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Ifjabb gyermekrabiás 
a Llndbergh-ullla mellen
Fegyveres banditák el akarták rabolni Johnson milliomos nagymaros 
káthánapos gyermekét - Elfogták az egyik banditát és az a gyanú, 

hogy ö rabolta el Llndbergh kisfiát 
neuoiueres csata a gyermekszoba ablaka dalt

Ncw-York, március 20.
Tegnap újabb szenzációs gycrmckrablási 

kísérlet hozta lázba Amerikát, amelynek la
kosságát napok óta állandó izgalomban 
tártja a Lindberyh-eset

Szombaton pontosan a Llndbergh-ügy 
példájára dolgozó banditák hasonló gyér-

Gyermekrablók a Llndbergh villa mellett
Néhány kilométernyire a Lindberg-villű- 

tói Uighland Parkban áll
Johnson milliomos nagyiparos villája.

A villa első emeletén van a gyermekszoba. 
Az esti órákban a gyermekszobában John- 
són kéthónapos gyermeken kívül csak a 
nörsz tartózkodott, a család és a személy
zet többi tagjai a földszinti lakosztályban 
voltak. A nörsz késő este gyanús zörejt hal 
lőtt az ablak felöl. Odalépett az ablakhoz, 
félrehúzta a függönyt és kitekintett.

Abban a pillanatban rémülten, megbök 
kenve lépett hátra,

nz ablaküvegen keresztül egy férfifejet 
látott.

Revolveres csata a kertben
A bandita ezután leszaladt a létráról és 

hanyatt-homlok menekült. A revolverlövések 
zajára

fölriadt a Johnson-villa személyzete.
de meghallották a lövöldözést a közei éijeii 
őrök is, akik valamennyien a villa leié sza
ladtak. Ekkor látták, hogy a banditák töb 
ben vannak. A személyzet é.s az éjjeli őrök 
a menekülök után vetették magukat. A ko
romsötét estében

elkeseredett tűzharc keletkezett a villa 
kertjében, a gyermekszoba ablaka 

alatt
Á menekülő banditák időnként hátrafordul-

A Llndbergh baby 
a Johnson

Az elfogott bandita bevallotta, hogy 
George Maidén a neve, társait azonban nem 
akarja elárulni.

Maidén! a rendőrségre vitték s most nagy 
eséllyel foljik a kihallgatása. A rendőrség 
nek ugyanis az a föltevése, hogy

a meghiúsult gyermekrablási kísérlet 
tetteseinek valami köze van kis

annál különö-inekrablást kíséreltek meg és 
sebb az eset, hogy

az újabb gycrmekrablásl
Lindbergh-villa szomszédságában ját

szódott le. 
ezúttal azonban nem sikerült a rablás.

kisérlet n

A nörsz az első pillanatban tudta miről van 
szó:

banditák akarnak behatolni a Jolin- 
son-villábu, hogy elrabolják a millio

mos kisgyermekét.
gyermekápolónő elsikoltolla magút, mire 

bandita, aki a falhoz támasztott létra se-
A
a ........... .................
gilségével mászott föl a gyermekszoba eme
leti ablakához,

kétszer belőtt az ablakon, 
szerencsére azonban a golyók nem lalaltak, 
a nörsz és a kis gyermek sértetlenek marad 
tak s a revolvergolyók a szoba falába fú
ródtak.

tak és revolverükből sorlüzct zúdítottak az 
üldözőkre, akik szintén nem hagyták ma
gukat

perceken át ropogtak a fegyverek a 
Johnson villa kertjében

és csak a csodálatos véletlennek köszön
hető, hogy halottak és sebesüllek nem ma
radlak a porondon.

Végül is izgalmas hajsza után az üldözök 
bekerítették az egyik menekülőt. A közre 
fogott bandita,

mikor látta, hogy elvágták előle a me
nekülés útját, eldobta revolverét és 

megadta magát, 
társainak azonban sikerült megmenekülni, 

elrablói dolgoztak 
villában is

Llndbergh Charlie elrablásához is.
Igen sok jel mutat ene. Johnson villája, 
ahol most a rablósi kísérlet történt, a 
f.indbcrgh villa közelében van és ebben az 
esetben is, mint a Llndbergh baby elrablá
sánál, létrán másztak fel a banditák a 
gyermekszoba ablakához.

A kézrekcrült bandita egyelőre tagad, de 

remélik, hogy a kercszlkérdésekkel sikerül 
zavarba hozni, megtörik és

vallani fog

arról, van-e valami összefüggés a két gyer- 
mekrablás közölt.

Az a gyanú, hogy Georg Maidén valame 
ívik kidnapper bandának a tagja, a jól

Vasárnap este Walko Lajos külügy
miniszter hazaérkezett külföldi útjáról

Még ma héttőn jelentést tesz a kormányzónak 
és a miniszterelnöknek tanácskozásairól

H’dAo Lajos külügyminiszter — mint isme
retes — szombaton délután elindult (íenfböl, 
ahol egyelőre befejezte megbeszéléseit a du
nai államok gazdasági együttműködésének tér 
véről. Walkő Lajos külügyminiszter

vasárnap este 7 órakor a bécsi gyorsvonat
érkezett meg Budapestre 

é.s a kelenföldi pályaudvaron szállt ki, ahol 
csupán a felesége válla és nyomban hazarobo- 
golt lakására. A külügyminiszter a holnapi 
napon jelentést lesz tanácskozásai eredmé
nyéről. impresszióiról a kormányzónak, a mi 
niszlerelnöknek, majd a keddi miniszterlaná 
csőn ismcrteli utjának eredményeit s azután 
sor kerül arra, hogy a 33-as bizottságban be 
számoljon utazásáról.

A Tardieu-léié terv megvalósulása — mint 
jó forrásból értesülünk — kedvező mederben 
hidad előre. Egyelőre a tervezetet a francia 
miniszterelnök megküldött^ Olaszországnak. 
Németországnak és Angliának, mert a dunai 
államokkal, illetőleg

a kisebb hatalmakkal mindaddig hivatalo
san nem h közük a tervet, amíg a négy 
nagyhatalom meg nem egyezett a közös 

eljárás módjaiban.
A kishalaknak lehűt még nem is kaplak jegy
zéket, ellenben nz olasz és nemet kormány 
már hivatalosan is válaszolt Tardieu terveze
tére és állítólag az angol válasz is megérke 
zett már a francia miniszterelnökhöz Ibi ez 
tényleg megtörtént, akkor a válaszok j.dlö 
tanulmányozása után

a négy nagyhatalom diplomáciai utón 
próbálja közös plattformra hozni a tervet 

és hn ez bekövetkezett, akkor kerül csak dön 
lésre az. hogy milyen formában és kikkel in 
ditsák meg az úgynevezett dunai államok kö
zül a közös gazdasági kooperációra vonatkozó 

szervezett banda rabolta el LindbcrgU 
Charlict és éppen

azért merészkedtek most újra a Llnd- 
bcrgli villa közelébe, hogy bátorsá
gukkal megfélemlítsék I.indbcrgliékel, 

megmutassák, hogy nem léinek s ezzel 
még inkább fokozhassák a váltságdíj ősz- 
szegét.

tárgyalásokat, mert hiszen lehetséges, hogy 
ebbe a közös gazdaság! rendszerbe belekap- 
csolódhatik Bulgária és Lengyelország is.

Magyarország minden eltagad- 
ható álláspontot akceptál

Ha deklidéiben a nagyhatalmak közölt 
létrejött a megegyezés, akkor azután meghív- 
jak az illető kislialalniakal egy olyan meg
beszélésre. amelynek célja volna, hogy meg
egyezést lélesilsenek az egviillmüködés alap
elveire vonatkozólag Mindezek után kerül 
aztán a sor arra, hogy a népszövetségi euró
pai bizottság a nagyhatalmakkal és érdekelt 
kish.daliunkkal együtt történendő megbeszélt i 
során döntsön afelett,

hogy a klshatalmak között létrejött meg
egyezést milyen mértékben ukarja és 
tudja gazdaságilag és pénzügyileg az 

európai bizottság támogatni.
Magyarország álláspontju ebben a kérdés- 

ben az. hogy minden elfogadható álláspontot 
akceptál, ami gazdaságikig és pénzügyileg al
kalmas arra, hogy a mai súlyos helyzetből 
megtaláljuk a kivezető utat.

Természetesen francia részről kiséri a leg
nagyobb érdeklődés a Tardieu te rv lejli me
nyeit. Egy előkelő francia álliimlérlhi most 
legutóbb beszélt erről a kérdésről a csehszlo
vák hivatalos politika egyik vezető emberével. 
A francia államférfin a következőket mon
dotta:

— Minden konciliáns újságcikknél és nyi
latkozatnál hatásosabb volna, ha Csehszlová
kia most már minél hamarabb megkötné <i 
kereskedelmi szerződést Magyarországgal . s 
ezzel bizonyítékát, szolgáltatná annak, hogy 
valóban és komolyan óhajtja a szomszédot 
dunai államok gazdasági együttműködését,
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Popper zslgmond bankigazgató 
fiinak rejtélyes Öngyilkossága 

egy montekariOi autótaxiban 
A kaiandussvú fiatalember Álnévén 

kóborolt minuanteie
Tegnap érkezett hír Budupeslrc rgv régi 

festi tainilia fialni lagjánuk rejtélyes ön- 
gyilkosságáról, Popper Zslgmond bnnkigaz 
l itó lio/zAlnrfo/ói kaplak hírt inról, hogy 
» baukdircktur év<s Ilu. Papper Józsii 

llnkr/.évcl setett léget életének a fran 
cin Bhierán.

Popper Zsiginond Budapestiül később 
Temesvárra került, ahol a Magyar Általa 
nos Hitelbank oltani fiókjának főnöke volt, 
majd nyugalomba vonult s gyakran meg 
fordult Budapesten. A bankigazgató ha kő 
riilbelül két esztendő óla már külföldön él 
Ismerősei, hozzátartozói uy ismerték a húsz 
egynéhány esztendős Popper Józsefet, mint 
akit

a kalandvágy, nz utazási láz egyik or
szágból a másikba üz.

A nyughatatlan vérű fiatalember. aki csak 
litkán levelezett hozzátartozóival, legutóbb 
I ranehiországból irt haza szüleinek. Azt 
irta, hogy egy ideig Parisban marad, majd 
n Riviérára utazik.

Baghy Károlyné nagy izgalommal 
várta vasárnap a fogházban 
a vádtanács mai döntését

Dr. Baghy Károlyné, az Attila körüli re 
tol veres dráma szomorú sorsú szereplője, 
aki heves családi veszekedés után agyon
lőtte férjél, péntek óla az ügyészség Markó 
i Icai fogházában várja sorsát. A vizsgáló 
biró tudvalévőén n fiatalasszony szabad 
l.ibra helyezéséi rendelte cl, mert szökésétől 
I irtani nem kell s a jogos önvédelem lát
szik fennforogni tettében Az ügyészség fel 
folyamodására azonban

ma a vddtunárs elé kerül a szabnd- 
láhrahelyezés ügye

és addig Baghy Károlyné egyelőre a fogház 
lakója maradt.

Baghy Károlyné! a Markó utcai fogház 
egyik különreltájábnn In lyezlék el és ebe 
Ten vigyáztak rá, nehogy a fclzaklatott ideg 
:<tü nő kárt tegyen magában. Vasárnap ii 
délelőtti órákban engedélyt kaptuk Baghy 
Károlyné szülei és szőkébb hozzátartozói, 
bogv a fogházban meglátogathassák a íla 
tnlasszouyt.

Hugin né láthatóin nagy izgalommal, 
slrógörcvök klí/ött várta vusárnap to

vábbi sorsát

A sanghaí fronton teljes a béke: 
a japánok megindultak hazafelé 

Ma perfektuálják a béketárgyalásekat
Siinghul, március 20.

Cl Hétfői \aplá tudósítójától.) Az elöze 
les fegyverszüneti szerződés létrejött s u 
jelek szerint mostmár

bizonyosra vehető, hogy a saughai-i 
zónában teljes lesz a béke.

\ békéié igya lások n lupán és kimii meg
bízottak között I ranetaország. Anglia, az 
Igycsüll Államok és Olaszország követei 
nek illetőleg ügyvivőinek jelenlétében ered 
ménvesen befejeződlek. amelyek hétfőn ad
ják meg válaszukat.

A francia követ kijelentene újságírók 
elolt, liogv

sikerült teljes megegyezést elérni.
\ japán és kimii mrghizoltnk is bizakodóan 
nyilatkoztak Az i lőzcles fegyverszüneti

Ma vonja felelősségre a törvény
szék a „szép Paczek leányt", 

aki sorra fosztogatta a Belváros 
dívatáruházaíf

A budapesti lörsényszek Horváth Gé/a 
tanácsa ma vonja felelősségre Szabó Kál
mánná szül Pac.ck Irént, akit az ügyész
ség nyolc rendbeli lopással «s zsebtől'ajhis 
sül xódol A

^arép Paczek lány* ’, ahogy a pesti al
világban nevezik.

t kis noiiai mit
Hurtan. I . MAnani-ui«*a  IS

PERTIS JENŐ
clgAnyisnekara musalkál
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Popper Józsefről tudták a hozzátartozói, 
hogy legtöbbnvire nem a saját nevén je 
lenti be magát külföldi szállásain, hanem 
puszta szeszélvből mindig idegen neveket 
használ. Érthető megdöbbenést és rémülő 
let kellett a napokban Poppereknél az a 
szűkszavú értesítés, amely arról számolt be. 
liogv Popper József legutóbb

Montekarló és Monton közötti ország
úton egy uutótavlban agyonlőtte magát, 
meghalt s Montodban már el is temet

ték.
\ megrémüli hozzátartozók közelebb 

lurl nem kaplak az öngyilkosságról, csuk 
művit tudtak meg még, hogy a fiatalember 
ezúttal Virágh József néven jelentette b< 
magát Mentonban, ahol állandó lakhelye 
volt, Budapestre sem érkezel! bővebb hír u 
Halai Popper József váratlan tragédiájáról s 
most a család ugv határozott, liogv

valaki közülük kiutazik Francia
országba,

hogy ott tájékozódjék 

éj a hozzátartozók csak nehezen tudták 
megnyugtatni. Védője. dr. Sándor László is 
hosszabb ideig időzött a fogházban véden
cénél s ő is lelkére beszélt, hogy türelem 
ntel várja be n mai döntést.

Vasárnap délelőtt egyébként olyan hírek 
terjedtek el, hogy a vádtanács még szom 
haton délután összeült, szabadlábra he 
lyczle Baghy Károlynál, aki

már el is hagyta a fogházat.
Ezekről a hírekről csakhamar kiderült, 

hogy
szó sem igaz belőlük

hétfőn délben Ottrubay Dezső elnöklőjével 
tárgyalja a vádlanác.s az. ügyet s döntését a 
kora délutáni órákban hozza meg. Amcny- 
öviben a vádtanács is a szabadlábruhclye- 
zés mellett dönt. Baghyné még hétfőn cl 
hagyhatja a fogházat, ha azonban a vizs
gálóbíró döntésével ellentétben a további 
fogvatartón mellett határozna a vádtanács. 
Baghyné fogságban marad s ez esetben 
végső fórumra a tábla mondja ki: szabad
lobra kerül, vagy fogva marad-e Baghy Ká
rolyné.

szerződés szerint tizenkétlvgu bizottság 
alakul a vitás kérdések elintézésére és ez :i 
bizottság lelügvel majd a japán csapatok 
visszavonulására is. A bizottság tagjai Ja
pán. Kína. Anglia, Egyesült Államok, Fran 
ciaország és Olaszország cgy-egy polgári és 
katonai megbízottjának részvételével óla
kul meg.

Snngbnihól vasárnap
ujabb csupatsz.állltmányokkal telt japán 

hajók indultuk huzu.
Az amerikai katonai attasé a tengerészeti 

minisztériumnak bejelentette, hogy a tokiói 
kormány utasítására

a saiighni-l vizekről visszarendelte 
a következő egységeket: őt cirkálót, kél re- 
pülőgépanyahajót és lő torpedórombolót.

csak nemrég érkezeti vissza Berlinből, ahol 
sorozatosan elkövetett lopások miatt kilenc 
hónapot ült, s már ismét bűnbe keveredett 
Elegáns bundában, ékszi rckkel megrakva, 
autón sorra látogatta a Belváros legelőke
lőbb szőrme és divatáruüzleteit, ahol az üz
let tulajdonosa szívesen tntllntla meg lég 
drágább darabjuit a feltűnőin szép és ele 
góns „uriasszonynak" Csak lói ozása után 
konstatálták mindig, liogv

eltűnt egy-cgy róka, pár vég selyem, 
csipke

és egyéb drága holmi.
Több belvárosi cég feljelentésére azután 

Icttenérlék a detektívek n „szép Paczek 
lányt • az egslk szörnicáruházbiin, amint 
éppen egy

értékei kékrókái .,tüntelvtt cl" bundája

HÉTFŐI NAPLÓ
héttőm M. keresztrejtvényének szelvénye

Név- WJ jutóimat
Lakás ‘

alá.
\ budapesti törvényszék több tárgyalást is 
tartott az ügyben, amelynek során Lénárl 
Béla dr. védő kérte ii vádlott elmeállapotá
nak megvizsgálását. Előadta, hogy Paczek 
Irén jó polgári családból szál mazik,

anyja niég ma is többszörös háztulaj
donos

és Kispesten a legnagyobb mosoda-üzem az 
övé. Rossz útra tért leánya már kiskorában 
kleptomániás volt és sok kellemetlenséget 
okozott családjának.

A törvényszéki orvosszakértők „erkölcsi 
eimegyőngcségcl" állapítottak meg Paczek 
Vénnél, aki holnap ad számot legutóbb 
bűncselekményeiről.

Nem sikerült
a tavaszi Wiener Messe
Gyenge látogatottság — Mér
sékelt számú rendelések — 
A távoli küllőid ma'daem 

teljesen hiányzott
Dacára a vásár igazgatósága állal kiadott 

megnyugtató hangú, de számadatokat nem tar 
talmazó kommünikéknek, megállapítható, hogy 
a tavaszi bécsi vásár — nem sikerült. Megbíz
ható forrásból nyert értesüléseink szerint í/t/en 
gyenge látogatottságra és kis számú rendelé
sekre

alig volt még pé'da
az eddigi bécsi vásárok történetében.

Még a felületes szemlélőnek is feltűnhetett, 
hogy a kiállítás területén belül csak nagyon 
gyéren hallatszott idegen szó. a belvárosi üzle
tek, éttermek és lokálok tulajdonosainak egy
öntetű nyilatkozatai szerint pedig, forgalmukon 
egyáltalában

nem látszott meg, hogy vásár van.
A gyenge idegenforgalomra a legjellemzőbb az 
a lény, hogy a belvárosi szállók mindössze 

36—40 százalékban voltak elfoglalva, 
ami még normális időkben is elég szomorú 
eredmény. Majdnem teljesen hiányoztak a: 
idén az amerikaiak és angolok, amit a diszmű 
áru-, bőr- és ékszerkereskedők, valamint ipar
művészek sínylették meg és nz eddiginél jóval 
gyengébben voltak képviselve az északi álla 
illők és a Balkán is.

Jelentősebb kötések általában egy sznkmá 
l>an sem történtek. Egyes balkáni országok ré
széről voltak ugyan érdeklődések, különösen 
motorkerékpárok, varrógépek és építési anya 
gok iránt, a beavatottak azonban tudják, hogy 
az. ilyen érdeklődéseknek csak igen kis hánya 
(Iából lesz üzlet. A bécsi iparos és kereskedő 
világ ugylátszlk már előre számított erre a bal 
sikerre, mert csak ezzel magyarázható az u 
feltűnő körülmény, hogy

egyes szakmák iczető céget az idén elma
radtak a kiállításról.

Az igazgatóságnak nem sikerült ezek szerint nz 
összes fülkéket bérbeadni és számos teremben 
ásítottak üres, kiadutlan „kojék".

Mindent összegezve tehát, az. idei bécsi vásár 
a szokottnál jóval gyengébb anyagi sikert 

hozott,
ami tekintettel az általános krízisre, n szomszé
dos államok valulakorlátozási rendeletéire és 
az ebből kifolyó vásárlási és utazási nehézsé 
grkre csuk természetes és maga a vásár iga: 
gatvsáya nem oka a balsikernek. A rendezés 
általában kifogástahin volt, ami azonban csak 
igen sovány vigaszul szolgál azoknak a kiállító 
cégeknek, akik költségeiket sem keresték meg.

— Az oluszok is leszállították a kamatlá
bat. Kómából jelentik. A leszámolási ka
matlábat héttől hatállyal 7%-ról 6%-ra 
szállították le.

— A szabóiparosok tiltakozó nagygyűlése n 
közüzemek ellen. A Szabómesterek Országos 
Szövetsége tegnap tiltakozó nagygyűlést rende
zett, amelyen töhbszáz szabómester vett részt 
és megjelcn Éber Antal kamarai elnök és több 
országgyűlési képviselő. Horváth György elnöki 
megnyitója után Vdgó Jenő, a szövetség igaz
gatója tartott hosszalil) beszédet, amelyben fel
sorolta azokat az állami közüzemeket, ameleyk 
a: ország tizenötezer nyomorgó szabóiparosá
val konkurrálnak. Ezután l.'ber Antal viharos 
helyeslés közepette mondott éles beszédet a 
közüzemek ellen, majd többek felszólalása 
után határozati javaslatot fogadtak el, amely- 
ben a közüzemek sürgős leépítését követelik.

— Halálos repülőkatasztrófa Németor
szágban. Düsseldorfból jelentik: Vasárnap 
■ hintán halálos repülőszerencsétlenség tör
tént a lehauseni repülőtéren. Egy sporlrepü- 
lögép, mintegy harminc méter magasból le
zuhant és teljesen összetört. A pilóta súlyos 
sebesülések árón megúszta a szerencsétlen
séget. a monlör azonban szörnyethalt.
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— Az asztalon IpartestUlet közgyűlése. Va,« 

sárnap tartotta ez évi közgyűlését az asztalos 
ipartestület, Kagy Antal fővárosi bizottsági tag 
elnökletté mellett. Fürcdy Lajos főtitkár elő
terjesztette nz évi jelentést. Tóth József szám
vizsgáló bizalmatlansági indítványt terjesztett 
elő a vezetőség ellen, melyet azonban a köz
gyűlés elutasított.

— A Nemzeti Demokratapárt kegyelete. Vd. 
zsonyl Vilmos születésének évfordulója alkal
mából a Nemzeti Deinokratapárt tagjai nagy
számban vonultak ki Vázsonyt Vilmos sírem
lékéhez. A Központi Demokrata Kör nevében 
Hoffmann Mihály királyi tanácsos, míg a Nem
zeti Demokrata párt nevében J.ang Lajos de<- 
felsőházi tag emlékezett meg Vázsonyi Vilmos 
nagy érdemeiről.

— Deutneh Mór temetése. Vasárnap délután 
temették el nagy részvét mellett Deutsch Mórt, 
a siitőipartestülct elhunyt elnökét. Az egyházi 
szertartási Hevesi Simon főrabbi végezte, majd 
dr. Vázsonyi János, dr. Láng Lajos, Glück Ig
nác, Dóczi Sámuel, Nagy Antal, dr- Treuber 
Márton gyászbeszéde után dhantolták a ko
porsót.

— Nagykanizsai kereskedők gyűlése. Aj 
OMKE vezetősége vasárnap kereskedő-nagygyü- 
iést hívott össze a városházán. A gyűlésen 
l.ankenbcrg Imre elnökölt. Dr. Balkán'yi Kál
mán, az OMKE igazgatója, a dunai konföderá
cióról tartott hosszabb előadást.

— A vasárnapi Kossuth-iiniiepségek. Kossuth 
Lajos halálának évfordulója alkalmából impo
záns ünnepségeket rendeztek a fővárosban. AJ 
egysígcspárt képviselötogjiii Mayer János veze
tésével kivonultak Kossuth Lajos mauzóleumá
hoz a temetőbe. Az ünnepi beszédet Maday 
Gyula mondotta a mauzóleum lépcsőjéről. Az 
egyetemi ifjúság nevében Putnoky István mon
dott beszédet. A Függetlenségi és 48-as párt 
Király Aladár ny. főispán vezetésével rendezett 
impozáns gyászünnepségvt Kossuth sírjánál. A 
független frontharcos P?r/ej/-párt nevében vi
téz Perleg Lajos fővárosi bizottsági tag beszélt. 
A 17/. kerületi Függetlenségi és 48-as párt kör 
vasárnap ünnepség keretében hódolt Kossuth 
Lajos emlékének. B Virágh Géza elnök, majd 
dr. Ladányi Miksa főtitkár beszéltek.

— Megkezdődött a hadirokkant jelvények ki- 
osztóra A Hadirokkantuk Országos Szövetsége 
vasárnap kél dlszgyülést és egy országos vá
lasztmányi gyűlést tartott a fővárosban, ame
lyen több mint ezer hadiorkkantjelvényt osztot
tak kt.

— Rohamosan emelkedik nz Influenza- 
megbetegedések száma Debrecenben. Dcí’- 
rccenböl jelentik: Dr. Láng Sándor tiszti
főorvos ma ujabb statisztikát áliilott ősszé 
:i debreceni influenzaincgbctcgcdéfick szá
máról. Eszerint Debrecenben vasárnap 10ü6 
fekvő beteg szenved influenzában. Ez a 
szám 101 százalékkal magasabb u legutóbbi, 
négy nappal ezelőtt kiadott statisztikánál.

— Ipartestületi választás Egerben. Egerből 
jelentik: Vasárnap tartották meg óriási érdek
lődés mellett Egerben az Ipartésliilet-elnöki vá
lasztásokat. Heves harc után újból és harmad
szor Radil Károlyt választották meg. körülbelül 
-záz szótöbbséggel Joó Gyulával szemben.

— A m. klr, osztói) sorsjáték csütörtöki fő- 
és záróhuzá-.An n legnagyobb nyereményt, 
illetve u nagy jutalmat. .100.000 (háromszáz- 
ezer) pengőt uz 69538. számú sorsjeggyel is
mét u Török A. és Társa Bankháza Rt. (Buda
pest. IV., Szervita-tér 3.) szerencsés vevői 
nyerték.

Ne fogadjon el
*O flllArArt mAst, mint valódi 
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A pestszentlőriücl revo'ueres gyilkosság 
gyanula alatt elfoglak egy Budapesten 

élű orosz motorszerelőt
Ifiig hőt gyanúsított Került a rendőrségre, de eddig egyikre sem 
sikerűit rábizonyítani a gyilkosságot — Jelentkezett egy taxi- 

soflűr, aki a lipotkOruü bankrablókat üldözte TELEFUHKEH121
A főkapitányságnak mintegy százötven 

detektivje áll talpon már harmadik napja, 
nagyban áll a hajtóvadászat 

a lipótkörutl bankrablók, tegnap este óta 
pedig a pestszentlőrinci garázsban történt 
gyilkosság tettesei után is.

Englert Imre orvostanhallgatót, akit a 
Filtex-gyár pestszentlőrinci lakótelepének 
garázsában tettenért betörök revolvergolyó
val leteritettek, szombaton este bekövetke
zett halála előtt részletesen kihallgatta a 
vizsgálóbíró. A szerencsétlen ember elhaló 
hangon mondotta, hogy

nem emlékszik határozottan, hogy két 
vagy húrom ember volt a garázsban.
Arra azonban határozottan emlékszik, 

hogy a betörő, aki rá lőtt, magas, vállas férfi 
volt, a hátán hátizsákkal, mig a mellette 
álló társa alacsonyabb, véznább termetű 
férfi volt.

Englert Imre holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították é.s valószínű
leg hétfőn fogják fölboncolni. A gyilkos 
golyó bent maradt a testében és a későbbi 
nyomozás szempontjából fontosnak tart
ják, hogy megállapítsák,

milyen kaliberű és milyen gyártmányú 
fegyverrel terítették le Englert Imrét.
A rendőrség a betörővilágban keresi a 

tetteseket, a notórius autó- és motorkerék- 
pártolvajok között, mert kétségtelennek 
tartják, hogy

csak olyan emberek járhattak a pest
szentlőrinci garázsban, akik Járatosak 

a motorszerelésben
Erre mutat az is, hogy sikerült is nekik 

leszerelni az egyik motorkerékpárról egy 
Bosch-gyánmányu akkumulátort, amit el is 
sittek. A motorszerelőkre vonatkozó fölte
vés alapján a rendőrség eddig

nyolc embert fogott gyanúba
és mind a nyolcat előállították.

Ezek közül hatan már büntetve voltak 
lopás miatt, de most sikerült pontos alibit 
igazolniok. A hetedik előállított szintén 
alibire"hivatkozik és ennek a kivizsgálása 
folyamatban van. A nyolcadik előállított

egy Budapesten élő orosz származású

Csekonics Iván grófnak a Nemzeti 
Kaszinóból való kilépését kérik 

a kaszinó katonatiszt-tagjai
A Windischgraetz Csekonics-affér miatt kívánják a gróf 
kilépését, különben ök volnának kénytelenek lemondani 

kaszinói tagságukról
A Nemzeti Kaszinó körül nagy izgalom

mal tárgyalják a herceg Windischgraetz— 
gróf Csekonics-ügy újabb érdekes fejlemé
nyeit.

Mint ismeretes ,a két arisztokrata közölt 
lovaglás ufTér 

támadt, amelynek során gróf Csekonics 
Iván azt a kijelentést tette Windiscligraetz 
megbízottai előtt, hogy „herceg Windiscli- 
graetz-et a frankper óta lovagias elégtétel 
adásra, illetve vevésre alkalmatlannak 
tartja, mert öt nyerészkedésből kifolyó bűn
tény mialt a bíróság jogerősen elitélte.'*

Windischgraetz erre a kijelentésre egy 
éleshangu levéllel 

válaszolt és gróf Csekonics Iván ezért a sú
lyos sértésért

durva becsületsértés
címén beperelte a herceget. A törvényszék 
Z'e/ős-tanácsa az elmúlt napokban tár
gyalta az ügyel és Windischgraetz-et felmen
tette a becsületsértés vádja alól.

motorszerelő.
aki szintén azt állítja, hogy semmi köze az 
ügyhöz, de eddig még nem tudott elfogad 
ható alibit igazolni

Az orosz motorszerelőt másik társával 
együtt

egyelőre a főkapitányságon tartották 
és ügyükben tovább folyik a vizsgálat.

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
a detektivek

nagyszabású razziát rendeztek Pest- 
szentlőrlnccn, Kispesten és környékén.
Sorrajárták a gyanús lebujokat, de ellá

togattak nz összes vendéglőkbe, korcsmák
ba, szórakozóhelyekre és kutattak azután 
is, nem kinált-e valaki eladásra egy Bosch- 
akkumulátort. A hajnalig tartó hajtóvadá
szat azonban nem járt eredménnyel é.s a 
rendőrség most számos más irányban is ku
tat a tettesek után.

Lankadatlan eréllvel folyik a nyomozás 
a lipótköruti autós-revolveres bankrablók 
után is.

A rendőrség nagy fontosságot tulajdoní
tott annak a taxisofTőrnek, aki csütörtökön 
délben a főkapitányságra vitte Wellisch 
építészt, a lopott autó tulajdonosát. Ez a 
sofTőr ugyanis az autó gazdájával együtt a 
Gróf Tisza István-utca közelében találko
zott a menekülő bankrablókkal, de amikor 
azok észrevették, hogy nyomukban járnak, 
leugrottak a kocsiról és azt hátrahagyva, 
egy 5-ös jelzésű villamosra ugrottak fel me
netközben.

A taxisoffőr jelentkezett a rendőrségen és 
elmondta, hogy ő

körülbelül kétszázötven lépés távolság
ról látta csak a három fiatalembert 

és nem tud róluk pontos személyleirásl 
adni. Arra emlékszik csupán, hogy mind a 
hárman sapkában voltak. Ruhájukat, arcu
kat nem tudta jól kivenni.

A rendőrségnek igen megnehezíti a mun
káját, hogy

egyetlen komoly személj leírást sem 
kapott,

ahányan még jelentkeztek a rendőrségen, 
mind más és más személyleirást adtak.

Az ítéletet és Indokolását szombaton 
kézbesítették ki a feleknek

s ez adott ismét aktualitást a két arisz
tokrata affér jenek.

Kaszinói körökben ugyanis élénken per- 
traktálják a feltűnően érdekes indokolás 
egyik-másik részét. Az indokolás szerint a 
herceg a frankperben „egyedül tulbevitett 
hazafiasságból járt el, abban a biszemben, 
hogy a francia frank általa és társai által 
elképzelt módon való megkontreminálása 
által magyar hazája sorsát jelentékenyen 
megjavíthatja. Kétségtelen tehát, hogy sér
tett nyilatkozatával a vádlottat egyéni erköl
csi reputációjában támadta meg. A törvény 
szék ezért úgy találta, hogy vádlottnak az 
inkriminált levélben foglalt becsületsértés 
elkövetésére a fömagánvádló kihívó visel
kedése adott okot**.

Gróf Csekonics barátai a héten nkciót In 
ditottak, hogy függetlenül a bírói Ítélettől — 
azaz éppen azért, mert a felmentő ítélet és 
indokolása teljesen tisztázta most már a

Vételkónysxor nélkül bemutatják t
Audion Vili. Váll. VI.. Nagymezőa. 31. Tel.: 113-75. 
Dr. Bonilla ós Gönczi, Baross-lér 2. Tel.: 313—61 
Chntura László, Ferenciek tere 2. Telefon: 836—61 
Dénes Testvérik. Teréz-körul 26. Telefon: 135—76 
(> ni n ni boa Jen<i. Apponyi-iér 1. Telefon: 833 — 36.
Halmos Aladár, Horthy Miklós-ul 46 Tel.: 585—77.

Kammer és Társa \ ilmos császár ul 5. Tel : 2*9—42 
Kiiniiiier és T» -rut 51 Tel.; 354—16
Kori l.aiss l'e eleton: 863-05.
Mnrnili Frigyei *7. Telefon; 310—28
Rádiónova. Vá. Telefon: 832--88
Vigadó Rádió. Telefon: 813-08.

rádiót vesz.

Garantált külföldvevő 2+1 
csöves készülék, egyen- 

vagy váltóáramra 

mnavM 
avinnMavi

bíróság elölt is Windischgraetz szerepét — 
újra felvegyék a két fél közölt a lovagias- 
ügy tárgyalásainak fonalát, az illetékes fó 
rum azonban arra az álláspontra helyez
kedett, hogy

gróf Csekonics Ivánnak az elmúlt esz
tendő alatt elég ideje lett volna lovagias 

elégtételt adni a hercegnek.
a történtek után tehát nincs helye a lova 
gias eljárásnak. Erre az álláspontra helyez 
kedett maga Windiscligraetz is.

Tekintettel arra, hogy mind a két arisz
tokrata tagja a Nemzeti Kaszinónak, az ügy

Letartóztatták a kispesti 
gyermekgyilkos leányanyát 

Az elcsábított leány megölte törvénytelen 
gyermekét, hogy a „szégyentől" megszabaduljon

Vasárnap délelőtt a Mosonyi-utcai rab
kórházból a főkapitányságra kisérték Bárdy 
Etel 25 éves takarítónőt, akit kihallgatása 
cs beismerő vallomása után

gyermekgyilkossá#
büntette címén előzetes letartóztatásba he
lyeztek.

Február 14-én Kispesten a Deák Feren- 
utca 2. számú házban gyermekgyilkosságot 
fedeztek fel. Az udvarban lévő fáskamrá
ban a szén alatt,

papirosba csomagolva egy megfojtott 
fiucsccseinő holttestét találták.

A megindult nyomozás csakhamar megál
lapította, hogy a gyilkosságot a ház egyik 
lakója, Bárdy Etel takarítónő követte el, 
aki azonban a bűncselekmény elkövetése 
után eltűnt hazulról. Később kiderült, hogy 
Bárdy Etel szökés közben fájdalmai követ
keztében összeesett az utcán és kórházba 
vitték.

A rendőrség intézkedésére csakhamar a 
rabkórházba szállították ál, majd miután 
az állapota annyira javult, hogy kórházi 
ápolásra már nem szorult, előállították a 
főkapitányságra.

A gyermekgyilkos anya töredelmes 
beismerő vallomást tett a rendőrségen.

Elmondta, hogy hosszabb ideig ismeretség
ben volt egy iparoslegénnyel, aki házassá
got ígért neki. A fiatalember, amikor meg 
tudta, hogy a takarítónő anyai örömök 
elölt áll,

faképnél hagyta
és azóta nem is jelentkezett.

Bárdy Etel, aki maga is a legnagyobb 
gondok közöli tengődött, tudta jól, hogy 
gyermekét nem tudja eltartani, a menhely- 
re sem akarta beadni, mert

wégyelte, hogy töryénytelcn gyermeke 
van

s ezért elhatározta, hogy megöli gyermekét 
és azután öngyilkosságot követ cl. A kis

mos! már a kaszinó választmánya elé kerül*  
Értesülésünk szerint

a Nemzeti Kaszinó több katonatiszt 
tagja szombaton este már azzal a ké
réssel fordult a kaszinó vezetőségéhez, 
gondoskodjék arról, hogy gróf Cseko- 
nies Iván levonja a konzekvenciákat és 

lépjen ki a kaszinóból, 
mert különben ők lennének kénytelenek 
csoportosan lemondani kaszinói tagságuk
ról.

A katonatiszt kaszinói tagok' lépése ért*  
befő izgalmat kelt nz előkelő társaságokban.

fiúcskát az ágyban a dunyha alatt 
vánkossal megfo'totta, 

becsomagolta holttestét, kivitte a fáskam- 
rába s a szén alá ásta el. A gyilkosság után 

elment hazulról azzal a szándékkal, 
hogy a kispesti állomásnál a vonat elé 

veti magát.
Tervét azonban nem valósíthatta meg, mert 
időközben összeesett az uccán és a mentők 
a kórházba szállították.

Angol u’ságiró rádió
előadása Magyar

országról
Az angol közéletnek egy érdekes tagja tar

tózkodik most Budapesten s a rádión előadást 
fog tartani Magyarországról. Sir Evelyn 
Wrench újságíróról van szó, akii január else
jén emelt lovagi rangra az angol király, a 
közélet terén szerzett érdemei elismeréséül.

Sir Evelyn Wrench már néhány évvel ez
előtt járt nálunk cs ittléte óta többször tett 
tanúságot irántunk való jóindulatáról.

Tulajdonképpen nagyon érdekes a karrierje 
Sir Wrenchnek. Mindössze ötvenesztendös.

Harminc évvel ezelőtt képeslevelezőlap- 
kereskedő volt Londonban.

Összeköttetésbe került a NorfhelifTe-sajlókon- 
szérűnél, majd később munkatársa lelt a 
Dailg Mailnek.

Huszonegy esztendővel ezelőtt Overse.es cí
men egv társadalmi egyesületet alapitott, 
amely tulajdonképpen magyarul „Tengeren
túli angolok társaságának" nevezhető és rÖvi'l 
idő alatt a társaságnak ötvenezer tagja volt. 
Később azután megalakította az angolul be
szélő uniót, amely alakulatnak a legszebb 
klubhelyisége van Londonban és amellett Ang
liában és Amerikában mindenütt fiókokat ala
pítottak.

Sir Wrench legújabb alapítása All Peoplcs 
Associntion (Valamennyi nén szövetségei és 
ennek itt Budapesten Is van fiókja.

Az .i. P. A. első előadását hazánknak szen
telte.

Overse.es
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A ttr| ufires támadása kUlOnuáitan 
áld felesege ellen a Teréz-köruton

A merényiéi után a rwi dörségan Öngyilkosságot 
kísérőit meg

Vasárnap délután hat óra tájban halni 
ma*  tömeg verődött össze h Térés-körút .33 
számú há/ előtt. A kapualjban egy vérző, 
eszméletlen nő feküdt, mellette pedig egy 
r-l dúlt arcú férfit köhizlek össze az utcáról 
lesiető rendőrök.

Fosztó Béln 35 esztendős munkanélküli 
Asztalos

hónapok óla k ti lön vállán élt feleségéiül.
Fosztó rahiáius, bázsárlrjá ember * ezért 
hagyta otl nz asszony. aki négy gyermeké- 
vei Pesterzsébetre kiörtözött, a férfi pedig 
Romániába ment. lM>gy munkát találjon. 
Posztónak azonban nem sikerült Romániá
ban sem elhelyezkednie, visszatért Buda
pestre és többször felkereste feleségéi, 

kit kérlelni kezdett, Imgy térjen vissza 
hozzá.

költöznének ismét össze, nz asszony azon
ban hullani sem akart erről. Fosztó

héjszer klsérellr meg, hogy feleségével 
klhókllljűn,

dtr az asszony minden alkalommal elutasi- 
tudta.

Néhány nappal ezelőtt Fosztóné pester 
zsébcli lakásáról nővéréhez, Bárány István- 
néhoz költözött, i>ki n Teréz-körul 33. sz. 
ház bázfelugyefönóje. Vasórnap Foaztóné 
kinn állott a ’lVréz-küruti húz kapuja előtt, 
amikor hirtelen elébe toppant férje s inge
rült hangon szemrehányást telt neki, hogy 
nem teljesíti kérését. A következő pillanat

Gázolt és továbbrobogott 
egy automobil Budafokon

Az áldozat gyalog indult Budapestre, de útközben 
összeesett és kórházba vitték

Vasárnap délután Budafokon súlyos 
autógdzalás történt. Friedmann János 23 
esztendős gvári munkás a Fő-utcában sé
tált. Amikor lelépett a járdáról, hogy a 
szembenlé'ö gyalogjáróra menjen át, egy 
sebesen száguldó aujó rohant feléje, a gyári 
munkás már nem tudott elugrani a gép
kocsi eléd,

a kerekek elkapták 
és Friedmann. el vágódott az úttesten. h gá
zoló autó st*f<  >rje nem állt meg, hanem

vad Iramban száguldott tovább.
A Járókelők odasieltck az elgázolt cm- 

berhez^ kihívták a mentőket, mire azonban 
a inenlők autója megérkezett, Friedmann 
már eszméletre tért x miután úgy látszott,

Kitüztéli a főtárgyalást a bánokszent- 
györgyi cigányirtás bünperében 

Háromrendbeli gyilkosságnál vádolják a gazdalegényeket, 
akik bosszuból agyonlőttek két ciganynőt és egy kis gyerekei

Nagykanizsa, március 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tént.) A nagykanizsai törvényszék most tűzte 
ti a főtárgyalóit n bánokszeiilgyörgyi cigány- 
Irtás bünpörében. Emlékezetes, hogy Horváth 
György é» Horváth Sándor várföldei cigányok 
dorongokkal véresre verlek két községben gaz
dát, a Lukács fivéreket. A várföldei legények, 
akik különben is gyűlölték az erőszakos, durva 
falubeli cigányokat,

büntető expedíciót nrerveslck,
hogy elbánjanak velük.

A cigánykor lakosai megtudták. hogy valami 
készül ellenük, elmenekültek a szomszédos 
Hónoktsentgyfirgy faluba, hogy ott a cigány- 
toron a vAlyogptitrihnn keressenek menedéket.

Rövidesen megérkezett azonban Várföldéről 
• büntető expedíció é*  n csöndes estében 

ftorfUtek dördültek el.
A várföldei legények fegyvergolyói áthatoltak 
,-i vályogpulrikon és három embert sebeztek 
halálra. Holtan marudt Horváth György cl- 

Eltűnt Móric, a budapesti éjszaka 
groteszk figurája

Nem volt rendben aa állampolgársága, ki akarták toloncolni, ráadásul 
még nyomorgott is és most öngyilkossági szándékkal elbuidosott

ban a férfi hosszú pengéjű zsebkést kapott 
elő zsebéből és feleségére támadt vele

Homlokán, arcán, kezén súlyos sérülé
seket ejtett az asszonyon, aki véresen, 

sikoltozva menekült férje elől.
A véres támadásra és az asszony sikoltozá
sára a járókelők összeverődtek a hóz előtt 
és Fosztó Bélát, oki a merénylet utón el 
akart menekülni, közrefogták s a: clösiető 
rendőröknek adták át, akik

kicsavarták kezéből a kést és megkötöz
ték.

A szerencsétlen asszonyt pedig bcszállitot- 
lák a házmesterbikásbH. Megjelentek a 
mentők is, akik bekötözték az asszony sú
lyos sebeit, majd kórházba vitték.

A házbelick elmondották, hogy Fosztó 
Béla napok óta leselkedett feleségére. Leg
utóbb, amikor a házban járt, 

öngyilkosságot próbált elkövetni, 
fel akarta vágni karján az ereket, de telté
ben megakadályozták, úgyhogy semmi ko
molyabb baja nem történt. Fosztó! a rend
őrök előállították a VI. kerületi kapitány 
ságra, majd a főkapitányságra vitték,

Panzió a kapitányságon
egy óvatlan pillanatban zsebkésével 

felvágta csuklóján az ereket.
A mentők a Hókusba-kórházba szállították, 
ahol bekötözték, de sérülése jelentéktelen. 
úgyhogy a kórházból a főkapitányságra 
vitték, ahol őrizetbe vették.

hogy komolyabb baja nem történt, nem is 
szállították a kórházba, hanem a helyszínen 
hagyták. Friedmann János

a gázolás utón gyalogazerrel indult el 
Budapest felé.

Egészen a Horthy Miklós-utig jutott el, itt 
azonban hirtelen rosszul lett és összeesett, 
úgyhogy újból a mentőket kellett értesíteni. 
A mentőorvos megállapította, hogy a sze
rencsétlen ember

belső sérüléseket szenvedett
és nyomban kórházba szállították.

A rendőrség erélyes nyomozást indított 
az elmenekült gázoló autó vezetőjének fel
kutatására.

gányvajda 21 éves szép fiatal felesége, Kólóm 
pár Erzsébet, halálos sebet kapott Kolompár 
Vilma 20 éves cigány nő és egy golyó átiurta 
Kolompár Vilma 3 esztendős kisfiának a fejét.

Hetekig tartó vizsgálni után Szőke József és 
Kele Géza várföldei gazdalegényekre terelődött 
a gyanil, akik közül Szőke hózről-hárrn járt, 
hogy megszervezze a büntető expedíciót. Szőke 
és Kde beismerd vallomást tett, de

máig irat találták ni cg a fegyvereket, 
amelyekből a halálos lövéseket leadlák.

Nemrég fejeződött be nz ügyben a vizsgálat 
és a feleknek kikézbesitettek a vádiratot. A 
törvényszék április közepére

kitűzte ■ főtárgyaidat ■ gyllkossdgl bün- 
pörben.

ötven tanút Idéztek meg a tárgyalásra.
A rend főutat fására karhatalmat vezényel

nek ki
és csak belépőjeggyel lehet bejutni a tárgyaló
terembe.

közönséget szórakoztatta.
Hrrfp *,  Ml •P"' *y«rmrk.

Járt e.wlben. .kik o<taha>. a Hungíria-kőniti 
kis albérleti lakkaban a legnagyobb goodok köri 
tengődtek.

NX'uic ugyanis nem kapott fizetést, hanem 
abból a borravalóból kellett eltartania magát 
és családját, amit a közönségtől hébe-hóba ka
pott. Ez pedig a viszonyok rosszabbodtával 
egyre kevesebb lett. Éveken keresztül, mig téli 

foglalkozása is volt Móricnak, valamivel jobban 
ment a sorsa. A Táborin ruhatárában volt olyan
féle

köszilnöember,
aki segített a vendégeknek a kabátot levenni, 
vagy feladni. Ezért Is kapott pár fillért. De 
amikor becsukott a Táborin,

Móric elvesztette ezt az állását Is
és bizony télen csak abból a pór fillérből éldc 
géltek, amit régi Ismerőseik szánalomból adtak 
nekik.

Az anyagi gondok mellé egyéb bajok is jötte!.. 
Már tavnlv nyáron keservesen panaszkodott, 
hogv bajok vannak a hatósággal. Lengyelor
szágban született, de már kisgyerek korában 
idekerült, egy szót nem tud lengyelül, mindig 
itt élt Magyai országon és mégis

az a veszély fenyegeti, hogy kitoloncolják 
családjával együtt. Móricnak nem volt annyi 
pénze, hogy a szükséges iratokat beszerezze és 
ez okozta a bajt. Tavaly egyszer már beidézték 
az Idegenellenőrzö hivatalba s közölték vele, 
hogy

egy héten belül cl kell hagynia Magyar
országot,

vagy különben kitoloncolják. Móric, összetett 
kézzel könyörgött, hogy hagyják itt, hiszen ö 
nem nétett soha senkinek, nem volt baja vele a 
hatóságoknak, de mégsem hallgattak rá. Elke 
seredésében ekker elhatározta, hogy öngyilkos 
ságot követ el Ki is ment a Dunapartra azzal 
a szándékkal, hogy bcleugrik a Dunábn, de az 
utolsó pillanatban észrevették öngyilkossági 
szándékát és megakadályozták elkövetésében.

Az öngyilkossági kísérlet után egy-két pro 
lektor közbenjárt AíXír/c érdekében és pár hó
napon keresztül nem Is volt baja az állampol
gársága körül. Az utóbbi időben azonban

Budapesten is nyomozzák az álarcos 
amszterdami vasúti rablókat

Nyomra vezet az elmosott irásu levelezőlap postabélyegzője
Érdekes rádiókörözés ügyében indult 

meg vasárnap a nyomozás a budapesti fő
kapitányságon. Az amszterdami rendőrfő
nökség küldött ugyanis jelentést Budapest
nek, hogy’ az ott néhány nappal ezelőtt 
vakmerő módon véghezvitt

vasutrablás egyik tettese Magyarország 
felé menekült

és minden valószínűség szerint Budapesten 
kíván megbújni a nemzetközi üldözés elől.

Egész Európa rendőrsége keresi most né
hány nap óta nz Amszterdam mellett elkö
vetett vasutrablás tetteseit, akik amerikai 
kalíindorfilmekct megszégyenítő tempóval 
és lélegzetállitő bátorsággal hajtották végre 
a bűncselekményi. Alig hagyta el ugyanis 
a keleli-exprcssz az amszterdami pályaud
vart éjfél lilán néhány perccel.

a vonat tetején két álarcos, sportsapkás 
fiatalember kúszott előre a posta

kocsiig,
ahol revolverrel kényszeritették az ott tar
tózkodó személyzetet, hogy a pénzkészletet, 
körülbelül 10.000 holland forintot adják át 
nekik. Az egyik bandita ezután akrobata
ügyességgel az ütközőkön át feljutott a 
mozdonyra, ahol ugyancsak revolverrel 

klkényszcrltette azt, hogy a vonat fu
tását meglassítsák.

A következő pillanatban mindkét rabló le
ugrott a vonatról és eltűnt az éjszaka sötét
jében. Hiába kutatták át az egész terepet, 
röviddel később az amszterdami rendőrség 
hamarosan kiérkező riudókészültségénck 
rel'lektorjai — nyomukveszett.

Az egyetlen nyom, az a kabát, amelyre a 
vonat utolsó kocsijának tetején bukkanlak. 
Ezt minden valószínűség szerint

az egyik tettes vetette le, hogy köny- 
nyebben mozoghasson.

Az átkutatott felsőkabát egyik zsebében 
mindössze egy ceruzával írott, teljesen el
mosódott szövegű levelezőlapot találtak, 
amelynek szintén alig olvasható bélyegző
jén a budapesti posta jelzését vélik felis
merni a nyomozó hatóságok.

A megfélemlített vasúti alkalmazottak 
elmondották, hogy az egyik támadó rossz, 
tört németséggel beszélt. Az amszterdami
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ismét fenyegette a kitoloncolás veszélye, 

azonkívül anyagi helyzete is egyre rosszabbá 
dott.

Négy nappal ezelőt azzal búcsúzott feleségé
től, hogyha nem tudja elintézni ügyét és mm 
sikerül valami alkalmi munkát kapnia,

többé már vissza sem jön.
Azóta nem is jelentkezett setn a lakásán, s<m 
azokon a helyeken, ahol napról-napra meg szo
kott fordulni. Attól tartanak, hogy

beváltotta öngyilkossági szándékát
és a budapesti éjszaka kedvenc, szórakoztatója 
talán már nincs is az élők sorában.

rendőrség ebből arra következtet, hogy a 
banditák — vagy csak az egyik —

magyar származásúak
s Budapesttel nexusban vannak — éppen 
ezért, a pontos személy leírás megküldése 
mellett erélyes nyomozás megindítását kért 
tűk a pesti főkapitányságtól*  ”

A vasárnap folyamán tehát már a budin 
pesti detektivek is bekapcsolódtak a nenu 
zetközi nyomozás munkájába.

oicsö irasuöii ^szeryösar
2 drb arany Jegygyűrű .. P 21 
Arany karóra ..................... P 22
Gyönyörű svájci karóra .. P 15

BrilliAnsok napi áron alul 
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Olcsó gázgyári szén me
séjével szélhámoskodott 

Vasárnap letartóztatták
A büntetötörvényszék körözölevele alapján a 

rendőrség csnlás címén letartóztatta Hátfal' y 
János 30 éves volt magánhviatalnokot. Hátfalvy, 
aki 1027 óta állás nélkül van, több ismerősét 
felkereste és elmondotta, hogy neki kilüuö ősz- 
szeköttetése van a gázgyárral és

módjában áll jóval olcsóbban szenet azé- 
rczal,

mint amiyen áron ezt a szeneseknél lehet kapni.
Az emberek örömmel fogadták az ajánlatot 

és kisebb-nagyobb összegeket adtak ót a fiatal
embernek. A megrendelők azonban hiába vár
tak izgatottan a szénre, az csak nem érkezeit 
meg, de

eltűnt a fiatalember la.
A gázgyárnál érdeklődtek, ahol megállapították, 
hogy Hátfalvy semmiféle összeköttetésben DÍn«s 
velük és visszaélést követ el okkor, amikor 
arra hivatkozik, hogy ő a Házgyártól olcsón 
tud szenei beszerezni. Nyolc károsult fordult a 
rendőrséghez. Miután lakásán nem találták, a 
büntetötörvényszék

körözőlevclet bocsátott ki
a fiatalember ellen. Tegnap Hátfalvy újból föl
tűnt a fővárosban, mire előállították a rend
őrségre, ahol a körözölcvél alapján letartóztat-

Ncgv nap óta nyomoz a főkapitányság eltű
nési osztáha I anaier Mórié 42 éve*  artista után 
aki •gvik< a nyári Budapest Icgnén’zerübb mu- 
láttáiéinak. A kisiiövéiü emberke at Angol 
Parkban szórakoztatja a nvárl szezónbnn a kö
zönséget é*  a főváros up.ejn nagyja, aki csak 
egvszci is megfordult a parkban jól Ismeri és 
szerelt .V»ri<-<>/. aki

bnkfeneeket hány a renepavlllon környé
kén, műsort árul, vicceket mond és tarka
barka ruhájában, színes cilinderében bű

vészmutatványokat la produkál.
Csak Móricnak hívja mindenki s a kis emberke 
látszólag a legboldogabb emberek közé tarto
zik

Ez a jókedv azonban csak látszólagos. Mig n

össze-vissza néhány pengő
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Zita királyné és Ötté királyfi 
Amerikába utaznak

— a Chicago Tribüné szerint 
flPDonvl György gró! cáfolta az amerikai lu 

„sze fizáci js “ leisneósó!
'A Budapesten megjelenő Információ 

cimü laptudósitó Párisból keltezve egy táv
iratot közöl vasárnapi kiadásában, mely a 
következőkép hangzik:

Paris, március 20.
A Chicago Tribüné szenzációsan hangzó 

londoni jelentést közöl
Eszerint Zita királyné, aki néhány nap 

múlva Londonba érkezik, rész tvesz április 
10-én a Habsburg család londoni tanács
kozásán, kibérelte a westminsteri herceg 
jachtját. Zita királyné az angol fővárosban 
a Mensdorf-Pouillv grófi palotában lakik és 
ott lesz az április 10-iki tanácskozás is, 
amelyen az elmúlt években felmerült kü 
lönböző nézeteltéréseket tárgyalják meg.

A Chicago Tribüné szerint Zita királyné 
Ottó királyfi, továbbá Adelaile és Sarolta 
főhercegnők kíséretében a kibérelt jachton 
átkel az Atlanti Óceánon. Amerikában a 
jacht a bostoni kikötőbe fut be és amerikai 
tartózkodásuk alatt a királyi vendégek a 
PálfTy és Erdődy grófi családok vendégei 
lesznek. A jacht útjában visszafelé érinteni 
fogja Madeira szigetét, ahol meglátogatják 
Károly király sírját.

Az esetben, ha időközben sikerült az 
osztrák kormánynál elintézni, hogy megen
gedjék Károly király hamvainak hazaszál
lítását, a jacht fedélzetére veszi a koporsót. 
Károly király földi maradványait ezesetben 
nz lsei hegyén temetik el. Tirolban.

A Chicago Tribüné állítólagos köziemé 
nyére vonatkozólag a Hétfői Napló munka
társa kérdést intézett

GRÓF APPONYIGYÖRGY 
országgyűlési képviselőhöz, információt 
kérve a Chicago Tribüné híradásáról.

Gróf Apponyi György, aki tudvalevőleg 
édesanyja révén közeli rokonságban van a 
közleményben említett Mcnsdorff-Pouilly 
gróffal, a következőket mondotta:

— Fantasztikus kitalálás, mintha Zita

királyné, illetőleg a Habsburg-család Lon
donban tanácskozást tartana, mert hiszen 
amennyiben ilyen családi tanácskozás 
tervbe volna véve, akkor nem a királyné 
menne Londonba, hanem

a családtagok utaznának a királynéhoz.
— MensdorlT-Pouilly gróf, — aki külön

ben nagybátyám — annakidején osztrák
magyar nagykövet volt Londonban, palotája 
• •tt nem volt, mert hiszen a köoetségi palo
tában lakott.

— Éppen olyan fantasztikusnak tartom 
az Atlanti-óceánon való átkelést és az ame
rikai utazást

Amerikában nincsenek Is PálfTy és 
Erdődy grófi családok.

Egyetlenegy PálfTy gróf van Kanadában, 
aki azonban teljesen szegény ember és ott 
próbál most kenyerei keresni. Nem való
színű tehát, hogy vendégül láthatná Zita 
királynét és családját. Éppen olyan képte
lenségnek tartom azt is, hogy azzal a jacht
tal, amellyel állítólag Zita királyné Bostonba 
utazna,

hazahoznák Károly király hamvait
Osztrák lapokban is volt ugyan szó arról, 
hogy Károly király hamvait osztrák földön 
temessék el, ez a terv azonban egyelőre nem 
időszerű. Egyébként a Chicago Tribüné 
cikkírója, véleményem szerint, egy olyan 
amerikai újságíró lehet, aki még sohasem 
járt Európában és egyáltalában fogalma 
sincs az európai viszonyokról és igy ezt az 
egész közleményt

szemenszedett ostobaságnak tartom, 
amelyen talán még bosszankodni sem sza
bad, hanem csak nevetni.

Apponyi György gróf kijelentései tehát 
megcáfolják a Chicago Tribüné kétségtele
nül amerikai ízű, de teljesen tájékozatlan 
híradását.

Kozarek Antal hóhér vasár
nap influenzában meghalt 

Tichy Árpád kivégzésén meghUlt, ágynak eseti, 
kórházba került és a tüdőgyulladás végzett vele 
Sürgősen kiiriák a pályázatot a megüresedett 

hóhéri állásra
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Vasárnap délután öt órakor a Szent 
László-kórház járványosztályán negyvenhét
éves korában tüdőgyulladásban meghalt 
Kozarek Antal állami ítéletvégrehajtó

Kilenc nappal ezelőtt szállították a Szent 
László-kórházba Kozarek — vagyis

igazi családi nevén Kotzourek Antalt.
Az állami bakó szövődményes influenza tü
netei között betegedett meg. Legutóbbi 
„munkáján", Tichy Árpádnak, a ráckevei 
gyilkosnak kivégzésénél betegedett meg. 
Ezen az estén csikorgó hideg volt s

Kozarek megfázott az akasztáson.
Pár nap múlva influenza-tünetek léptek föl 
és a hatalmas, robusztus embert a betegség 
leverte a lábáról. A felesége ápolta, orvost 
is hivott hozzá, de végül is be kellett szál
lítani a Szent László-kórházba.

A kórházban Kozarek Antalt mindennap 
meglátogatta a felesége és az édesanyja, de 
naponta eljött hozzá Rácz és Balázs is:

a két pribék nap-nap után ott ült a fő
nök betegágya mellett, 

vigasztalták és ajándékokat hoztak neki.
Három nappal ezelőtt rosszabbra fordult 

az állapota és az orvosok megállapították, 
hogy a helyzet válságos. A szövődményes in 
iluenza mellett régi májbetegsége is kiújult.

a nagyerejü, vasöklü, blkanvaku ember 
szervezete nem tudott megbirkózni a 

kórral,
tüdőgyulladás lépett fel és vasárnap 

délután öt órakor kiszenvedett,
a tüdőgyulladás volt a halál közvetlen oka. 

Kozarek Antal már
a második volt a családban,

aki hóhéroskodott. Apja szintén kinevezett 
hóhér volt.

A fia szinte gyermekies szeretettel és ra
jongással beszélt még most is az apjáról, 
akitől a mesterségét örökölte. Az öreg Ko

zarek halála utón Rali Mihály, majd Goid 
Károly kapták a hóhéri állást és Gold ha
lála ulán a fiatalabb Kozarek is megpályáz
ta a hóhérságoL

Sok pályázóval kellett fölvennie a ver
senyt, de a választás végül is Kozarek An
talra esett. Pályázati kérvényében 

hivatkozott a családi tradíciókra, 
azonkívül arra is, hogy a világháborúban 
már teljesített hóhéri szolgálatot: összesen 
nyolc kémet akasztott.

Kozarek Antalt, aki
a székesfőváros gyepmestere volt, 

ki is nevezték állami Ítéletvégrehajtónak és 
mint elsőosztályu műszaki altiszt szerepelt 
az igazságügyi alkalmazottak között. Két 
segédje közül Balázs Pál régebben színházi 
diszletmunkás, Rácz Kálmán pedig vasmun
kás volt.

Kinevezése után jóidéig nem volt akasz
tás, majd

Balassagyarmaton tartotta premierjét, 
amikor Ferencit Pált, a kétbodonyi család- 
írtót akasztotta föl. Utána a rablógyilkos 
pécsi csendőrt, majd három arzénes asz- 
szony következett. Ezután megint sokáig 
szünetelt a munkája, de jött a statárium és 
újabb három delikvens akadt: Ondi Sándor, 
a bankrabló, Horváth István, a rendőrgyil
kos és végül Tichy Árpád.

Nyolc akasztással indult hivatalos pályá; 
jára és ezen a pályán is

nyolc embert akasztott
biztos kézzel.

Amilyen robusztus ember volt és amilyen 
félelmetes és zord volt a mestersége, olyan 

szelíd, jámbor és békés ember volt 
„magánéletében" az állami Ítéletvégre

hajtó.

feleségével és az édesanyjával. Valósággal 
becézte őket. De nemcsak a családjával, 
hanem mindenkivel szemben békés, csöndes 
és halkszavu volt a gyermekesen kékszemü 
és szelíd tekintetű hatalmas szál ember.

Kozarek Antal halálával
aktuálissá vált a hóhéri állás betöltése, 
ami annál inkább is sürgős, mert hi
szen statáriális rendelkezések vannak 

életben
és nem lehet tudni, mikor válik szükségessé

a statárium alkalmazása, amikor kell a hót 
hér . . .

Az ügyészség
a legsürgősebben kiírja a pályázatot a 
hóhéri állásra, amelyre a halálhír elter

jedése ulán máris vannak jelöltek.
A jelöltek közölt szerepelnek Balázs Pál és 
Rácz Kálmán hóhérsegédek is. A pályáza
tok beérkezése lilán sürgősen döntenek ar
ról: ki kapja meg a hóhérti állást.

Kommunista vörös másolókat
fogott a rendőrség

A rendőrség megtudta, hogy szélsőséges ele
mek, főként a kommunista ifjúmunkások, va
sárnap tüntetést terveznek, hogy emlékezetessé 
tegyék március 21-ét. a proletárdiktatúra ki- 
kiá11ásának évfordulóját.

A főkapitányságon pcrmanenciát rendeltek 
el és megerősített rendőrőrjáratok cirkáltak a 
városban A rendőrség elfogta Haris Gyula és 
Szabó Endre asztalossegédeket, akik

a Népszínház-utcában kommunista piaká
kátokat akartak klragasztanl.

A vörös malátákat előállították és letartóztat
ták. A perifériákon néhol szórványosan kom
munista röpcédulák kerültek forgalomba, de a 
rendőrség a röpiralterjcsztőket lefülelte.

Este hót óra tájban zajos incidens játszódott

len nz Crömi-uton. A Természetbarátok Tu
rista Egyesületéhez tartozó, mintegy százhúsz 
főnyi, fiatalemberekből és nőkből álló csoport 
vonult befelé a városba, kirándulásról jövet. A 
rendőrök fölkérték őket, hogy ne csoportosul
janak,

a turisták azonban a felszólításra szidal
makkal, majd kíídobálással feleltek.

A rendőrök kénytelenek voltak kardlappal 
szétoszlatni a garázda csoportot és huszon
három fiatalembert előállítottak a főkapitány
ságra.

Ettől az affértői eltekintve, a vasárnap teljes 
csendben telt el és a rendőrség minden tekin
tetben. száz százalékig ^biztosította h főváros 
rendjét.

Rejtélyes lopások 
báró Herczel Mártoné lakásán

Nagy körültekintéssel és a legnagyobb ti
tokban nyomoznak már napok óta a főkapi
tányság detektivjei egy érdekes és titokzatos 
lopási ügyben. A feljelentési a pesti társaság 
egyik dúsgazdag és előkelő tagja: özv. dr. 
báró Herczel Manóné tette ismeretlen tettesek 
ellen, akik

boudolrjáhan elhelyezett ké/.lpénzszckré- 
nyét állandónn megdézsmálták, 

abból több alkalommal 100 —200 pengői emel
tek el, úgy hogy a kár többezer pengőre rúg.

A báróm’, mióta férje, a híres orvosprofesz- 
szor meghait, teljes visszavonultsAgban él fiá
val Benczur-ntcai villájában, társaságot alig 
fogad, úgy hogy idegen ember a villában soha
sem fordul meg. A nyomozó detektiveknek 
tehát az volt a feltevésük, hogy a lopást csak 
a helyzettel és a körülményekkel teljesen já
ratos egyén követhette el. A gyanú először a 
cselédekre irányult s Kelemen Lujza szoba

lányt többször ki is hallgatta a rendőrség, 
mert kitűnt, hogy a bárónén kívül, csak a fia
tal báró és a szobalány fordultak meg a kér
déses szobában.

A vallatások során Kelemen Lujza 
sírva hangoztatta ártatlanságát 

és sorra felmutatta bizonyitvánvait, a többi 
között Rárczy István, volt polgármesterét is, 
amelyekkel tanúsította, hogy mindenütt be
csületesen szolgált és gazdája megelégedését 
érdemelte ki. Miután kézpénzen kívül a báró
nő lakásából sem ékszerek, sem fehémemüek 
nem hiányoztak, már pedig a cselédek ilyen 
lopásoknál néni igen lesznek különbséget a 
pénz és egyéb értéktárgyak között, a szoba
lányt clbocsájtottók n rendőrségről. A szoba
lány vallomása azonban

uj Irányt adott a nyomozásnak, 
amelynek szálai másfelé vezetnek, ugv hogy a 
közeli nnpokban az ügyben nagy meglepetések 
várhatók.

cfaianti&uA-
hangszóróval minden készülék teljesítménye fokozható.
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Sauter Emil meníöcrvos tragikus haldia I D|a.„„hnll viim»c I Szenzációs a villamoskocsi eietmenw deszkára atal Plaiscnek Vilmos ?
JiDVbon Járt es esküvőiére készült a szerancsetien fiatal orvos tavaszi es

Fővárosaiért*  mily részvétet kellett tr a gáit, a menteket a a helyszínre érkező menlö. I Karoly Karul 28. szám l húsvéti v»rFővárdSszcrte mély részvétet kellett az a 
tragikus szerencsétlenség. Amely szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka történt az Erzsé
bet kórul ét Rákőczl-ut sarkén és amelynek 
áldozata, dr Starter Emil 29 éves mentöorvos.

Vasárnap délelőtt a fökiipitánvs.'ig sérülési 
osztálya helyszíni vizsgalat és több szemtanú 
kihallgatása alapján

teljesen tisztázta a Hatni mentöorvos tra
gikus halálának kÜrlIlméuyrfL

Sauter Emil dr. barátai társaságában töltötte 
nz estét é| félegy óra tájban búcsúzott el tő
ink az Emke kávéház előtt Ugyanebben iiz 
időpontban haladt cl a kávéház előtt n Ber
lini tér irányában egy 7-es jelzésű pótkocsis 
villamoskocsi. A mentöorvos. aki bent lakott 
mint laktanyán orvos n mentők Markó-utcai 
székháziban, elérni igyekezett a villamost és 
bár az sebesebben haladt, mégis elhatározta, 
hogy fédugrlk rá.

A gépes kocsi hátsó perronjára akart fel 
ugrani, azonban olv szerencsétlenül ugrott, 
bogy leesett és n pótkocsi életmentő deszkája 
közé került. Teste teljesen

beszorult • mrntődeazka alá
és hosszabb Időt vett igénybe, mig n villamos! 
fd tudták emelni és az cgvhegvült Járókelők 
segítségével kiemelték a kocsi kerekei alól. 
Sauter Emil testét

hatalmas sebek borították, fejéből patak
zott a vér

és utolsó perceit élte, amikor kiemelték a 
mentők a deszka alól. Kihívták hozzá kollé-

Az egyetemek bezárását 
és az orvostulprodukció megszüntetését 

követelték a vasárnapi orvosgyülésen
Kollektív szerződést követelnek a pénztári orvosok

Ar Országos Orvosszővetség pénztári orvos- 
arnkoazlályri vasárnap délelőtt igen népes tag
gyűlést tartott az egyesület székházéban A 
gyűlést vitéz dr. Csík László nyitotta meg. Az 
első szónok dr. ffofh János, aki azt hangoz 
tatja, hogy érdekeik védelmében az fítszes 
OTI orvost egységes csatasorba kell állítani. A 
szabad

orvosválasztás ellen foglal állást, 
mert nz n pénztári orvosokat létfeltételeikben 
támadja meg. Sürgeti a kollektív szerződést, 
valamint azt, hogy alnkitsák meg az OTI 
orvosak körét, amely egységesen veszi fel ii 
harcot kétezerháromszáz orvos nevében. Dr 
Miller Jenő azt hangoztatja, bogy az exisz.tcn- 
rlít nem engedik nz OTI-orvosok kivenni kö
zükből. A

kollektív szerződésre szükség van, — 
de o vidéket kihagyni nem lehet. Indítvá
nyozta, mondja ki a gyűlés, liogv a kollektív 
szerződés megkötését bárom évre szüksége-. 
nr|( tartja, o/zul, hogy o fizetés kevesebb nem 
lehet.

Dr. László Ernő a sajtó segítségét kéri és nz 
orvosi kérdésekben

orvnál népszavazást sürget,
hógy a kötött Állásban lévő orvosok — sze
rinte négyen — maguk döntsenek sorsukról. 
Az orvosképzést kontingentálni kell Egyetlen 
foglalkozási szakmánál sem merült fel nz a 
terv, hogv nz állásban lévők mondfnnak le 
állásaikról az állásban nem lévők javára.

Vitéz Csik László hangoztatja ezután, hogy

Nyolcszázezer dinár örökség vár
Petrás Tódornéra, a szabadkai hármas 

szerelmi dráma után
Székely Imre 500.000 dináros. Petrás Tódor pedig 300.000 
dináros életbiztosítást kötött az asszony javára — A sza
badkai rémdráma negyedik halálos áldozata: Waberer 

tábornok, Petrás
S/nbadka, március 20.

telefon- 
szerelmi 

nki 
lilán hazautazott 

alonállul megmér-

f-4 Hétfői Napló ftrdósilójdnnk 
jrlenfésc.) A szabadkai hármas 
tragédia főszereplője Pelrós Tudómé, 
Székely Imre 
Nagy kik indára 
gerle magát,

▼Márna pra 
Jobbra

temetése 
és ott

hrlzlarn és márátesett • 
fordult ot állupota.

Mindenütt nngy részvéttel és megdöbbenés
sel beszélnek a tragédiáról. A szereplő ne- 
mélyek mind ismeri jónevú famíliák sorá
ból kerüllek ki SuIih szerelmi drámának 
ilyen rejtélyes háttere még nem volt. Külö
nösen hl utald Mlra szerepe jár egyenesen
• fantasztikum Kútárán. Valósággal 

lélektani rejtély, hogy miként került ■ 
lizcukllenc esztendős, iskolázott, nagy*  
mOvtltaéfü, finom lelkű, jólncvelt (latul 

ff™®™0penqő 10-töt
vh.KÁhz^ 3.(a.V«dőrv)

gólt, a ménfőkét s a helyszínre érkező mentő, 
orvos, aki egyik legjobb barátja volt a szeren, 
c sél len fiatal orvosnak,

könnyes szemekkel, remegő hangon már 
csak a beállott halált tudta konMatálnL

Rendőri bizottság szállt ki a megrendítő bal
eset színhelyére és már az első kihallgatások 
is azt igazolták, hogy dr. Sauter elővigyázat- 
lantága idézte elő a szerencsétlenséget.

A fiaiul mentöorvos szülei már régebben el
hunylak, 1924 óin áll a budapesti mentők 
szolgálatában és közszeretetben álló tagja volt 
a testületnek. Bnjongtnk érte kollégái. Jó kol
léga volt és u fáradhatatlan, buzgó mentő
orvosok közé tartozott. Nem egyszer forgott 
mór nz élete veszélyben. Előfordult nem is 
egv esetben, hogy

élete kockáztatásával a hegysznkadékok- 
ból hozta ki az eszméletlen öngyilkost és 
több alkalommal életmentéseknél kisebb 

sérüléseket Is szenvedett.
A tragikus sorsú mentöorvos nagybátyja Győr 
polgármestere, egyik közeli rokona dr Sauter 
Sándor rendőrfelügyelő, f'.liássy kerületi fő
kapitány titkára A szerencsétlen fiatalember 
az utóbbi időben jóbarótai előtt többször be
szélt róla, hogy a közel jövőben szándékszik 
megnősülni és úgy tudták róla, hogy

Jegyben járt.
A mentők a maguk halottjának tekintik 
Sauter Emilt és a törvényszéki boncolás 
előrclálhatólng szerdán délután kisérik 
gikus sorsú kollégájukat utolsó útjára.

dr. 
után 
tra-

szintén a sza- 
állást és azt

zárjanak be.

Magyarországon körülbelül kétezer orvos 
nem tud megélni, 

mert at ország nem tudja foglalkoztatni őket. 
Az orvos lulprodukciót kell megszüntetni és 

évente legfeljebb négyszáz uj orvost en
gedjenek ki 

az életbe. Tóvölgyi Elemér dr. 
had orvosválasztás ellen foglal 
javasolja, hogy

a négy egyelem közül hármat
Dr. Posta Sándor a pénztári orvosok körének 
megalakításét kéri. Dr Emödi Aladár felszóla
lása után dr. Slricker Mór

az OrvosszOvefség ellen beszélt.
Hangoztatja, hogy a központi tanács nem fog
lalkozik a pénztári orvosok ügyével l)r. Bodó 
Sándor, dr. Sági Pál, dr. Szabados János után 
dr. Schőnfeld Béla a vidékiek megfelelő kép- 
viseletét sürgeti a tanácsban. Vitéz Csik 
László ujabb felszólalásában kijelenti, hogy 
nz Intézel elnökségének < Hőkéit szándéka a 
kollektív szerződés megkötése, csakhogy az 
rosszabb lesz az eddiginél.

Az elfogadott határozati javaslatban végül is 
követeli a gyűlés, hogy n központi orvosi ta
nácsot egészítsék ki a vidékiekkel is s köves
senek cl mindent a kollektív szerződés érdeké
ben, azonban nz

ne lehessen rosszabb az eddiginél. 
Követeli még n kerületi kezelőorvosok eddig 
figyelembe nem veti panaszainak sürgős or
voslását.

Tüdőmé édesapja
leány Petrás Tódor befolyása alá 

és miként lett rabja annyira, hogy gyilkolni 
indult miatta.

Most elevenítik fd az emlékét annak, 
hogy n Prfrds-háznspár és Székely Imre 
szerelmi tragédiájának már előzőén is volt 
egy halottja. Attak idején, amikor Petrát 
féltékenységből rúlölt u feleségére, Pét r ás
ná Waberer Miéi édesapja, Waberer Llpót 
tálmrnok Bécshen tartózkodott. Mikor a re- 
solveres merénylet htre Pécsbe érkezett,

a tábornok annyira fölindult, hogy 
sr.lvMélbUdéat kapott és meghalt.

A ló homok tehát már negyedik halottja 
ennek a drámánuk.

Most derült ki ar is, hogy Siókéig Imre 
dr. főorvos tavaly egymillió dináros elet- 
biztosítást kötött es rövid idővel ezelőtt

a biztosításból ötszázezer dinárt Tetrás

(Központi Városház-épület)

A rendkívül súlyos gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodva, 
35 év óta közismert, elsőrangú fArflruhátm és legdiva
tosabb szfiueteim arait példátlanul leszállítottam! 
** Sehol Ily olcsún es tűi nem vásárolhat I w
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Berbert ragtönoK CMI
•elyemklállítAaaal.......................... P-től

Tavaszi felöltök
tifztH uyapjúszóvetbúl.......... 

Fiúfelöltők, guermekruhák,

w Divatos öltönyt ioo r-toi 
kívánatra ! nap alatt mértén után készítek.

W Soha ily olcsón!

t

Tódorné javára íratott,
másik ötszázezer dinárt pedig öccsére,a

Slngcr Lászlóra hagyta.
De nemcsak Székely Imre, hanem Petrás 

Tódor is gondoskodni akart a feleségéről. 
A világtalan ember már régebben

Potyán autózott és mulatott
A becsapott sofföc és a föpincác elíogtá^ a sséifiámost 

es a főkapitányságra vittéA
Vasárnap éjszaka a Körúton egy jólöltözött 

fiatalember taxit rendelt és azzal a Deák-kávé- 
házba vitelle magát. A kávéház előtt azt az uta
sítást adta a sofförnek, hogy

várakozzon addig, míg ő vissza nem tér.
Hosszú idő telt el, amire a soffőr bement a ká
véházba megnézni, ml van az utasával. A kávé- 
házban találta utasát, akinek éppen akkor a 
lizctőplncérrel volt hangos afférje. .

Kiderült ugyanis, hogy 
nem volt nála egy fillér sem 

és dacárn, hogy a kóvéházban teljesen Ismeret
len volt*  nagyobb ccchcl csinált s annak elfo
gyasztása utón fizetés nélkül akart távozni a

Almássy László sir Clayíon társasá
gában elindult Szahara-repülö útjára

Almássy Ede László, az ismert magyar sport
ember. akinek afrikauljni és legutóbbi majd
nem tragikus végű Taurusa repülése, melyet 
Zichy Nándor gróf társaságóban tett meg, — 
még élénk emlékezetében van a közönségnek, 
Ismét útra indult A Hétfői Napló már besz.á- 
most arról, hogy Almássy Sir Clayton, egy fia
tal angol tcngerészliszt lársuságában uj ulra 
készül.

Az ut célja a Szaharának, helyesebben a 
libynl sivatagunk még teljesen ismeretlen ré
szeit felderíteni és térképezni. A be nem val- 
lőtt cél azonban a nagy nyugati karavánutnak 

a Kívüliig rég elveszett legendás oázisának, 
a Zarzurónak a megtalálása, 

a mi nemcsak érdekességénél fogva jelentős 
cselekedet lenne, hanem az angol, francia és 
olasz gyarmati Impcrlutnnak is rendkívüli 
hasznot jelentene, mert lehetővé tenné n kap
csolatot a “ ’ 
zőtt.

Almássy 
ben, hogy 
báró, nz . w ... .
várja. Innen ,.Moí/i'*-gépiikkcl  Vádi Halfába 
repülnek. Itt rendbehozzák a már előre kül
dött és

három autóból álló karavánt-
Felszerelik és elindítják a sivatag közepén 
fekvő Ouvenat oázis felé. Ezen nz oázison ren
dezik he a bázist ti sivatag berepüléséhez.

Almássy és sir Clayton körülbelül március 
27-én repül Ouvennthoz. A kutatómunkát tíz 
napra tervezték. Ouvenatból kiindulva nz Isme-

Szaharát körülvevő gyarmatok kö-

László tegnap ölt hajóra Trieszl- 
Alexandrlúba menjen, ahol Clayton 
angol haditengerészet hadnagya.

Báró
Bankár 

Ügyvéd 
Gyáros

Mindenki •

HETI 
ÚJSÁGOT 

o I v • • • ■!

I FALUS FERENC rlporttaplát.

húsvéti vásár!

60
SDortöitönyöK eo

minden nagyságban..............  qyünj P-m

elsőrendű szövetek hatalmas nagy raktára

Platschek Vilmos
férfi-, fiú- ős gyermekruha-áruháza

Károly Mrűl 28. szám
(Központi Városház-épület)

háromszázezer dinárra biztosította az 
életét különváltan élő felesége Javára.

Most tehát az a helyzet, hogyha a biztosító 
társaságok nem göiditenek akadályt a kifi
zetés ele, Petrás Tódornéra 800.000 dináros 
örökség vár. Szántó Andor.

helyiségből.
A soffőr Is követelni kezdte pénzét, 

de természetesen az aulóköltségt t sem tudta kl« 
fizetni a fiatalember.

A főpincér és a sofför erre karonfogták és 
autón a főkapitányságra mentek vele, 

ahol mindketten csalás elmén jelentették föl.
A rendőrségen mególlapitották, hogy az illető 

Vat CEtsen) László UfL-u sUu><!&£', 
művezetővel azonos, aki már volt büntetve. Ki
hallgatása után

előzetes letartóztatásba helyezték 
és vasárnap délután álkisérték az ügyészség 
fogházába.

retten sivatagrészt szektorokban repülik le, 
naponta mintegy 300 kilométert, mert a hatal
mas homokdűnék minit szisztematikusan kell 
lekeresniük a teljes földrajzi fok nagyságú te. 
rülctel, ahol megtalálni remélik utazásuk célját.

llnmméngsli
az uj maoiiar Bír. osztaívsorsiaieknau

Az elérhető legnagyobb nyeremény:

Branypenyö 50D.W Iratipeojt
Jutalom és nyeremények:

I 309.900 |

100.000
50.0001
40.000 ‘

30.999 ~|

Mb , slb , Asszesco közel
a minid aranypenaO 

•4.000 ionján közül 40.000 biztosan nyer, 

urnái minden hmii sorsiew l 
Qto hun április no is-9n kezdődik!

Sorsjegyek hivatalos áron: 
Negyed! |Työína<r|

fa
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111 IC EK
Pinterits Mihály 

pesterzsébeti vendéglős 
agyonlőtte magát

Szombaton éjszaka halálos kimenetelű 
öngyilkosság történt Pesterzsébeten a Kos
suth Lajos-utca 103. számú házban. Pinte
rits Mihály 49 éves vendéglős Frominer- 
pisztolyával

mellbelőttc magát
és mire a mentők kiérkeztek, már meghalt.

Az életunt ember ismert vendéglős volt 
Pesterzsébeten. Már több mint busz éve 
volt vendéglője saját búzáin n és valamikor

egyike volt a legjobb forgalmú ven
déglőknek.

Az utóbbi időben azonban Pinterits gyak
ran panaszkodott ismerőseinek, hogy meg
unta az életét, a mai világban nem érdemes 
élni és attól tart, hogy rövid időn belül nem 
javulnak az üzleti viszonyok. Megtakarított 
pénze lassan elfogyott, elvitte az adó és 
egyéb kiadások.

Szombaton este családja és több jóba- 
rálja társaságában vacsorázott s utána bo
rogattak a vendéglőben. Jó ideig voltak 
együtt, majd a vendégek eltávoztak és Pin
terits maradt csak az üzletben családjával. 
A vendéglős felkelt az asztaltól, s bcsietett 
szobájába. A családtagok mintegy tiz- 
tizenőt perc múlva

éles revolverdörrenésre lettek figyelme
sek.

Lerohantak a szobába, ahol átlőtt mellel ta
lálták a családfőt. Pársoros ceruzával irt 
búcsúlevél feküdi az asztalon, amelyben a 
vendéglős

anyagi gondjait hozta fel 
öngyilkossága okául.

Holttestét a pesterzsébeti halottasházba 
szállították.

Megjelent a

Minden könyv
kereskedésben 
kapható /

húsvéti könyvpiac szenzációs újdonsága 

Rőheim Géza:

A CSURUNGA RÉPE 
című érdekTeszitő munkája, mely a hírneves szerző középausztrá
liai expediciós útjáról szól s behatóan ismerteti a közóp- 
ausztrállal ben&zUitftt törzsek szexuális és lelki 
életét, szokásait stb. Számos raizzal és eredeti fényképpel

HalGlrasebzelt egy fiatal gyereüet 
az udvariba dobolt dinamitoatron 

Titokzatos bűntény egv ifiískotc melleit! Községben
Miskolc, március 20

M Hétfői Napló tudósítójától.) Titokza 
los bűntény tartja izgalomban Abaujkér 
község lakóit. Tegnap este az egyik módos 
abaujkéri gazdálkodó udvarába

dinamitpatroiit dobtak, 
amely felrobbant és a robbanásnak olyan 
súlyos következményei voltak, hogy a gazda 
lizennég-yesztendős fia vasárnap reggelre 
meghalt.

Tegnap este Hentz István gazdálkodónak 
lizennégyesztendős fia keresztülhaladt az 
udvaron, hogv az istállóba menjen. Hirte
len kemény tárgy zúgott végig a feje fölött, 
nekipattant a falnak és a következő pilla
natban hatalmas dörrenéssel felrobbant. A 
Ictonáció zajára kifutottak a házbeliek és

ott találták eszméletlenül, vérző fejjel 
és testtel a szerencsétlen gyereket, 

akinek arcát és testét őss.u. issza roncsolta 
a felrobbant dinamit patron. Azonnal be
szállították a miskolci Erzsébet-kórházba. 
azonban segíteni már nem lehetett: a zúzó
dd.sok és az esés következtében szenvedett 
koponyaalapi törés oly súlyos volt, hogy 
reggelre kiszenvedett.

A csendőrség óriási apparátussal indí
totta meg a nyomozást. Azt hiszik, hogy a 
szerencsétlen gyermek apjának

egyik haragosa dobta
a dinamitpatront az udvarba.

— Apróbb havazás lényegtelen hőválto- 
z ássál. Vasárnap száraz, borús idő volt 

4 fokos hőmérséklet mellett. A Meteoro
lógiai Intézet prognózisa szerint változatla
nul felhős idő várható lényegtelen hőválto
zással, északon apróbb havazásokkal.

— 440 budapesti dláklcány utazott Mün
chenbe. Vasárnap reggel a Keleti-pálvaudvarról 
induló bécsi gyorsvonat négy kiilönkocsijával 
a budapesti leányiskolák négyszáznegyven nö
vendéke utazott el Münchenbe. A magyar diák
leányok a müncheniek tavalyi látogatását ad
ják az idén vissza, összesen kilenc napot fog
nak Münchenben tölteni.

— Orbán Dezső és Bor Pál kiállítása. Az 
Egyesült Lipótvárosi Polgári Kör helyiségeiben 
(Akadémia-utca 3.1 Orbán Dezső és Bor Pál 
festőművészek gyűjteményes kiállítása vasár 
nap délután félhatkor nyílt meg. A publikum 
nagy szimpátiával fogadla a két tehetséges 
festő reprezentatív kiállítását.

— A máltai lovagrend uj budapesti kő-*  
vele, fíuffo Puffá dclla Scaletla herceg, a 
máltai lovagrend uj követe tiszteletére Ár
totta olasz követ vasárnap délben dejeuneft 
adott, melyre többek közölt hivatalosak 
voltak: gróf Zichy János, gróf AndráMff 
Géza, gróf Bethlen István, gróf Khuen-Hé- 
derváry Sándor, Barcza Károly követségi 
tanácsos, gróf C.sáky István, a kíilügymi-' 
nisz tórium sajtóosztályának vezetője és 
Máriássy Zoltán követségi tanácsos. Vasár*  
nap este pedig Barcza Károly követségi ta
nácsos adott tiszteletére ebédet, amelyre a 
máltai lovagrend magyarországi tagjai vol
tak hivatalosak. A herceg néhány napit? 
marad Budapesten, azután visszatér Rómá*  
ha és a tavasszal jön újra hosszabb tartóz
kodásra Budapestre.

— Blunienkranlz Hermann dr. ünnep
lése. Blunienkrantz Hermann udvari taná
csos, az osztrák követség sajtóattaséja, -a 
kitűnő iró és publicista .három évtizedes si*  
keres magyarországi működés után elhagy*  
ja Budapestet. Ebből az alkalomból tiszte
letére a Külföldi Sajtószindikátus az Ottho'n 
írók és Hírlapírók Körével együtt március 
23-án, szerdán este félkilenckor az Otthon
kor dísztermében hucsuvacsorát rendez.

— Falbontó betörők dolgoztak a Klrály-utcá- 
hnn. Vasárnapra virradó éjszaka újabb falbon
tásos betörés történt. Fried Jolán Királv-utca 
92. sz. alatti füzősznlonjéba ismeretlen tettesek 
falbontás utján behatoltak és onnan készpénzt, 
valamint árut vittek el mintegy kétezer-két- 
ezerötszáz pengő értékben. A fíizőszalon szom
szédságában kalaposüzlet van és nmögött az 
udvarban van a toalett. Ott rejtőztek cl a 1 c- 
törők, kibontották a falat, bejutottak a kalap
szalonba, majd onnan tovább folytatták Útju
kat a füzőiizlctbe. A kalapszalonból nem vittek 
el semmit, csak az iratokat dobálták össze
vissza. Kézrekeritésükre erélyes nyomozás 
indult

— A köszönőlevekk tömegei igazolják azt * 
lényt, hogy a Kálimért gyógycukorka a benne- 
lévő gyógyanyagok hatása következtében telje
sen megszünteti az oly sok kellemetlenséget 
okozó gyomorból eredő szájszagot.

H (JSVÉTRA OLCSO ÁRAKKAL!
NEZZE MEG 44 UJ KI RAKATUN KATI 
KIRAKATAINK SZÁMA 4O-RE EMELKEDETT! 
VÉGIG LÁTVÁNYOSSÁG MIND A 40 KIRAKATI 
két épületben lévő nagyáruházunk husvétrais 
NYÚJTJA ÖNNEK MINDAZT AMI SZÉP, JO ÉS OLCSO!

1 Lveg kölni víz

1 üveg kölni víz QO'111
tavaszi Illatokban 1UO grammos III]
P61 50 grammos .................. I’ **•*

LintPlnszappan
érzékeny bőrű hölgyek kedvelt
Illatos szappana................   P 78“

lisi Öörretiküi
divotszlnekben, elegáns díszek
kel ................................................ P 5"

OyermekratíkUi
tartós bőrből, piros es egyéb
színekben ...............   P

|38

Nöl aktatáska
ké*  zsebbel különféle színekben, 
rondklvül erős ......................... P 2“

csokoládéból húsvéti
nyíllak. lojások rendkívül oiceók

OvermeKiatűkszerok 
nagy választékban. az uj Excel- 
•lo< ‘csarnokban

. Ú R I DIVAT 
FEHÉRNEMŰ

Midivat /
FÉMERNEMŰ/ RUHÁK.KABÁTOK /

Crcpe de Chine 080
tiszta selyem vágj mliselyero ml i| , 
nóség, hibamentes ..................... P w

Kemenygaiierok
a legmodernebb dupla fazonok
ban bármely szám____ ..........- P 72., Színes kombira

széles csipke- és blmzésdlsszel.. p

j'30

Tartós zeflring
külön gallérra) sötét és világos 
alapon szépen mintázva ...... P F Sziner tiálűing

modern, uj fazonokban.
dnsan hímezve..................  . P F

Kluaiű pupllning
fehér, kék, és drapp színben, 
bélelt mellel . ............................. P

5.80 Diuatpuiiover
ujjnélkllll lazonban, fehér és színes P

|95

„Gröniand" Ing
a közkedvelt sporting bármely 
színben kapható női es férfi I' F Seiyemharisnva

kiváló „Vlekosa" mi selyemből 
ajournylllal, hibámé: tos .......... P

|95

Divat magankötö
modern tavaszi mintákkal kiváló
minősé*  P 2.5O .. ................. r

|88 Szalmakalap
a legújabb modellek szerint 
csinos díszítéssel............................... P r

Tavaszi puhakalap
jo gyapjúból. béléssel uj formák 
és színek .......................- — - .. P F Nappahörkesztyu

csattos fazonban 
rendkívül olcsó árban........................P i"

Nappa börkezlyü
kiváló erős bőrökből csatlós la 
ronokhan ...... .............. P F Tavasz! cipők 1

színes, dlvatbörökböl |»
bármely fazonban ......................  P ■

J80

Barna tölcipö
a legmodernebb fazonokban tar
lós és szóp kivitelben ..... „ t‘ 13” pantos lakkcipö T

vagy lekete antilopcipo ||
kivágott divatfazonban ...... r •’

1"

fflllseiyem georgetta a 98
az összes tavaszi divat színeken, U 
cca 10U széles ......................... P ■

Gyapjú tweed 090
divatos rubakelme tij mintákban. ■] 
cca luű széle............................ I' M

mosőmíiseiyem
Unom színezetű uj mintákban,

mtr I’ 1.0N, 1.2H,

Nyersselyem 
tlsztahernyóselvombói, nyersszln 
ben tw cm szóién, mtr ....

Ferii öitönykeime
tiszta gyapjú minősének, 13»J cm 
szelességben, mtr I’

Leányka kabát
kittinő tweed-kelméből ‘.Vfts 
(számonként 2- 1’ euiclk.).. P

Tavaszi nöl Pasat QRíQ
kiváló dobi kelmékből ............. Q|]
modern uj fazonok ........... .... P *-*

Duplaszeles.,Filter 920
mosomüselyem szenzációs olcsó ár "

Elegáns nüí ruha c/ 
mo ler-i kocKás m'lselvem <-rep*  
deCbine-ból ................................P

p
liö! pongyola T80

gyönjt-t I nagyrolnUs mosórnö- ■
selymekből................................ P ■

Ffirll tlivaiöllönyöS fii
Ismert, kiváló minőségeink, jó ui
klvltelbeu 0®*-.  »8«- ... P r

..Dubion" tert imát 
a rövid idő nln't közkedveltté 
vált loden-katiátunk ára . .. P

Ferliraglán
bórbörfazerü gvapjukelméből, ti 
oom kivitelben......................  P

Gyermek pinue-ka- tfflt P®l®rtngellérrel

(számon ként 50 fii. emelkedési

1F
58"

58fl
ÍF

r

A legújabb tavaszi selyem-, szövet, vagy mosóruha-1 Újonnan megnyílt II. számú betáratunkat kétoldalt 
anyagmintákat vidékre díjmentesen küldjük. a legmodernebb ékalaku kirakaisor szegélyezi. 

Az összes magyar gyárak újdonságaiból a lég- mely uiszerüségévej építészeti szempontból is 
nagyobb választékot nyújtjuk és a legolcsóbb árakat | Budapest egyik legszebb látványossága

HákóczI-ut 72-74
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Sz^esZanottl
X., Kétbétny at-iit 43 b, TeJrlon i J. 404-83 

Vlllnmtme'rttló fo F.vakt tómühelyne!

Régi márványsirkövek 

ujjábfMragva csiszolva 
n lorgAtmlár Icióórtl
Lj, lekote <>• azürke 

gránllsirkttuek 
gyárt Árban, lyen oleaón

A Kereszlrejtvény- 
Olimpiász V. heti 

100 díjának nyertesei:
V. it. Irodalmi kerrAtlrcjtvénjünk mcgfejlfll klltSU ■ 

k&rrlkeió ajündékolinl u«rlotluk aiéts
I hodnlinl l.-íikoni, <lwkól/*bn  Sillllfl*>  Káról*,  

huálursl. iKlir. ul ih-'.h. - J. OlkúU’lf*  broMU-
i.uiiM >. kúri>»lli*  Olhír. Pác*.  3-11. l-l 
tMö Ailivbh. Ifi) h ' .i llrtitrr JóííH. Uudape»t. Váci
ul |';í» . N»v> (>*uU,  ltudii|>e»l, b'>lain>-U Url»i
Ultán, Buiiuprkl, IUm/uiu 37. IIMa, BíIh. P« *1  
...ntlórlnr, i’liM u> 10 > KI-, Erinln*.  Pololuiijfaiu, 

l'ál-'i ■■ Ihkh Jenit, lludaprol, l.uj/u-u I b.. 
J'rlbó lloilku, ISiKÍHi.r-1. I .i.nr k-i 31 Kírlir-rk Fc
reorní, Slóloli. \ Hl. i >tclie II kf'n' v<’1-
) runitl.n •](,..-11.,; l Tólbi l.lrniír,
Eiioku. 21., \i.I Hklur, ltu<lii|><i.l. Kecikc-U fit., TMP- 
|<r JóímI. MI»I,o!<. s -<3p h-u. C>„ Soilrnárl Mwl, 
< oenrl l»elrölcumkik.<n Tblli Ferenc, BOdapttt, •*«'  
Icoeth-U. 80.. tárad*  Méné. BUdOMSl, l’áriílHí, 8-. 
\ aivárl Modorút. IJu<l;n»e»l, Úu .*,,  5 árud*
Ii idaitrU, l ip . u < . S»l«rlh*  (i>u)n. Hud»i»e»t. Ivjsoi l> 
l.uovn'i 11. Dr. WámoAihrr l'.ndrr. l‘Ud«pr»‘. 
„ H -i só. i i <■*  Wolfner Rt
L a<lá»át>Ai. firttnwHld Julit. im<lupe»i. \úcI u. «■. i»
■ ró MIM)*,  AIhb, Uindi*rii  Jíu>o», Abóí'id. Itt u ca L. 
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Jegycsalás miatt letartóztattak 
három autóbusz-ellenőrt 
Szabály tálán utón megszerzettfegyeket 

árusítottak az
A főkapitányság intellektuális osztályán
HART följelentéséiu napokig tarló vizs-a .. ............ .............

gálát után most lopás, csalás és sikkasztás 
miatt

előzetes letartóztatásba helyezték Petrus 
József autóbusz-ellenőrt, 

aki súlyos visszaéléseket követelt el és vek*  
együtt visszaélések gyanúja minit letartóz
tatásba került két másik ellenőr: Weisz An
tal és Pogány Dániel is.

A bűnvádi eljárás úgy Indult meg, hogy 
vállalatnál rájöttek arra, hogy 
megkezdett jegytlimbök szabálytalan 
módon kikerültek abból az Irodából, 
ahol az ilyenfajta jegyeknek az elszá

molását végzik.
Házi vizsgálat indult és megállapították, 
hogy az utóbbi hetekben az autóbusz-vona
lakon utazó közönség közöli kerültek for
galomba a megkezdett jcgytömbökről hiány 
zó jegyek.

11

autóbuszokon
A gyanú Petrus József ellenőrre terelő

dött. Á rendőrség elé került az ügy és Pét- 
rust clöállitották. A nyomozás során meg
állapították. hogy

Petrus Józsefnek valamilyen uton- 
módon sikerült az irodából megsze
reznie néhány megkezdett jegytömböt 
és ezek?t a jegyeket mint úgynevezett 

„ellenőr-jegyeket" árusította 
olyankor, ha fölszólít a kalauzokat ellen
őrizni.

Petrusra sikerült is rábizonyítani a visz- 
szaéléseket és súlyos gyunuokok merültek 
fel Pogány Dániel és Weisz Antal ellenőrök
kel szemben is, mire őket is clöállitották.

A három ellenőrt a gyanuokok alapján 
előzetes letartóztatásba helyezték.

A vizsgálat tovább folyik annak a megálló- 
pitásúra, milyen értékű jegyek kerültek for
galomba szabálytalan módon és tisztázni 
akarják azt is, volt-e még bűntársuk.____

^jások tejcsokoládéból
— Az Izraelita Kézmű- és Földműves! Egye

sület jubileuma. A Magyar Izraelita Kézmii- és 
Földműves Egyesület vasárnap díszközgyűlés 
keretében ünnepelte fennállásának 90 éves ju
bileumát az izr. hitközség dísztermében. Síéin 
Emil elnöki megnyitója után Hevesi Simon fő
rabbi mondott ünnepi beszédet, tnnjd Stern 
Samu udv. tan., a pesti, Szántó Jenő a budai 
és dr. Gábor Gvula a vidéki hitközségek üd
vözletét tolmácsolta. Az egyesület történetét 
Kertész Ödön igazgató ismertette, végül Szé- 
kely Bertalan beszéde után Kiss Amold főrabbi 
mondott imát.

Zálogcédulát,
• nrnny&t, ezüstöt, nrilllAnaot tiitie'otlnn mogaa Aroi 

veszek. IvAncoloa Aknzerüzlet. Kiíkóczi-ui 11. szán'

— Három leányt maga ulá temetett a 
beömlő fal. Egerből jelentik: Füzesabony 
közelében megdöbbentő baleset történt; Va
sárnap délben a Templom-utcán templom
ból ment haza három füzesabonyi urileány. 
Dubai Erzsi, Nelli és ' Magda, amikor az 
egyik honiás alatt lévő, ház fala megingott 
és maga alá temette a három leányt. Dohai 
Erzsit és Magdát kórházba kelleti szálli 
U.ni, ahol mindkettőjüket megopcrállák. 
Dobni Erzsi állapota válságos.

NOVOPIN
’ónsavas fenyöfürdő-tablotta fillér

— Apósgyilkossággal vádolnak egy sziity- 
mazi uszonyt. Szegedről jelentik: Tábori 
Pál sznlynuizi gazda feljelentést telt, hogy 
a felesége hal héttel ezelőtt 80 esztendős 
édesapját megölte, úgyhogy nz istállóban a 
lovak közé lökte és a lovuk halálra rugdal
ták. Táborlnit lenitóztallák.

— Bíkcsmcgye valamennyi csatornája ki
öntött, víz ulatt állnak n földek, nékéscsabá- 
ról jelentik- A békésmegyei Arvizveszedch-m- 
mcl kapcsolatban megállapították, hogy egye
lőre árvizvcszedelcmtöl mm kell tartani. De 
nagy gondot okoznak a hatóságoknak a bel 
vizek, valamennyi csatorna kiöntött s a víz el
lepte a földeket. A voszélyczlelclt helyeken 
folyik a munka a vii elvezetésére.

PAPLANOKAT
)*z-utoa  38. lolchcr paplankósal'ó.

hmtnOertl éa kiír 
aiAndékok:ii pentán 
•learket, akik mól 
5/lóvógÓnkltcn kod 
ön tél 2 <- • ól. 

keltjének, mert ewn nr i.lówn- 
V kokat Illet ölel «»

A HÉTFŐI NAPLÓ 
*irke*ft*«*te.

Hölgyeit jelszava
Minden cikket 

legjobb au vásárolhatunk

Kiéin Antal
vászon . t«z >vel. Helyem-. csipke-. mottó óh 
rövidáru, harisnya- ét ko*ttyüáruhAiában

Klrltv-utcs 03. (AMcta-u. sírom

— Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, 
gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, 
álmatlanságnál, általános rosszullétnél 
igyunk reggel éhgyomorra egy pohár ters 
mészetes „Ferenc József" keserűvizet. A bek 
orvosi klinikákon szerzett tapasztalatok sze- 
ríni a Ferenc József-víz az ideális hashajtó' 
minden jellemző tulajdonságát egyesíti ma
gában. A Ferenc József keserű víz gyógvv 
szertárakban, drogériákban és fűszerüzletek*  
ben kapható.

— Hirtelen halál a József-utcábnn. Vasár
nap délután a József-ulca 60. számú ház előtt 
Kiss Márton 55 éves magántisztviselő hirtelen 
összeesett és meghalt. Halálát szivszélhüdés 
okozta. Holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

— Vásárcsarnoki kereskedők jubllárls köz
gyűlése. A Központi Vásárcsarnoki Gyümölcs
én Elelmiszerkercskedők Egyesülete folyó hó 
20-án Dauer Viktor elnöklete alatt tartott ne
gyedévszázados jubiláris közgyűlésén az egyesü
let nevének Gyümölcs , Zöldiég, Élelmiszerbe 
rcsl.edök Országos Egyesületire vilá megváltoz
tatását határozta el

Kn EEfWC® szakorvosBjsB - n I.lnW£.O vér-, bőr. OS nomibeieaolc-■ M n n<k r(.ndí| nlp
ttakuczi-ui Ux, I. 1. Kóküsaal szeiubto.

— Merénylet egy vasúti blokkház ellen. 
Miskolcról jelentik: Rejtélyes fegyveres me
rényletet követlek cl a miskolci-tiszai pálya
udvar 2. számú vasúti blokkháza ellen. Teg
nap este valaki belőtt a blokkház ablakán. A 
golyó bezúzta az üvegablakokat és a falba 
fúródott — szerencsére senki nem sebesült 
meg. A rendőrség nagy apparátussal keresi a 
titokzatos ineiénylet tettesét.

— Agyonsujtott nz áram egy főszerelőt, 
gyerl-ut 4. szám alatt lévő telepén S:me- 
Vasárnap az újpesti fírom 11 overy-gyár Me- 
senka József hatvannégyéves főszerelő ak
kumulátort javított. Munkaközben megérin
tett egy 5100 voltos áramvezetéket, amely 
a szerencsétlen embert agyonsujlottn. Holt
testét az újpesti temető halottasházába szál
lították. A vizsgálat megindult.

— A Balatoni Szövetség közgyűlése. A Ba
latoni Szövetség ’ - . ..
dcs közgyűlései, ............................ „o
közönség vett részt. Dr. Óváry Ferenc 
házi Ing elnöki megnyitója után “ ' 
igazgató terjesztette elő az t 
amelyhez többek Szóllak hozzá, 
leütést elfogadták.

vasárnap tarlót la ezévi ren- 
amelyen előkelő, nagyszámú

------- - felső- 
i Cséplő Ernő 
évi jelentést, 
majd a je-

O Tchcrárufelvétcl általános
Magyar Királyi F ... ___ f....... ........ .
Bajor Lloyd Hajózási Részvénvtársnság, Cseh 
szlovák Dunahajózási Részvénytársaság, „Con- 
lincnlale" Molorhnjózási Társaság Rt., Délné 
nel Dunngözhajózási Társaság. Első Dunagőz- 
hajózási Társaság jelönit, hogy a toherárufcl- 
\ ételt a menetrendszerű forgalomban az összes 
iuég meg nem nyitott dunai állomásokon azon
nali hatállyal megkezdték.

megnyitása. A
Folyam- és Tengerhajózási Ili..

— I cgolcsólib drótkerítés Stadlcr gyár. 
Budapest, Teréz-kftrut 43

— Járvány Idején nélkülözhetetlen a Plla
* In-fürdő használata, mert a Pllavin tengersós 
és fcnsóillato*  gőze belélegzésre IclühnUlhatal- 
lan. Egv 40 filléres Pllavin négy inhalAciórit 
elégséges.

— Szenzációs újdonság a húsvéti könyvpia
con. A húsvéti magyar könyvpiac szenzáción 
újdonsága Roheim Géza: „A csűr inga népe" c. 
érdekfcszitő és egészen újszerű munkája, amely 
az. első magyar nyelven megjelenő beszámoló 
a hírneves szerző középuusxtrálinl expedíció*  
Htjáról. A szenzációsan érdekes és pompás ki 
állításit könyvel számos rajz és críTedeli fény
kép gazdagítja! Kapható minden könyvkeres- 
kedésbe:.

andrassv-uil színház

100 
százalékos 

síkor!
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0 A Magyar Országos Központi Takarék- 
pénztár igazgatósága megállapította nz 1931-cs 
mérleget és határozott a március 23-iki köz. 
gyűlés elé terjesztendő javaslatok felöl. A zár
számadások 1.066.601.07 aranypengő tiszta jö
vedelmet múlottak ki. Az igazgatóság a névér
ték után öt százalék, tehát részvénydarabon, 
ként 2 aranypengő osztalékot javasol, 391.574.22 
aranypengőt pedig feleslegként a jövő évre 
vitet át. A betétek összege 57.3 millió pengő, a 
mobil jellegű vagyonrészek összege öl.ü millió. 
A hitelezők tétele 41.5 millióval megfelelő 
egyensúlyról tanúskodik. Az igazgatóság java- 
solja a közgyűlésnek, hogy az intézet részvj. 
nyelnek száma a 40 pengős névérték fenntar
tása inellett százezer darabbal kétszázezer dn- 
rabra csökkentessék olyképpen, hogy a dara
bokat a Központi Váltóüzlet Részvénytársaság, 
lót szerezzék meg.
0 Az Angol-Magyar Bank Rt. közgyűlése 

jóváhagyta az 1931. üzletév mérlegét és az 
igazgatóság összes javaslatait elfogadva, elha
tározta, hogy a kimutatott 1.75O.ÍI7 P tiszta 
nyereségből 5 százalékos osztalékul 1,150.000 
P. vagyis részvényenként 2.50 P fizettessék ki. 
Az igazgatóság és n felügyelőbizotlság mandá
tuma lejárván, a közgyűlés az összes lelépő 
igazgatósági és felügyelöbizottsági tagokat egy
hangúlag újból megválasztotta.
0 A Magyar Fö.’dhitcliutézet március 16-án 

tartotta meg ezévi rendes közgyűlését, melyben 
az igazgatóság az elmúlt 69-ik ilzletévröl szó!<> 
jelentését és az 1931. évi mérleget terjesztette 
elő. Az évi összeforgalom 1,548,520.573 pengő 
08 fillér volt. A közgyűlés három évi időtartam
ra elnökké újból gróf DessewfTy Emilt, a fel- 
ügyelöbizottság tagjaivá pedig az eddigi tago
kat. valamint a megüresedett tagsági helyekre 
gróf Csekonics Iván és gróf Cziráky László 
alapitó tagokat választotta meg.
() A Budapest Székesfővárosi Községi Taka

rékpénztár Részvénytársaság március 18-án 
megtartott évi rendes közgyűlése a már koráb
ban ismertetett igazgatósági jelentés elfogadása 
után egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság Őst- 
szes javaslatait és elhatározta, hogy a kimuta
tott tiszta nyereségből március 19-étől kezdő- 
dőleg részvényenként 2.50 aranypengő oszta
lékot fizet. A közgyűlés azután a választásokat 
ejtette meg és. az igazgatóságba Aschef István, 
Almásl. Balogh Lóránt, ’Hr.' Buzim* 1 János. dr. 
Csupor Jözsel, Faber Fiilöp, dr. Faragó -Andor, 
dr. Gündisch Guidó, dr.Koós Zoltán, , dr. Ln- 
molte Károly, Mórius Illés, Vitéz Pesthy-Mul- 
ler József I.eó, dr. Pclő Ernő, Picker Frigyes 
Bausch Aladár, dr. Rauschcr Aurél, dr. Sipöcz 
Jenő, Szakái Géza és Szigeti János, a felfigyelő- 
bizottságba pedig Andrássy Béla, Erdös-Zala 
László, Erősdy Sándor, Freund Jenő, Halász 
Lajos, Markó Elek, dr. Neuschloss-Knüsll Kor
nél és Sebő Béla választatlak meg. A közgyűlést 
követő igazgatósági Ülésen fiz igazgatóság dr. 
Sipöcz Jenő polgármestert elnökké, dr. Buzátli 
János ny. alpolgármestert és dr. Rauschcr 
Aurél ny. miniszteri tanácsost alelnökökké vá
lasztotta meg.

O A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvény-tár
sulat dr. Chórln Ferenc felsőházi tag elnöklete 
alatt tárlóit 64-ik rendes évi közgyűlése meg
állapította az 1931. évi zárszámadásokat és a 
lefolyt üzletévre részvényenként 2.25 P oszta
lék kiűzetését határozta cl. A szelvény folyó 
t’vi március 23-ik napjától kezdve kérdi bevál
tásra. A közgyűlés az igazgatóságba uj tagul 
Weiner Sándort, a Wiener Bank-vcrein alelnö
kit választotta meg.

Q Nem hosszabbítják meg a mezőgazdasági 
lállilást. Az országos mezőgazdasági kiállítás 

és az. azzal kapcsolatosan rendezett concours- 
merkőzések, látványos lovasmutalványok, a 
rendörkutynbemuialó, kotorék- és patkányfogó- 
versenyek vasárnap a kiállítás több tízezernyi 
látogatója előtt óriási sikerrel zajlottak le. A 
közeledő húsvéti ünnepek miatt a túlnyomó
részt vidéki kiállítóknak haza kell térníők és 
ezért a kiállítást hétfőn este 6 órakor minden 
körülmények közölt Lezárják, azonban hétfőn 
reggel 8 Árútól még egész napon át megtekint
hető. A látványos lovasmiitatványoknt is még 
bemutatják hétfőn délután 3 órai kezdettel.

I rak, kik elegánsan, de amellett olcsón és 
praktikusan akarnak öltözködni, keressék fel 
a Mclstvr férfi- ón fluruhaáruházat, 
let, Rákóczt-ut 1, hol kitűnő 
divnlos szabású öltönyök, átmeneti 
felöltők és Bonillák rendkívül előnyös 
beszerezhetők.

Dőli. Daubcr világhírű jazz-tcncknrn néhány 
bele játszik csak Budapesten a Hoyal éttermei- 
bt n, de máris a közönség legszélesebb rétegé
ben mcgkcdvellcllc ningHt. Esténként zsúfolt 
termek közönsége tapsolja elragadtatva a 
Hoyal nagy attrakcióját, Dűli Daubur 14 tagú 
zenekarát.

Hölgyek figyelmébe!

•I 
vn kerti- 
minőségű 

kabátok, 
Árban

BLÚZ A DIUAT 
l*ffu|nbh,  tMRzebb klvltelbtn, kécten ttg, 
otórtók Rzerint. itelyeiubttl. híbw- 
lyemhtfl*  pupllnból leitől cíóbbtn

FÁBIÁN JÓZSEFNÉL
______________________ I. Krleztina-kHrat B-IO . 
!■■■■■■■■■■ Poata-palota melletti

rnavEü a jáMDCK 
a lovobenia*  csonaiai 
Undburghék kisfiának elrab’éaát egy 

amerikai tudós pontos számításokkal előre 
meglóao ta. Egy amerikai analfabéta kor
mányzónak óriási népszerűségét Is előre 
jeleztük. M. Vllageli newyorki professzor 
tudományos alapon minden eseményt előre 
tud. Szenzációs felfedezés! Európai munka
társa egy magyar író, aki a Hétfői Nap’ó 
olvasóinak ingyen áll rendelkezésére, ha M 
alább! szelvényt kílöb.1 és 40 fill. bélyeggel 
együtt beküldi, 3 napon belül megkapja le
vőiben a pontos, 20 évre kidolgozott valáFZt- 
Csodálafos munka az. ön még Ilyent 
nem látottI Cím: M. Vllrgell magynr mun
katársa. Zsombok Zoltán író, Újpest, 

Nádor-utca 33.

hl

Név
cin: ~
SsOlttéti én

Melyik ó»l>en Alit anyagi Inc ■ len]óbban ? 

Moiylk évben volt komoly befog?
Mikor volt a legboldogabb
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A gyomorból eredő
kellemetlen 

száj-szag 
egyetlen biztos tiara 

KÁLIM ÉNT
ldoboz (>O <lrb)70ftll.,esalMI dobozi 100 <trb) 1.80 P

— Lovag Kerpel Brúnó fealAmUvíaz vil
lamosba leaete. Lovag Kerpel Brúnó 42 éves 
festőművész szombaton este barátai társa
ságában Budán vacsorázott. Vacsora után 
hazafelé igyekezett lakására és a Margilhid 
budai hídfőjének közelében egy mozgásban 
lévő 4-es jelzésű villamos pótkocsijára 
akart fölugrani. Oly szerencsétlenül ugrott 
azonban, hogy visszaesett és a pótkocsi ke
rekei alá került. Agyrázkódást és súlyos 
fejsérüléseket szenvedett. A mentők része
sítették első segélyben, majd súlyos álla 
pótban a Rókus-kórházba szállították.

— Gyilkosság az erdőben. l'reilassingból 
jelentik: Reíchenhall fürdő fogyasztási szö
vetkezetének alkalmazottját, Westenhuber 
Mihályt, az egyik közeli erdöcskében halva 
találták. Valószínű, hogy Westenhubert 
szombat este lőtték le. A nála levő 2000 
márkát elrabolták.

— Ezeregyszáz tanú egy bűnperben. Mis
kolcról jelentik: A szendröi csendőrség még 
3929-ben letartóztatta és a miskolci ügyész
ség fogházába szállította Brünn Henrik 
bankigazgatót és terménykereskedőt, aki 
ellen különböző bűncselekmények miatt 
löbbszáz feljelentést tettek. Brünn, aki 
Borsod vármegye egyik legtekintélyesebb 
terménykereskedője volt, a búza áresésekor 
szenvedett veszteségei miatt különböző mó
don vezette félre a jóhiszemű gazdákat és 
igen sok váltót hamisított. Az ügyészség 486 
rendbeli bűncselekmény miatt emelt vádat 
ellene. A miskolci törvényszék május 2-ára 
tűzte ki a tárgyalást. A tárgyalásra 1100 ta
nút idéztek meg.

— Villámot és Iovtaszekér karambolja 
Peaterzaébeten. Szűcs András 67 éves gazdál
kodó, aki Pesterzsébeten, az Erzsébet-utca 173. 
szám alatt lakik, szombaton éjszaka kocsiján 
igyekezett hazafelé lakására. A Nagy Sándor- 
uteánál haladt át, mikor a kocsi kerekei bele- 
kadtak a villamossínekbe és hosszas erőlködés 
után sikerült csak onnan kiszabadítani. Egy 
arra- haladó villamos elütötte a szekeret és nz 
idős gazdálkodó agyrázkódással, súlyos fej
sérülésekkel került az Adám-klinikára. A bal
eset ügyében a vizsgálat megindult.

•— Nagy vlllamoMzercncsétlenség Tlfllaz 
ben négy halottal. Tiflhzből jelentik: Tifiisz 
ben vasárnap nagy vlllamoMzerencsétlen- 
ség történt. Két villamos hibás váltóállító*  
következtében teljes sebességgel egymásnak 
rohant és darabokra tört. Az összeütközés 
nek négy halálos áldozata van, mig tizenöt 
ember részben súlyosan, részben könnyeb 
ben megsebesült. Három villamos-alkalma 
tollat letartóztatlak.

— Halálos szerencsétlenség az Eger pa
lakban. Egerből jelentik: László, az
egri szeminárium gazdaságának kocsisa 
kétfogatu szekerével keresztül akart hajtan’ 
az Eger patakon. Az olvadó hólétől meg 
áradt viz sodra azonban szekerestől elra 
gadta. A lovaknak sikerült megmenekülni 
< kocsis a vizbefnlt. Holttestét a szerencsét 
lenség színhelyétől három kilométernyire 
fogták ki a vízből.

— A Kontrakt-brldge legújabb licitálási mód 
szere címen szenzációs újdonság látott napvi 
lógot Ebben a könyvben a szerzők Deáky és 
Hellebronth olyan módszert dolgozlak ki a 
licitálásra, mely pontosságánál, szabatosságá
nál és ami a fő, egyszerűségénél fogva minden 
oddig ismert módszert messze túlszárnyal és a 
bridgetőknek a játékhoz elengedhetetlen ve- 
Zírfonallá fog válni. A könyv röviden, tömő 
ren és világosan tárgyalja a licitálást és a mód
szer gyakorlati kivitelére 20 példát is csatol s 
azokon mutatja be részletesen a könyvben tar 
gyalt elveket. A könyv Pfcifer Ferdinónd (Zcld- 
ler testvérek) Nemzeti könyvkereskedésének 
kiadásában jelent meg és minden könyvkeres 
kedésben 1.60 P-ért kapható.

Egy zalai lavenleoMalú 
ceiiovoiagyuareuei ráiflit haragosára 

ts falbaioite ádesanvlát 
veres legyuares dráma Aszóié községben - statórieiís bíróság 

elé Kerül Gésgar JSiias lajJiumiiiJ
Bahitonfüred, márc. 20.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Borzalmas fegyveres dráinn ját 
szódott le vasárnap Balatonfüred közelé
ben lévő Aszófő községben. Két súlyos se
besültje van a drámának s nz egyik sebe
sült állapota vasárnap este életveszélyesre 
fordult. Nemcsak a kis zalai községben, 
hanem

megyeazerte nagy megdöbbenést 
keltett a vasárnapi véres esemény.

Gáspár János községbeli leventeoktató 
nagyobb társasággal borozott a szomszédos 
szőlőhegyen. Miután a társaság tagjai meg
elégelték már az ivást és mulatozást, han
gosan, jókedvűen útnak indultak a köz
ségbe Gáspár háza előtt szembetalálkoztak 
Horváth Lajos gazdálkodóval. A levente
oktató, akit a községbelick Összeférhetet
len, durva embernek tartanak,

belekötött Morváikba.
Szó szót követelt s Gáspár vaskos goromba
ságokkal, trágár szavakkal illette a gazdál
kodót s a következő pillanatban már tett- 
legességig fajult az összetűzés. Horváth a 
sértések hallatára

a leventeoktatóra ugrott és arcul 
Ütötte.

Gáspár János erre berohant házába s az 
egyik szobából

előhozta céllövő fegyverét.
A fegyverbe éles golyókat helyezett s most 
már felfegyverkezve rohant ki Horváthoz, 
hogy az inzultust igy torolja meg.

A hangos veszekedés, kiabálás zajára 
elősietett a házból Gáspár János 

édesanyja
s amikor látta, hogy fia fegyverrel a kezé
ben rohan ki a házból, kérlelni kezdte, ne 
bántsa Horváthot. Gáspár nem hallgatott 

Színe* kombinált olpfik, franola 4* 
trotteur-aarokkal. Úgy mar . . 
f*k*M Isiül át Mrtllopban P 14-50

DlvatcIpOk kOlfinbOzfi kivi
telben, francia 4* trotteur . — 
Barokkal___________  P 16-50

JAmlnStágO leköt* fSlclpfl P 12-50
Ugyanaz barnában   -14 .50

tlttty- Debrecen, tuteriom, Gy«r, Hődrnezdváetrhely, Kapoevtr, Kecekemlt, Nadykdrde,
Pici. Szeged, SzfkeefeMrvir, Szombathely, Újpest

édesanyjára, aki nem akart eltávozni fia 
mellől, odaáll! Horváth és közéje. A kővet
kező pillanatban Gáspár kezében cldördüft 
a fegyver.

A golyó keresztül hatolt Horváth 
András karján, majd Gáspár János 

édesanyjának fejébe fúródott.

.4 szerencsétlen asszony eszméletlenül, vé
resen terült cl az úttesten, Horváth pedig 
jajveszékelve kiáltott segítségért. A le
venteoktató kezéből társaságának tagjai ki
csavarták a fegyvert. Többen a csendőrök
ért szaladtuk, akik rövidesen a helyszínen 
voltak.

Gáspár Jánnst a csendőrök azonnal 
őrizetbe vették.

Közvetlenül a véres dráma után nem is le
hetett kihallgatni a leventeoklalót, mert 
annyira izgatott volt. Csak később inon 
dotla cl, hogy

hirtelen haragjában erős felindulásá
ban rohant fegyverért.

Gáspárt még vasárnap a csendőrök be
szállították a nagykanizsai törvényszék fog
házába, ahol ma, hétfőn hallgatja ki a 
vizsgálóbíró. Tekintve, hogy Gáspár lőfegy
verrel követte el bűncselekményét,

az eddigi jelek szerint statárlálls bíró
ság fog ítélkezni felette.

A leventcoktató édesanyját a nagykanizsai 
kórházba vitték be. A szerencsétlen asz- 
szony állapota vasárnap életveszélyesre 
fordult s attól lehet tartani, hogy a szeren
csétlen asszony belehal sérüléseibe. Hor
váth aránylag könnyebb sebesülést szenve
dett csak, úgy hogy őt már ki is hallgat
ták. Szerinte Gáspár kezdte a veszekedést. 
Több falubelit is kihallgatlak, akik azt ad
ták elő, hogy Gáspár indulatos, ingerlé
keny ember volt.

Tenfszolpák k.epptalppal
nöl......P 6.00 férfi ».. P 6 80

óriási váltatták 
lmuaeloék, házicipék á*  

harisnyákban

KárjM képes tavasai a* nyári 
árjegyzéket Ingyen ás bérmantv*

Leányka tafckpántoa olpé M
•-» . ..............e 8>o

,1-M
8,o 1O,o 12to 14,o 16,o

A Meister izappangyár

jelmondatra
hirdet pályázatot a most forgnlombahozett 

„PUCC**  íisziitöpor
népszerűsítésére.

Klil tuti a „PUCC”?
Takarít, sikál, mosogat, mindent ragyo

góra tisztit. A fürdőkádról eltünteti n 
rozsdafoltot, evőeszközről a zsírt, főző
edényről h kormot stb. Kézmosásra — 
konyhában, műhelyben — kiváló, beevődfttt 
rozsdát, festéket pillanat alatt eltávolít róla.

fildás a háztartásban, 
mert olcsón, fáradság nélkül, percek alatt 
teremt tisztaságot a konyhában és fürdő- 
szobában, az egész lakásban.

A „PUCC**  jelmondat 6 szó legyen, leg
feljebb 8 szó. Hasonlóan sikerült legyen, 
mint a közismert: „Kétszer kettő négy, 
Meister szappant vágy." A népszerűsítésre 
is alkalmas legjobb jelmondat a Meister szap
pangyártól

200 penqö dijat kap.
Pályázati határidő április t. 

A „PUCC**  jelmondatok a Mcis- 
t r szappangyár címére, IX., 
Soroksáriul 47—49. sr. kül
dendők. „Jelmondat-pályázat" 
jeligével a borítékon.

A pályázathoz egy szóró- 
dobozfedél mellékelendő. Kis 
doboz ára 40 fillér, nagy do
boz 80 fillér. A „PUCC*  ki
mérve nem kapható.

— A tolvaj Árvay József dr. — nem be*  
számítható. Debrecenből jelentik: Ismerős 
les, hogy Árvái József dr. debreceni rendőr*  
ségi irodafőigazgatói sorozatos lopások 
miatt letartóztatták és lakásáról szekér*  
számra szállították cl a legkülönbözőbb lo*  
polt holmikul. A nyomozás során mcgállu*  
pilottúk, hogy Arvay József dr. annyira rí*  
tyos idegbeteg, hogy nem beszámítható él 
ezért bűnvádi utón felelősségre nem von*  
haló. Árvag József dr.-t további gyógyke*  
zclletés végett átadták családjának.

— Férfi duble-kabátok 38 pengőért Fenyves
nél. A Kálvin téri nagyáruház a finom dublAe 
kelmékből készült raglánokat szolid mintázatú 
szürkés és barnás sziliekben minden nagyiág
ban mindössze 38 pengőért árusítja.
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mozi
Érdekes leleplezések

a magyar írók és a hivatalos irodalom 
késhegyig menő harcáról

Kosztolányi Dezsőt egy ukázzal mondatták le a Pen Club 
............- Kik kerülhetnek kedden 

a szabadszellemü Pen Club élére?
elnökségéről Berzeviczyék

/I nn'i 
majd

\ Magyar Pen Club ügyeiről és belső bot 
r ingót háborúságairól alig tud valamit a 
nagyközönség. Pedig a magyar irodalom és 
a kultúra szempontjából egyáltalában nem 
közömbös, hogy 11.ilyen harcok és intrikák 
fiőzlék meg a holnapi közgyűlést, amely 
1 dán a magyar irodalom továbbfejlődésé 
luk sorsára gyakorol döntő befolyást.

Amit magáról a Pen Clubról tudni kell, a 
kövclkcző: » világháború után Galsivort hy, 
n nagy angol Író levelekkel, kiáltványokkal 
fordult a világ összes kulturnemzetéhez és 
egy olyan irói egyesület megalapítását szor
galmazta, mnely a győzök diadalmámorá
ban, a legyőzőnek keserűségében a nemzet 
közi megértés szelleméi ápolná. A Pen Club I 
j.álunk is, mint mindenütt a világon, meg 
alakult, de egyll.e voll a legjámhorabb és 
Icgsemmiltcvöbb egyesületeknek. Eleijeit 
nkl.or adóit magáról, amikor évenle egy-egy 
mondvacsinált közgyűlést tartott. Alig né
hány nappal ezelőtt azonban megváltozol! 
0 helyzet. A Pen Club elnökévé választott.1 
Kosztolányi Dezsői, aki rájön arra, hogv a 
mai tespedl irodalmi életünkben n Pen Club 
nagyszerűen szolgálhatná a magyar iroda 
lom ügyét. Kosztolányi, aki nemcsak irói 
kvalitásával, hanem általános és egyetemes 
r üvcltségével és hallatlan gazdag nyelvtu 
dósa révén nemcsak a Pen Club elnöki szé
kére, hanem bármely diplomáciai feladat 
megoldására is alkalmas lenne.

komolyan vette ezt az elnöki állást. 
Keményen dolgozott és hamarosan megmu
tatkozott is az eredmény. Az első tényke
dése az voll, hogy n Pen Club nemzetközi 
koszom jóval Földi Mihály „Kádár 
lelke” cimü regényét ékesítette föl, 
külföldi utazásai során

Rolhcrmerc lordot rábírta nrra. hogy 
évenle ezer fontot áldozzon a legjobb 
magyar irodalmi termék megjutalmu- 

zására
és ami a legnagyobb eredménye voll: a Pen 
Club hógni nemzetközi konferenciáján sike
rült rábírni a világ legnagyobb Íróit arra 
hogy ez évben Budapestre jöjjenek és itt 
tartsák meg a nagy irói konferenciát. Ezt 
nz. eredményt boldogan hozta haza és a hi
vatalos korok, amelyeknek tikkadl vágya 
hozása van mindenféle idegenforgalmi moz 
galom iránt,

őrömmel kijelentették, hogy úgy a fő
város, mint nz állam viselni fogja ennek 

a konferenciának költségeit.
í zzel az eredménnyel azután nyugodtan 
k ■ züllck n nagy reprezentatív Pen Club- 
kongresszus előkészületeire.

Most azonban váratlan fordulat követke
zeit. Bizonyos exkluzív irói körök, amelyek 
eddig is gondosan őrködlek az irodalom 
hivatalos in cg ny i la t k ozá sa i r a,

amelynek módjában áll 
müvet évente a ........
jóval a világsajtóban körülhordozni, 
jóban áll ezer font jutalmat adni 
egy-egy magyar Írónak és 
kongresszus ünnepélyes keretei között mód- 
jóban áll a miág legismertebb és legnagyobb 
íróival szemben képviselni o magyar iro
dalmat. Ennek már fele sem tréfa — ek- 
I óra hatalmat nem hagyhatnak egv „ellen- 
órizlietcllci: ' s főleg az ő szempontjukból 
..lm gbi:hatullan” irói csoport kezelésében. 
Egy napon

Berzevlezv Albert, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke lakásán a leg
bizalmasabb konferenciát tartottak n 

..hivatalos* ’ Irodnlom ápolói.

eghökkenve látták, hogy rajtuk kívül 
Irodalmi szerv mert keletkezni.

egy-egy magyar 
Pen Club ragyogó koszorú

mód 
évente 

'égül a világ-

Kedden Jrlrn k meg

Szinfiáa Elet 
lusuúii Albuma
230 oldal

Arn ■ p«ng4»

tjnyani sanöor
n| regőnyv

Kei kis nniol

Durabmvlléklet:

Zlla iy Laos: TŰZMADÁR

Londoni kémnö

Ezen az értekezleten megjelent flerczey 
Eerenc, Pékár Gyula, Vojnovich Géza és u 
magyar kormány egy arra hivatott repre
zentánsa is. Az értekezlet eredményeként 
egy levelet fogalmazlak meg. amelyet el
küldőitek Kosztolányi Dezső címére.

Éhben » levélben megkapó nyíltsággal 
tudomására adták Kosztolányi Dezső
nek, hogy a kormány és a főváros anyagi 
és erkölcsi támogatására csak abban az 
cselben számíthat ez a kongresszus, hu 
Kosztolányi elnöki helyét átengedi Ber

zeviczy Albertuek.
Kosztolányi Dezső engedelmeskedett 

.parancsnak”, ui 
akarta meghiúsítva

a 
uMiál is inkább, mert nem 

látni nagy tervét s még 
ő voll, ki leszerelte a körülötte csoportosuló 
elégedetlenkedőket, akik viszont hozzá ra
gaszkodtak. A helyzet tehát az, hogy Berze

Visszavonhatatlanul utolsó nyolc nap l

KASSNER * BREITBART
és a nagy márciusi műsor a

ROYAL ORFEUMBAN 1
A pénzíárosnő nem adott el elég jegyet.

A színigazgató különös védekezése a kaucióját visszakövetelő 
pénztárosnővel szemben

A inni szomorú színházi világra élesen jel 
lemzö per elődöntője játszódott le a héten a 
törvényszék előtt. Az egyik fővárosi szinház 
ugyanis nemcsak a színészeit és ezeknek gá
zsijait építette le nagy buzgalommal, hanem 
az egyik pénztárosnőnek is felmondott. Elég 
a mai szomorú világban egy pénztárnoknő is 
— gondolta magában —, viszont arra nem 

gondolt, hogv a pénztárnoknő ezer pengő kau
ciót fizetett le és ez az összeg annakidején a 
szinház forgótőkéjét kellemesen egészítette ki. 
Ezt n pénzt viszont vissza kellett volna fizetni, 
amit a színigazgató vagy nem tudott, vagy nem 
akart. Perre kerüli tehát a sor. A szegény 
pénztárnoknő okmányokkal igazolta, hogy

■ színigazgató kaucióként vette el tőle az 
ezer pengőt,

amelynek visszafizetését most megtagadta. A 
biró és az ügyvédek meglepetésére felállt a 
szinigazgutó és a következőket mondotta:

BETHLEN-TERI SZÍNPAD
Kedden, március 22-én este 9 órakor mutatja be

■OOHBI L .l M V S O lt Á T I

í menyasszony (8). 
a trafikja (8).
Rt'^i orfeum (8). 
i gazember Gí).

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora:

NEMZET! SZINIlAZt Faust (MR). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Az) a (H«).
BELVÁROSI SZÍNHEZ: TorockVf 
VÍGSZÍNHÁZ: Méltóságom asszony 
i Óvárosi operettszínházi i 
VAROM SZÍNHÁZ: Vőlegényem a 
MCVF.SZ SZÍNHÁZ: Tűzmadár <81.
ANDRÁSSY-ITI SZÍNHÁZ: B^rorká.ivkonyha (9». 
TLHEZKORI TI SZÍNPAD: Giaela Wcrbetirk (9>. 
BETHLENTERI SZÍNPAD: Kamuó műsor (6. 9). 
ROYAL ORIECM: Kassner (5. V/.h.
STEINHARDT SZÍNPAD: Elvarársdt kastély (%9). 
KOMÉDIA ORFEUM: KalAbriátzparti í’á9).

Szombat éjjel a Budapesten időző fran- 
° cia filmesek egyik csoportja mulatozás 
közben eljutott a Párisién Grillbc, ahol az
után éppen nem épületes látványnak voltak 
tanúi azok a magyarok, akik a franciákat, 
mint a jómodor es ai udvariasság meglét 
tesitőit tisztelték. Az egyik páholyban he
lyet foglalt egy feltűnően szőke francia 
filmszinésznő egy színész és a francia pro- 
dukcióvezető egyik segédje. Folyt a pezsgő 
• ezzel arányban emelkedett a jókedv és ki
éleződött a két francia között az a: ellen
tét, amelyet talán még Párisból hoztak ma
gukkal. i két francia ugyanis rivalizált a 
szőke hölgy miatt, aki hol a: egyiket, hol 
a másikat tüntette ki egy-egy mosollyal. .4 
féltékenység annyira fellángolt bennük, 
hogy pofozkodni kezdtek a páholyban. PH-

CHARLES FARREL 
ELISSA LANDI 

MYRNA LOY

szervezet.kifejezeten harcos 
az Imperlalisztlkus naclona-

viczyék, akik be tudják rendelni a keddi 
szavazásra a ,,hivatalos" irodalom művelőit, 
valószínűleg többséget kapnak és a hivata
los irodalom „gutgesinnt” ápolói fogják 
majd fogadni André Gide-t, Romain 
landot, Thomas Mannt, Jules Romáim, 
G. Wellset és a világ többi nagyságait, 
teliát szép és megnyugtató eredmény, 

csakhogy egyre nem gondoltak, 
abban a nagy sietségben, amellyel a 
Club vezető helyeit igyekeztek 
elfoglalni. Megfeledkeztek Ln„ 
célkitűzésről, amellyel a Pen 
szerte működését megkezdte. A 
nem jámbor 
nem

nyíltan és 
még pedig 
lizmus legyőzésére fttlélesztett világpol

gár! szellem erős harcosa.
Most azok a nagy külföldi Írók, akik mun
kájukkal, meggyőződésükkel és a nyilvá 
nosság elé exponált teljes életükkel a koz
mopolita szellem szolgálatába szegődtek, itt 
majd a kongresszus fehér asztalánál olyan 
magyar Írókkal kerülnek pajtási szom
szédságba, akik viszont hajthatatlan 
szilárd nacionalista szellem katonái. Ha 
ezt nem tudták Herczegék és Berzeviczyék, 
ennek tudomásulvétele után bizonyára meg 
fog szűnni bennük az az erős vágy, hogy a 
Pen Club vezető helyeit, illetve elnöki székét 
magukénak mondhassák, Stóh Zoltán.

Hol- 
H. 
Ez

” ’ i Pen 
• \ maguknak 
ugyanis arról a 

Club világ- 
Pen Club 

Íróinak, ha-

— Elismerem, hogy fölvettem ezer pengő 
kauciót, de azért nem fizettem vissza, mert a 
pénztárnoknő nem teljesítette jól a kötelessé
gét.

— Hisz ott voltam pontosan mindig — mon
dotta indignálódva a pénztárnoknő.

— Igen, de nem adott el elég jegyet ... 
vágott rá mérgesen a színigazgató, aki, úgy lát
szik, egyedül a pénztárnoknő hibájának tudta 
be. oligy a színháza rosszul ment és a kassza 
előtt néni tolongott a közönség.

— Többet kelleti volna foglalkoznia a „ve
vőkkel” — mondotta meg a színigazgató. .4 vi
dékiekkel szóba sem állott, akik azután jegy 
nélkül mentek el, pedig, ha ügyes a pénztár
noknő, akkor annyit vesznek, amennyit csak 
akar.

Ezután a pert elnapolták és néhány tanú 
van hivatva igazolni azt, hogy vájjon a pénz
tárnoknő, vagy a színigazgató hibájából nem 
vásároltak-e elég jegyet a jó „vidéki pasasok”.

lanatok alatt szabályos bokszmeccs fejlő
dőit ki köztük a parketten, amely nem ép
pen épületes látványul szolgált a mulató 
elegáns közönségének.
TJa már a franciákról írunk, szükségesnek 

tartom kijelenteni, hogy Albert Prejean, 
a magyarok kedvenc filmszínésze, aki a „Pá
risi háztetők” alatt cimü filmjében egyszeri
ben világhírnévre tett szert, nem volt ott a 
verekedő franciák között. Vele a szálló hall 
jóban beszélgettünk, még pedig legutolsó 
filmjéről.

— Legutolsó filmemet nem René Clair esi 
?hoyM czt Pesten már többszőr meg- 

> né-
nálta, ahogy ezt Pesten már ,
Itták, hanem Wilhelm Thiele rendezte, a ,,v- 
mefcA legnagyszerűbb rendezője, aki a „Vége 
a dalnak” cimü ragyogó filmet is készítette. 
Németországban dolgoztam az „önagysága ki
menője” cimü filmen, amely Franciaországban 
„Szerelmes szépasszony'- elmen aratott ki
mondhatatlanul nagy sikert. Partnerem ebben 
a filmben a tündért szép Liáné Hald. .4 zené
jét Ralph Ervin komponálta, cxupa slágerek. 
Ez volt az első alkalom, amikor Francia
országon kívül másutt is filmeztem. Csak 
büszkt vagyok rá.
A Nyugdíjas Színészek Országos Egyesülete 

vasárnap közgyűlést tartott, amebicn 
megrendítő szavakkal számoltak be a 
díjas színészek nagy nyomoráról és 
hogy senki sem akar tudni a szegény öreg 
izinészck megsegítéséről. .4 tiszteletbeli örökös 
Hnokőn, Ilev-S Bétán kívül ügyvezető elnökké 
Ncményi Lászlót, alelnökökké' Pintér Imrét és 
Hídvégi Ernőt választották. Az uj tisztikar 
bejelentette, hogy a legnagyobb eréllyel fog 
küzdeni a: öreg színészek életének feljavítása 
érdekében.

nyup 
arról.

Patria, reszeli
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A hét egyetlen premierje a Belvárosi 
Színházban fog lezajlani. Az „Arany

füst”, Andai Ernőnek az ifjúságról és 'a 
szerelemről szóló poétikus szinjátéka. .4; 
«/ magyar darab főszerepeit Dayka Margit, 
Gombaszögi Ella, Ráday Imre, Gyergyai 
István és Gázon Gyula játsszák. .4 Belvárosi 
Szinház a csütörtök délelőtti főpróba jöve
delmét a Kövessy Vár jótékony akciói ja
vára ajánlotta fel. Erre való tekintettel a 
színházi pénztár a Kövessy-Vár javára felül
fizet ése két is elfogad.
ÍZ ét perces taps zúgott akkor, amikor Varsó- 

**■ nyi Irén ebben a szezónban először kiló- 
pett a Vígszínház deszkáira. Karcsú, fiatal és 
gyönyörű — állapította meg mindenki Varsá
nyi Irénről, aki talán egy kissé klptrultabban, 
tálán egy kissé meghatottabban köszönte meg 
a tapsokat. Varsányi Irénről, aki az anyái 
szívről és a gyermeki hálátlanságról oly szé
pen beszélt a színpadon, hogy mindenki meg- 
könnyezte, kevesen tudják, hogy az életben 
talán a legboldogabb anya és a közeljövőben 
— nagyanya.
V’ülön szenzációja volt a tegnapi vígszínházt
, premiernek. A színházi Öltözőkben és a 

társalgóban ugyanis elterjedt annak a híre, 
hogy Varsányi Irént, aki annyi kedvességgel 
és méltósággal és oly sok szívvel alakított egy 
fővárosi traflkosnőt, a Doliánykisárusok Egye
sülete disztagjának akarja választani. Ezirányu 
felkérés már hivatalos részről el is ment Var
sányi Irén címére.

TTÍ Kálmán-operettet fog játszani legkö- 
~ zelebb a Vígszínház. Roboz Imre, a 
Vígszínház igazgatója Becsben megszerezte 
előadásra Kálmán Imre legújabb müvét, 
„Az ördögi lovast”. Ez az operett békeidő
ben játszódik le és a híres magyar urlovas- 
ról, Sándor Móricról szól. A Vigszinház 
szezónzáró újdonságául akarja kihozni, — 
természetesen ha az idén egyáltalában - sor • 
kerülhet rája, hiszen ezt megelőzően egy 
uagy Szomory Dezső-prcmiert is tervbevett 
a szinház.
A Neivyork-bar „Valaki és Budapesti Er-> 

zsébet” elmen Kellér Dezső humoros és 
ötletes tollából Tarján Vilmos kitűnő rende
zésében uj kisreviit mutatott be, amelynek 
aktuális színházi és politikai vonatkozásai 
alaposan megkacagtatják a közönséget. .4 
revü főszereplői Hull Margit, Pártos, Pethe , 
Radó és Vértes, valamint maga Tarján Vilmos 
és a mulatságos Sílber Andor.
P alásthy Irén nem tudott megegyezni a 

Király Színházzal a Tip-tocs előadására 
vonatkozólag. Patásthy Irén, mint tavaly a 
Jim és Jill cimü operettel, az idén ezzel a: 
amerikai operettel akar európai turnéra 
menni. Ezt megelőzően a Király Színházzal 
tárgyalt az operett színre hozására vonatko
zóan. Ar operett budapesti engedményese 
Révész színpadi kiadó cég, azonban nem 
adóit olyan garanciákat Palástiig Irénnek, 
amilyent a primadonna kért. Ezért Palástiig 
Irén lemondta királyszinházi fellépését. .4" 
operettet ennek ellenére Stella Adorján 
Szilágyi László „Szöcske” néven lefordítot
ták, illetve átdolgozták. Ebben az átdolgo
zott formájában tanulja be Palásthy a da
rabot, amelynek premierje Becsben lesz.

rí

CHflRLIE CHM?
/l '/rótezakadt igric — a cime annak a finom 

és fordulatos, valamint mulatságos kis- 
operának, amelyet Tersáriszky J. Jenő irt és 
amelyet a Képeskönyv Kabaré mulat he hús
úéikor a Britannia szálló különtermében. .4 
Xyugatborátnk Köre égisze alatt működő ka
baré négy előadást tart, amelyen több kitűnő 
művész lép még föl.
A Royal Orfeumban immár második hónapja 

nr,ó^ sikerrel lép föl Kastner. a világhírű 
uluztonístti-niüvesz. 18 án ünnepelte meg a: or
feum a századik Kassner-előaddst. Ez nagy rit
kaság az orfeumok harmincnapos műsorában, 
s ezért az orfeum vezetői, Schmidt és Árvag 
igazgatók nagy ünnepséget rendteztek Ka.,sner 
és társulata részére előadás után a színpadon és 

ünnepségen a Budapesten időző összes 
külföldi artisták megjelentek.

♦ A bangn. fllmpulvíra alfiktsiUÓ 5 bóniw 
po» liinldvam l.a>kr„ Zsigmond szerkr.jW 
balévi igazgatása melleit nmgnvllott. A tebetsd- 
ge, növendékek kiképzésük Aoérnttdík bdnop- 
lábnn működési alkalmai kapnak az Immár 
serényen dolgozó magyar tilmiludióhon. Jelent
kezés Erzsébel-kórul 45.. negyedik emelet.
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Súlyos harcok és ellentétek 
a filmesek között

Két füléire! akarták megadóztatni a mozijegyeket a magyar 
színészek javára — Mai közgyűlés dönti el a mozisok dolgát

A magyar mozlszakma súlyos válságba ke
rült A magyar mozisok hatalmas és tekinté
lyes egyesületének ügyelt eddig Gyárfás Gyula 
ügyvezető-alelnök vezette. Az egyesületben egy 
hatalmas ellenzéki tábor keletkezett, amelynek 
vegére dr. Harsányt Elemér lett. A sok tá 
rnadásra és különböző vádakra azzal válaszolt 
Gyárfás, hogy lemondott tisztségéről. Most 
hétfőn ül össze a mozisok közgyűlése, ahol

napvilágra kerülnek mindazok az eltitkolt 
éa vélt sérelmek, amelyek a mozisok egy
ségét megbontották, egyesületüknek műkö

dését pedig megbénították.
Az ellenzék egy tizenhatoldalas röpiratot adott 
ki, amelyben egyrészt követelést támasztott az 
egyesület jelenlegi vezetőségével Szemben, 
másrészt pedig programot is nyújtott arra az 
esetre, ha a közgyűlésen ők kerülnének ura
lomra.

— A mi mozgalmunk abból indult ki, — fej
tegeti dr. Batsányi Elemér, — hogy

a filmszakma katasztrófáiig rossz viszonyok 
közé került.

A fövárosbon és a vidéken egymásután szűn
nek meg a mozik. A szakma vezetősége nem 
adott módot arra, hogy az általános bajok el
leni orvosságok megvitatásra kerüljenek. Te
tézte a súlyos gondokat a Magyar Hangos Hír- 
adó, amelyet minden mozinak kötelező játszani 
és ezzel ujabb kétszázezer pengős tehertétel 
szakadt a mozisokra. Ezt az ügyet sem akarta

Gaál Francit táviratban hívják 
Berlinbe filmezni

A méltóságos asszony trafikja premierjén kapta a táviratot, 
melyet alig akartak átadni neki

Regi színházi szabály, hogy előadás köz
ben színésznek vagy színésznőnek érkezett 
táviratokat a portás visszatartja és azt nem 
engedi kézbesíteni. Nem lehet tudni ugyan
is, mi van a táviratban, amely esetleg meg
zavarhatja a színész vagy színésznő mun
káját és az előadást. Éppen ezért nagy volt 
az ijedelem a Vigszinház környékén, mert 
tlaál Franciskának Berlinből kézbesítettek 
rgy táviratot éppen A méltóságot asszony 
trafikja premierjén. A táviratot nem akur- 

préDTleY közben átadni a színésznőnek 
<■» csak a táviratkihordó erélyességén mú
lott, hogy ezt mégis azonnal kézbesítették.

Amikor Franciska felbontotta a táviratot, 
iderült csak ki, hogy ijedelemre egyáltalán

Premier után
A MÉLTÓSÁGOS ASSZONY TRAFIKJA. 

Akik azt vetik Bús Fekete László szemére, 
hogy eg.V remek mai témát exponált szín
padra, amelyet azonban vígjátéki ízben ol
dott fel és nem kereste a téma drámai meg
oldását is, — azok nyitott kaput döngetnek, 
mert Bús Fekete egyszerűen csak ragyogó 
,.színházat" irt, amelyet ugyanilyen remekül 
játszottak. Bús Fekete kitünően mulattatja, 
szórakoztatja a közönséget és bizony nagy 
sikert varázsolt ebbe a színházba, amelyet 
nz idén makacsul elkerült a színházak kör
nyékén annyira ritka madár. A szereplők 
•'lén a nagyszerű Varsányi Irén és Gaál Fran
ciska ragyogó együttese halad. A Fruska 
óta Gaál Franciska nem aratott ilyen hatal
mas közönségsikert. A közönség vörösre 
tapsolta a tenyerét. A többiek, legelsősor
ban Jávor Pál, aki férfias és elegáns, behí
zelgő és gentleman, Tőkés Anna /akihez va
lahogyan a klasszikus tirádák jobban illené- 
nek), egy brllliáns megvillanásábun, Csorfo*  
Gyula, az ügyes, de kissé túlzó Pártos Erzsi, 
a jó karikatúrát nyújtó Rajnai Gábor biz
tosítják a Vigszinház újdonságának tartós 
sikerét 

tárgyalni az egyesület és a felgyülemlett kese 
riiség spontán robbant ki a legutóbbi körpyü 
lésen. Követeljük az egyesület óriási adminisz 
(rációjának leépítését,

■ kötelező magyar filmgyártási rendr*«>t  
életbelépését

és a hatósági dijak alapos lemérséklését.
Gyárfás Gyula nyolcoldalas körlevéllel vála

szolt a panaszokra. Elmondotta, hogy lehetsé
ges, hogy 250.000 pengő folyt bo tagdíjakban 
a szakmától az egyesületbe. Ezt nem a túlmé
retezett adminisztráció ette meg, minden fillé
réről pontos elszámolást nyújtottak be éten
ként. A kötelező magyar filmgyártást ellenzi, 
mert rcndkivíil drága pénzen kellene olyan fil
meket játszani, amelyek talán nem jók, mi
közben a szabad verseny kitűnő filmeket ké
szít. A hatósági megterheléseket csökkenteni 
valóban kell. A filmszakma törvénytervezete 
már készen állt a kultuszminisztériumban, 
amelyben

mozijegyenként két flllémyf adót tervez
tek a mozihítogalók terhére. Ezt Kikerült 

megakadályozni.
A Magyar Híradóra vonatkozólag elmondja, 
hogy a magyar mozisok külföldi híradókért 
évenként háromszázezer pengőt vittek ki kül
földre. A Magyar Iliradó lejátszásába azért 
egyezett bele nz egyesület, mert igy megaka 
dálvozták azt, hogy a kormány más filmeket 
kötelezővé tegyen a mozisok számára, amely a 
legsúlyosabb károkat okozhatná a moziknak.

nem volt ok, mert a táviratot a berlini 
iWe/odie-rtlmgyár küldte, még pedig azzal a 
kéréssel, hogy

Gaál Franciska utazzon azonnal Ber
linbe ahol megkezdődnek az Agglegény

apa filmjének felvételei.
A női főszerepet szeretnék Gaál Fran

ciskával betölteni.
A választ azonnal megírta Gaál Fran

ciska:
— Augusztus elsejéig játszom a Vígszín

házban A méltóságot asszony trafikjában. 
Azatán szívesen rendelkezésükre állok. Gaál 
Franciska.

Hogy mennyire volt igaza Gaál Francis
kának, ezt majd a jövő dönti el.

RÓZSADOMB. Az Andrássv-uti Színház 
Török Rezső három képből álló kis színda
rabját prezentálja a Rózsadomb elmen az 
uj műsorában. Egy kis cigányleány a hőse 
ennek a darabnak, aki a Madách-utcai cl- 
gánynepved világából egy rózsadombi villa 
szalón.'áha illetve majdnem a hálószobájába 
jut. török Rezső izes magyar beszéde, re
mek, frappáns fordulatai, az előadás bril- 
lláns szereposztása, Fejes Teri, Delly Ferenc. 
Vaszary Piroska, Peti, a remek kis Pethes. 
Heltai Andor, a legnagyobb színházi sikerek 
közé emeli a Rózsadombot. Hunyady Sán
dor egy finom kis játékában Peti Sándor 
brillíroz. A Bársony—Dajbukát-pár, Bé- 
keffl László, Radó Sándor az egészen nagy
szerű uj műsor többi nagyágyúi. (s. z.)

♦ Pom-Pom. A világháborúban tudvalevő- 
lég minden kémnek egészen különleges ál
nevei voltak. A háborús emlékiratokban leg
többet szerepel egy londoni kémnő, akinek 
Pom-Pom volt az álneve éa akit — amikor a 
kémkedésben rajtakapták — agyonlőtték. A 
Pom-Poin élettörténetét fllmesitette meg a 
Fox-filingyór a Londoni kémnö c. filmjében, 
melynek izgalmas meséjében Charles Fnrrell 
és Myrna Loy szerepelnek. A Pátria és Fészek 
mozgószinházak mutatjók be pénteken.

Poldi Mildner 
zongoraestje

Vasárnap este tartotta Poldi Mildner, a lő 
éves német zongoraművésznő bemutatkozó 
hangversenyét. Ez a mosolygót szemű fiatal 
leány még azokat is elkápráztatta boszorká
nyos technikájával, akik szkepszissel szokták a 
zenei csodagyerekeket fogadni. Ezen a hallat
lanul kifejlesztett technikai tudáson kisül 
azonban Poldi Mildncrnck még cgyél> kvalitá
sai Is vannak. Bemek formaértéke, amellyel 
világosan érzékelteti a müvek szerkezetét, lo
bogó temperamentuma, meleg szive, nagyszerű 
muzikalitása, amit mind a költői kifejezés 
szolgálatába Aliit. Minden érettsége dacára is 
van benne valami tiszta, naiv gyerekesség, 
amely őszintén tör ki belőle — és megragadja

Siklód? Lőrinc szobrászművész 
feljelentést tett a tihanyi kálvária 

kifizetetlen honoráriuma miatt
Különös bonyodalmak támadtak most 

annak a műemléknek az elkészítése miatt, 
amelyet annakidején néhai Károly király 
emlékezetére emeltek Tihanyban. A tiha
nyi hegység egyik részében

kálváriát építettek Károly király ott 
tartózkodásának emlékére.

Az építkezés és megfelelő emlékmű meg
alkotására országos bizottság alakult, 
amelybe számos előkelő közéleti férfiút hív
tak meg. A kálvária szobrászati munkájá
nak elvégzésére.

Siklódy Lőrinc szobrászművész kapott 
megbízást,

aki hozzá is fogott a munkához és hosszabb 
időn keresztül dolgozott, amíg tervei szerint 
elkészítette a kálváriát. Siklódynak 

18.000 pengő honorárium járt
munkájáért, de a szobrászművész eddig 
hiába sürgette pénzéi, nem tudott hozzá
jutni s most meglepő lépésre határozta el

Az elaludt pályaőr gondatlansága 
okozta a nagykanizsai halálos 

vasúti karambolt
Nagykanizsa, március 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Vasárnapra tisztázódott annak a 
borzalmas vasúti gázolásnak a hiteles törté
nete, amely szombat éjszaka történi a kis 
kanizsai vasúti átjárónál.

Éjféltájban indult el Nagykanizsáról az 
ágtalvai gyorsított tehervonat, amely ötven 
kocsit vitt magával. Amikor a vonat a kis- 
kanizsai vasúti átjáróhoz érkezett, a sorom
pó nem volt leeresztve. Abban a pillanat
ban, amikor a mozdony az átjáróhoz ért, 
Imrei Finta László 49 éves kiskanizsai gaz 
dálkodó kótlove erével igyekezett ke
resztül jutni nz n.

A mozdony kerekei elkapták Imrei 
Finta László kocsiját,

amelyen rajta kívül felesége ült. Több 
mint kétszáz méteren keresztül tolta maga 
előtt a kocsit a tehervonat s csak ekkor si

éehdkívut

npetyet ön, ó&h. kaikat 
fiqye&H&n' kívü£!
COMÍIL

VELENCZEI
közismert fehérnemű Üzlete

LIKVIDÁL
A legjobb alkalom finom árut 

olcsón vásárolni 
IV, Bécsi u. 2, Kristóf tér sarok

a hallgatót. Schubert. Mozart. Brahms, Proho- 
fjefi müveket játszott és tomboló sikere volt. 

G—r.

magát.
Siklódy Lőrinc ügyvédhez fordult s vele 

folytatott tanácskozásának eredményekép
pen

ismeretlen lettesek ellen bűnvádi felje- 
tést tett most.

hogy közel 
gyűlt egybe a műemlék 
Társadalmi tilon folytatott 
és egynéhány ezer pengőt 
a székesfőváros vezetősége 

negyvenezer pengővel já- 
I.ária megépítéséhez és fel-

Panaszában előadja Siklódy, 
százezer pengő 
megalkotására. 
gyűjtés öt ven 
eredményezett, 
pedig körülbelül 
rult hozzá a kálvária megépítéséhez és fel
állításához. Siklódy feljelentésében kérte a 
rendőrséget, hogy állapítsa meg, mi volt az 
oka annak, hogy ő ezek után nem jutott 

'hozzá 18.0000 pengőjéhez.
A különös feljelentés ügyében megindult 

a vizsgálat, amely hivatva lesz tisztázni, 
ki felelős Siklódy kifizetetlen honorá

riumáért,

került a vonatot lefékezni. Imrei Finta 
László rendkívül súlyos sérüléseket szenve
dett, vasárnap reggel megoperálták, de álla
pota olyan súlyos, hogy felépülésében nem 
bíznak. A gazdálkodó felesége nyomban a 
helyszínen kiszenvedett.

A szerencsétlen asszony testét n moz
dony kerekei szinte darabokra tépték.
A rendőrség a vasutigazgalósággal kar

öltve vasárnap a legnagyobb eri llvel látóit 
hozzá a nyomozáshoz. Elsősorban a vasúti 
átjárónál szolgálatot teljesítő pályaőr, Mohi 
Ferenc 23 éves vasutast hallgatták ki. A 
pályaőr kihallgatása során előadta, hogy

szolgáiul közben elaludt és elfelejtette 
lebocsálnni a sorompót.

A rendőrség Mohi Ferencet őrizetbe vette s 
ma kiséri át a nagykanizsai ügyészségre. \ 
nyomozás eddigi megállapítása szerint, a 
pályaőrnek ez a súlyos gondatlansága volt 
az okozója a szerencsétlenségnek.

Erő. izgalom, szerelem, verekedés, 
küzdelem a természettel!

Férfiak a ulharhan
című Paramount-film.

Főszereplő a daliás jellemszinész:

Georg Bancroft

Premier ma: 0RI0NBAN
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H ÉT Föl SPORTNAPLÓ
Megtört az évtizedes legenda varázsa:

végre akadt egy magyar csapat, amely győzni 
tudott Prágában

Magyar ország-Csehszlovákia 3:1 (0:0)

A szokatlanul erős és durvaságban bővelkedő 
játék tehát döntetlen eredménnyel végződött i 
így

az óbudaiaknak nem sikerül a Bocskait le
szorítani a negyedik helyről.

A Vasas nagyon örülhet az egy pontnak, amelyj 
már lendített rajta, de a bajnoki tabellán elfog. 
Iáit pozícióján fnég nem hozott változást Sc< 
reghajtó maradt a Vasas... A tegnapi pótfor- 
dúló után a bajnoki tabella állása a kővetkező:

Prága, márc. 20.
(A Hétfői Napló prágai szerkesztőségének te 

lrfonjclcntése ) Ideális tnvuszi tulhnll várta ér
deket csatára n két nemzet válogatott csapatát. 
A SpnrtH-pályát huszonhétezer néző vette kö
rül. * amikor

Sopbus Hanacn
sípjelére fölálllnk n csapnlok, nz egész nézőte
ret hatalmas izgulom lógta el. .Var/// győzelemre 
készült a csehszlovák közönség, amit lóként a 
jobbára fiatalokból álló magyar csapatösszeólii 
tás miatt remélt. A magyar csapat valóban szó 
katlan összetételű volt:

Szabó — Dudás, Kocsis — Rományi. Kal
már, Lázár — Zavadszky, Cseh, Turay, 

Toldi, Ticska.
Velük szemben egv sok csatában megedzett. régi 
nevek csapata állott fel;

egy eset adódna a csehszlovákok részére. Ju
nek. ez a félelmetes s talán a legkiválóbb prá 
gai csatár tör a gólra s vele szemben is már 
csak egy orvosság van, amelyet Szabó pilla
natig sem haboz használni: kifut. A lábára rö
pül és Junek csak mérgelődhet.

HÉT PERC — HÁROM MAGYAR GÓL
Turay és Cseh egy-cgy lövéssel próbálja a 

magyar erényt feleleveníteni, a 19. percben 
aztán jön az egyenliié..

Turay hosszan szöktet) Tlcskát, aki ma
gára szívja Burgerf, majd kicselezi s utána 
pontos passz száll Turay felé. A center 
nem gondolkozik egv pillanatig sem, ka

pásból vágja a hálóba. 1 : 1.
A gól után a magyar támadósor még erőtelje
sebb munkába fog s a 21 percben már ismét 
eredményes. Kalmár labdájával

könnyen szereli Svoboda és Silny támadásait. 
A 41. percben Kocsis a tizenhatoson nehéz 
helyzetben szereli a csehszlovák támadást és

1. Ferencváros 65:12 28
2. Újpest 45:16 24
3. Hungária 43:18 22
4. Bocskai 28:30 15
5. III. kér. FC 26:30 14
6. Budai 11 23:29 11
7. Attila 15:28 11
8. Somogy 17:33 10
9. Kispest 20:38 9

10. Sabaria 15:24 7
11. Nemzeti 19:38 7
12. Vasas 25:45 6

A PRÁGAI GYŐZÖK FEDEZETSORA

Borsányi Kalmár Lázár
Planleska — Burger, Ctyrokv — Madelon, 
Slmpcrsky, Srbck — Junek, Silny, Swo- 

bodu, Ncjcdly, Zosel.
S aztán megkezdődött a mérkőzés, amelyből 
először sikerüli magyar csapatnak a győzelmet 
Prágából hazahozni.

KALMÁR ITT, OTT ÉS MINDENÜTT...
Csehszlovák támadással kezdődik a mérkőzés 

amelyet Nejedig mellé löd labdája fejezett be. 
Válaszul Cselt lösése futott cl ii kapu fölött A 
visszajött labdát Kalmár ismét Cseh elé tolja, 
de a fürge összekötőt szerelik, Ticska veszélyes 
támadása után n II. percben Nejedig rohama 
forró pillanatokat szerez u magyar védelemnek, 
amelyet azután

Kalmár és Borsányi egyesült erővel teher
mentesít.

Turay vágtat a kapu felé. A csehszlovák 
védelem felbuktatja, Turaynak azonban 
még esés közben Is van annyi Ideje, bogy 
fejjel Zavadszky elé röpítse a labdát. Az 
újonc szélső szédítő sprinttel vágtat a lab
dára s közvetlen közelről védhetctlcnül 

küldi a hálóba. 2: 1.
A gyors siker csak fokozza a támadókedvet s 
nem lelik el öt perc, amikor

Tlcska jó lefutása után pontosan adja 
középre a labdát és Turay boinbalövéssel 

szerezheti meg a harmadik gólt. 3 :1.
A csehszlovák támadás ezután kornert hoz, ezt 
azonban Szabó biztosan csipi el. Planicskának 
sok a dolga és nehéz. Vele szemben Szabó

Turay. Zavadsky.
közben hendszet vét. A helyzet kritikus, a sor
falról azonban a bombalövés visszapattan a 
mezőnybe, ahol azután négy percen keresztül 
még el játszogatnak a nagynevű ellenfelek.
AMI AZ ELSŐ PRÁGAI GYŐZELMET HOZTA

A magyar csapat technikai fölénye ezúttal 
minden kétséget kizáróan nagyobbfoku volt.

Különösen Kalmár játéka emelkedett ki, 
aki a mezőny legjobb játékosává nőtte ki 

magát.
A magyar csapat legjobb része vitathatatla

nul a fedezetsor volt, amely jóformán minden 
csehszlovák támadást csirájában fojtott meg. 
Szabó ujonc létére elsőrangúan teljesítette a 
feladatát s néhány vakmerő kirohanásával a 
legjobb időben rombolta mindig szét a veszé
lyes helyzeteket. A hátvédek kissé gyengén 
kezdtek, szünet után azonban már jól álltak a 
lábukon.

A csatársor legagilisabb embere Turay volt.
Ticska szép lefutásaival vonla magára a 

figyelmet, mig az ujonc Zavadszky gyengén kez
dett, hogy azután később annál jobban illesz
kedjen a támadósor munkájába. A csehszlovák 
halfsor közel sem jött a magyarokéhoz, a csa
társorban Zosel, Silny és Junek volt agilis. 
Planicskának egy-két gyenge pillanata is akadt, 
mig a vedelem jól állotta ineg a helyét.

Sophus Hansen, a dán biró pártatlanul és 
jól vezette a mérkőzést, amit bizonyít az is, 
hogy a közönség egyetlen ilcletc ellen sem til
takozott.

J-Vfj egy erős csehszlovák támadás fenyeget, 
amikor Zosel beadását Svoboda ravaszul át 
lépi i a labda a tisztán álló Junek elé röppen. 
A csehszlovák jobbszébö azonban erősen búr. 
de mellé lő. A 20 percben Kalmár küldi frontba 
ismét a csatársort s Toldi már-már góllal le- 
j.-.l be.

Ez volt az első komoly mugyar helyzet.
Hanem ezután! Sorra következnek az idegőrlő 
magyar támadások, ami Iveket lulerclyesen. 
szinte durván kell Hurgernck megállítani.

Burger könyörtelen védelmi politikája 
majdnem gólba kerül n csehszlovákoknak, 
mert az egyik faultért megítélt lövés Turay 
lábáról alig valamivel kei üli el a kaput.

F: tetszett a prágai közönségnek: tapsolják érte 
Turayt. A 40. p.-ben szaahdrugásból Kalmáron 
kérésziül ismét eredmény elölt áll a magyar 
csapat, de Ticskát szerelik.

41. perc: SZABÓ UJ FIGURÁT MUTAT BE.
A veszélyes magyar támadás után a csehszlo 

sákok rajláznak Szabó kapuja felé. A bazár- 
dúl menteni próbáló védelem lulfut a csehszlo
vákok csatársorán.

Egycdlll áll Szabó négy csatárral szemben. 
Csak a főerénye segít: kifutni és zavarni. 
Ezt teszi. A labda középre röppen, Szabó 
felnyúl utána, a fejek elől a magasba 
boxolja s árulón utánafiit és pompás fe

jessel küldi a mezőnybe a labdát.
.4: újszerű mutatványon még Plnnicska is cso
dálkozik. \ magyar ostrom nem lankad, de a 
csehszlovákok lámadósora sem marad adós s az. 
utolsó perc Svoboda—Junek támadását ismét 
csak Szabó renuk rávetese tudja ártalmatlanná 
tenni.
JÓL KEZDŐDIK . VEZET A CSEHSZLOVÁK 

CSAPAT
Szünet után ismét n csehszlovákok kezdik n 

támadási de Kocsis a helyén van. Még Ticska 
kísérletezik egy lövéssel, aztán Zosel indul fe
lénk. A rohamon már nem sok scyitenivulö

csak fault árán lehet kikeveredni a bajból. 
Lz megtörténik. Szintúgy a szabadrúgás l.s, 
amelyet Srbck küld Silny elé. Nagyon kicsi 
a távolság n kapu és Sllnv kürt, egv villa
nás az egész és kapásból bent van az első 

gól. 0 : 1.
A tömegnek nagyon tetszik ezt a start. lcli>illa- 
nyozotlan buzdítja a csapatot, amely odadobja 
a gyeplőt és nagy rohamokba kezd. Igen ám! 
de

a magyar fcdrrclsnr most olyan szlklaszl- 
tárd egység, amellyel szemben még a leg
ravaszabb csehszhnák támadó kvintett 

sem tudhat boldogulni.
Néhány perc múlva rendet teremt n pályán. 
Atycszi nr irányítást s ettől kezdve a magyar 
fölény ismét világosan látszik. A 14. percben

A vasárnap egyetlen bajnoki játéka nem volt 
propaganda-meccs

III. kér. FC—Vasas 2:2 (1:0)
Messze az Újlaki-rak

parton, a kis Nagyszom
bat-utcában ritka nagy 
profiüzem veri fel a csen
des Dunaszakaszt: 1. li
gabajnoki mérkőzés van. 
Óbuda elszokott nz cféle 
csemegéktől. Szólómeccs 
a fővárosban.

Igv Is van négyezer 
néző. A III. kcr.-nek rég 
volt ilyen bevétele. S kell 
a negyedik hely is ... Sa
jót pálya előnye... No

meg az óbudai törzspublikumnak is kedves
kedni akar a vezetőség..,

A huszonkét játékos egykedvűen tapossa, da
gasztja a pályái, tn-.'lvnck egyik felét a vastag

Drössler

kerületi gólt annullálja. Alig van játék, ellen
ben annál több az alattomos, durva gáncs. Nem 
engedelmeskedik sehogy sem a labda, három
négy méternél messzebb nem akar repülni.

— Gyerünk Patkány... — biztatják Brtin- 
eckert a második félidő megkezdésekor. S a 
kis Vasascsatár tényleg remekül cikáz és 
hozza zavarba az óbudai védelmet. A második 
percben Werncr a kapu közeiében messziről 
beleugrik Benébe. Csúnya fault, mert a labda 
nem is volt a közelben. A biró nem biztos a 
dolgában s igy a „vicéjét'1 kérdezi meg, 
a ll-cs pontra mutat.

A labdát Rottlcr szívfájdalom nélkül 
lövi 1:1.

Az elfakult, stílustalan meccs időnként 
viadallá fajul. Direkt lábra mennek. Egymás
után sérül meg Drössler, Zilahi, Bene, de vala
mennyien visszaadják a kölcsönt. Kamatos ka-

A BEAC nagy győzelme
Az amatőrök vasárnapi bajnoki fordulója is. 

inét érdekes, nívós mérkőzéseket hozott, ujabb 
bizonyságául annak, hogy az amatőr sportot 
kár lebecsülni, mert ott nemcsak szív és lelkes 
sedés, de megfelelő tudás is van. Az eredmé
nyeket illetően, általában a favoritok győztek. 
Nagyobb meglepetést csupán a BEAC-nak a 
kér. Vasutasok fölött szerzett győzelme keltett, 
amely körülmény arra enged következtetni, 
hogy

a kiesés körül Igen nagy pozícióharcok 
várhatók.

FTC—BSE 3:2 (1’1), Postás—URAK 3:0 (1.-0), 
Heszkárt—UTE 3:0 (3:0), BEAC—Fér. Vasutas 
4:0 (2:0), Elektromos—„33" FC 1:1 (1:1), III, 
kér. TV E—MTK 1-1 (1:0).

Lapzártakor érkezett:
HABOS NYERTE AZ ELSŐ OLIMPIAI 

PRÓBAVERSENYT.
A BEAC rendezésében tartották mec vasáw 

nap egész napon át a müegeytem aulájában nz 
első olimpiai vívó próbaversenyt, melyet nagy] 
és előkelő közönség nézett végig. A verseng 
rendkívül érdekes lefolyása volt.

Az utolsó pillanatig Schréder látszott favo
ritnak s csak ■ négyes holtverseny utolsó 
döntő asszójánál szorult le a harmadIk 

helyre.
A verseny végeredménye a következőt j
1. Habos. 2. Gly^als, 3. Schréder. 4. Hess, 5, 

Pillér, 6. Nagy, 7. Doros, 8. Hatz Oltó, 9. Gomt 
bős, 10. Hatz József.

AZ EURÓPA KUPA ÁLLÁSA:
f. Ausztria 8 pont 12:7 gólarány. 2. Olaszon 

szág 8 pont 12:8 gólarány. 3. Magyarország.
A BUDAI 11 NAGY GYŐZELME FRANCIA 

FÖLDÖN.
A Budai 11 csapata az FC Rouen-t 5:1 (l:f\ 

arányban legyőzte. A gólokat Polgár (3) éj 
Sztancsik (2) lőtte.

A BBTE A BAJNOK.
Az I. osztályú országos csapatbajnokság ösw 

szetelt versenyét s ezzel nz clsöizben kiírj 
Demény-vándordijat a BBTE nyerte, 2. TFSGj 
3. BTC, 4. VÁC. A nyújtó csnpat-bajnokságbaní 
1. BBTE, 2. BTC, 3. VÁC, a ló csapat-bajnokság*  
bán 1. BBTE, 2. BTC, 3. VÁC.

majd

be-

Po $ S A U. .

WÍQNÍCL

l'gy gól, amely a Vasasnak hosszú Idők 
után végre egy pontot hozott. 2:2.

lürészporréteg elfogadhatóvá tette. Még csak a 
ő. pert, amikor Rottlcr kezdi a faullolást. De

Lengyel szabadrúgása zavartalanul ül a 
Vasas kapujában 1:0.

Majd Drössler dübörög a szélen, lő Is, szép gól 
lenne — egy füleslabdakapnban. Mihalica bíró 
tévesen fújja le Zilahit, amiéit a közönség igen 
dühös lesz.

Bene, a Vasasok aprlőermelii jobbösszekölője 
bent van minden rumliban. Állandóan „masszí
rozza" az óbud ilak védelmét Biró dühében jó 
nagyot markol n filrészporból s az arcába 
'ágjn . De a játékvezető nem látja. De nem 
lát sok egyebet sem. Igy az offszájdokat és a 
faultokat sem. Ellenben Zilahit ismét tévesen 
állítja meg > igy a közben elért szabályos Hl.

UOAIFA

maiéival együtt. Végre egy gólhelyzet Győri 
lefut s a tömött Vasas vedelem közt valahogy

Drösslcrhcz kerül a labda, aki közelről be
kotorja (2:1).

A lökdösés és egymás lerugása a főcél. Csúnya 
meccs. A Vasas élet-halál harcot viv. S a 36. 
percben Koszta fut le a Roltlertől kapott lab
dával. óm Bíró szereli, de a felszabadító rúgás 
rosszul sikerűi a Burgcrhez száll, aki

Postákhoz továbbítja, ő viszont nem gon
dolkodik * kapásból Irtózatos nagy gólt lő 

2:2.

Állami ellenőrzés alatt álló telepünkről

szőiooituanyok
Rlpá.’la Portálig alanyon 
és hazai sima és gyöke
res vesszők rendkívül leszál

lított árban kaphatók

Eműdi Szűioteleuitű Rt
Budapest, Gróf Tisza István-n. 8-10., IV. cm. 

Telefon: Automata 839—43

X Az újkori atlétika története. „Ha valaki a 
múlt század atlétikai eseményei iránt érdeklőd
nék, hogy megismerje azt a helyet, amelyet az 
atlétika az egyes népek művelődés- és sport
történetében elfoglal, bizony nem igen tudná, 
hová forduljon adatokért. Még azt is nehezen 
tudná megállapítani, hogy milyen sportviszo
nyok között, mi módon és mikor indult meg 
az újkori atlétika az egyes világrészekben, egyes 
népeknél." Ezekkel » mondatokkal vezeti be 
Misángyi Ottó főiskolai tanár, az atlétaszövet- 
ség ügyvezető-alelnöko remek sporltörléiieti 
munkáját, amely — mint a szerző előszavában 
írja — 20 esztendő szorgalmas és önzetlen mun< 
kajának gyümölcse. A pompás kiállilásu köny’ 
nemcsak nekünk, magyaroknak a büszkesé
günk, de értékes forrásmunkája lesz az egész 
világ atlétikai szakembereinek, az atlétikai sport 
tollforgatólnak. Misángyi Oltó munkájúnak e« 
nz első része, amely Anglia és az Egyesült Álla*  
mok atlétikai történetével foglalkozik. Gyönyö
rűséggel és szeretettel forgathatja ezt a szép 
könyvet az aktív atléta, éppen ugv, mint az at
létika lelkes barátja. Misángyi könyve egyéb
ként kikerül Losangclesbe. a szellemi olitn- 
piászra, mint ahogyan e könyv részére valóban 
nem tudunk méltóbb helyet elképzelni, mint 
a: olimpiai zsűri asztalát,
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A MAC csak elkeseredett küzdelem I 
után védhette meg a mezei 

csapatbajnokságot
Az első körökben még az MTK futói voltak együtt — 
Egyéni bajnok: Kelen János — Az Ifjúsági bajnoksá
got Mucsl József (ESC), illetve a Dorogi AC nyerte

Vasárnap délelőtt lezajlóit az országos me
zei futóbajnokság, míg pedig nem a megszo
kott, ideális helyszínen: a káposztásmegyeri 
Jóversenytcren, amelyet technikai okokból ' ez
úttal nem tudott az atlétaszövetség megsze
rezni, hanem a régi cross-country-bajnokságok 
terepén: a rá kosi mezőn.

A nagy érdeklődés, amely nálunk kísérő
jelensége a mezei bajnokságoknak, ennek el
lenére sem maradt cl. Fokozta az érdeklődést 
az a körülmény, hogy

hosszú idő utaán nyílt volt ■ mezei baj
nokság.

A publikumnak több kérdésre kellett felele
tet kapnia: elindul-e vájjon Szerb Elek dr., a 
mezei bajnokságok többszörös győztese? Ha

A RÉGI ÉS AZ UJ MEZEI BAJNOK:

Szerb Elek dr. Kelen János

Igen, sérülését kiheverve, meg tudja-e védeni 
bajnokságát? Ha nem,

ki lesz a bajnok?
Szilágyi? ... Kelen? ... Hevele? ... esetleg, ne
talán a fiatal Simon?... A griffmadarus gár
dáé marad e a bajnokság, avagy elég erős 
lesz-e az MTK, hogy “lfoglalja a régi nagyok 
helyét?

Nos, a régi, koszoruzolt bajnok ura maradt a

KÜLFÖLDI SPORTMÍlPLft
Hoffmann, Síndelar, Hiden.,.! 

Szédítő csatában győzött az osztrák 
labdamüvészet

Ausztria—Olaszország 2:1 (0:0)
M Hétfői Napló rádiószolgálata.) Négy óra őt- 

ven: megszólal Schmieger tanár, az Európaszerte 
jólismert rádiós sporttudósitó érces hangja 
Becsből:

— Hatvanezer ember... Huhe Warte ... a 
pálya legmagasabb pontján állok... a félidő 
0:0 volt... az olaszok kezdik a támadást...

Hatalmas orkán zug a hangszóróból — tom
bol a bécsi nép.

— Síndelar lő — gyenge a lövés — fogja 
Sclavi. Az osztrákok állandóan támadnak. Az 
olaszok a kapuhoz szögezve... Müller támad: 
elesik. A biró udvariasan felsegilt. Még mindég 
0:0! No, most az olaszok dübörögnek le, még 
Síndelar is hátra megy segíteni.

— Az olaszok mindent Orsi lábára játszanak. 
0 az olasz reménység! De nincs hiba

Hoffmann szilárd, mini a szikla — támad
—Síndelar magas labdát kap ... 12. perc!...
— Irtózatos lárma zug, Schmieger magából 
kikelve kiáltja: — Fejest Gól! Gól! 1:0! Az

osztrákok javára.
Tovább tart a rajta. Az osztrákok félelmete

sek
— 15. perc! Csodás akció — lábról-lábra 
megy a labda, aztán Síndelar lő és... 2:0.

Zwel zu null!
Nagy harc dúl Orsi és Mock között. Ponto

zással győz Mock. Hoffmann az eleven motor, 
Schmieger nem győzi dicsérni. Adón megszólal:

— Nyugodt vagyok és nyugodt itt mint'cn 
osztrák. Kettő null! És már u 22. perel

Egy perc múlva-
— Szédítő olasz támadás — Orsi és Meazza
— bombalövés a balsarokba . 2:1. Én va
gyok az oka — mondja letörten Schmieger

— dicsekedtem az előbb. Korán volt.

Húsvéti
Krtlruha-uásárl

Saját készitményü, remekül szabott és 
gondos kivitelben készült férfiöltönyök, sötét
kék, fekete és divatszinekben 35, 40 és 45 
pengő, divatos felöltők 80-85 pengő. Ruha- 
kereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 30.1. em

Az olaszok csókolóznak. Az osztrák közön
ség elementáris erővel biztatja a csapatát, mégis 

oluszok támadnak. Hju! Ezt már jól ismerjük 
tni magyarok is.

— 30 perc! Scavi nincs a helyén ... üres a 
kapu, tug a lövés .. . Isten csodája, hogy fölé 
ment. Ismét az osztrákok dolgoznak ki hely
zetet. Síndelar támad. Vogelnál a labda... töij 
már Vogel, lőjjll... — süvíti Schmieger — lolt. 
Hibásan.

A játék fair. A publikum lürel netten. Borral- 
mns a hangzavar. Az osztrákok erősen védekez
nek mód Orsi .. Orsi!... — hallani állandóan

— A futballban régi szabály: a legnagyobb 
zűrzavarban se veszítsd cl a fejed A védelem 
leje a helyin van. Már csat őt perel 20 méterre 
áll Síndelar a kaputól. No, innen nem lövünk —

kijelentésének:
Szerb Elek dr nem Indult.

A fiatalok tehát egymás között viaskodhattak. 
Erős cs elkeseredett küzdelem folyt Kelen és 
Szilágyi között, mig harmadiknak a miskolci 
Fodor avatkozott be a harcba.

A bajnoki győzelmet erőteljes és remek fi
nis után Kelen János (Vasas) ragadta ma

gához, 
mintegy 20 méter előnnyel szakítva el a cél
szalagot Szilágyi (MTK) elölt.

Izgalmas küzdelem folyt azonban a szenior 
csapatbajnokságért is, amelyet

a fiatalokkal felfrissített öreg grlffinaradas 
gárda szerzett meg, 

noha a második körben az első 15 futó körül 4 
MTK-isla volt

Az ifjúsági csapatbajnokság a Dorogi AC 
zsákmánya lelt, niig az. egyéni bajnokságot 
Mucsi József, az ESC futója nyerte.

A részletes eredmény:
Magyarország szenior mezei bajnoksága.

(Gróf Széchenyi Imre-emlékverseny.) Táv: 
10 kilométer, indult 10 csapat, 91 futó.

Egyéni bajnok: Kelen János (Vasas) 33 p 
09.4 mp. 2. Szilágyi Jenő (MTK) 33 p. 13.4 mp. 
3. Fodor József (Miskolci VSC) 33 p. 40 mp.

Csapatbajnok: a MAC csapata: Cseri Béla 7, 
Szabó Mkilós 8, Varjas László 10, Bclloni Gyula 
14, Adaml Sándor 16 = 55 pont. 2. MTK 68 
pont. 3 ESC 87 pont. 4. Vasas 111 pont. 5. 
BBTE 114 pont. 6. UTE 118 pont. 7. MVSC.

Magyarország ifjúsági mezei bajnoksága:
Táv: 4 kilométer. Indult 8 csapat, 77 futó.

Egyéni bajnok: Mucsi József (ESC) 14 p. 03 
mp. 2. Végh Károly (Vasas) 14 p. 13.6 mp. 3. 
Siklósi Béla (Dorogi AC) 14 p. 15 mp.

Csapatbajnok: a Dorogi AC csapata 52 pont. 
2. ESC 63 pont. 3. Vasas 68 pont. 4 .MTK 83 
pont. 5. MVSC 127 pont. 6. UTE.

VILÁGSZEMLE
VÁLOGATOTT CSATÁROZÁSOK 

A KONTINENSEN
Bern: Svájc—Franciaország 3:3 (9:1) 
Antwerpen: Hollandia—Belgium 4.7 (1:1) 
Róma: Olaszország B)—Ausztria B) 3:1 

(1:0)
Milano: Olaszország C)—Délnémetország 

1:1 (1:1)
Pádua: Olaszország D)—Bulgária 4:0 (2:0) 
Differdiug: Luxemburg—Franciaország B) 

5.2 (2:1)
Prága: Prága—Teplitz 5:3 (2:2), Prága— 

Kladno 4:1 (1:1)
JUGOSZLÁVIA FUTBALL-VASÁRNAPJA

Zágráb: Zagreb—Beogradsky 6:1. Szabadka: 
ZsAK—Bácska 4:2. — Újvidék: Vojvodina—
Radnickv 1 0. — Zombor: Sport—Zombori TK 
3:0. — Slavia—Zsák 5:1.
BÉCSI CSAPATOK SIKERES PORTYÁZÁSA 

NÉMETORSZÁGBAN
Augsburg: Wacker—Schwaben Augsburg 4:1 

(3:0), Ascíiaffenburg: WSC—Victoria 6:4 (4:2), 
Erfurt: Vienna-SC Erfurt 6:3 (3:2).
A ..TENGEREK KIRÁLYNŐJE" UJ TÁV- 
FÜRDÉSI VILÁGREKORDOT ÁLLÍTOTT 

FEL.
Fokvárosból jelentik: Mercedes Gleitre re- 

korduszónö, aki a La Manche-csatorna brn- 
vurós átuszásával tette ismertté nevét, uj tar- 
tainuszási világrekordot ért el, miután negy
venhat órán keresztül szakadatlanul úszott a 
tengerben.
EGY BOXOLÖ EURÓPABAJNOK VERESÉGE-

Milanóbái jelentik: Farnasconi Domcnico 
olasz boxoló vasárnap a bantamsulvu ökölvívás 
európabainoki küzdelmében kiütötte Popeseu 
(Románia) eddigi bajnokot.

X A Pécsi Vasutas SC nyerte az országos 
vasutasbajnokságnt. Pécsi Vasutas SC—Miskolci 
Vasutas SC 4:2 (2:0). Vasárnap játszották le 
Miskolcon az országos vasutasbajnokság döntő 
mérkőzését. A pécsiek már az első percekben 
megszerezték a vezetést Bedekovics révén. A 
20. percben Felföldynek, a miskolci hátvédnek 
hátraadott labdája irányt változtatva a kapu
ba esett. A II. félidő 4. percében Bedekovics 
újabb góljával már 3:0-ra vezettek a pécsiek, 
két percre rá pedig Putzer a negyedik gólt fe
jelte. A 23. percben Dóri rúgta a miskolciak

— Az utolsó perc.

Hiden.

mondja Schmieger — és Sindelár tényleg nem 
lö.

Orsi kornere csodásán csa
varodik a kapu elé ... 
Szédítő a lövés! Csak 
most még ... Hiden! Most 
az egyszeri — és toporzé- 
kol Schmieger. A közön
ség zsivaja egy pillanatig 
dermedt csöndbe csap át. 
aztán diadalmasan szólal 
meg a szpíker — Bravó. 
Hidenl

És vége a nagy mérkő- 
zésnek, amely ismét Ma
gyarországot emelte az 
Európa Kupa favoritjává.

A zuglorgalotn aratása 
a H^he Warte körül

Bécs, március 20.
( A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének 

telefonjelenlése.) A mérkőzés iránt óriási 
volt az érdeklődés. Minden talpalatnyi he
lyet betöltötték és

vasárnap délelőtt már 80—100 sehll- 
llngbe került egy jegy a zugforgalom- 

ban.
Arattak nz üzérek. A mérkőzésre 2000 olasz 
érkezett a fővárosba. Amikor az olasz csa
pat a pályára lépett, fasiszta módon üdvö
zölte a honfitársait.

Az üdvözlés e formáját a hatvanezer 
főnyi bécsi közönség hangos nyilatko

zatokban helytelenítette.
Az osztrákok csatárjátéka átlátszó volt s 

az ellenfél csakhamar kiismerte a harcmo
dort. Az olaszok sem dicsekedhettek valami 
nagyvonalú játékkal, fíoselta, de különösen 
Pitío tetszett a bécsi közönségnek. A mu
musnak vélt Orsit ezúttal Mock tökéletesen 
fogta.

Kél olasz játékos is megsérült az erős já
tékban s talán ez volt az oka annak, hogy 

a játék befejezése után az olasz kolónia 
hevesen tüntetett.

Az osztrák közönség ünneplő hangulatán 
azonban ez mit sem rontott.

León Andor.

Zálogjegyeit
megveszi, asokra leumugasebh öeroigtu Wlcaflnt folyó
Kit. lejáriát meghousMhbtt. BzAnyepekre, hangszerre 
mtitárgvekre kölcsön, tisztviselőknek személyi bitelek

Áru- As ErtAkksrsikedeimi Vklialai 
Budapest, V„ Deák Ferenc-tér 1. 

relston: Aut 80-2-12. Irodai órilt d. 0. M tg

ejső gólját, majd ugyanő szerezte meg a 3^ 
percben a második gólt is.

Gólnélküli döntetlen Grácban
Budapest—Stájer ország 0:0

Gráe, március 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

lése.) Budapest tartalék profiválogatott csapata 
a szombaton Grác válogatottja ellen 3:2 ará
nyú győzelme után vasárnap Stájerország ellen 
játszott. Budapest csapata mindkét napon vál
tozatlanul a kővetkezőképpen áll fel:

Aeht—Mandl, Korányi—Lyka, Kiéber, Sza
lay, Táncos, Kormos, Köves, Szedlacsek, 

Hirzer.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK 
■MHWMiBBiMmMBaMaiasaiasavmaaaasa"*

X A II. ligában mindkét bajnokaspiráns 
győzött. A II. ligában vasárnap két mérkö 
zést játszottak. Az eredmények: Szeged FC— 
Rákospalota 7:0 (2:0). Nyolcszáz néző elölt 
a szegedi csapat állandóan olyan nagy fö
lényben játszott, hogy a fővárosi csapat 
csak ritkán jutott át ellenfele térfelére. Gól
lövők: Korányi II. (37. p.), Gross (45. p.), 
Gross (II. félidő 5 p.), Gross (12. p.), Ko
rányi II. (14. p.l, Lukács (27. p.), Gross
(42. p.). — Soroksár FC—Maglód FC 4:0 
i3:0). A soroksári csapat lépésben győzött

X Az Attila könnyű frénlngtnérjközése. Az 
Attila tartalékos csapata vasárnap az MMTE és 
a MÁK kombinált csapatával barátságos mér
kőzést jálszott, amelyet 7:2 (5:1) arányban 
nyert meg.

X A KISOK országos kardvlvó bajnoki via
dalának döntőjét vasárnap tartották meg. A 
döntőben busz versenyző indult. A bajnokságot 
Pleyer Henrik Zrínyi rg. nyerte. 2. Rády Zoltán 
Kegyesrendi gimnázium. 3. Vojlitz György Szé
chenyi felsőkereskedelmi.

X Az OTE tornászcsapata bekerült az I. 
osztályba. A MOTESz vasárnap országos má
sodosztályú tornászversenyt rendezett. A 
csapatversenyben a nyújtón az OTE győ
zött a Postás elölt, a szabadgyakorlatokban 
szintén az OTE lett az első, lovon és lóug
rásban ugyancsak nz óbudaiak kerültek az 
első helyre. .4 budapesti csapatok összetett 
versenyét igy az OTE nyerte 431 ponttal s 
igy a csapat bekerült a: első osztályba. A 
vidéki csapott k összetett versenyét a Szegedi 
MTE nyert 402 ponllal. A Soproni TE és a 
Debreceni TE előtt.

X A BSE asztalllennlszezől legyőzték az 
MTK asztalltennl-csapatát. A BSE—MTK hár
mas csupafmérközéj Budapest asztalitennisz- 
csapatbajnokságért 5.2 arányban a BSE agáréi 
mével végződött. A mecc» mindvégig nyilt volt. 
A mérkőzés során Dávid győzött Boros ellen, 
vesztett Barna ellen. Házi győzött Boros és 
Meehlovits ellen, Kovács győzött Bnrox és Merh- 
lovlts, vesztett Barna ellen. A BSE—NSC hár
mas rsapatmérkőzések szerdán lesz * BSE 
klubhelyiségében (gróf Zichy Jenö-utca 2),
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A második meccsen a magyar csapat lábába*  
érezte az első napi mérkőzés fáradalmait s m 
nehéz talajon sorra elakadtak gyakori tdmch 
dúsaik. Budapest csapata mindkét félidőben 
nagy fölényben volt a stájerokkal szemben, 
csak a góllövés nem sikerült. Igaz, hogy a biró 
is meglehetősen fogta a pesti vendégeket. A 
mérkőzés alatt alig történt feljegyezni való éa 
az érdektelen játék ellenére is a magyar es'n 
pót egy két gólos győzelmet megérdemelt volna^

X Caerkészaásztóavatás é« esapatünnepély. A’ 
múlt vasárnap olyan érdekes társaság gyiilt 
össze a Wesselényi-ufcai polgári iskola 220. sz. 
Báró Wesselényi Miklós cserkészcsapalánalt 
zászlóavatásán, amilyent zászlóavatásén nrnt 
igen szoktunk látni. A cserkészszenek előkelő 
képviselőin kívül nagyszámban jelentek meg * 
Wesselényi Szövetség tagjai és a Nemzeti Szin« 
ház igazgatósága, valamint Gál Gyulával, I r-*  
oáry Mariskával élen a szinház rnüvészgárd iít. 
A pompás zászlóavatás: ünnepet Ispánovite 
Sándor igazgató, szerv, testületi elnök nyitotla 
meg. Gróf Fesletich Pál a székesfővárosi r«> r- 
készcsoport vezetőjének beszéde után BáHnt 
Lajos, a Nemzeti Színház dramaturg-főtitkára, 
lelkes hangú beszédben a színház összes tag
jainak szeretetét tolmácsolta a csapattal szem
ben, amely évek óta hűséges segítőtársa a sziiu 
pádon a szinház előadásainak. A zászlószegi í 
beverése ulán eserkévzavalás következeit. A < 
avató beszédet Szukoválliy Imre dr., a buda
pesti kerület elnöke tartotta .mig az avatást 
gróf Festetics Pál végezte. Az ünnepélv délután 
előadással folytatódon, amelynek tartalmas 
műsorának keretében a Nemzeti Szinház szá
mos ismert művésze és művésznője is fellépett. 
Meglepő volt a szereplő cserkészeknél az as 
abszolút biztonság és közvetlenség, amint a 
színpadon mozogtak, de magyarázata ennek « 
nagy gyakorlat, amelyet évek alatt az orsz. g 
első színpadán megszerezhettek.

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM: 1. Puszlaherényl ménes Oly 

(8:10) Feiser, 2. Tommy (41 Maszár 1. 5. T'rnÖ 
(12) Wiesner. Ind.: Revizionarius, Deli. Oszta
lék, Guardian Rrooke. Tót: 10:17. 10. 14. ö», 
olasz: 26. — II. FUTAM: I. Hantzmann I. Je
les Ü. S. (21í) lulaidoni s, 2. Udine (f. n.) Dó
zsa, 3. Búfclcjlő (5) Jónás, 4. Munkács (8) 
Molnár. Ind.: Katinka (mint 3. ik diszkv.l. Ta- 
merlan, Ipse, Leopárd, Ugrabugra. Tót.: 10:32, 
17. 23, 10. olasz (Búfelejtő): 67. — III. FU
TAM: I. Baranyai I. Sálán (3) Fityó, 2. Gé
zengúz (pari) Feiser, 3. Kedves (3l Mas/.ár I. 
Ind.: Dombóvár (mint 2-ik diszkv.), ürge'ár, 
Mutyóka, Dante. Tót.: 10:34, 11, 10, !2, olasz: 
27. — IV. FUTAM: 1. Hullán ist Neradlara 
(4:10) Feiser, 2. Gilana 11 (2) Hoffmann. Ind.: 
Éber B-, Epos II. Tol.: 10:14. olasz: 18. V« 
FUTAM: 1. Báder A. frrgoll (t«) Dózsa, 2. 
Dárda (1^) Haas, 3 Darius (2), ifj. Kőiben- 
srhlag. S. Naplopó, Gjerdan, C.onrad. Nurmi. 
Tót.: 10:21). 11, II. 10. olasz: 43. — VI. FU
TAM: 1. Kohut A. Mogul (1:10) Feiser, 2. Ka
cér (3) Maszár I. Ind.: Lédi of Pántlik, Hidal- 
gó. Tót.: 10:12, olasz: 17, <
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A keresztrejtvény-olimpiász
VII. számú humoros keresztrejtvénye

9.

12 méterre dobja a sulygolyót 
Parisban a magyar Szabó Mária, 

a „Femina Sport” tagja
Pária, március 18.

(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől) 
Olyan bájosan szelíd jelenség, a hátrafésült 
sima barna hajával, a nyakán vékony arany
láncon függő kis kereszttel, hogy Gárdonyi 
„Annuskájárór való elképzelést inkább fed), 
minisem legkevésbé is sejtetné a sportleányt. 
És szinte úgy tűnik, hogy kezéte csak a kézi
munka és himzöiü való.

Pedig valójában Szabó Mária (aki különben 
bevallja, hogy szívesen és sokat kézimunkázik 
is) hmos karjával játszi könnyedséggel kezeli 
a vasat is és

ma Európa legjobb klasszlsu sulydobónől 
között szerepei.

Alig hét hónapja van Párisban, de m^ís a 
„Femina Sport" klub srhir-jának tekintik. Fő
kép nagyszerű képességeinek köszönheti ezt. 
Mert mig Budapesten (ahol a ESC tagja volt 
kilenc métert dobott,

ma Itt Párisban könnyen viszi a 12-öt.
Szabó Mária nagv izgalommal készül az áp

rilisban tartandó atlétikai bajnokságokra. Úgy 
reméli, hogy az itt elért eredménye kedvezően 
befolyásolja majd az Ollmpiászra vonatkozó 
terveit.

Mert bár ezen a versenyen a „Femlna-SportH 
színeiben indulok — mondU — és bevallha. 
tóm, hogy ,,/ai>oríí“-nak teKntenek, de tulaj, 
donképpen mégis alapjában c»ak a magyar 
sportvilághoz tartozom és az Olimpiászon csak 
Magyarországot képviselhetném. „De ezt az
után jól" — teszi hozzá bizakodva.

Szabó Mária beszámol arról is, hogy minő 
kedves pajtási szerettettél vették körül őt első 
perctől kezdve a „Femina-Sport" tagjai. Bár 
alig beszélt a nyelvükön (azóta már szorgnl. 
másán tanul és nagyon előrehaladt a franciá
ban), a sportszcllem áthidalta a faji különbsé. 
get és a legbarátságosabban karolták fel.

— Futásra is lelt volna kedvem. De itt a tré
ner ettől eltiltott és a sulvdoháson kívül most 
csak gerelyvetést engedélyez. Ebben 30-nál tar
tok.

Mint ahogy egy sulydobónőhöz illik, Szabó 
Mária erős kézszoritással búcsúzik és oly ked
ves, nyílt tekintettel, amilyennel csak a sport- 
légkörberi élő, bájos fiatal leányok tudnak 
nézni. Mándy Ilona.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

tinn

7 Etf.v zizsrut*

PHILIPS
E 413 tipusu, 12 wattos vég
erősítő cső, mely adócsőnek 

is használható.
Adja a Philips Kázifó és VIIIij- 
znoss&gl Rt., V., Llpót-ktirut 18. sz

27, 28. 29 Utalvány
1— 1 nagy ténYképfelvételre

Poöuüa QffrCö IV., berendelt-tere 2. I'el.: 89-7-91

Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú állő 
lámpák, falikarok, bronz- és márvány-írókészletek- 

esi taroK <>ífy modern bronz-clgarettaeloltó

30.

» líuiTány | drb. ezüst ceruzára 
Tillemann Sebestyén cs&azúr-ul 12 

ékszerüzletéből.
EzosiBuöBszhözök es dísztárgyak nagy ueiasztekDan.

31. 1 nagy doboz legfinomabb

ERmARIKA
dessert sütemény

függőleges 1, 4, 6, 8. és
melyek mindig folytafólago-sn ohaMimtók. ahogy n sorok elején és végén 

Es az öt tor rgyütt egy régi atelleinea oro«g mondóit tartalmaz, 
év,el ezelőtt megjelent g>Ujleniényéből. nevezett szives — 

Hogy a mondóstul azonosítom e magam. vagy m ii 
étig, delmétel bátor ,ngyok nem nyilatkozni. Hogy miért?.

Mzaslntea anroki 1. Zárdába vonulni akaró lőrék höl- 
g'ek résiére nem igen alkalmas hely. ». Állami hiva
talnok. havi fizetése 2OOO pengőn alul van. 8. Kiváló 
tehetségű emberről mondták. 12. Eladják ha van rá 
seiő. 13. Rosszal aktr. 14 Egy sió s menetrendből 13. 
(fairentalsn holmi. 16. Budapest egykori fókaptlányar 
he resti nevének kezdőbetűjével. II. Jókai hős; kelten 
Vannak 21. Észak Is kelet is ez. csakhogy éppen egy 
a,j" belő elmaradt a végéről. 23. Cselekmények mozga
tón. 14. Három azonos mássalhangzó. (Az 1. függ. 9-ik, 
a 6. függ lóik és 11. függ, ö-ik belője.) 25. Ürelibsit 
pem megy érte s szomszédba. 23. Kalapgyár. 17. Kor
jelző. 28. Spanyol folyó 21 Egyik olimpiai reménysé
géi k. 31. De - latinul 34 A két dívni közül az eitvik 
34 Kétszer véve a leghíresebb „János vitéz" SS. Iln- 
r»g)óban mindent összetör 37 Egv fr'tnllvliló. 3*.  
Ugyanaz, mint s 36. vízszintes esnk egv más formában, 
él. Nincvj.i derűs kedvében, egyébként n Vigszinház 
gyermckdarsblalnak tróla. 44 Messziről cipeli a csórna 
got. 41. Kereskedelmi mászó 47. Valláarövldilés 46 
A végső cél. ahová mindenki szeretne futni. 4S. Idegen 
pénznem. 50. M Z 31. Arról a bizonyos olcsó hús levő
ről mondják. 31 Bíróság minden llven szempontot 
méltányol. 33. Haza. 34. Kötőszó. 56. Híres szlndnrab 
mely bárom betűből All s melynek csak három szerep
lője volt, viszont a Vígszínházban lóval többször, mint 
báron szór adták. 37. C haplinnek hívják, — de nem 
Charlie. 3*.  I'gzóiikus (eledelem 33. Isten vele, kis 
édest *3  Vigyázz, hogy ne nézz ennek a kancsónak a 
fenekére sokszor, mert berúgsz tőle. 32. Az Állóikért 
elefántja. 64. Állítólag rádióba Ilyesmi sohasem fordul 
♦ló (A kötőitekért nem vállal felelősséget s szerit.) I*.  
Egv kis muri de Angyalföldön. 67. Berlini állatkert. 
•*.  faipari vállnlst 13. Nemzetközi nyelv. 71. Egv — 
angolul. 73. A suttogásnál több, a hömbölésnél kevesebb.

36.

11. át. sorokat, 
elején és végén látható nxllaeskák jelzik. 

___ melyet dr. Wildner Ödön néhány 
engedel.nével vettem át.

Min. ecről kedves keresztrejfvényfejtő-táborom szives 
?. . Megtudják, ha a rejtvényt teljesen megfejtették.

75. Potyognak a könnyei. 77. L. II. 73. Goethe Kőolajé. 
88. Férfinév 81. Van akinek Ilyen füle van. 82. G. S. 
83. összeg. 85. Nagybácsi — nem magyarul, de szokták 
magyarul is így hívni. 87. Ils az idősebb hölgyről azt 
mondják, hogy skatulya, flatalabról igazság szerint ezt 
kellann mondani. 88 Ugyanaz, mint a 35. vízszintes. M. 
Az a diák, amelyik jelesre felel, ti. Eay — egv másik 
idegen nyelven. 82. írás a mestersége. (Az utolsó betűn 
az ékezet felesleges.) 63. Jó magvar szó azt Jelenti, 
hogy hamarjába, rögtön, vagy azonnal. 94. Azokat a 
gyerekeket viszik ide. akik tévedésből a más zsebébe 
nyúlnak. 85. Kereskedóscgéd naponta többször teszi. Ita 
Igy nem tudnák kitalálni, tessék egy .,e“ betűt elgon
dolni. szép férfinév lesz belőle.

Függőleges sorok; 2. Utmenti gödör. 3. Van ilyen 
ugrás is. 3. Nem olt. 7. Szín. ». Krisztus cgvik híres 
szava (ez csak véletlenül került Ide) 16. ..Nyitott ab
lak" szerzője 17. Vonatkozó névmás. 19. I.óversenv mű
szó. 26. Állapot, amelyet még a bíróság előtt is be kell 
diktálni 22. A fúld Istennője — görögül (két utolsó betű 
fel van cserélve). 28. Cigaretta hüvely. 29. Sör. 39. 
Egy másik vallásrövidité*.  82. Pinceszag. 34. Rabbi. 38. 
Angol űunév.49. Vegye magára az. akit illet (a hölgyek 
előnyben) 42. Nemzet. 43. Az egyetemnél kisebb tan
intézet. liogv mennyivel kisebb, az majd kiderül. 45. 
l’gy nagyon szép női név. 55. Jóféle ital. 59. ülőalkal
matosság. 61. Egyenlő 28. vízszintessel. 12. Több, mint 
kevés 63. Kőnyomain*.  65. Latinul férfi, németül incg 
valami mást jelent. 71. Ezt egv férd sem szereti hallani 
imádotljától. 73 Japán pénz. 74. Amerikai hős. 76. 
Japán Bismarckja. 78. Szám — százon alul de néhány 
évtizeddel ezelőtt (elakasztották. 82. Szellő*  gazdasági 
épület. 84. Egyik hónap neve németül. 85. Nem ide. 81. 
Liba. 88. Harang kezd igy szólni.

Z>személyea vaciora-menU 

Dénes József 
Körcsarnok-éttermében, VIII., József körút 4. 
Egész éjjel nyitva! LC'eskülönlegességek, halászlő nappali 

árak n ellett.

^e-o^FaszförözönHELLERKremsaji
eredeti h.vgienikuB plombáit gyári csomagolásban

ii. 2 drb. jegy az Ufóba

12.

18.

14.

GÁL GYÖRGY

2 drb. jegy az Urániába

1 asztali golfjáték
LIEBNER ZSIGMOMD

Szent István-tér 3, játéküzletéből

15. Egy drb

Sport-szemüvea
CHMURA
Vidéken: Pécs, Győr

Olcsó függöny és kézimunkavásár. Éppen 
szemben a Vígszínházzal. Vígszínház Kézi
munkaház, V., Lipót-krt 13. Honvéd-u. sarok

17.

33 1 pár férfizokni
Pfll IT7FD PQ UAI AQ7 26 éve fennálló kötöttáru, fehér- 
ruLIIZEn Lö nüLWűZ nemil stb. divatáruházából, 

Vtll„ Jözsef-kőrut 19. szám.

ldsr., DIVÁNYFÁRNA
neliet szlnesnyomö es Htkcszliogyar

ltudupest. VI., C'scnger.v-utca «»7. «s„m.

"4

VelosapStuS
“• UGTEG rafnoiechnikai es vili, n

beti ajándéka
ogj drb. 11X 400 tipiisu nagyteljesítményű kolloid katndg 

telepfütéaü modora rádiócső.

„CADEAU“
1 nagy csomag
37 (6 drb) finom

M || U Kfizmosö 
III.V.Il. szappan

” d?b. 500 Y forgókondenzátor
Gyártja a Telefongyár rt

V. számú Irodalmi keresztrejtvényünk megfejtései
VIZKtlNTESt t. Egy Játékos, aki mer 49. Franca 

Anatolc 83 t#*sing:  Bölcs Náthán
I ('GGŐI.EGFSi 1. I g,edül a tengerrel 13 Rendben 

van Úristen 13. I'elóti: Az őrült.
A vimlntes 83. »z. sornál a .bölcs” szó belvett az 

„(■kos" szó megfejtését is egész kivételesen elfogadtuk 
hát a 77, zz, függőleges sor definíciójánál egész viláao 
tan feltüntettük, bogy az utolsó betű kettős, tehát ..es" 
és nem .,s". _____
A NYERTESEK NÉVSORAI ..HÍREK” ROVATUNKBAN 

KÖZÖLJEK.

Jövő héten: Divat kare«vlre|tvény

A rovatvezető üzenetei.
Keresttrejlvény-olimpiászunk 12 rejbényből áll. ebből 

« inai ■ hetedik. Mindenki résthehet ezen a nsaystn- 
báau versenyen mert eíyí'len rejtvény tnet!ejté»í»el 
joynMiltséint nyer heti ajándékaink elnyerésére. A ver 
seny ringj értékű fődljalt pedig azok közölt fogjuk kisor
solni. okik mind a 12 rejtvényt helyesen teltették meg 
és u megfejtést Ideiében küldték be.

A győztest tetőtől talpig 
elegánsan felöltöztetjük.

2 d b ECHQramöíámqa
DÍ.NF.N TESTVÉREK ródlóUzletéböl,

18, 19. VI, Teréz-körut 2(1.

39.

BOROTVALÓVIZ
EGY PERC RLRTT

PUHÍTJA rszakAlt

Adja a Pala 
elemgyár 
Váci-ut66.sz.

)

1 nagy dobog 
porcellánpuder es 1 
Irb YES-azappan.

A YES porcellán- 
púder a pórusokat 

nem tömi el.

42. Utalvány egy damb
olasz kerámiára

Számítja: K<INZI<I<T RT. rádió- és gramofontlzlefs
IV., Váci-utca 23. Olasz kerámiai tárgyak kiárusítása

Koncentrált erősítő tápszer

ítélj sjánJthHlnli nyerteseinek névsorát valamint mai 
VII. st. keresrlrejlzényünk uirgfrjtésél április 3 tkl »sá 
■tankban közöljük.

Megfejtének legkésőbb március 23 én. szombaton adan 
dók postára.

A pályösalrik a lléllöl Napló szerkesztőségének elméte 
ÍVII.. Ertsébel körút 4.) küldendők. t borítékra lel 
tündén ra kell írni: IIEJ1 VI-NYOI.IMPIASZ. Htján 
p ''iitloknl. ni< belihez a 2. oldalon található megfej. 
téyi ••elvé' v nincs me'ékelve nem vehetünk flgjrletnbe.

Ilejbén*ilejíren  sirméljesen. kizárólag kedden és 
azét dán délután ’ ;2 és 3 óra közölt értekezünk.

A további tődijakról a Jövő heti 
számunkban hozunk közelebbi 

értesítést.

2 3 doboz bohu cmöhpem
* 5 úaran mElSTER Kezmosúszagijan

48. Utalvány 1 Üveg kölnivízre

Fritz Zsigmondi
özlsmert lllatszertárábn. RÁKÓCZI ÚT 43. SZ.

’/• évi előfizetés március 1-től a

Rádió cs Foioamatör-ro
22.

‘23

Mai keresztrejtvényünk díjai a következők
2 drb elsőrendű jegy a

1 doboz

Drener-Maul csokoládé
Ipar ge-ui harisnya 

Fám Gjiu a

45.

40. 1 könyv

HOUftK RUDOLF ÉS TORSA
könyvkereskedéséből.

> BLAU ALBERT
Hentesáruivá*-  Vitt.. t<i"tl-il. t telefon: 42-2-1S óa MN-ft 
FlÓKuk; Uer|iní-tcr I. király u. s.», Dob-u. 1'. RAk<wgi-ui M> 

i rúd csemoaeszaiátmi 
TMVtratUk, fuivAgcuink ,a hentoaAntk legjobb éa log- 

ötcsóbb bevóaárltisl torráaa.

1.

Fővárosi Operett Színház
Orfeum44 c. nagysikerű újdonságához.

PILDVin teogedi SÓVOL r Ihnilll $ F E nYÖl ILRTTflL

47.

43.

a. X drb. rlsUrendli jz-gy

Mb!n*r
Mag-kivé DIANA FOGKRÉM

i doboz unom levélpapír
'“VESiafi ételízesítő

es egy csomag leveskocka
Herceg Esterházy liusárugyArából.

49. 1 üveg Erlcdler-féle szabadalmazott

GAMMA1!'?,"3 GAMMA “"ffi
Frledler laboratórium, VII, Mnrányl-utcn 40. Tel. J. 464-7L

2 elsöí-endti jjetfy a

KOMEDIA-ORFEUMBA
50.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI Mt’lNTÉZET B. T. KORFORGÓGÉPEDi, BUDAPEST, VI, ARADI LUCA 8. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

III.V.Il

