte, hogy kapcsolata volt a
fia és a második gimnazista Mathilde Dusch kezdi meg hétfőn. Hant György egeraracsai '■éjével, de azt tagadta, hogy valami köze
marin, aki egy pilótakapltány leánya — pá gazda néhány héttel ezelőtt szivenszurta az lenne a gyilkossághoz.
Világszerte foglalkoznak a tudósok és az ratlan gyerinektrngédia áldozatai. Mindket apósát, Szüts János gazdálkodót. Hunt
A vizsgálatot rövidesen befejezték és
orvosok: miként lehet leküzdeni és meg ten egy zeneiskolába jártak a a két gyermek
György, mikor kihallgatták, art mondotta,
a gyorsított eljárás
előzni az Influenzajárványt. A tapasztalat barát súgábői ha marosn n
hogy anyósa fölbujtására követte cl ■
alapján
már kitűzték' az ügyükben a főtármutatja, hogy okos előrelátással mindenki
szerelem lelt
gyilkosságot.
könnyíthet az örvösök nehéz munkáján. A
gyalást. Hétfőn tárgyalja a gyilkossági bűnlegfőbb feladat, hogy a betegséget megelőz a gimnazista fiú és a rendkívül fejlett kis Elmondotta azt is, hogy bizalmas kaprsola pert a nagykanizsai törvényszék. A tárgya
között. A szülök nem nézték jó szem tót tartott fenn anyósával és az asszony biz
tük és ezért teszi jól mindenki, aki akár in lány
lás iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
inéi a gyerekek feltűnő barátkuzását és
fluenzás beteggel érintkezett, akár légcső
a pllólaknpllány hl Is tiltotta házából
ben, garatban, orrban kezdődő hurutot érez,,
a fiút.
óvakodik az njabh fertőzési lehetőségtől,
A gyerekek erre azzal válaszoltak, hogy
valamint gHrntöblitékM
*|,
belégzéssel küzd
• z infekció ellen Német orvosok megálla megszöktek és olyan ügyesen rejtőztek cl
pították. hogy a hátiszereken kívül a ka vulnliol napokon keresztül, hogy a legszor
millateát, konyhasós öblögetések mellett gosabb kutatás sem talált rájuk.
Sötétség borult a városra, megálltak a villamosok
A Hsa kórházba szállítása után néhány
•rre a célra at eret Is alkalmas. At ételek
Nápoly, március 13.
formátor helyiségben két ká beleső mőponl
készítéséhez használt ecetből kell egv pohár lőrére magához tért és ekkor elmondotta,
H
64 Hétfői Napló tudósítójától.) Nem min között
langyusvlrbe cgv egy evőkanálnyit keverni s hogy a szülők ellenzése miatt
dennapi
esemény
tartotta
izgalomban
közel
ekkor már jólható oldatot n verőnk ugv n
közös Öngyilkosságra határozták el ma
egy patkány megszeneaedett tetemére
huszonnégy óráig Nápoly városát. Tegnap
■aratöblitéshcz, mint a Lélegzéshez. Jól
gukat.
bnkkantak.
használják ezt az oldatot házlszerül izzadt Ahhoz nem érezték elég erősnek magukat, reggel ugyanig a városban
A patkány valahogy befurakodott a kábelek
tág ellen, lázas beteg lemosásához, vala
hogy végignézzék egymás haláltusóját, ezért
minden villanykörte kialudt, a villamos
közé és testével rövidzárlatot létesített.
mint ecetes borogatás alkalmazásánál is
az erdő két közeleső. de mégis különböző
kocsik megállották
Miután végre az áramszolgáltatás telje
*
Ai Influenzás lázzal járó heves derék-, hát- pontjait választották. A lány cgv vízmosás
és egyéb fájdalmaknál Is kellemesen hat a 1 szélén húzódott meg, ö az erdő fái közé és bár az Elektromos miinek egész személy- csődjének okát megállapították.
írté
estig
kereste
a
hibát,
nem
tudták
meg

• hibát hamarosan kijavították.
bedörzsöli! i« borogatás ilyen ecetes ol vonult;
állapítani, mi okozza az áramszolgáltatás Az éjszakai órákban újra kigyulladtak •
dattal.
szünetelését, .Végre késő este az egyik transz lámpák és megindultak a villamosok.
eWhifc ■ letnj MHtt ma<4l ipn , C

Rablótámadás a sásdi országúton

Ügyvédi numerus clausus bevezetését
követelik a zalaegerszegi ügyvédek

A biztositási csalással vádolt
Aranyossy alezredes
a hadbíróság előtt
Szerdón tárgyalja az Ügyet a bíróság

Gambrínus király és a Bakser
egy régi pesti serházban

A tizenhatom diák is a tizenkétéues kislány halálos szerelme

A zalai apósgyilkos a törvény
szék előtt
A gyilkos gazda azt állítja, hogy anyósa
felhajtására ölte meg az apósát

Az influenzaellenes
küzdelem — és az ecet

Nápoly izgalmas napja
— egy patkány miatt
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— Nappal enyhe, éjjel hűvös Idő
Vasárnap verő fényes, száraz, de elég hideg
Idő volt. A Meteorológiai Intézet prognózisa
tzerint nappal enyhébb idő várható, éjsza <
lehűléssel.
— Nehézségek a csehszlovák-magyar ke
reskedelmi egyezmény körül. A csehszlovák
magyar kereskedelmi tárgyalásokat tudva
levőleg a két kormány megbízottai Prágá
ban folytatják. A tanácskozások során —
mint jó forrásból értesülünk — az áru
kontingensre és a tarifákra vonatkozólag
megtörtént a megegyezés, azonban súlyos
nehézségek vannak a klirlng és az állat
egészségügyi kérdésekben. Hogy azután ezek
a nehézségek olhárithatók lesznek-e, az első
sorban attól függ, hogy mutatkozik-e ezek
ben a kérdésekben bizonyos előzékenység.

Mindenesetre mindkét kormány megbizottaiban megvan a legteljesebb hajlandóság a
megegyezés létrehozására.
— Fölvágta ereit egy fiatal leány. Vasárnap
délelőtt a Fehérvári-ut 106. számú házban lakó
vendéglős 18 éves leánya, Péter Jolán, borot
vával fölvágta balkarján az ereket. A mentők
súlyos állapotban szállították a Rókus-kórházba. A fiatal leány nem irt búcsúlevelet ön
gyilkosságának okáról.
— Megknszoriizták a Wesselényi emlék
táblát. Vasárnap volt a 98. évfordulója a
pesti nagy árvíznek. A báró Wesselényi Mik
lós társaság az évforduló alkalmával az ár
vízi hajósnak, báró Wesselényi Miklósnak
emléktábláját megkoszorúzta a Ferenciek
terén. Az ünnepélyre kivonult a 202. számú
Wesselényi Miklós cserkészcsapat és a csa
pat parancsnoka, Pásztor József dr. gimná
ziumi tanár beszéd kíséretében koszorút he
lyezett el a Wesselényi emléktáblán.

*rzlrvc vastag fonala
•iáiméból. finom dl•zitéssoL

— Az osztrák rendőrség it> bekapcsolódik
a Károlyt—Gágern-féle bonyolult váltóügy
nyomozásába. A főkapitányság intellektuális
osztályán hétfőn délelőtt folytatják a tanú
kihallgatásokat báró Gdgern János ismere
tes váltóügyében. A bonyodalmas ügy tisz
tázására még több tanú kihallgatására van
szükség és tekintve, hogy a váltóleszámito
lások túlnyomórészt Bécsben
történlek,
valószínű, hogy az osztrák rendöi jégét is
bekapcsolják a nyomozásba.
— Kasszafurők egy Baross-utcal bútorüzlet
ben. Vasárnapra virradó éjszaka kasszát író
betörők jórtnk llaas Miksa butornagykereskvdő
Baross-utca 21. íz. alatti üzlethelyiségében. A
betörők élkulccsal hatoltak a helyiségbe, felfeszitették az összes fiókokat és szekrényeket,
majd hozzáláttak a Wertheim-szekrény felnyi
tásához Ez a kísérletük azonban nem sikerült,
nem tudták megfúrni a páncélszekrény falát és
bosszújuk abban nyilvánult njeg. hogy a < ég
iratait, levelezéseit szétszórták

— "Tizenkét templomot fosztott ki. Debre
cenből jelentik: A debreceni csendőri nyomozó
osztály most fejezte be azt a nyomozást, sm«lyet a hajdumegyei és szabolcsi templomok be
törése ügyében folytatott. Árun Mihály hajdú
dorogi kisgazda bevallotta a csendőrök előtt,
hogy tizenkét különböző felekezetű templomot
fosztott ki az elmúlt hónapokban. Árun Mihályt
Fekete Ferenc géplakatossal együtt letartóztat
ták. Legutóbb Árva a náci zsidó-templomot fosz
totta ki. A nyomozás megállapította azt is,
hogy n tcinplomfosztognlók a templomokból
rabolt ezüst kegyszereket beolvasztották é*
hamis pénzt akartak készíteni-

Tavomtl kalap modell

finom gyftngvszemO nalmábói. LúlórJeges kivitelben. |
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KAlfttt nőt <hv«t
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A KeresztrejtvényOlimpiász IV. heti
50 dijának nyertesei:
IV. st. hSicarrtaiézI ker«>«trr||vén>ttflk artMtAI SBsftlI •
kKnlkrtú aJGiiltlKikal ontuluk aiéti
1 KJ lót f/lc Koiipaut »/. 1931/32. ívre, 2 vastag kft
t'ilx-H <tr. Fabiiijl i.eó. S><g>kaia. — t. 1 ayftnjftrö isi
1-.I-. iilftt 6 Maltetaval íuredi Margit. Zalurgrraart. Gr
Apponyi Altién -u. 70. — 3. 1 l’hilipt-syáriinányu
12
i véu<ift»t>ú csővel Fitchrr Ferenc, Budapeii, Jó
nkn ii, 24 — 4. I c/u.t rcrurút Hupp Erűiké. Budare.l
1 1< DK-r-ti. 34 — 3. I l.irrtl>arrn>ót Saékvty Annus. IIu
duped, Irinyi u. 21. — 8. 4 tubus Diana togkrínu-1
Dán Koruii. Budapest, VII.. Minberg-u. 23 II. 10. 7- 2 jegyet n Boyal-Apollob.-i Kiess Jftaael
Budnjin.1
1 'Aonczl-u- 19. 1. 20 l« 2 Kdiat a Fórumba Béla Vara
Budapest, Erzsibe! kr.iui J II. 10. - •. 2 Jegyet a
J'i u'
*-ba
TŰI Nándor. Budnprst. Klhcclli-u 20. — IS
2 )<«vet a Dérsí laozgóba (>>ula| István, Budapest. K-m
n ih Lnjos-u. 1. — I!. 2 legyet az Orion mozgóba Slu.n
Isii l.t.án, Budnpest. Jó/ e! kőiül 43. I 1-12 2 i«
ío-t sa Oniriába Gltlrk Albert. Budapest Újpesti r.ik
part 5. — IS. 1 dobos buikonwrvet Vályl Mnrgil, Mis
k«le Csabai kapu 13. > 14. I csomag Velosa fúrdótab
]«-itAl tilosa Etua. l'Jprst Klauzál u. 28. — tk. 1 'at<-»
i .iib .raóvet U ekz Adott, Sáloraljnu|hi ty. Rákóczi u. II
II. '« évi elóUzttéil a Töndérujjakra Tóth Aranka, Bu
dspeel, Molnár-u. J9. lt. 27. - 17. I doboz Üreber Maui
oilolÁdél Englerlb Ajiuls, RákosasentmlbAly. ArpAd-u.
j». _ IA. 2 Jegyet a Roya» Orfeumba BaagrAcs dóaael
Budiipesl. Rákóczi-ut II. - 18. 2 Jegyet a Komédia Or
fiúmba Oaalennitnn Béla. Budapest. Szondy-u. 9- 78. I Ecbn ródiólAmpét Molnár Imre, Szeged. Munkácsy
Uh S rt. — ti. 1 Eeho rádiólumi at (iorove Árpád. Pásztó
Heves m. — tt. 1 doboz Ovomaltinc-t lUavsaky teoőné
Budapest Dítv-u. 0. - 18. I pár üe-Vl harisnyát (i»Urks
Alléé. Budapest Bimbó u. 15. IV. - 74. I tínykeputaiunt Wetaa fiernót. Budapest. IAnyel-U. 9. — 84. 1
U lyk'piitalványt Vóndorz Margit. Budapest. Korall-u
22
tg. 1 bronz cigaretta elállót Ddrlllnger JAas-l.
Pesiulbciy. Gr. Andrússr Gyulául 09 - «. 1 doboz
l.n kstika sűteméint Rrhlnger Endréné. Kispest. Szí
Itrte berreg útra 112. - M I fotóalbumot Kein Jósad
PIIIsvArStvár - 7». 1 kozmetikai kezelési Falud! Bor
bála. Budapest. Teréz kőrút 50. — 88. I kozmetikai ke
/dóst Kovács Zalginoadné, Budapest. 1/cse.y-ut 14. 81.
I csomag l'ilasln (Ordótablcltát larrzaty Pál. Pesterssebel. Aulich u II. - tt. 1 nugy csomag llelter vegyes
ssltkOlönlegességd Makó Géza. Budapest. ItoroMmai-ut
111
- 13. Igy sporl szoniiívcgr-i Duloslcs Elemér Kis
ii.'szálláa.
—
34.
Egv
íén\képulnlványt
Goldmnnn
Margit,
Budapest,
Cllrtl ut
»í. atóm.
—
18.
1
fnnképulalváiívt Dobiás GySrgz
Budapest, (’llói-ul
86. szám. - M. 2 szeméivel Bródy vacsorát Sala
brrger Imre. Budapest, Király-utca 20. — 37.
i pár
G. I-. B. adycmharisnvói Frngner Antalné. Pederssébct
i.'voltnnysy-u. 19. — 3
*1 boiotválkn/.ó csomagot lpslt»
Jáu-t. Rákospalota. Béresén J ul 1’13. — 8S. 1 forgó
kondi naálort Demjén Dániel. Miskolc Szédienvl-u. 29
— 40. 1 doboz ..C.iidcnu ‘ desszert Ákos Klára. Budapest
Málvásdér 14. — 41. I doboz Yes púdert és 1 Yes szap
fnnt Olgyay I.ásztó, Rákosszentmihály, Batlbányiu. —
42. 1 zsci iámpát Pnpp István. Szeged, l.ippat gózfürész
.. 4.4. 1 olasz kerámiát Anderllk Mátyás. Budapest. .16
vor i> 3 f - 41. 1 üveg kőlnlvlzi-i Hohlnger Józsefné
Budapest. Kőlló ti. 9. 48. Vi év| elóílzelést a Rádió és
Fotonmatórre Kellner Tibor. Budapest. Llnót-körut 14
4S rt doboz b.uitr-r mdlnaszlIllát dr. Strnmt Artúr
Budapest, Damjanlch-u. 3. - 47. 1 nagy üveg Yeslort
in drb levőknek ól S linllek Jósad. Budapest. Hun
gári.i kórul 102. 1 14. 4«. I Oveg ..Gamma" bajszeszi
f.'ilnnre .Sándorul, Budapest, Aréna ut 81. — 41 1 kfrnvvet Denkovlts Sándor. Pesterzsébet, Srabadság-u 55. —
ja. .3 doi’öt Bozy cliiókrémel és 5 darab Meistcr-szap
pánt ZbrgA Zoltán, titulálok. Bérkocsls-u. 36
A vidéki nverteseknek, valamint a budapesti és kor
nvékbdl nyertesek egy részének az alAndékoknl po-rtár
koidóliok el Kérjük azokat a nyerteseket, akik még
*kukat
aianil
nem kanták nug srerkcsrtóséaOnkbcn ked
d«-n. zerdán dr legkésőbb rsétftrtőkőn tét 2 és 3 őr.-'
kóréit Identkrznl srlveekedlcnck. mert ezen az idónon
tón tul nem 411 módunkban az ajándékokat. Ulvtólcg az
ajándékokra jogosító utalványokat kiadni.
A HF.TFÖI NAPLÓ
■zerkcaatósége.

_ Krakaurr Samu temetése. Krakauer Samu
nak. a Központi Demokrata Kór elnöki tanácsa
tagjának. v >ll székesfővárosi bizottsági tag
nnk hétfőn délben 12 ómkor le»z a temetése
n rákoskeresztúri Izr. temetőben. A Nemzeti
Dcinokruta Párt nevében a halottat Vázsonyi
János országgyűlés1 képviselő
nz angyalföldi
szervezet nevében nedig dr. Földvári Béla fogja
búcsúztatni.
— Március 15-lke ■ kemokraták halottainak
slr|ánál. A Nemzeti Demokrata Párt kedden,
március 15 én délelőtt II órakor látogatja meg
a Kcrepesl-ull köztemetőben Székely Ferenc.
Székely Aladár és Menetiek János sírját. A sí
roknál a Nemzeti Demokrata Párt nevében dr
Schöfer Zsigmond. dr Vörlisváry Miklós és dr
Lányi Géza. a Központi Demokrata Kör névé
I en pedig dr. Fóliák Ede mondanak emlék
beszédet.
— Caerkészavatás a Dugonlts utcában. Va
•árnap este a Dugonits utcai polgári leányisko
lában cscrkészleóny avuló ünnepély volt. Dr
Schnller Sóndorné igazgatónő beszéde ulán
Lindentnayrr Anlónhi országos cscrkészclnöknö
harminc kisleányt avatott cserkésszé.
— A műegyetemi sportrepülők kiállítása. A
Műegyetemi Sportrepülők Egyesülete tízéves
jul iicuma alkalmából rendezeti repűlőgépklálHtá'át a nagy sikerre való tekintettel csilh'r
tökig, április 17 ig bezárólag meghosszabbítót
fák. \ kiállítást tegnap József főherceg la meg
tekintette.
s Párizsban mér klnlaknlt n tavaszi divat. A
napokban érkeze'! vissza Párizsból Márkus
Ibl.i a Szűcs és Márkus cég egyik főnöke, aki
lekötötte a párizsi nagy modellházak selyem-és
szöselanvugait. melyek már meg is érkeztek.
— Ismét likvidál egy belvárost előkelő
térti- és női fehérnemű cég. A Kristóf tér és
Bécsi utca zárkán három évtlm! óta ólló Ve
lenc:rt éa Társa közismert férfi éa nöl fehér
nemű cég iizlflél megszűnteti. l'/ért siet a
budnpesti közönség, hogv srrtkséelctét, amíg a
készlet tart, ennél a cégnél Idejében btazeNthesse
— Ha Ideget, ugv csakis valódi Pllavin tab
lettákat dobjon fürdőjébe, mert a Pilavln ten■árisót és íinyőklvonati I tartalmas.
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Franciaország anyagilag is támo
gatni fogja a dunai konföderációt ?
Pária, mire. 18.
A Tardieu—Slmon-féle megbeszélésekkel kapcsolatban a Petit Journal érdekes
fejtegetéseket közöl, amelyek hivatalos jelentért jellegével bírnak.
A lup külpolitikai tudósítója többek közt kiemeli, hogy Franciaország már
most kötélért magát, hogy pénzügyileg támogatja Ausztria, Magyarország éa
Gaebszlovákla gazdasági egyesülését. A francia kormány sohasem akarta Né
metországot figyelmen kívül hagyni. Éppen ellenkezőleg, különleges földrajzi
helyzeténél fogva Németország lesz az első országok közül, amelynek ez az
egyesülés hasznára válik. A dunai államok gazdasógl szövetkezése csak akkor
lehetséges, ha nem állnak egyetlen egy nagyhatalom befolyása alatt. Már
ezért h feltétlenül szükséges, bogy Franciaország, Anglia, Olaszország és Né
metország minden hátsó gondolut és bizalmatlanság nélkül együtt dolgozzék
a terv megvalósításán.

Tardieu tanácskozása Walkóval
és a lengyel külügyminiszterrel
Tardieu miniszterelnök vasárnap is foly ügyminiszterrel tanácskozott,
vasárnap félórás megbeszélést folyta
tatta diplomáciai tárgyalásait a középeuró
tott a középeurópai kérdésről
pai kérdésben. Miután szombaton Sir John
Simon angol és Walko Lajos magyar kül- Zaleskl lengyel külügyminiszterrel.
— A magyar birkózókat legyőztek a avédek. lapzárta után jelentik Stockholmból:
A Svódország-Mngyarorszáfi birkózóverseny
a svédek váratlanul fölényes 6:1 arányú
győzelmével végződött. A magyarok közül
egyedül Zombory I. győzött. Á négy nem
zet birkózöversenyét Svédország nyerte.
— Arányi Ignác temetése. Impozáns tömeg
óriási részvéte mellett temették el vasárnap
délután a rákoskeresztúri izraelita temetőben
Arányi Ignác királyi tanácsost, a Pesti Chevra
Kadisa elnökhelyettesét, a Szeretetház elnökét.
A szegények és at elesettek nagy támogatóját
többeser ember kisérte el utolsó útjára: a nolabilitások impozáns sokasága mellett felsorakoz
tak a szegény emberek ezrei, Arányi gyámolí
tottjai. A temetést a nagy szertartási teremben
rendezték. Abrahamsohn főkántor és az Opera
ház kórusának megható gyászdalai utón Hevesi
Simon főrabbi lépett a szónoki emelvényre,
hogy elbucsuztassa a pesti zsidóság illusztris
halottját. Az elesett, szenvedő zsidókat gyámolitó jótékony embert bucsuzattta Arányiban.
Utána fánosl Engcl Gyula a gyengélkedő
h'ramer Miksa elnök helyett az elöljáróság
nevében mondott gyászbeszédet, majd Sfcrn
Samu, a Pesti Izraelita Hitközség elnöke parentálta el Arányi Ignácot, akinek halála nemcsak
a hitközség, hanem az egész társadalom vesz
tesége. Auer Róbert barátai részvétét tolmá!
csoltn, utána dr. Endrei S. Henrik a Chcvra
Kadisa nevében vett búcsút elhunyt elnök
helyettesétől, kiemelve, hogy Ardnyí milyen
nagy sxociálit munkásságot
1
‘fejtett
“ ki. Dr.
Kövest Géza igazgatóföorvos n Szeretetház ne
vében, Kovács Hermnnn pedig legszűkebb ba
rátai megbisúsából mondott búcsúbeszédet. A
sírnál még a pesterzsébeti és kispesti izraelita
hitközség szónokai parentálták cl néhány ke
gyeletei szóval Arányi Ignácot, akit ezután
örök nyugalomra helyeztek.
— Az Ifjú demokraták márciusi ünnepe. Az
Ifjú Demokraták Országos Szövetsége vasárnap
délelőtt a Központi Demokratakör helyiségeil»en több mint ezer főnyi ünneplő közönség
jelenlétében márciusi
ünnepélyt rendezett.
Dénes József nlelnök megnyitó beszéde után
Abonyi Tivadar hazafias verseket szavalt.
Patak Irma és ifj. Toronyi Gyula operaórlákul
ésrnugynr dalokat énekeltek. Az ünnepi beszédet
Vd.-fonj/í János országgyűlési képviselő mon
dotta.
— Éjszakai revolveren rahlólániadáa Páriaban Tolsztoj Mihály gróf ellen. Páriából
jelentik: Az éjszaka utonállók megtámadták
Tolsztoj Mihály grófot, aki azonban nem
adta út tárcáját, hanem segítségért kiáltott
A rablók erre több lövést tettek a grófra
majd autójukon élineni-kültck. A golyók
célt tévesztettek.
— Hogyan segítsünk magunkon a jelen
legi katasztrofális gazdasági és pénzügyi
helyzetben, melyhez hasonló emberemléke
zet óta nem volt. A gazda és kertészkedő
nem várhat máshonnét segítséget: saját
erejéből kell a javuláshoz vezető eszközó
két előteremtenie. Ez csak ugv érhető el,
ha minden tekintetben kiváló, magas hoza
mot biztosító vetőmagot használ, melynek
legismertebb Iteszerzési forrása az 58 év
óta fennálló világhírű Mauthner Ödön mag
termelő Rt. Rotlenbillcr-utca 33. és Kossuth
Ijijos utca 4. n Ferenciek templomával
szemben. A cég uj főárjegyzékét érdeklő
dőknek ingyen és bérnicnlve küldi.
— Meggyilkoltak egy 75 éves öregembert.
Wettcr und. Ruhrból jelentik: Wellernben la
kása hálószobájában mcggyllkoltnn talál k
Mönstcrmann Károly 75 éves nölleu nyugalma
rótt vasúti tiszt viselőt. A vizsgálat kiderít lt.hogy as öregember rnblógyllkosságnnk ezelt ál
dozatul. A gyilkos szalmával betörnie áldozata
száját, majd gyapiusóllal megfojtotta. A meg
meggyilkolt közludomás szerint állandóim itagv
pénzösszeget tartott lakásán, noha mindig »zc
Kényesen, sőt rongyosan Járt. A gyilkosság fvanuja miatt három uetteri egyént tartóztatlak
le, akik azonban tagadjuk a gyilkosságot.
— Templomot épít a nagykanizsai reformé
tus egyhűrközség. 5'agtikanizsáról jelentik: A
nagykunirsal református egyházközség clhi',á
rótta, hogy templomot épil a Horthy Miklós
utón. Uatf/igónu StraUmann László herceg cg.ik
lelkét akarták megvásárolni, do a herceg mnjl
értesítette n« egyházközség veeetöségét. hoc\
nincs módjában átadni ezt a telket, mert azzal
más célja van. Az egyhóskőaaég most elhatá
rolta, hogy a nárostől kér telket s a tavasszal
felépíti Nagykanizsa református templomát.
— Drótkerllía Stadler-gyér Budapest, Téréikőrút 4B.

— Meggyilkolta szerelmesét — nyolc évi
fegyházra ítélték. Miskolcról jelentik: A tör
vényszék most vonta felelősségre Vargha Pcthes
József alsóúbrányi legényt, aki szerelmesét:
Lukács Erzsébet 18 éves leányt meggyilkolta,
majd öngyilkosságot akart elkövetni, de ebben
megakadályozták. A biróság Vargha Pethes
Józsefet szándékos emberölés bűntettéért nyolc
évi /egyházra ítélte.
— Eckhardt Tibor betegsége. Mint isme
retes, Eckhardt Tibor országgyűlési képvi
selőn az elmúlt héten vakbéloperációt haj
lottak végre. Amint értesülünk, Eckhardt
Tibor állapota már annyira javult, hogy ma.
hétfőn már elhagyja a szanatóriumot, de
néhány napig még Ínkásán kell maradnia.
— Eltűnt egy nyolcgyermekes nagykanizsai
családapa. Nagykanizsáról jelentik: A kapitány
ságon bejelentették, hogy Gudricza István nagy
kanizsai ablakos eltűnt. Gudrlcza, aki nyolc
gyermekes családapa, pár napja azzal ment el
hazulról, hogy munkát keres és azóta nem téri
vissza. A rendőrség keresi.

— Dugulás és aranyeres bántalmak, gyo<
mór- és bélzavarok, máj- és lépduzzadás,
hát- és derékfájás ellen a természetadta
„Ferenc József
**
keserűvíz, naponként több,
szőr bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tu
dományos megfigyelések beigazolták, hogy;
a Ferenc József-víz alhasi megbetegedéseit
eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat,
A Ferenc József-keserűvfz gyógyszertárak,
bán, drogériákban és fűszer üzletekben kap.
ható.
— Vakiparosok kérelme. As István-utón
dolgozó vakiparosok kérik a közönséget, hogv
a húsvéti takarításhoz szükséges cikkek, úgy.
mint különböző kefék és kosarak beszerzésé
nél, valamint székek fonásával forduljon bizulummal hozzájuk. Egy levelezőlapon vagy
telefonon adoll értesítésre a legkisebb mennyi,
ségcl akár kiválasztás céljából Is házhoz kül
dik. Beszerzési helyek: Király-utca 82. Tele,
fon 29—2—45. István-ut 27. Telefon 34-6-42.

— A pacsal eset a salai közigazgatási
bizottság előtt. Zala vármegye közigazga
tási bizottságának március
14-iki, hétfői
ülését nagy érdeklődés előzi meg. Az ülé
sen, hír szerint, Farkas Tibor dr. parsai
képviselő szóvá teszi a pacsal véres adó
végrehajtás ügyét, hivatalos részről pedig
beszámolnak a vizsgálat eredményéről. A
pacsal vásár óla a megyei hatóságok fokos
zoltan ügyelnek fel a vásárok rendjére. A
vidéki vásárokon megjelenik az illetékes
járási főszolgabíró vagy szolgablró, hogv
az esetleges incidenseknek elejét vegyék. A
szolgabirák egyúttal az állatárak alakulá
sát és a gazdák helyzetét is tanulmányoz
zák.
— Aranytárcát loptak a Művész Színház elő
csarnokában. Deák Károly részvénytársasági
igazgató bejelentette a főkapitányságon, hogy a
Művész Színház előcsarnokában ismeretlen tet
tes zsebéből kilopta 1500 pengő értékű arany
cigarettatárcáját. A rendőrség megindította a
nyomozást.
— Melnl-prallnee. Különféle töltelék a leg
jobb csokoládéba mártva, különféle áron. Lá
togassa meg vételkónyszer nélkül a legköze
lebbi Meinl-üzletet, ahol meggyőződhetik a
gazdag választékról.

KÖZGA a DASÁ

Walkó Lajos külügyminiszter
a 33-as bizottságban számol be
külföldi tanácskozásairól
Március 19-re összehívták a bizottságot
Walko Lajos külügyminiszter, aki Páriá
ban tárgyalt Tardieu miniszterelnökkel, hét
főn Genfbe utazik, ahol folytatja a tanács
kozásokat és ott újból alkalma lesz még a
francia miniszterelnökkel is megbeszélést
folytatni. A külügyminiszter egy-két napot
fog Géniben tölteni. Értesülésünk szerint
Walko Lajos
külügyminiszter vasárnap
érintkezésben volt a magyar kormánnyal.
Genfi tárgyalásai után a külügyiuiniszi
nyomban hazajön Budapestre és

O A Magyar Általános Hitelbank zárszám
adása n javasolt leírások foganatosítása előtt
5.8 millió pengő üzleteredményt tüntet fel. A
legmesszebbmenő óvatosság szemmcllarlásával
egyes vagyontétetek értékelésénél 3.2 millió
■engö rendkívüli leírások foganatosíttattak, me
lyek keresztülvitele után 26 millió pengő ma
rad a közgyűlés rendelkezésére. Ezen összegből
I 6 millió pengő a tartalékalapok javadalmazá
sának és uj számlára történő előrcvitelnek cél
jaim. 1 millió pengő pedig az alkalmazottak
nyugdíjalapjának erősbitésére fordittatik. Az
általános gazdasági helyzet által indokolt óva
tossági szempontokból vezérelve, az igazgatóság
javasolja, hogy osztalék ne kerüljön kifizetésre,
bár az elért nyereség erre módot nyújtana.
Igazgatósági tantiéme folyósítására szintén nem
kerül sor. Az intézet érdekköréhez tartozó
iparvállalatok túlnyomó része szilárd megala
pozottságánál fogva a gnzdasógi válsággnl szem
ben megfelelő ellenállást képes kifejteni és
több ágazatban igen örvendetes eredményeket
mutat fel. A készárubehozalalnnk a devizaíiiánv
következtében előállott visszaesése az. intézel
érdekköréhez tartozó számos vállalat foglalkoz
tatottságának fokozását teszi lehetővé. A bank
b< léteinek néhány hónap óta megindult emel
kedéséről és folyó üzletének megélénküléséről
számol be.
O A Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársnsáa igazgnlósóga március 9-én tarlóit
ülésében megállapította az 1931. üzlelév mérle
géi, amely 1,230.005.29 pengő tiszta nyereség
gel zárult, miután az intézet a vállalati nyug
díjpénztárt előzőleg mérlegen belül körülbelül
160.000 pengővel dotálta és miután 302.000
pengőt veszteségek leírására fordítottak. Az értekpnplrállománynál
szükséges
leírások
a
130 1932. M. E. számú rendelet Intézkedéseinél
nu-g túlmenő mértékben, szintén a mérlegen
belül történtek meg. Az igazealóság a március
öt re, egybehívandó 50 ik rendes közgyűlésnek
javasolni fogja, hogy osztalék fejében részvé
nyenként 2 pengő 50 fillér (5%} kerüljön kiflié
ire. n tartalékalap növelésére 100.000 pengő
fordittnssék, — ami állal az 13.550.000 pengőre
emelkedik — és a vállalati nyugdíjpénztár meg
döntésére 50.000 pengő utaltassák ál. A javas
latok elfogadása után az Intézet saját tökéi
33,550.000 pengőre fognak rúgni

a 33-as bizottságban fog beszámolni
külföldi utjának eredményéről.
Erre való tekintettel szombatra, március
19-cre össze is hívták a 33-ös bizottságot,
amely különben egyéb kérdésekkel is fog
lalkozni fog.
Amennyiben a külügyminiszter szombatig
nem érkezne meg, az esetben húsúét hetében
is ülést tart a 33-as bizottság, csupán azért,
hogy meghallgassa Walko Lajos külügymi
niszter jelentését külföldi tanácskozásairól.

közgyűlés elé oly javaslatot fog terjeszteni,
mely szeriül a 876.170.01 pengőben kimuta
tott tiszta nyereségből részvényenként 2.50
pengő (6%) osztalék fizettessék; a tartalék
alap javadalmazására pedig 125.000 peng i
fordillassék,
miállal a nyílt
tartalékok
7.725.000 pengőre emelkednek. Az 1931 ben
uralkodott világválságnak természetes folyo
mánya volt az üzlet terjedelmének s ezzel
kapcsolatban a tiszta nyereségnek csökkenése,
mely utóbbira különösen a bank érdekköré
hez larlozó vállalatok által fizetett osztalékok
ból származó jövedelem megcsnppanása volt
befolyással.
0 A Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. Igazga
tósága f hó 8-án tartott ülésében megállapította
az 1931. évi zárószáinadűsokat és elhatározta,
hogy n f évi március hó 19-ik napjára egybe
hívandó rendes évi közgyűlésnek részvényenk' I
— iiz előző évi 3 pengővel szemben — 2.2ö P
osztalék kifizetését fogja indítványozni.
O A Hangya Szövetkezet és a Hangya ’par
Rt. mérlege. A Hangya Szövetkezet Iga: dó
sága megállapította az intézet 1931 deci in' er
31-én lezárt mérlegét. A Hangva-közponl Ildi
ben a kötelékébe In tűző szövetkezeteknek
58,189.104.41 pengő értékű árut szállított. Meg
fenő tartalékolások utón a Hangya mértego
105.377.21 pengő felesl/ggcl zárult. Ugyancsak
mérlegmegállnpitó gyűlést tartott n Hangya
Ipar Bt. igazgatósága h
A vállalat 1031. évi
uzleteredniénvc valamivel kedvezőbb az előző
évinél és 137.271 99 pengő tiszta felesleggel
zárult, úgyhogy megfelelő tartalékolás után
mint nz elmúlt esztendőben, részvényenként
cpy pengő osztalékot fi^tntk.
— Jövő bélen megnyílik a mezőgazda
*ági
kiállítás. Még csak egy hét és megnyílik a me
zőgazdasági kiállítás, amikor elindul a falu Bu
dapest felé. A mezőgazdasági kiállítás talán
mrg egy évben sem volt olyan remekül meg
szervezve és előkészítve, mint nz idén. Nenu'sak
tanulságot nyújt o gazdáknak, hanem szórako
zást Is jelent A mezőgazdasági gép bemutató és
tenyészállat kiállítás mellett lovasinérköz.'sck,
lovasmutatványok, fogatvorseny Is lesz, sőt so«
katigérő újításként kutyaktál'litds és kutyaver•
O A Hazai Bank Résxv.-Tdrsaság igazgató seny ü bővili a szórakozni vágvók számára ké
sága folyó hó 12-én tartott ülésén megállapí szült programot, amelynek számai kőzöttt nétotta 1931. Üzletévi mérlegét és zárószamadá gyes-ötös és hatos fogatok bajtásvericnye, azon
rendőrkutya, kotorék és palkányfogó *er«
•alt. As Igazgatóság a folyó hó 22-én tartandó kívül
senyszámok is szerepelnek.
i
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Saxl híres osztrák
professzor lezuhant
a Raxról
j
Bécs, március 13.
f Saxl Pál dr. orvosprofesszor, az Ismert
osztrák Mt Ívspecialista, vaárnup lezuhant a
Faxról én halálra zúzta mugát. A szerencsétleotU járt professzor, akinek nevét
Ausztria határán túl is Ismerték, ötven éves
volt.

— Az Ifjúság parlamentjének második
napja. Nagy érdeklődés mellett folyt le a
Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók
Országos Szövetsége által egybehívott orszá
fos diáknugygyülés második napja. Keszt
helyi Nándor dr. hosszasan beszélt a magyar
iparosság helyzetéről, Bálint Antal pedig a
munkásság kereseti tehetőségéről. A vita el
húzódott a késő éjszakai órákig. A diákpar
lament következő ülését március 15-én este
a Vörös Kereszt dísztermében tartják meg.
— A nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet juhi
Ieuma. Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap ün
nepelte
tízéves jubileumát a nagykanizsai
Zrínyi Torna Egylet. A jubileumi ünnepségen I
számos előkelőség között résztvett Gyömörcy
István országgyűlési képviselő.
— Elfogták a kispesti tyuktolvajokat. Kis- '
pesten és környékén mostanában veszedelmes
tolvajok garázdéIkodtak, akik a baromfiudva
rokból tyúkokat loptuk. A rendőrség most el
fogta Krajcsir Gáspár és Krajcsir György nap
számosokat, akik beismerték a lopásokat. A tol
Vaj testvérpárt letartóztatták.
— Perselyfosztogató nrgonajavitó. A napok
ban Zalakoppány katolikus templomában tol
vaj járt, aki négy perselyt kifosztott és azokból
mintegy 50 pengőt elvitt A csendőrségi nyomo
rás megállapította, hogy a lopással alaposan
gyanúsítható Révész János állítólagos budapesti
(ferencvárosi) lakos, aki mint orgonajavltó je
lentkezett a plébánián és a javítási munka köz
ben követte el a lopást. A rendőrség keresi.
— A Független Frontharcos Perley-Párt vas
gárdája. A független Frontharcos Perley-Párt
azon tagjai, akik a párt programinjának megva
lósitásáért erélyes harcot kívánnak indítani, n
párt kebelében külön csoportba a Vasgárdába
tömörülnek. A vasfront tagjai többek között az
ország újjáépítésére, a magyar nép jólé'énck
megteremtésére, a szegények és elnyomottak al
kalmára, minden igazságtalanság megelőzésére,
az Igazság védelmére, a háború áldozatai, hősei
és károsultjai érdekében hathatós küzdelemre
tesznek fogadalmat.
— A LórántfTy Zsuzsanna Egyesület köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta a LórántfTy
Zsuzsánna Egyesület évi rendes közgyűlését
Szászt/ Béláné elnöklete melleit. A különböző
jelntések meghallgatása után a vidéki fiókegyesületek kiküldöttel számoltak be az egyesület
működéséről, majd a közgyűlés dr. Sebestyén
Jenő teológiai igazgató imájával és a Himnusz
eléneklésével végétért
— Márciusi ünnepségek a tabáni és kerepesl
temetőben. A székesfővárosi iskolánklvüli nép
művelő bizottság vasárnap délelőtt áldozott
március idusának a tabáni és kerepesi-uti te
metőben, a nemzet nagyjainak sírjához való
rarándokolással
A Budai Leventék a tabáni
honvédsirokhoz vonultak ki, míg a kerepesi-uti
temetőben pihenő nagyjaink sírjánál a külön
böző kerületek leventéi tették le az emlékezés
koszorúját.
— Influenzában meghalt Marost Ferenc ke
reskedelmi tanácsos. Marosi Ferenc kerskedclmi tanácsos, vaskerskedŐ
inegyebizoltsági
és képviselőtestületi tag, több pénzintézet Igaz
gatósági tagja szombaton 61 éves korában szö
vődményes influenza következtében meghall.
— Flscher Mór előadása fi Székesfővárosi
Községi Felső Kereskedelmi Iskolai Tanárok
Körében. Flscher M5r MÁV felügyelő, nem
régiben érkezeit vissza Amerikából, ahol a
Carnegle-alapllvány meghívására 31 egyetemen
tartott előadást. Kőrútján -.zerzett tapasztala
tairól és megfigyeléseiről „18.000 kilométer ke
resztiil-kasul Amerikán" cim alatt szerdán d.u
6 órakor vetített képekkel kísért előadást tart
a VII., Kertész-utca 30. sz. alatti községi felső
kerskedclrni iskola tornatermében. Belépődíj
nincs.
- Elfogták a belgrádi kéjgyllkost. Belg
ráditól jelentik: Vasárnap sikerült elfogni
annak a borzalmas kéjgyilkosságnak tettesét,
amelyet 8 nappal ezelőtt köveitek el Belgrád
egyik külvárosában, Dorsolbun, egy nyolc
éves kis lányon. A kegyetlen gyilkos a sze
rencsétlen kislányon erőszakot követett el,
majd megfojtotta s a holttestet feldarabolta.
A gyilkos Hincmann András asztalossegéd,
aki azon a fatelepen volt alkalmazásban,
ahol a gyilkosságot elkövette és ahol n kis
lányka megcsonkított holttestét megtalálták.
— Bulgária nem fizeti a külföldi kölcsönök
kamatúit. Szófiából jelentik: A miniszterta
nács elhatározta, hogy március 15-évri be
szünteti a külföldi kölcsönök kamatszolgá
latát. A kormány az ország súlyos pénzügyi
helyzetével indokolja nz elhatározását és n
félhivatalos magyarázat szerint a miniszter
tanácsnak azért kellett igy döntenie, mert
Párizsban tárgyaló megbízottai azt jelentet
ték, hogy a külföldi hitelezők semmiféle en
gedményt nem akarnak tenni a tőketörlesz
tések és knmatszolgálnt tétén.
— A tavaszi divat. Belváros legelőkelőbb szővctáruhűzáhan, László ts Feketu cég Petőfi
Sándor-ul< a 14—10 alatti helyiségében űrömmel
áll minden érdeklődő hölgy rendelkezésére,
hogy a tavaszi s.-övctdlvat gyönyörű választé
kát, valamint n rég párisi rajzriporterétől érke
zett eredeti modclck alánján készült dlvatrsjrait bemutassa és másolatban a vásárló hölgyek
rendelkezésére bocsássa.
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Megtaláltak Llndbergh kisfiát
spitais bsnditauezsr repülőgépen ZfiO.eoo doiilr vdiiaagdiiat
unt Crosullie vSroshába, ahol megtaláltak a babpt
Vasárnap este távirat jelentette — mint
lapunk fi.-ik oldalán közöljük — hogy
Hamburgban ál Lindbergh-br.bvt találtak,
késő este nzután szenzációs jelentés érkezett
Londonból — hogy
megtalálták az igazi Llndbcrgh-babyt.
A világszenzációt jelentő eseményről alábbi
táviratunk számol be.
London, március 13.
Newyorkból jelentik a Rcuter-Irodának:
Híre terjedt, hogy Llndbergh kisfiát megta
lálták n Tennessec államban fekvő CrosvIÜe
községben.

Spltale bandavezér, akit Llndbergh kis
fiának keresésével megbíztak, tegnap egy
Ügyvéd kíséretében repülőgépen állítólag Detroit környékére távozott és 260.000 dollár
váltságdijat vitt magával.

Crossvilié város békeblrája letartóztatott
négy egyént, akik egy kisgyermeket vittek
magukkal, akire pontosan rálllett Llndbergh
kisfiának leírása és ezt a Llndbergh ezre
dessel folytatott telefonbeszélgetés megerő
sítette. Két orvos, aki a gyermeket megvizs
gálta. ugyancsak kijelentette, hogy az csak
az elveszett kisfiú lehet.

Vasárnap tárgyalta a Nemzet
közi fizetések Bankja Magyar
ország pénzügyi helyzetét
Meghosszabbítják az áprilisban lejáró kölcsönt
Bázel, március 13.
A Nemzetközi Fizetések Bankjának igaz
gatótanácsa hétfőn tartja március havi ren
des ülését Báselben.
Az európai jegybankok kormányzói, akik
az ülésszakra Bázelbe érkeztek, már a va
sárnap folyamán tárgyalásokat folytattak
egymás közölt
Ausztria éz Magyarország
pénzügyi
helyzetéről,
amely a legfontosabb pontja a mostani ülés
szaknak. Ausztria helyzetéről Bruyns,
Magyarország helyzetéről Bruce számol
he,
mint a NFB Bécsbe, illetőleg Budapestre ki

küldött tanácsadója. Az Ausztriának nyúj
tott NFB-kŐlcsön április 16-án, a Magyar
országnak nyújtott kölcsön pedig április
18-án jár le. Miután a kölcsönök visszafize
téséről nem lehet szó, a jegybankkormány
zók a vasárnapi tárgyalások során elsősor
ban a hitelmeghosszabbitás módozatairól
tanácskoztak.
Nagy feltűnést keltett a NFB igazgatóinak
körében Kreuger Ivar halála és az öngyil
kosság várható gazdasági következményei.
A Svéd Nemzeti Bank kormányzója Root,
aki mint a NFB igazgatótanácsának tagja
már szombaton Bázelbe érkezett, a szenzá
ciós hir vétele után azonnal visszautazott
Stockholmba.

— Zalaegerszeg városa pervesztes lett
mérnökével szemben. Zalaegerszegről jelen
tik: Most tárgyalta a törvényszék Mayer
Kornél mérnöknek, a városi villaniosüzem
vezetőjének munkaügyi perét. Mayer, akit
elbocsátottak szolgálatából, többezer pengőt
követel a várostól. A bíróság tanúképpen ki
hallgatta a perben a helyettes polgármestert,
aki kijelentette, hogy Mayer károkat okozott
a városnak, ezt bizonyítani is kívánta, de
az iratok érthetetlen módon eltűntek fiókjá
ból. A bíróság további bizonyítás lefolyta
tása után 11.000 pengőt Ítélt meg Magernek
követelése fejében.
— A tiszti főorvos nem ad több jelentést
az influenzáról. Ezen a héten már szeren
csére véget ért az influenzajárvány. A Szent
László és egyéb ragálykórházakba egyné
hány beteget szállítottak csak be. Vasárnap
beszéltünk Csordás Elemér dr. tisztifőorvos
sal, aki kijelentette, hogy a járványt már
megszűntnek lehet tekinteni s több influ
enza-jelentést nem is ad ki a tisztifőorvosi
hivatal.
— Lovaglás ligy kerekedett a nagy
kanizsai zsidó hitközség közgyűlése után.
Nagykanizsáról jelentik: A nagykanizsai
zsidó hitközség szombaton tartolla közgyű
lését. A közgyűlés után dr. Weisz Lajos ügy
véd, a Szentcgylet elnöke összeszólalkozott
dr. fíapoch Aladár ügyvéd, előljárósági tag
gal. A szóváltásnak az lelt a vége, hogy
Weisz dr. provukúilalla Rapochot.
— Az ügyvéd kamarai nagy választást kö
vető első száma most jelent meg és a válasz
tások eredményével, az ellenzék előretörésé
vel foglalkozik. Közli az uj vezetőségi tagok
arcképén kívül Molnár Márton, Vekrrdy Géza,
Forgács Dezső és Gedö Árpád önálló cikkeit.
— Mezítelen leány Laue cseh városka sé
tányának egyik fáján. Prágából jelentik: A
közeli I.ane városkának szomorú szenzá
ciója akadt Egy orvos huszonnégyéves fel
tűnő szépségű leánya hirtelen megőrült é.s
levetvén minden ruháját, meztelenül ki
rohant a főutca fás sétányára és felkapasz
kodott nz egyik fára. A kiváncsiak tekintete
elől mind mngasabbra mászott és végül a
gallyak között húzódott meg. A rendőrség
a tűzoltóság segítségével nagy nehézség árán
tudta n leányt a fáról lehozni. A nagy hideg
ben a mezítelen leány teljesen megdermedt.
A mentők kényszerei) bbonyba bujtatták,
majd kórházba szállították

— Megyei törvényhatósági bizottsági tag
választások Kiskunhalason. Vasárnap tar
tottók meg Kiskunhalason a megyei bizott
sági tagok választását, melyet meglehetős
élénk választási mozgalmak előztek meg.
Három párt küzdött egymással és pedig egy
kormánypárti lista, egy ellenzéki lista és n
szociáldemokrata párt listája. Este nyolc
órakor zárták le a szavazást és azután kezd
ték felbontani az urnákat. A végleges ered
ményt csak hétfőn hirdetik ki.
— Országos bridgeverseny. Husvétkor lesz az
első nagy országos bridge csapatverseny, ame
lyen n legjobb 33 vidéki bridge team találkozik
a legjobb budapesti csapatokkal. A győztes csa
pat, mint Magyarország válogatott csapata,
előbb Európa <gyes országai válogatott csapa
taival mérkőzik, aztán Amerikába indul, hogy
a híres amerikai bridge játékosokkal mérje
össze erejét. A húsvéti mérkőzés elődöntője
március 19-én, este van a Hungáriában. Eddig
több mint 50 csapat nevezett be az előmérkőzésre, ma van a: utolsó nap a jelentkezésre. A
verseny rendezöbizottsóga ina, hétfőn este késő
estig fogadja el az utolsó nevezéseket (VI.,
Aradi-utca 8, IV. rnx. alatt).
— Wottitz Pál, a Külkereskedelmi Inté
zet osztályvezetőjének autóbalesete. Wot
titz Pál, a Magyar Külkereskedelmi Intézet
osztályvezetője, vasárnap reggel a Bp. 18—
009. rendszámú autóval igyekezett budai
lakásáról Pest felé. A PálfTy-térnél az úttes
tet javítják, az autó a kanyarodónál a fel
szedett úttesten nagyot zökkent és Wottitz
beleütötte fejét az autó tetőzetébe. A sofőr
Woltitzol autóján nz Irgalmasok kórházába
szállította, ahol első segélyben részesítették.
Wottitz sérülése szerencsére nem súlyosabb
természetű é.s igy nem igényel kórházi ápo
lást. A rendőrség vizsgálatot indított annak
u megállapítására, hogy a balesetért terhel-e
valakit felelősség.

elsőrendű vtllnnyfifépelrkel,
cnBládi okok miatt
be
adó vagy eladó, eaetlog
darabonként Is el
adó. Budapest, VI. kerület, l^zár-utca Itt, III. emelet 12.
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— Mt gakarta ölni feleségét, majd öngyll
kos lett. Bécsi tudósítónk telefonálja; Hétzendorf közelében egy Göttinger nevű mun
kás a vonat elé vetette magát, amely halálra
gázolta. Vasárnap megállapította a nyomo
zás. hogy Göttinger öngyilkossága élőit bal
tával összckaszabolta felesett s attól való
félelmében, hogy az asszony meghalt, ön
gyilkosságot követett cl. Götlingcrné azon
ban nem halt meg, hanem kórházba szállí
tása után magához tért és vallomást tett fér
je merényletéről.
— Ne fürödjön Novopin szénsavas fenyő
tabletta nélkül, mert újjáéled tőle. Ara 40 fillér.
x Takafó-klírosllást rendé
*
a Pluma paplan
gyúr (K antenna yer Károly o. ?.), mely alka
lomból re
*
1000 darab gyap jutakarót árusít ki
meglepően olcsó árakon.

Átköltözés
miatt raktá
romon levő

Tüsszentés,
köhögés,
krákogás,
bágyadtig, különféle fájdalmak. Ingerült
kedélyhangulat rendes kísérői a zord
idöjáráinak a a hirtelen hőváltozások
nak. Alig van ilyenkor ház, ahol a csa
lád minden Ingja egészséges, óvatos em
berek házatá járói ilyenkor nem szabad
hiányoznia a valódi Diana aósborszesznek, mert úgy a meghűlések és fertőzé
sek elhárításában, megelőzésében, mint
n már el nem hárítható következmé
nyek enyhítésében, a fájdalmak csilla
pításában, az általános közérzet fel
frissítésében s ily módon as egészség
gyors helyreállításában hatásosan közre
működik. Mint száj- és toroköblilő(gifü’ülizáió) szer meggátolja a kórokozó
>k a szervezetben való letelcpe« elszaporodását.
i bedörzsölő (masszírozó) szer a
s>
retet felüditl, ellenállóképcsségét
fok< >z:» és a kínos fájdalmakat rövid
idő nini! elenyészteti.
— Hujpurl világkongresszus Budapesten. A’
Husiparosok Országos Szövetsége vasárnap dél
előtt tartolla tizenkettedik évi rendes közgyűlé
sét Biszfrdnszky József elnöklete mellett. A kü
lönböző jelentések tudomúsulvélelo után meg
ejtették a választásokat, majd tudomásul vet
ték, hogy a husiparosok vilagkonyresszusót a
jövő évben Budapesten tartják meg.
— A Petőfi Társaság nagygyűlése. A Petőfi
Társaság vasárnap délelőtt Iártotta 56. nagy
gyűlését, amely mindig hódoló emlékülés Pe
tőfi márciusi szereplésének. Az ülésen előkelő
közönség jelent meg. Pékár Gyula tartott nagy
hatású emlékbeszédet.
— Katolikus nagygyűlés. A katolikus szerve
zetek és testületek vasárnap délután őt órakor
látogatott nagygyűlést tartottak a budai Vigadó,
bán. Mészáros János érseki helynök nyiotta
meg a nagygyűlést. Utána Petrovácz Gyula or
szággyűlési képviselő beszélt, aki nagy hatás
mellett fejtegette, hogy a magyar törvények
értelmében nem lehet megengedni n debreceni
krematórium üzemtbehelyezését, de nem lehet
megengedni katolikus kánoni szempontból sem,
éppen ezért minden katolikus embernek tilta
kozását kell bejelenteni ezen egyhárcllenes
törekvéssel szemben, l lána Apponyi György
gróf beszélt a spanyol egyházüldözésről és til
takozott a lelkiism réti szabadság bűnös meg
sértése ellen. A nagygyűlés nagy lelkesedéssel
hallgatta a szónokokat.
— Érdekes javaslat az építkezés fellendí
tésére. A Közmunka Tanács most foglalko
zik az építésügyi szabályzatok revíziójával.
Ez adott aktualitást Freund Dezső műépí
tész, volt törvényhatósági bizottsági tagnak
arra, hogy az építkezések fellendítésére ja
vaslatot dolgozzon ki. Freund Dezső érde
kes javaslata szerint, n kedvező fekvésű in
gatlanokra zálogleveleket kell kibocsátani n
Községi Takarékpénztár utján. Ily módon
tízmillió nranvpengő értékű záloglevél áll
a főváros rendelkezésére, s ezzel nagyobbnrányu építkezés indítható meg. A javaslat
részletesen leírja a záloglevelek kibocsátá
sának módját és kiszámítja, hogy a 6 száza
lékos kamatozású záloglevelekben befekte
tett tízmillió tőke nyolcszázezer pengőt jö
vedelmezne évente. Az első záloglevél kibo
csátásából felépített házakra nzután újabb
záloglcvélpakettet lehet kibocsátani, s ezzel
az építkezési akció
tovább folytatható
lenne.
— Agyonlőttek három rendőrt Chicagóban.
Chicagóból jelentik: A eh kapói japán konzulá
tus előtt vasárnap délután város zavargások
voltak. Többszáz főnyi kommunista tömeg vonull föl a konzulátus elé, hogy tüntessen a ja
pánok ellen. A rendőrség azonnal közbelépett,
a fülelővel szemben azonban tehetetlennek bi
zonyult. A kommunisták soraiból revolverlövésok dördüllek el és húrom rendőrt megöllek a
golyók.
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35. reicbnr paplanként!.

— Négy gubanc megtámadott egy mis
kolci leányt. Miskolcról jelentik: Vasárnapra
virradó éjszaka súlyos sérülésekkel száll!
tolták be nz Erzsébet kórházba egy fiatal
leányt, aki elmondotta, hogy vőlegényének
egyik barátja valamilyen ürüggyel elcsalta
hazulról. Amikor az evangélikus temető mel
letti elhagyott úthoz értek, négy suhanc tá
madta meg, behurcolták a temetőben lévő
virágházba, ahol erőszakoskodtak vele s
ennek során súlyosan megsebesült. A mis
kőid rendőrség két fiatalkorú suhancot őri
zetbe vett vasárnap és a nyomozást tovább
folytatják.
— Megmérgezte mugát Bárót by Jenő ,*á
zados özvegye. Vasárnap este a Fortuna
utca 18. számú házban levő lakásán öngyil
kos lett Baróthy JenŐné honvédszúzados
özvegye. Az ötvenegyéves önegynsszony mig
hozzátartozói távol voltak, ismeretlen mé
reggel megmérgezta magát. Eszméletlen ál
lapotban szállították a 3. számú közrendé
szeli kórházba. Valószínűnek fari jók, hogy
anyagi gondjai miatt akart megválni éleié
tői.
— Régi márványslrkövek újjá csiszolva •
forgalmi ár feléért valamint uj fekete ég szürke
Íróniulrkövek gyári árban baszeraxhetők Szabó
s Zanottt cégnél X., Kóbdnyal-ut éi/b^ (Villa
mos megálló az Északi főműhelynél!

7Ót savas lenyólürdő-tabletla *4 0 fl[«r

Budapesti ügetőversenyek
.4 hendikep kivételével minden futamban ni’g
néhány lóbői állt a vasárnapi versenyek mezőnye s ezért a nap sportja mélyen a várakozás
alatti ni'ón folyt 1c. A közönség ennek ollenéro
is jól érezte magát, mert a negyedik futamot
kivéve, minden versenyt n favorit nyert meg.
A hendikepben ugyan u nagy nutszájder M diné
győzött, de galoppban való előzés miatt diszkvalifikálták. A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1 Steinilz M. F.xpress (1%) Ko.
vács II. 2. Enyém II. (4) Fitvó). 3. Bérezi (8:10)
Zwillinger. F. m.: Milike, Matyóka, Dante, Delirium. Tót.: 10:22. 11, 15, II. Olusz: 55. —
II. FUTAM. 1 Nngybánhcgyi ménes Mlmosa
(6:10) Mnrsclmll. 2. Tflinerlan (4i Mnszár .1.
3 Futórózsa (8) Fciser. F. m : Udine (mint
első dlszkv.). Parittya, Tündérlány II.. Kópé,
ürgevár, Egerlánderin, Jeles O. S.. Imre. Tót.;
10:iA 11. 13, 12 Olasz: 41 — III. FUTAM.
1. Rosemarie-ist. Fényes (8:10| Benkő, 2. Sá
tán (l’í Fitvó. F. m.t Szertelen, Több sincs,
Suhanc B. Tol.: 10:25. 14. 13. Olasz: 37. —
IV. FUTAM. 1 Pusztabcrényi ménes Opánka
(2) Feiser. 2. Osztalék (15 Mnrschall. F. m t
Guardinn, Todd, Röpke. Tót.- 10:21. Olasz: 25,
— V. FUTAM. 1. Bnder A. Fregoll (3 reá) Dzsa. 2. Dárda (3) Hass. F. in : Gjordan. Po
gány. Töt.: 10:13 Olasz: 20. — VL FUTAM. I.
Kossuth L. Musclcapa Í3 reá). 2. Mogul (2)
Feiser. F. m.: Generális, Hidalgó, Ternó. Tol.|
10:11. 10, 11. Olasz: 14.
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Egy naiai pesti színész SrOKSite
a meggyilkolt lengyeltóti tratikosne
hatalmas vagyonát
0 bofitog CrCkös: Berend István szomorúan bőszei arrci.
hosv nőm műitánvoHák a pesti színigazgatók
Os hl kell uanüopoinia
Néhány nappal ezelőtt Ítélték el a szo
morú emlékű lengyeltóti rablógyilkosig
bicegő lábú tetteséi és a törvényszéki tárgya
láson élesen pertraktúlták azokat a ször
nyűségeket, amelyekkel a páratlanul
ke
gyetlen niblógyilkosságot
végrehajtót Iák.
özvegy Simák Mártonná a lengyeltóti nagy
trafik öreg és messze környéken a takaré
kossá gár ól híres tulajdonosának vngyoná
hói csak egy kis említésre nem méltó részecskéjét vitte el inagávul gyilkosa. 4 ha
talmas vagyon teljesen érintetlen maradt és
mivel minden rossznak jó oldala Is van.
egy kezdő pesti színésznek anyagi w.erencpét é« ta'.án h teljes boldogulásának
utját jelenti ti szomorú emlékű örökség.

A hatalmas, százötvenezer pengőnyl va
gyónnak egyhannadrésze ugyanis Bcrmd
1-tván huszonkétéves fiatal pesti színészé
jeti. Berend nevének említésénél meg kell
állnunk egy pillanatra. Tavaly, amikor elő
ször lépett az iskola padjaiból a nyilvános
ság elé, az.
Színházban döntő sikert ara
tott a Császár katonái cimü darabban. A
Hétfői Napló nem ment el szó nélkül a ma
gyar színpadok uj fiatal és friss tehetségéjn-k sikere mellett és hangos szóval hívta
fel a szinlgnzf/atók figyelmét erre a fiatal
srlnéxzre, aki elölt úgy látszott, hogy rövidérm megnyílik a boldogulás útja. A rendkí
vül talentumon ,.jói>ágásu“ fiatal színész
ugyanis előnyős szerződést kapott a Rclvá
rosi Színházhoz. őr idén ott kezdte volna
meg tevékenységét, de a színház műsor
rendje nem kedvezett neki. A Marhisz fősze
repére Ráday Imrét hozta inkább a színház
és ezért
I

szerződése felbontását
kérte.
Heltai Jenő Igazgatótól. A színháznál bár
hogy igyekeztek marasztalni. Berend n« m
maradt, mert — mint mondotta — inkább
kiutazik külföldre és ott próbálkozik meg
Heltai Jenő erre felbontotta a fiatal színész
szerződését, aki rövidesen Berlinbe utazott.
Néhány hónappal ezelőtt azonban hazajött
és a Terézkörutl Színpadon mint Titkos
Ilona partnere mutatkozott be Ismét a kö
zönségnek. 4 siker ezúttal sem maradt el
tőle
De szomorúan beszél színészi pályájáról
az ötvenezer pengő boldog tulajdonosa.
— Sikerem ellenére — panaszolja — nem
hívtak sehova, úgyhogy most, amikor meg
kapom az örökséget, körülbelül ötvenezer
pengőt, húgommal együtt Berlinbe utazunk.
Hetek óta rendkívül fárasztó munkával,
szinte reggrltől-estig táncolni tanulunk és
húgom, aki rendkívül finom, vöröshaju je
lenség. kitűnő partnerem lesz.
Filmekben akarunk táncolni év éne
kelni.
Azt hiszem, hogy menni fog.
— Már megkapták a pénzt?
— Még nem — mondja még pzomornb.
bán a fiatalember. — kiskorú vagyok, egye
lőre az apám fogja kezelni az öröksége! és
csak két év múlva juthatok hozzá. Addig is
kevés zsebpénzt kapok,’ — teszi hozzá a fia
lalember, akit az örökség hírére néhány
színigazgató és fllmvállalkozó már fölkere
sett és fényes szerződésekkel kínált meg.
Szerencse, hogy a kis Berend még nem
rendelkezik a pénzével...
(s. z.|

Brrend István

Fejes Téri megvált a Király Színháztól
Páll Erzsi vette át szerepét az Éjféli tangó-ban
Az elmúlt héten már beszámoltunk arról
i> tendenciáról, amely a magánszínházak
ban is a gáztileépllésck terén mutatkozik.
Lázár Ödön, a Király-Színház igazgatója
azt kérte a színháza tagjaitól, hogy mondjónak le gázsijuk és járandóságuk egy ré
széről és egyezzenek bele régebben esedé
kes gázsijuk ugyanilyen arányú törlésébe
A színház összes tagjai kivétel nélkül, bár
hosszas huzavona után,
beleegyeztek » gázslredukclóba,

egyrészt, hogy n színház üzeme fennaka
dást ne szenvedjen másrészt pedig ezzel
js dokumentálni akarták azt a szeretetüket
és ragaszkodásukat, amellyel Lázár Ödön
Igazgatósul szemlwn viseltetnek. A gázsi-,
redukálásba belement színészeknek
Lázár
igazgató garantálta, hogy a redukált gá
zul a legpontosabban fogja fizetni. Hogy
</.t nem tehette, annak az influenza jár
vány és a rossz, gazdasági viszonyok voltuk
n/ okai. Emiatt néhány nappal ezelőtt

SZÍNHÁZI napló
Színházak uétíöi műsora
M. KIK OPERAHAZi Nlnw elIGfHs.
ftbMZETI MINHAZi Elcittlr
K VM VRAsZtN'HAZ. VlUgreUrd l\.«i
VlGSZINIlAZ.i Angllnl Erűéből (10.
HEI VÁROSI SZIMHZ, Valaki
KIRÁLY SZIVHAZt Clfíll tHn|«
AAHOSI SZÍNHÁZI V6lruén>em a saumbrr (SlO.
Mt AÉSZ SZINIlAZt Tilimndér (S).
röAAKOSI 01'1 HI'ITSZ.I.NHAZt |{
||
*
orfrnm (»).
ANOHASSYI TI SZINIlAZt Es btrrrgnÁ (»).
1 I KI /.KOKi ri SZINPAIh (,krla UtrhrrHrk (»).
I l IHi rSII HI NZINI'AIU l | ntO.or («, •).
KO.1lf.lllA OBIÉI M. KaUbiLiMparli
I1OYAI. OKEElMi Ka
*o>rr
<J. •),
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rjös Pál szombaton szinte titokban érkezett Pestre, s csak egyik legbizalmasabb
barátja. Angyal I á'-.ló n neszertő várta öt az
óbudai vámnál Fejős Pád autójában azonban
egy bájos hölgy is ült. A feltűnően csinos,
fiatal hölgy (i irmai ne Aussy, a legutolsó
Itcné Claire-lilmnek, a; Édes a szabadság
nak főszereplője A szőke szépségről csak
annyit, hogy nemcsak mint a Fejős-film jö
vendő sztárja ült a kocsiban Fejős Pálról
tiicsköt-bogurat összeírtunk már a topok
I el. kő;e tartozik nz, hogy edénymosngató
volt Rockefellernél. Sajnáljuk a romantikus
mázt a kitűnő magyar rendező személyéről
h törölni. de Felős Pálnak annyi köze volt
Rockefellerhez. hogy a: amerikai milliárdos
orvosi intézeteiben kétszeres doktorátust szer-

CllAilLlE CIÁN S?

Fejes Teri, a színház, kltllnő szubrettje
bejelentette a Király-Színház Igazgató
ságának, hogy szombaton már nem
lép föl.
Szombaton este Páll Erzsi, a színház fia
tal szubrellje vette át Fejes Teri szerepét
az Éjféli tangó-ban. A szerepcsere egyút
tal szerepösszevonAssal történt, inért Páll
Erzsi amellett, hogy saját szerepét is megtartotta. Tejes Teriét is eljátszotta.
Beszélgettünk Fejes Terivel, aki a kö
vetkezőket mondotta:
— Megváltam a Király-Színháztól, bár
fájó és vérző szívvel lettem, de idegeim és
egészségem miatt kénytelen voltam vele. A
redukált gázsit sem kaptam meg és igy a
szó szoros értelmében minden előadásra
ráfizettem. Még ezt is megtettem volna,
hiszen annyira szeretem és tisztelem Lázár
igazgatót, de lejártak már kötelező fellé
péseim és igy inkább a szabadságot vá
lasztottam, amire nagyon nagy szükségein
' nn.

zett és mint
etső asszisztens működött
ugyanakkor, amikor éppen Amerikában tar
tózkodott a Rockefeller-alap jóvoltából dr.
Karc.zag egyetemi tanár, aki akkor Ko
rányi professzor asszisztense volt.
ffirdekes pert nyert Rubinyi Tibor, n Magyar
Sztnh'i- kitűnő tagja egy dobozgyárral
nemben. Rubinyit ugyan bnralat ftgyelme:tét
lék, hogy a dobozgyár reklámfüzetében egy
fényképével ellátott írással ajánlja a vevőknek
ezeket a dobosokat. Rubinyi Tibor szerzői jog
bitorlás elmén pert indított a fényképét jogta
lanul közlő gyáros ellen s a perét megnyerte
Dr. Sugár Ferenc ügyvéd képviselte Rubinyi 7i
bort, a dobosgyárost Szende Péter Pál. Ez kú
lön pikantériát ad az ügynek, hiszen Sugár Fe
renc, a Magyar Színház bérlőjének ügyésze so
kat hadakozott Szende Péter Pállal, az ingatlan
bank ügyészével. Most TI nz eredmény.
nécsről kapja a Színházi Napló a kö*
vetkező sorokat. Már délben nincs jegy.
Ez az első táblás ház az idén! Ki lehet az
aláró: csak Salamon Béla
f^eorg Alexander, a kitűnő film-bnnoh>án.
„Boldog szivek" bemutatója alkalmából
Budapestre érkezik Ma délután 4 órakor ér ke
tik meg Pécs felől u keleti pályaudvarra, ahol
fogadtatásáról hangos filmfelvétel fog készülni,
tieorg Alexander legújabb filmjének hétfői elő
adatán fel fog tépni az Urániában.

CHARtlEOÍÁNS?
4 Filharmőn/kusnk felelevenítik a békebeli
csütörtöki koncerteket a Műcsarnokban
*
Ifit
óta mindmáig rgyetleneyyszer sem csen
•Ifílt fel a zene a filharmónikttsok hangszerén a
Műcsarnokban. Pedig régen hagyományos szó
kát wU tt. Ak első műcsarnoki hangverseny a

jövő hit csütörtökjén délután hnt Arakor lesz
Bohnanyi Ernő vezénylete mellett. Dolmányt
Ernő zenekart kiséret melleti egy Mozart-zon
goraversenyt ad elő. Jótsikerült hangverseny
volt ma a Zeneakadémián, ahol Babits Vilma
növendékei tartották előadásukat. Vörös Anikó
énekesnő tűnt fel kellemes és jólképzett hang
iával. Bcló Elemér szerzői estjén föltűnt Maróth
Anna virtuóz zongorajátékával. Rendkívül sok
tapsutt kapott, biztos, hogy nagy karrier előtt
áll
Ti égre a legmegnyugtatóbb módon eldőlt
’ a Magyar Színház sorsa és most már
teljesen biztos, hogy szeptember elsején ko
moly és becsületes törekvésű színház nyílik
az Izabella-téren. Pedig nagy volt a veszély,
hogy a színház szombati árverésén olyanok
kapják meg a színházat, akik csak spekulá
ció, vagy tőkebefektetés céljaira akarták
megszerezni a tradicionális múltú színház
épületet. Több külföldi ember, akiknek pén
zeik vannak s ezt nem tudják kivinni, ilyen
módon akarták tőkéjüket konzerválni. Most,
hogy Wertheimcr Elemér, nz Andrássy-uti
Színház kitűnő igazgatójának kezére jutott
ez a színház, máris a legkomolyabb bérlőreflektánsok jelentkeztek Wertheinier Ele
mérnél. Ezek között első helyen említjük
meg Heltai Jenőt és Bródy Pál dr.-t, akik a
Belvárosi Színház igazgatói székét akarják
a Magyar Színházéval felcserélni.
Beszélgettünk Wertheimer Elemérrel, aki
a következőket mondotta:
— Június 12-én jut birtokomba a színház,
akkorára már készek lesznek azok a tervek,
amelyeknek alapján a színházat teljesen átala
kítjuk és újjáépítjük. Tökéletesen modern
és becsületes prózai színházat akarunk léte
síteni. Lehet, hogy saját kezelésben tartjuk
meg a színházat, lehet, hogy bérbeadjuk.
Mindkét esetben biztosítjuk a közönséget,
hogy szeptember elsején megnyílik az uj
Magyar Színház és reméljük, hogy nemso
kára a régi fényében fog ragyogni. A szín
házra Heltaiékon kivid ma is több bérlőreflektáns jelentkezett, de egyelőre még
semmilyen irányban nem döntöttünk.
ús Fekete László, a Vígszínház újdonságá
nak, a „Méltóságot asszony traflkjá"-nak
szerzője mondja:
— Nem tadom, a többi szerző I* igy van-e
vele, de nekem mindig komoly izgalmat okoz,
valahányszor megkérdik tőlem premier elölt,
hogy mit gondolok darabomról. Az nz érzétem, hogy úgy vagyok vele, mint az édesanya
c. gyermekévet, akit eddig még soha nem enge
dett el maga mellől. Az alapötlet felvillanáiálól éjjel-nappal együtt vagyok a darabommal.
Amíg irtani, amíg dolgoztam rajta, amíg gépel
tem, sőt most, a színházi próbák alatt is. Egye
lőzelebb és közelebb az a nap, mikor elszóldják tőlem. Visszavonhatatlanul el kell enged
nem és kieresztenem a nyilvánosság ele. — Ta
gadhatatlanul nagyon szeretem ezt á darabo
mat. Ebben mondom el mindazt, amit életről,
emberekről, sorsokról, örömről és bánatról
mc.gamban gondoltam. Azok közé ax emberek
közé tart izom, akikben el nem alszik a derűs
Világ és a jókedv kis lobogó gyertyalángja, ami
i'iy életet be tud melegíteni l't el kell mt,ndánom, hogy az t’r i'J32. évében hiszek az
örömben, sőt több, hiszek a boldogságban is.
A- életnek számtalan velejárója . van. ami
örökre független attól, hogy a dollárt, a fontsterlinget, a pengői milyen árfolyamon jelzik
Zürichben, a politikai helyzettől, a gazdasági
krízistől, sőt nz orosz dumpingtől is. Ha úgy
fordul, az idegenáru elől el lehet zárni az or
szág határait, a tavasz előtt azonban soha. -Ezt a: optimizmust, ami bennem él, írtam meg
a darabomban. — Türelmetlen és izgatott va
gyok. Úgy várom a premiert, mint n gyermek
a karácsonyt.
XJulósdgos legendakör fűződik Putty Ida
és a gibárti kastély urának, Szepessy
Zoltán főszolgabírónak tragédiájához. Biztos,
hogy nemsokára ponyvaregények tömegeit
fogják gyártani erről a két nagyon érdekes,
különös emberről, akiket az élet vihara csak
rövid időre sodort egymáshoz, hogy aztán
minél távolabb és minél messzebb kergesse
őket egymástól, különböző céljuk, vágyuk
vagy csak hangulatuk. Mig Putty l.ia, mint
minden világsztár, szinte nyitott ajtók és
ablakok mellett élte nagystílű és nagyvonalú
életét, addig Szepessy Zoltán főszolgabíró
még legjobb barátai elől is elzárkózott és va
lami romantikus gesztussal le akarta tö-gg
rolni magáról a múltat, mint ahogy az iskolásgyerrkek a palatábláról az Írást. Sze
pessy Zoltán tragédiája mögött tehát hiába
keresik a romantikus és übermensch-siere.lmes végzetét. Szepessy Zoltán sorsa egysze
rűen a nurgyor föld tragédiájával függ össze.
Szepessy Zoltán búcsúleveleiben eléggé bő
ven hivatkozik arra, hogy a hitelezők kormányozzák n világot, akik a pénz uralmát
szolgálják és nem tudják, hogy a kenyér a
főid, az igazi kincs.
Ticrlinből ma megérkezett Mihály István, a
kitűnő színműíró, aki közel egy éne Rer
linben tartózkodott és hat filmet irt. Mihály Ist
ván most a budapesti magyar-német filmgyár
tás vezetőivel tárgyal és lehet, hogy egy uj nagy
uuiyyca filmet készít, ö bestéit el, hogy egy
nagy el hallgatott magyar siker van Berlinben.
E: pedig Erit: Ödöné, a kitűnő magyar rendé
zőé, aki a régi Apollő-kabaréban működött és
azután kivándorolt, llat gyönyörű énekesnőből
álló számot létesített, amelynek a címe .Sin
ging Rabies”. Ennek a számnál, már nagy eu
rópai tiLcre nan. úgy hogy a malest herceg ven
dégül látta őket Erit: Ödön most „Die Romon*
tiker
címmel egy uj miniatűr revüt kénR
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CHARLIE CHAN S?

Budapest, 1932 március 14.

vígszínház
Szombaton, március 19-én
először s

ft mettosatros
asszony tratibja
Vígjáték 3 felvonásban.
Irta: Bús Fekete László.

Főszereplők :

Varsányi Irén, Gaá! Franciska
Tőkés Anna, Jávor Pál, Csortos
Gyula, Rajnai Gábor.
Az első előadások jegyeit már árusítják.

amelyre azonban nem talál megfelelő szereplő
ket, ezért Pestre jön, hogy 160 centiméter ma
gas, remekül táncoló fiatat leányt, egy művészt
hegediisnöt, két énekesnőt szerződtessen.

Premier után

Boross Elemér
világrekordere tiz óra alatt repüli át az
óceánt, meg vagyunk győződve róla, hogy ti
*
nap sem telik bele és máris Amerika leg
nagyobb színházi ügynökségei jelentkeznek
a darab megvásárlására. Ha ez nem is
világrekord, de olyan magyar rekord, amely
ről azt is elég megállapítani, hogy jőldöre
ismét helyrebillentette a magyar drámai iro
dalom európai hegemóniájának nagyon is
billenő mérlegét. Bár magyar kritikusaink
Boross Elemér szerénységére és fiatalságára
való tekintettel szűkölködtek az elismerő
szavakkal, még a legóvatosabbak is kényte
lenek voltak elismerni, hogy a Világrekord
végre a színpad és a mondanivaló olyan sze
rencsés házasságából születeti, amelynek
gyümölcse: a siker. Pedig nem is játszották
a legjobban ezt a ragyogó darabot, amely
nek frappáns dialógusai és nagyszerű, okos
tirádái azonban a színészektől függetlenül
és önállóan élnek. Kiss Ferenc, Somogyi
Bogyó és Uray Tivadar nagyszerű hármasát
kell megdicsérnünk és hozzátenni azt, hogy
C.sathó Kálmán curópéer rendezése biztosan
nagvot lendített Boross Elemér uj sikerének
rakétarepülögépén.
A Rl'Gl ORFEUM. A pompás és romantikus
címhez Faragó Jenő, a kitűnő író és hírlapíró.
Ifjú Békeffy Istvánnal és Lajtai Lajos zene
szerzővel társulva, ízléses keretet készített,
amelyben aztán minden felvonul, ami szem és
szájnak ingere. Kánkántól valcerig, Buxbaum
űrtől Sarkadi Aladárig Zerkovitztól Lajtáig és
kórislalánytól Carola Cecíliáig mindent ka
punk. Néha úgy érezzük, hogy túlsókat, külö
nösen a — tóból. A színház nagy gazdagsággal
és pazar kézzel szórja az attrakciókat. A színészgárda élén Honthy Hanna, Szokolay Olly
és Somogyi Nusi halad, mindhárman aranyo
sak és ennivalőan édesek. A negyedik sztár a
mai orfeum: Hubay Elsie, aki a remek Feleky
Kamillái táncol éa énekel. A férfigárdában is
mindenki jól a helyén van: Békássy István már
nem a jövő, hunéin a ma houvivánja, Kertész
Gábor szimpatikus és elegáns, a humort Sárhadi Aladár, Király Ernő, Pártos Gusztáv, Radó
Sándor, Gaál Dezső és a kitűnő és tehetséges
Turay Itla .képviselték.
(s. r.)
Vn.ÁC.REKOKD. Amint

Filmpremierek
M ÜLDÖZŐ
Furcsán érdekes bűnügyi ülni a Draufgfinger,
amely a legférfiasabb színész. Hnns Albers rá
táién legférfiasabb színész, Hans Albers ra
gyogó produkciójára ad alkalmat. Ez a színész
nem varázslatos anwrozö, ncrn a mindenkit
elsöprő komédiás, hnnem egyszerűen acélos,
kitűnő férflpéldány, akiben elementáris termé
szeti erőket sejttel a film objektíve. Az iildözö
szúzséjében egymásra talált a színész és a sze
repe. Az üldöző természetesen Hans Albers,
aki nem a detekfivklisék elkopta'ott lemezei
vel dolgozik, hanem olyan páratlan expanzltást
es izgalmat tud belevinni szerepébe, hogy már
z Is a film egyik legnagyobb kvalitása. ’ Pedig
nekünk már azért is kedves ez a film, mert
Eggert Márta játssza és énekli a női főszere
pet. A Kamara és az L’fa ülimszinházakban pá
ratlan sikerrel játsszák ezt a filmet.

A BOLDOG SZIVEK
Ábrahám Pál legújabb operettje az Urániában
került színre, főszerepben a most feltűnt Magda
Schneiderrel, Thimiggel és a kedves és szimpa
tikus George Alexanderrel.
A SANGHAI EXPRESSZ
a Fórum-filmszínház uj slágere. Pnramountfllm — a javából. A rendkívül izgalmas és
kitűnő szflzséjii filmet Jo-cp Sternberg, a Kék
angyal rendezője készítene, a főszerepekben
pedig kit világsztár: Mariann Dlelriclt és Anna
May-tVong rierllM, A filmnek nagy .tkrrr van.

CHARLIE C1IAN S?
— Szenzáeldk • fővárosban. A rátrln morpAylnhaz elhatározta, hogy a közel jövőben mrcKlrnletá színház le.z és pedig specializálni
fogja magol az Izgalmas, érdekfeszitő, fanlassllkus. úgynevezett ,.Szmtrá<1ó".||lmekre. Rottenberg Itezsö. a színház Igazgatója ar. rl- tilt
héten Berlinben tartózkodott és olt á l'oz
n.H’■ r10'
magúnak egész sor ilyen
illltitu Rímel.
J
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros bajnoksága elől
leomlanak a gátak...
döntetlen az első tavaszi derbin — A sáros pálya miatt
elmaradt a III. kér. FC—Vasas-mérkőzés — A Ferencváros kis
gólaránnyal, de biztosan verte a Kispestet — A Bocskai két
pontot szállított haza a fővárosból — A Budai 11 újabb győzelme
— A Sabaria elveszítette első tavaszi mérkőzését
Igazságos

Napsütéses korafavaszP vasárnapot kaplak
a sportemberek. Lezajlott az első derby,
amelyen az Újpest és a Hungária állottak
szemben a bajnokcsapat házatáján. Az Új
pest vezetősége nagyarányú érdeklődésre
számítva, kitűnő közlekedési lehetőséget biz
tosított a közönség részére, amely azonban
nem/mutatott nagy érdeklődést az első
derby iránt. Fájdalom,
a játék is mélyen alulmaradt a derbymérkőzések színvonalán.
A győzelmet egyik csapat sem tudta a maga
részére biztosítani és
az elért döntetlen eredmény talán a
legigazságosabbnak tekinthető.
A tavaszi futballévad harmadik vasá
napja után vagyunk, de már megállapíthat
juk, hogy
a Ferencváros bajnoksága elől
omlanak le az akadályok.
A Bocskay a Nemzetitől a tóvárosi
zönség előtt hódított el két pontot,
nyerte újból a meccsét a Budai 11, amely o

Somogy csapatát terítette le ezúttal. Gyen
gén sikerült azonban a Sabária tavaszi <Jebiije, amennyiben első tavaszi mérkőzésén
kél pontot adott le a vendéglátó Attilának
Az enyhébb időjárá' puhává és bizonytalanná varázsolta a pályák talaját. A kora
délutáni órákban úgy látszott, hogy zavarok

lesznek a meccsek lebonyolításában. A ki
sorsolt meccsek kőiül azonban csak egy
maradt el: a III. kér. FC—Vasas mérkőzés,
amelynek lejátszását a biró nem engedé
lyezte.
A bajnoki táblázat
a harmadik tavaszi forduló után igy áll1. Ferencváros
28
2. Újpest
24
3. Hungária
22
4. Bocskay
15
13
5. III. kér. FC
6. Budai 11.
lt
7. Attila
11
8. Somogy
10
9. Kispest
9
10. Sabaria
7
11. Nemzeti
12. Vasas
5

Fradi-győzelem — félgőzzel
Ferencváros—Kispest 2:0 (2:0)
— Hallottad? A
rag a centerhalf.
— Kár..
szabad pontot leadni... nem
kell félni azért, a Kispes
tet még mindig megver
tük ..
— A
Kispest
most
nagyon jó formában van
és Sárosira szükség len
ne. No meg a Turayra
a csatársorban.
— Majd meglátod, az
Újpest kikap s akkor őt
ponttal fut a Fradi a ta
bella
élén ...
veret le-

nül... sőt pontveszteség nélkül... ilyen csoda
még nem volt.
Így beszélgettek a lelkes ferencvárosi drttkkerek, miközben Gombos játékvezető nipja n
pályára terelte a két küzdőfelet.
Ferencváros: Amsei — Takács I., Korányi —
Lyka, Turav, Lázár — Tánczos, Takács II..
Szedlacsek, Toldi, Kohut.
Kispest: Dénes — Rozgunyl, Hangtér — Raix.
Purczeld, Keresztes — Paczolay, Dormos, Kor
mos, Fiirstner, Steiner.
A koratavaszi verőfény teljes egészében láng
ralobbantotta a futballhivők lelkes táborát.
Négyezer ember!
A napsugárnak örülő, vidám arcok között meg-

|

szájfertőtlcnitő iulluenza idején

|

lehetősen sok mór a hölgy, de még csizmában
és télikabátbnn, a tavaszi toalett-tárlat még ko
rai lenne.
Határozottan szépen fest a két csapat. Csikós
zöld-fehér és piros-fekete dresszek szinpompéja.
De alig kezdenek, máris gál. Tánczos érdeme.
Toldinak csak a fejét kellett odatartani
(I :0).
A Kispest a kapujához szorul. A Fradi szinte
percenként teremti a gólhelyzeteket. Tánczos
mint a gyík siklik-surran keresztül. Toldi tnnkszerii kitörései. Kohut jálékkedve, Takács für
gesége és okos elgondolásai — sok-sok szép
helyzetet varázsollak a játéktérre. Szinlo unal
massá válik ez az egyhangúság. Mert Kispest a
félpályán is ritkán jut keresztül. Amsei mind
össze kétszer nvul labdához ... Végre
a 38. percben a kis 'lukács paz.nr szép gólt
szerez. Mintha ágyúból lőtte volna (2:0).
A második félidőben sem változik a helyzet.
Turay fáradhatatlan a centerhalf posztján.
Dirckt neki való ez a mély talaj. Az ötösön belül
zugéi lövések egész, sora... Imi a védőkről, hol
a kapufáról pattan vissza u labda. A lelkes
Kispest abból él, amit a Fradi ront. De helyze
tük is akad, amikor kapufa lesz belőle. Egyszer
meg Amsei majd a pálya közepéig futott ki,
hogy elfogjon egy előreadott labdát. Nehezen
sikerült is neki. Kispest nagy igyekezete hiába
való, a zöld-fehéreknek ez a félgőz is elég. Sok
van bennük még, amit nem akarnak kiadni.
Majd az Újpest és a Hungária ellen . . .

kiváló minőségek, olcsó árak!
Sifón

ió hasznilat! minőségek, kb. 8!> cm *Kíle>,
....... m
m —.98, —.78, kb. 7A cm széles ........
m

~58
* **
■»

jóminőségü nn'selyemből,
szép ú| mintákkal.............. ..

Ujjas női mellény, v. pullover

Ruhapanama

Pongyola

jóminőségü mosóanyagbői, minden nagyság
ban és színben, feketében,Is...........
—

Műselyem-Georgette
Q90
—...— n> w

Mflselyem Crepe de chine

Crepella — a divatszövet

Sportruha-szövet

/
•-

-*o

Melltartó

Csípőszorító

30x30 cm

jómlnóségfl broché-ból,
gumival kombinálva

Törülközők

00 8.80,

bőrből, sríp IMIM, Mte't.
ló kidolgozás, tok színben........ .
db

Női ernyők
12-részct, acélállvánnyal,
.............. db

Férfizsebkendők

390

Csipkeszövet

-AQ
1 *■

Férfizoknik

co

KX

<Q
—1

70°/0-os kölnivíz
ccllophan-csomagolásban, Brázay készítm.,
1 csomag 6 db —.88, Corvin Mozaik 1 cio
mag =» 6 db.............. ...................................... .

Fehérneműbatiszt

W minőség, szép minták
*

szép puxlellsz'nekbea, puha,omlós minőség, _Q Q
kb. 80 ett Uélea
n
wO

Varrófonal
-26
selyemfényű, sok színben, 8 gomb, a 80 m
** **
selyemfényű, szortírozott színekben,
3 gombolyag ..................................

IX

Erőlemezkazetta

Tenlszflanoll

mely áll
kispárna,
1 paplan- OCRH
lepedőből, Jó, mosott minőség, dúsan hf- f
mezve................ M.M.............................. 1 készlet

Corvin stoppoló

Gyermekzsebkendők
színtartó csíkok, igen tartós db— .36,— .24, —

Toilette-szappan

“■

ágykészlet
490 Komplett
: 1
2nagypárnaés

Női bőrmappa

témszegésse), Jó kivitelben, kb. 38 cm ... db

VJ M

függönyökhöz, új minták, jó minőség, körítibelül 120 cm széles................................
m

db —.98, —.85,

térdharisnya l-5. sz. 1.28, -.78, -.28.
patent-flórból, párja—.28, pamutból

_EQ

Paplan
1080
műielyemhuzattal, Jőmlnőségü kloftháttal, db I **

Női zsebkendők
_Q()
nagy választékban, divaiszínekben Is, db — .40,
** ”

Gyermekharisnyák

hajlékony, varrott talppal, 27—30. sz. 8.90,
23—26. sz. 7.90, 20—22. sz_....^..

Étamine fUggönyszövet

Coivin-minöség, killönf. divatos Illatokban —
I Hier 6.80, 100 gr. 1.20, 50 gr.

Jőmtníséafl, erős bőiből, divatos aranynyomássál, sok szép színben
db

—o
. X

tartós gyapjúanyagból, divatos tavasz!
színekben ........................................... ........... db

II90

párja

Gyermek lakk-fOzöscipök

kockás, azsúrsávokkal, kb. 55 cm széleid, m

sírna és mintázott, erős strapaképes minő-—ségek.................................. párja -.78, -.88,

Női látogatótáskák

óminőségü tiíztalendamasztből,
:b. 50x120 cm .......... ........... ...— db 2.80,
pamutdamaszfból. kb. 50X100 cm

I

Klöplicsipkék

fto

varrott, drapp, barna v. fekete.............

színtarló, mosható, divatos mintákkal, körül
belül 140 x 275 cm ......................
...—.. db

párja

Férfikalapok

Női trotteur pántos cipők

Divánátvetó

6.90, 6.08,

Női mosóbőrkesztyűk

Férfialsónadrág

Jóminős, silónból, kosárforma csipkévé!,
— / X
db 1.Q8,-.98, plastikz fazón, csipkével 1.10,
■ **

Kávéskészlet

erős, strapaképcs minőség,
párja ..................................

jó minőségek, színes......

Ruhakötény

Jóminőséníí kretonbót, komplett szabás, különbősz minták ........................ - db 2 68. 2.48,

fiüruhákhoz l> kiválóan alkalmas, kb. 140 cm
széles . ........................... - —n>

Férfi nappakesztyűk

jóminőségii rayé-köperből, igen tartós minő
ség. megfelelő szabással ........ ... .. 2.48,
... 2.48,

lóminőségű sifónból, vagy jó batlszlbő! —M X
különféle nagyságokban, átlagos ár ...........
wv

tiszta gyapiű, kb. 70 cm széles, nagy divatszínválasztékban
m

szép minták, különféle szélességben,

Tisztaselyem női ingnadrágok
Jó Crepe de chine minőségek, dús díszítés<el „
........ ...........................db 19.80,

Leányingek és nadrágok

és Mouaaolln
*
Imprlmóe, rendkívül leszál
lított ára .......................... -...... .
m 6.50,

._ db
JU

490
£90

jóminőségü oxiordból, v. popellneböl. 2 *gat
lérral, kitűnő szabással 5.90, zefirböí
I gallérral .................................................. . ........

színes. Japán fazón 2.98. gallérra! 3.30.
sí főnből, fehér, japán fazón ..... db

Tisztaselyem Crepe de chine

Férfi félcipők

divatos formák, Jó minőjégben, barna 12.90,
fekete ................................
pírja

Férfiing

Női hálóingek

kb 95 cm széles, kiváló minőség, Igen nagy
színválasztékban ............ i»

tiszta Ryapjú, fehér, ujja nélkül

megbízható, ió minőségek,
fehér vagy sárga .. ...........

Fantasie-szalmafonalból, különb. divaiformákbán és színekben, bélelve ............ db 5 90,

kb. 95 cm azéles, legúiabb minták

M> TD cm Méie$

490

Női tavaszi kalapok

Ruha-Tweed

tartós, Jő, mosható pamutminőség, kb. 100 cm
azélea —.......................
ra

... db

Gyermek-pullover, v. mellény

Jóminőségü múselyem-Crepe de chineből, új Z£LUU
szabás, divatos katonás dísszel ......... ........... ■"

selyemfényű, ió minőség, dlvatszínekben, k\
80 em széles .. ..........................
«

Reformnadrág
garant. hibátlan, tiszta gyapjú, vagy gyapiű
műhelyemmel 2.98. tnűselyempamuttal 2.58,
trikóniüselyemből, divaiszínekben............ w db

tiszta gvapjú, fehér, db 5.90,
ujia nélkül............................ ..

... 18.90.

Divatos női ruha

Lepedőgyolcs
erőuzálú, tartós pamutminóség, kb. 145 cm
széles ........ -........................ ..........—w

la müselyembö).
divatos fogóval

onBn

Női ruha

Batisztsifón

kiváló Jó, puha minőség, női fehérneműre,
kb. áO cm széles .. .......
m

tlaztalan, 130x130 cm éa 6 szál
*.

Női tavaszi köpeny

tweed-anyagból, angol fazón, övflel. vrgig- /Muu
bélelt 39.80, Covercoat, beszőtt béléssel

X

Tálcakendők

dús csipke- és hímzésdísszel, kb 32x42 cm. — M
ovális ................................................. db t.28,
° **

Csipketakarók és futók

co

XX

80X80 cm, vagy 40x125 cm

060
■"

db

Nöl nyakkendő
-26
műselyemből, nagy mintaválasztékban.db
VJ W
Vállpántok
gomblyukkal, színes, nagy

n.

nínválsntékbin,
a pM

— Z/X

6000 db. egyes szalvéta

íRUHAZ

BLÁHA

LUJZA'TÉR 1
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£^y öngól meg egy Jakube-fejet,
vagy ahogy a Ferencváros két pontot keres

Budapest, 1932 március 14a

„Mit tehet a Lója bácsi róla... ?“
Budai 11—Somogy 1:0 (1:0)

Hungária— Újpest 1:1 (1:0)
A bajnok sági kérdésnek megoldáséban gokat
jelentett a vasárnapi derbi. Mégis feltűnő volt,
hogy ezúttal
eltűnt minden olyan külső jel, ami régeb
ben a nagy tétet jelentő mérkőzéseket kí
sérte.
Még a közönség ii. A nagy derbinek összesen
67i>0 fizető nézője volt. Ennek persze a főoka
az volt, hogy Pesten Is kettős mérkőzést tar
tottak.
Az újpesti Stadion ünnepi dlszbcöltözötten,
nagy rendben várta a közönséget. A megaíónokbó| öiniöfl a vidám zene. A tribünök és álló' helyek tündököltek a tisztaságtól, szóval hiba
nem volt a rendezésben.
Háromszoros éljen fogadta az Újpestet — a
jávoritól. Boronkay biró sorsol — a Hungária
kezd.
ÚJPEST:
Iluber — Kővágó, Dudás — Horsányl,
Slelnvr, Szalay — Sehnelder, Auer, Jakube,
fipllz, P. Szabó.

HUNGÁRIA:
Szabó — Nagy, Kocsis - Kiéber, Kalmár,
Sebess — Haár, Cseh, Harátky, Ticska,
Hirzer.
Nagy a zsivaj. Az Újpest úgy támad, mintha
az őszi 5:0-án alul nem akarná adni. Spitz
cseles átlépett labdája majdnem gólt, de kornert biztosan hoz. Aztán Jakube váratlan, fórdulásos lövése fenyegeti a Hungáriát, de

A budai csapat — ahogy mondják — „treffben" van. Tavasszal nem tud meccset veszteni.
de Szabó a vonalon elfogja.
(Igaz,
hogy eddig mindössze kettőt játszott.)
Ezután Jön az érdekes és kellemetlen gól. A
Pedig vasárnap körelállt hozzá. A Somogy
36; p.-hen
egyik hétről a másikra alaposan feljavult, mig
Kalmár labdájával Ticska lefut. Kővágó elől
a Budai 11 rossz napot fogott ki.
középre ad A 16 oson pottyan le a labda
Az újpesti derbi előtt állt a porondra, mondHarátky elé. Huber kifut ■ kapuból. Kő
hatnók:
fűrész porondra a két csapat.
vágó és Dudás ■ színhelyre vágtat. Most
— Nem is rossz a pálya! — mondja valaki.
már négyen vannak egy csomóban. No, ml
—
Ilyenen
kellene magának billiárdoznl...
lesz? Szalay közéjük rohan s az utolsó pil
lanatban Harátky elől elrúgja ■ labdát,
■mely élesen röppen ■■ újpesti hálóba. 1:0.
öngól! Szalay a baját tépL
— Erik a Fradi bajnokságai — mondják. És
tombol a nép.
Szabó néhány nehéz helyzetben bizonyltja,
CIUMPF1
hogy elsőrangú tempóérzéke és nagy merész
sége van.
A 40. p.-hen Ticska és Auer összeütközik.
„Ricsi" lesántul es később leviszik.
Szünetben gratulálnak Brüll elnöknek.
— Kissé korai — mondja mosolyogva. — Ezt
nem mertem remélni!
MiULOl
Egy kétségbeesett arcú ember szitkozódik.
— ,V/ bajai — kérdezik.
— Hát kérem, ez a formám! Fogadtam, hogy
TA'fLNOU
a Hungária löm az első gólt... és tessék.
Szünet után Auer jobbszélső lesz. Sánta, fíarálky
Is húzza a lóbál Sok a sérült — kemény a
csata.
Nagy és P. Szabó egészen különálló akciókat
vezetnek egymás ellen. Nagy rendszerint ponto
zással győz. A sok győzelmet azonban mégis — Inti le a szakértő. Pedig hát eltekintve egy
két csalóka helytől, a fürészporozás jót telt a
megbosszulja P. Szabó. A 20. p-ben
talajnak.
A gól, amelyet Újpesten sokáig nein fognak
A Somogy remekül támad. Szédítő lövések
feledni. Szalay gólképességét azonban ez zugnak, Hornnak van alkalma fejlődni. Addig
úttal elengedte volna az ujpestl derék druk fejlődik, amig a 13. percben
taccadobásból Tárnok elé kerül a labda. A
ker had. 1:0.
mintaszerűen centerező szélső most Is Jól
röpíti középre a labdát, ahová Czumpft
Idejében érkezik és bombaélea lövéssel
küldi a hálóba. 1:0.
A Somogy még nagyobb kedvvel fekszik a
munkába, de nagy a pechje. Néha a bíróval Is.

Az általános meggyőződés az, hogy győzni fog
■ kaposvári csapat.
A budaiak közismert vezetője, akit Lója náa
ven becéznek, a pálya szélén dirigálja a csapa-,
tát. Nagy hibák után némi gúnnyal dúdolják
halkan a drukkerek a divatos sláger dallamára:
— Mit tehet a Lója bácsi róla...
Sokat nem, az igaz. De a második félidőre
megerősitteti a védőmet. A Somogy támad, tá«
mad... négy kornert egymásután mégis a bm
daiak rúgnak.

ZIHPFT

VALÍNFA

Egyetlen gól, amely két pontot jelent,
zol a budaiak már kint vannak a csomóból,
amely a kiesés ellen küzd.
A két Somogy-bekk káprázatos munkát vöm
géz. A 30. percben Tunyogi megszökik a szélen,
alig van mentség az egyenlítés ellen. Horn
azonban jó tempóérzékkel jön ki a 16-osig, le
fogja a szöget és igy Tunyogi lövése az ölébe
fut.
Czumpft kapufája után a Somogy már néni
veszíthet semmit, s ezért rizikómentesen Joóst
küldi a csatársorba. Élénkebb lesz a támadás,
de ez minden.
A meccsen látottak vegyes érzemeket kelte
nek a nézőben s az egyik vezető tag zárja le A
napot egy őszinte mondattal:
— Mázli... Mázli...
Ez is kell a futballhoz.

Az Attila nem respektálta a Sabaria tavaszi dehüjét.. •
Attila—Sabaria 4.0 (1:0)
.i*

’

’

kOVA«O

Szabó egy fiatal tehetség merészségével és
tudásával áll őrt.
Kalmár néhány artista mutatványnak is beillő
dolgot mutál. Az Újpest egyre hevesebb.
Hoppant erős, tizlkumru menő játék folyik.
A Hungária helyimként jól kombinál, az Új
pest gépezete azonban jobban van olajozva
Jakube hirtelen bombái hűlik a vért az erek
ben. A 22. percben
Jakube— Sehnelder akcióból p. Szabó kap
labdát s u kápráztató helyzetben a lába
között engedi ki.
Néhány perccel később Auer tör ki. már már
menthetetlennek látszik a helyzet, amikor
Szabó lábravetődve szereli. Egv-cgy korner esik
jobbra balra, azután t'.scli Ihiár— Barátky osszjátékából Hirzer széditö lövése alig a ..virukli"
mellett füttyén cl. A 35. percben P. Szabó lö
vése a kapufáról pattan vissza, Jakube elcsípi,

labdái kap, még mielőtt Nagy közbe lép
hetne, szédítő lövést küld a kapura. Ez a
felső lécről visszapattan s a befutó Jakube
nyugodt fejessel egyenlíthet. 1:1.
A mérkőzés most megélénkül és megszépül.
Nagy a tempó Auer ismét Összekötő lesz. S
ezentúl váltakozó támadások görögnek mindkét
oldalon. A Hungária Szabója pompásan véd, a
csatársor azonban . .. Haár, Ticska, Barátky...
és Kiéber! De az Újpest is gyengén funkcionál
ebben a periódusban.
Jakube néhány erős belemenés után meg
járja: a 42. p-ben Boronkay leküldi a pályáról.
Még Hirzer kapufás lövése csattan cl, aztán —
vége.
Komjádl mester elmélázva szól:
— Uf/!/ látszik, a játékaivá is szabad jeggyel
akart a derbire jönni és — nem engedték be...
Hja! a derbin nagy n tét.
S a tél elveszett.

Sárdagasztásban a Nemzeti — futballban a Bocskai a jobb
Bocskai—Nemzeti 3:2 (0:1)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése). Hatalmas érdeklődés nyilvánult meg
Miskolcon a Sabárla vendégszereplése iránt. Az
Attila, amely a múlt héten a Ferencvárostól
szenvedett veresége ellenére is igen biztató for
mát mutatott, vasárnap nagyvonalú játékot
produkált és
biztos fölénnyel intézte el a Sabárlát,
amely első mérkőzését játszotta a tavasszal. Ke
Attilának csak az első félidőben volt méltó el
lenfele a Sabária, szünet után azonban teljesen
kidomborodott a hazai csapat nagyobb tudása,
úgy, hogy a meccs eredménye pillanatig sem
lelletett kétséges.
Az Attila minden csapatrészében jobbnak
bizonyult ellenfelénél,
különösen a Magyarral és Banaszkieviccsel meg
erősített csatársor múlta felül az ellenfél ha

sonló csapatrészét. A Sabáriában a fedezetsor
volt a legjobb, élén Vámossal. A csatársorban
Iglódy és Belkó játéka tűnt ki.
Változatos játékkal indul az első félidő, da
csakhamar az Attila veszi kezébe az irányítást.
A 15. percben Csere fut el, beadását Sziklai a
osról
16juttatja a későn vetődő Magyar alatt a
hálóba. (1:0). Szünetig váltakozó támadások
töltik ki az időt, mig a helycsere után a 15
*
percben ugyancsak Csere beadásából Magyar
fejjel átviszi a labdát a kifutó Sabária kapuson
és a második gólt szerzi meg. (2:0). Negyed
óra múlva Nemes váratlan bombalövése a bah
sarokban akad meg. (S:0), mig egy perc múlva
Banaszkievics fejesgóllal 4:0-ra emelt a gól
arányt. A finisben a Sabária két komért ér el
az Attila ellen, amelyek azonban nem hoznak
eredményt.

Döntetlenül végződött a II. liga
derbimeccse is

a 33. percben Harmath az üresen álló kapu
fölé rúgta a labdát. A soroksáriak mind erő
sebb iramot diktálnak s a 40. percben Schmidt.
beadásából Küzdényi védhctetlen bombalövés
sel kiegyenlít. A játék utolsó öt percében R
soroksáriak erős irama ellenére az eredmény
nem változott.
Pécs-Baranya—Terézváros 4:0 (4:0). A Teréz
város csapatát a Pécs-Baranya minden meg
erőltetés nélkül intézte el. A Terézvárosban
sem' a csatársor, sem a fedezetek nem álltak
feladatuk magaslatán. A 16. percben Fogas le
futott és beadását Táltos
a hálóba fejelte. 1:0. A
17. percben a Terézváros
elleni 11-est Táltos góllá
értékesitette. 2:0. Soroza
tos pécsi túrnadások ered
ményeként a 27. percben
ismét Táltos, mig a 37.
percben Halas a gólszer
ző. A 43. percben a PécsBaranya 11-cshez jutott,
de Táltos a bünlelörugást a kapus kezébe
rúgta. A második félidő
elején a Terézváros erőHalas
sen támadott, de hal sarokrúgásnál egyebet
elérni nem tudott.
ETC—Maglód 3:0 (0:0). A gólokat Lé tat,
Pomázi és Szabó rúgta a 15., 30. és 40. perc
ben.
VÁC FC—Turul 2:1 (1:1). A bajnokságra törő
Turul veresége a meglepetés.
Rákospalota—Mcgycr 3:0 (D0). A Rákos
palota biztosan győzött.

A második liga vasárnapi fordulója is derbi
mérkőzést hozott, amely szintén döntetlen ered
ménnyel zárult. lennek folytán a Szeged FC
megtartotta egy pontnyi előnyét a Soroksárral
szemben. Részletes eredmények a kővetkezők:
Szeged FC—Soroksár 1:1 (0:0).
jelentik: Közel háromezer néző előtt Sorok
sárod került eldöntésre a meccs, amelybe mind
két csapat legjobb tudását adta bele. Az első
félidő egyenlő erők küzdelmét mutatta, a sze
gediek egy árnyalattal technikásaid) játékot
mulatlak, a soroksárink keményebben küzdöt
tek. Vállukozó játék ulán Kohut II. szabad
rúgása veszélyes helyzetet teremtett a szegedi
kapu előtt, de ezt a védelem tisztázta. Szünet
után a Soroksár került
mindjobban fölénybe s a
szegedi csapat csak sze
rencse révén jutott gól
hoz.
A
14.
percben
Pfhtm 11. jó helyzetben
hibázott. A 25. percben
a szegediek Korányt II.
révén szerezték meg a
vezetést olyképpen, hogy
Stemler labdáját Lichtner a kapusnak haza
aknrta adni, a passz
azonban rövid volt s a
Korányi II.
résenálló Korányi 11. a
vetődő kapus mellett begurította a labdát. Váltakozó támadások ulán

A Bocskai fásult ernyedtséggel játszik. Majd
nem ujnbb gól. Gergely gyártja a gólhelyzete
ket. Ez az igazi csikó-center! Csupa ész és in
telligencia. Minden mozdulata a „fiatal" Kal
márra emlékeztet.
De alig kezdődik a második félidő, Amikor
Markos a sármentes területen jól elfut, bead s
Opata el sem tévesztheti. 1:1.
— Gyerünk a másodikkal, a recept megvan!
— kiáltják a debreceniek páholyából s még
fel sem ocsúdik a közönség, amikor
Hevesi éles lövése Ismét a Nemzeti háló
jában táncol. 2:1.
Egy perc alatt kél gólt A Bocskai tovább bom
báz. kapufát lő... ám a debreceniek örömét
ismét a leleményes
Gergely rontja cl, pompán akciójával és
védhctellen lövésével. 2:2.
Nehéz harc folyik a továbbiakban. Elkesere
dett sárlaposós. Sok-sok rumli. Néhány perc
van még bálra, amikor
Máléffy a Gallina kezéből kikotort labdát
begurltja. 3:2.
A Törekvés egy pontot leadott a BSE-nek
A Bocskai a meccs végén „nagy fiú" lett. De
Az ainalnrbajnokság vasárnapi fordulója
A vasárnapi mérkőzések eredményei a kő'
megérdemelte a győzelmet is ...
szintén derbimérkőzést hozott. A lista élén ve vetkezők:
zető háromszoros országos bajnokcsapatnak, a
Törekvés—BSE 2:2 (1:1). A mély sárban
Nincs meccs Óbudán
Törekvésnek, a BSE volt az ellenfele. A meccs, egyik fél sem tudta kifejteni teljes tudását,
Annak ellenére, hogy Újpesten deibimérközés várta türelmetlenül, hogy vájjon lesz-e mérkő miként n Hungária—Újpest és a Soroksár— ennek ellenére végig izgalmas, érdekes mérkő
voll, szépszámú, mintegy ezer fönvl közönség zés. luinem ii két csapat tagjai és a vezetőség is Szeged FC találkozók, szintén döntetlen ered zésben volt része a nagyszám ti közönségnek.
ment ki a Halár-utcai pályára, hogv tanúja le a pálya szélen vizsgálgatla a talajt. Jó félórával ménnyel zárult. A nagy lendülettel előretörő A Törekvés játszotta a jobb futballt s annak'
gyen a Ili kér. FC és a Vasas érdekesnek Ígér a meccs időpontja elölt megérkezett Mihaliczo MÁV csaputa ezúttal megtorpant egv kissé: n ellenére, hogv a meccs kétharmad részében
kező küzdebnének A publikumot azonban már biró. aki csakhamar fulballcipöt húzott föl és sereghajtó BEAC vett el egy pontot tőle. A szin hatalmas fölényben volt, balszerencséje miatt
a bejáratnál kellemetlen csalódás érte, amikor civilben keresztül-kinml járta a pályát. Minden tén veszélyes zónában lévő Fér. Vasutas az kénytelen volt beérni a döntetlen eredménnyel.
tudomására jutott, hogy a bíró a pálya rossz szem a bíróra szcgczödöll, s azt ügyelték, vájjon UTE legénységét gyűrte maga alá, mig a jó A vezető gólt negyedórái játék után kavarodás
állapotúra való hivatkozással nem engedélyezte meddig merül cl a mély sárban. Mihailem nem formában levő MTK csak balszerencsével adott ból Kozma révén ii BSE szerezte meg. Ezt Mihaa Restkárt III. kér. IVE dömérközést. Bel is volt rest és belegázolt a legmélyebb sárba is, le egy pontot nz URAK együttesének. A még louszky beadásából Barát h nem sokkal később
jebb kerülve a pályára, meg kellett állapítani, ugv. hogy amikor végre átvizsgálván a pálya ta mindig bajnokságra törő Postás a .,33" FC egalizálta. Szünet után ismét a BSE jutott ve
hogy a tahi) tudóban feneketlen sdrleugcr volt s laját. kijött a szárazabb részre, teljesen
sáros ellen növelte pontjainak n számát. Az FTC— zetéshez Szűcs II. révén, a Törekvés Rarálh
Elektromos és n BSzKRT—111. kér. TVE góljával egyenlített. A második félidő 23. per
jóllehet ugyan, hogy hasonló tulajon mór n voll a cipője
múltban nagyon sok mérkőzést játszották le,
— Ezen a talajon reális játékról szó sem le meccsek elmaradtak a pályák használhatatlan- cében a biró Ellbogent a Törekvésből durva
mégis a ..vendégnuirasttaló’' sárban nem
lehet het s én, akt több éven át futballoztam, most súga miatt.
játék minit kiállította.
reális küzdelemről szó. De nemesük a közönség mint bíró, nem vállalhatom a felelősseget eset
MTK—URAK 2:2 (2:1). Az MTK együttese
A vasárnapi forduló után a Törekvés pont
leges szerencsétlenségért, — mondotta a sza vesztesége ellenére megtartotta vezető helyét, jó játékot produkált, de balszerencséje miatt
SZAKORVOS vait kíváncsian váró klubvezércknek. Amikor a <lc a vesztett pontokat tekintve, a BSzKRT csak
■ rtlllfta vér-, bár. As nemlMteaek- bitó döntését megtudta a közönség, kissé mérge- gólaránnyal áll mögötte. .4 tabella egyébként
■aüiüüX nrk r*n*,*‘l
n,P
lödftlt. hogv elmarad a mérkőzés, bár mindenki,! alig változott s így a jövő forduló hoshat csak
-uüsvvai.m »4, i. «m. i.
•
aranyat, ezdatöt, brllll&nsot hihetetlen magas áron
belátta, hogy a bíró határozata valóban helyei.l lényegesebb eltolódást.
vessek, Iváncaice ókeiertUleL Rákócsi-ut 0. azát
*

A két nap előtti hava
zás nagy gondol okozott
az FTC pálya igazgató
ságának. mert
bokáig
érő sártenger borította a
játékteret. Viczenik biró
nagy kísérettel keresztülkasul járja a pályát.
— Nem lesz meccs...
— riiidozik a közönség.
A terepszemle ered
ményét szívdobogással és
zajos jelenetekkel várta
a publikum.
Viczenik
végre kiadta a „hivatalos
jelentési":
a pálya alkalmas.
— Nem bírják a csapatok, csak egy negyed
óráig .. .
A Nemzeti áronban nem takarékoskodik nz
erejével. Lesz, ahogy lesz. Fontos a gól. ..
Es tényleg alig nyolc pere után egy tnccsbedobúst <.rvt
*-nyi
átemel Gergelyhez, aki kapásból
ivei s
■ labda Fehér kezel fölött röpült a felső
hálóba. 0:1.
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agy pontot átengedett ellenfelének. A vezető
gólt az LRAK kavarodásból szerzi meg, ame
lyet Bacsay tizenegyesből egyenlít. Ezután a
kékfehérek aorozatos támadást indítanak az
l RAK kapuja ellen, amelynek eredménye Sas
vezető gólja Helycsero utón az URAK csapata
kavarodásból egyenlít.
. í°’,.í^33 F£,.?!1rJl:OÍ- A Pos’á' nagyobb
technikáját a „33 FC lelkesedése sem tudta
egyensúlyozni.

BEAC—MÁV 2:3 (2:1) A lista végén helvotfoglaló egyetemi csapat nagy ambícióval feküdt
a mérkőzésbe és sikerült is egy igen értékes
pontot szerezni a felső régióban lévő MÁV
legénységétől.
Fér. Vasutas—UTE 2:1 (1:1). A lilafehér
legénység saját pályáján játszott, ennek elle
néra a ferencvárosi védeleinntel szemben nem
boldogult.

OT3

„Miután többé nem futhatok,
fitmezni fogok"
— mondja Ladoumégue, a „francia Nurmi“
I’áris, március 11.
(.4 Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.)
Nemcsak a sportköröket, de a közvéleményt
és a sajtót változatlanul erősen foglalkoz
tatja a népszerű Ladoumégue esete.
Ismeretes, hogy a híres futóbajnokot pro
fesszionalizmus vádja miatt kizárták az at
létikai szövetségből. Ez a szigorú és sok
tekintetben igaztalan ítélet azonban nem
csak Ladouméguet érinti egyénileg, de az
egész francia atlétikának olympiai szereplé
sét is súlyosan befolyásolja.
Érdekesnek véltük felkeresni a „szenvedő
lőst”, megtudni álláspontját és közel jövője
terveit.
Ladoumégue középmagas, arányos ter
metű, barnahaju, élénk feketeszemü fiatal
ember. Amint bö szürke nadrágjában, bor
iié pulloverben, az ezüst serlegekkel és győ
zelmi dísztárgyakkal megrakott kandaílópárkányhoz támaszkodik, élő illusztrációja
a tipikus „sportfiúnak”.
Nem kertel és nem udvariaskodik.
— Egészen hülyének és Igazságtalan
nak találom a Fedcratio határozatát.
A vád ellen még védekezni se tudtam, mert
meghallgatás nélkül Ítéltek el. Lenn voltam
ugyanis Délfranciaországban ...
első pró
bálkozásom nőtt a filmen... Visszajövet az
utón kisebb autóbaleset ért. Emiatt nem
tudtam megjelenni a Federatio által kitű
zött időben, ök meg nélkülem hozták már
meg a határozatot. Pedig — ismétlem —
ar. én vétkem se nagyobb, mint bár
mely más bajnoké, aki „bévélelt
'
*
Je
lent a versenyeken.
— Szóval Los Angelesből nem lesz semmi?
— Sajnos, — feleli Ladoumégue — erről
le kell már mondanom. Pedig nem tagadom,
boldog voltam, hogy kimehetek. No, de a
lemaradásomat sajnálni fogják Ameriká
ban is — teszi hozzá némi önteltséggel. —
Mert, ami azt illeti,
„jó szám'4 vagyok, akt behozza a betvételt.
— Es nem lát semmi más megoldást?
— Ha lenne professzionalizmus itt az at
létikában, nem lenne semmi problémám.

Legalább megszabadulnék az örökös gyám
kodástól. Hisz a szövetség mindig elgán
csolta terveimet. Hányszor hívtak Finnor
szágba, Németországba, persze legtöbbször
megakadályoztak. Különben, ami azt illeti,
Budapestre is szívesen elmennék. Igaz,
nagy szenvedélyem a futás, — mondja —
és nem tagadom, fáj nagyon, hogy búcsút
kell mondanom ennek.
Ladoumégue a sport különböző ágaiban

Ladoumégue, a franciák Nurmija.
(Mándy Ilona felvétele a Hétfői Napló részére.)

is nagy tehetség és ismert kitűnő tenniszezö— Es milyenek a közeli tervei?
— Filmezni foguk.
Jó, hogy a sport a filmen is divatba jött.
Egy dokumentációs filmet készkenek (való
színűleg a „Tobis" filmgyár) a futásról.
Már nagyban tárgyalok ezirányban.
Ha már nem futhatok, hát filmezni
fogok.
Kicsit keserűen hangzik. Es talán nz vi
gasztalja, hogy a tömeg, melynek kifejezett
kedvence volt, — majd a vásznon is ünne
pelni fogja.
Mándy Ilona.

A magyar birkózók fényes győzelme a németek felett
Stockholm, márc. 12.
Vasárnap este tartották meg a Magyarország
—Németország közötti birkózó versenyt, ame
lyet a magyarok 4:3 arányban megnyerlek. A
légsulyban Zombory II. pontozással győzött
Brcnuberg ellen. A pehelysúlyban Tasnády
kikapott Bibitől. A könnyiJsulyban Sperling
tussolta Bekét, a kisközépsulyban Zombory I.
pontozással győzött a temesvári származási:

Földeák ellen. A nagyközépsulyban Tunyoghv
fejdobássai győzött Krémer ellen, a klsnchézsulyban Papp László dr. pontozással győzött
lleltmann ellen. A nehézsúlyban Badó ponto
zásos vereséget szenvedett Gehringtől, aki teg
nap Westergrecnl Is legyőzte.
A svéd birkózók az esztek felett 8:1 arány
ban győztek.

Nem oszlik fel a Ripensia, sőt jobb lesz, mint volt
Temesvár, március 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelenf lnc.) Budapesten napvilágot látott az a téves
híradós, hogy a temesvári Ripensia, Románia
egyetlen professzionista lutballegyesülcle, a kö
zel jövőben .feloszlik. Ezt a híradást a leghatá
rozottabban meg kell cáfolnom, mert
az egyesület vezetőségében erről komolyan
soha szó nem esett.
A Rudapcslen is jól Ismert Zemlcr nagyváradi
tartózkodását mielőbbi visszatérés fogja kö
vetni. 11 re huss és Bürgcr játékosok is megújí
tották egyesületükkel szerződésüket, sőt az a
helyiét, hogy néhány igen lehetséges fiatal erőt
b dereit fel a vezetőség s ezért a Bukarestbe
távozóit Schuzartzot nem veszik vissza, hunéin
addig lógják felfüggesztését érvényben tartani,
ameddig valaki meg nem veszi.
Tcmcsvárott nem szeretik az elrontott futballpriimidonnákat, mert tehetség van bőven.

Ott van Kotormányi, akit Temesváron Sárossy
óul közel egyenrangú klasszisnak tartanak.
A román professzionalizmus valóban meg
fog szűnni.
et azonban a Ripensia helyzetén semmit sem
változtat. meri az egyesület ezután is csakis
szerződéses futballisták kai fog szerepelni. Az
nem fontos, hogy a gyermeknek mi a neve, proli
vagy szerződéses futballista...
Temesváron nagyon neheztelnek a Bocskaira,
amely az utóbb; időben isinél kivetette hálóját
» temesvári játékosgárdára. Pedig Káldy Igaz
gató a nx áron Temesváron ünnepélyes ígéretet
b it. A helybeli vezetők a legmesszebbmenő irloizióra határozták el magukat s ha az MLSz
nem alkalmaz megfelelő szankciókat, úgy
képesek arra la. hogy a Bocskay egész csa
patának bankgaranciás szerződést ajánla
nak fel.
Iberl Temesváron úgy tudják, hogy Debrecen

ben nincsen játékos, akinek rendben lennének
az anyagi ügyei . ..
Budapest proficsapata hal a tavasz fo
lyamán is élénk összeköttetést igyekszik
a Ripensia fentartani.
A három nagy csapatot kivéve, a tavalyi
anyagi eredmények alapján csakis 1000 per.
gőben megállapított fix térítés mellett Iái
halnak vendégül pesti együttesi. Ez után a
térítés után a bruttó bevételből levonják a
rendezés költségeit, ami körülbelül 15.000 leit
tesz ki s ezután kerülnek kifizetésre a győz
tes csapatnak a prémiuma s végül a fenma
radó összeget egyenlő arányban elosztják a
két csapat közöli. A Ripensia vezetői szerint
ez az ajánlat nagyon méltányos, mert a mai
leromlott anyagi szituációk között nem kér
hétnek egyik budapesti csapattól sem revan■ sót. Ilyen alapon már hitsm fra is hajlandók
valamelyik elsőligabell együttest fogadn
*
Más térilés azonban teljesen kizárt.
Kertész Vili, n sokszoros magyar válngn
folt barátságosan megvált a Ripensiától s
Németországba ment, valószínűleg Kiéiben
fog trénereskedni.
A Ripensióbíin tehát továbbra is komo
lyan dolgoznak, semmi szándékuk sincs fel
osztani. sőt a jövő hónapban francia túrára
mennek.
G. A.

A BERLINI RSCIIK NYERTE NÉMETORSZÁG
JEGHOKKIBAJNOKSÁGÁT
Berlinből jelentik: Németország jéghokkibnjnoksógát a Berliner Schlitischuh Klub nyerte
Brandenburg csapata ellen 5:0 arányban. A
mérkőzést a vesztes csapat megóvta, mivel a
berliniek együttesében iyazoldtlan játékos sze
repeli,

Flscher Mór előadása ■ Blrkózósaövetaégben. A Magyar Birkózók Szövetsége pénteken,
március 18-án este fél 7 órakor az OTT nagy
tanácstermében olimpiai értekezletet tart. Érde
kessége ennek az értekezletnek az, hogy az ál
talános érdekű, aktuális kérdések megbeszélé
sén kívül Fischer Mór államvasuti főfelügyelő,
az OTT és az olimpiai szakbizottság tagja, a
szövetség felkérésére amerikai körútjáról és a
tengerentúli sportviszonyokról tart előadást. A
szövetség érdeklődőket szívesen lát az értekez
leten.
X Politikai ellenfelek találkozása ■ sport
fehér asztalánál. Kedves és intim hangulatú va
csorával zárta tartalmas évadját a III kér. TVE
úszószakosztálya. A fehér asztalnál találkozott
dr. Homonnay Tivadar kereszténypárii képvi
selő Hródg Ernővel, nz ellenkező pólus repre
zentánsával. Előbbi, mint nz. Uszószövetség el
nöke ült a főhelyen, Btődy apai minőségében
ült a fehér asztalhoz, lévén Gyurka fia vízipólócsapatunk válogatott és egyben a Hl. kerü
letiek együttesének kapuvédője. A 1H kerület
állal nyert szövetségi érmeket a Ml'Sz elnöke
osztotta ki n játékosok közölt és kiemelte be
szédében. hogy a sport fehér asztala az egyetlen
hely, ahol a napi politika társadalmat elvá
lasztó korlátái ledőlnek. Bródy Ernő Hornon-
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TELJESEN

LIKVIDÁL
VELENCZEI
FEHÉRNEMŰ-SPECIALISTA
IV, Bécsi u. 2, Kristóf tér sarok
nayt köszöntötte fel. Lelkesen fogadta n t rsa
*
ság Szűcs Jánosnak, n legrégibb magyar úszóvezérek egyikének köszöntőjét. Szűcs a vizw
pópó-bn jnokcsapat: az UTE nevében szólalt fel.
Komjádi Béla, mint a III. kerületiek vizipólósport jónak egykori újjászervezője mondott szel
lemes pohárköszöntői, mig a vendéglátó klub
nevében Tóth István tanár üdvözölte a ven
dégsereget. amclvnek Dózr/op-Zoltán dr. mu
tatta he a c-sapai érdemes tagjait.

Mariássy szövetségi kapitány nyilatkozik a csehszlovákok
elleni magyar csapatról
Magyarország válogatott csapata vasárnap
játssza ezévi második reprezentatív mérkőzését
Prágában. Ellenfele a nagyszerű képességű cseh
szlovák válogatott tizenegy lesz, amely annak
ellenére, hogy az ősszel 0:3 arányú vereséget
szenvedett Budapesten az Európa-bajnokságok
során, igen veszélyes ellenfélnek Ígérkezik.
Amngyar csapatot ma este óllittn össze
Mariássy Lajos országos szövetségi kapi
tány,
akivel alkalma volt a Hétfői Napló munkatár
sának hosszabb beszélgetést folytatni.
— Ebben a pillanatban még semmi pozitívu
mot nem tudok mondani — válaszolta kérdé
sünkre a szövetségi kapitány.
Auer sérülése és Sáros! betegsége erősen
megzavarja a kombinációmat.
Ugyanis nem tudom e pillanatban, hogy Auer
sérülése milyen természetű: komolyabb-e vagy
sem. Sárosi vasárnap ugyan lázmentes volt.

még sem tudom, hogy betegsége mennyire őr
lőit meg neki. Tehát
ez a két poszt a csatársor és halfsor prob
lémáját teszi részemre még nehezebbé.
de ugyanúgy még bizonytalan, kikkel fogom
megoldani a hál véd és kapuskérdést. Dudás
llrti Kocsis és Maiul cl esélyei nyomulnak az
előtérbe, inig
a kapus poszton két Igen tehetséges játé
kost láttam vasárnap: Hornt és Szabót.
— .4 jobbszélső kérdése összefügg a halfsor
mikénti megoldásával s amig Auer és Sárosi
állapotáról nem tudok végleges választ, úgy
ezen a poszton is bizonytalan a helyzet.
— Egyébként a Ferencváros csapatából a
keddi Kupa-mérkőzésre csak Lázárt és Turayt
vettem ki. mig Toldi részére engedélyeztem a
szereplést, mert hiszen ő erős fizikumánál fogva
egy ilyen hétközi erős meccset is elbír. Amenvnyiben Sárosi jól érz magát, ő is játszhat ked
den a Bocskai ellen.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A HL kcr. FC kedden le akarja ját
szani n vasárnap elmaradt
mérkőzést,
Mihalicza biró vasárnap bajnoki niéikői
zésre alkalmatlannak nyilvánította a Nagy
szombat-utcai pályát és igy a HL kér. —
Vasas-mérkőzés lejálszallanul maradt. A
Hl. kerületiek a mérkőzést szeretnék ked
den délután lejátszani. Ez a kívánság teljcsn jogos és a szabályokban gyökeredzik^
A szabályok ugyanis úgy rendelkeznek,
hogy az elmaradt mérkőzést 8 napon belül
le kell játszani és igv a szövetség illetékes
szerve sem (hinthet másként.
X A József nádor-emlékversenyt Bay
Béta nyerte. A MAIT, vasárnap délután a
Műegyetem aulájában rendezte meg o fő
iskolások klasszikus kardversenyére kiirt
József nádor-emlékversenyt. A versenyen
harminckilencen indultak. A győztes Bay
Béla BEAC lelt hat győzelemmel, 2. Palócz
Endre BEAC. 3. Dunai Pál MAFC, 4.
Rasztovich Imre BEAC.
X A Testnevelési felügyelőség Budapest
ezévi leventebajnoki ökölvívó viadalát nagv
közönség elölt bonyolította le. A bajnokok
a kővetkezők: Lcgsulv: Szabó János, báni
lamsuly: Énekes Vilmos, pehelysúly: Éne
kes István, könnyüsulv: Lovas Imre.
X Vidéki riválisuk döntetlenje. Győrből je
lentik:
A II. kerületi SC és n Veszprémi TG
közötti nmnlőrbnjnoki mérkőzést 11 arányban
döntetlenül végző lölt. A gólokat Csótűry és
Novál; II. lőtte.

X Gróf Klebelsberg Kuno elvállalta az
Olimpiai Társaság elnöki tisztét. Az elmúlt
olimpiai játékon dicsőségesen szerepelt
magyar olimpikonok tudvalévőén az olim
piai eszme támogatása és előbbrevitele cél
jából egyesületbe tömörültél'. Az előkészítő
bizottság tagjai Hajós Alfréd, dr. Gerdc
Oszkár, Kiss Géza és dr fíárány István,
vasárnap délelőtt felkeresték hidegkúti vil
lájában gróf Klebelsberg Kuno ny. vallás
ős közoktatásügyi minisztert, a magyar
sport lelkes barátját, hogy neki a megala
kítandó Olimpiai Társaság elnöki tisztét fel
ajánlják. Klebelsberg Kuno gróf n küldött
ség kérésére az elnöki tisztet elvállalta és
megígérte, hogy a tá-saság célkitűzését
magáévá teszi és azt igyekezni fog előbbre
vinni. Az Olimp.ni Társaság alakuló köz
gyűlését április 10-én tartja.
X A cionista ollmplúsz résztvevői Nagykani
zsán. Nagykanizsáról jelentik: A paleszlinai
cionista olimpiúsz lengyel, csehszlovák és ro
mán résztvevői vasárnap keresztiilulnzlak Nagy
kanizsán. A Hétfői Napló munkatársának al
kalma volt Kart Moskoviccsal, b lengyel részt
vevők vezetőjével beszélgetést folytatni, oki ki
jelentette, hogy az összes résztvevők Triesztben
találkoznak, ahonnan gyorshajón utaznak Pa
lesztinába. Nagyon sajnálja, hogy Mngyarországról nincs nevezés, pedig a magyarok a vi
vásban. úszásban, vízipólóban és a tornában
feltétlenül győzelmet arattak i’olnn, A magya
rok távoliélében a németeknek adja a legna
gyobb esélyt.
X Heveié a pestvidéki kerület mezei baj
noka. Dunakeszin vasárnap rendezték meg
a pestvidéki kerület mezei futóbajnokságál
6500 méteres távon. A versenyt Hevele So
roksár nyerte, 20 p. 01.9 mp. alatt. Az ifjú
sági verseny győztese Siklóst Béla Dorogi
AC.

X A magyar cserkészet fiatal diplomatáinak
készülődése. A jövő évi világjamborec sikerét
nz teszi majd maradandóvá és nemzeti szem
pontból hasznossá, ha az idcsereglő külföldiek
helyes képet nyernek nemzetünk helyzetéről,
múltjáról, művelődéstörténetéről, erkölcsi kivá
lóságáról, életrevalóságáról. Fontos érdek te
hát. hogy a külföldiek a velük érintkezni tudó
magyar cscrkészlestvéreiktől nyerjék ezeket a
fctvliógosilAsoknt. Az idegenvezetői gárdára
hárul tehát a legnagyobb nemzeti fclndntok
egyike. Ilol.száz., a legkülönbözőbb nyelven be
szélő és minden tekintetben kiképzett Idegen
vezető fog munkára készen állni a jamhoreera.
Ezeknek a kiképzése csoportokban inár hóna
pok ótn folyik gróf Festetics Pálnak, a székes
fővárosi cserkészcsoport vezetőjének irányítása
mellett. A legkülönbözőbb nyelvi csoportokban
folyik a kiképzés. Feldolgozzák n bejárandó
és megmutatásra kerülő legklsebh érték törté
netét és különös figyelemmel vannak azokra a
dolgokra, amelyek bármily kapcsolat révén
cgy-egy külföldi nemzetet érdekelhetnek. Az
idegenvezetők sorában 18 éves kortól idős
emberekig, diplomás embertől külföldet járt
ipnroslegénvig mindenki megtalálható és n lég
nagyobb egységben forr össze ez a 600 cser
kész. nkikrl joggal tarthatunk a magyar cser
keszei és a magyar jövő fiatal diplomatáinak.

VILÁGSZEMLE
HEITERS M M VOLT ELLENFELE
TARISNAK
Slrassbttrgból jelen
tik: Az itt megtartott
nemzetközi uszóversenyen Franciaország és
Németország kél
lej
jobb úszója találkozott
egymóssril a? őlszá/i < teres gyorstiszásban. \
francia Taris 6 p 13 2
T arls
mp alatt könnyen győ
zött Deiters ellen, aki 6 p 29.8 mp. alatt ért
a célba. A s/ázinéteres gvor.suszóst Deiters
nyerte I p 02.6 mp-cs idővel. A százmélcres
hátiiszásban az Európa bajnok boroszlói
Detilsch a francia Nuuult 1 p 1I I mp alatt
győzte le.

becsben nem volt meglf.petEs

Récsből jelentik: A vasárnapi bajnoki
mérkőzések a papírformának megfelelő ered
ményekkel végződlek. A Vicnna 5:2-re verlo
a Nlchnlsont, a Rapid 4:0 ra győzött a Brigiltenau ellen, nz Ausztria 3:2-re győzött a
IIAKOAII ellen, inig a Slovan Admira n.óii
kőzés 11 arání'luin döntetlenül végződön,
A SLAVIA NYERI A C£EH BAJNOKSÁGOT
Prágából jelentik: Vasárnap csak egy elleti
mérkőzést játszottuk az 1. ligabajnoksá
hun. A .Slauia 4:2 arányban győzött egyik
legveszélyesebb elh nfelc. a Viktória Ziskoif
ellen. A Slavia most már biztosan nyeri az
idei cseh bajnokságot, mert ha a Sparta cl«
len el is veszítené n mérkőzését, a pontelőnyil
biztosítja számára a: elsőséget. A ptágai
DEC barátságos mérkőzés keretében
63
aiánjbán győzött a Bvhcmians ellen.

HÉTFŐI NAPLÓ
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Az MTK nyerte
a Thomka Áron-emlékversenyt

A keresztrejtvény-olimpiász
VI. számú sport keresztrejtvénye

Vasárnap — a mezei futóbajnokságot meg
előző héten — a hagyományos terminuson ren
dezte meg a BEAC a Thomka Áron-emlékverKényt, a szokásos érdeklődés jegyében. A Lágy
mányost környező réteket ezúttal is elözönlötle
r. érdeklődő sportközönség. Bár a MAC és a

Csapatversenyben: 1, Az MTK csapata: Sz’a
lágy! 1, Simon 2, Ács 5, Tuza 8, Farkas 10. =a
2fí pont. 2. az ESC 61 p , 3. Törekvés 96 p., 4.
MTK 111 p., 5. BSzKRT 178 p., 6. MAFC 190
pont.
Egyéni versenyben: 1. Szilágyi (MTK) 19 p,
12.6 mp. 2. Simon (MTK) 19 p. 19.8 mp. 3. Mermann fförckvés) 19 p. 26 mp. 4. Govrik
(BEAC). 5. Ács (MTK). 6. Németh (MTE). 7.
Gégény (ESC). 8. Tuza (MTK).

X Aí FTC meghonosítja Budapesten a motor
kerékpáros pályaversenyeket. A motorverse
nyek legérdekesebb és legizgalmasabb formáját
óhajtja meghonosítani a Ferencvárosi Torna
Club, amelynek nemrégen alakult automobil- és
motorkerékpár-szakosztálya
már kiirta első
pályaversenyét. Március 20-án kerül lefutásra
nz érdekes esemény az üllőiül! pályán. Az FTC
Simon
uj szakosztályának sporlbizottrága elhatározta,
asas távoltartofta magát a versenytől, az mégit hogy havonként két, de legalább is egy ilynemű
versenyt fog rendezni. A versenyek sikere máris
eléggé népes volt.
Az Idei Thomka-verseny győztese az MTK
biztosítottnak tekinthető, mert a legjobbak kicsapata,
látásba helyezték részvételüket Angliában az
amelynek két tehetséges futója foglalta el az ilyen versenyekre kiilönvonalokat is indítanak.
gyéni verseny két első helyét is.
Remélhető, hogy az FTC vállalkozását a ma
Szilágyi futott be elsőnek a célba, őt nyo
gyar közönség is fel fogja karolni.
mon követte mintegy 00 méterrel a fiatal
Simon, aki még tavaly Ifjúsági versenyző
A szerkesztésért és kiadásért felel:
volt.
Dr. ELEK HUGÓ
Az eredmény a következő:
6 tubus

38.

DIANA FOGKRÉM
39, 40. 41

Utalvány

1—1 nagy fénykéofelvőtelrB

PHILIPS

PoDuda fiira
42.

IV.’Ferenciek-tere 2. fel.: 89-7-91

Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékit álló
lámpák, falikarok, bronz- és márvány-írókészletek-

E 413 tipusu, 12 wattos vég
erősítő cső, mely adócsőnek
wvsbzmí
is használható.

CsiilároK

Vlzulnle^ sorok: 1. Világhírű német atléta. 8. Egy név
Függőleges sorok: 1.
Amerikai világrekordén 2. A
■ magyar s(»ort dicső
*
égés korszakából. 13.
A földel I „Mauiizlus-flgy' ‘ főszereplője. I. Két egyforma római
tartótig a vállán. 14. Egy képviselő a kurzus Idejéből. szám. 4 Falu. 5. Fontos. bogy ne legyen üres. I. Rag.
17. Egy Igen bájov nó| becézőnév. 18. D. Z. 14. Ilyen I 7. Futbi.ll-derby. 8. Téli sporteszköz. 4. Remélem, ebben
flgy !• van 21. Eladják. 22. Egy latin nyelvtani eset | a keresztrejtvényben egy sincsen. 14. Azonos1 mással
hfnert rövidítése. 23. Három jelentése Is van, du lehet, hangzók. 11. A 29. vízszintes magánhangzói, lt. 8 hang
hogy több Is. 24. Német prepozíció egyik esete. 27. Spa- ból áll 13. Idői ember arcán van (az utolsó 2 betű fel
ryol futball-egyesűlrt 29. Az 59. függőleges vizlpőló já van cserélve) 14. Rabsiolga. 19 Régi lulymérték. 22.
tékos közismert berézőneve, M. Fontos Ipari termék. (í-vel rr.gv Iparvállalat. 25. A sósav tulajdonsága. 17.
12. Egv nugymi szép sport 33. Ázsiai ország. 34. Rabbi. Király idegen nyelven. 78. Az egyik égtáj idegen nyel
14 Raeder l’arfuniery Limited. 37. O-val a közelién
ven. 27. Magyarul olaj. 71. Ilircs francia uszóbajnok
háziállat 34 A fordítottja kigvófajta. 44. N. V. I. 42. 33. Anti edzi az embert. *6. llires olasz futballegyesűlct.
Magyar esnpalok már megjárták. 4.1.
43. R rel a közepén 34. Jónevű vidéki úszó 38. Szappan, ahogy a reklámo
Idegen pénznem, 44.
... cány — hazánk tiszteletre kon is lehet olvasni. 47. Sok Ilyen sport van. 41. Hatá
méltó Ifjú hölgye 44. Jő volna mindent ilyen áron vá rozószó (lessék jobban meghatározni). 43. Sem nálam,
sárolni. 48. Katonaiéi
*'
64. Nem mehetünk nélküle Lov sem hálod. 45. Ez inár egy tanultabb embernek • rövi
Angelesbe (a 11. beid duplabctű). 51. Sportpálya, amelyre dítése. 44. Ilnrisnyatnárka, nem éppen ideális sorrend
•okán nem izlvesen g< ndolnak.
6?.
Ifndnlnlér. ál. ben. 47. A 78. vízszintes táigyraggal (második betű
. . .trió — a békeévek sokat emlegetett kormány-ala duplnbetű). 44. Egy oly könnyű női név. hogy mindenki
kitalálja 74. Klasszikus lurfcsetnény. 69. Vizlpólójálékos.
kulata. 14. Snjálkczfilrg — ismert latin rövidítése. 65
J.-Vál mlt.djárt rend lesz. 54. Vau — idegen nyelven. 64. Három egymásután! betű az á-b-c elejéről. 71. Ciga
57. Szignó. 58. Felkiáltás. 40. Potmegyei falu. 43. A rettázik, 42. Sok embernek okozták már vesztél. 64.
fordítottja moziszlnésznö keresztneve. 65. Ilyen lábunk Enyém — olaszul. 66. Egy kevés pénzösszeg, de nem so
h vannak. 67. A tribünön sokat lalállintsz belőlük. 71. kat ér. 17. Az Opera müsordarabja. 78. Lotlo-nyeremény.
Sportot űz, de lein nyá on. 73. Kereskedelmi alakulat 64. Ige. 77. Júcgynéhány van ebben a rejtvényben. 72.
rövidítése. 74. Minden sportoló legbóbb Vágya, hogy ex Különleges. 74. M jyar történelem egy ismert helye. 75.
hgyen. 74. D-vel óramárka. 77. Igekötő. 78. Érzékenv Most — latinul. 78. Becéző női név. — 81. A fordítottja
részűnk. 74. ...Húr 84. Szeszes Hu). 82.
Szikro-mo- - filmszínész keresztneve. 84. Az Én Újságom szerkesz
rograrnmia 81. Fekete olaszul. 83.
Magyar olimpiai tőjének monogramja. 85. E-vel a közepén egy értékes ló.
ftvözlcs vezetékneve 87. Nem a gyáva futballista tulaj 87. Kereskedelmi műszó. 88. A 11. vízszintes képviselő
donsága. 87. Magyar futbnll-cgyesület.
monogramja.
GÁL GYÖRGY

IV. »r. köignidaságl keresztrejtvényünk megfejtése:
VÍZSZINTES) I. Crcditanstalt bukása. 34. A vámunió
im'galkmá
1'1'titiOl.ÉLÉS: I. Csőd és halasztás kora 34. a font
zisgy tirzv.hanásn.
Számos érdeklődésre közöl|0k a következő 2 sor meg
fejténél is. nmchiKk beküldése nem volt kötelez.
MZSZIMOt 8. Ilil.-lkiiz v
Ff tiGOl.EGES:
63.
Buzadumping.
A NYERTESEK NÉVSORÁT ..HÍREK
**
KÖZOI.JÍ'K.

ROVATUNKBAN

Jövő héten: Humoros koresxlrojlvény
Heti ajándékaink nyerteseinek névsorát valamint nini
VI. sz. kereselrejhényünk meglépését nirtreliis ti ikl
e'ámunhlom inzöljilk.
Megleltétek legkésőbb móréin
*
14 én szombaton udand<V'< postára.
A pályatatok * Héttől Napló sreekesilőség^nek elmére
(VII.. Erzsébet körút 4) küldendők. A borllrkru lel
tűnőén rá kell
Imi: III JI \ fNVOI IMI’lASZ. Olyan
ral)Arntnknl. melyekbe, „ 2. oldalon talrtlhntó megfejted
szelvény nlnes mellékelve. nem vehetilnk llg telembe.
R»lh ínyügy bt n stemelyesin,
klrrtrólng
kedden
♦ • szerdán délulAn .2 és 3 éra közöli értékelünk.

A rovatvezető üzenetei.
Vidékieknek: Portómegtaliai Itás céljából tanácsos a
megfejtést 10 filléres levelezőlapra írni és a szelvénvl
a címzési oldalon lévő üres helyre felragasztani.
Többeknek: Keresztrcjtvényollmplászunk Iránt olyan
nagymérvű érdeklődés nyilvánult meg. hogy minden
kérdezősködésre. legnagyobb sajnálatunkra, nem áll mó
diinkban c helyen válaszolni. Bárkinek azonban kész
séggel vAliiszolupk, aki kérdezősködő levelével megfele
lően bérmentesített és pontosan megcímzett válasz
borítékot küld be.

Keresitrejhény-ollmpláaiunk lt rejtvényből áll. abból
a inni a hnlodik. Mindenki résztvehet ezen a nagysia
básu versenyen, mert egyetlen rejtvény megfejtésével jogosullsrtgot nyer heti ajándékaink elnyerésére. A verseny
nngyértékü lödl>aít pedig azok közhit fogjuk kisorsolni,
akik mind a 12 rejtvényt helyesen fejtették meg é» a
megfejtést Idejében küldték be.

vuirtw i drb. ezüst ceruzára
Tiliemann Sebestyén
ékszerüzletéből.
EznsteuOsszKOzaK es aisztarguaK nagu uaiasztcwan.
2 drb. ülőhely nz április 3-án játszandó

'

Ferencváros

V^isas

FERENCVÁROS - SABARIA
mérkőzésre.

19.

43

3 drb. ülőhely az április 3-án

Velosa^ttg

játszandó

KISPEST—SABARIA
20.

2 drb. ülőhely az április 3-án játszandó

HUNGÁRIA-III. kér. F. C.
mérkőzésre.

2 drb- ülőhely az április 9-én játszandó

21.

HUNGÁRIA
22.

VASAS tn é rkő zésre.

József

sdrcanrnok-ettérmében, VIII., József-klirot 4.
Egész éjjel nyitva 1 Le'eskülönlegcsségck, halászlé nappali
árak n ellett.

23—27.

turista alumínium ételdoboz

47.

1-1‘drb. 304 oldalas Nportkllnyv

NOUAK RUDOLF ÉSTfiRSfl “• S 500 Y foiflókoiidenzútor
könyvkereskedéséből.

Gyártja a Telefongyár rt

Af/f kell a sportolónak tudni salát
testéről?
28.

Egy drb

Sport-szemüveg
CHMIIRA M??.

IWE-.

29.

Paszifirözöü HELLER krfimsail

Adja a Pala
elemtfyAr

eredeti hyglenlkua plombáit gyári csomagolásban

Váci-utG6. sz.

DIVÁNYPÁRNA

50

VI.,

4'sengery-utcu 47.

sz^m.

31. 32.

DftN'EN TESTVÉREK rAdlóUzletcbtfl,
VI, Teréz-kOrut 20.

k ▼"2d3*
1 nagy dohog
Mk
porcellán púder es 1
Irb YES szappan.
> A YES porcellángS§a
k
JBk nttder a pórusokat
■aram
YRfc
■iM w nem tömi el.

54.

Utat vány egy darab

olaisz

kerámiára

Szálllltla : KONZERT RT. rádió- és grnmofrinözlete
IV., Váci-utca 23. Olasz kerámiai tárgyak kiárusítása

1

*»•

Utalvány I Üveg kölnivízre

Frilae Zsigmond

2 drb. jegy a Royal Apollóba

őzismert illntszertárába. RÁKÓCZI ÜT ■
.
*

SZ.

koncentrált erősítő tápszer

2 drb. jegy a Forumb

s*

t/4 óvj előfizetés március 1-től a

34.

Ajándéka: 1 ura. mno ponn asz'Bii tennisziaiek

>«■
U.

2 drh. rlaOrrndU Jegy a»

Andrássy-.uti Szinház

2 drb. jegy az Orion

mozgoszInMzba

2 elKörendU Jegy a

3 doboz Boxy cioöbrom Rádió és Foloamalör-re
" 5 űaran musíER Kfizmosöszaouan
57

35.

36

Z drb. rlsétrrndU jegy ■

Terézköruti Színpad
nagysikerű mtiaorához

*• 2eisűranau légy a Royal Orfeumba
A

GLÓBUS

BLAU ALBERT
Hentesáruin ár: MII.. Contl-n. 1. lelefvn: .4J-2-28 és .19-t-fT
Hóitok: Herllní-tí r 2. Király-u. 85. Dob-u. 18, IUk<>< sl-ut 56
Heti ajándéka: 4 rúd *
m
O(a
x
aÍ4bml.
«»g«
lem írsUtk, felvágottak es hentesáruk a legjobb és legolcsóbb bev-isárlási torráM

1 doboz

Dreher-lYlaul csoKoiaoe

KOHIÉDin-ORFEUmBA

UMg> alkerU nitisuráho
*

NYOMATOTT

egypercolott

FUPUHITJflaSZRKáLT

Vidéken: Pécs, Győr

Raliét SzinesnyomO es Klkeszltőgyar

1 Futball - bstura

kelje: l»r. háltlor ós ElvCrc NportliAKM, Hndnpcsl,
VII., Eruébel-kórut 15. Telelőn;
hajat sportmühel.v.

L

raöiűiaciinwai es vili, a

1 nagy csomag M r h kézmosó
19 (6 drb) liliom laLv.n.szsppan

5i.

4.

uáte®

heti ajándéka:
egy drb. HX 406 tipusu nagyteljesítményű kolloid katudu
telepfütésü modem rádiócső.

L„CADEAU“.„,

2-személyes vacsora-menti

Dénes

mosható
Budapest.

I tlnrnb

44.
1 pár GFB selyemharisnya
PRIIT7CD
II Al ÁQ7 2'1 éve fennálló kötöttára, febérlULIIÍLil Lu nHLHdí nemű stb. divatáruházából,
Vili,, József-körut 19. szám.

mérkőzésre.

ECHOrádiúEámpa

I

swa
,-gy ni0(|ern üronz-clgarettaeloltó

2 drb. ülőhely az április 7-én játszandó

18.

Mai keresztrejtvényünk megfejtői
között 60 díj kerül szétosztásra:
1—2

wiz

Adja a Philips Rádió éa Villa
mossági Rt., V., Lipót-körut 18. sz

37

33.

par qe-ui harisnya

I

■ OHl

harlsnva-.ki'sz.tvü-üzletéből
uyu.a Fvrrnclek-trr
**
Z.

--vés tor

öielizeslií

Esterházy

husárugyárából.

és e-vy csomag levoskocka

Herceg

Eóth fíiaia'S

39-

1 üveg FriedleMéle szabadalmazott

PILCVIfl^ED'SÓVP1.

ŰAMMAWS GAMMA

rIbMllll$FEOYÖIILOTTOL

1 hönuuaiantlűk

NYOMDAI MU1NTIZET R. T. KORFORGÖGEPEIN, BUDAPEST, VI.

Eriedler laboratórium, VII, Murányi-utca 46. TcL J. 404-71.

ARADI UCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

