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Halálos reuolueres dráma 
egy rendőr lahásán

szász Ferenc törzsőrmester a lakásán tettenárte egv vendeget, ám 
erőszakoskodott a leiesegáuei - Dulakodás közben a rendőr pisztolya 
háromszor elsőit - A revolvergolyők megöltek az erőszakos udvariét
Három golyó fúródon a garázda udvarló testébe

A Villám-ut 16. számú házban szoba- 
konyhás szuterén lakásban lakik feleségé
vel és két gyermekével Szász Ferenc 36 
éves rendörtörzsőrmester, aki a tenyész 
állatvásártelepen lévő 117. számú őrszobán 
•eljesit szolgálatot. Szász Ferenc két kisfia, 
akik közül az egyik 9, a másik 6 éves, dél
elölt elment a szomszédságban nwglocsolná 
az ismerősöket. Szász Ferenc és 30 éves 
felesége egyedül maradtak a lakásban.

Később vendégek érkeztek.
A szomszédból átjött Schustcr Ferenc mun 
kas és a felesége és húsvéti látogatásra ér
kezeit a rendőr barátja, Dani Sándor nép
ligeti főkertész. Dani Sándor elhozta magá
val egy ismerősét, Halász Lajos népligeti 
éjjeliőrt is. Szászék

udvariasan fogadták az uj ismerőst Is, 
leültették s a többiekkel együtt húsvéti son
kával, borral és kaláccsal kínálták meg.

.S':dxz Ferenc, akinek, délben 12 órakor 
szolgálatba kellett indulnia, nem is fogyasz
tott bort és féltizcnkeltökor elköszönt a 
látogatóktól azzal, hogy nz örszobára megy 
Erre a vendégek is föíkerekedtek, elbúcsúz
tak az asszonytól és Szász Ferenccel együtt 
indullak el. Áz utcán elköszöntek és a 
rendőr a villamosmegálló felé sietett. Köz
ben azonban

észrevette, hogy szolgálati övét otthon
felejtette.

Mire visszament érte. A lakásban megint 
o‘l találta a 5c/iu.s7rr-házaspárt és velük 
együtt Halász Lajost. Tréfásan*  mondották 
"agyon jó unit a bor, azért jöttek vissza.

Szász fölcsatolta szolgálati övét, elindult 
" a vendégek megint együtt mentek vele. A 
Simor utcai villamosmegállónál

elköszöntek tő’e.
Schitsler és felesége hazafelé indullak, Ha 
lász Lajos pedig azzal vált el a rendőrtől, 
hogy ő is hazamegy Újpestre.

A Simor utcai megálló mintegy ötszáz lé
pésnyire van a Villám utcától és a megálló
tól oda lehet látni. A rendőr, miután el
búcsúzott Halásztól, egy darabig várakozott 
a villamosra, közben hátrafordult s legna
gyobb meglepetésére azt látta, hogy

Halász Lajos ahelyett, hogy hazafelé 

menne, átmegy a Simor-utca 43. szánni 
átjáróhúzon,

amelynek egyik kapuja a Villám-utca felé 
nyílik.

Gyanúsnak tartotta a dolgot, lassan kö
vetni kezdte s legnagyob meglepetésére azt 
látta, hogy

az éjjeli őr egyenesen a Villám-utca 
16. szánni házhoz tart és bemegy uz ő 

lakására.
Szász Ferenc azonnal utána ment. Hogy mi 
játszódott le a rendőr lakásán, arra már 
csak Szász feleségének vallomása vetett vi
lágosságot.

Pár perccel nzután, hogy a rendőr be
lépett a lakásába, gyors egymásutánban 

három revolverlövés
dörrenése verte fel a ház csendjét. A követ
kező pillanatban kivágódott nz ajtó, a kü
szöbön megjelent Szász Ferenc és a revol
verlövésekre összecsődült házbelicknek iz
gatottan mondta, hogy

szerencsétlenség történt, azonna Ihi.ják 
mentőket, 

maga pedig a közeli rendörőrszemhec sie- 
tli és vele együtt tért vissza a házba.

Rövidesen megérkeztek a mentők, ak’k a 
kenyha kövén

vérében fekve találták Halász Lajos 
éjjeli őrt

I^lt seb volt a hónaalján, baloldalán a melle 
is lőtt sebből vérzett. A mentők mcg.ilb-pi- 
lolták, hogy

egy golyó fúródott a hónaljába, a bal
mellen pedig két golyó érte, 

egyik átszaladt a tüdőn, a másik pedig u szh 
mellett fúródott a mellébe.

Első segítségben részesítenék, az itin a 
Rókus-kórházba vitték, ahol belehalt se
beibe.

Miközben a mentők a sebesülttel bajlód 
lak, Szász Ferenc törzsö. mestert

előállították a kerületi kapitányságra 
ahová követte őt a felesége is és mindkettő 
.■ükét részletesen kihallgatták.

A remjőrtörisói mester elmondotta, hogy 
mivel gyanúsnak tartotta Halász Lajos is
mételt visszatérését, utánamcnl s BilKJr be

lépett a konyhába, megdöbbenve látta, hogy 
Halász Lajos rátámadt a feleségére, erő

szakoskodott vele
és át akarta ölelni, akárhogyan is tiltako
zott az asszony.

Szász — mint mondja — rákiáltott Ha
lászra:

— Takarod jón!
Halász Lajos ekkor szembefordult vele és 

ököllel arcbavágta, úgy, hogy eleredt az 
orra vére. Most

elkeseredett dulakodás kezdődött a 
rendőr és a tagbaszakadt, hatalmas ter

metű éjjeli őr között.
Dulakodás közben a rendőr pisztolytáskája 
kinyílott és a revolver a földre esett. Halász 
letcperte a rendőrt és mindenáron meg akarta 
kaparintani a pisztolyt.

A férj és a hívatlan udvarló között elke
seredett élet-halál küzdelem keletkezett.

Végül is a rendőrnek sikerült elkapni a pisz
tolyt, erősen megmarkolta, nehogy Halász 
kicsavarja a kezéből és kárt tegyen benne. 
Dulakodás közben azonban

az automatikus pisztoly háromszor egy
másután véletlenül elsült

s mind a három golyó Halász Lajos testebe

Tardieu négyszemközt akart tárgyaim 
az angol miniszterelnökkel 

MacDonald meghívta Olaszországot és Németországot
Párls, március 28.

<1 Hétfői Napló tudósilójának telefon- 
Jelentése. Francia politikai körökben meg
lehetős izgalommal tárgyalják az angol kor
mánynak azt a döntő lépését, amellyel a 
középeurópai tervek megvitatására össze
hívta Londonba az érdekelt nagyhatalma
kat.

A franciák izgalma nz összehívás körül 
tulajdonképpen nem indokolt, mert hiszen 
eredetileg is az volt a terv, hogy előbb a 
négy nagyhatalom együttesen vitatja meg 
Tardieu elgondolását.

A franciáknak a sérelmük tulajdonkép

fúródott.
Kihallgatták az asszonyt is, aki ugyanúgy 

mesélte el a történteket, mint az ura.
A rendőr, akinek a lakásán a halálos 

dráma történi, tiz esztendeje áll az állam
rendőrség szolgálatában s megbízható, derék 
embernek ismerik a föllehbvalói. Soha még 
fegyelmi büntetése sem vall, ö tartja el 
Nagykőrösön lakó öreg szüleit, a feleségével 

példás házasélctct él
és most látták életükben először Halász La
jost, aki a szerencsétlen csel elölt, mint az ő 
vendégük, meglehetősen sok bort fogyasztott.

Miután Halász halálát lőfegyver okozta és 
az ilyenfajta ügyek nagy része

slatárlális eljárás alá esik,
a rendőrség a legnagyobb szigorúsággal vizs
gálja ki a dolgot, de eddig minden adat arri 
mutat, hogy Szász Ferenc törzsőrmester pem 
tehet az cselről, 'életlen szerencsétlenség, 
hogy az erőszakoskodó embert megölték a 
revolvergolyók.

A rcndörtörzsőrmcstert a főkapitányságra 
kisérték, ott tartották, reggel

a főkapitányság érintkezésbe lép a ki
rályi ügyészséggel

s akkor döntenek majd a továbbiakról.

pen az,
hogy Tardieu lépéseket lelt aziránt, 
hogy négyszemközt tanácskozhasson 
MacDonalddal nemcsak a dunai álla
mok problémájáról, hanem u jóvátMcll 

és háboríts adósságok kérdéséről Is.
A két miniszterelnök találkozását azonban 
Angliában nem fogadták különös le’kese- 
déssel, mert — úgy látszik az angol kor
mány nem akarta azzal nyugtalanítani a 
többi nagyhatalmakat és ezért hívta inrg 
Olaszországot és Németországot is, hogy 
együttesen beszéljék meg a francia mi*  
niszterelnök tervezetét.
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km a világ, 
űrbe - repü

lés a stratosphárába - Verne 
< lyula képzelete válik való- 
Sággá. Ilyen csodálatos 
technikai teljesítményt csak 
óriási energia, világos elme 
és tökéletes számítás ered
ményezhet. A babkávé él
tető erejével test és szellem 
egyaránt emberfölötti mun
kát végez.
Nagy technikai győzelmek 
korszakát, a babkávé kor
szakát éljük.

UŐ KAV1E - M'EIim WW 
EOTiraxEAWMn

Beszámoló 
a Károlyi kormány 
eddigi munkájáról 
II J jelzéssel egv zöldiedéin füzei jelent meg 

nz elmúlt napokban, amely „.4 kormányzati 
l><>ht(ka szempont jai és jogalkotó tevékenysége 
az állami élet feladatának megoldásában1' el
unt viseli ős amely kronológiku*  beszámoló ® 
Karolyi kormány eddigi munkájáról At érdé- 
k< s kis fülelnek mindenesetre van egy nagy
i 'leme, nem óda a korinánvhoz, linném lift- 
•' ges. mondhatni szürke beszámoló mindarról, 
a nit a Károlyi kormány pénzügyi és gazdasági 
bien cselekedett, helyesebben

hí adott helyzetben kénytelen volt csele
kedni,

h 'gv gátat emeljen annak a mind vészedet
ii csehi; ős pmztitóbb áradatnak, amely sión- 
t< síd fény eget te egész gazdasági életűnket. 
Hogy azután a megejtett intézkedések, a meg
hozott törvények, a kiadott rendelőtök valóban 
.szükségesek voltak-e. az más lapra tartozik, 
p/t politikailag ii lehet bírálni és kifogásaiul;

n cselekedetek helyességéért én siükséges- 
aégéérl a kormányt terheli ■ felelősség.

Annyi bizonyos, hogy amikor a Károlyi kor- 
megalakult, olyan örökséget vett át, amelyek
nek likvidálása reménvtelcnm k látszott. Most 
p dig mégis Itt ott felcsillannak a reinőnysuga-1 
rak. ■melyek azt mulatják. hogy ki fogunk 
jutni a szörnyű ős katasztrofális válságból. 
It'tkóczi Imre miniszteri oszláh laná< so.. zöld 
füzete

alapos és értékes munka 
ős amikor beszámol ártól a heroikus küzdő- 
hiúról, amelyet a kormány megvívott eddig, 
fokozza ex u reményt, hogy talán mégis sikerül 
clsösorbnn a kormány alapvető programjával, 
a legszigorúbb takarékossággal visszaszorítani 
teljesen azt az áradatot, mely megsemmisülés
sel trnvegette egész pőltzÜgvi ős gazdasági éle
tünket

l'.gybcn érdekes olvasmány ez a zöld füzet, 
mtnesak a közelmúlt kormányintézkedések is
merete szempontjából. hanem mert izgalmas 
dokumentum lesz a jövő számúra is atekin- 
l<tben: sült Idő. amikor a gazdasági ős pénz
ügyi biztonságot c-.ak úgy lehetett megszerezni 
az ország számára, hogy u megtett Intézkedé
sek, lm nem is voltak célravezetők. lm politikai 
sz'mponlbói nem is voltak teljesen helytállók; 
hí u gazdasági forgalomban bizonyos bénulást 
idézlek is elő. arra mégis alkalmasak voltak 
lo.gv a lelkek mélyén szunnyadó bizalmi válság 
n ’iiekedfiét. crösbödését megakadályozzák, sőt
< ikkentsék

— Csütiirlüklln UstNzrill a képvhclőhá/. ős 
tárgyalja Ilréhr Imre klndatásl ügyéi In. A 
kepvholöháx egyhónapos szünet után, ápri
lis 1-én ül ismét össze, amelynek napirend
jén csupán a további teendőkről való ható 
loziitlioxatal szerepel. \ Húz munkarendje
< jvebkent nincs még véglegesen megálla
pítva, azonban ar már bizonyos, hogy a kő
vetkező ülés, április hó > én, kedden Ica:. 
Mindenesetre n Ház különböző mentelmi 
ügyeket fog már a ji'nö bélen tárgyalni s 
c/vk között lesz Ilréhr Imre kiadatása iránti 
megkeresés is. amelynél nagyobb vita vár 
haló.

öngvllkoa guzdülkodó. Pécsről jelen-
k ll'daknv .« lúno- Készt gazdálkodó
U>vé| vasári apján az ünnepi ebéd miatt
xKZcszólulkOÍ >11 Ieleségével. A szóváltás
l.ín a (ifi év* s gazdálkodó lelmenl n széna
iHll.isrn nho felakasztotta magát. Mire
átidúlliik, mi r halott volt.

Ango/ es francia

szövetu|donságaim
mtgírheiteh

Fóti Ferenc
Váci ucca 9, Nlemelet

Titokzatos módon meghalt 
Szentgyörgyi János postafelügyelo 
Holtan akadtak rá bezárt lakásán — Sérüléseket találtak 

a hoi'testen
Szeged, március 28.

Szcnfgyőrgyi János 49 éves nyugalmazott 
lávir<lafelügyelőt hozzátartozói a reggeli 
órákban kiskőrösi tanyájának egyik bezárt 
szobájában

n földön Ülő helyzetben holtan találták.
Mivel Szentgyörgyi hozzátartozóinak hosz- 
szas dörömbölésére sem nyitotta ki a lezárt 
ajtót, ezért a családtagok a közben értesí
tett csendőrjérör .segítségével az. ajtót föl- 
feszítették és okkor találtak rá a lávirda- 
fcliigvelöre.

Elkészült a vádirat Matuska 
ellen

Április utolsó hetében lesz a bécsi főtárgyai&s
Bécs, március 28.

f.t Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) A Matuska Szilveszter ellen folyó 
bűnügy ezen a héten uj állomáshoz érkezik.

Az osztrák államügyészség most fejezte 
be a Matuska elleni vádirat megszer
kesztéséi, amelyet a húsvéti ünnepek 

után terjeszt elő.
A vádirat megszerkesztése ulán — mint 

a Hétfői Napló tudósítója értesül — még 
áprilisban kitűzik Matuska bűnügyének tár
gyalását.

Április utolsó hetében tartják meg Béni
ben a főtárgyaidat,

amelyen Matuskát sem a biatorbágvi, sem 
a jülerbogi merényletért nem vonják fele
lősségre, hanem csupán nz, Ansbachbnn el-

Meghosszabbítják a minisztériumok 
hivatatalos óráit

Gömböt Gyula honvédelmi miniszter ke
véssel utána, hogy a minisztérium vezetését 
átvette, megreformálta a minisztérium hiva
talos óráit is. A legszigorúbban elrendelte, 
hogy

■ honvédelmi minisztérium tisztikara 
köteles reggel 8 órakor megjelenni a hi
vatalban és a hivatalos óra végét dél

után fél 3 órában szabta meg.
Ezenkívül kötelezte a vezető tisztviselőket 
arra is, hogy ha szükség van rá, /nép a dél
utáni órákban is igyekezzenek a rcstanciá*  
kát feldolgozni.

Amint értesülünk, a kormány foglalkozik 
azzal n gondolattal, bogy

a hivatalos órát minden minisztérium
ban meghosszabbítja, illetőleg ugyanúgy 
fogja megszabni, mint az a honvédelmi 

minisztériumban van.
Szükség van erre az intézkedésre azért, 
hogv a most már kisebb létszámú és lassan-

Mielőtt agyonlőtte a feleségét - 
bejelentette a gyilkosságot telefonon 

a rendőrségen
Egyetlen revolverlövéssel végzett a feleségével 

egy iőmozdonyvezető
Grác, március 28.

(.1 Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb
bentő gyilkosság játszódott le htisvél szom
batján este a gráci Xeilergasse egyik házá
ban. ahol l'ranz Haas lömozdonyvezető 

egyetlen revolverlövéssel 
megölte különváltál) élő feleségét, a 25 eves 
Maria IInast. Mire megérkeztek a mentők, 

az asszony már hulott volt.
A gyilkos a merénylet elkövetése után meg
szökött, de néhány órával később, mikor 
már a rendőri bizottság majdnem befejezte 
munkáját a helyszínen, megjelent és letar
tóztatását kérte felesége holtteste mellett.

Érdekes, hogy néhány perccel a gyilkos
ság elkövetése élőit

mrgNzólalt a rcndörtRwzgatóxág tele-

Bonyodalom a100.000pengősörökség 
és az 5000 pengős temetés körül

A gazdag örökhagyó és a csalódott szentagylst
poKiel Samu pestkörnyéki földbirtokos volt, 

mielőtt TslatóvároMH költözött s visszavonulta 
gazdálkodástól. Tatón csakhamar mindenki hal
lott valamit erről n különcködő, de alapjában 
véve derék és igen gazdag emberről, akt való 
■ággal fanatikusa volt a vallásnak éa élénk 
nexust tartott fenn a tatai izraelita hitközség- 
gél ét sienlegylcltel.

Bőssel Samuról azonban
most hogy meghalt, meg többet beszélnek, 

mint halála elölt.

A csendőrség azonnal nyomozást indított 
rejtélyei ügyben, mert

a holttest fülén, orrán és mellén több 
sérülést é’zleltrk.

Az ügyészség elrendelte a holttest felbon
colását és a boncolás dérit majd fényt arra, 
hogy

a sérülések és a beállott halál között 
van-c összefüggés.

Egyébként az épületből, ahol Szentgyörgyi 
egyedül tartózkodott, semmi sem hiányzott.

követelt bűncselekményekért felel a bíró
ság elölt.

Eddig még nem történt döntés arról, 
hogy

Matuska szakbiróság, vagy az esküdt
szék elé kerül-e.

Ha ugyanis az unsbachi bűncselekményt 
egyszerű vasúti rombolásnak minősiti az 
ügyészség, Matuska szakbiróság elé kerül s 
okkor

ötévig terjedhető börtön vár reá.
Ha azonban a merényletek miatt emelnek 
vádat ellene,

tizenöt évig terjedhető fegyházbüntetést 
Is kaphat

és ez esetben az esküdtszék elölt kell majd 
bűncselekményeiről számot adnia.

lassan mindinkább apadó tisztviselői kar el 
tudja látni az elintézésre váró Ügyeket.

Kivétel c tekinteti*  n a külügyminiszté
rium, ahol tudvalevőleg jóformán perma
nens szolgálat van, ahol egyes osztályok még 
vasár- és ünnepnapokon is, ha nem is teljes 
létszámmal, de mégis dolgoznak.

Valószínű, hogv a kormánynak ez a 
tervbevett intézkedése a hivatalos órák meg
hosszabbítására vonatkozólag, nem lesz túl
ságosan szimpatikus a miniszteri tisztviselők 
elölt, aminthogy annakidején a honvédelmi 
minisztérium tisztikara sem fogadta nagy 
lelkesedéssel Gömbös Gyulának ezt az intéz
kedését, azonban most már restgol 8 órakor 
mindenki helyén van a honvédelmi minisz
tériumban s kétségtelen, hogy a többi mi
nisztériumokban is be fog következni 
ugyanez a helyzet, amely természetesen az 
ügyek elintézésének gyorsaságát és a pol
gárság érdekeit szolgálja.

fonja
és egy izgatott fértlhang Jelen tette, hogy 
siessenek a Zeilergassebu, mert ott valami 
borzalmas dolog fog hamarosan történni. A 
rendőrségen nem vették túlságosan komo
lyan az elmebetegnek vélt férfi izgatott be
jelentését, mindenesetre detektívet küldtek 
a jelzett helyre, addigra azonban már leját
szódott a borzalmas bűncselekmény.

A letartóztatott fömozdonyvezetu egyelőre 
tagadja, hogy telefonált volna a rend

őrségre.
a nyomozás azonban már megállapította, 
hogy Haas a gyilkosság színhelyéhez igen 
közel megfordult a kritikus Időpontban egv 
nyilvános telefonállomáson — más pedig 
nem tudott a gyilkos szándékáról.

mert valóságos tragikomédiát Idézett elő a kü
lönc öregur végrendelete. Posaél néhány héttel 
ezelőtt érintkezésbe lépett a tatai s/enfegylcttal 
és deponálta ott végrendeletét azzal, hogy

■ szentegyletel Mara meg az örökségének 
végrehajtásával.

Nem sokkal ezután, at elmúl thét végén, tör
tént. hogy

Possel Samu meghalt
» a srcntcgylctnéi bizonyosra vette mindenki, 
hogv- a földbirtokos nem feledkezett meg a

HÉTFŐI NAPLÓ
nyolcadik SZ. keresztrejtvényének szelvénye
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szentegyletről s tekintélyes össseget hagyomá
nyozott az intézményre, amelyet a hagyaték le- 
bonyolításával is megbízott. Annál nagyobb volt 
a tatai szentegylet derék vezetőinek elképedése, 
amikor husvét ulán sor került a végrendelet 
felbontására és abból kiderült, hogy

Posscl egyedien fillért sem hagyományozott 
százezer pengős vagyonából a szentegyletre 

s rokonsága örököl mindent.
A boldog örökösök a csalódott szentegyleti 

vezetők között csakhanvar heves differenciák 
támadtak a temetés körül. A szentegyletnek az 
volt a felfogása, hogy ha már nem örökölt 
semmit, legalább a temetés és a szertartás költ
ségeit fizessék meg a hirtelen meggazdagodott 
örökösök — Possel vagyonához illő összeggel
— és

ötezer pengőben szabta meg a temetés költ
ségeit.

Az örökösök azonban hallani sem akartak öt
ezer pengőről s ebből azután elkeseredett, éles 
differenciák támadtak a szentegylet egyik veze
tője és az örökösök közt, amelytől visszhang' 
zott egész Tatalúváros. Végül is az utolsó pilla
natban többek közbelépésére békét kötöttek a 
szembenálló felek. A békekötés:

2300 pengős temetési és egyéb költséget je
lentett az örökösöknek.

Ilyen meglepő bonyodalmak ulán most illő vég- 
tisztességgel kísérték utolsó útjára Posel Samut
— az örökösök és a szentegylet vezetői.

Hatvannégy 
csapat küzdelme a 
„legjobb bridgező" 

címért
Kedd este dől el a verseny

A Magyar Bridge Szövetség a húsvéti ünne
peken rendezte ciaő országos versenyét a Hun- 
r.ária nagyszállóban hatvannégy fővárosi é» vi
déki négy fen brirlfleesapAt -réMvctalévelÁ A fő- ■ 
városban éa a vidéken mind nagyobb méreteket 
ölt

a hrldae-lát.
Érthető tehát, hogy a bridgeverseny. amelyet a 
szövetség a ..Színházt Élei"-tel együtt rende
zeti meg és három napon át tartott, minden 
fantáziát felülmúló

nagy érdeklődést
váltott ki.

A uftiryszombiléstl elődöntőben negyven 
csapot kieseti. Vasárnap délután már csak 

huszonnégy csapat mérkőzött egymással 
a zöld kártyaa.sztfilck mellett. Hétfőre

nyolcán maradtak;
a Liget Club női- és férficsapata, a Lipótvárosi 
Casinó első és második csapata, az Unió Club. 
r« Autó Club. Győr és Molnár dr. csapata. A 
nyolc csapat harminckét játékosa

délután felötlőt * késő éjszakai órákig 
versenyzett a legjobb magyar bridgezö címéért.

A játékosok és nézők zsúfolásig megtöltötték 
a Hungária nagytermét, amelyen eláradott « 
nagy futballmérkőzésekről ismert fojtott. Ide
ges atmoszféra. Csuk kiabálni nem lehetett. Sőt 
még

a beszélgetés tilos volt, 
Eekcteruhás rendezők járlak körbe s tíz filter 
bűnletéspénzt Inkasszáltak mindenkitől, aki 
megszegte a tilalmat.

A Nemzeti és az Országos Kaszinó ar egri 
főispánnal az élen

a Győri Csapatnak drukkolt.
nz egyetlen vidékinek, amelyik a döntőbe ke*  
rtílt.

A nézők közölt túlnyomó volt a hölgyközön- 
»éy. A legszebb budapesti asszonyok

ragyogóbbnál ragyogóbb toiléttekben ültek 
m játékasztalok mögött,

izgullak és Cigarettáztak.
De a verseny Igizán csak a színházi elő*  

adások befejezése után élénkült meg, mikor 
Gombastögi Klla vezetésével

a bridge-barát salnéaanők Is megérkeztek 
négy autóval.

Ekkor már csak négy csapat játszott;
a Lipótvárost Kaszinó első és második csa
pata, az Vnlo I,awn Teunlsz Club és ■ 

Sziget Club Molnár-csapata.
A verseny már a késő éjszakai órákba nyúlt, 
mikor a zsürlnsztal mellől felállt egy ur és szó
csövön keresztül bemondta, hogy ar országos 
brldgc-verscnv döntő, versenye kedden este 
l<»» ■ Hungária nagyszállóban. E. !•

— Az angolok fiictnek... New Yorkból 
jelentik: A Wallstréet köreiben nagy meg
elégedéssel fogadják azokat n híreket, bogy 
a. angol kormány h legközelebbi napokbá" 
viksxa akarja már fizetni a múlt év augusz
tusába.! felvett 200 millió doiláTóí hitel 
utolsó részletét, az ölven millió dollárt Az 
Angol Bank hír szerint kedden 30 millió 
dollárt szándékozik Átutalni és nyolc nap 
múlva, a kővetkező kedden húszmillió 
dollárt
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A Rlchter-ttie váltóügyben rírízetbeuetie 
a rendőrség Szobotka Pált. Csiger GvdrggSt 

és Rácz Zoltánt
A toruényszéki írásszakértő szerint Richter Qodeon Aláírását valaki kopirozta 

és a válton látható írások háromféle iööiiCs származnak
Hétfőn meglepő fordulat következett be a 

Richter-féle váltók ügyében, amely már hetek 
óta foglalkoztatja a nyilvánosságot:

a rendőrség különféle fölmerült gyanuokok 
alapján előállította Rácz Zoltán pénzkttzvc- 
litőt, Szobotka Pál magánblvatalnokot és 
I nger György fakereskedöt, a váltóügy sze
replőit, miután alapos gyanuokok merültek 
föl arra, hogy a szóbanforgó huszonnyolc
ezer pengős váltó körül szabálytalanságok 

történtek.
Hetekig tartott a rendőrség munkája, amíg 

régül teljes kép alakult ki a hatóságok előtt a 
bonyolult váltóügyben.

Richter Gedeon kormányfőtanácsos. az európai 
hírű vegyészeti gyáros fia. dr. Richter László, 
néhány héttel ezelőtt a badeni Lokofoa-szanató- 
ríninban üdült, mikor itt Budapesten az édes
apjánál jelentkezett Rácz Zoltán pénzkőzvetilö 
é-- huszonnyolcezer pengős váltót prezentált.

4 váltón Richter Gedeon és dr. Richter 
László aláírása szerepelt

és Unger György volt, aki keresztbe irta a nevét. 
Richter Gedeon nyomban kijelentette, hogy ő 
soha életében semmiféle váltót nem irt alá és

az üzleti világban Ilire van annak, hogy még 
soha senki sem látott váltón Rlcbter-félc 

aláírást.
Mindenesetre sürgősen megkérdezte a Badenben 
üdülő fiatal Richtert, aki azt a választ adta, 
hogy huszonnyolcezer pengős váltó alá ő se irta 
h nevét.

A RícMer-család most már végleg megtagadta 
a fizetést s mivel az volt a gyanú, hogy

valami bűnös manipuláció történt, 
hiujvádi följelentést lett ,a rendőrségen s kérte, 
állapítsák meg, mi van a váltók körül.

A főkapitányságon megindult a vizsgálat és 
egyik meglepetés a másikat követte. Ungcr 
Gvörgy jegyzőkönyvbe mondotta, hogy tavaly 
julius 13-án a /’aHíeHe-kávébazhan fölkereste 
öl dr. Richter László cs átadott neki egy hu- 
jzonnyolcezer pengős, Richter Gedeon és Richter 
László aláírással ellátott váltót, azzal, hogy 
szerezzen rá pénzt. Ungcr — mint vallotta, — 
elment az

Édcn-káyéházba, ott találkozott Rácz Zol
tánnal, az leszámítolta a váltót 

és ő a pénzt átadta a fiatal Richternck.
Állítására tanút is nevezett meg: Szobotka 

Pált, a Magyar Cukoripari rt. főtisztviselőjét. 
5ro&ö,do‘rééWW'í/óYos barátságban állt dr. 
Richter Lászlóval, sőt a család annakidején 
megkérték őt arra, hogy tartózkodjék állandóan 
dr. Richter László társaságában és a dúsgaz
dag fiatalember különféle anyagi és egyéb termé
szetű ügyeit ő szokta rendezni. Szobotka Pál a 
rendőrségen tett vallomásában kijelentette, hogy 

ő Is ott volt a Parlsetlc-kávéházban
és látta, amikor Richter László dr. átadta a hu
szonnyolcezer pengős váltót Ungcr Györgynek.

A két vallomás után most már Richterék ki
hallgatására kerüli a sor. Richter Gedeont, aki 
akkoriban betegeskedett, a lakásán hallgatta ki 
egy rendőrtisztviselő, Richter Lászlót pedig 
Bidenből való megérkezése után megidézték n 
főkapitányságra s mint panaszost kihallgatták.

A fiatal Richter a legnagyobb határozottság 
gal kijelentette, hogy ö semmiféle huszonnyolc 
ezer pengős váltót nem adott át Ungcr György
nek, ha ilyen váltó van forgalomban, az vagy 
közönséges hamisítvány, vagy pedig az történ 
heteit, hogy

bűnszövetkezet alakult azzal a céllal, hogy 
tőle, huszonnyolcezer pengőt zsákmányol

janak
és valószínűleg arra számítanak, hogy a gaz
dag, nagynevű család inkább fizet, minthogy 
» nyilvánosság elé vigyen egy botrányt.

A főkapitányság intellektuális osztályának 
vezetője, SzUaveczky Lajos dr. főtanácsos vé
gei is úgy döntött, hogy

kiadta a váltót Flschof Gyula törvényszéki 
Írásszakértőnek

és szakvéleményt kért tőle.
Hosszadalmas és tüzetes vizsgálat után 

most terjesztette elő szakértői véleményét 
Fischof Gyula A törvényszéki írásszakértő 
arra a megállapításra jutott, hogy

a váltón látható Írások nem egyszerre, 
hanem háromféle Időben keletkeztek, sok 
jel mutat arra, hogy az eredetileg nyolc

ezer pengőről szólt 
és a huszas számjegy csak később került a vál
tóra, ezenfelül pedig Richter Gedeon nevét 
valaki átkopirozta így másik aláírásról a 
Váltóra.

A főkapitányságon érthető feltűnést keltett 
** írásszakértő' megállapítása annál is inkább, 
mert

Időközben olyan dolgok történtek, ame
lyek szintén nagyon komplikálták a váltó

ügyét. 
A szereplő személyeket cgyenkint kihallgatták 
<s egyikük sem tudta pontosan megmondani. 
« /’arüeffe-kávéháznak

adta át Richter László a huszonnyolcezer pen
gős váltót.

Firtatni kezdte a rendőrség azt is, honnan 
volt Rácz Zoltánnak huszonnyolcezer pengője 
és hogyan történt, hogy az aláírások 

agnoszkálása nélkül, 
rövid ufón kifizette a pénzt Ungcr Györgynek.

Az utóbbi napok eseményei után Rrtcz Zol
tánt hétfő reggelre megidézték a főkapitány
ságra és ismét részletesen kihallgatták. Rác: 
Zoltán

nem volt hajlandó megmondani, honnan 
származik a pénz,

azt mondotta, üzleti okok miatt nem mond
hatja meg annak a kommitlensének a nevét, 
akinek a tulajdona volt a huszonnyolcezer 
pengő.

Richter László dr. elmondotta még azt is. 
hogy régebben.

mikor még szorosabb kapcsolatban volt 
Szobotka Pállal, átadott neki egy nyolc

ezer pengős váltót,

Éretlen csíny vagy merénylet 
Brüning kancellár ellen?

Petárdát röpítettek a levegőbe Badenweilerben, 
ahol a kancellár tartózkodik

f.-l Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.} Badenweiler városát feltűnési 
keltő eset tartja izgalomban. Husvétvasár- 
napra virradó éjszaka ismeretlen tettesek 

egy petárdát röpítettek a levegőbe 
n „Hotel Römerbad" elölt. A petárda erős 
dörrenésére óriási tömeg sereglett össze a 
szálloda előtti térségen, de egyelőre nem 
tudlak megállapítani, tulajdonképpen miről 
volt szó: a tettest nem látták sehol. Való
színű, hogy

A romániai Magyar Párt egyik 
vezetőjének megdöbbentő 

öngyilkossága
Weisz Sándor dr. ben/vigazgató tragédiája

Megdöbbentő öngyilkosság hire érkezeti 
vasárnap Budapestre: IVeísc Sándor dr., is
mert erdélyi bankigazgató

szivenlőtte magát.
Weisz Sándor dr. a Szatmári Hitelbank 
igazgatója volt, de a közgazdasági ténykedé
sen kívül élénk szerepet vitt a romániai po
litikai életben is.

Egyik vezetője volt a romániai Magyar 
Pártnak

is nemrég választották meg ügyvezető al- 
< (nőkévé. Weisz Sándor dr. a Budapestre 

Mindenki,
aki nyerni szeretne és kis kockázattal 
vagyonra akar szert tenni rövid id5 alatt, 

rancellen vagy vegyen ejy osztásysorsiegyei

Nemcsak Budapesten 
hanem az egész or 
szágban tudják, hogy 

ismelelten.

Bankházában 
nyerték a

300.000 
peng..* nagy 

lutal mát

Különben Is bebizonyított tény, hogy 
egyik

legszerencseseDb
és ezért a legkedveltebb, legnépszerűbb 

Osztálysorsjáték-főárusitó a

Kívánatra mindenkinek küld hivalato átéktervet és postai belizctőlapot 

Húzás már április is-ön Kezdetiül!
A sorsjegyek hivatalos ára az I osztályra

1 fc-Rén 3 Fél I Negyed 1 Nyolcad

84 pengő 1 12 pengő 1 6 pengő 1

ami azonban nem került forgalomba és Szo
botka azt mondotta, hogy eltépte a váltót. 
Kérte a rendőrséget, vizsgálja ki, nincs-e va
lami összefüggés a nyolcezer pengős váltó és 
a most felmerült huszonnyolcezer pengős váltó 
között.

Ilyen előzmények útin
Rácz Zoltánt már nem is engedték el a 

rendőrségről,
hanem további intézkedésig a főkapitányság 
épületében tartották. Ugyanekkor a főkapitány
ság dclekfivjei

előállították Szobotka Pált és Ungcr 
Györgyöt is,

akik szintén a főkapitányság épületében ma
radtak, hogy biztosítsák folytatólagos kihall
gatásukat.

A rendőrség
kedden te'jos részletességgel tisztázza majd 

a huszonnyolcezer pengős váltó ügyét 
és dönt majd, nii történik a három előállított 
emberrel.

éretlen csíny történt;
noha sokan annak a gyanújuknak adlak ki
fejezési, hogy a lettesek

a városban időző Brüning kancellár 
ellen akartak merényletet elkövetni.

Brüning kancellár azonban nem a Hotel 
Hömerbadban vett szállást, hanem az attól 
több kilométernyire fekvő kastélyban. A 
rendőrség szigorú nyomozást indított meg, 
amely azonban eddig még nem vezetett 
eredményre.

érkezett hírek szerint tegnapelőtt
még jókedvűen alsózott klubjában egyik 

barátjával,
: ki előtt arról beszéli, hogy a húsvéti ünne-
I ékre családjával együtt

Budapestre jön, itt fog néhány napig 
pihenni.

A kártyaparii befejezése után egy szatmári 
vaskereskedő barátját: Weisz Zoltán látó- 
falta meg. Weisz Zoltánnal a raktárban be
szélgetett a bankigazgató, amikor vevők jöt
tek az üzletbe és a kereskedő az üzlethelyi-

Csak

TELEFONGYÁRI
csereakción cserélje bekészülékél

sé-g másik részébe ment vevőivel.
Weisz Sándor dr. alig hogy magára ma
radt. előkapta revolverét s mielőtt még 
bárki megakadályozhatta volna, szivé
nek irányította a revolvert és elsütötte, 

öriási riadalmat keltett az üzletben az ön
gyilkosság, azonnal orvost hívtak, aki meg
állapította, hogy a golyó közvetlen a szív fö
lött hatolt V> cisz Sándor testi'be s bár sérti*  
I ‘.se nagyon is súlyos, talán sikerű] megmr.n- 
t?ni az életnek.

A szatmári Magyar Párt éppen ülésre 
gyűlt össze, amikor megérkezett az ön

gyilkosság híre,
amely mély megdöbbenést kelteit a párt- 
l.igok körében. Senki nem tudja magyaráza
tát adni Weisz Sándor szokatlanul végre
hajtott öngyilkosságának, budapesti hozzá
tartozó i ép ugv, mint szatmári rokonsága 
érthetetlenül áll a tragédia elölt.

„Felülmúlhatatlan világ
márka a magyar hegedűs" 

mendja Nilius Rezső, a bécsi 
konzervatórium igazgatója

Hatalma,. szép «ál férfi MU,n . hlr-i
..Wiener Sinfonicorchestcr" elnök karnagya, aki 
most néhány napot Budapesten töltött, mert a 
megbetegedett Fischer Edwin helyeit ő vezé
nyelte Nagypénteken a Zeneakadémiában Bach 
hatalmas ..Ainos/Wt/o“-ját. Elutazása elölt 
beszélgettünk Aí/ú/.v-sznl, aki méf most, h 
hangverseny után is, alig győzi dicsérni a ma
gyar hegedűsöket

— Tudja — mondja lelkesen a Hétfői Napló 
munkatársának — igazán nem konvencionális 
bók. amit mondok. Magain is hosszú éveken át 
csellista voltam Mahler Gusztáv zenekarában, 
hót értek egy kicsit a vonósokhoz. Azonkívül, 
mint az „Uj Bécsi Konzervatórium'' karmester- 
képzőosztályénak igazgatója, óriási zenész- 
anyaggal dolgozom. De

Ilyen hegedűsöket zenekarban, mint Itt, még 
sehol sem hallottam.

Micsoda őstehetség van a magyarokban.
Felülmúlhatatlan világmárka n:a a magyar 

hegedűs mindenütt.
Fogalom, mint a „cseh fúvós", vagy a „brüsszeli 
csipke" vagy a „becsi szelet'' — teszi hozzá mo
solyogva.

nagy a zcné.sznyomor
sok n munkanélküli muzsikus. Hogy milyen ki
tűnő anyag megy igy veszendői*  , arról leg
utóbb alkalmam volt személyesen is meggyő
ződni. Egv külföldi vendégkarmesternek kellett 
volna a bécsi zenekaromat vezényelni, de már 
az első próba után azzal jött hozzám, hogy cr 
srtmmi örömet nem okoz neki. A ..Wiener Sin- 
fanicorcheslcr" túlságosan fegyelmezett, túlsá
gosan összetanult, minden úgy megy, mint a ka
rikacsapós. Mór pedig ő. szeret a semmiből te
remteni valamit. Ha csak ez a haj — mondtam 
— ezen könnyen segíthetünk. Közreadtunk egv 
hirdetést, amelyben munkanélküli zenészeket 
kerestünk. Három napon belől így hatalmas 
ad-hoc zenekar állt rendelkezésünkre. A kül
földi kolléga most végre elemében volt; igazi 
tanító- és nevelömunkát végezhetett — és vég
zett is, mert a „munkanélküli zenekar" reme’ ül 
megállotta helyét. Es a csattanó: R próbáért és 
nz előadásért nem kértek többet, mint ameny- 
nyit cgv meglevő zenekar egy próbáért és az 
előadásért kért volna . . . Sőt, túláradó hálával 
köszönték meg az alkalmi keresetet.

Szombaton megnyílt

a Dunákonór
Zene:

Adler Tibor és partnere
TeMMo : ST-M9

■ '■ " i ■■ tthí
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Tíz gengőérl meggyilkoitaí 
egy öregasszonyt

A kocsmában kiiesttk es az utón leszűrtek
Miskolc, március 28.

r.-1 f/éf/őt Napló tudósítójától.) Vasárnap 
h.tlúlot végű rablói,ímadás ügyiben indított 
nvoniozóst u miskolci rendőrség bűnügyi 
os?tálvn. Az eddigi adatokból arra lehel 
következtetni, hogy

10 pengő elrablása miatl összeszurkál 
luk rgy idős asszonyt, nkl vasárnap haj

nalban a kórházban meghalt.
Andrási). f> | éves asszony, aki Mis

kolcon » Toronyulja-nlcn 34. szóuiu házban 
lakott, pénteken éjszaka tizenegy óra tájlwn 
'•rtől boriivá, hajálsápadt arcra) tántorgott 
bura lakására. Öreg leije rémülten látta, 
>'*W

felesége feje több mély sebből vérzik. 
Az asszony csak annyit tudott mondani, 
hogy

ntegláuiadtúk és elrabolták 10 pengőjét.

Majdnem agyonverte a részletügynököt, 
mert a felesége „csábítójának" hitte

Sonn Gyula fehérnemli-ügynök tragikomikus esete a féltékeny férjjé
Trugik nini hús hiinperl tárgyalt sromtnfon 

k pestiid.ki (orvéin-//k. am-lv elölt Xrínrr 
Juhos, jómódú /-r ./Aoruf/c Ai kereskedő állott 
' dlollk, nt. akit súlyon .mii sértés bűntettével 
' idolt nz ügyészség mert az elmúlt év őszén 

majdnem agyonverte 
é"nn Gviilti ügynököt.

fíiiner János, mint ahogy azt a vádirat is 
elmondja — igen fél ékeim természetű ember. 
1 ázulójii gyakran visszhangzik a hangos per 
1 ..huroktól, amelyek mind felsége vélt hül-

ORION
l\ , ESKÜ-l T 1 /FW •IccvpCnzMr 11-tA|
Tel. Aut.83 1-02 W I W Mg «« délután 3 tói

modern német klnerratográfln egyedül
álló produkciójának

hangos magyar változata.
Az ÓTA tudományos filmje

AZ EMBER
SZÜLETÉSE
a mág/nt fejlődése és a gyermek meg- 
születési- \ természet nngv és a? ént 

csudája filmen, hat változatban.

A halai más program köretében tamu ta
táéra kerül ezt1 ok I vili a FOX 

hangos utnzáai ti I m j c:

U!a?ís a Föld körűi 
40 nerc alatt

Előadások kezdete: ' 4. ’ fl. 1.8 ón V110.

Vezérképviselő
Magyarország részére:
Gergely RoxsS
IV., Sütő-utca 2

Ezután elvesztette az eszméletét és
meghalt a kórházban

anélkül, hogy a rendőrség részéről kihallgat
hatták volna.

*A rendőrségnek ezldeig nem sikerült ki
deríteni a lérj állal közölt rablótámadás kö
rülményeit és tetteseit. Annyit sikerült csu
pán megállapítani, hogy N'ngyné hazamenet 
betért egyik külvárosi kocsmába, ahol egy 
pohár bort ivott. Mikor fizetésre került a sor 
a kocsma vendégei közül

többen látták, bogy aprópénzen kívül 
egy tlzpengőse Is van.

Kél fiatal csas-argókülsejü férfl nem sokkal 
ezután hagyta cl a kocsmát, amikor Nagyné 
eltávozott. A rendőrség most ezeket az is
meretlen fiatalembereket keresi, mert ezek
ben sejlik a rablótámadás tetteseit.

fensége és kacérsóga körül forognak. Felesége, 
bór nyolc esztendeje vannak együtt és két 
gyermekük is van, kefirben már megszakítót.a 
a hátastársi együttélést és

beköltözött Pesten élő szüleihez,
Reiner n/onhun, Ígérve, hogy uj eletet kezd. 
mindig vissznkönyöröyte. Rövid ideig honolt 
azonban megint csak léke a Reiner portán — 
egv héttel később mór újra fellángolt a Imre 
férj és feleség között.

A múlt év szeptemberének utolsó napján 
Reiner n legnagyobb egyel.'rt.'jhcn búcsúzott 
• I reggel a feleségétől s üxlvil dolgainak elin
tézésire bejött Hudapestre, ahonnan csak késő 
délután tért haza. Lakásában

egy Idegen fiatalembert talált.
Ez azután annyira feldühösítette, hogy botot 
rágódott s agyba főbe ver e a szerencsétlent, 
akit alig tudtuk az asszony sikoltozásaira ösz- 
szefutó szomszédok kivenni a kezei közül. 
.Sonn Gyulát

több mint három hónapig ápolták a Rókus- 
kórházban, amíg .súlyos sebeiből felgyó

gyult.
Ekkor tudta csak elmondani, hogy neki egy
általán nem voltak udvarlási szándékai, mikor 
Heinémét meglátogatta, hanem mini 

részlctüginök, fehérneműt akart neki el
adni.

A betoppanó férj azonban, mielőtt ő egy szót 
is szólhatott volna, rátámadt és majdnem 
agyonverte.

A tárgyaláson Reiner féltékeny természeté- 
vei védelcowlt.

— Még most sem tudom elhinni kérem, 
hogv nem nekem snlt igazam. Ez az ur — 
mulat a panaszosok pódiumán ülő ügynökre — 

bizalmas kettesben bujt össze az asztal 
mellett ■ feleségemmel és mikor beléptem, 
az. * iszony, Aki kacér pongyolába volt öl
tözve, rákpiros arcéul kapkodott össze né

hány fchérncinürtarubot ...
A kihallgatott tanuk: Reiner anyósa, üzleti

Megnyílt ! Megnyílt !
Budapest legújabb látvány ossága a 

61M RADlOHáZ 
a llákóczi-ut 61. szAm alatt

Versenytn kívüli olcsó árak 
LAmpa’oglalat .......................... 10 fill.-től
Lámnáa készülékek .................. P 4.- -tői
HangRZórÓRzerkezet..................P l.lO-tól
Hálózati készülékhez dobozok P 3.— -tői 
Trafó .............................................. P 1.80-tól
Minden vevő »gy 2 pengő 50 fillér értékű 

rádlósrakkönyvf Ingytn kap.

és háztartási alkalmazottai mind azt vallották, 
hogy Sonn Gyulát soha azelőtt nem látták.

Az asszony kihallgatása következett volna, 
le a férj bejelentése szerint nem jöhetett cl, 

mert a szülészeti klinikán fekszik, ahol
néhány nappal ezelőtt született meg a har

madik gyerek
mint ahogy ezt Reiner nagy büszkén ki Is 

j< lentette a bíróság előtt — az első flu.
Mivel úgy a védő, mint az ügyész ragaszko

dni! Reinerné kihallgatásóhoz, mert vallomása 
nélkül nem lehet az esem én vekről tiszta képet 
alkotni. a tórgvnlá.l bíróság elnapolta.

Kényszeregyességet 
rendeltek el a miskolci 
Halmos-bankház ellen

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy
szombaton délután a miskolci törvényszék 
esödönkiviill kényszeregyezséget rendelt el 
a miskolci Halmos-bankház ellen, amely 
néhány nappal előbb 50 százalékos kvóta 
felajánlása mellett kérte maga ellen a 
kénvszeregvezst'-gi eljárás meginditásáI.

A Halmos-bankház összeomlása tulajdon
képpen n múlt év októberében következett 
be, amikor a több mint négy évtizedes 
bankház tulajdonosa

váratlanul, körlevélben közölte ügyfelei
vel, hogy a kifizetéseket kénytelen be

szüntetni.
Rengeteg kisegzisztenciát érintett ez a bank
bukás, mert a Halmos-bank betevői nagy
részt kisemberekből állottak, akiknek mint
egy 850 ezer pengönyi betétjük került ve
szedelembe a bank fizetésképtelensége foly
tán.

A hitelezők a bankkal folytatott tárgya
lások után beleegyeztek abba, hegy’ a 
Halmos-bank betétjeiket havi részletekben 
fogja teljes összegben kifizetni. A kifizetést 
ilyenmódon meg is kezdte a bankház, amely 
.-leget tett a megállapodásnak.

Nemrégiben néhány betétes követelni

Gyermeke sírján megmérgezte magát
A mentőkocsíban meghalt az öngyilkos anya, 

aki nem tudta {elejteni kisleányát
f,4 Hétfői Napló tudósítójától.) Husvcl 

első napján megdöbbentő öngyilkosság híre 
hozta izgalomba Miskolcot. .4 Denkc-temető- 
ben

gyermeke sírjánál megmérgezte magát 
lesó Györgi/né, egy közismert miskolci 
vendéglős fiatal felesége, aki kórházba szállí
tás közben

a mentőkocsíban meghalt.
A fiatalasszony nagymennyiségű morfiumot 
vett be.

A harmincesztendős leső Györgyné tragé

A rendőrség megrendszabályozza 
a pesti jósnőket, jövendőmondókat 

és kuruzslókat
A toloncházba zárják és kitiltják Pestről a visszaeső bűnösöket

A főkapitányságon az utóbbi időben szokat
lanul elszaporodtak azok a feljelentések, ame
lyeket különböző szélhámos, jósnők, jövendő
mondó javasasszonyok, de különösen úgyneve
zett „hipnotikus fenomének" ellen tettek. Ezek 
i „jövőbelátó", földöntúli hatalommal magukat 
felruházó emberek az alacsonyabb műveltsé
giek hiszékenységéi és jóhiszeműségét kihass- 
iáivá, azokat hókusz pókuszaikkal elkábitják 
és tőlük igen gyakran

jelentős pénzösszegeket csalnak ki.
A rendőrségnek régi gyakorlatú az, hogy min

denkit,
aki jóslásért pénzt fogad el és azt heblzo- 
nylthatóan Üzletszerűen űzi, megbüntetik. 

Igen nehéz azonban ezt a furfangos jósnőkre 
rábironyitani és nem egyet volt kénytelen a bí
róság is bizonyítékok hiányában felmenteni. 
Ugyanez vonatkozik a szellemekkel társalgó, 
hipnózissal és szuggeszlióval szélhómoskodő 
egyénekre is.

Vasárnap például egv budai. Ráth György- 
utcai jósnő ellen tettek bizalmas bejelentést, aki 

lefüggűnyűzűlt szobában fogadja felelt, ki
tömött állatok és asztalra kitett halálfejek 

között.

Zálogjegyeit
megveszi, azokra legmagasabb összegig kölcsönt folyó 
sít, lejártai meghosszaubil. Hzön.vogekro, bangszerre 
miitárgyakra kölcsön, tisztviselőknek személyt hitelek. 

apu- es ErtSHkeresttedsimi uaiiaiat
Budapest, V.« Deák Ferenc-tér 1 

Telefon • Aut. Ró-2-12. Irodai órák d. e. 9-fl lg

A sírok apolísa 
úgy a régi, Korencsi-uti, mint az uj köz- 
Íiontl izr. temetőben Április hó második 
elében veszi kezdetét Befizetések a 

PESTI CHEVRA KADISA SZÉKHAZÁBAN
VII., Erzsébet.átirat te.

szám alatt már most eszközölhetőlc. 
esetleg ugyanoda postán is beküldhetők

mién lanteos most 
oszuiysorslegyet 

venni vagy rendelni!
Mqhj most méí? lehet számokat 
ElEul I választani, sőt több helyen 

lehet kiválasztott szirencseszí- 
moMat rendelni; most még >/, és 
‘/j sorsjegyek is vannak raktáron. 
A készlet azonban napról-napra 
fogy, tehát SUrgüS a „Kívánt" vá
lasztott sorsjegyek megrendelése, 
mert a húzás eictti napokban már 
nagyon Kicsiny a szamvaiasztflK.

De legfontosabb ok az, hogy a 
sorsjegyeknek egy későbbi osztály
hoz való vásárlásánál az a I 0 b 01 
leiaiszott osztály ok arat is mog 
Kell fizetni. Tehát azért tanácsos 
a sorsjegyeket mar az első osztály 
nuzasa előtt megvenni, hogy a 
nyereség! esélyeket telles mörJH- 
ben kihasználhassa és hogy egyet
lenegy osztály nyereményeire való 
lógat se veszítse el.

ui sorsjáték, uj reménység i

kezdte teljes kielégítését, majd amikor 
ennek teljesítése elől a bankház a többi ér
dekeltekre hivatkozva elzárkózott,

a türelmetlen hitelezők csődöt kértek.
Ezt a csődnyilást akadályozta meg ezután 
a bankház kényszeregyezségi kérelme, 
amelynek a törvényszék nagyszombaton 
helyt is adott és

fiz vagyonfelügyelőt rendelt ki.
A követeléseket május 17-ig kell bejelenteni.

diáját gyermeke halála okozla. Néhány nap
pal ezelőtt temették el lesóék 9 hónapos kis
leányát. Az anya nem tudott megvigaszta- 
ódni és többször kijelentette, hogy

rövidesen találkozni fog gyermekével.

\ fiatalasszony nap-nap mellett kiment a 
temetőbe és órákat töltött zokogva gyer
meke sírjánál.

Vasárnap ebéd után rögtön kiméül a sir
hoz, ahol megmérgezte magát, mialatt a vele 
lévő kis cselédlennyt valamilyen ürüggyel 
néhány percre cltávolilotia maga mellől.

Ez n jósnő messze környéken erről híres, hogy 
a szerelmi betegségek csodadoktora s a hűtlen
ségre, az. elhidegedésre tud csalhatatlan orvos
ságot. Érdekes, hogy ma, a huszadik században 
bár, de naponta

legalább 4ü—50 kuncsaft keresi fel a jós
nőt naponta.

Mindegyiküktől 6—8 pengőt szed és ezért ellen
értékképpen egy marék „varázsfüvet" ad.
■ endőrség emberei rajtaütöttek a jósnő tanyá
ján, ahol is a nő azzal védekezett, hogy

ő a pénzért nem jósolt,, hanem füvet adott. 
Megállapítottak természetesen, hogy a különös 
erőkkel felruházott „varázsfű", hitvány giz-gnr. 
amelv még egy fiáért sem ér. Igen szigorú eljá
rás indult a jósnő ellen.

Az clszaporodó feljelentésekkel kapcsolatban 
különben azt határozták a főkapitányságon, 
hogy sürgősen

katasztert készítenek a Pesten Ismert jós- 
nőkről, szellcmldézőkről. hipnotikus médiu

mokról, tiholbalájó jűvendömondókról, 
nkiket szigorúan és állandóan ellenőrizni fog
nak. Amint a detektívek megállapítják, hogv 
pénzt fogadnak cl vagy pláne csnlnnk ki hiszé
keny klienseiktől, a legszigorúbb eljárást indít
ják meg ellenük.

Eddig nz volt nz uzus. hogy n tétlenért jósnők 
és jövendömondók ellen kiirmslds elmén indult 
ineg az eljárás és a járásbíróság kisehb-nagyohb 
pénzbírsággal sújtotta őket. Most azonban köz
igazgatási utón is eljárnak ellenük és azokat 
okik rendes foglalkozást Igazolni nem tudnak.

kitiltják a fővárosból, 
amellett, hogy a tolonchózhan eltöltendő elzá
rás is vár rájuk.

f 3 es 5 szoba hallos m''
II.. Huday L4azló-utca í.

3 szoba hall
ás hallnemoil lakás

1(1,(1011
R«m»ktakv*«  ePArsngm átvitel, MzponttHttta mater 
szolgáltatóé, bővebbet a belyazinenv. A. SOS-W telefonon 

k________ . J
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Mogmírgezie magát a HUuös- 
ufilgybcn dr. Deutsch marim 

eőüpuos, gyermekgyógyász 
Gyoisrássa Készül! oluashatavan bucsulouetet találtak 

a zsetéüen Eny eszíonöö al’tt kétszer akart 
meghalni az ismert töoruos

Hétfőn reggel kilenc óra tájban turisták 
haladtak át a hűvösvölgyi Nagyréten. Az 
erdei trafikbódé mögött a bozótból nyö
szörgő hangot hallottak. Odamentek és

a fa tövében eszméletlen állapotban 
akadtak rá egy jól öltözött férőre, 

mellette a földön üres üveg hevert.
A közeli rendőrőrszobáról értesítették a 

mentőket. Rövidesen megérkeztek a men
tók, de az autójuk nem tudta megközelíteni 
az elhagyott helyet, úgyhogy a mentőorvos 
és az ápoló gyalog siettek az eszméletlen 
emberhez. A mentőorvos megállapította, 
hogy a férfi

huninál és más méreg keverékével 
megmérgezte magát.

Első segélyben részesítették azután a Ró 
hús-kórházba vitték.

A zsebében ‘r.lált igazolványból megálla
pították, hogy az öngyilkos

dr. Deutsch Márton harminchétéves 
kórházi főorvos, ismert gyermekgyó

gyász.
A télíkabátjában különféle orvosi följegvzé 
seket találtak, azonkívül előkerült a zsebé
ből

Rablótámadás a Dohány-ulcában 
egy tizenhároméves íiu ellen 

A merénylő a íiu öt pengőjével eltűnt
Fantasztikus rablás! bejelentés ügyében 

indított nyomozást a főkapitányság egy 
tizenhárom esztendős kifutóim előadása 
nyomán Szombaton este pár perccel tiz óra 
előtt a Károly körút és Wesselényi-utca sar
kánál álló rendörőrszemhez azzal ment Zvit- 
kavics János 13 éves kifutó, aki a Gubacsi ul 
74. számú házban lakik szüleinél, hogy kira
bolták.

A rendőr részletesen érdeklődött a rablás 
részletei felől, mire a fin elmondta, hogy

a Rákóczl-ut és Károly-körut sarkánál

egy 30—35 évesnek látszó, jólöltözött férfi 
megszólította és azt kérdezte tőle, hogy nem 
sinne-e el egy levelet a Dohány utca 1. 
számú házba ismerőséhez.

A kifutó vállalkozott erre, mire az isme 
rcllcn ember elkísérte a házhoz, ott a lépcső

Bűnügyi vizsgálat indult 
a kamaraerdei kamaszdráma 

szereplőinek ügyében 
Öngyilkosságra való rábírás, vagy fölkérésre való 
emberölés — ezt kutatja a rendőrség - Pontosan 
tisztázni akarják a két fiú és a leány szerepét, 
hogy megállapítsák: ki felel majd a fiatalkorúak 

bírósága előtt
Csiszár Ilona tizenhétéves takaritóleányt, 

a kamaraerdei kamaszdráma egyik szerep
lőjét, aki csak könnyebben sebesült meg, 
husvétkor elbocsátották a főkapitányság 
életvédelmi osztályáról. Az életvédelmi 
osztály ezzel be is fejezte munkáját és az 
'W iratai átkerültek a bűnügyi osztályra, 
mert az erdei dráma eddig napvilágra ke
rült részletei arra indították a rendőrséget, 
hogy

ne mint egyszerű öngyilkossági esetet, 
hanem mint bűnügyet kezelje a dolgot.

Csiszár Ilonát kétszer hallgatták ki a rend
őrségen és u leány vallomásai alapján in
dult meg a vizsgálat. A fiatal leány úgy adta 
elő a történteket, hogy Kovács Ferenc és 
Horváth Aladár közös elhatározással ön
gyilkosságra szánták magukat és

őt is rábeszélték
arra, hogy velük együtt haljon meg.

Maga az eset — Csiszár Ilona szerint — 
úgy történt, hogy Kovács Feienc pisztolyt 
hozott magával, Horváth elvette tőle a fegy

vert, először Csiszár Ilonára, azután Ko
sácsra lőtt és csak azután fordította maga 
ellen a fegyvert

A rendőrség álláspontja az, hogy itt 
kétszeres bűncselekményről van szó, 

elsősorban a büntető törvénykönyv 283. 
paragrafusába ütköző bűncselekményről, az 

öngyilkosságra való rábírásról, vala
mint a 282. paragrafusról, a fölkérésre 

vuló emberölésről.
Az öngyilkosságra való rábírást a büntető 
törvénykönyv háromévi fogházzal, a föl
kérésre való emberölést pedig szintén há
romévi börtönnel bünteti. A rendőrség most 
azt kutatja, megfelel-e a valóságnak Csiszár 
Ilona vallomása, mert ebben nz esetben

Horváth és Kovács ellen öngyilkosságra 
való rábírás, Horváth ellen pedig kü
lön még fölkérésre való emberölés miatt 

Is eljárás indul.
Egyelőre még nem lehetett tisztázni a dol
got. Kovács és Horváth állapota ugyan ja
vult már, de az ünnepek alatt még egyiket

Amit PEST még SOHASEM látottI 
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egy négyoldalas, gyorsírás! jegyekkel 
készült levél,

ez az írás azonban annyira elmosódott, 
hogy eddig még nem tudták a szöveget ki
betűzni.

Deutsch Márton dr. az Erzsébet-körut 17. 
számú házban lakik feleségével és egyes?.- 
tendős gyermekével. A rendelője jól megy, 
ismerősei szerint öngyilkosságának nem le
het anyagi oka. Mindenütt nagy megdöbbe
néssel beszélnek az esetről, mert

dr. Deutsch Mártonnak egy esztendő 
leforgása alatt ez már a második ön

gyilkossági kísérlete.
Tavaly veronállal mérgezte meg magát, de 
akkor rövidesen fölépült. Azóta megválto
zott a kedélyállapota, mostanában pedig

feltűnően zárkózott és komoly volt, 
még hozzátartozóihoz is alig beszélt.

Most átkutatták a lakását, de semmiféle 
olyan Írást nem találtak, amely magyará
zatát adná a második öngyilkossági kísér
letének. Deutsch Márton dr. eszméletlenül 
fekszik a kórházban és még nem lehetett 
kihallgatni.

házban ahelyett, hogy a levelet átadta volna, 
megkérdezte tőle.

van-e nála pénz?
Erre ő azt mondta, hogy öt pengő negyven 
fillér van nála, heti keresete a villamosköll 
séggel együtt A jólöltözött férfi erre 

jobbkezét hátracsavarta, majd’ belenyúlt, 
a zsebébe és kivette abból

a pénzt A kifutó segítségért akart kiáltani, 
támadója ekkor arculütötte, majd elfutott s 
mire utána sietett az uccura, az esti sötétség
ben — eltűnt »

A főkapitányságán a bejelentés ügyében 
megindították a nyomozást, egyben azt is 
igyekeznek megállapítani, hogy

a kis kifutónak tényleg volt-e pénze
és hogy a rablótámadás nem a kisfiú fantá
ziájának szüleménye-e.

sem hallgathatták ki. Előreláthatóan ked
den

rendlrl bizottság megy ■ Rókus-kór- 
bázba, kihallgatja a két Qut 

és az ő vallomásuk alapján derül ki majd: 
ki milyen mértékben felel majd közülők a 
fiatalkorúak bírósága előtt a kamaraerdei 
kamaszdráma miatt.

Malomárokba 
dobta gyermekét, 

hogy megszabaduljon 
szégyenétől

(A Hétfőt Napló tudósítóidtól.) A napok- 
bán Monosbél községben a malomárokban 
egy háromhetes leánycsecsemő holttestére 
találtak. A miskolci törvényszéki orvos
szakértők megállapították, hogy a szeren
csétlen gyermeket

élve dobták a másfélmétcrcs malom
árok vizébe, 

ahol azután megfulladt.
A monosbéli csendőrség husvét első nap

ján Miskolcon
elfogta a kegyetlenszlvü gyermekgyilkos 

anyát,
egy huszesztendős cselédleány, Ménes Mária 
személyében. A cselédleány rövid vallatás 
után beismerte szörnyű bűnét.

Azt vallotta, hogy volt szolgálatndója 25 
éves fiától, akivel szerelmi viszonyt folyta
tott, teherbe esett és amikor a fiú szülei 
erről tudomást szereztek,

elbocsátották állásából, a fiút pedig 
külföldre küldték.

A gyermekkel nem tudott munkát sze
rezni, ezért akart ilyenmódon szabadulni 
tőle.

Ménes Máriát a csendőrök átadták az 
ügyészségnek, ahol gyilkosság büntette 
miatt letartóztatásba helyezték.

lezuhant a hudatoki iwmren 
Ehinger Jánes u.torBázé twíaiö 

A repPtűgep összetöri, a ni’úia suiyssan messeüesüit
Husvét vasárnapján a déli órákban bal

eset történt a budafoki repülőtéren. Buda
fokon van a műegyetemisták sportklubjának 
sport-repülőtelepe, ahol motor nélküli 

vitorlázó repülőgépekkel 
végeznek próbarepüléseket és különböző kí
sérleteket.

Ébinger János húszéves szerelő is szokott 
kísérletezni a repülőtéren. Felszállott pár 
száz méter magasságra a géppel, amikor 

gépe ellenszélbe került és lezuhant.

Tekintélyes kanizsai kereskedő 
leánya édesanyja sírjánál 

megmérgézte magát
Nagykanizsa, márc. 28.

<.-l Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő tragédia történi 
husvét vasárnapján a nagykanizsai izraelita 
temetőben, ahol egy fiatal leány megmér
gezte magát az egyik sir mellett.

A délelötli órákban, amikor a temető tele 
volt látogatókkal, az őr észrevette, hogy 

egy elegánsan öltözött fiatal nő össze
esett.

Odarohant a nőhöz, aki eszméletlenül fe
küdt egyik sirhanton. Értesítették a rendőr
séget, majd 3 mentőket is, akik kivonultak 
a temetőbe. A rendőri bizottság megállapí
totta, hogy Kasztl Irén 20 éves leány, egy 
tekintélyes nagykanizsai kereskedő leánya, 

édesanyja sirhantján. ismeretlen méreg
gel inegmérgezte magát.

a "Világvárosi Regények 3-ik száma

fi BELVÁROS-,..-
a divaio*.  az eiegánc át, 
a kliünö m nöseget

s mégis az olcsóságot.
A

íÖlfCEű mii.osegtcn

yez8i<
|Sf6 É arban

Kosztümök KaböfoM
Rúnán ííOs Kompién 

■U., Kossuth Lajos-utca 2.
Váíoshi.z-uica sarok.

A gép összetört s a pilótája kizuhant aa 
ülésből. Társai talállak rá az eszméletlen ál
lapotban lévő, több sebből vérző fiatal
emberre.

Értesítették a budafoki mentőket, akik 
megállapították, hogy

Ébinger az arcán, fején és mindkét ke
zén szenvedett sérüléseket.

Az első segély után az Uj Szent Jdnos-kór- 
házba szállították. Állapota súlyos, de nem 
életveszélyes.

Ar eszméletlen leány kezében szorongatta 
édesanyja fényképét

Alighogy a mentők is megérkeztek, hogy 
első segítségben részesítsék a leányt, egy 
idősebb ember érkezeit a temetőhöz és lát
hatóan felindullan sietett a sírok felé. A 
mentők éppen akkor hozták hordágyon a 
leányt, a felindult, izgatott emberről ki
derült, hogy

a leány édesapja volt. Az apa meg
találta otthon leányának búcsúlevelét, 

melyben bejelenti, hogy öngyilkosságot 
követ ej a temetőben. Kasztl Irén az álta
lános gazdasági viszonyok leromlásával és 
kilátástalan jövővel okolta meg tettét. A 
mentők az öngyilkos urilcányt kórházba 
szállították s az orvosok bíznak felépülésé
ben.

Érdek feszitő szerelmi dráma, ! 
amelynek izgalmas kibogozása | 
a logikus nyomozás mcaleri 
sikere Minden olvasó érdek- I 
lödését leköti ez a regény I 

Ma jelenik meg 
He'.onkint teljes, befelezett regény 
Mind°n számban keresztrejtvény
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Budapesten Keresi a Llndbersh-babv 
elrablón az ameribai rendőrség 

Átiratban körte a budapesti rendőrség segítséget 
a trenton, rendőrfőnök

A főkapitányság bűnügyi osztályúnak ci 
rnére huavétkor sürgős átirat érkezett Amc- 
Ilkából:

Norman Schwarzkopf rendőrezredes, 
New-Ycrsey állam rendőrfőnöke küldte 

uz átiratot
az állom székhelyéről. Trentonból.

A trentoni rendőrfőnük
a budapesti rendőrség segítségét kéri a 
Llndbergh-baliy elrablóinak ki nyomo

zásához.
Közli, miként történt a rablás és megadja 
a kis Undbergh Charles August személy- 
kirását, amely igy szól: hús: hónapot, 2.9 
hüvelyk magas, haja göndörszőke, ismer 
tető jel: az állón gödröcske. /\ rendőrfőnök

Bűnös válfómanípulácíók miatt 
letartóztatták Dollinkét András 
pénzkölcsön^ és kereskedőt 

Dollinger vádaskodása két hivatalnok ellen
fhisvát vasárnapján ■ főkapitányság intellek

tuális osztályún előzetes letartóztatásba helyez
ték Dolllnger András 34 esztendős volt vegy- 
••zerkereskedőt, aki legutóbb pénzkölcsönzéssel 
foglalkozott.

Óolllnger ellen több ügyfele tett följelentést 
• rendőrségen. A feljelentők azt adták elő, hogy

DolUngcr váltókat vett át tőlük leszámíto
lás céljából,

■ leszámítolást e| is végezte, de az összeget nem 
juttatta el hozzájuk.

Amikor » megbízók érdeklődtek, miért késik 
a pénz kiűzetése, Dollinger kitérő választ adott, 
majd későbbi terminusban jelölto meg a fize
tési határidőt. Az emberek végül is elvesztették 
türelmüket, nem vártak tovább és a rendőrség 
segítségét vették Igénybe.

Dallingrr rendőrségi kihallgatása alkalmával 
art hangoztatta, hogy

csak Időbeli differenciáról lehel szó a vál

A Baghy-család érdekes beadványa 
a törvényszékhez

A boncolás eredményei alapján kérik az eljárás 
lefolytatását — Az ellenőrző orvosszakértő 

beterjesztette szakvéleményét
Az AItila körüli dráma Ilaghy Károly 

holttestének nielboncolásn óla újabb ese
ményeket produkált iMelött még nz 
ügyészség érdemben állást foglalt volna 
ebben nz égési ügyben s vádiratot adott 
volna, a hozzátartozók között kiéleződött a 
harc, amelyet az ügyvédek vitája, az orvos 
szakértők polémiája még hevesebbé lesi.

Ennek következményeként született meg 
az nz érdekes beadvány

í*.  amelyet a Bagliy-család ügyvédje, dr. 
Vándor Károlv utján hétfőn nyújtott be a

Miilábnsok megváltója a képün
kön bemutatott amerikai Marks- 
mölnh. amely Összetételénél fogva 
nem törhet és viselője akár a 
tánc, korcsolyázás vagy a kerék
pározás sportjának is hódolhat. A 
♦Hág • legtökéletesebb mfllábát 
Szikla mösrergyárot, Budapest. 
Vili., Rákóczi ut gyártja egye 

dűl Magyaroritágon. 

kéri, hogv a budapesti rendőrség közöljön 
odútokat arról,

van-e Budapesten olyan hivatásos bli 
nöző. vagy más ember, aki valami 
uton-módon kapcsolatba hozható a 

gyermekrablással
és akitől felvilágosítást lehetne szerezni.

Az amerikai átirat alapján a főkapitány
ságon megtelték a megfelelő intézkedéseket 
de

alig remélhető, hogy segíteni tudjanak 
a frentonl rendőrfőnökön

és az egész amerikai rendőrségen, amely 
hetek óta folytat már hasztalan hajszát 
világrészeken ál a Lindbergh-gyerck után.

tók eszkomptálásánál,
ő nem károsított meg senkit.

A rendőrség azonban nem látta beigazoltunk 
védekezését és a feljelentők vallomása alapján 
döntött sorsa felett.

A főkapitányságon egyébként úgy véleked
nek. hogy Dolllnger, nki töbhezer pengőről 
nem tudott elszámolni, nem egyedül követhette 
el a visszaéléseket, hanem

több társa Is lehet,
akikkel együtt hajtották fel azokat az embere
ket. akik sáltól akartak leszámítoltam!, illetve 
egyéb pénzügyi műveleteket igyekeztek lebo 
nyolitani.

Dolllnger különben a rendőrségen a váltó
ügyektől függetlenül egy másik üggyel kapcso
latban

vádaskodott két hh'afnlnok ellen
és ebben nz ügyben Is megindul .a vizsgálat, 
hogy tisztázzák: mf Igaz a vádakból.

törvényszékhez. A Bagliy-család tagjai ré
széről Ilaghy Rózsi fővárosi óvónő szig
nálta a beadványt, amely részletesen foglal 
ko zika boncolás eredményével, kifejti, 
hogy a viharos családi jelenetek során a 
fiatalasszony

két lövést adott le az urára.
Erélyesen cáfolja n beadvány azt a beálli 
tűst, mintha Bnghy Károly alkoholista lelt 
volna s ittasan tért haza a tragédia napján 
A család szerint a tragikus sorsú

Bnghy Károly gyomorsavtultengésben 
szenvedett és már csak ezért sem fo

gyasztott alkoholt,
de különben m g betegsége előtt sem ivott 
soha. Végül is a beadvány arra kéri a tör
vényszéket, hogy

a boncolás eredményei alapján foly
tassa le a vizsgálatot

és vegye figyelembe a boncoló orvospro
fesszorok megállapításait.

A Baghy-csalúd beadványán kívül azon
ban még egy érdekes irat érkezett tegnap u 
törvényszékre:

az ellenőrző orvonsiakértő szakvéle
ménye.

Völgy esi Ferenc dr. a Bnghy-család ellen
őrző orvosa, szakvéleményében teljesen 
azonosítja magát dr. Minich és dr. Németh 
professzorok megállapításaival és kifejti, 
hogy szerinte is kétségkívül két revolver
golyó scbcsilette tneg Bnghy Károlyt s csak 
n második lövés volt halálos, míg az első 
Bnghy homlokán ejtett sebet.

Az ügyészségen egyébként már folyik a 
munka a vádirat megszerkesztésén. Értesü
lésünk szerint a vádhatóság

erős felindulásban elkövetett emberölés
címén kéri nz eljárás lefolytatását Bnghyné 
ellcnvádinditványában, amely a napokban 
elkészül már.

3 <á szobák*  

villákat 
enltdnK riariAara. h nieRlovAk.
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marionhsovi-ui es németvölgyi in zártán.
Amk za-tNOOO.- pen d HMebb tetm 
ffoxtUs Hatosa, Naékrlv e« Molnár 
épHMzinernflkök irodában v„ Személvook- 
btca 9-11. Telelonuám; W8-ÍU át Ili-41.

Nagy siker kísérte 
a kedvezményes 
kirándulóvonatok 

premierjét
A hetvenöt százalék menetdijkedvezményeg 

kiránduló vonatok premierje
husvét vasárnap zajlott le óriási érdeklődés 

és nagy siker mellett.
Tudvalevő, hogy a .V.4V első ilyen kiránduló
vonalját Budapest és Szeged közelebbhozására 
indította meg.

Budapestről reggel fél 7-kor indult útnak a 
nyugati pályaudvar fcllobogózott üvegcsarnoká
ból az első kiránduló vonat, amely 

több mint ezer utas vitt.
Röviddel később indult utána hasonlóan ezer 
utassal a másik szerelvény is, — mindegyikük 
tizennégy ujtipu.su harmadik osztályú kocsiból 
állott. Az első kiránduló vonattal utazott József 
Ferenc főherceg is, akit a MÁV vezetőinek élén 
Samarjay Lajos elnök és Homoki állomásfőnök 
fogadott

A szegediek ellenvonata délelőtt 10 óra ulán 
érkezett meg a nyugati pályaudvarra, ahol azt 
Libcr Endre alpolgármester, az államvasutak 
részéről pedig Scnn Ottó elnökhelyettes fogadta. 
Lelkes éljenzés közben gördült be a szegedieket 
hozó vonat, amelynek elején nagy, zászlókkal 
díszített táblán, zöld betűkkel a „75 százalék" 
felírás volt látható.

Szeged város küldöttségét, amely vitéz Szabó 
Géza kultiirtanácsnok vezetésével jött Buda
pestre és a vonat utasait Liber Endre alpolgár
mester üdvözölte, kérve őket, vigyék hírül, hogy 
a főváros közönsége mennyire tárt karokkal és 
szeretettel várja a vidékieket. Vitéz Szabó ta
nácsnok válaszában rámutatott arra, hogy

ez a látogatás a főváros és a vidék atyafl- 
ságos kézszorltása.

Természetesen ugyanilyen nagy lelkesedéssel 
és örömmel fogadta Szeged is a budapestieket, 
akiket Somogyi Szilveszter dr. polgármester várt 
a pályaudvaron nagy tömeg élén, ö üdvözölte 
néhány szívélyes szóval a főherceget és n pestie
ket. A főherceg, miután fogadta a születésnapi 
gratulációkat is, a városházára sietett, ahol a 
Fürdőegyesületnek közgyűlése volt, a kiránduló 
vonatok vendégei pedig karszalagos egyetemi

Micfiael, a Híres berlini banHár
65 millió márftás fixetésítépteleesége 

után Hollandiába ssöfiött
4 buPott banPátnaP holnap Pellett volna a vagyontalansdgi 

esPiit letennni
Berlin, március 28.

M Hitföl Napló tudósítójától.) A német 
fővárosnak óriási húsvéti szenzációja van. 
Szombaton este került nyilvánosságra, hogy

Jacob Michael. a világhírű német pénz
ember, ukit a birodalom legnagyobb 
pénzügyi kapacitásai között emlegettek, 
nemrégiben — Hollandiába szökött, 

hogy a vagyontalansági eskü letételének kö
vetkezményei előtt megmeneküljön.

Jacob Michael az inflációs időkben került 
a német gazdasági életben vezető pozíció
ba, bankja: az Induslrie und Privát bank 
l.-G. különösen arany márka-spekulációkkal 
.ott híres a piacon. Jacob Michaelt a biztos 
siker legendás hire vette körül, igy azután 
az egykori kis festékkereskedft mérhetetlen 
vagyont tudott gyűjteni. Röviddel ezelőtt 
még

ő volt Németország legtöbb objektum
mal rendelkező háziura.

Sürgős kormányintézkedések a 
községi háztartások rendbehozására 
A belügyminiszter megvizsgáltatja a községek gazdálkodását

Vitéz Kercsztes-FIscher Ferenc belügyminisz
ter — n,jn| jó forrásból értesülünk — mosta
nában intenziven foglalkozik a községi ház
tartások gazdálkodásával. Arról van ugyanis 
szó,

hogy nemcsak a városok, hanem a közsé
gek Is a legutóbbi esztendőkben olyan be
ruházásokat eszközöltek, amelyek a mai 
viszonyok között elviselhetetlen terheket 

Jelentenek a polgárságnak.
A konjunktúra bőséges esztendeiben egvre- 
násra történtek olynn építkezések és beruhá
zások, anielvck normális időkben clképzelhe- 
téliének voltak és amelyek különösen most, a 
gazdasági válság nyomása alátt,

sok községet valósággal fizetésképtelen
ségbe kergettek.

Hegy ez megtörténhetett és hogv a főfel
ügyelet! hatóságnak, a belügyminisztériumnak 
nem volt módjában ezeket a fölösleges beruhá
zásokat megakadályozni, annak oka abban a 
iörvényes rendelkezésben rejlik, hogy ameny- 
öviben bizonyos határozatokról a belügyin!- 
nlsrter harminc, nap alatt nem dönt, illetőleg 
azokat meg nem semmisíti, akkor

azok végrehajthatók.
Még a mii is fennálló bürokratikus eljárás 

szerint is szinte lehetetlen, hogy a belügymi

Radikálisan
a világhírű Dr. MoriMon borotválókrém-gyár 
a 2 perc alatti kényelmes boroiválkozáat 
hlxtocitó Dr- Móriéin borotválókrém Arát. 
A vU, szappan, ecset használatát feledegeaeá

hallgatók szives kalauzolása mellett megtekin
tették a város nevezetességeit. Délelőtt a híres 
fogadalmi templomban zenés nayymisét pontift- 
káli (ilattfclder Gyula megyéspüspök, délután 
pedig ugyanitt orgonahangversenyt rendeztek. 
Szinház, mozielőadások, hangverseny és jazz 
zenekar is szórakoztatta a pesti vendégeket, 
akik az alkalmi vásáron minden paprika, tar
honya, papucs és halkésmcnnyiségeket megvá
sároltak.

A vonatok úgy Szegedről, mint Budapestről 
a legnagyobb rendben

indullak vissza este és érkeztek meg rendeltetési 
helyükre és ezzel sikeresen lezárult a MÁV első 
weekend-akciója. amelynek technikai lebonyolí
tását dr. Tüske Ernő MÁV főfelügyelő oldotta 
meg a dicséretes precizitással.

Berlinben 1*20,  Kölnben,**-Frankfurt  am 
Mainban és más német nagyvárosban több 
mint 40 ház állolt a nevén.

A legutóbbi idők gazdasági válsága telje
sen tönkretette Jacob Michael vállalkozá
sait, ugv hogy bankja és vállalatai kénytele
nek voltak fizetéseiket beszüntetni. Michael 
vagyona roncsait

felesége nevére Íratta át,
úgyhogy azt a 65 millió márkát, amellyel 
hitelezőinek és bankja betéteseinek tartozik, 
minden valószínűség szerint sohasem fogja 
tudni megfizetni.

Szombaton derült ki azután, hogy Jacob 
Michael nagypénteken szökésszerücn, a leg
nagyobb titokban,

repülőgépen Hollandiába ment ügyeinek 
keddi tárgyalásai elől,

amelyen le kellett volna a vagyonlalansági 
‘ esküt tennie.

nisztérium harminc nap alatt határozatot hoz
zon a hozzá felterjesztett esetekben s így 
azután az esetleges tiltó rendelkezés célját té
vesztette, mert addigra már régen végre is 
hajtották a közületik a meghozott határozato
kat.

A belügyinínlsier tehát most elsősorban 
arra törekszik, hogy

Jobb ügyrendi beosztással valóban módja 
legyen « hozzá felterjesztett határozatok 
felett a törvényben előirt harminc nap 

alatt dönteni.
!)■’ egyszersmind gondoskodni kíván a köz
ségi háztartások egyensúlyt,u hozásáról Is és 
erre vonatkozólag hamarosan megtörténnek a 
szükséges intézkedések. Mindenesetére ennek n 
kérdésnek a rendezése — a községi háztartá
soknak a mai viszonyokhoz való alkalmazása 
~ olyan feladat, amely nemcsak kényes, ha

nem a gazdasági élet minden vonalán is érez
teti majd a hatását. De természetesen a főcél 
az. hogy a községi háztartások pénzügyi hely
zete rendbehozassék és

a belügyminiszter — ha szükségek hely
színi vbsgdlnttnl h —, de egyébként min
den rendelkezésére álló eszközzel arra tö

rekszik,
hogy c: a kérdés megoldasték é» ezzel coyütt 
a községek, különösen az adófizető polgárság 
felszabadul jón a mostani xulgos terhek alól.

leszállította
tevő, Magyarortzágon készülő Dr. Morlsson 
borojválókrém 50 százalékkal lett olcsóbb és 
igy —.(Ki tlll., 1 pengő 20 és 2 pengőért kap
ható a azaküzletekben.

ujtipu.su
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Gágern János bárót husvát vasárnapján 
agg űr ah osszál tartó Kihahga'ás után 

letartoziaila a vizsgálom
A letartóztatás elten feJoiyamottóst Jelenteit De Gflqern. akt 

hidegen, nyugodtan uisetkedik a toghdzhan
A húsvéti ünnepek alatt nemcsak az elő 

kelő társasági körökben, hanem a közvéle
mény szélesebb rétegeiben még mindig élénk 
érdeklődéssel beszéltek Gágern János báró 
J. tartóztatásáról. Gágern báró — mint emlé
kezetes, — több váltót iratolt aló ariszto 
krata barátaival, különösen Károlyi István 
pófTal, aki azonban megtévesztve érezte 
magát s feljelentette Gágern Jánost. Pana
szában előadta, hogyan íratta alá vele a báró 
a váltókat. Napokig tartó kihallgatása után 
J. övét kereti be a báró letartóztatása.

.1 Markó-utcai fogház egyik elsöemeleli 
különcelláiában töltötte mar husvét vasár- 
rapját Gágern báró, aki nyugodtan, szinte 
szenvteleniil vette tudomásul a letartóztatást 
s éppen ilyen

hideg nyugalommal viselkedik a fogház
ban,

ahol csupán védője kereste fel és beszélt vele 
hosszabban

Ilusvétvasárnapján a déli órákban meg 
nyílt Gágern báró cellája. Egv oldal fegyveres 
fogházőr várakozott ott, hogv felvezesse a 
törvényszék épületébe a vizsgálóbíró elé. Dr 
Molnár Ferenc vizsgálóbíróra szignálták G.í- 
jern báró bűnügyét s a vizsgálóbíró már va
sárnap a kora délelőtti órákban áttanulmá
nyozta az iratokat, majd intézkedett, hogy

kihallgatás céljából vezessék fel hozzá 
Gágern János bárót.

A törvényszék népiden folyosóin gyorsan 
ruganyos lépésekkel haladt végig Gágern 
Járó, amig Molnár vizsgálóbíró harmademe
leti szobájába ért. Körülbelül egy óra hosz- 
s:at tartott a kihallgatása. Gágern báró a 
vzsgálóbiró előtt azzal védekezett, hogy Ká
rolyi István gróf a váltó-ügy minden részle
téről pontosan tudott s kijelentette, hogy

nagyobb összegű pénzt sehonnan nem 
vár,

mert szülei, akik néhányszáz hold földön

Fölakasztotta magát, mert 
- félt a veszett katyától 

Öngyilkosságba kergetelt a félelem 
egy Potlmanlczky-uicai házmestert

Különös ok miatt követett cl hétfőn hajnal
ban egy’ Podmaniczky-utcai házfelügyelő ön
gyilkosságot. Béres István 56 esztendős ház
felügyelő, Podmaniczky-utca 95. sz alatti la- 
1 ásón a konyhában egy szögre fölakasztotta 
J.iagát s mire hozzátartozói ráakadtak, már 
I alolt volt.

Béres három év óta
üldözési mániában szenvedett

Állandóan az járt az eszében, hogy őt egy 
'eszelt kutya halálra fogja megcangolni. A 
gyenge idegzetű embernek ugyanis három 
héttel ezelőtt kalandja volt egy kóbor kutyá
val. Kinn állt a ház előtt, amikor észrevette, 
hogy cgv gazdátlan kutva kóborol nz úttes
ten. Magához hívta és a kutya látszólag ba 
(álságosán felé is sictelt. Alig ért azonban 
Béreshez, ráugatott és nadrágjából egy da 
rabot leszakított.

A házfelügyelő ettől kedzve
rettegett a kutyáktól

Egy francia filmszinész súlyosan 
bántalmazta a szép szőke Simonét, 

az Osso filmgyár egyik sztárját 
Pofon csattant és pohár törött a páholyban

A Budapesten időző francia filmszínészek 
és az Osso filmgyártó társaság vezetősége 
körében nagy felháborodást keltett annak az 
r-flórnak a híre, amely ma 'villámgyorsaság 
gal száguldott Budapest művészi köreiben 
és amelynek főhősei Simon Simoné nevű 
• Kos francia filmszinésznő, az Osso-film- 
pvúr egyik sztárja és két francia színész. A 
főszereplők cgv nagyobb müvésztársasággal, 
amelyben magyar filmesek és magyar színé
nek is résztvettek, az egyik éjjeli mulató
helyre igyekeztek. Már útközben is igen 
paprikás volt a hangulat és magyar sziné- 

fc nem egyszer vetették közbe magukat, 

Szerda helyett csütörtökön
jelenik meg a

SZÍNHÁZI élet
uj száma,

amely közli az országos brldgeverseny lefolyását Izgalmas riportban ás képekben-

gazdálkodnak, nem tudnak neki pénzt ren 
delkezésére bocsátani. Elmondotta kihallga
tása során Gágern báró többszöri bécsi uta
zásainak részletes lefolyását, előadta, hogvan 
vett fel Károlyi István gróf aláírására több
ezer pengőt, amelyek — szerinte — kizárólag 
baráti kölcsönök voltak s nem megtévesztő 
szándékkal íratta alá váltóit Károlyi gróffal.

A vizsgálóbíró a kihallgatás sorún 
elébe tárta Károlyi István gróf vallomá

sát,
amely szerint Gágern állandóan hivatkozott 
a gróf elö‘,t arra, hogy nagyobb összegű pén
zeket vár s igy zsiráltalia vele váltóit. A 
vizsgálóbíró felsorakoztatta a báró előtt a 
rendelkezésre álló egyéb terhelő adatokat. 
Ezek szerint

a bécsi pénzküzvetitők a Károlyi által 
aláirt váltókra kétszázezer schillinget 
fizettek ki. ho'ott Gágern csaknem há
romszázezer schillingről szóló váltókat 

iratot! alá Károlyival, 
és az a gyanú, hogy Gágern összejátszott 
'‘gyes bécsi pénzintézetekkel.

A kihallgatás végén
Mo’nár Fércre dr. vizsgálóbíró kihir
dette Gágern János báró előtt, hogy csa
lás bűntettének gyanúja miatt előzetes 

letartóztatásba helyezi.
Gágern báró a letartóztatási végzés ellen 

nyomban felfolyamodást jelentett be és igy 
az ügy a vádtanács elé kerül. A vádtanács 
valószínűleg már a hét elején, kedden, vagy 
szerdán tárgyalásra tűzi ki Gágern báró 
felfolyamodását a letartóztatási végzés ellen.

T)e nemcsak a büntetőtörvényszék vádta 
nácsát, hanem a polgári törvényszéket is 
foglalkoztatni fogja ezen a héten Gágern 
bárónak egyik ügye.

A bárót ugyanis egy nagyobb kölcsön- 
tranzakcióval kapcsolatban beperelték 

s ebben a polgári perében e hétre tűzött ki 
tárgyalást a törvényszék.

s ha valamelyik házbeli jött haza kutyájával, 
már jóelőre behúzódott a kutya elöl a la
kásba. Hozzátartozói aggódva figyelték külö
nös szeszélyét és éppen arra gondoltak, hogy 
a szerencsétlen embert az ünnepek után 
ideggyógyintézetben helyezik el. Erre azon 
bán már nem került sor.

A házfelügyelő felesége és gyermekei hét
főn reggel, rövid időre eltávoztak hazulról s 
amikor hazatértek,

zárva találták a lakást.
A kulcs belülről volt az ajtóban, rosszat 
sejtve, rendőrt hívtak és azzal együtt föltör
ték az ajtót. Béres Istvánt egy szögön lógva 

holtan találták a konyhában.
Az asztalon pár soros búcsúlevél volt, amely
ben azt irja, hogy

nem akar veszett kutya marásától elpusz
tulni,

inkább önkczével vet véget életének.

hogy a szép francia színésznő körül ne 
csapjanak össze az indulatok A két fiatal 
francin színész, akik változatlan hevesség
gel udvaroltak kolléganőjüknek, persze 
látszólag megnyugodtak és kibékültek a 
múlt héten történt súlyos természetű affér
juk után.

A legnagyobb jókedvben mulatott ez a 
társaság, amikor váratlanul egy minősíthe
tetlen jelenet játszódott le a páholyban.

Az egyik fiatalabb színész pezsgős
pohár ti t kapott fel és ezt tartalmával 
együtt a jókedvű Simoné fejéhez vágta.

Még mindenki a váratlan és durva jelenet

Béc»i-u.2 „VgEqbiczoí KH,tót-tér tarok 

kelengye-, fehérnemű- és vászonéru-üz'ete 

Közismerten finom áruival. Most példátlan olcsó árban!

hutása alatt állt, amikor ez
a fiatalember odaugrott u szinte meg
kövültén ülő színésznőhöz és hatalmas 

pofonnal tetézte előbbi brutalitását.
Pillanatok alatt természetesen felborult 

minden é.s a rivális kolléga olt a helyszínen 
alaposan megfenyítette a magáról súlyosan

Mario Ártotta olasz követ
— nagypapa lett

.1 kis mioka Rómából telefonon „sírt" először 
bemutatkozót Ártotta tütf-be

Durini di Monza gróf távozásával uj gazda 
jött az olasz követség Estcrházyulcai palotá
jába. Az olasz kormány a budapesti olasz kö
vetség élére Mario Ártotta volt kairói követet 
nevezte ki.

Arlotla és családja Budapestre érkezése után 
csakhamar a legkedveltebb és legnépszerűbb 
tagja lett az előkelő társaságoknak. Érdekes és 
megnyerő szépségű leánya pedig körülrajongott 
kedvence ugyanezen körök fiatalságának.

Nemsokkal azután, hogy Arlottáék Budapestre 
érkeztek, általános örömet és szimpátiát oko
zott a hír, amikor nyilvánosságra jutott, hogy 
Arlotta követ leányát eljegyezte De Astis az 
olasz követség első titkára. Á fiatal pár eljegy
zése. majd későbbi esküvője, újabb alkalom 
volt arra, hogy előkelő magyar körök és a diplo
máciai testület minden tagja kifejezze rokon- 
szenvét és szeretetét az Arlotta-család iránt. A 
házasság egyike volt a legsikerültebb találkozá
soknak. De A.stis, a fiatal férj igen előkelő és 
gazdag családból származik, maga Ártotta is ha
talmas magánvagyonnal rendelkezik, úgyhogy az 
olasz követ veje ezzel a házassággal a legfénye
sebb és legnagyobb lehetőségeket nyújtó karrier 
előtt állott

De Astist házassága után rövidesen el is he
lyezték Rómába. Ott igen komoly hatáskörrel n 
külügyminisztériumba osztották be szolgálatté
telre. A fiatal pár Rómába utazóit, ott rendez
lek be maguknak lakást, onnan jöttek a tíirek

Gondnokság alá helyezte a bíróság 
„Rudaoest legnagyobb partiját"

A törvényszéken Ridly dr tanácselnök 
budapesti társaságokban nagv feltűnést keltő 
ügyben hozott Ítéletet. A pörben anya és lánya 
álltak egymással szemben.

Az ügy szereplői özvegy Baruch ,lenőné és 
első házasságából szökteti lánya. Kiéin Erzsé
bet. Baruchné Kicin György földbirtokos fele
sége volt. Erzsébet nevű hánya az ura halála 
után a nagyszüleinél nevelkedett.

Hercegnőhöz illő módon. nagy fényben, 
pompában nevelkedett Kiéin Erzsébet, 

akit akkoriban Budapest legnagyobb partijának 
tartottak.

Az édesanyja később férjhezment Baruch 
Jenő földbirtokoshoz. Mikor a nagyszülők meg
hallak.

óriási vagyonukat Kiéin Erzsébetre 
hagyták.

A fiatal lány később összekülönbözött édesany
jával. oki levette róla a kezét, a hercegkisasszo- 
nyi sorban nevelkedett milliomoshtny lassan 
nagy nyomorúságba jutott ét most albérleti szo
bában. kegyelemkenyéren él.

Kiéin Erzsébet nemrégiben Bartha József

Hatszázezer kiló kávét kapnak 
Brazíliából az osztrák 

munkanétküííek
Becs, március 28.

ff Hétfői Napló szerkesztőségének tele
fon jelentése..} Érdekes álirat érkezett az 
osztrák kormányhoz Rio de Jnneroből. Az 
itt székelő brazíliai óllami kávélernielö in
tézet. amclv Brazilja egész kávétermelésének 
legtöbb felügyeletét gyakorolja, küldötte az 
átiratot az osztrák kormányhoz és ebben

Az utolsó pillanatban leszerelték 
a párisi színházak és mozik sztrájkját

Páris. március 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az utolsó órában sikerült az ál
talános színházi és tnoziszlrájk vesződd 
mét egyelőre elhárítani. A színház- és mozi
igazgatók küldöttségének a miniszterelnök 
hétfőn megígérte, hogy a legsürgősebben, 
még a parlament szünete, előtt

tűi vény javaslatot terjeszt be a színháza
kat sújtó adók csökkentésére 

és a mozgófénvképszinhózak helyzetének 
javítása érdekében pénzügyi támogatás meg

megfeledkezett fiatalembert. akit barátai 
sürgősen elvittek a lokálból. Mikor az Osso 
igazgatóinak tudomására jutott nz affér, n 
a maguk részéről ezt úgy intézték el, hogv 
sürgősen útiköltséget adtak a tulvérmcs 
franciának, aki csomagolt és elutazott Bu
dapestről.

Budapestre cgv nyugodt és harmonikus háras- 
éielröl és néhány héttel ezelőtt arról, hogy 
Signora De Astis — anyai örömöknek néz elébe.

A nagy esemény aktualitása egyre jobben kö
zeledett, mig végre n miül lu-ten megjött a 
várvn-várt telefonértesítés: De Astisné az egyik 
római szanatóriumban

egészséges leánygyermeknek adott életet.
Arlotla kegyelmes ur 

nagypapa lett.
Az örvendetes eseményről csak a kővet legszű
kebb környezete tudott. Arlotta kimondhatatla
nul büszke és boldog volt. Naponta voltak tele
fonbeszélgetések Róma és Budapest között és 
a nagypapa boldogan hallotta, hogv a kis baba 
egy szép egészséges feketehaiti hébv. nz apjára 
hasonlít és hogy nz anyjával együtt a legkitű
nőbb egészségnek örvend. Erről Arlotta itt sa
ját — füleivel is- meggyőződött. Egv telefon-, 
beszélgetés alkalmával a kagyló mellé hozták h 
bébyt és Arlotta itt Budapesten

telefonon keresztül hallgatta, hogy sir és 
rokonrátlnnkodlk a babák ncmzitközl nyel- 

véu
a kis unoka, olt Rómában.

A nagypapa és unokája telefonon találkoztak 
először . ..

Arlotta követ a mull hét közepén azután sza
badságra utazott. Rómába sietett nz unokájához.

pört Indított édesanyja ellen 
háromszázezer pengő erejéig azzal, hogy édes
anyja a Kicin Györgyről és nagyszüleiről rá
maradt vagyont részint második férje föld
birtokának t<herincnfcsilesére i< tditotl i. rész
ben pedig eltékozolta. Ezcnfölíil meg arra kérte 
•1 bíróságot.

helyezzék gondnokság alá «r édesanyját, 
meri olyan zilált idegállapotban van. amely 
saját ügyeinek vitelére képtelenné teszi.

l'gvanekkor azonban
Baruch Jenőué is pört Indított a lánya 

ellen
és Palotai Kovács Károly dr. ügyvéd utján el 
mebetegség címén kérte, lcánvának gondnokság 
alá helyezését.

A törvényszék egyelőre csak Baruchné ké
relmét bírálta el és Kluge Endre dr. egyetemi 
tanár, törvényszéki orvossrakérlő véleménye 
alapján chnegyőngoség cinén

gondnokság alá helyezte Klcln Erzsébetet, 
akinek ügyvédje megfellebbezte a törvényszék 
végzését.

tízezer zsák kávét njáulott fel teljesen 
ingyen az osztrák munkanélkülieknek.

I tízezer zsák kávé hatszázezer kilogramm
nak felel meg. Az osztrák kormány elfogadta 
az ajánlatot és

a kávét egy sdiilling.rt fogják laszti hí 
bán szétosztani.

Ez a költségek fedezésére szükséges.

szavazására A kormány javaslata, hogy a 
színházak óllami adóját a jövőben

egységesen két százalékban állapítsak 
meg.

Mérséklik továbbá az úgynevezett szegény
adót is. .4 mozik nem kapnak adócsökken
tést, hanem úgy segítenek helyzetükön, 
hogy olcsó hitelhez juttatják őket' kor
mány erre a célra 12 millió frankos póthi
telt kér a parlamenttől. A miniszterelnök 
ígéretet tett, hogv a kormány a parlament
ben pártolja majd a törvényjavaslatot.
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gránílslrkívek
Szabó ,,zanoni

Kőbán,Mt.uf <*/h.  Telefoni J. 4<>4-4Mt
V illmiiixtiK'^AIIó nr I waki fómUltnlynel

IIIKEK

I, Blidai

l»h*r»ár. i

Gjulu, Buibiurd

»umotnrjon 
kAröt. - I 
font. Ftr.t 
l'e,»A. K«xlnp« »l

• ántit, liudiipiat. Vív.. 
i<ia in'■/#">l unit 
pl a IU 
Ed. tt 15.
mer, Hűd* 
n.Adia (in 
lí. i ászt, 
KftkftrrMn-
J.lli. Ilud

A Keresztrejtvény- 
Olímpiász VI. heti 

60 dijának nyertesei:
. 8porlkrrr»lrri<«án)(ink m<gGJ1Ó| Itfltfltt a követ 

acélt
Szikéip Tivadar, 

anu/t Vadáét Fr 
ping-pong játékot 

' .1 — 4. 2 je
tiié, Budapol, 

hl. " • 2 j«-
Kudnpeaf, Bécsi ut 
-u Zoldbrlrl iil 

S. 2 jegyet .íi Óin 
> -U 61. - ». 3 Je- 

Budnpeat, Honi 
oztfóba hlikó Ele 
II. 3 Jegyet .i Ko

ri, Budapest, Vóci-U. 07. -
...I Tóth Bulintné, Budapest, 
oairy rúd hzaiártot Lederer 

14. 'r kg. díszdobozos 
meliié. Kapuvár. — ti). 1 Philips 
Neumann Imre, Budapest, Egri'.!■>- 
... . it l< tisztiig Tltndarne, Srékeu- 
25. -- II. 2 Jö jegyet a Ferenc- 

közéire l'römmel Béla, Budapesl. tá
rgyit « Ferenci ar r»-Sabaru 
lludiiprel, (.s.'iíogány-u. 37 

nloria mérkőzésre lakács 
- M. 2 ló Jegyet n Hun- 
llatnp.'l Antal. Budapest, 

a Hungá. ia -Va-u» inéi kő- 
aprsl, l-.rnó-u. 17. TZ.
tudilska Jenő, Budapest, 

jnyvet SíbIoIcsI Marion, 
njvcl Rúr« latvan, Kait- 
lij. Burdoa JAiset, Esrti r 

l sporlkönyvet Költi r 
•7. 1 sportkonvset 
irt 31/33. — 14. I 
BalHfnnkenrte, O'll 
s Helles faji..! Gö- 

iép II,. Budapol, . 1 modern dívány
párnái < satay l.s_ ...inéu 2. • Sí. 1
F.eho rídíólámi A', Gerft Árminná. Budapest, Bécsi ül 
s: _ 3.*.  | I i. . i i ól Ampát Rrlrh György, Buda

pe»l, Király u 7, — t.3. I dobot Ovmnsltínel Millióit
Ilona. Hákospululu. It.iko-— 14. 3 dobot Doxv ' í- 
j>Akré:n,t es ’> rt.n >b Mr-lrr vappan! Fcrcnciy Kál
mánná, HóhnsItgH, II--u. 7. -- >3. 1 dobot prehvl-Maul 

él Korpbltfm Klári, Bu<l..|>.-f, H < ib:!ler u -tű.
34. 1 pór isnyó; Fu< Ii*  Benő Gyuluné, Kis

pest, KatincH- S7. t doboz Pllavin fflrd.Mnbk'tiál
Bur sányl l.n.01 -i 22. .IS. fi tubus
Hui.i logkren . t'lpcst, Kotitn u
■ 38. 1 f.njkép éllke, Bllduprat. lift-

- ili 41). ' linrénr. Bu

Gin. Budapest. \\.
Itólh Lajos, Budapest.

Itumb Bulin) Marin. N'agytéténj

fOrd/

Frontét I.íilo«

örnyékbcli nyerteti fenek at ajóndckokni 
postán kftjdftltök cl. A tóvárosi nyertrackct kérjük, mi 
'•skedjenek lándékok átvétele végett mrrdán, est)- 

’'i2 és 6 óra kft- 
mert et.n at idd- 
i-indeknknt. illető- 

alváyokát kiadni.
A HÉTFŐI NAPI.Ó 

merkesitósége.

.'aprót, An.i
Jiino», Budapest
l.hia Trrii.la, Budap.
. t.'s a Hádió .s rőt.'.
let. Tftrftk Flftrlu-u.
• >• i'l»r.s»,i: dr. Sírin l.njoa,

Budapest. Berreru rrt-u s —
il. Budapest, I
'ty; Görbe lükül) Antal 1'61, Budapest,

ulrübun. Hír
tájban egv utasokkal zsiifolásig 
14 es jelzésű autóbusz halmit a 
Uniós-utcán keresztül. Amikor nz 
a Magyar-utca sarkához ért, nz

Autobiiszbalcwt ii Kossuth fajos 
.vélt n sár nap jdn délelőtt II óra 

megtelt 
oKssulh 

autóbusz 
Astoria- 

szálló előtt a hátsó tengely előtt eltörött, tt 
kocsi erősebben súrolta n járdát, minek kő
vetkezőben egv darabon a lépcsője is lvsz.it- 
I adt. A perronon tartózkodó egyik utas, 
' .-eí< /i Kornél 42 esztendős gyógyszerész, 
aki a Kokk Szilárd-utca 22. sz. alatt lakik, 
a ballábán szenvedett könnyebb sérülést. 
A vizsgálat megindult annak u megállapítá
sára, hogv a balesetért terhel t* valakit fe
lelősség. ’

— Az Ügyvéd húsvéti szántának vezércikkét 
Désí Géza őrsi, képviselő Irta, kit nz Igazság- 
ugymiuis/ter az ügyvédin rdéó problémájúnak 
f. Idölgorúsúra kért f< I. Láttam... Megtörtént. 
l'nUV ■ Hejlcriók rovatni teszik elevenné nz 
igvvéthégntk m elterjedt sajtóorgánumát, mely 

4 .-sncjigey Zénó, Fejét Ak<>» í, .Szegő Ferenc 
ügyvédek szci k, »rlékében jelenik uu g.

ArwaNta

Rádlóbiirzo “

uiabb borzalmas vihar pusztltell 
Amerikában

Rengeteg halett es sebeseit
New-York, március 28.

(A Hétfői Xaplii tudóxilófától.) Altiban™ 
államban, ahol az elmúlt héten egy borzal
mas erejű tornádó 400 halálos áldozatot kö
vetelt, vasárnap

ujabb halálos orkán pusztított.
Az eddigi Jelentősek szerint, a nagy vihar 
követ kézi ében

kilenc ember meghalt ős ütvén súlyo
san megsebesült.

Az anyagi kár igen nagy. A szomszédos ál 
kunokban is nagy erővel pusztított az, orkán

— öngyilkos lett az Uj Szent János-kőr- 
liá/.ban egy Idegbeteg férfi. Az Uj Szent Já- 
nos-kórház elmeosztályán volt december óta 
ápolás alatt llalufka János 42 éves segéd- 
húzfcliigyelő. llalufka üldözési mániában 
szenvedett. Állapota az utóbbi napokban sú
lyosra fordult ős ágyát vastag spárgából 
font hálóval vették körűi, llalufka hétfőre 
virradó éjszaka elszakította a hálót, a spár
gát levette, abból hurkot készített és azzal 
a kórterem ablakának kilincsére felakasz
totta magút. Mire az ápolók felfedezték ön
gyilkosságát, már halott volt.

— Orosz fa.vak népvándorlása a nyomor 
miatt. HrrlinhŐI Jelentik: Rigából érkező jelen
tés szerint, egy oltani orosz emigráns lap Idrl 
ad az uralvldéki falvak lakosságának szörnyű 
nyomoráról. Dél-l'ral hegyvidékén a falvak 
cyétiz lakoKxáfía elköltözött, mert nem bírták 
tovább az éhezést. Valóságos népvándorlás in
dult meg s a szovjethatóságok tehetetlenül ál
lanak a nyomorgó tömeggel szemben.

— A Magyar Klelmlazer Újság húsvéti száma 
rendkívül érdekes és változatos tartalommal je- 
jent meg. A lap vezető cikkét Székócn Antal 
felsőházi tag irta. Szenzációs riportok, informá
ciók. cikkek számolnak he az. élelmiszerszakma 
minden eseményéről. A Magyar Élelmiszer Újság 
kapható az összes utcai ■ »-» kí
nokban.

— Háláló*  játék. 
Szabó István orgoványi 
lődsőg reggelije közben 
jónak, Szabó: István tanyai birtokosnak va
dászfegyverét ős abban a hitben, hogy 
nincs töltve, ráfogta Balogh Erzsébet cse- 
lődleánvra. A fegyver azonban töltve volt és 
a sörét a három lépésre lévő leányt azonnal 
megölte.

— Hirtelen halói a szőlőhegyen. Nayykanb 
znáröl jelentik: Kiss Ferenc kiskanizsni gazda 
husvétkpr n szőlőhegyre ment, hogv bort hozzon 
pnnni) az ünnepekre. Amikor visszafelé jött, 
hirtelen összeeseti és belezuhant egy árokba. 
Hvlllcst/t csak húsúit hétfőn találták rncy. Az 
orvosi vizsgálat mcgállnpiiottn, hogy szivszél- 
hűdéi ölte meg a gazdát.

— A vonat elé vetette magát az állomáson. 
Xayykanizsáról jelentik: Nagycsákány állomá
son husvét vasárnapján az állomásra befutó 
személyvonat elé vetette magát Rábcl Józsi i 48 
éves nyíregyházai pincér. A vonat a szerencsét
len embert halálragázolla. Rábcl nyomora mialt 
vált meg nz élettől.

— Végzetes hoimeees. Aulbnrgból jelentik: 
Egy nemzetközi buxmérliőzéscn Waekemae 
finn középsúlyú botolót olyan szerencsétlenül 
ütötték le, hogy azonnal meghalt.

Szegedről jelentik: 
tanyai lsrcs a cse
len kasztotta gazdá-

Tíz fillérért 04 oldalas regényt ad heten 
ként a „Vilár/városi Regények" cimii nagysikerű 
sorozat. Pihenő órájában szórakoztatja és le
köti figyelmét. Lebilincselöcr érdekes féltő- 
kenvsógi drámát tárgyal a „Világvárosi Regé
ny rk" 3-ik szóim, amelynek cimc: „Egy tinta- 
csöpp". Minden regény végén keresztrejtvényt 
talál az olvasó.

— Uj kUlőnben „Festék Közlöny" címen je- 
frnt meg n Magyar Fcstékkercskedök Országos 
Egyesületének hivatalos lapja, melvnek tvs 
szakmai tartalmából kiemeljük dr. Keleti 
Kornél. Szegő Béla, Kellncr Aitnr, Helvei Já
nos, Meister Imre. Wilhcini Fiilöp és Rabino- 
vlts firmát szakcikkeit. A kéthetenként mcR- 
|dcnŐ Festék Közlöny korábban néhai Elek 
Bernét volt törv. hat. bizot’s. tag szerkesztésé
ben Jelent meg. A lap szerkesztősege és kiadó
hivatala (VI.. Térés-körűt 43 a. Tel.: 20—8—7Ö) 
díjtalanul küld imitalványarámot is.

— Olcsó, anil jó. A vásárlóközönségnek ma 
hatványozottan érdek •, hogy kevesebb pénzért 
ió árut kapjon. Erre garanciát nyújt Kozma 
Lajos 72 éves cége, amelynek tavaszi kalap, 
sapka, nyakkendő és Ingkülönlegességei a gaz
dasági viszonyokhoz nlknlmnrKodók, szépek. 
Jók. olcsók. Hozzá forduljon a Károly-körut 3. 
számú házban van nz üzlete.

— Teljesen ■ mai gazdasági viszonyokhoz 
alkalmazkodik a tlrlvárosi Divatház (Kossuth 
l.ajös*ulca  2. Városház-utca sarokl. Elsőrangú 
minőségben, a legszebb és |< gdegánsnhb kivi
telben és mégis a legolcsóbb árakon bocsátja n 
t. hölgyek rendelkezésére a kosztümök, ruhák, 
kabátok, komplék *lh.  legújabb kreációit.

— Miért ne lehetne ön Is szerencsést Minden
kinek egyforma a nyerési esélyé, tehát kísérelje 
meg. rendeljen egv sorsjegyet n Kiss bankház
ban, Koásnth Lajos-utca 1. A Kiss féle tors 
legyek rendkívül szerencsések, ezt tudja az 
< gész ország ____ _

Zálogcódulát,
•rsnyat, •stlMM, (irtlliAnfcrt hibaellen tnans Arc’ 
v«s««k, báncslci ékszerüzlet, Rákócil-ut 9. szitu

és további
nyolc halálos áldozatot

ős sok sebesült-áldozatot követelt.
A Fokváros közelében levő Adelaida vá

rosából jelentik, hogy a délafrikai partvidé
ken nagyerejü orkán pusziit.

22 jacht a nyílt tengeren veszélybe jutott 
ős a segítségére siető hajóknak csak nagy 
erőfeszitcsekkel sikerült 75 utast megmen- 
leni, mig Őt embet a hullámsirban lelte ha- 
'áltU.

— Földes Pál, n kommunista gyárlguz- 
gató u Tábla előtt. Emlékezetes még az a 
kommunista összeesküvés, amelynek Földes 
Pál, egy kispesti texlilgyár igazgatója állott 
nz élén. Földest a törvényszék háromévi 
börtönre Ítélte. Fellebbezés folytán hálnál’ 
kerül ez a per az ítélőtábla Gadó-tanácsa 
elé, umclv ezen a héten egy egész sere? 
egyéb kommunista ügyet tárgyal. Az egész 
hét valamennyi tárgyalási napján kommu 
nisták bűnügyei szerepelnek a Gadó-tanács 
előtt.

— Játékból vadászfegyverrel agyonlőtt 
egy fiatul leányt. Orgovánv határában 
Király István földbirtokos tanyáján Szabó 
István gazdasági alkalmazott a földbirtokos 
vadászfegyverét tisztogatta. Szabó tréfából 
ráfogta a fegyvert Balogh Erzsébet húsz- 
esztendős leányra. A fegyver elsült, a golyó 
a lány szivébe fúródott és megölte. Szabót 
a csendőrök őrizetbe vették.

— Elfogták a l'ercnckörutl őkszerbolt 
betörőjét. A rendőrség bizalmas utón arról 
értesült, bogy egy Fuhrmmer Rezső nevű 
39 esztendős asztalossegéd, aki már több
ször volt büntetve, különböző ékszereket 
kínált eladásra. Gyanúsnak találták a dol
got ős clöúllitották a főkapitányságra. Rövid 
tagadás után beismerő vallomást tett. El
mondotta, hogv az ékszerek betörésből 
származnak, ő követte el a Ferenc-körut 41. 
alatti luanovszky íéle ékszerüzletben egy 
béllel ezelőtt a falbontásos betörést ős 
onuan négyezer pengő értékű ékszereket 
lopo-lt el. Fuhrmcrt őrizetbe vették ős most 
azt kutatják, nem ö követte-e el az utóbbi 
időben történt ékszerbolt-betőréseket.

nn ESNUEQ szakorvosDJiI n ■ SLStf EiLU vér-, bőr-nemlbetecek- KL"JL." nek rendel egén nap
KuUcczi-ui 3Z, 1. em. 1. Kókucaal bzeiubca,

— A Zeppelin útja. Hamburgból jelentik: 
Mint a Ilamburg-Amerikn táránsúg közit, n 
Gráf Zeppelin léghajó este 7 órnkor (közép
európai idő) az északi szélesség 35. toka és 42 
perce ős a nyugati lioszuság 9 foka ulatt volt. 
A léghajó Gibraltár felé tart.

— A vénát elé ugrott. Körmendről jelentik: 
Rábcl József 48 éves nyíregyházi pincér a 
nagycsákányi állomáson a Szoinbnthciy felöl 
jövő vonat elé vétellé magát. A mozdony ke
rekei fejőt ős bal kezefejét levágták. Rábel 
tettét nagy nyomora miatt követté cl.

Gázmőrtfczvsbcn, titokzatos módon 
meghalt egy újpesti asszony. Réger Dczsőnő, 
34 éves háztartásbeli asszonyt tegnap hol
tan találták az újpesti Mária-utca 52. számú 
házban lévő lakásán. A mentők megállapí
tották, hogy gáz mérgezés ölte meg. A la
kásban erős gázszag terjengett. Semmiféle 
búcsúlevelet vagy följegyzést nem talállak, 
amiből öngyilkosságra következtettek volna. 
A hozzátartozók arra gondolnak, hogy vé
letlen baleset történi: Régemé teát akart 
melegíteni a gázrcsón, nyitvafelejlettc a csa
pot es a kiömlő gáz megölte. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

Fehérnemüiizem 
elRftrenrtO vflisnyeépekkel rledft vagy bérbeaM. Esetleg 
ti berendesés egyenként is eladó. Rentábilis Jeligére e lap 

kiadoblvatalába kérem. Telefon: József COS— Dó

— Húszszázalékos kedvezménnyel vásárolhat 
az Andrüssy-utl Fenyvesnél. Az Andrűsív-uti 
Fenyves-áruház megszűnik. A cég cihntározta. 
hogy a raktáron lévő összes árut rendkívüli 
kedvezménnyel bocsátja a közönség rendelke
zésére, még pedig oly módon, hogy minden 
vélclösszeg ulán húsz százalékról szóló bont 
szolgáltat vissza minden egyes vevőnek, amely
ért bármikor ujabb árut vásárolhat, csakis az 
\ndrAssy-uli üzletben.

— Ne fürö'Jjön Novopin szénsavas fenyö- 
lablctla nélkül, mert újjáéled tőle. Ara 40 fillér.

— Most már könnyű otthon a borotválkozás, 
mert nem kell hozzá szappanhab, viz, ccscl. 
meri n Morisson horotvúlókrémnu.l egy perc 
alatt borotválkozhat. A Morisson borótvúló- 
kréin Itthon készül, azért 50%-al olcsóbb lett.

— Melnl-cscmcgc-mfggy (konynkmeggy). Vá
logatott gyümölcs vníörtl tárolt konyakban. 
Élénk kereslete mulatja, hogy minősége kitűnő.

— Fóti Ferenc értesíti az url vevöközönségét. 
hogy Váci-utca 9 alatt, félemeleti helyiségeiben. 
Valamennyi angol es skót tavaszi férti szövet
újdonság meglekinlhetö. Aki súlyt helyez töké
letes angol árura. Fótinál megtalálja Anglia 
Icgismcrtelá) gyártmányait.
a Krr*s«try>|tvéay-ollMplÁa*  vl. dijai

■ 5 tánou munz eMMír
Adja i BAn Aladdr calllárfyár (AadráMyut BB.)

— Székelési zavarok, bélgörcs, puffadu 
ság, gyomorszédülés, izgalmi állapotok, 
szívidegesség, féleleniérzés, bódultság é^ 
általános rosszullét esetén a természete^ 
„Ferenc József" keserűvíz a gyomor és béU 
csatorna tartalmát gyorsan és fájdalom 
nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja «•, 
tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk 
legkiválóbb orvosai a Ferenc József 
úgy férfiaknál, mint nőknél és gyermekek-, 
női teljes eredménnyel alkalmazzák, v 
Ferenc József kcscríívíz gyógyszertárakban 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható*

— Kommunistákat tartóztattak le Debrecen*  
ben. Debrecenből jelentik: Az ügyészség hétfő 
délben letartóztatta Egri József, Kiss Béla, fl;f. 
Ingh József és Körö Imre nyeregvházni niűnká. 
sokat, akiket az ottani rendőrség logoit el kom. 
musintagyanus üzelmek miatt. A vizsgálóbíró 
holnap hallgatja ki a letartóztatott munkásokat.

— A Filmkultúra húsvéti száma Lajta Andor 
szerkesztésében rendkívül gazdag és változatos 
tartalommal jelent meg. A magjar filmvilág 
reprezentánsai sorra nyilatkoztak a magvar 
liangosfihngyártásról, a magyar filnikereske- 
delem bajairól, a filmszínházak súlyos h< lv. 
zetéről, valamint a kinematografla egyéb nk. 
tuúlis kérdéseiről. Szines és érdekes oktatófilm, 
és filnitechnikai rovatok tarkítják a la-oi, 
amelynek nívója és elterjedtsége közisn rt’ 
Kiadóhivatal- Budapest, VII. ,Erzsébel-krt 30.

— Négy hirtelen haláleset történt husvét vu- 
súmapján. Husvét vasárnapján négy hirtelen 
haláleset történt Budapesten. Stark Árpád dr. 
ötvenéves ügyvéd vasárnap az alkotmány-utc; i 
Scemann-kávé.házban hirtelen rosszul lett. \ 
mentőket hívták hozzá, akik a Rókus-kórházb t 
vitték. Stark rövidesen meghalt. Agyvérzés ölte 
meg. — Jeszenszky Béla rákosszentnúhályi la. 
kos, aki kerékpáron haladt a Horthy Miklós, 
köröndön. rosszul lett, leesett a kerékpárról s 
mire a mentők megérkeztek, meghalt. — 
Wesselényi-utcában az ő-fis jelzésű autóbuszon 
szivszélhiidés érte Húsz Sándor negyvenötével 
művezetőt. — özvegy Medveczky Alfrédné kel. 
venötéves nyugdíjas a Lenke-uton összeesett ét 
meghalt. Szivszélhiidés okozta a halálát.

— Megszakadtak a sanghai-i fegyverszii*  
neti tárgyalások. Tokióból jelentik, hogy a 
sanghat fegyverszüneti tárgyalások megt 
szakadtak.

— Megváltás a műlábasok számára az nme*  
rikai Marks-iníiláb, amely évtizedes használat 
ulán sem törik, teljesen zajtalan járású és cse. 
kély súlyánál fogva biztos, könnyed járási biz. 
tosit. Mai számunkban bemutatjuk a világ leg
tökéletesebb miilábát, melyet Magyarországon 
a- országos birii Szikla cég, Budapest, Vili, 
Rákóczi-uf !0. hoz forgalomba.

n MCentHim" kertes öröklakása! Legújabb la'Muiházs' 
fnkban, n PusarOti-ut 1. az. társa*villában 
|luxunkivlt< I!) és a Horthy-kbrtér melletti „Tátm- 
• ■dvar“-bnn olcsó fixám 1-4 szobu-ballos őrlik, 
lakrészek móg kaphatók. CENTRU .1 HAzftpitö 

Vállalat, 1. Horthy Mikloa-ut 9. (ftHil.)

O A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár dr. Metzler Jenő clnökhelyetlcs-vezéi'- 
igazgaló elnöklete alall március 23-án tartotta 
meg LX. évi rendes közgyűlését. Az elnök ke
gyelettel emlékezett meg az intézet haloltairól, 
elsősorban nagyérdemű elnökéről, Wolfncr Jó
zsefről, majd dr. Rangba Gyula. Szitányi Géza 
és dr. Halász Frigyes elhunyt igazgatósági ta
gokról. akiknek emlékét a közgyűlés jegyző
könyvileg megörökítene. Ezután a közgyűlés 
elfogadta az. igazgatóság összes javaslatait és 
elhatározta, hogy a kimulatott 1.066.601.07 P 
nyereségből részvényenként 5%. azaz 2 pengő 
osztalék fizettessék folyó évi március 24-löl 
kezdve. Továbbá elhatároztatott, hogv*  a társa
ság alaptőkéje 100.00.9 darab, egyenként 40 P 
névértékű részvénynek visszavásárlása és meg
semmisítése utján 12.000.000 pengőről 8,000.000 
pengőre szállitassék le.

O A Hazai Bank Részvénytársaság közgyű
lése az. 1931. üzh lévre vonatkozó mérlegét, va
lamint az igazgatósé^ összes javaslatait elfo
gadta és elhatározta , hogv’ a kimutatóit 
876.170.01 pengő összegű liszla nyereségből 
osztalékra részvényenként 2.10 pengőt fizd. /' 
közgyűlés az igazgatóság és felügyclőbizollság 
eddigi lapjait újra megválasztotta. Uj tagként 
Mllos György ni. klr. kormány-főtanácsos a 
Pesti Hazai Első Tukarékpénztár-Egyesülil ve- 
zérlgnzgatóhclycttcsc választatott be az igazga
tóságba.

O A Magyar Általános Ingatlanbnuk 
igazgatósága megállapította nz 1951. évi 
mérleg- és eredmény-számlát. A tiszta nyere
ség ÓA’2.457 pengő ,S’2 fillér. A közgyűlésnek 
Javasolni fogja, hogy osztalékra l'izctle-sék 
ki 450 000 pengő, vagyis 50 pengő névértékű 
részvényekre 7 pengő ö0 fillér (tavaly 12 
pengő), jövő évre pedig 115.857 pengő 82 
fillér nyereség vitessék át. A bank az elmúlt 
évben történt ingatlaneladások révén röv d- 
lejáratú kötelezettségei túlnyomó részét k>' 
fizette. A búnk kihelyezési állományúban lé
nyeges, több millióra menő visszafizetések 
történlek, amihez képest a hitelek igénybe
vételét is megfelelően csökkentette. A bank 
iparvállalati engagctncnljeil nz utóbbi évek 
során már teljesen leépítette, üzletköre most 
lényegileg ingallaniizleleket, parcellázásokat 
és jelzálogos kölcsönöket í lel fel.

HYPIROL SZAJVIZiaBLflTfi
Ideális száj- és toroköblögetö!
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Köztársasági tüntetés 

Dubiinban
London, március 28.

A Reuter-iroda jelenti Dublinből; Tegnap, 
az 1916-os felkehs emlékezetére tüntetés 
s olt Dubiinban. A tüntetésen a kormány és 
a nemzeti hadsereg egyik tagja sem jelent 
meg. A szónokok hangsúlyozták, hogy

a republikánus hadsereg mindaddig 
fennáll, amíg Xagybritannléval kötött 

szerződést felfüggesztik.
A gyűlés után a köztársaságiak akadálytala
nul vonultak fel Dublin utcáin.

De Valern elkészítette az angol kormány
nak átnyújtandó vúlaszszövegét. Ebben, 
mint hire jár, azt az álláspontot vallja, hogy 
az ir kormány teljesen

belpolitikai vagy éppen háziügynek te
kinti az angol uralkodóval szemben 

fennálló hüségesküjét,

Egyébként meg van a lehetőség és az alap 
arra, hogy az évi fizetések tekintetében 
kompromisszum létesüljön.

— Felhős, enyhébb idő. A húsvéti ünne
pek alatt verőfényes, száraz idő volt s a 
hideg is enyhült valamit. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa szerint dé/í szél, nyugat 
felől pedig felhő ződés várható, az éjszakai 
fagyok enyhülésével. Dunántúl kisebb eső
zések valószinüek.

— Dr. Bary Ágost előadása a rádióban. A 
rádió husvét hétfői programjának érdekes része 
volt dr. Barit Ágost, a kitűnő publicista- elő
adása, aki ,.Kalandos gazdasági tervek" címen 
ismertette azokat a nemzelmentő gondolatokat, 
amelyek a gazdasági válságok köréből akarják 
kiragadni a világot. Különösen a valuták válsá
gáról beszélt és ismertette uzokat a módozato
kat, amelyekkel a különböző tervek az aranyat 
szeretnék kiküszöbölni, Bary Ágost dr. husvét 
hétfői előadása ulán osztatlan érdeklődéssel 
várják mondanivalóinak folytatását, amelyre 
április ,1-iki rádióelőadásával kerül sor.

— Rejtélyes tárnáddá a földeken. Zala
egerszegről jelentik: Súlyos sérülésekkel 
szállították a mentők n zalaegerszegi kór
házba Horváth Zsigmond zalatárnoki gaz
dálkodót, akit balkarjan baltacsapások 
•■gész sorozata sebesitett meg súlyosan. A 
kórházban történt kihallgatás alkalmával 
fimondotta, hogv Németh Gyula zalatárnoki 
gazda volt támadója, akivel vasárnap dél
előtt kinn a falu határában, a földeken ösz- 
■'zetalálkozott. Beszélgetés közben Németh 
lekapta karjáról odaakasztott hosszunyelü 
l-’STTáW 7T"azzar’'tHmadt reá. A csendíírség 
erélyes nyomozást indított annak megálla
pítására, mi okozta a rejtélyes támadást.

— Hamis ötpengősök a Dunántúlon. 
Pécsről jelentik: Siklósin és Hidcgkaton az 
utóbbi napokban igen sok hamis ötpengőst 
fedeztek fel a forgalomban. Vasárnap az 
egyik hidegkúti korcsmárosnál váltottak ha- 
Jnifipénzt, de mire ezt megállapították — 
váltója már messze járt. Három vármegye 
fscndőrségo nyomozza a hamlspénz-gyárat.

— Hamis ötpengős a debreceni főpostán. 
Debrecenből jelentik: A főpostán husvétkoi 
egy hamis ötpengősre akadtak a pénztár
ban. A rendőri nyomozás megállapította, 
hogy az ötpengős jó! sikerült hamisítvány 
s nem valószínű, bogy az a pénzhamisító 
banda hozta forgalomba, amelynek néhány 
tagját nemrég tartóztatták le, hanem újab
ban garázdálkodó pénzhamisítók hozhatták 
forgalomba. A nyomozás folyik.

— Földrengés éa pánik Szarajevóban. 
Szarajevóból jelentik: Husvét vasárnapján 
néhány óra leforgása alatt egymásután öt 
földlökést éreztek. A földlökések ereje, 
mind nagyobb és nagyobb volt, ugv hogy 
a város lakossága végén félelemtől űzve, az 
titcára menekült. Néhány házfal megrepedő*  
sén kívül azonban nagyobb kárt nem oko
zott a földrengés. A földrengés fészke kö
rülbelül Szarajevótól 20 kilométernyire 
fekszik.

—■ Molnár Sándor: Magyar Sors francia föl
dön. Most .jelent meg Molnár Sándornak rend
kívül érdekes könyve a francia földön küsz
ködő magyarságról. Molnár mint n Párizsi Ma 
pyar Egyesület főtilkára. évek óla flip-elem ind 
kísérte a franciaországi magyarság életét: min
den magyar t(lepel bejárt s ennek alapján a 
lehető legalaposabb beszámolót adja n magya
rok ottani elhelyezkedéséről, gondolkodásukról, 
szervezeteiről az Igazságnak és a tárgyilagos
ságnak mindenkori szemnicltnrtásával. Soha 
ulkalmAsabb plllnnathnn nem kerülhetett a m.i- 
Cynr olvasóközönség kezébe ez a kftnvv. mint 
éppen ma, amikor az otthoni gazdasági viszo
nyok minit mindenki n kivándorlásra gondol. 
A könyv az Athenntum előállításában, n párizsi 
Magyar Akadémia kiadásában. Varga Albert 
párljísi festőművész művészi címlapjával jelent 
meg. Ara 4 P

Alkalmi vételi
Az ÜllŐl’iit (Ludovikáuál) mellett 200 öles 
fttlolr földszintes lakóházzal, istálló 
igíCR Val mp. eJOnytfs llsetén 

mellett**  olcsón eladó.
Bővebbet M&qvar Általános Ingatlan
bank, IV., Deák Ferenc-u. 17. Tel. 81-1-23

gyonione a manvasszongát. 
azután Öngyilkos lett egy uámfir 

azért manlek a halaiba, mart a na aztuat
elleneztek e

A haranyamegyei Nagytótfalun véres 
szerelmi dráma történt husvétkor. Salgó 
József 22 éves vámőr már régebben jegy
ben járt Harsányt Zsuzsi 18 éves nagytól- 
falui leánnyal. A fiú szülei azonban

elenezték a házasságot, mert Harsányt 
Zsuzsi szegény leány volt.

Salgó József húsvéti szabadságra érkezett 
a községbe, felkereste a leányt és megbe
szélték, hogy ha nem lehetnek egymásé, 

együtt mennek a halálba.

Japán repülőgépek bombázták 
Kungcsaut 

Bombamerénylet a sanghaii japán ügyvivő ellen
Sanghai, március 28.

Mint a „Goniín" kinai távirati ügynökség 
közli, vasárnap

japán bomba vető repülőgépek bombázták 
Kungcsaut

A japánok összesen busz bombát dobtak le. A 
japán repülőgépek a kinai állásokat is tűz alá 
vették és gépfegyverrel mintegy

Macedón terroristák bandája 
elrabolt három bulgár 

községi tanácsost 
Az emberrablás hátiere: politikai ok

Szófia, március 28.
óriási feltűnést keltő politikai merénylet 

történt Bolgár-Macedóniáhan, Ncvrokov já
rásban. Tizenöt főből álló banda feltartóz
tatott az országúton egy autót, s annak uta
sait, Nevrokov város három küzséglanácso- 
sát

magukkal hurcolták a hegyek közé.
Az elhurcolt községtanácsosok sorsáról ed
dig még semmit sem lehetett megtudni. Noha 
nyomban a hír elterjedése után

nagy rendőri és katonai készültség lá’ott 
hozzá a környék átkutatásához, 

eddig sem a bandának, sem a községtnná-

— Az utolsó percben akadályozta meg ■ fe
leség a férj öngyilkosságát. Takács József 33 
éves villamoskalatiz, aki Ke.lenv0lgyl.cn Nádor
utca 93. alatt lakik, vasárnap este összeveszett 
a feleségével és veszekedés közben dühösen el
rohant hazulról. Takácsot férje után sietett, 
mert az. már többször fenyegetőzött öngyilkos
sággal. A kelenföldi pályaudvarnál talált rá 
férjére, aki éppen azzal voll elfoglalva, hogv 
a központi sorompóra egv zsinórt erősítsen ni. 
bizonyára azzal a szándékkal. hogy annak a 
végére fölakasztja magái. Az asszony iöllór- 
mázta a vasúti személyzetet és nzok megaka
dályozták az öngyilkosságot. Az életunt emberi, 
miután öngyilkossági szándékáról nem akart 
lemondani, a rendőrségen őrizetbe vették.

•— 330 bajor diáklány érkezett Buda
pestre. Mozgalmas képe voll husvét hétfőjén 
a budapesti pályaudvaroknak. Német és 
magyar középiskolás diákok érkeztek Buda
pestre és utazlak el a magyar fővárosból. 
A keleti pályaudvarra este féltizenegykor 
különvonat fűlött be, amely 440 gimnazista 
leányt hozott vissza Münchenből, nhol o 
húsvéti vakációt töltötték. De nemcsak ma
gyar diákokat, hanem 330 bajor diáklányt 
is hozott a vonat, akik hazakisérfék magyar 
kolléganőiket s mindjárt vissza is Adják a 
vizitet, egy hetet töltenek nálunk. A bécsi 
gyorshoz kél különkocait csatoltak, ame
lyeken még í 20 pesti diák érkezett meg 
Ausztriából. Délben 2 óra 20 perckor pedig 
a nyugati pályaudvarról több mint száz né
met diák utazott haza Breslauba, miután 
egy hetet töltöttek r álunk.

DARMOL
GYERMEKEKNEK IS

— Május elején lesznek a francia válasz
tások. Pártiból jelentik: A Malin arról ér
tesül, hogy n kormány a parlamenti vá
lasztások! május elsején. Illetve 8-án akarja 
megtartatni. A kamara többsége ezzel el
lentétben azt akarja, hogv a választások 
egy héttel előbb és pedig április 24-én legye
nek és a pótválasztások május elsején.

— Aki szórakozottságból nyúl más zsebébe 
■ villamos perronján. Husvét vasárnapján a 
Nagykörúton egy <-es jelzésű vllhmos perron 
ján utazott Haas János magántisztviselő. Egy
szer csak észrevette, hogy 'alaki motoszkál a 
zsebében. Elkapta az Ismeretlen ember kezét, 
szólt a kalauznak, hegy csöngesse la a kocsit 
és rendőrt hívott. A rendőrrel együtt a főkapi
tányságra mentek, ahol igazoltatták a meg
szeppent fiatalembert. Fekete József 20 éves 
lókupcc nevére siólő iratokat talállak nála. 
Fekete ozsl védekezett. hogy szórakozottságból 
nyúlt a mellette álló utas zsebébe, A főkspi- 
tányságon lopás kísérlete elmén előzetes letar

tóztatásba hdyezték.

házasságot
Kimentek Salgó József nagyapjának a 
szőlőjébe s ott a kórházban közös elhatáro
zással öngyilkosságot követtek el. A fiatal 
vámőr szolgálati fegyverével

sMvenlötte a leányt, aztán önmaga 
ellen fordította a fegyvert és golyót 

röpített a mellébe.

Mind a kelten azonnal meghaltak. Búcsú
levelet találtak náluk és a búcsúlevélből 
derült ki a tragédia titka.

tizenöt embert megöltek.
A tokiói Slmbun Penge távirati ügynökség 

közli, hogy Szlgt-mieu sanghai-i japán ügyvivő 
lakásába ismeretlen tettesek kél bombát dob
tak.

A bombák több embert megsebesítettek.
A merényletet állítólag kínaiak követték el.

csosoknak nem sikerült nyomukra buk
kanni.

Az emberrablás hátterek*  n
politikai ok

húzódik meg. A legutóbbi községtanácn tá- 
lasztáson egy demokratapárti prefektus ál
lítólag terrorizálta a macedón lakosságot. A 
macedónok bepanaszolták a belügyminisz
ternél és

a most elrabolt húrom községi tanácsos 
a belügyminiszternél járt a prefektus 

érdekében
és Szófiából visszajőwt támadta meg őket 
az cmberrablók bandája.

--- Munkában s betörők. Parragh Sándor dr. 
ügyvéd Bulcsu-utca 19. alatti lakásán betörök 
jártak. Álkulccsal nyitották föl a lakást s 
onnan *>00  pengő készpénzt és egy 200 pengő 
értékű aranyórát vittek el. — Szabó József 
magántisztviselő Dandár-utca 2fl. alatti laká
sáról 4000 pengő értékű ékszert és ruhaneműt 
vitt el « betörő. — Fédercr Géza autófuvarozó, 
ügynök-utca 32. alatti lakásáról készpénzt, 
ruhaneműt é.s ékszereket vittek el mintegy 
négyezer pengő értékben. — Dr. Fekete Vil- 
mosná, orvos özvegye, Koráll-ules 31. Alatti 
lakásáról 20 pengő értékű ékszert vittek el is
meretlen tettesek. — Ku/fler Izsóné Vjpest. 
Árpád-utca A2. alatti kézimunka üzletébe Isme
retlen egyén ólkulccsal behatolt és onnan na
gyobb mennyiségű árut vitt cl.

NOVOPIN
Szénsavas fenyőfürdő-tabletta 40 fillér

— Budapesti teherautó balesete a fSplószecsöl 
országúton. Nagyszombaton, a késő esti órák
ban súlyos baleset történt Tóplószccső halárá
ban. A Hazai Likőr és Rumgyár egvik teher
autója haladt az országúton, amelyet Károlyt 
István gépkocsivezető vezetett és rajta kívül 
Sala János árukísérő ült h kocsin. A sötét or
szágúton a teherautó belcfordnlt nz árokba é.s 
mindkét utasa a kocsi alá került. A mentők a 
súlyos Állapotban lévő sérülteket Budapestre a 
Rókus-kórházban szállítót lók.

— Titokzatos sturkálás as országúton. Sze
gedről jelentik: Ma a hajnali órákban az alsó, 
tanyai országúton at árokban több sebből ve
retve, eszméleten állapotban talállak Szabó Pé
ter negyvenéves átokhózai gazdálkodóra. A sú
lyosan sérült gazdálkodót a mentők a szegeit 
közkórházbn szállították, ahol az orvosi sdtsgA. 
Int során megállapították, hogy tizennyolc szúrt 
séb van a fején éí testén éa ezek közül néhány 
életveszélyes. Szabó Péter állapota oly súlyos, 
eddig inég kihallgatni néni lehetett. A rendőrség 
n szurkálási ügyben megindította a nyomozást. 
Valószínű, hogv a támadók többen voltak és 
bosszúból kötették cl tettüket.

— A bécsi füzollópiirancsnok balesete 
oltás közben. Becsből jelentik: Wagner 
mérnök, a bécsi tűzoltóság parancsnoka 
tegnap égy telötüz alkalmával az oltási 
munkálatok közben megsérült. Oltás közben 
beszakadt alatta n menyeket és a lábán sé
rüléseket szenvedett. Rujln kívül még négy 
tűzoltó sérült meg, Illetőleg füstmórgezést 
szenvedett.

—• Tilokralóa támadás sk orszúgutou. 
Nagykanizsáról jelentik: Kaffka György 26 
éves kiakomárotni gazda hazafelé tartóit 
kocsijával. Az országúton egy ismeretlen 
ember kéredtkedelf fel a koraira. Alig ha
ladtak néhányszáz lépést, at ismeretlen ha
talmas disznóölő késsel támadt Kaffkára, 
akit súlyosan megsebesített, majd a támadás 
után elmenekült,

Április hó végén

fióküzletünk.
Arusíás már csak néhány hétigj

Tekinleftel ezen fióküzletünk 
közeli megszűnésére, - dacára 
rendkívül olcsó árainknak - 

a vásárolt összeg 20%-áról mig 
egy újabb vásárlásra jogosító 
utalványt adunk, amelyért 

bármi vásárolható.

Megszűnési olcsó árainkból 
néhány példa: 

’ Női színes glaszékesztyük 
1 Női mosóbörkesztyük.....
h Női és férfi svédutánzatu 
! kesztyűk .....................
■ Női műselyemharisnyák... 
r Nőiszíneshímzefthálóingek 
| Színes kombinék £d,',íli;,i ... 
j Nőiésférfiflane.pizsamák 
I Színes sport ingblúzok ... 
I Női teniszpulloverek .....

| Női és gyermek műselyem 
i jambósapkák............ ■

2.90
4.90

Az utalványok akár főüzletűnkben, 
vagy fióküzleteinkben bármikor 

beválthatók.

Férfi nappali ingek..... s.w, 2.90
Férfi sifon hálóingek ..... 3.90
Rövid alsónadrágok........  -.98
Férfi önkötő nyakkendők - .48
Gyermekpizsamák i. nóm ... 2.90

Nnff- .óíonkínl 40 fillér »melk«dé«.

Gyermek kötött mellények 1.59
Nagyságonként 20 Iliiét emelkedés.

Postai rendeléseknél kérjük megírni, hogy 
a 20 ’m-o. utalvány értékéért mit szállítsunk.
Cismagsléi díílslvn. M t»W1 bónevntre,

ÍFIENVVIES
Andrássy út 4. sz. alatti fiók.

— M. Pogány Béla: Koldusok a Szajnapar- 
ton. (Regény. k^t kőid. Dante-kiadás.) A há
ború után ÍMiiót megindult a magyarok ván
dorlása Páris felé. Mentek a művészet szerel- 
menel, a tnnnliiivágyók, a konjunktúra idők 
mulalozói — és mentek azok is, akiknek a 
megcsonkított országban már nem jutott egy 
fiiját kenyér. Ezek nz uj vándorok már gyű*  
lölködö Párisi talállak B közömbös Paris he
lyén. A nemzetközi négy szállodák bőpéniti 
vendégei persze nem vélték észre ezt a válto
zási. Annál inkább n kis kocsmák, olcsó diák*  
szállók vendégel, a t.lxi helyett földalattin ét 
omnibuszon utazók — és legfőképpen a műn- 
knkeresők. Ezeknek a szegénv magyaroknak 
párisi világát — Aímvi P.iris után egy egészen 
újat — fedezi most fel az irodalom Mámára 
M Pogány Bél i. Maga is sokáig élle a sznjna- 
pisrli ..koldusok'' életéi, minden során meg
látszik. hogv mélységesen Ismeri nzl. Antit 
leír. Regényének hőse egy nem Is olynn 
még tipikus pesti flu: a konjunkturás Idők 
gazdag spekulánsának tudntlnn, tétlen, csak 
mulatozáshoz és szerelkczéshct értő fia. akit 
a papája — elég gyönge emberismerettel -- 
tanulni, dolgozni küld ki Párisin. A fiú termé
szetesen Páris mulatóhelyeit tanulmányozza 
— mindaddig, amíg egv újságból arról nem 
értesül, hogy apját snlnrr.i rosszul sikerült 
spekulációval kapcsolatban letartóztatták. 
Hazamenni szégyell — cttinarad hál PArUban 
s az előkelő szállodából egyszerre átzuhan >*  
dolgozó — sagy dolgozni akaró — párisi ma
gyarok társadalmába Ezt irja meg pompás 
incglMláMal és kitűnő tollal M Pogány Bébi.

— Aa első Haydn ünnepség. Rohrauból je
lentik: Haydn József születésének kétszázadilt 
évfordulója Alkalmából Ausztriában n« idén 
az ünnepségek egész sorút rendelik. Az eta’i 
hivatalos ünnepség ma volt az nlsőnusztrlAi 
Rohratiban. ahol a nagy osztrák tcn< szenő 

I szűk tét. Az ünnepségen részt veit a szövetségi 
elnök, a szövetségi kormány, a tartományi 
kormányok számos képviselője la,

Ke.lenv0lgyl.cn
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MOZI
Leváltani a színigazgatókat

Egyre több ba'ok és savatok mutatkoznak a magán 
színházaknál, ahol a gázsi a legritkább madár

Mig azelőtt egv egy színháznál mutatkozó 
zavarok elszigetelt jelenségek voltak és |eg- 
J •l i lib egy cgv színigazgató bukását vonta 
rmr’ii utón, addig cgyic kezd általánosabbá 
lenni íiz ii szomorú tünet, hogy1 a magán- 
színházak nem teljesítik fizetési kötelezett
ségül,cl éppen a színészeikkel szemben. 
Szombaton az egyik operett színházunkban 
I el 'óul a zenészek jelentették ki, hogy to 
íiíhb nem megy a dolog.

leállnak, hogyha licsvétra néni kapnak 
egv fillért sem.

Az erélyes és fenyegető felszólításnak meg 
is lett az eredménye. .4 zenészek kaplak 
pénzl, de a színészek, akik sokkul inkább 
s/crvezitlenelibek és mcgalkiivóbbiik, tér 
i’iés7ctcscn a húsvéti Ünnepekre is legföl
jebb ígéreteket kaphattak. Egy másik szín
házunkban pedig általános uzus, hogy má
sod- vagy harmadnál ónként juttatnak in- 
lamilven esi kélvke. n fclléptidljnál jóval 
alacsonyabb összegeket a színészeknek, a 
többi napokon bonnal fizetnek. A szi- 
részvilágon éppen ezért a legnagyobb el 
kr-credés lett unó.

Senki sem mer beszélni, mert azt hiszi, 
hogy ezzel még annak a lehetőségét Is 
elveszti, hogy valaha Is pénzhez Jusson.

Azt hiszik, ha perekkel és választolt bi 
ióságokká' ..molesztálják” színigazgatóikat, 
aki or ez többet nem lépteti fel színházá
ban.

Beszélgettünk erről a kérdésről a színházi 
silág egyik legkomolyabb és legtekintélye
sebb tényezőjével, aki a következőket mon
dotta:

Valahogyan teljesen megváltozott a 
színházak gesztiója a színészekkel szemben. 
Azelőtt ur volt a színigazgató legnagyobb 
és talán egyedüli gondja, hogy színészeit ki
fizesse. Ma ez a legutolsó kérdés! A szín
igazgatókon kevés kivétellel 
dán

Ma
gatókon kevés kivétellel — egy pél- 

felbuzdulva, úrrá lett az a felfogás,

hogy o színész a színházban a legutolsó, a: 
érje be azzal, hogy a neve kinn van a pla
káton.

Pedig ha a színigazgató leváltja ii rossz 
színészt, ha az nem felel meg céljainak, 
mennyivel inkább le kell váltani azt a 

színigazgatót, aki megbukott?
színészeknek jobban össze kell fogniok, 

azokkal szem-
A 
hogy megmutassák erejüket 
ben. akik tulajdonképpen az ő hátukon ülve 
miitntkozmik valakinek. Be kell látnia n 
színigazgatóknak, hogy a színészek nélkül 
ők nem tudnak igazgatók lenni.

Nemrég statisztikát állítottak össze 
hivatalos beíveli, hogy a színészek mennyit 
hiteleztek a színigazgatóknak. Ebből kisült, 
hogy

tőül- mlqt egy negyedmillió az az ősz
szeg, amellyel levitézlett vagy most is 
aktív színigazgatók tartoznak a színész

világnak.
Olyan mérhetetlen nagy ez a szám, hogv 
meg kell döbbenni, mert ez egyrészt a szí
nészek egymással szemben való inkollégiális 
és a színigazgatókkal szemben való bátor
talan eljárásra, másrészt pedig ezzel a hely
zettel visszaélő 
fényt. 
hintő, hogy 
régnél 
csak egyetlenegy segédjét 
zetni és emu k 
félrevezet bárkit 
cselekményt követ el. addig a színigazgatók 
évek hosszú során át a legnagyobb nyíltság
gal és nemtörődömséggel élvezik „törvé- 
nyenkivüli helyzetüknek” előnyeit.

— Mindenkinek kárára van a könnyelmű 
és tökenélküli szinigazgatás, a színésznek 
is, a közönségnek is, aki lassan, de biztosan 
elpártol attól a színháztól, amelyről meg
érzi, hogy ott valami nincs rendben .. .

('■ z.)

tzinigazgalókra vet élénk 
Érthetetlen és valósággal megdöb- 

ha bármilyen kereskedelmi 
fizetési zavarok mutatkoznak és 

nem tudja kifi- 
ténynek elhallgatásával 

is, súlyosan büntetendő

tök, régi drágakövekkel kirakott mandolinok 
és gitárok, köztük olyanok, amelyet nem 
pengetnek, hanem vonóval szólaltatnak 
meg.

Külön fejezet a hindu táncosok kosztüm
tára. Vagyontérő, drágaköves fejdiszeik és 
öveik, ezer színben pompázó kötényeik, a 
Himalája környékéről származó kendőik és 
fátylaik, karkötőik, kösöntyűik

bármelj' európai etnográfiai múzeumnak 
díszére válnának.

Hogy a régi indus hagyományok azonban 
mennyire összeférnek a modern európai ci
vilizáció áldásaival, arra f 
hinduk hatalmas, keleti 
rendezett,

modern autocarokon i
Európát.

Az autóra rokban beépített garderohban 
betörésbiztos safe-ekben őrzik értékes 
hóikat és egyéb kincseiket, 
két ilyen saját autocaron 
kedden reggel. —

jellemző, hogy a 
kényelemmel be-

utazgatják be

és 
ru- 

Budapeslre is 
érkeznek meg

Strasznoff Ignác személyesen 
az operettszinpadon

A kvIetAlt kalandor színészi babérokra vágyik
húsvéti ünnepek alatt rendkívül érde- 
szerződést kötött az egyik ismert é.s

A 
ke» 
kitűnő operettszövegiró Strasznoff Ignáccal. 
aki annakidején ugyancsak sok gondot 
adott a nemzetközi rendőrségeknek. A mu
latságos. ötletes és nagystílű kalandjairól 
híres Strasznoff, akiről kötetszámra 
u világ összes nagy lapjai, még

életében elérte azt a -.dicsőséget", hogy 
alakjából „operetthősf faragtak.

irtuk

Siliga Ferenc irta meg az első StrasznofT- 
operetlet, amelyet bemutatott a Mdtészal 
kán teljes visszavonultságban élő Strasznoff 
Ignácunk. Az öregurnak annyira megtetszett 
a munka, hegy arra is szívesen vállalkozott, 
hogy ebben az operettben személyesen sze
repet vállal. Meg is állapodott a szövegíró
val, igy az egyik budapesti színházban a 
valóságos Strasznoff fogja játszani kaland
jainak Icngcnclás figuráját.

a Belvárosi Színház u|, nagy szenzációja .

Andny I'rnö poetikus sziujátékn.

Saiát autocariaikon érkeznek ma 
Budapestre' Gandhi honfitársai 

Vagyontérő ruhákban lépnek fel az Operaházban a hindu táncosok
India ma nemcsak a londoni konferenciá- 

k •a, hanem Budapesten is aktuális. Napok 
óta turcM egzotikus plakátok hirdetik a fő
város utcáin l’day-Shan-Knr hindu tánccso 
portjának operaházi fellépését. Gandhinak
i me honfitársai, azonban, akik kedden reg, 
««■! érkeznek Budapestre, nem úszónadrág
ban járó aszkéták, hanem azonfelül, hogy 
kiváló művészek, még kitűnő üzletemberek 
I*  akik Európába kerülve, hamar elsajáti
ii Hók a ..business" minden csínját binjál. 

párisi gynrmaliigvi kiállításra
maguk *e  gondolták.

r9én

minők” is vannak, akik a 
tartásában

cgysrcmélybcn papok 
A hinduk ugyanis világi

hindu vallás szer

Eicdctlleg a 
iöttek Európába és maguk *c  
hogv olyan sikerük lesz, hogy majd 
/■ urópát végig kell turnézniok.

Három nőből és tizenegy tértiből
Iái suliit, amelynek I dny Slian-Kar. egy re
mek alakú, h tllitll.inul hajh k<my. kisportolt 
lestii táncos é.s Sím kit, cgv kigyómozdulntu. 
barnabőril táncosnő a két sztárja.(Jól infor
mált rossz nyelvűek azt állítják, hogy a Sím- 
l.ie név mögött egy kitünően bctanitoil, teli- 
v r párisi táncosnő rejtőzik, aki trópusi olaj- 
I ri. i bőr-.' csak n fejlett francia k»:mrti 
kai iparnak köszönheti.) A társulat többi 
1 n között azonban Igazi előkelő „Brah

és varázslók.
„ táncaikon, mese- 

játékaikon, fegyvertáncuikon kívül bemu
tatják 4000 éves kultúrájuknak — amelyben 
a vallás mindig a legnagyobb szerepet ját
szotta — ősi vallási táncait is. Ezeket a val
lási táncokat két főistenük: Siva és Ví«hm 
isten tiszteletére rendezett templomi ünnep
ségek alkalmából szokták előadni, már pe
dig a hindu vallás parancsa szerint, minden 
vallási aktusnak egv P> rubin in ellenőrzése 
alatt kell lefolynia. ,\ láncokat, keleti szokás 
szerint, lármás hangszer.ken kísért énekek 
fűszerezik. Ezért a hinduk

Európában soha nem látott és hallott 
eredeti, 6*1  hangszerélkel Is magukkal 

viszik.
.,<» eredeti hindu hangszert hoznak maguk
kal. amelyek kötött ott van Siva isten hang
szere. egv honiokórator .iju dob: a ,.Da 
mnru". azután a híres „tam-tam”, különböző 
indiai nádból készült xilofon.szrrű ütőhang
szerek kigyóformáju trombiták é*  harci kiír-

Premiar után
ARANYFtlST. Mulatságos, ügyes színpadi 

munka Andai Ernő hóromfclvonásosa, amelyet 
állítólag Lestyán Sándornak, a kitűnő Írónak 
abból az önvallomásából irt, amely Gaál Fran
ciskával való boldog és boldogtalan házasélete 
gyermekeként született. Ha kulcsdarabnak vész
szűk tehát ezt az ötletes háromfelvonásost, 
akkor úgy járunk, mint nz Intim Pistával; nem 
tudunk meg belőle semmit, legfeljebb apró és 
homályos célzásokat hámozunk ki szószátyár 
elbeszéléséből Ha pedig egyszerűen mulatsá
gos komédia akart lenni, akkor Andai Ernő 
jól szórakoztatott. És talán csak ez a fő! A Bel
városi Színház kitűnő előadásban: Dayka Mar
git és Ráday Imre triss, humoros és elragadó 
kettősével. Gombaszögi Ella, Vóyónc, Székely 
Lujza. Kovács Károly, Váradg Lajos, Gyergyai 
István és Szigeti Jenő közreműködésével, Bródg 
Pál dr. jóizlésü és az aktuális célzásokat erő
sen hnlkitó rendezésével hozta színre a darabot.

a vezető pozíciókat e szabadszcllemü iról 
tömörülésben is. — ngylótszik más belátásra 
jutott a „szélső jobboldal” és feladta áldat
lan harcát. .4 Pen Clubok világkongresszu
sának sorsa egy háromtagú intézőhizrdlsrg 
választásával, amelyben két baloldali és egy 
jobbaldnll vesz részt, már biztosítva is lenn", 
csakhogy most a szabadabb szellemű Írók 
három pontba foglalt erélyes követelést jut
tattak az elnökséghez. Ma kedden, igazgató- 
sági ülés lesz és ezen döntenek a baloldaliak 
követeléseinek teljesítéséről.
1\Tcm hozott jó hírt a husvét Lengyet Meny- 

hértnek, a kitűnő írónak, akinek 
Evelyn-je „Engel” címmel igen zord fogad
tatásra talált a császárvárosban. .4 bécsi 
Josefstádter Theater hozla ki Engcl-t. 4 kri
tika bizony nem igen méltányolta a színház 
kitűnő előadását, legkevésbé pedig a daru
bot. 4 legtekintélyesebb orgánumok egyike, 
a Journal a következőket irja: „4 Josef
stádter Theaterlől megszoktuk, hogy a rossz 
darabokat is jó előadásban hozza ki. Ezt 
nem szükséges mindenkor ismételnünk. Dar
vas Lili csábosabb volt, mint a mondani
valója. A publikum az újdonságot, amely 
semmi újat nem hozott, mosollyal foga'ta” 
Nálunk nem ilyen szigorúak a kritikusok.

Befejeztek a franciák első filmjüket a Hun- 
nio filmgyárban A második filmet a na 

pókban Fejős Pál, nz Amerikából jött kitűnő 
magyar rendező készíti. 4 filmet magyarul for
gatják, de ennek ellenére a főszereplő franrin 
sztár lesz: Annabelle, aki magyarul fog beszelni 
a filmen. A filmet egyébként Fülöp Ilona irta 
..Áprilisi zivatar” címen t a zenéjét a kitűnő 
Angyal László készíti, aki számos magyar és 
francia film zeneszerzője és zenei vezetője.
P*  héten már forgószinpadon a Nemzeti 

Színházban játsszák Baross Elemér 
nagyszerű darabját, a Világrekordot. A sok
képes darab, amely eredetileg is forgószin- 
padra votl szánva, elérte az állami színhá
zakban a legnagyobb dicsőséget: a Kamara
színházból átvitték a Nemzetibe. A kivéte
les sikerű darab iránt külföldről is nagyon 
nagy az érdeklődés. Lniz de Vargas szín
igazgató Madrid részére már lekötötte, 
Grammalic társulata Rómában fogja ját
szani, ugyancsak megvan a megállapodás 
Stockholmmal és Berlinnel. Berlinben Kari- 
heinz Martin volt az, aki feltűnően kitüntető 
módon nyilatkozott Baross Elemér darabjá
ról, mert akkor, amikor a Reinhardt-szin- 
ház átvételéről volt szó, három darabot so
rolt fel, amiért szinházigazqató akart lenni. 
E három darab között volt a Világrekord< 
Rökk Marika nchánylietes pesti prímádon 

nai működése után valóságos mentőan- 
gyula lett a vidéki színházaknak. Egytnásután 
kapjuk a legkülönbözőbb vidéki városokból azt 
a hírt, hogy Rökk Marika vendégszereplése itt 
és ott négy-öt táblás házat vonzott, amire a jó 
vidékiek már nem is emlékeztek. Rökk Marika 
nemcsak a Csőkprofesszorban vendégszerepelt, 
hanem legutóbb például a Nőtlen férjben Tit
kos Ilona szerepét játszotta rendkívül nagy si
kerrel, úgyhogy például Pécsett öt táblás li<iJ 
zat vonzott.

Szombaton premierszámba menő esemény 
zajlott le a Király Színházban, ahol néhány 

napi szünet után az Éjféli tangó második pre
mierjét tartották. Az egyik primadonnaszerep
ben ezúttal a szezonban először Vaály Ilona 
lépett fel, karcsúbban, szőkébben és kedveseb
ben, mint valamikor

TŰZMADÁR 50 MŰVÉSZ SZÍNHÁZ

színházi NAPLÓID
Színházak Héttői műsora:

M. KIR. OPERAHAZt Perc operák 
NEMZETI SZÍNHÁZ: fj tokon 
KAMARASZINHAZi Viláwckord (M». 
BELVÁROSI SZÍNHÁZI Valaki (8).
MG.SZI.NHIZt Mcltósáuos uszony trafikja (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Sincs előadás.
I ÓVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI P.égi orfeum
\ AROSI SZÍNHÁZ: Vólrgétyem a gazember
SiVVtSZ SZÍNHÁZ.! Tűzmadár 00.

ANDRÁSSyini SZÍNHÁZ: Rózsadomb, stb. ló). 
lERE/KORLTI SZÍNPAD: (li.«da Werbcziik <0». 
REiHLE.NTERI SZÍNPAD: Bohózatok (fi, í>>. 
IU.AAI. OKFEl'M: Kasstur t5. ‘&«l.
STEINHARDT SZÍNPAD: Eharázs.lt kasait (’sC). 
KOMÉDIA ORFELJMi Kulábria. .••<iu ti (’/jJ).

ha kettő vitat kötik, a 
Páris és Berlin másfél 
hogy hol tartsák meg

légi közmondás: 
k harmadik örül. 

lép óta harcol azért, 
| Európa táncolimpiászát, amely legutóbb P"- 
I risban zajlott le. 4 vitába belekapcsolódott

A színházak megkapták a maguk húsvéti 
tojásukat. 4 váratlanul hideg és kedve

zőtlen időjárás erősen éreztette hatását a 
színházak pénztárainál, ahol — horribilc 
dictu — nem volt ritkaság a sorbaállás sem. 
Szombaton és vasárnap úgyszólván tett há
zak előtt játszottak az összes budapesti 
színházak, amelyeknek tehát nincs semmi 
okuk panaszkodni a közönségre. Hogy a kö
zönségnek sokkal több oka volna a panaszra, 
az egészen más lapra tartozik . ..
J/ orántsem simult el a Pen Club válsága. 
**• Miután a Hétfői Napló felvilágosította 
az ország közvéleményét a Pen Clubban tö
mörülő vezető szellemi egyéniségek belső 
harcáról és azokról az intrikákról, amely- 
lyel a kormányhoz közelálló „hivatalos” 
irodalom akarta megkaparintani magának 

............ ...... I 1 .. ..................... 1 ■' 1

H TO CIMllMi A 2 bohózatban aUALfiMON BÉLA mssf sh"md
.TELEFON. 26-5-51

---------------------- uj műsorában I 
KENTEKEN PREMIER I TSLEFQN; 26-5-54

a Magyar Artista Egylet és Sándor József 
elnöknek sikerfiit elérnie azt. hogy a: 193'N 
évi táncolimpiászt Budapesten tartsák meg. 
Európa legjobb táncosai tehát a tavaszi vagy 
a koranyári hónapokban Pestre főnek, hogy 
eldöntsék azt: ki Európa legjobb táncosa. 
.1 táncnersenyen külön csoportokban a pro
fesszionista táncosok és külön az amatőrök 
vesznek részt.

A testvéri szeretet ritka, — hát még a szín- 
** igazgatók között. Ennek adta pedig fám'- 
jelét Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója, a! i 
Bús Fekete nagysikerű darabját. 4 méltóság's 
asszony trafikját tűzte műsorra péntekre síin 
házában. Ugyanerre a napra hirdetett azonbr.n 
premiert a Roboz Aladár vezetése alatt ál, » 
Terézköruti Színpad is. A r uj műsorban és 
A méltóságos asszony trafikjában viszont je- 
jelentős szerepet játszik Gárdonyi Lajos, az í»- 
mert kitűnő komikus. Tekintve azt. hogy a Te
rézköruti Színpad premierjén súlyos fennaka
dások lehettek volna Gárdonyi miatt, Roboz 
Aladár megkérte fivérét, hogy erre a napit 
szabadságolja Gárdonyit. Roboz Imre azvnbt.it 
az egész darabot levette pénteki műsoráról, 
Illetve ezt felcserélte a szombaton szinrektrü'ö 
Angliai Erzsébettel.
p eltűnőén érdekes hymenhir érkezik Btct*  
* bőt. Zilahy Irént állítólag eljegyezte a 
két Latabár-flu egyike, Lafabdr Kálmán é» 
igy önként megdől az a kombináció, amely 
a szőke szubrettet mint hivatalos menyasz*  
sznngt egy jeles és kitűnő egyetemi tanárhoz 
fűzte. .4 két Latabdr nyárra Sebestyén Gézi 
Budai Színkörébe szerződött. Velük jön haza 
Zilahn Irén, hogy mint fclcség-c — az a jövő 
titka. .t

Ehar%25c3%25a1zs.lt
azvnbt.it


Budapest, 1832 márvius 29. HÉTFŐI NAPLÓ lí

HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros megnyerte a húsvéti kör
mérkőzést és - mellesleg - a bajnokságot is 
.A Hungária— Ferencváros-mérkőzés első félideje tökéletes sport volt — A gólarány fedi az erő
viszonyokat — A jugoszláv bajnokcsapat otthonfelejtette a harci erényeit — Mindkét napon 

vereséget szenvedett
A húsvéti „nagyüzem" igen jó sportot 

hozott.
A« örök derby Ismét huszonötezrei 
publikumot csábított ki a Hungária-iitra.

Ee a publikum nem panaszkodhat, mert lá
tott szép és jó futballt, élvezhette annak 
minden szépségét. A Ferencváros ezzel az 
újabb haditettével egy olyan páratlan bra
vúrt oldott meg, amilyenre még nem volt 
példa a futball barmincesztendős történeté
ben. Még nem fordult elö ugyanis ezidcig, 
hogy március végén egy csapat veretlen 
let volna, sőt mi több,

még egyetlen pontvesztesége sincs idáig 
a most már száz százalékig bujnokjelölt 

Ferencvárosnak.
A kettős ünnep attrakciójába belekapcsolták 
a jugoszláv futball legnagyobb értékét, a 
sokszoros belgrádi bajnokcsapatot is, amely 
túrázó csapatainknak sok-sok kellemetlen 
emléket szerzett a közelmúltban is. A Hl. 
kerület az első napon csak minimális vere
séget mért a Jugoslavijá-ra, mig másnap az 
erőtől duzzadó, pompás zöldfehér együttest 
nem tudták a jugoszlávok feltartóztatni. 
úgyhogy súlyos, féltucatnál nagyobb gól 
aránnyal utaznak a vendégek haza. A Ilun

A jugoszláv bajnokcsapat gyönge bemu atkozása
1IL kér. FC—Jugoslavija 1:0 (0:0)

A délszláv futball az 
utóbbi időben néhány 
olyan szenzációs ered 
mányi produkált, amely 
méltón keltett feltűnést 
és meglepetést. így tör
téni azután, hogy a Fe
rencváros és a Hungária 
vezérkara a húsvéti ün
nepek alkalmából a ju 
goszíáv bajnokcsapat ven 
dégszereplésével szolgált.

_ a szokásos csehszlovák.
Fenyvest nagy o„(rák rsopntok

helyett. Bár a Jugoslavija nem játszott rósz 
szuj, mégis

■ husvét vasárnapi bemutatkozása nem si
került,

mert jóllehet ugyan, csak egyetlen góllal kg 
pott kj, nem nyújtott olyan teljesítményt, 
amellyel (gazolta volna eddigi sikereit. A Ki
kér. FC — amely pedig nem volt hibáktól 
mentes — minden csapatré.szébcn jobb voll

A meccs, amely visszahozta a publikumot és amely a „Fradi" 
bajnokságát jelenti 

Ferencváros-Hungária 5:1 (2:1)
Régen láttunk annyi embert bajnoki 

mérkőzésen, mint amennyi vasárnap szórón 
gott a Hungária-uton.

Húszezer, huszonkettő, huszonöt . . 
bajnoki rekord lesz belőle! — örvendcz< t’ 
valaki.

Valóban kápráztató volt a látvány’. Min 
den talpalatnyi hely betöltve... vájjon mi 
az ok?

— Az egytizes elővételi állóhely! — 
mondja a szakértő.

Mozogni alig lehet. Feltűnő, hogy kicsiny 
a női tábor. Hjal a tavasz még késik s ta 
Ián a tavaszi toalett Is. A felső tízezer nagy 

gária az első napi nehéz meccs fáradalmait 
erősen tartalékos csapattal parírozta, mely 
azonban igy is elég volt az óbudaiak sima, 
fölényes legyőzésére. A Ferencváros—llun 
gária-mérkőzéssel a bajnoki tabella képe 
is némi változáson ment keresztül. A Fe
rencváros — úgy látszik — „gátdöntés nél 
kül“ jut az idei bajnoksághoz.

A tabella állása
a következő: .

1. Ferencváros 15 játék 30 pont 70:13
2. Újpest 14 „ 21 „ 45:10
3. Hungária 15 „ 22 ,, 44:23
4. Bocskai 14 .. 15 „ 28:30
5. 111. kor. H „ 14 „ 26:30
6. Budai „11“ 13 „ H „ 23:29
7. Attila 14 .. 11 „ 15:28
8. Somogy 14 „ 10 .. 17:33
9. Kispest H 9 „ 20:38

10. Sabaria 12 „ 7 „ 15:24
11. Nemzeti 13 „ 7 ., 19:38
12. Vasas 14 „ 6 „ 25:45

A húsvéti körmérkőzés
tabellája egyebekben a következő:

1. Ferencváros 4 pont 12:1 gólarány
2. Hungária 2 „ 5:5
3. III. kor. 2 „ 1:4
4. Jugoslavija 0 „ 0:8

ellenfelénél s különösen a halfsora múlta fölül 
a Jugoslaviját.

A szokásos üdvözlések után indul a mfrkő 
tés, amelynek első akcióját a jugoszlóvok ve 
zctik, de ez eredménytelen. Lassan a kerüle 
tiek si frontba jönnek és a kitűnő Spasics ka 
pus csak nehezen ment a belsők elől. Az iran 
most erősödik, a jugoszlávok mindinkább tá 
madnak és az ügyes Bitinek többször kell 
menteni. Aj utolsó percben Zilahy biztos hely
zetben n kapu mellé lő.

Szünet- után élénk eb b a játék. A kerület so 
kát támad, de csatárainak veszélyes akcióit 
nem kiséri a szerencse, másrészről viszont az 
ellenfél védelme áll szilárdan a helyén. A 30 
nercben

Magyar átadásával Dröszler lejut, pontos 
beadását Zilahy hibázza, de a befutó Feny

vest élesen a léc alá helyezi. (1:0).
A magyar csapat még több ofTenzivát vezet. 
Győri éles lövése a léc. fölé, Drösleré pedig 
mellé megy és igy nincs újabb eredmény.

ÍS. h.)

számban van képviselve. A Wenckhfim 
komteszek a nagy tömegben alig tudnak :■ 
helyűkre törtetni. Hiába! Demokratikus do
log a futball.

Egy kis szünet... a levegő tele van fc 
szültséggel. Derbi.

START: BÍRÓ SÁNDOR BESZÉLNI KEZD 
óriási éljen harsan fel: Tarai és a kis Ta 
kács vezényletével megjelenik a Ferencvá
ros. Éljen zug: Hirzer és Szabó fut ki — 
itt a Hungária. Nagy hajrázás közben jön 
ki Biró Sándor, a biró. Füttyén!, aztán be 
szólni kezd. Pereg a pénzdarab, a Fradi 

kezd nappal szemben.
Farkasszemet néz a két csapat.
A Ferencváros: Háda — Takács, Kro- 
nenberger — Lyka, Sáros!. Lázár — 
Tünczer, Takács II, Tural. Toldi. 

Kohut.
A Hungária: Szabó — Nagy, Kocsis — 
Klcbcr, Kalmár, Sebes — Iglódy, Cseh, 

Barátky, Ticska, Hirzer.
FRADI OSTROM — HUNGÁRIA GÓL

A Hungária támad az elején, aztán udvaria
san átadja a terepet a Fradinak. Nagy tüzér
ségi harc folyik. A Kohut, majd a Túrái, végül 
a Takács üteg dolgozik bele. Az előkészítésben 
Hirzer egv remek keresztlabdáját kell Hódú
nak bravúrosan elcsípni- Ez volt a kiest első 
és utolsó komoly momentuma. Ki bilié volna'.'

Amikor egyre ötöt fizet a Fradi... rajzunkon éppen megkezdi az előzékeny kiszol
gálást. Takács tálal, Turay pedig szállítja az első adag feketelevest. 1:1

A 10 percben Iglódy, nz újonc mutatkozik be. 
Kroncnbcrgert fnképnél hagyja, de nzutfin ide
gesen mellé lő.

12 porc! Taccs. Kléher nagy Ívben hajítja 
Barátky elé a labdát, aki habozás nélkül 
vágja meg jobblábbal n a lövés magas ív
ben hull pontosan a „vinkll“-be. Háda ott 
van, de hibásan véd. Gól. 0:1. Vezet a 

Hungária.
Nagy az őröm cs nagy az iram. .4 kék-felié 

rek ostromolnak. Túrái szabadrúgáshoz jut 
30 méterről süvít a l omba a felsösarokha- 
N’incs mentség, csak Szabó. Robinzonád és si
kerül korner árún szabadulni. Nagy védés volt 
Hirzer, majd Iglódy—Cseh attakja jelent nagy 
veszélyt, de pechesek a kék-fehérek.

33 perc! (\ gólrajz világosan beszél.) Lázár 
—Kohut—Takács—Tural... huium!... szé

dítő lövés... 1:1.
Szép gól voll. Újra kezdenek. És máris újabb 
eredmény.

Tünczer levágtat, bead, Toldi átengedi ■ 
labdát, Kohut nyugodtan leállít s a 16-os 
sarkáról csavarva küldi az ellenkező sa

rokba, Szabó a fiúson nyúlik rL 2:1.
Utána Sárost 35 méteres szédítő lövését kel) 

nagy tudománnyal védeni Szabónak. Közben 
Biró és Tufái össz.evész s a centert ugv cipelik 
cl, nehogy baj legyen. Szünet előtt Cseh kerül 
nagy helyzetbe, a labdát azonban Hadába lövi.

SZÜNET... KERESIK KALMÁRT
4:2 az áltnlánoj tipp. Szidják Ticskát, a rossz

májnak indolens kérdéseket adnak fel:
— Játszik, kérem. Kalmárt

Kérje 
kifejezetten 

cipészétől a világ
hírű PALMA kaucsuk 
sarkot. Ne fogadjon 
el helyette mást!

— Persze, hogy játszik!..,
— .Vem láttam! — mondja nevelve. Valóban- 

Kalmár nincs sehol. Az ellentáborban csak 
Kronenbergerrcl nincsenek kibékülve.
„HUNGÁRIA TÁMAD — HUNGÁRIA BÁNJA’*

Szünet után rögtön a Ferencváros indul tűzte. 
Túrái a 16-son megvágja a labdát s a szédiíő 
lövés belülről pattan vissza. Az óriási helyze
tet Toldi fejeli lölc. Kabul és Szabó párharca 
következik ezután: pontozással győz Szabó.

Sáros! és Kalmár küzdenek egymásnál. 
Sárost a higgadtabb, Kalmár eltűnik. Taps. 
Az iram ellanvhul. Az első félidő sokat ki

vett a játékosokból
Túrái remekül dirigál, ő is sokat komo

lyodott.
KÉT PERC... KÉT GÓL

Beteljesedik n Hungária végzete. Jön a 25. 
pen-.

Kohut kikanyarodik Kiéber mellett és fut. 
Nagy a baj. Kocsis int, hogy offszájdra 
álltani az Öt csatárt. Gyors akció. Kölnit

Takács II. Kohut

paszol. Takács és a bekkek egy vonalban 
vannak, n bíró messze van, a taccsbiró 
hiába int... Takács a kifutó Szabó mellett 

kényelmesen lövi a gólt. 3:1.
Offszájd volt. De egészen mindegy. A Fradi 

fölénye oly nagy, hogy ezen nem fordulhat 
meg semmi. Újra kezdés.

Toldi meredek passzávnl Takács kitör. 
Nagy hiába ered utána, éles szögből léc

KERESZTREJTUEHV RLIMPIRSZRHH
győztesét

tetőtől talpig elegánsan telőitözteflUh I
A verseny II. dija: egy valódi perzsa összekötő szőnyeg

III. dija: egy Európavevö hálózat! rádiókészülék
IV. dija: egy értékes gramofon

V. dija: ISI személyes uzsonnázó készlet
Buzdítás céljából elhatároztuk, hogy mindazok között, okik

most lépnek be a versenybe,
és az olimpiász hátralevő 5 keresztrejtvényé! megfejtik,

kUlön értékes ajándékokat osztunk ki 5
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alá lüsi a labdát, hogy utána Nagy nyo
mása alatt ftlbukjon. 4:1.

Masszázs. Ijedtség. A kis Takács talpraáll. 
Taps.

A 120 rm-cs . srácok" nagy verekedést ren
deznek. A felnőttek utánozzák Harmath Imre, 
a zeneszerző haznindui » közben válogatott 
kifejezésekkel 
már ‘

A 
fog

A

közben
• zidja az egyik sportlapot. Már- 

botrány lesz, amikor clvonszolják.
Hungária vergődik, aztán szokásból finisbe 
De nem sikerül semmi.
40. perebrn Tünezer beadását Takács

megtoldja. A labda Jó félméterrel túljut a 
vonalon, amikor Szabó kihalására. Bíró 
Int: semmi. A Fradi nem sokat vitatkozik. 
Támad. Kohut lerohan a 6-oa sarkáig a olt 
dühösen vágja meg a labdát. Ezt semmiféle 
művészet kJ nem kaparja a léc alól. 5’1.

Es vége. A gólarány pontosan fedi a tényle
ges helyzetet. Tudja ezt mindenki i igy nincs 
nagyobb vita sem.

A Fradi megnyerte a bajnokságot Joggal 
(h.

vitába száll s nem engedi magát meggyőzni. 
Szépen játszik a zöldfehér csapat, csillognak 
a kombinációk, nagy R fölény. De az ellenfél 
nagyszerűen védekezik. A kapusuk elsőrangú. 
Rombolnak, szerelnek és élvezik a futball- 
tudomány előnyeit. Nagy offenxiva egy félórán 
keresztül Lövés, védés, korner váltakoznak. 
Közben egy merész elrugaszkodásnál leszakad 
a jugoszláv kaput nadrágja s diszkréten fut az 
öltözőbe. De a helyettese is jól szuperól. 
cirkuszi mutatvánnyal is szórakoztat, i

A diadalmas Ferencváros harci zaja kisérte utolsó útjára 
a régi vezért. . .

Eltemették Malaky Mihályt
Várakozóstcljcs tekintelek izzó parazsa 

mered a pályára, amikor a bíró elindítja a 
mérkőzést. A FTC—MIK mérkőzések meg 
szokott izgalma, vad enluzinzmusa tombol. 
A zugó, viharzó tribün csatazaja áthnllat- 
szik ide, a kcrcpesi-uli temetőbe, ahol talán 
p biró Martot jelző siphangjával egyidejűén 
rnrgkondul a lélekharang, amely örök nyug 
vóhelyéhez kíséri az egykori legendáshírű 
vezért, fulbullsportunk koronázatlan fejedel
mét, a „Fradi" világhírnevének megalapító
ját: a magyar sport felejthetetlen Malaky 
Mihályót.

Az érckoporsó a sir nyitott szája fölött 
fekszik... Es ebben a pillanatban az enyhe 
tavaszi szellő elhozza a tribün bucsuüdvöz- 
leiét-

— Cióóóóól! ■ .
A gvász döbbenetesen néma perceiben n 

szemek könnyesen összevillannak, fíclnhardl 
zseniális rendezői fantáziája som eszelhettc 
volna ki különben. A görög keleti lelkipász
tor fájdalmashangu gyászzsolozsmája köz
ben újból felzug az ezertorku Cézár:

— Góóóóóll...
Rögök hallanak Malaky Mihály koporsó

jára. Temetik a vezért. . ■

Természetesen mindenki a 
Es mégis olv sokan 
Maiakn Mihály i

meccsen volt, 
voltunk a temetőben ... 

ujabb otthona, a J3S/2 ren

deztc n temetést. A Hivatalos termet teljesen 
elborította a koszorúk tömege. A ravatal 
körül láttuk a főváros tisztviselői karát, 
élükön Szendy és Szenté tanácsnokokkal. A 
BSE tagjainak élén láttuk Hodászy Miklós 
fővárosi testnevelési igazgatói. Megjelentek 
a sportszövetségek vezetői. Az atlétákat 
Sztankovits Szilárd kormány főtanácsos, el
nök és fia jó Károly főtitkár, a futballistákat 
Nádas Ödön és Nagy Marcell, a birkózókat 
Szicbcrth Imre kormánytanácsos, az ököl
vívókat Kankovszky Arthur, a kerékpároso
tokat llaiiscr Simon képviselte. Ott volt tel 
jcs számban az FTC régi gárdája, Till An 
talnak. az autóbuszüzem igazgatójának se 
zetésével, soraikban a régi nagy Fradi tag
jai: Unyár Gyula, Weinber János és a többi. 
A Testnevelési Főiskola hallgatói tanárukat 
temették, az apró, elemi iskolás kisleánykak 
pedig a jóságos igazgató bácsit.

A Ferencvárosi Torna Club nevében 
Vontad Gyula, a régi gárda tagja, a BSE ne 
vében Szenté tanácsnok, a fulballszövetség 
nevében Nátlns Ödön, az MLSz ügyvezető- 
elnöke mondott búcsúztatót, A Testnevelési 
Főiskola tanári karának fájdalmát Kmetykó 
János főiskolai tanár, .jutatta kifejezésre, 
inig a hallgatóság nevében Schlachta Ferenc 
beszélt. Végül a Gyáli-uli elemi leányiskola 
tantestülete nevében Saskeőy Béla mondott 
megható búcsúztatót. (I. j.)

fogja meg a labdát. Gombos biró közvetlenül 
Amsei is nagy védésre kényszerül, be a tauár- 
mellctte állt s a tettenérést konstatálva, statá- 
riális utón nyomban meg is hozza az itéletcti 

tizenegyes, amelyet Turay „Ítéletvégre
hajtó1* hajt végre. 3:0

A hosszukezii jugoszláv kapus sok bombát 
véd. Nagy firkálást végez a remek halfsor. 
Már szinte nevetségesen gyatrán lézeng a kü
lönben jóképességü vendégcsapat.

A Fradi halfsora unja már a góltalauságot. 
Lázár étvágygerjesztőül belódltja az első 

gólt. 1:0.
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A B’Közép buzditása mellett gálözönnel győztek a kékfehérek 

Hungária-III. kerület 5:0 (2:0) 
véletlenül Gyuresó elé tálalja, akt kapásból 
lő. Bírt vetődik és kezében Is a labda, dehát 
husvét hétfő van, szépen maga mögé dobja. 

Ez is gól. 3:0.
A B középnek nagyon tetszik a Hungára játéka 
persze elmúlt már a derbit — és

parázs tüntetést rendez a kék-fehérek — 
mellett

Ez se történt még meg! De az is ritkán, hogy 
Biró a csatársorban játsszék. Az. ötlet minden
eseire eredeti, csak éppen nem hasznos. Amikor 
ez kiderül, isszamegy a helyére, de ez

4 mérkőzés a húsvéti locsolás hangulatában 
kezdődött. ..

— 5.7/ — mondják a vasárnapi nagy Fradi- 
győzelemre célozva. — Még kimondani is sok!

— ( sak azt ncn: értem, hogy a Hungária 
kapott c<ty csomó gólt és mégis én híztam tőle! 
— mondja széles nevetéssel egy jókedvű

túloldalon Amse] sem akar elmaradni a mutat
ványostól s a tizenhatoson kívül kifut egy lab
dára s pont az ellenfélhez passzolja. „Sikerült" 
mutatvány volt. Szerencsére a jugoszláv jobb
összekötő úgy megijedt a vendégszerető barát
ság eme ritka megnyilatkozásától, hogy ellőtte 
a labdát valahova a kornerzászló közelébe. 
Bukovi szépen fejelgct, de a hosszú pauza után 
meg nincs erő a játékában. A halfsor azért 
most is pazar. Turayt buktatják, nem baj, még 
sok idő van hátra ... Az egyik jugoszláv bekk 
nagy hendszet követ el, de Gombos biró jószivü 
s kiviszi a tizenhatosra, ahonnan elpackázzák. 
Végre hosszas tologatás után Lázár megunja 
a tétlenséget s vagy

huszonöt méterről hatalmas gólt lő a felső 
háló csücskébe. 1:0.

Közvetlenül a befejezés elölt ujabb hendsz 
miatt tizenegyes, amit azonban a kis Takács a 
kapus kezébe küld.

Szünet után Bukovit Sárosi s az „öreg" Ta
kácsot Korányi váltja föl a játékban. Alig 
kezdenek,

Kohut lefut, Toldinak passzol ■ máris 2:0.
A 24. másodpercben. Ujabb ostrom. Közben 
tanilványszerep újra fellángol s a belgrádiak 
elleni ostrom ismét nyomasztó. A nehéz vé
delmi műveletek fejvesztettségében az. cgvik ju
goszláv |>ekk a tizenhatoson helül ismét kézzel

Toldi lövése hoz ujabb gólt. 4:0; majd Tu
ray rég látott nagyerejü lövése porzlk a 

hálóban, 5:0.
De a Fradi csatársora nem szunnyad. Szinte 
telhetetlen.

Toldi vehemens lefutása hozza meg az ujabb 
gólt. (6:0)

van még három perc, amikor a kapus
’’ ,x ’ ’ ~ " ........ ímely

•Mig
úszva elhalász egy labdát Toldi lejéről, ai 
Turayhoz kerül.

Miut a villám: 7:0.
Vege a tűzijátéknak.

(g- M
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Rock
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A talaj

A Hungária ▼endégjátékoaai nagy étvágy- 
gyal dolgozlak a — prémiumért. Röck 
hosszas „caasiirgá.'i** után gólt csavar. 1:0.

Közben a pályán ■ két csapat gyúrja egy- 
mást. Nem valami kcdvdcritö látvány, ellenére 
unnak, hogy a Hungáriában két „kültag" is 
magára vonja a figyelmet: Gyuresó és Röck, 
okit tudja Isten milyen nsszocióció folytán ál
talában Mankónak neveznek. A délszláv biró 
gyengén vezeti a mérkőzést, különösen az off- 
Nzájdokknl áll hadilábon. Így 
bogy a 12 percben

Ticska testvérek között Is 
offazájdon kapja u labdát,

Jó ötmélcrcs 
_____.______ ____________ beadja, Röck 
addig forgolódik, amíg lövőhelyzetbe kerül 

a aztán gól. 1:0.
4 III. kér a gól után is álmosan játszik, anv- 
nylrn. hogy fagynak a 16-osról lehet kapura 
lőni. Ez persze előírásos bekklövés, csoda, hogy 
visszajön a felhőkből. Utána Kalmár dühödik 
lövésre s a labda megingajta a kapufát. Végre

Cseh keresztlabdával Ticska les ágtat, Wer- 
ncr nem bírja tartani a Igy élesen belőhet! 

a labdát. 2 0.
A gól után a Hungária kapu előtt támad egy 
kis rumli, amely azzal végződik, hogy a dél
szláv biró jó st dúsban pompát labdajogással 
kivéd egy lövést.

Sziincl után a Hungária kezd és mindjárt 
eredmény is van.

Ticska lefut, középre adott labdáját Király

Az Újpest Zürichben már-már győzött, de az utolsó 
pillanatban Hitrec kiegyenlített

Újpest—Grashoppers 2:2 (1:0)
Zürich, március 28.
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fése.) Újpest csapata ’ - ....

sem segít Nagy és Drössler némi előzmény után 
komolv közelharcba kerül s szinte természetes, 
hogy Drössler békaként nyúlik el a porondon. 
11-csl Piri a kapujából sassézva megy a labdá
hoz és aztán ar egészségügyi séta befejezése
ként jó fit méterrel a kapu mellé lövi. A B- 
közép kedélvcsen percekig kiáltja ütemesen:

— Ej ha! Ej-ha!
A 35. percben a Hungária igyekezete ismét 

gólban oldódik fel.
Iglódy, Cseh és Gyuresó ÖMzjáléka után ■ 
vendégazereplő center jó lövése talál utat 

• hálóba. 4:0.
Fenyveseinek nem nagyon tetszik ez az ered
mény. úgy, hogy sérülésére hivatkozva ott

hagyja a körmérkőzésnek 
c kellemetlen fázi
sát. Sok szórakozás nincs 
a továbbiakban Talán 
Kalmár szép, de magas 
lövése és végül

Rebró kerrsztpassze. 
■mely Iglódy fejérő? 
helyezetten fül a léc 

■Iá. 5:0.
Még néhány perces tolo
gatás s aztán átadja ■ 

tfjtódy. a IrtlrflUhbMyit * kí>
szerzemény (H.—th).

kettős mérkőzésre vállal 
kozott Zürichben. Az el
sőt még szombaton ját
szotta le a Young Fellotvs 
ellen s 3:2 arányban győ
zött. A lila-fehérek va
sárnap pihentek s hétfőn 
Svájc, többszörös bajnok
csapatával. a Grashoppers 
szál mérkőztek, amellyel 
azonban

2:2 aránya döntet
lent értek cl.

A meccset a Grashoppers 
pompás pályáján játszót- 

már a husvét hétfőn kezdődő 
esőtől erősen meglazult.és a füves pálya megle
hetős csúszós volt. Ennek ellenére Újpest 
együttese mindvégig határozott fölényben ját
szott és már a mérkőzés biztos győztesének 
látszott, amikor

az utolsóelőtti percben Hitrcc, a Jugo
szláviából Svájcba vándorolt kitűnő zágrábi 

csatár döntetlenné tette az eredményt.
A mérkőzés erős kupastilusban folyt le s az 
utolsó percekben némileg eldurvult, amikor n 
svájciak még a honi publikum megítélése sze 
rinl is tulerös játékba foglak.

A lila-fehérek a következő összeállításban 
álltak fel: Acht — Dudás, Kővágó — Borsányi. 
Sáros, Szalag — Sas, Auer, Jakabé, Spltz, P. 
Szabó.

A mérkőzés Újpest energikus támadásaival 
kezdődött, mely már az első percekben ered
ményt hozott. Auer a jobbösszekötő helyén oly 
irtózatos erejű bombát küldött a kapura, hogy 

az Pache kezéből a hálóba perdült. 1:0.
A Grashoppers ellentámadásai sorra meghiúsul
lak Újpest kitűnő védelmén, amely Dudással az 
elén klasszikus játékot produkált. A kapura 
menő lövéseket pedig Acht imponáló stílusban 
fogta.

A második félidőben Újpest nyomasztó fö
lénybe került. A félidő elején ugyan egy svájci 
ellentámadás révén Abegglen Ill-nak sikerült 
egyenlítenie, óm a játékidő következő részében 
állandóan a: Újpest csatársora volt frontban. 
Különösen Auer tűnt ki lerohanásaival. A 40- 
percben ismét Auer szerezte meg Újpestnek a 
vezetést s ekkor biztos győztesnek látszott a 
csapat, de újrakezdés ulán

Hitrcc váratlan lövése utat talált Acht La
pujába és így a már Újpest sikerének el
könyvelt mérkőzés végeredményben döntet

lenül végződött.
Újpest csapatának legjobbja Auer volt, aki a 
két gólon túl is nagyszerű teljesítményt végzett. 
Acht válogatott formában védett s uz előtte lévő 
bekkpár is hibátlanul látta el feladatát. A hali*  
sorban csak fíorsányi nyújtotta n tőle megszo
kottat, mig a csatársor helyenként széteső já
tékot nyújtott. A Grashoppersben kimagasló 
teljesítményt nyújtott Ahcgglen III, és Hitrcc, 
akinek a svájciak a döntetlent köszönhetik.

Az Újpest—Grashoppers-meccs előtt a Yoting 
Felloms mérkőzött az FC Torino ellen. A mér
kőzést r Torino nyerte meg 3:2 (2:0) arányban.

A Kispest csapata francia földön 
még veretlen

Kispest—Club de Francé 2:1 (1:1)

A Ferencváros gólzáporral zárja a húsvéti ünnepeket 
Ferencváros ~ Jugoslavija 7:0 (1:0)

4 snsárnapi öles győzelem hatása másnap 
Is ott <lt n ferencvárosi szemekben. Derűs han
gulat. vidám kacagások, epés ugratások a tri
bünökön.

— Mennyi a Hungária ült pálya telefon 
száma?

♦
— 5 1 — válaszolta az illető, aki pont a 

Huncárui vezérkar páholya elölt kockáztatta meg 
■ srivhemnrkoló tréfál.

Ar elsőnspi derbyt még csak elbírta a közön
ség hónapvégi sovány pénztárcája, de másnap 
mdr alaposan megcsappant a látogatottság. 
Igaz, hogy * húsvéthétfői locsolkodőkat is bele 
kell kalkulálni.

Alig négyezer néző örült ■ tavasznak, 
a kirügyezett futbalhzesönnak. A Fradi-tábor 
hatalmas ünneplést rögtönöz. Zug. viharzik ar 
örömmámor, amikor Gombos biró a középre 
tereli n két csapatot:

Ferencváros.- Amsei — Takáes I. Papp — 
I.yka, Bukovi, Lázár — Táncos, Takács II., 
Turay, Toldi, Kohut.

Jtigoslavija: Szpászks — Dimitrievies, Luklcs 
— Valók, Bozsics, Gvókics —- N'ikolics, Mila- 
novics, Milosevic*.  Giller, Zecsevlcs.

Halrd, Fridi! — szól a szokásos kórus-biz
tatás. De a játék nagyon ,.li kőrös*  hangulatban 
indult. A Ferencváros ..fanár ur' oktató dél
utánja ez a halás tanítványnak. De a tanítvány

Pária, március 28. 
tiulósitójának tehfonjelcn- 
Kispest csapatának sikeres 

teli furája, amikor is 
Franciaországban egy- 

más után kilenc mérkő
zést megnyert. A le'kés 
kispesti gárda husvét elm*í 
napján ismét Párisban 
vendégszerepelt, amikor 
is a három legnagyobb 
francia labdarugó egye
sület állal rendezett nagy 
körmérkőzésen

• Club de Francé 
Idegen játékosokkal 
megerősített csapatát

kitűnő játékkal 2:1 (1:1) arányban legyőzte.
Kispest csapatának különösen a csatársora fát-
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tésc.) Emlékezetes

Paczolay

szőtt szemre tetszetős, technikás futballt, de a 
halfsor és n közvetlen védelem is minden tekin
tetben megfelelt Csak ezzel a jó játékkal lehe
tett Paris sokszoros bajnokcsapatát ismételten 
legyőzni. Kispest góljait Konyát és Paczolay 
lőtte.

Győzött az MTK Nyitrán
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Magyar Testgyakorlók Köre husvét vasárnap
ján Nyitrán. nagyszámú közönség előtt igen 
szép játékot mutatva. S:1 arányban győzte le 
a Nyilrai Atlétikai Klubot. A pes’i vendégcsa
pat hétfői mérkőzése elmaradt.

Akar olcsűh ruhazkodrit
. Belvárosi űrt rnha-SMlon,

B.. ’rínyl n. 21. l. 4. M. a. már 30.- P-től káczü 
mérőt martat többszöri próbával öltönyt, felöltő:.
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VILÁGSZEMLE
AZ OLASZ FUTBALL HUSVÉTJA

Bajnoki mérkőzések: Ambrosiana—Modena 
4:2, Bologna—AS Roma 3 2, Lar.rlo-Fireme 
1:0, Juventus—Alexandria 3:2, Pro Vercelll— 
Triestina 1:1, FC N’apoli-Milan 3:1, Casale- 
Genova 93 2:0. Pro Patria—Bari 2:2.

STADION AVATÁS PRÁGÁBAN — 
VERESÉGGEL

Prágából jelentik: A Bohemiant uj sta 
dionját husvét vasárnapján avatták fel az 
ünnepi körmérkőzés keretében. A vasár 
napi meccsek során n Slavia 4:1 (1:1) arány
ban győzte le az uj pályatulajdonost. 
Ugyanakkor a Viktória Ziskov 2:1 (0:1) 
arányban verte a feplitzcr FK-t.

A torna hétfői napján a Bohemiana 10:0 
’(4:0) arányban verte a Teptitzer FC csapa
tát, mig a Slavia 1:0 (0:0) arányban győze
delmeskedett a Viktória Ziakov fölött.
MADJAROGLOU LETT A NÉMET PING

PONG BAJNOK
Drezdából jelentik: A német asztali ten 

nisz mérkőzések során a férfi egyesben 
Madjaroglou, a nálunk is ismert görög 
származású kitűnő védőjátékos győzött. A 
döntőben a berlini Nickclsburgot 21:12, 13, 
13, arányban verte. A női bajnokságot 
Krebsbach kisasszony ragadta magához 
17:21, 21:9, 21:16, 20:22 és 21:17 páratla
nul nehéz győzelmével, Müller né Rűster 
asszonnyal szemben.

A BERLINI REGATTA-OLIMPIAI PRÓBA
VERSENY

Eisenachból jelentik: A német evezős szö
vetség kétnapos tárgyalás után elhatározta, 
hogy a berlini regatta olimpiai próbaverseny 
nek számit. Az idei bajnoki regattát az oliin- 
piászra való tekintet nélkül lebonyolítják, 
mely színhelye azonban még nem tisztázó
dott. .4 szövetségek ötvenéves jubileuma a jövő 
évh&i lesz, amikor is március 18 és 19-én 
Hajiíburgban evezősnapot rendeznek.

NÉMET FUTBALLEREDMÉNYEK
Berlin: Eintracht—Tenis Borussia 2:1. Mün

chen: DSC—Wcker 5:4. Lipcse: VFB Leipzig— 
Wacker 3:0. Main:: FSV Maint—FSV Frank- 
fúrt 1:1. Nürnberg: I. FC Nürnberg—FC Zü
rich 3:0. Aachen: Austria (Bécs)—Allamannia 
4:2. Münster: Vienna (Bécsi—Prvussen 5:4. 
Essen: Austria (Bécs)—Essen válogatott 6:1.

VERIK A NÉMETEK AZ ANGOLOKAT
Berlinből jelentik: A londoni Ilford csa

pata, amely’ kontinentális túrája során ezút
tal Németországban túrázik, husvétvnsár- 
napján Holsteln-Kiel csapatától 7:3 arány
ban. majd husvét hétfőjén Brémában a Ko
mét Brr mentői 3:1 arányban vereséget szen-

ANGOL LIGAMÉRKŐZÉSEK:
Londonból jelentik: A húsvéthétfői angol 

ligamérkőzések eredményei a következők: 
/. liga: Aston Villa—Sunderland 2:0, Sheffi- 
eld-United—Blackburn Rovers 2:1, Derby 
County—Arscnal 1:1, Liverpool— Hűd- 
dersfield Town 0:3, Manchester City—Bir
mingham 2:1, Middlesborough—Grimsby 
Town 4:0, Potsmouth—Blackpool 2:2, Shef- 
iield XVednesdav—Westham l’nited 6:1. 
AVest Bromwich Albion—Everton 1:1- — 
II. liga: Barnsley—Port Vale 3:0, Bradl'ord 
City—Leeds. United 4:1, Burnlev—Bristol 
City 6:1, Charlton Athletic—Manchester 
l’nited 1:0, Bury—Notts County 1:0, Sout- 
bamplon—Notts Forest 4:0, Stoke City— 
Tottenham Hotspur 2:2, Swansea Town— 
Milhvall 4:0, Wolwerhampton Wanderers — 
Bradford City 6:0.

A TENGEREK KIRÁLYNŐJE 
ÚJBÓL REKORDOT FÜRDÖTT.

Mini fokvárosi jelentés adja hírül, Merce
des Gleiize, a „tengerek királynője", aki 
éppen a mull héten javította meg a távfürdés 
világrekordját, vasárnap Roben Uhuidtól 
Fokvárosig úszott é.s 7 rfro 35 perces teljesít
ményével uj világrekordot állított fel ezen a 
távon. A pályavilágrekord egészen bizonyo
san hiteles, mert eddig még senki sem úszta 
meg.

KISPEST—SCHWARZ-WEISSESSEN 4:2 (3:2)
Pária, március 28.
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lése.) Kispest újabb győzelmes francia túrája 
második meccsén, nyolcezer főnyi közönség 
előtt, igen szép é« értékes győzelemmel gazda- 
gitnlta a magyar futballt. A st. queni stadion
ban tartották meg a mérkőzést és ezúttal a kis
pestiek ellenfele a Schtvarz Ú’efoa Essen együt
tese volt, amelyet

2:2 arányú döntetlen félidő után 4:2 arány*  
bán legyőzőit.

I franciák szerezték meg a vezető gólt 11-es 
hői, majd Kispest ugyancsak 11 esből egyenlí
tett. Ezután a Kispest szerezte meg büntetőből 
f vezetést, ekkor azonban a franciak Ismét II- 
esböl egalizáltak. Ezután a Kispest nagy fö
lénbe került s ez a fölény különösen a második 
félidő utolsó negyedórájában domborodott ki, 
amikor is Dormos révén ujnbb két góllel bebiz- 
toaltotta a jókénességü együttes a gyeimet. A 
Schman-Weise Két gólját Dürdgen és Hvlfse.h 
szerezte.

KÉSZÜL AZ OLIMPIÁSZBa A NÉMET 
OLIMPIAI VIZIPÓLÓ-BAJNOKCSAPAT.
Nürnbergből jelentik; A német válogatott 

vlzipólócsapat húsvéti túrája során nagy 
f irmáról lett tanúbizonyságot, mert először 
egy délnémet válogatott csapatot 8:0-ra vert 
meg, majd egy bajor válogatott csapatot 
fc'yőzötl le 9.5 arányban,

A Sabaria husvétkor kétszer szenvedett 
6:2 arányú vereséget

Bécn, március 28.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének tele

fon jelentése.) Bécsben husvét kettős ünnepén 
újból körmérkőzést rendezlek a bécsi csapatok, 
nevezetesen 0 Slovan, a Nlcholson és a HAKOAH. 
A torna negyedik résztvevője újból egy magyar 
csapat- a Sabaria volt.

A szombathelyi csapot megletősen gyönge 
eredménnyel abszolválta a reá váró feladatot. 
Az uj bécsi stadionban lejátszott húsvéti futball- 
tornán ugyanis

■ Sabaria husvét vasárnapján a HAKOAH- 
tói, hétfőn pedig a Slovantól szenvedett 

mindkét esetben 6:2 arányú vereséget.
HAKOAH—SABARIA 6:2 (1:0)

A tréningjében visszamaradt szombathely! 
csapat fáradtan mozgott és csak a mérkő
zés utolsó negyedében lendült játékba, 
amikor azután már egyenrangú ellenfele 
volt a Hakoahnak. A csapat legjobb tagjai 
Vámos, Sárközt, és Belkó voltak. .4 llnkoah 
fölényes játék után a 21. percben szerezte 
meg a vezetést. A második félidő elején a 
bécsi csapat fölénye mindjobban kidombo 
rodott és már 5 0-ra vezetett, amikor a 
Sabaria Bclkó és Borbély összjátékából az

A Budai 11 husvétja
Budai 11—Servant 2:1 (1:0)

St. Mulo, március 28.
(A Hétfői Napló tudósitó jónak távirat.) A 

Budai 11 husvét vasárnap a st.-maloi 
vont ellen játszott s azt

2:1 (1:0) arányban legyőzte.

A budaiak mind a két félidőben nagy 
lényben voltak, de ezt a fölényt nem
ták gólokbnn kifejezni. A gólokat Polgár és 
Ctumpft lőtte.

fő- 
tud

A vivősport husvétja
A Vivószövetség a húsvéti ünnepek alatt ren

dezte meg a II. és a III. osztályú karcsapat
bajnokságot.

A HL osztályú csapatbajnokság

során vasárnap hét csapat készült fel a 
plnusra. Az U'IE. a PTBSC cs a Pénzügyőrök 
VE már az előmérközések során kiesett. A 
elöntőbe jutott négy csapat közül a Ludovika 
Akadémia és az Unió Vivő Club küzdött 
más ellen az elsőségért. Mérkőzésük 8:8 : 
han döntetlenül 
azonban 6 volt 
Prfíckler András

agy
arány*  

végződött, a tussdifferencja 
LASE javára. Ennélfogva 

dr. szövetségi képviselő
hirdette ki győztesnek.

6 p., 2. Unió VC. 2 
p., 4. EKAG 0 győző-

a LASE-t
Bajnok: A LASE 3 g; 

gy., 4 p., 3. VÁC 1 gy., 
leni, 0 pont.

A II. oazl. csapatbajnokságot 
husvét hétfőjén egész délelőtt, majd délután 
öt órától a késő esti órákig bonyolították le a 
műegyetem aulájában. A mérkőzések igen ne
héz küzdelmeket eredményeztek a három fa
vorit, nz MIK, NVC és a Hungária VC közölt. 
Az NVC nélkülözte a beteg Petschaucrt s igy a 
csapat nem bizonyult annyira egységesnek, 
hogy viszakerülhetett volna nz első osztályba. 
Ezzel szemben az MTK csapata: amelyben dr. 
Dietz. Erdélyt, Libeimann. Hamvai és Nyilas 
vívott, oly kiváló formál mulatott .hogy telje
sen megérdemelten jutott a bajnoki dinhez. A 
részletes eredmények a következők:

Selejtező mérkőzések: I. csoport: Postás— 
Sparta 9:7. Postás -FTC. 9:7. NVG—FTG 9:7, 
NVC—Spártn 8:8. 53:63 tussá rány.

A döntőbe az NVC és a Postás csapatai ke
rültek.

II. csoport: Hungária—MTK 9:7, Elektromos- 
müvek—MAFC 10:6, MTK-Elektromosmiivek 
9:7, Hungária-MAFC 13:3, MTK-MAFC 9:7, 
Hungária—ElcktronioSmüvek 9:7.

A döntőbe a Hungártn és az MTK kerül.

Döntő küzdelmek: I. forduló: Hungária— 
Postás 9:7, MTK—NVC 11:5.

wwwm mi nwiiijiu. ,■! .......

sikert aratott 
újításunk!

A közönség örömmel fogadta, hogy kevés pénzért tökéletes filmet, 
tökéletes előadásban (Western Electric-gópon) láthat féihelyárakkall

(A poklok asszonya)
Főszereplők:

Gustav Fröhllch 
Charlotto Susa 
Theodor Loos 

Kizárólagos joggal! 

ROYAL APOLLO
Előadások ma 4, 6, 8 és 10 órakór.

Az első előadásűD télhelyé rak! Jegyek 40 fillértől!
I 36,

első gólt lőtte, majd Borbély rúgta befeje 
zés előtt a Sabaria második gólját.

NICHOLSON- SLOVAN 4:1 (3:1)
A torna vasárnapi második mérkőzését a 

Nicholson nyerte a Slovan ellen.

Slovan—Snbarta 6:2 (2:1)
A Sabaria husvét hétfőjén is fáradtan moz

gott, ám a nagyarányú vereséget elsősorban 
Wetnhardt gyenge Védése okozta. A mérkőzés 
első gólja a 9. percben esett Belkő lövéséből. de 
hét perccel később a Slovan Vytlacik révón 
egyenlített, sőt az állandóan támadó Slovan a 
27. percben Scliery révén vezetéshez is jutott.

A második félidőben Nemre, a Slovan harma
dik és Mahactk negyedik gólját lőtte, majd öt 
perc múlva Mrkuritzka a hatodik gólt is az in- 
diszponáltál: védő Wtnhardf hálójába juttatta. 
Közvetlenül » mérkőzés befejezése előtt jutott a 
Sabaria második góljához, amellyel Borbély 
csak szépíteni tudott az eredményen.

Nicholson—HAKOAH 1:1 (1:0)
A győztes gólt a Nicholson egy perccel a befe

jezés előtt lőtte.
A bécsi húsvéti futballtornát tehát a Nichol

son nyerte a Slovan előtt, jobb gólaránya révén.

HUSVÉT HÉTFŐN IS GYŐZTEK A BUDAIAK
A Budai ,.11" turacsapata o Guernier francia 

miniszter által kiirt kupa döntőjében
a DInard labdarugó csapata ellen 2:0 (1:0) 

arányban győzött.
A budaiak mindkét gólját Polgár szerezte. Az 
együttes úgy technikailag, mint taktikailag pom
pás játékot mutatott és a közönség a csapatot 
szép játékáért nagy ovációban részesítette. A 
Budai „11" a mérkőzés után vonatra szállt és 
szerdán este 10 órakor érkezik meg a keleti 
pályaudvarra.

NVC—

IL forduló: NVC—Hungária 10:6, MTK —Pos
tás 9:7.

IIL forduló: MTK—Hungária 9 
Postás 10:6.

a Magyarország 1932. M II. osztályn kard
csapat bajnoka nz MTK csapata 6 ponttal.

3 csapat és 20 egyéni győtelemmcl.
2. NVC 4 ponttal, 2 csapat és 25 egyéni győ

zelemmel.
3. Hungária 2 ponttal, 1 csapni és 23 egyéni

győzelemmel. (
4. Postás 0 ponttal. 0 csapat és 20 egyéni 

győzelemmel.

Szerdán válogat 
a MÖSz a könnyít
és a weltersulyra

Vasárnap kerül sorra a tizenharmadik ma
gyar--csehszlovák válogatott ököl vívó-mérkő
zés. A MÜSz szakbizottsága hat Bulycaoporlban 
már a mull héten kiválogatta a magyar repre
zentánsokat, mig « könnyüsuly és a wellersuly 
helyeire válogatóversenyt rendelt el, amelyet 
húsvéthétfőn tartottak meg n Bekctow-cirkusz- 
hun. Kilenc pár csapott össze s ezek közül né- 
hánvan érdekes küzdelmet vívlak. Különösen 
jól dolgozott Dallas valamint Ecsegi. aki azon
ban a bírák igazságtalanul lepontoztak Kerekes
sel szemben. A közönség emiatt

ékteleu füttykoncertet reodezett,
tehát nem minden ok nélkül ... Vájjon mikor 
lesz már rend egyszer tt bírált között*! ... 
Egyébként meg kell jegyeznünk, hogy a Beké- 
tow-cirkusz jéghideg helyisége nem volt meg
felelő a válogató-versenyre s nemcsak n ver
senyzők. de a közönség is, nagyon panaszkodott 
a csont fagyasztó hideg miatt. A csehszlovák 
mérkőzésre a függőben levő két súlycsoport
ban n MÖSz szakbizottsága a húsvéthétfői ver
seny alapján szerdán este dönt véglegesen.

Rendezte : Jósét von Sternberg
Főszereplők:

Mártoné Dietrlch 
Anna May Wong 

Cilwe Brook
Kizárólagos joggal!

FÓRUM
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BÍCÍl CSAPATOK INVÁZIÓJA KÖZÉM- 
EVRÖPAB4.N

JVSC-SK Narhr>d 31 — Berlin1 
Hi’rtha—WAC 5:1. — Köln: Admira—Köln
komb. 1:0. — Elberfeld; Admir.i— Elhcrft 1<1
válogatott 7:1. — Fcuerbach: SV F'iierbach — 
Érieket. Vienna 4:3. — Lipcse; Wuckvr—Dl G 
(Prága) 6:4

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

A Soproni FC a 
iá egyik jónev

X Salyrts Merencséllcntég ez ökölvívó Stü- 
vétség délkerületi bajnoki ökölvívó-versenyén. 
Szegedről jelentik: A MÖSz délkcrűUlének meg. 
bírásából az SzTK kétnapos verseny keret -ben 
bonyolította le a délkerületi ökölvívó ba jno' i 
mérkőzéseket, amelyek sorón ftlyos szerencsét*  
lenscg történt. Husvttvasárnupjá.i, mialatt az 
előmérkőzéseket vívták, Bibi Sándor 21 é\es 
békéscsabai versenyzőt ellenfele oly szeren- 
esetlenül ütötte meg. hogy azt eszméletlen ál
lapotban kórházba szállították. .1 . versenyző 
n’inkcslyolyapeamodást szenvedett és állapota 
életveszélyes. Az uj bajnokok a követ! zik: 
Légsuly Tburv (SzTK). Baniamsuly: Kakas 
(SzTK). Pehelysúly: Bodav (SzTK) Könnyű- 
súly: Huszti (SzTKi. Weltersuly: Zoml>< ri 
(SzTK). Középsuly: Víg (SzTKK). Klsnehézsuly: 
Bírá s (SzTK . A nehézsúlyban az. első k« t 
helyért versenyző Badnait és Luszkát a biró 
többször Is figyelmertnite a komoly küzdelemre. 
Mivel ez nem használt, a biró minél a két ver
senyzőt diszkvallflkálla s a harmadiknak hc-‘ 
Igézett cllnczét (HTVE) jelentette ki bajnokink. 
A csapatversenyben az SzTK győzött 4ő ponti- 1 
a HITE cs a Békéscsaba MÁV 8 pontja ellen.

X A Szeged FC legyőzte n helyi amatőr, 
válogatottat. Szeged proficsapata o helyi váló*  
gátoltakat 6:1 Í2:l) arányban gyöHc h*.  A 
gólokat Orosz (3), Harmatli, Hanti, és Korányt 
lölték. Az amatőrök gólját Molnár szerezte.

X Sopronban neinz<4kö/.i meccs volt 
husvétkor. A Soproni FC n bécsi másod
osztályú liga c.gvik jónevü csapatát, a 
Nordstcrnl látta vendégül. Az eredmény 2:2 
volt.

X Futballmeccsek n vidéken. Sopron: Tata
bányai SC—Soproni Vasutas 2:1. Biró: Groj 
Gvörgv (Győr). Bajnoki. — Pécs: l»A AC-* 
|>XC (\ -}_ PSC—Eszéki Olympin 3:0. ■ -
Zalaefjerszeg: ZTE—MOVE ZSE 2:2 (vasárnap } 
MOVE ZSÉ-ZTE 3:1 (hétfőn'.

X Corlnthlán-dljmérkőzés. Vasárnap délben 
látszották k m Hungárifi-uti pályán a Cúikot i 
TC—FTC mérkőzését n Corinthian-vándordijci t, 
amelyet 3:1 (0:1) arányban a vidéki c ápát 
nyert meg.

X Mérkőzés a II. profiliga bajnokságáért. 
Husvét vasárnapján j.íl-zolták le Soroksáron a 
Soroksár—Megver bajnoki ligamérközésf. ame
lyet 3:2 arányban a Soroksfr nyert meg. Fél
időben a Megver vezetett 2:1 arányh-n.

— Czája József legyőzte a br’or Karschl. \ 
husvclvrt‘árhnp megtart*  tt professzión! fa mr- 
kozomérkörcs eseménye Czája József é*  » 1 •>- 
|or Karsch küzdelme volt. Czája jó formában, 
(7 perc alatt dobta a bajor matadort A leg
fiatalabb proflbirkozó Teír László dr. 9 peru 
alatt fektette két vállra Szatmáryl. T«<r dr. 
igen technikás birkózó, akinek a ‘zakóitok 
nugv jövőt jósolnak. A bolgár Ivunoff 12 peru 
alatt győzte le Szórádit 

LOSPOKT
Budapesti ügetoversenyek

A húsvéti ünnepeken az iigclősporl kel klasz-i 
szikiis versenyt! liilották le, a gróf besseivfl.l 
Alajos emlékversenyt és az Elnöki dijat. Az 
előbbit Oly nyerte fölényes stílusban, az Elr.öla- 
díjban pedig a nagv karrier elüti álló Mttscieai >• 
győzött. A részletes eredmény a következő:

Vasárnap: I. FUTAM: I. Broadway iát. MI
CIKE (5) Marschall, 2. Melinda (ő) Maszár 1 ., 
3. Sellő (pari) Stein. E. m : Karola. Erik i O., 
Dombóvár, Bufclcjt/í, Ibrány. Tót.: 10:163, 24, 
35. 15 Olasz: 175. II. FUTAM: 1. Papp M. 
KATINKA (pari' Maszár F. 2. Leopárd tői 
Vorst 3. Minin (5) Kovács II. F. m.: Hajni lka, 
Tarnerlan, Ili, Eszter II. Munkács. Ugrabufi i, 
Snperlot Tót.: 10:21. 15. 21. 22. Olasz: 81. HL 
FUTAM: I Lói I M. GÉZENGÚZ (I1,,) Feis.-r, 
2. Fciives (5) Bcnkö. F- m. Dante (mint 2 ik 
dlwkv.i. Libertás. Kedtos. Tol.: 10.30. 13. 35. 
Olasz 79. IV. FUTAM: 1. Gyulai isi. OLY (3 m 
Feiser. 2. Guardion Brookc (5) Zwillinger. I . 
m.: Guardian Todd. R> vizionarius. Tol. 10 12. 
Olasz 27. V. FUTAM. I. Burjáspusz'.td mén s 
ERIKA (4) Maszár F. 2. Éber B (3) Kovócy II.
F. ni.: Gitnna IL, lngcborg. Dariua, Bc.ssle. Tót : 
10:98. 47. 35. Olasz 50. VI. FUTAM: 1 Baranyai
l. ESÉLY (parit Fitvó. 2. Sony Boy IL («) 
Maszár I. 3. Sára (4) Kovács 11. F. ni : Mii ha. 
Ipse, pnrlttvn. Magdolna. Thvra, Favorité. Tol.: 
10:20, 13, 25, 20. Olasz. 71.

Hétfőn: I. FUTAM: I Látrónyi isi TOMMY 
(pori) Masrór I. 2. Patrícia (pari) Zwillingi r 3, 
Özön (2!») Feiser F. m.: Buhcnvi, Ásta C'iid, 
Nahát. Rózsi. I rlnr. lót : 10:17. II, 11. 11. 
Olasz 27. II. FUTAM: I. Galgngvörki in. TA- 
MERLAN (pari) Maszár F. 2. |wa (l'. i Wien, 
ner. F. m.: Thvra, Ugrahugra, ürgftár, Fu*s.  
Tol.: 10:19. 16. 16. Olasz 29 IIL FUTAM: 1. 
Kossuth L. MUSCICAI’.A (pari) Kallinka 
Generális (8) Jónás. 3. Viki (16) Maszúr 1.
m. : Envém IL, Flórika, Páris hínva, Bcnnv. 
Tót.: 10:10, 16, 35. 27. Olasz 174. IV. FUATM: 
1. Hollón Isi. NERADIAN 13 rl Félsér 2 St»1;.om 
M) Maszár 1- F. nv Kitana II., Dembovár, 
Jóin# O. S. Feri. Tol.: |0 10. 10. 11. Olást 22. 
V. FITAM: 1 Wéber M DÁRDA (31 Haat. 2. 
Delirium (5) Kallinka. 3 Lord Ida (7:10) Mar- 
schall. F. m.: Gjerdan, Conrad, Jutalom. Tót.: 
10:46. 10. 41 Olasz 100. VL FUTAM: 1. Nemes
G. ELIASZ ipari) Zwillinger. 2. Kacér (2) Mu« 
«zár 1. 3. Ali Rába -«) RenkA F. m-: Tftinn

I
íminl 3 ik diskv.l. Nin<« tovább. Lili of Párnak, 
Láva. Rikkancs. Tol.: 10 zt, 13, 14. 27. Olasg 
36, r

2. 
F.
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A keresztrejtvény-olimpiász
Vili, számú divat keresztrejtvénye

DrkOldrnilAli: m I , 41. 4* M. iróniu vlitilnfrs, továbbá a 7., II. 4* II. tzámu függőiig-* torok.

Németh Béla osztrákokat 
vert a munkás mezei 

bajno' ságon
Osztrák munkásatlé

ták részvétele téllé nem
zetközivé a munkás me
zei bajnokság mezőnyét, 
amely igy is csonka 
volt, mert

a Vasas és az ESC 
hosszutdvfutól távol
tartották magukat a 

versenytől.
A Népligetben kijelöli 

startnál így meglehetősen 
kevésszámú versenyző 
állt fel az Indító hívá

sára. Szenior és ifjúsági Ncmdh
versenyből állott a
munkások cross country bujnoksága, míg az 
osztrák futók - a bécsi VAFÖ kötelékébe tar
tozó versenyzők — miután csak háromtagú 
expedícióval jöttek, külön hármas meghívást 
csapatversenyben vettek részt.

A részletes eredmény:
Szenioruerseny (Táv kb. 5500 m.) 1. Németh 

Béla (MTK) 17 p 50 mp, 2. Sajtos (MTE) 18 p 
04 mp, 3. Csaló (MTE) 18 p 42 mp, 4. Bayer- 
lein (Becs) |9 p 05 mp.

Ifjúsági verseny (Táv kb 3200 m) 1- Mezei 
(MTE) lt p 38 mp. 2. Einwiller (MTE) 11 p 
53 mp, 3. Seben (MTE).

Az ötös csapatversenyben: 1. MTE 18 pont
tal, 2 Nyomdai Sporlalnkulatok Egyesülete 64 
ponttal, 3. MTEb) csapata.

Budapest székesfőváros vándordíját az MTE 
nyerte.

Vimlnl'« torok: I. Kozmetikai divat. 14. Egv szövet- 
■ i’Xf. de kalap :» van iljen. 15. Nem nagyon erkölcsös. 
17. Kínai sulyegjség. II, Óriási bal. 21. Külföldi állam 
rövidítése. 22. Tantárgy ír egyetemen. 25. Személyes név
más. 24. Férfinév 24. tsucslornyocskn u gól építészet- 
b<n 31. Magyanil: - enyém. 21. (.izgató# föld. II. Igyc- 
kert a n> rimába szegődni. II. Vidéki házak éléit találbató. 
32. Ige. 14. Orosz Mmszervezet. 31. I mura a francia né- 
g'ftben 37. Sreicncséilen sorsú királyunk monogrammja. 
3d*  Nem minek az égig (ékecet hiányzik). 4». Egy kfcifS- 
inért biilannlás alak monogrammja. Csak azért került a 
divst-rzjtvénybe. mert u neve hasonlít a sapkához. 41. 
Nöl név. 41. Rang. 44. Magyar író. 44 Van Ujcn mese is. 
4b. E célra kezdheti (.nagysága lészére a pénzt gyűjteni. 
4». Orgonantövést keresztnevének kezdőbetűjével. 51. Laki
hegy. II. Vallás rövidítése. »». A Imdltotja — Ilyen ntj- 
gyal ti van. >4. Mulató szó. M. II. Z. A. 47. Ilyen Ínség 

h van M. Angol férfinév. M. Divatos nrcszin. 12. Egv 
névutú. ál. Állati fekhely. 44. Női divatcikk — fo
netikusan. 45. Nagy selyemáru úzlrt a Belvárosban.
Fér hónappal ezelőtt egv e-omó Áruházát hívtak ezen a 
véren. 41. Bosszantó, ha a selyemharisnya ilyen. 74. 
Rabbi. 71. A fordított ja — bucsuzkodós. 72. Gondol 74. 
Tíz - angolul. 73. I.tfy japán mrgvság 77. Gandhival kap- 
< ólaiban %-kat emlegették. 71. A perwalmndában fontos, 
hogv selyemből Irgten. 14 N rgv épület az Andróssy-uton 
42. Mostanában a legdivatosabb mugvar regény, (a)

Függőleges sorok: 2. Véd. 4. Hónap rövidítése. 4. A 
„Hétfői Napló" egyik szerkesztője, 4. Cseppet sem 
csinos. 6. Rövidítés számok előtt.. 7. Szólásmondás, 
mely azonban nem maradhatott ki a divat-rejt
vényből. 1. Nem vilódi. ». Kitűnő paripa. J4. Száj
víz. ti. Levegő. VJ. Fontos, bogy na legyen bor
sos. 13. A „felső tizezer". 14. Aki a 7. függőleges sorral 
nem azonosítja magát, annak Itt szolgálok elégtétellel. 
11. Bájos szerelmi tere-fere. 24. Ma még nevetsz, hol
nap ..... 21, Egy szippantás a nikotex faintosból. 23. 
Cukrász-specialitás. 25. Hárfa. 24. I vei a végén, igy hív-! 
jók a gverekek a futballozást. 27. Trónja vesztett király
né 21. Kecske hangja. 85. Erdélyi Béla kiveheti részét 
bőven belőle. 33. A német választásokon több ezer ilyen 
helyiség voll. M. Estélyi ruha. 34. Kalapüzlct a Károly- 
kőruton. 41. A Duna neve az ókorban. 42. Mindenfélét 
lehet ida telerakni- (névelővel). 44. A 2. függő
leges félmult alakban. 43. Ó-val a végén sulyeg.veség. 44.

. . ium. 47. Folyó (az első és második betű fel van 
cserélve). 42. Ruházati cikk. 44. Rendőrségi rovatban ol
vassuk, bogy az öngyilkos ezt szokta felvágni. 45. Ez is 
egv finom ruházati cikk. 47. Vicces. 64. Ige. 44. E-vel a 
közepén nemzet 41. Figyel. 62. Levegő — klasszikus nyel
ven. 47. Férü-név. 44. Részemről ez a divat. (Bocsánat!) 
73. Oltalmaz. 73. Megy. 75. Rokon. 74. Elegáns világfl 
zsebéből nem hiányozhat. 78. Szomorúság. 71. Tagadősző. 
14. Cselekmények mozgatója. 81. Német prepozíció.

GÁL GYÖRGY

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

is. 2 jegy a Radlus mozgóba

14. 2 jegy a Palace mozgóba

15. 2 jegy az Orion filmszínházba

f6. 2 jegy az Omnla mozgóba

EBRERes FIAI
V1IL, Karpfenstein utca 2a 

heti ajándéka :

17.
egy fényezett 
ékszerkazetta,

18 4 pár GE-U! harisnya
I ílnia'A harisnya-,kesztyü-üzletéböl" ralll tsyllia Ferenelek-tere 2.

1 pár G. F. B. harisnya
nnt IT7ED te UAI AOT 26 óve fennálló kötöttáru, febór
I ULIIttn tu HMlKOZ. n<*mil  stb. divatáruházáböl, 

Vili,. Józief-körut ta. szám.

1».

20.

VI. számú sportkereastrejlvényünh nieglejtéser
VÍZSZINTES: 1. Schlosser Imre. 64. Doktor Bárány 

1 FÜGGŐLEGES: 3. Ferencváros-Újpest. 54. Milleneumi 

dij
Közöljük néhány további sornak megfejtéséi Is. melyek 

beküldése azonban kötelező nem volt:
VIISIINTES: 1. I'cltzcr. 26. Barcelona. 74. Olimpikon.

” fÍ'GGöV.F.GF.S: 1. raddock. 81. Jean Táti*.  23. Spor

tolás. 64. llalassy.

A NYERTESEK NÉVSORÁT .HÍREK" ROVATUNKBAN 
KOZOUCK.

JövS héten F lm *•  moll k»r«B«lre|lv*nv

Heti ajándékaink nyerteseinek névsorát valamint mai 
Vili, ez. keresztrejtvényünk megfejtését április tt-iki 
szAmunkbnn közöljük.

Megfejtések legkésőbb április 2 án. szombaton adandók 
postára. ___

A pályázatuk a Hétfő) Napló szerkesztőségének el
mére (VII.. Eriséiül körút 4.) küldendők. A boritékrn 
leltünően rá kell Imi: REJTVF.NYOI.IMP1AS7.. Olynn 
pályázatokat, melyekhez a 2 oldalon található megfejtéül 
szelvény nincs mellékelve, nem vehetünk figyelembe.

Rejtvény ügy ben személy esen, kizárólag kedden és 
szerdán délután '.2 és 3 óra között értekezünk.

ne leienie el a oldalon laiamaiti 
megfejtési szelvén yi felragasztva bemiidem

018 QVIflTEnGEDlSvflL 

rlhn» ala S FEnYÖlLlRTTOL

BOPOTVniÖVÍZ
EGY PERC PLOTT

PUHÍTJA BSZOKŰLT

”• Olcsó Rákos. Donany-u. 63 aianúexa:
1 drb. Rumba oullmiier

Az olimpiász lOdilairöl lapunk más helyén talál 
részletes teiuiiágositást.

Mai keresztrejtvényünk dijai a következők:

t1 asziaiw 6 szaluval
: BLAU ALEÍRT
Hentesáruinás-: Vili,, Contl-n. 1. leírton: 42-2-2H ói SO4-57 
Fiókok Berlini tér 2. Király-u.M, l)<>b-n. lö, Rákóczi-ut 54 

.ZX i rúd cssmegeszalámi 
leavirttllk. feh ivottak éi» hentesáruk legjobb és lég- 

olcsóbb bevásárlási forrása

'I. Egy darab

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

is használható.
Adja a Philips Hédid ós Villa, 
mosságl HU, V., Ltpót-körút 18. sz

& 2 darab elaörendO zsöllye, a

vígszínház 
„a meitosagos asszony trafikja**  

c n»g>Mk<:ü tíjdonságához.

7. X-sxrmélyes varaora-menü

Dénes József
shrvaarnok-éttermében, Vili., József kUrxit 4. 
Egész éjjel nyitva! I.e>e*knlőn lcpc«ségvk. halászlé nappali 

árak ii ellett.

22, 6 iubu*

DIANA FOGKRÉM
1 darab DIVÁNYPÁRNA 
moHiwtó Rétiét sztnesnyomo es Hmeszitögyar
Budapest, VI., Csenger.v*titca  47. az.,tn.

ECHOraűiúiámoa
DÉNES TESTVÉREK rArtlóUzletéből,

24. 23, VI, Teréz-körnt 26.

3 aonoz Boxy cmoHrem

« 2 darab elsőrendű zsöllye, a

KIRÁLY SZÍNHÁZ 
„MISS ISMERETLEN" 

_________<•. mulatsAgo*  uj nagy operett)*heg.

1 drb. ezüst ceruzára 
Tlllomann Sebestyén T,

ékszcrüzlotéböl.
tmtWMllHIllMi H MZIIWI RB9V vAlRI/lfttóM.

Nagy csomag 
eredeti h

PaszlörözöliHELLERkrömsaii
ygientkus plombáit gyári csomagolásban

Lü. r<r»sV*«> fcO- <ll«M<fot»ono«

" 6 nagy doboz Egger meiloasziliia

“ 5 darab mEisiER Kezmosűszagpan
23 1 doboz

Dreher-Maui csokoisdá
8 500 Y forgókondenzátor

Gyárija a rele.ongyór rt_________

88 1 asztali golf(áték
L1EBNER ZSIGMOND

V.. Szent Istvún-tór 3. játólvüzletébŐI

A versenyt ezúttal n Nyomdai Sportalakulm 
tok Egyesülete rendezte.

X Koch Károly temetése. Koch Károly, « 
Pannónia Evezős Egyesület volt vezérevezőse 
47 éves koráh-n elhunyt. Husvélvasárnapján 
délután temették el a sporttársadalom nagy 
részvéte melleit a Kcrepesi-uti temetőben. A 
végtisztességen az Evezős Szövetségei Perger 
Ferenc dr. kormónyfőtant>sos elnök, Kalllvoda 
Ferenc igazgató és Kirchknopf Ferenc dr kép. 
viselték.

X Profi—nmatőrmérkőzés Szegeden. Széped
ről jelentik: Husvét vasárnapján a Szeged IC 
barátságos mérkőzést játszott a csabai Bohn 
Sport Clubbal, amelyet 4:1 (3:1) arányban le
győzött.

X A BBTE futói dominállak a szegedi cross- 
eountryn. Szegedről jelentik: A Szegedi MTE 
husvétvasárnap országos mezei futóversenyt 
rendezett. A 3000 méteres távon rendezett ver
senyt a BBTE futói uralták. Az egyéni verseny 
helyezési sorrendjében az első négy helvet a 
BBTE atlétái foglalták cl: 1. Gergely 17.4Ó mp. 
2 Verhöczy 3. Piros. 4. Kneewcll. 5. Széli (Sze
gedi Vasutas). Csapatversenyben: 1. BBTE 13 
p 2. SzMfE 53 p. 3. SzAK 68 pont.

X Debrecen u.| blrkózóbajnokai. Debrecen
ből jelentik; A DMTE szombaton és vasárnap 
rendezte Debrecen város birkózóbajnokságait. 
Az uj bajnokok egytől-egyig a fővárosi vendé
gek soraiból kerültek ki- Légsuly: Gyarmati 
(Testvériség). Pehelysúly: Németh (MÁV . 
Könnyüstily: Nagy (MÁV). Kiskőzépsttly: Varga 
(Törekvés). Nagyközépsuly: Pető (HAC). Kis- 
nehézsúly Sárdi (HAC). Nehézsúly Bajgál 
(B. Vasutas))

A szerkesztésért és kiadáséri felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

31. Egy drb.

Sport-szemüveg 
CHMURA^S?: 
Vidékén: Pécs, Győr

82. 1 üveg Friedler-féle szabadalmazott

GAMMA WSÍ GAMMAh’^:
Frledler laboratórium, VII, Murányi-utca 46. Tel. J. 464—71,

53 >/, évi előfizetés március 1-től a

liindémjjali Magyar Kézinmnkaujság-ra

a uatea rtöiúieciiniHíi es vitt. rt.
heti ajándéka:

egy drb. HX 406. tipusu nagyteljesítményű kolloid katudu 
telepfütésü modern rádlócsö.

36.
Bgy 
dotioz 52CADEAU“
37. \ dohán.vzás’ól eredő kellemetlenségek, valamint

köhögé , rekedtség ellen csak

KALIMENT
gyógycukorkát használjon.
Heti ajándék: 2 nagy családi doboz. Tartama : 2C0 drb,

83. 2 elsőrendű Jegy a

KOlffiÉDIfl-ORFEUMBn
3fi, 40, 41. Utalvány

1—1 nagv fónyképfelvételre
PoDuda Aifiűd IV., Ferenciek-tere 2. Fel.: 89-7-91

Legszebb, legolcsóbb, lognagyobb választékú Álló 
lámpák, falikarok, bronz-és márvány-trókészletek- 

AfaillAnffrlS es VliftgltAa rt Budapest VII., IxSBlIflrlllH Lrzsébct-Iő:ut 41. sz. Ajándéka w*""  egy modern Dronz-cfgarettaeloltó

42.

43. BLAZSEK késmflves és mtiköszilrils < ég
IV, Ker.Rkeméti-u. 1. Fiókok: V|J, Rákóczi-ut 56. és 

IX. Kákor-u. 1> e heti njAndéknt

6 ürD különleges unom Biazsek önöoroivagenge 
es .gy drö. rudhoroivaszaopan

Egy darab komplett44.

46. Uialvány egy darab
olasz kerámiára

SzAlllllla : KONZERT RT. rádió- és grnmofonlizle<0
IV., Váci-utca 23. Olasz kerámiai tárgyak kiárusítása

7. Utalvány 1 Üveg kölnfvlxre

Fritz Zsigmond
özlsmert lllatszertárába, RÁKÓCZI ÚT SZ.

48. •/, évi előfizetés március 1-től a

Rádió es Foioamatör-ps
‘yestoa m«9

ós e^y csőm-" le.es ,<>ckn
Herceg Esterházy husárugyárából.

50. 1 könyv

NOVAK RUDOLF ás TAKSA
kftnyvkereskodéRétiöl.

MOMAlUll A CLUBIs AYOMD.U UtlNTUCT 11. T. KORFUBGÓüí l'ELN, BVDAPEST, VI, AH.ID1 LCCA 8. «■ M0MUA1GAZGATŰ: HAVAS M.


