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Szllüsőgessé vált a nyílt Kotlámig cselekedet - mondta a pénzügy l bizottság 
- és sürgésen kell cselekedni - nyugalmi időszakot kell teremteni és 

eleiét kell venni minden bomiaszld törekvésnek

Tardieu es MacDonaid szenzációs nyilatkozata
Hétfőn délelőtt megérkezett a külügymi

nisztériumhoz «a Népszövetség pénzügyi bi
zottsága jelentésének hivatalos szövege, 
amely tizenkilenc sűrűn nyomtatott oldalra 
terjed.

A jelentés bevezetésében tulajdonképen az 
osztrák, bolgár, görög és magyar pénzügyi 
helyzetről ad részletes képet a Népszövet
ség tanácsának és felhívja a tanács figyel
mét azokra az általános szempontokra, ame
lyek az említett államok mindegyikére egy
formán vonatkoznak és minden további 
.vizsgálat alapjául kell, hogy szolgáljanak.

Mindenekelőtt megállapítja, hogy akár 
milyen tévedések is történtek a költségveté
sek összeállításában és a kölcsönpolitikát il
letőleg,

az ezekben az országokban tapasztal
ható nehézségeket olyan általános, ' az 
egész világra kiható okok vallották ki, 
amelyeket ezek az államok önmaguk

Sürgősen kell
A világkereskedelem egy folyton íoko- 

Tudó megkötöttség alatt áll. A pénzügyi bi
zottság véleménye szerint döntő fontosságú, 
J’ogy a hitelező államok megértsék ezt a 
helyzetet és eltüntessék azokat a sorompó
kai.

amelyeket különösen azok elé az álla
mok dó állítottak, amelyek valutájuk 
stabilitásának biztosítására átmeneti 

védő Intézkedéseket tettek.
A pénzügyi bizottság nem hiszi, hogy 
a jelen órában a probléma végleges 

megoldásához lehet fogni.
Lnnék a megoldásnak az elemei niég isme-

A helyzet figyelmes megvizsgálása után a bizottság arra az. eredményre jutott, 
hogy Immár szükségessé vált egy nyílt kollektív cselekedet, még pedig az álla
muk garanciájával a nemzetközi pénzpiacon kibocsátott kölcsön formájúhun. 
A pénzügyi bizottság kötelességének túrija újból rámutatni, hogy sürgősen kell 

cselekedni.
politikai körökben, amint ismeretessé 

Vili. — nagy megelégedést keltettek a nép- 
»z<iv<iségi pénzügyi bizottság jelentésének 
,r«)st közölt, még eddig ismeretlen részletei 

kétségtelennek tartják, hogy u bizottság

elhárítani nem voltak képesek.
A pénzügyi bizottság, mikor tavaly októ
berben Budapesten összeült, azt remélte, 
hogy az érdekelt hatalmak hamarosan ren
dezni fogják a legfontosabb pénzügyi prob
lémákat, igy a politikai adósságok kérdését.

Ma azonban kénytelenek megállapítani, 
hogy az általa

a különböző országok megsegítésére ja
vasolt eszközök mindinkább elégtele

nekké válnak.
mivel az említett nagy kérdések mindezideig 
nem nyertek helyes megoldást. Közben a 
világhelyzet még súlyosabb lelt.

A válság okát nem szabad az érintett ál
lamokban belpolitikai vagy belső közigaz
gatási téves intézkedésekben keresni. A be
következett súlyos VHlsíg nem érte volna el 
ezt a fokot, ha a világpiaci árak nem omlot
tak volna össze.

cselekedni . . .
rétiének és nem is állapíthatok meg mind
addig, mig Európában és másutt uj helyzet 
nem alakul ki.

Ilyen körülmények közölt a válságban 
szenvedő államok hibát követnének el, 
ha végleges rendezéssel próbálkozná

nak meg.
Most csak arról lehet sző, hogy pillanatnyi 
nyugalmi állapot éressék el, amely alatt a 
kedvező tényezők jótékony hálásukat ki
fejthetik. Ezalatt a nyugalmi időszak alatt 
elejét kell venni minden bomlasztó törek
vésnek, amely jelenleg még megnyilvánul.

nak az a nyomatékos figyelmeztetése, 
sürgősen kell cselekedni, az április 
összeülő Népszövetségi Tanácsra is 
teszi a maga hatását.

hogy
12 én
mr-g

Egyébként Tylor, a Népszövetség ma
gyarországi megbizottja, a pénzügyi bizott
ság tanácskozásai alatt állandóan Genfben 
tartózkodott, aminthogy ott fog maradni a 
tanács ülésezései alatt is. Valószínű, hogy 
a 12-én kezdődő tanácskozásokra — mi
után elsősorban pénzügyi kérdésekről van 
szó — kiutazik Korányi Frigyes báró pénz

Tardieu és MacDonaid találkozása 
Londonban

A dunai konföderáció, a leszerelés, a vámtarifák 
és a jóvátétel kérdéséről tanácskoznak

Az elmúlt kettős ünnepnapon egész Európa 
szeme London felé fordult. Az angol főváros
ban külpolitikai szempontból egész Európát 
érdeklő nagyjelentőségű tanácskozások folytak 
az angol és a francia miniszterelnökök között. 
Ezen a tanácskozáson

a sokat vitatott dunai konföderáció volt 
a szőnyegen forgó kérdések legfontosabbja 

és azok az eredmények, amelyek egyelőre még 
nem nyilvánosak, de a tanácskozások végén 
létrejöttek, uj irányt látszanak szabni Európa 
gazdasági jövőjének. Az angol és francia ve
zető államférfiak tanácskozásairól és a holnap
után megkezdődő nagyhatalmi konferencia elő
zetes tárgyalásairól a következőket jelentik tu
dósítóink:

London, április 4.
(A Hétfői Naplő tud 'isilójának tclcfonjelen- 

lese.) Tardieu miniszterelnök, Flandln pénz
ügyminiszter és a londoni angol-francia kor
mánykonferencia többi francia megbízottja

vasárnap este félhat órakor érkezeit meg 
Londonba.

A francia vendégeket a Victorin pályaudvaron 
MacDonaid és Sir John .Simon külügyminiszter 
fogadták. Tardieu vasárnap A’icDonald ven 
ilége volt ötnegyedéin) hosszat időzött az an
gol miniszterelnöknek Dowiiingstrecti palotájá
ban. majd szállójába visszatérve, nyilatkoza
tot adott a sajtó képviselőinek.

— A megvitatásra kerülő problémák — mon
dotta a francia miniszterelnök európai problé
mák s ezért

valamennyi európai állam kormányának 

ügyminiszter is. Amennyiben azonban a 
költségvetésnek a képviselőház elé törté
nendő beterjesztése szükségessé tenné, hogy 
idehaza maradjon, az esetben Walkó La
jos kü'ügyminiszter fog résztvenni a Nép
szövetség ülésein majd a kormány meg
bízásából.

kötelessége, hogy szolldárlsnn vegyen részt 
a nehéz munkában.

Francia és Angiin értékes, kipróbált baráti kap
csolata és az a felelősségérzet, amely áthatja 
mindkét kormány tagjait, továbbá az a tudat, 
hogy olyan eszközök fölött rendelkeznek, ame
lyekkel a problémák megoldását kezdeményez
hetik, vezeteti ahhoz a gondolathoz, hogy a 
két kormányelnök tanácskozásra üljön össze.

Röviddel később MacDonaid is nyilatkozott 
a sajtó képviselői előtt. Kijelentette, hogy 
Tardieuvaí semmiféle előzetes megállapodásra 
nem jutottak, csupán előkészítették a szerdán 
kezdődő konferencia anyagól.

A felek egyenrangú félként ülnek le a tár
gyaló asztalhoz, valamennyi nagyhatalom 

egyformán megleheti javaslatait.
A megbeszélésen elsősorban a dunai problémát 

itatják meg. A kidolgozandó politika a koope
ráció politikája mindenkivel, aki teljes erejével 
a békéért hallandó dolgozni.

— Segíteni akarunk - folytatta nyilatkoza
tát MacDonaid — és ha

bárki, aki akár belföldön, akar külföldön 
bajt akar okozni, bármilyen okból, vallja 
ezt he nyIliim, mert az Ilyen törekvések el

lenséget Európa békéjének.
Olyan megállapodási akarunk, amely összhang
ban álló az összes érintett nemzetek érde
keivel.

Vasárnap este a francia nagykövetségen 
bankett volt, amelyen MacDonaid és a külilgy 
miniszter is jelen volt.

Hétfőn korán reggel megkezdődtek a tárgya-
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lások. F.lőrAen MacDonaid n külügyminiszter
rel, majd a kincstári kant cllArrnl és a keres
kedelmi •miniszterrel tanácskozott. Később ér- 
kezelt Tardieu és !• hindin. A megbeszélések 
rövid ebérlmegszakitiissal a késő esti órákig 
folytatódtak.

Kiszivárgott hirck szerint a londoni tanács
kozások napirendjén « dunai államok gazdasági 
együttműködésének kérdésén kívül a lestere 
léi problémáin, a vámtarifák ügye és végül a 
jóvátétel /« o háborús adósságok komplexuma 
is szóbakerült.

Déli egy őrskor MacDonaid a kablneftrrcm 
melletti ebédlőben villAsreggelil adóit, amelyen 
n tanácskozás résztvevőin kívül a londoni fran- 
r ia nagykövet. Rahludn, Sir Berbert Samud 
belügyminiszter és még néhánvan vetlek részt. 
Délután folytatták a tanácskozásokat.

este lord I.ondondrrry légiig) I miniszter 
adott ebédet, amelyen csak a két minisz
terelnök vett részt, hogy MarDonaldnak 
alkalma legyen folytatni a közvetlen esz

mecserét Tárd ieuvel.

A dunai problémát 
között megoldják —

London, április 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclen 

tése.) Tardieu <•» Macdonald megbeszéléseiről 
bélfőn este közös kommünikét adlak ki. A köz
lemény hangsúlyozza, hogy a megbeszélések 
főként azokra a gazdasági és pénzügyi nehéz
ségekre vonatkoznak, amelyek a Dunamedence 
államait sújtják. A két konnányclnök véle
ménye megegyezett abban, hogy

■ probléma megoldásához feltétlenül szük
séges ■ nemzetközi megértés szellemében

való együttműködés 
és at érdekelt hatalmak szoros és szívélyes 
közreműködése, amelyre a legalkalmasabb esz 
köz a négy hatalom konferenciája. A két kor 
mány reméli, hogy hamarosan sikerül majd 
megtalálni azokat a módszereket és eszközö
ket, amelyek a kérdés megoldására alkalma
sak. at eszközök meguálogatásában tekintettel 
lesznek a hatalmak érdekeire is.

MacDonaid az cgybegyült külföldi újságírók 
előtt a közös nyilatkozat kiadásánál hangsú
lyozta még, hogy

■ problémák csak valamennyi érdekelt ha
talom együttműködésével oldhatók meg.

Reméli, hogy olyan megegyezés jön majd 
létre, amely mindenkit kielégít. MacDonaid 
végül kijelentette, hogy

■ dunai problémát minden körülmények
között megoldják

és meggyőződése szerint ennek most már nincs 
akadálya.

Olaszország Magyarország 
mellett

Róma, április 4. 
f-4 Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclen

Lemondott a jugoszláv 
kormány 

Marinkovics külügyminiszter alakított 
uj kormányt

Belgrád, április 4.
A Zsiv kovícs-kormúny lemondott. A ju

goszláv fővárosban hétfőn délben futótűz
ként terjedt el a kormány lemondásának 
híre, nmeivel a lapok a koradélutáni órák 
bán különkiadásban közöltek. Zsjvkovics 
Péter kormányának hároméves működése 
alall tobhizben terjedtek el hirck, hogy a Iá
homok vissza akar lépni, igy az utóbbi he
tekben is. Ennek ellenére politikai körök 
ben is

a legnagyobb szenzáció erejével hatott 
a lemondás Ilire,

Zsivkovics tábornok hétfőn délelőtt mi 
iii'ztcrtanácsot hívott össze, amelyen a kor
mány tagjai elhatározták, hogv benyújtják 
a királyunk nz ossz kormány lemondását. A 
miniszterelnök lemondását azzal indokolja, 
hogy elérte azt a célt, amelyet maga elé tü- 
Z' tt 1929. január 9-én, amikor a király meg
hízta őt a kormány átvételével. Mint sem 
leges személyiség vélte ál a kormányzást s 
igyekezeti úrrá lenni a viharzó párlszcnve- 
Helyek fölült. Ez sikerült is neki — mondja 
« nyilatkozat — és sikerült biztosítania n 
jugoszláv egységet is. Miután célját elérte 
és feladatát végrehajtotta, elérkezett az idő, 
hogv uj politikai rezsim vegye át az ural 
mai és az uj alkotmányunk megfelelően ve 
réssé tovább a kormányzat ügyeit.

Politikai körökben a koradélutáni órák
ban már mint befejezett tényről beszéllek 
arról, hogv

az. uj kormányt Marinkovics, jelenlegi 
klllllgy miniszter alakít ja meg.

Marinkovics várható dcszlgnálása szin
ten nagv meglepetés, mert általában úgy 
tudták, hogy Marinkovics egészségi okok
ból a politikai élettől való visszavonulás

Kedden tárgyalja 
az elkészült jövő

A jövő évi költségvetés - mint értesülünk 
— most már teljesen késsen van és kedden 
minisztertanács elé kerül. Ezen n miniszter- 
tanácson bntHroznnk Hfelöl. h< gv a költség
vetés RIO millió*  keretének elérése érdekében 
továbbmenőleg milyen takarékossági iiilézko-

HÉTFŐIN APLÖ
KHencedlÜ IL keresztrejtvényének szelvénye

Név:... „...... ................ .................. ......

Lakás

Tardieu este 10 óra 30 perckor 
visszautazott l'árkba a Vlctorla-pályaud- 

varról,
útközben késziti cl kedden elmondandó beszé 
dél. A francia fővárosba délelőtt liz órára vár 
ják a miniszterelnököt.

minden körülmények 
mondotta MacDonaid

lése ) Grandi olasz külügyminiszter
hétfőn délután két órakor Londonba uta

zott,
miután Mussolinival hosszú megbeszélést foly
tatott. Grandi kedden este érkezik ar angol 
fővárosba és még a konferencia megkezdése 
előtt tanácskozásra ül össze MacDonalddel és 
nz angol külügyminiszterrel. Ar. olasz, kormány 

hir szerint — továbbra is kitart álláspontja 
mellett, hogy

elsősorban a sürgős segítségre szoruló 
Ausztria és Magyarország pénzügyi meg

segítésének kérdését kell letárgyalni,
továbbá, hogy Németországot és Olaszországot 
nem lehet kizárni a tárgyalásokból. Az olasz 
kormánysajtó különös megelégedéssel szerzett 
tudomást a Népszövetség pénzügyi bizottságá
nak jelentéséről.

Berlin, április 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának teelfonjelen 

lése.) Von fíiilom német külügyi államtitkár, 
aki a szerdai konferencián a német delegációt 
vezeti.

hétfőn hosszas tanácskozásokat folytatott 
Brünlng Kancellárral.

Bálom szerdán délelőtt érkezik az angol fő
városba.

Varsó, április 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Hivatalos jelentés szerint a londoni len
gyel nagykövet hétfőn megjelent a Foreign 
Ófficcban és közölte Sir John Simon külügy
miniszterrel, hogy

a lengyel kormány a legnagyobb szimpá
tiával viseltetik

a dunai problémák tervezett megoldásával kap
csolatban.

gondolatával foglalkozik.
Zsilkovics még a hétfő délelőtti minisz 

tertanács után megjelent a királyi udvarban 
és benyújtotta lemondását. A király el
fogadta a lemondást és

az uj kormány összeállítására nyom
ban megbízást adott Marinkovics kül

ügyminiszternek.
Marinkovics a délutáni órákban össze is 
állította már a kabinetet a régi kormány 
tagjaiból. Az eddigi miniszterek mind meg
tartották tárcáikat.

Este a Marlnkovics-kormány tagjai le
tették az esküt a király kezébe 

és holnap, szerdán mutatkoznak be a parla
mentben. Zsifkovicsot mint tábornokot re- 
aktiválták és átvette a királyi gárdahadosz
tály parancsnokságát. Hir szerint az uj kor
mány nem marad sokáig a helyén, mert 

rövidesen kiírják az uj választásokat.
Egyébként a szkupstinában bonyolulttá 

teszi a helyzetet az a körülmény, hogy a 
legutóbbi választáson nz úgynevezett állam
párt lista vezetője 7.sif kavics Péter volt és a 
képviselőket n Zsifkovics-listán választották 
meg. A tábornok most képviselői mandátu
máról is lemondott és igy felmerül az a kér
dés, hogy

■r. állnmpártnnk tulajdonképpen ki ■ 
listavezetője.

Az alkotmány értelmében ugyanis a lista
vezetőnek jogában áll megfosztani mandá
tumától azokat a képviselőket, akik meg 
választásuk után, a parlamenti periódus 
alatt kijelentik, hogy nem nzonositják nia 
gokat a listavezető programjával. Elénk 
vita tárgyát képezi politikai körökben, hogy 
ki veszi át a tábornoknak ezt a listavezetői 
szerepét?

a minisztertanács 
évi költségvetést 

dések leérnek szükségesek.
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter is 

mételtcn kijelentene.
hogy is ii j költségvetésnél elkerülni kí
vánja a tiszti lsétől HVtménvek ujabb le

szállítását,

miután a kormány tudatában van annak, hogy 
ez nemcsak a tisztviselői kart érintené közvet 
lenül, bane»n annak nagyon súlyos kihatása 
volna az amúgy is nehéz helyzetben lévő ke
reskedelemre és iparra.

Éppen ezért elsősorban az a cél, hogy
■ költségvetésben a dologi kiadásoknál ér

jenek el megtakarításokat.
Ez pedig úgy vihető keresztül elsősorban, ha 
intézményeket összevonnak. Ezeket az össze
vonásokat megkezdették a mérnöki hivatalok 
nál, amint többek közölt a szegedi államépité 
szeti hivatalt egyesítették a szentesivel.

Az a cél, hogy az intézmények összevonásé 
val a tisztviselői egzisztenciális kérdések leg
messzebbmenő tekintetbevételével, csupán a 
természetes apadás és apasztás folytatásával 
érjenek el bizonyos eredményt a takarékos
ság kérdésében.

Nyílt kérdés, de most már néhány nap 
múlva döntésre érik meg

a népjóléti minisztérium megmaradásának 
vagy megszüntetésének problémája, 

inért hiszen ennek megoldása már kifejezésre 
kell hogy jusson a költségvetésben is.

Végleges elhatározás e tekintetben még ma 
sincsen. Ar. cgységespárlban az a felfogás. I 
hogy '

Kommunista szeruezkedás ügyé
ben nyomoz a szegedi rendőrség 
Lepecsételtek a Szegedi munkásotthont - Kihallgatták 
dr. szepesi hnre fogorvost es a feleseget, dr. Szamok 
Sára orvosnőt, a szegedi szociáldemokrata párt kát 

vezetőségi tagját is
Szeged, április 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap reggel óta a rendőrség 
nagyszabású nyomozást folytat egy

kommunista szervezkedés 
leleplezésére.

Nagy feltűnést keltett, hogy vasárnap 
reggel dr. Szepesi Imre fogorvost és felesé
gét, Szarnék Sára dr. gyermekorvost, Sze
ged törvényhatósági bizottságának tagját, 
aki az urával együtt vezetőségi tagja a szo
ciáldemokrata pártnak, a rendőrségre kéret
ték, hogy különféle felvilágosításokat kér
jenek tőlük.

Szarnék Sára dr csak rövid ideig volt a 
rendőrség épületében, azután elbocsátották, 
de az uránál részletes kihallgatás vált szük
ségessé és ezért

dr. Szepesi Imre az éjszakát a detektiv- 
szobában töltötte.

Hir szerint mindketten most hallottak elő
ször azokról az ügyekről, amelyekkel kap
csolatban kérdést intéztek hozzájuk. Szepesi 
Imre fogorvost.hétfőn ismét kihallgatták és 
úgy döntöttek, hogy ezt az éjszakát is 
töltse a rendőrségen.

A vizsgálat során eddig negyven embert 
állítottak elő és ezek közül

tizenhétnek a kihallgatása még tart, 
mind a tizenheten a rendőrség épületében 
vannak. A kihallgatottak között szerepel 
Bucsczán Miklós, a szegedi Munkásotthon 
gondnoka, néhány fiatalember és

több szegedi diák.
A nyomozás során a rendőrség 
kétszer tartott házkutatást a Munkás

otthonban
és lepecsételte a helyiségekéi. Börbola Jenő 
rendőrfőtanácsos hétfőn telefonon tett je
lentést Budapestnek a szegedi nyomozásról. 
Hétfőn délután a rendőrség fölnyitotta a 
Munkásotthon lepecsételt ajtajait és a he
lyiségben ujabb házkutatást tartott. A 
Munkásotthon bezárásának a hírére Sze
gedre érkezett Kéthly Anna országgyűlési 
képviselő és Mónus Illés, a szociálde
mokraták országgyűlési frakciójának a tit
kára, valamint dr. Kiss Jenő, a vidéki szer
vezetek vezetője és ők hárman

Jelenvoltak a házkutatásnál.

A berlini adóhivatal lefoglalta 
Remarque bankbetéteit

Attól tartanak, hogy külföldön akar letelepedni
Berlin, április 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A berlini Bőrscnkurir jelentése 
szerint a német adóügyi hatóságok

lefoglalták Erleh Marin Remarqitcnak, 
a Nyugaton a helyzet változatlan világ
hírű Írójának a Danatbnnknál levő be

téteit és értékpapírjait,
Ar adóügyi hatóságokat erre a lépésre az 
késztette, hogv a híres iró az utóbbi időben 
többször olvan kijelentéseket telt, hogy 
Svájcban vagy Hollandiában akarna letele
pedni — ezzel tehát

meg akarják akadályozni azt, hogy a 
Németországban szerzett vagyont Idegen

Magyarországon készül
s árait 50%-kal mérsékelte a világhírű Morls- 2 pengőért kapható a siakiizlelekbcn. Ha 2 perc 
són borotváló krém gyár s igy a víz. szappan, alatt kényelmesen akar borotválkozni, ugv vsak 
ecset használatát feleslegessé leső Morisson bo Dr Morisson borotváló krémet használjon, 
rolváló krém czcutul —.60 £111., 1 pengő 20 és

takarékossági szempontbó' feltétlenül szük
séget a megszüntetés, illetőleg a beolvasz

tás.

mm sauvizTABiEm
IDEÁLIS SZÁJ- és TOROKFERTÖTLENITÖ!

Az ellenzéki pórink körében is ez a hangulat
Csupán a kereszténypárt az, amely a nép
jóléti minisztérium fenntartása érdekében 

határozottan síkra száll.
Ennek az a magyarázata, hogy a keresztény^ 
párt a népjóléti miniszterséget ismét magának 
vindikálja és ez esetben újból hajlandó lenne 
újra felvenni az utóbbi időkben részben meg. 
szakadt szoros barátságot a kormánnyal.

Beavatott helyről vett értesüléseink szerint 
azonban, ha a kereszténypárt barátságának 
az lenne az ára, hogy a népjóléti miniszteri 
tárcát kereszténypárti politikus kapja meg, 
akkor a barátság nem fog kimélyülni, mert a 
népjóléti minisztérium fennmaradása esetén a 
tárca ügyeit továbbra is gróf Károlyi Gyula 
miniszterelnök fogja vezetni.

A rendőrség az ujabb házkutatás során egy 
Háziujság cimü röpiratot talált, amelyben 
egy úgynevezett fiatal-csoport különféle pro
blémákat tárgyalt. A röpiratot

lefoglalták
s elvittek még különféle iratokat, aktacso*  
magokat, majd a helyiséget ismét lepecsé
telték.

A szociáldemokrata párt vezetősége hét
főn este ülést tartott amelyen elhatározták, 
hogy interveniálnak a belügyminiszternél a 
lezárt Munkásotthon megnyitása iránt.

A szegedi szociáldemokrata párt párt
helyiségében, ahol házkutatást tartottak, a 
rendőrség megjelenésekor olt tartózkodott 
Németh Mária nevű alkalmazott, aki éppen 
tüzet rakott a kályhában. A detektívek a 
tüzet eloltották és

kikotorták a kályhából a félig elégett 
könyveket és iratokat,

majd a leányt előállították a központi ügye
letre, ahol kihallgatták és azután elbocsát 
tolták. Ugyancsak a központi ügyeletre állí
tottak elő két munkást, akik

erőszakkal akartak a párthelyiségbe be
menni

és közben sértő kifejezésekkel támadtak a 
rendőrökre.

Késő éjszaka a kapitányság vezetője a 
következő

hivatalos
kommünikét adta ki:

A rendőrkapitányság huzamosabb időn át 
figyelte, hogy a városban erősen

szélsőséges irányú szervezkedés folyik, 
melynek szálai a Munkásotthonba vezet
nek. A rendőrség házkutatása igazolta ezt 
a feltevést, mert a Munkásotthonban sike
rült bizonyítékokat szerezni arra, hogy ott 
egyes tagok

illegális szervezkedést folytattak.
A nap folyamán több előállitás történi. A' 

kihallgatások folyamatban vannak. A Mun
kásotthont a nyomozás érdekében a rend
őrkapitányság ideiglenesen bezáratta. Az 
előállítottak személyére vonatkozólag egy
előre a nyomozás érdekében felvilágosítás 
nem adható.

országba vlhesse ki.
Remarque most Franciaországba utazott é« 
uj regényéhez gyűjt anyagot. Ezidőszerinli 
tartó:kodási helye ismeretlen.

— Tragédia az amerikai Rockcfellcr-lnté- 
zetben. Newyorkból jelentik: A Neu>-Yersey 
állambeli Montclair Rockefeller intézetében 
Fordick, ismert amerikai ügyvéd feleség**,  
meggyilkolta kilencéves kisfiát és 15 éves 
leányát, majd öngyilkosságot követett el. A 
hölgy hosszabb idő óta súlyos idegbajban 
szenvedett. Fordick ügyvéd a Rockefeller- 
inlézet igazgatója. A világháborúban Pers- 
liing tábornk, az amerikai csapatok fő
parancsnokának szárnysegéde volt.
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Az ügyész haiaiDüntetesi kert, de a statáriális bíróság rendes bíróság ele utalta 
a hatuanűtesztendös Öregember ügyet

Nagykanizsa, április 4. 
tudósítójának telefon- 
Gyümölcsoltó Boldog

ünneplő Nagykanizsán 
statáriális tanács: egy 
tárgyalta.

(A Hétfői Napló 
'jelentése.) Hétfőn, 
asszony ünnepén az 
tárgyalást tartott a 
gyújtogató bünpörét

Szombaton éjszaka a nagykanizsai járás
hoz tartozó Szepetnek községben kigyul
ladt Fischl János gazda pajtája. A lángok 
belekaptak a közelálló melléképületekbe és 
Fischl János gazdasági udvara rövidesen 
lángtengerben úszott. Rövidesen megérkez
tek a tűzoltók, az egész falu odacsödült, 
mindenki segített az oltásban, s

az a veszedelem fenyegetett, hogy a tűz 
átterjed a szomszédos portákra is. 

Megerőltető munkával sikerült lokalizálni a 
tüzet, de Fischl János minden gabonája, 
takarmánya, gazdasági gépe és fölszerelése 
elpusztult a lángokban.

Mikor az oltás befejeződött, a csendőrök 
rögtön nyomozni kezdtek, hogy megálla
pítsák, mi volt a tűz oka. Rövidesen ered
ménnyel is járt a nyomozás: néhány falu
beli tárni vallomásában elmondotta, hogy

a tűz kitörése előtt a ház körül látták 
ólálkodni Fischl vejét, Műik János 05 

éves gazdát,
aki rossz viszonyban áll a vcjével.

A csendőrök vállalóra fogták az öreg gaz
dát, s Műik János csakhamar megtört és 

beismerte, 
hogy ő gyújtotta föl bosszúból veje házát.

Muikpt átadták a nagykanizsai királyi 
ügyészségnek, amely úgy találta, hogy 
rögtönbiráskodás alá tartozó gyújtogatásról 
van szó és

vasárnap vitéz Csillaghy György vezető 
ügyész a rögtönilélő bíróság összehívá

sát indítványozta 
n nagykanizsai törvényszék elnökénél, dr. 
Hcnnig Gusztávnál.

A perrendtartás szerint vasárnap és Szent 
István ünnepén a rögtönitélő bíróság nem 
ülhet össze. A statáriális bíróságnak vi
szont 48 órán belül össze kell ülni és ezért 
a törvényszék hétfőre. Gyümölcsoltó Bol
dogasszony ünnepére liivta össze a statáriá
lis bíróságot, közben pedig a nagykanizsai 
ügyészség telefonon érintkezésbe lépett a 
budapesti királyi ügyészséggel és — mint 
•statáriális ügyeknél szokás, — kérte, hogy 

a hóhért helyezzék készenlétbe.
* Hétfőn reggel 9 órakor ült össze a nagy

kanizsai törvényszék statáriális tanácsa. A 
tárgyaláson dr. Hennig Gusztáv elnökölt. 
Megidézték a tárgyalásra dr. Nispovszky 
Béla és dr. Ország Lajos törvényszéki or
vosokat, az ügyész pedig maga gondosko
dott a tanuk előállításáról.

A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt, 
karhatalomnak kellett föntartani a ren

dít.
A padokban szorongtak Műik János roko
nai, hozzátartozói és szomszédai.

Az ügyész ismertette a vádat, ezután az 
elnök maga elé szólította a vádlottat. A 65 
esztendős öregember >

a padokban ülő rokonai felcsukló zo
kogásai közben tette meg vallomását. 
Műik János beismerte, hogy bosszúból 

gyújtotta föl veje házát. Előadta, hogy ré
gebben módos gazda volt, de egy szeren
csétlen szőlőföldvásárlás tönkretette. Ezért 
összekülönbözött a feleségével és azóta po
kol lelt az élete. Március 31-én

■ felesége összecsomagolta minden hol
miját, otthagyta

és elköltözött a vejéhez, Fischl Jánoshoz. 
Utána mént és kérlelte, jöjjön vissza, de 
a veje kidobta őt a házból. Ezen annyira 
fölháborodott .hogy bosszúra szánta magát, 
egv szál gyufával rágyújtotta az ereszt az 
épületre.

— Nem is tudtam mit teszek, — mon
dotta, — ezer bocsánat méltóságos elnök ur, 
eszemet vette a fájdalom. Sajnálom a dol
got, s ha lehetne, jóválenném.

Az elnök ezután a tanukat hallgatta ki. < 
Tanúként akarták kihallgatni a többi között '

Műik feleségét, leányát és vejét, de ezek 
mindhárman

megtagadták a vallomástételi,
amihez a törvény értelmében joguk van.

Utána Csillaghy György dr. királyi ügyész 
tartott vádbeszédet, amelyben a statáriális 
törvényre való hivatkozással,

halálbüntetés kiszabását kérte.
Beck Dezső dr. ügyvéd védőbeszéde után a 
törvényszék tanácskozásra vonult vissza. |

Félórai tanácskozás után hirdette ki ítéle
tét a törvényszék, amelyben úgy találta, 
hogy

a statáriális eljárásnak helye nincs 
és elrendeli az ügynek rendes bíróság elé 
való utalását, de úgy határozott, hogy a 
vádlottat fogvatartja.

Műik János az Ítélet hallatára 
sirva fakadt és roskadozó lépésekkel 

követte a fogházőröket,
akik visszakisérték cellájába.

Vasárnap őrizeibe vette a szolnoki 
rendőrség Kassák Lajos Írót 
Előadása miatt indult

Szolnok, április 4.
Hétfői Napló tudósítójának telefon-. (A . ________ ________ _

jelentése.) Szolnokon nagy érdeklődést kel
tett az a hétfőn délben nyilvánosságra ke
rült esemény, hogy

Kassák Lajost, az Ismert írót, a rend
őrség izgatás és állami és társadalmi 
rend felforgatásának vádja miatt őri

zetbe vette.
Kassák szombaton a Magyarországi Ma

gántisztviselők Országos Szövetsége és a 
Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szö
vetsége szolnoki csoportjának meghívására 
jött Szolnokra és este

„Irodalmi problémák" címen előadást 
tartott.

Az előadáson rengetegen jelentek meg és 
hallgatták végig Kassák fejtegetéseit. A 
rendőrséget dr. Emperger Lajos fogalmazó 
és dr. Vajda Gyula detektív képviselték, 
akik egyetlen alkalommal sem szakították 
félbe az előadót, annál többet jegyeztek 
azonban.

Kassák Lajos társaságában Szolnokra ér
kezett egy Lengyel Lajos nevű fiatalember 
is, aki munkás-fotókiáílitást rendezett az 
előadás alkalmából. Ezt a kiállítást vasár
nap délelőtt Pintér Ferenc vizsgálóbíró, dr. 
Eábry Zoltán rendőrfőtanácsos, dr. Kereszt- 
falvy Gyula rendőrkapitány és dr. Vajda 
Gyula detektív kíséretében megtekintette.

meg ellene az eljárás
majd

a közönséget kiküldték a teremből 
a fényképkiállitás anyagát lefényképez

ték.
Keresztfalvi/ rendőrkapitány ezután Kassák 
lakására ment és ott az Írótól elkérte elő
adása szövegét, majd Kassákot előállították 

rendőrségre, ahol
az állami és társadalmi rend felforga
tására irányuló vétség és izgatás gya

núja miatt őrizetbe vették.
Eábry rendőrfötanácsos, a szolnoki rend

őrkapitányság vezetője, hétfőn kijelentette a 
Hétfői Napló munkatársának, hogy infor
mációt Kassák ügyében nem adhat, annyi 
bizonyos, hogy

Kassák kedden délig őrizetben marad, 
akkor döntenek további sorsa fölött.

A kiszivárgott hírek szerint Kassák őri
zetbevételére előadásának az a passzusa 
adott alkalmat, amelyben a munkás-foto
gráfusok kötelességeiről beszélt, megálla
pítva, hogy a munkások ne idilleket, ha
nem a történelem számára fotografáljanak 
és a munka fázisait rögzítsék meg. Arra is 
felhívta hallgatóságát, hogy a tüntetésekről 
és a rendőri beavatkozásokról is készítsenek 
lehetőség szerint felvételeket.

Kassák Lajossal együtt a rendőrség őri
zetébe került hasonló címen Lengyel Lajos 
is, a munkás-lolokiállilás rendezője.
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Halálrasujtott 
egy pincért, aki 

akart
Hétfőn hajnalban öt óra tájban értesítették 
főkapitányság központi ügyeletét, hogy Pest- 

a 
köze-

njhelyen az úgynevezett Nádastó közelében, 
Phöbus' villamossági r.-t. villanyhálózata ' 
lében

egy fiatalembert találtak holtan, akinek 
lálát áramütés okozta.

A főkapitányságról bizottság szállott ki a 
eset színhelyére, hogy megállapítsa a történ
teket. A rendőrség megállapította, hogy azon 
a vidéken az utóbbi időben többször elvágták 
a villanyvezetéket és

gyakoriak voltak a villanyvezeték-lopások.
A helyszín most is azt igazolta, hogy a ha
láleset nem öngyilkosság, hanem véletlen bal
eset következtében történt, amelyet egy fiatal
ember elővigyázatlansága idézett elő.

fíakajsza Béla 22 éves állásnélküli pincér, 
sashalmi lakos, spárga végére követ kötött, azt 
fölhajitolta a vezetékre, azzal a szándékkal, 
hogy azt elszakítja és

ha

hal ál-

a villanyáram 
villany vezetéket 
lopni

egy jó darab drótot ellopjon.
A drót el is szakadt, de a következő pillanat
ban a pincér, aki a spárga végét fogta, holtan 
rogyott össze,

nz áram agyonsujtotta.
A hajnali órákban a Nádastó mellett haladt 

lóháton ifj. Célodé János földmives, 
sárra készült. Amikor megpillantotta, 
földön egy ember fekszik, * ”
hogy megnézze, mi történt a 
fekvő emberrel.

A lő rálépett a leszakadt vezetékre és az 
áram a lovat Is agyonsujtotta, gazdája pe

dig leesett a földre.
Az volt a szerencséje, hogy nem kapaszkodott 
a ló sörényébe, és hogy alatta vastag pokróc 
volt, mert

különben őt Is áramütés érte volna.
A rendőri bizottság intézkedésére a pincér 

holttestéi a pestújhelyi haloltasházba szállítot
ták.

ahol jólmenő ügyvédi irodája volt, de az 
általános gazdasági depresszió következté
ben Pozsonyban is anyagi zavarai támad
tak. Az anyagi bajokon kívül

egy romantikus, reménytelen szerelmi 
história

miatt is egyre inkább elveszítette életkedvét 
Barna Andor dr. Válóperének befejezése 
után udvarolni kezdett egy elvált pozsonyi 
uriasszonynak, később azonban

leküzdhetetlen akadályai támadtak a 
házasságnak

s ez rendkívül elkeserítette Barna dr-t. Arra 
azonban senki sem gondolt, hogy ilyen sö- 
tét terveket forgat az agyában.

Barna dr. nemrég Pozsony legelőkelőbb 
szállodájában, a Carlton szállóban bérelt 
szobát. Vasárnap délután a szálló alkalma
zottainak feltűnt, hogy az ügyvédet égés*  
nap nem látták. A személyzet zárva találta 
az ügyvéd szobájának ajtaját. Rosszat 
sejtve, behatollak a szobába, ahol eszmé
letlenül találták az ügyvédet. A rendőri bi- 
zotlság csakhamar megállapította, hogy

Barna dr. nagymennyiségű lumlnállal 
megmérgezte magát.

Azonnal kórházba szálIXfotlák, ahol sikerült 
eszméletre tériteni, de állapota életveszélyes^ 
Eddig még nem lehetett kihallgatni az ügy
védet, aki néhány

búcsúlevelet hagyolft hátra.
Ezekben azt irja, hogy anyagi gondjai mialt 
megy a halálba. Pozsonyban azonban az a 
hir terjedt el, hogy Barna dr-nok nem vol
tak olyan súlyos anyagi gond j au s inkább 
a reménytelen szerelem miatt követte cl 
tettél. Barna dr. pesti hozzátartozói hétfőn 
érintkezésbe léptek Pozsonnyal, hogy nz 
öngyilkos ügyvéd állapotáról érdeklődjenek. 
A hozzátartozók körében nagy részvéttel 
beszélnek Barna dr. öngyilkosságáról.

aki vá- 
. hogy a 

arrafelé hajlott, 
mozdulatlanul

Barna Andor dr. volt pesti 
ügy véd vasárnap megmérgezte 

magát Pozsonyban
Életveszélyes állapotban vitték a kórházba

A kispesti gyilkosok 
a honvédfőtörvényszék 

előtt
Pénteken hangzik el a jog

erős ítélet a halálraítélt 
gyilkosok fölött

LtikácsB Béla kispesti vendéglős gyilkosai 
fölött rövidesen elhangzik a jogerős Ítélet: a 
honvédfőlörvényszék már kitűzte ez ügyben a 
fellcbbviteli tárgyalást.

A lionvédfőlörvényszék annakidején több 
napon át tarló tárgyalás után hirdette ki Íté
letét, Nikodém József 12 évet kapott, Sztanfa 
szlavszki Józsefet é.s Kava Gusztávot pedig kö
tél általi halálbüntetéssel sújtották.

Nikodém megnyugodott nz ítéletben,
a katonai ügyész háromnapi Rnndolkozási időt 
kért, azután ő sem fellebbezett, úgyhogy a rá
vonatkozó Ítélet jogerőssé vált és

Nikodém megmenekült a kötéltől.
Sztaniszlavszki és Kava fellebbezlek, úgyhogy 
iigviik a lionvédfőlörvényszék elé került, 
amely április S ára.

péntekre tűzte ki a bünpör főtárgyalásáf.
A főtárgyalás előreláthatóan csak egy napig 
tart.

64 Rálcécz>-uf 64
Egy volt pesti ügyvéd öngyilkosságáról 

érkezett hir hétfőn Pozsonyból Budapestre. 
Dr. Barna Andor ügyvéd inegmérgezle ma-

gát s városszerte nagy feltűnést keltett a jól 
ismert volt pesti ügyvéd öngyilkossága. A 
Hétfői Napló munkatársa utánajárt ennek 
a hírnek és

az öngyilkosság előzményeiről és rész
leteiről

a következőket tudta meg:
Dr. Barna Andor ölven év körüli pesti ügy

véd régi előkelő budapesti famíliából szár
mazik s éveken keresztül itt praktizált a fő
városban. Előkelő családi nexusai egy ideig 
fellendítették az irodáját, később azonban 
anyagi gondjai voltak, majd olyan peres 
ügyei támadtak, melyek elkcdvetlenitel- 
ték és

elköltözött Budapestről,
Barna dr. még pesti tartózkodása alatt meg 
nősült, gyermeke is született 
ból, később azonban

elvált feleségétől
és az asszony 12 éves fiával 
Budapesten.

Az ügyvéd, miután elköltözött a főváros
ból.

A nagy sarokkirakatban elhelyezett

MINTÁZOTTMÜSELYEM

íoo
RUHA 
PONGYOLA i, 
FEHÉRNEMŰRE 

alkalmas különleges minták

reklám ára i M
a házassága-

ma is itt él

Pozsonyban Iclcpedclt le,

Mintákat vidékre készségesen küldünk

HEIIMAH LÁSZLÓ
64. R.Álc«cz*~uf  64. £ arc 1a

Régebben « KÁlvin-fcrem.
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Szísz OdOn kormánirtötanácsos 
belehalt a lumlnaimtrgezasbe

• rendőrség szerint szaMiytaian ggűggszgredagotás vagy vdietien 
baleset okozta a szorencstttensagat - Kínaiig a l|d k szísz Ödön 
Háziorvosát - Az orient express alkalmazottainak vallomása

megvettOK egv íaharögyac készletet
Gyapjú-takarókat . .. IB.— pangótól 
Flanell-takarókat O.IO-töl árusítunk

PLUMA Paplangyár, Kamermayer-utca 2

A hétfőre virradó hajnalban fél Imikor a 
'Fasor-szanatórium egyik szobájában

meghalt Szász Ödön kormán.) fölaiuít Mia, 
a belvárosi Sohwartz Lajos, Ismert 
posztó- éa szÖietuagykcn skedő tég 

főnöke,
frl.it -szombaton rcj/f/r/ mérgezési tünetek ko
zott eszméletlenül Iliitek a .szanatóriumba 
a keleti páhruudvurról.

A rendőrség — mint Ilyen esetekben szo
kás - nyomban megindította a vizsgálatot, 
hogy tisztázza poiilosau a törlintckcl.

Vasárnap és liéllön is folytak a kihall
gatások ebben az ügyben. Kihallgatták nz 
(Irient-Erprexsz hálókocsijának és étkező
kocsi jónak személyzetéi. A phteérek azt val
lották, hogv .S ö.s; Ödön már pénteken. <cs|e 
sem vacsorázott, mindössze egy

üres kávét ivott
é.i szombaton reggel sem fogyasztót/ rendes 
reggelit. l-z a vallomás megadja a •magyará
zatát annak. mi< rt volt halálos a . mérgezés:

Szász Ödön gyomra üres volt és igy a 
szervezetbe könnyen szivódbíAoll fel a 

méreg.
A hálókocsialkalmazottak nrr<£l tettek vallo
mást. hogy Szász kora reggtj akart fölkelni 
és teljesen nyugodtan viselkedett, amiből 
arra következtetnek, hogy szó sem lehel 
öngyilkosságról, csak vél<4h*n  szerencsétlen
ségről.

Hétfőn ismételten kihallgatták dr. Kun 
Miklóst és ugyanakkor; sor került a család 
másik ügyvédjének: dr. Komlóssy Károly- 
nak n kihallgatására is. Kun Miklós dr. hét 
fői vallomása során elmondotta, hogv Szász 
Otlön bár Brassób/in egv üzleti ügyének 
likvidálásán dolgozott, útja eredménnyel 
járt és

semmi oka w/m volt arra, hogy akár

anyagi, akár egyéb ügyek miatt elkese
redjék.

A rryndőrségen valószínűnek látják, hogy 
az Orienl-Erpresszen Szász Ödönnel meg- 
ismélAiidött az a szerencsétlenség, amely ta- 
'■■'ly ugyanilyen körülmények között a 
ltoddal Exchange európai vezérképviselőjét 
rrífc —- egy. angol állampolgárt, aki szintén 
i'.ltalót szedett,

véletlenül nagyobb adagot vett be 
és a hálókocsiban meghall.

Természetesen a rendőrség minden tekin
tetben kivizsgálja uz ügyet és igv arra is 
gondol, nem okozhatta-e a tragédiát helyte
len gyógyszeradagolás A rendőrség meg 
akarja állapítani, hol, melyik gyógyszertár 
l an készíttette cl az allatóport Szász Ödön, 
hogy utána nézzenek, nem tévedtek-e a 
gyógyszertárban az adagolásnál,

kihallgatják még Bőd 6 Jenő dr. fő
orvost, Szász Ödön kormánvfőtanácsos 

háziorvosát is
és tőle is felvilágosítást kérnek arravonat- 
kozóan: Szász milyen régen szedett altató
port és milyen adagokat.

A rendőrségen az ügyet 
mint szerencsétlenséget kezelik

és nem az öngyilkossági csoport, hanem a 
sérülési osztály egyik tisztviselője foglalko
zik az üggyel, az, aki a véletlen vagy vét
kes könnyelműségből történt mérgezési ese
tekben szokott nyomozni.

Szász Ödön temetésére vonatkozóan még 
nem történt intézkedés. A család nevében 
Komlóssy dr. azt a kérést terjesztette a 
rendőrség elé, hogy

■ holttestet ne boncolják fel.
A rendőrség minden valószínűség szerint 
a kérésnek eleget is fog tenni.

Tímár István, a megszökött 
betörőkirály bandát alakított 
és Budapesten garázdálkodik

Szökése óta tíz falbontásos betörést követett el a társaival 
— A detektívek a falbotáson betöréseknél felismerték 

Tímár István kezemunkáját
A főkapitányság detokllvjei már napok óla 

lázas hajszát folytatónk, hogy kézrekerilsék 
Tímár Istvánt, a rovotlmultu hírhedt betörőt, 
aki — mint ismeretes — kalandorregénybe illő 
módon megszökött a fegyházból, ahol súlyos 
büntetését töltötte.

Tímár, akit a bűnözők világában a „betörő- 
király’ néven ismernek, még március 21-én 
szökött meg a fegyházból és a rendőrség meg
állapítása szerint

nyomban a szökése után összekerült régi 
bűntársaival és ezekből betörőbandát szer

vezett.
Ez az uj betörőbanda követte el a főváros te
rületén nz utóbbi napokban történt falbontá
sos betöréseket. Tímár István szökésével egy
beesik az az idő, amióta a város különféle 
pontjain

mesteri kézre valló falbontásos betörések

fordulnak elő.
Legutóbb a Városház utcai Toch Manó-fcW 

ékszerüzletet akarták kifosztani. Az üzlet fö
lött lévő félemeleti üres irodahelyiségben rej- 
tözlek el, kibontották a mennyezetet, a résen 
keresztül kölélhágcsót engedtek le, 

kölélhágcsón másztak le az üzletbe 
és meg akarták fúrni a páncélszekrényt, de 
megzavarták őket és elmenekültek.

Tegnapelőtt éjszaka egy Szondy-utcai divat
áruüzletet fosztottak ki, ahov-á ugyancsak fal, 
bontás utján a pincéből hatoltak be. A szak
avatott detektívek

az utóbbi falbontásos betörésekben legha
tározottabban felismerik Tímár István 

kezemunkájáf.
A rendőrség most mindent elkövet, hogy minél 
előbb kézrekeritse a veszedelmes gonoszteiót 
társaival együtt.

Ma dönt a vádtanács: 
szabadlábra kerülnek, vagy fogságban maradnak 

a Richter-féle váltóhamisítás szereplői

Borzalmas szerencsétlenségek 
egy autóversenyen 

.Felborult az autó, kettőn szörnyethaltak — Egy másik 
autó belerohant a közönségbe

Párizs, április 4.
Tejből jelentik, hogy vasárnap délután a 

vírr/s kőzetében rendezett autóversenyen 
táo'fiegcs szerencsétlenség történt. A verseny- 
púlyán.

felfordult iiz egyik versenykocsi
és n versenyzőt, továbbá annak feleségét

maga alá temette.
Mindkettő szörnyethalt.

Később az országúti versenyen az egyik 
belerohant egy embercsoportba 

és öt embert elgázolt. Mind az öt elgázolt 
ember súlyosan megsebesült, közöltük 
kettő életveszélyesen.

K Hétfői Napló adott hirt elsőnek arról a 
meglepő fordulatról, amely a Richtcr-váM 
ügyében történt. Richtcr Gedeon vegyészeti 
gyáros aláírásával egy 28.000 pengős váltó ke
rült forgalomba. A gyáros följelentésére nyo
mozás indult meg. amely azt 'állapította meg, 
hogy a váltó eredetileg 8000 pengőről volt ki
állítva s

később javították k| 28.000 pengőre.
Ezekután történt, hogy a rendőrség Rácz Zol
ién, Szobotlca Pál és Vuger Ferenc magán- 
hivatalnokokat letartóztatta, mert az volt » 
gyanú, hogy részük van a váltóhamisításban.

A vizsgálóbiró legufőbb szabadlábra helyezte 
a letartóztatottakat,' az ügyészség azonban^ Rf-

folyamodással élt ez ellen s igy kerül mg a 
vádtanács elé az ügy, s amíg itt döntenek, 
fogságban maradtak mindhárman.

Ottrubay Dezső dr. clnöklésével ül össze 
ma a vádtanács,

amely dönteni fog, hogy szabadlábra helyezi-e 
vagy továbbra is fogságban tartja a három 
gyanúsítottat.

A váltóhamisítás! ügyben egyébként
tegnap készült el Fischhoff Gyufa hivató- 

los Írásszakértő szakvéleményével,
A szakértő szerint az

kétségtelen, hogy a hamisítás--megtörtént. - 
azt. azonban nem lehet megállapítani, hogy a: 
három gyanúsított közük melyik követte el ezt.

Rendőri nyomozás egy tizennyolc*  
éves diáklány és a grafológus 

utazása körül
A budapesti és a székesfehérvári rendőrség közösen nyomoz 

> egy filinoperafőr bejelentése alapján
Sétáló Rezső filniopcralőr vasárnap meg

jelent n főkapitányságon és különös beje
lentést telt. Elmondotta, hogy már régeb
ben Dombóvárolt megismerkedett egv ti- 
zcnriydlc esztendős diákleánnyal, aki gint- 
náiumi növendék. Sétáló szombaton éj
szaka

az Erzsébct-körutl Papagáj-mulatóban 
legnagyobb meglepetésére a mulató 
egyik magányos icndégbcn a domb

ói ári diáklcányt Ismerte (cl.

szép tormás es 
egeszseses lábak.

A líDfaiísoh mintegy 
varázsütésre megszűnnek I

Nem tudta megérteni, hogy kerül az éj
szakai mulatóba, félrchivla és magyaráza
tot kért.

A Hatni urielány elmondotta, hogy Domb
óváron megismerekedett egy grafológussal, 
aki azt mondotta neki.

híres táncosnő lehet belőle és ő haj
landó előmozdítani külföldi karrierjét.
A grafológus ezután elutazott Dombóvár 

ról, de mostanában levelet küldött a fiatal 
leánynak, amelyben azt irta, fontos ügyben 
akar vele beszélni,

jöjjön Budapestre. majd a Papagáj- 
muhitóban találkoznak.

A fiatal urileóny, aki teljesen a grafoló
gus befolyása alatt állott, szülei tudta nél
kül Budapestre jött. Megérkezése után a 
szállodában, ahol megszállt, üzenet várta:

a grafológus azt Irta, Székesfehérvárra 
kellett utaznia, jöjjön utána.

A filmoperatőr különösnek tartotta a dol
got és szükségét látta, hogy fölhívja az 
esetre a rendőrség figyelmét. A főkapitány
ság érintkezésbe lépett n székesfehérvári 
rendőrséggel, ahonnan

az. a válasz érkezett, hogy n grafológua 
éa a dombóvári urileány valóban ■ vá

rosban tartózkodnak.

MARAI
SÁNDOR

UJ REGÉNYÉT

Elegendő egy cse
kély mennyiséget 
a SZENT RÓKI'S 
J.ABSÓ-ból egy la
vór meleg vízben 
leloldani, ezáltal 
balzsamoR.tojazorü 
lábfürdő keletke
zik, melyben lábait 
vagy 111 percig áz
tatta. Ezen Idő után 
a lábak fáradtsága, 
égető érzése, bo
kák duzzadása pil

lanatok alatt megszűnnek, ügy hogy egv 
szómmal kisebb cipót hordhat*  kényelme
sen. A jótékony, osigóndús víz, behatol a 
pórusokba és a tájim, lestrapált láhak 
olyanok lesznek, mintha üjjáaaülettok volna. 
A cipó nyomása, csuklófáfdnlmnk elmúl
nak, a tyúkszemek annyira megpuhulnak, 
hogy kósael eltávoliihatók. A túlerőltetett 
♦*  leftjeneült lábak új erőt nyernek, fo- 

tep^tiuénvre kénesek. Kapható 
an»gériákbnn, gyógyszertárakban. 11a va- 
aVÖaisZbllTAK-hoz, lUkorai-út T0.

KÖZLI NAPONTA 
AZ

mindenkinek űrdeke meoiBklnieni
a Magyar Mérnök- ós ftpitósz-Egylet

„hogyan építsünk?"
kiállítását

Nyitva minden nap. az finnepek alatt la 
reitRel lotöl eate Mr.

Vili., Jó«a«l kürUi e, I. emelet. (Technológia) 

Tervek, anyagok, SBerkcxetek 
brmuUUua. Éplló.1 tan*c.ndA.

ÚJSÁG
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Vasárnap fényes nappal vakmerő véres 
merénylet történt a főváros egyik legforgal
masabb utcájában, az Akácfa-utca 32. szá
mú ház lépcsőházában. Tettenért

falbontó betörők leütötték.' Friedmann 
Jakab 52 éves altisztet, a Gyermekkert 

Egyesület alkalmazottját 
és hátrahagyva holmijaikat, elmenekültek.

Az Akácfa-utca 32. számú hatalmas bér
palota udvarában vannak a Gyermekkert 
Egyesület helyiségei. A lépcsöházban, 
lépcső alatt, egy sötét helyről nyílik 
kis szoba, ahol az egyesület a szegény 
rnckek részére hetenként többször 

ingyentejet szokott kiosztani. 
Ebben a helyiségben két asztal, egy 
lény, három szék, tejeskannák, bögrék és 
poharak vannak. Friedmann Jakab altiszt, 
aki a ház második emeletén lakik, vasárnap 
délelőtt tiz óra tájban lement az osztó-he
lyiségbe takarítani, hogy kedden, amikor a 
legközelebbi tejkioszlás lesz, minden rend
ben legyen.

Az ajtó zárva volt, alig nyitotta azonban 
ki, amikor

gyanús zajt hallott
a sötét helyiségben.

A villanykapcsolóhoz lépett, hogy azt fel
gyújtsa, de már nem volt ideje hozzá, mert 
e következő pillanatban

bárom hatalmas ütés érte a fején és 
ugyanebben a pillanatban a sötét helyi
ségből két férfi rohant ki a lépcső

házba,
majd a kapun keresztül elmenekültek.

Az altiszt három hatalmas vérző sebbel

tt

eg.V 
gyer-

szék-

A

Április 5-től 15-ig

Ritka vásárlási alkalom!
Elhatároztam, hogy olcsóbbá kell tenni az árakat.

A szokásos tavaszi vásárom hallatlan olcsó árai most ezek: 
KV'ieszlií.inosótórá. 
fehér, nárgn ék színen .. H

Nöl glaszékeztyli 
minden színben >■
Nöl mosóbörkeztyü
inagaa ntulpnin, minden pár
ért garancia ....... n

Selyemharisnya
vlekoza ruüael.vemból, kin 
hibával........................  .. P

Selyemharisnya
viskóra míÍHol,vömből ajour 
nyíllal, hibátlan................ P
Női, férfi
én gyermek

|öO

350
.. p

r

Valöfll tiszta 
selyemharisnya 
ajour nyíllal ......................I’

DIvatmlntAs térti
zokni tartós mlnótég.. I’ 

Derbi térdzokni 
P 2.90 helyett .... 

Mintás térti- 
harisnya 
Bellallórtrlkó 0 sz. 
hímzett..............................»’

BelIaflórzoknlOO sí.
minden ezinben..................B

Excellent 
nöl nadrág
Nöl ullnélkOII 
pullover 
Modern kétrészes 
pullover SSK1,. >- 
Tavaszi kötött 
kosztüm

Idényelűtti árban

|20

p

3-

I93
fürdőruhák és trikók

BECK GYULA
Az eladás mennyiaégé- 
oek jogát lenutartom.

. p

Erzsébet-körut 32.
(A Royal Orfeummal szemben)

\ Is/.onteladóka' ezen idő 
alatt nem »zo1glí)ok ki

a 
f.'.jén kitántorgott a lépcsőházba, segítségért 
kiáltozott, de mire a házbeliek előkerültek, 
sérülései következtében eszméletlenül esett 
össze és igy csuk percek múlva tudott felvi
lágosítást. nyújtani a történtek felöl.

Debreczcni Mária, a házban lévő táncis
kola ruhatárosnője, aki éppen a táncisko
lába igyekezett, fedezte fel a vérében fet- 
rengö embert. Azonnal a házfelügyelőhöz 
vetett és azzal együtt értesítették a mentő*  
k'eti«*A-  -mentők pór -perc múlva megérkeztek 
az Akácfa-utcába és megállapították, hogy

Friedmann Jakab sérülései közül egy 
valószínűleg bokszertöl származik, mig 
a másik kettőt vasdoronggal ejthették 

rajta támadói.
'A súlyosan sérült emberi hordágyra lelték 
és a Rókus-kórházba szállították. A főkapi
tányságról

riadóatón rendőrtisztviselők és több de
tektív mentek a merénylet színhelyére, 

hogy ott azonnal megindítsák a nyomozást.
Megállapították, hogy a Gyermekkert 

Egyesület lépcsőházi helyiségében ismeretlen 
lettesek álkulccsal felnyitották az ajtót, majd

bejutva a helyiségbe, Ismét bezárkóztak. 
Az volt a tervük, hogy
falbontás utján behatolnak a Menezer 
Ferenc divatán! kereskedő üzletébe, 
amely szomszédos a lépcsőházi helyi

séggel.
Hozzá is kezdtek munkájukhoz, a falat egy 
darabon ki is bontották, de teljesen nem 
tudták befejezni munkájukat, megzavarta 
ebben az altiszt. Igen óvatosan dolgoztak, 
mert dacára annak, hogy vasárnap délelőtt 
többen megfordultak a lépcsöházban, senki 
nem halott semmiféle zajt és

ha Friedmann egy nappal későbbre ha
lasztja a takarítást, akkor bizonyára 
eredménnyel is végződött volna a betö

rők munkája.
megzavart betörök a helyszínen hagytak

egy fonott kosarat, amelyben egy kisebb 
Vulkán-liber-kpíTer volt. Ebben a bőröndben 
egy hüvely nélküli bajonettet, a helyiség 
egyik sarkában pedig egy reszelőt és egy ka
lapácsot találtak.

A rendőrség véleménye szerint, régi, 
elszánt betörők jártak az Akácfa-utral 
helyiségben, akik mindenre el voltak 

készülve
és azért vitték magukkal a kosarat és a kof
fert, hogy eredményes munkájuk után ab
ban vigyék el zsákmányukat.

Az izgalmas esemény hírére olyan na-v 
tömeg gyűlt össze a ház előtt, hogy a rend
őrségnek kellett szétoszlatnia az érdeklődő
ket. Hétfőn, délelőtt egy rendőrtiszt viselő 
szállt ki a Rókus-kórházba, aki

részletesen kihallgatta Friedmann Ja
kabot

a vasárnap délelőtt történtekre 
lag. ♦

Az altiszt huszonnégy órával 
ulán még mindig az események 
áll. Izgatott hangon beszélt a
Elmondotta, hogy támadóiról pontos 
mélyleirást nem tud adni, csupán arra em 
lékszik, hogy

nz egyik ningas, vállas, a másik alacso
nyabb és soványabb termetű volt és 

mindkettő sapkát viselt.
Pillanatok leforgása alatt támadtak rá és 
mire megnézhette volna támadói arcát, azok 
már elmenekültek. A rendőrség nagy apna- 
ráfussa! nyomoz a nem mindennapi érdé 
kességii ügyben és megvan a reménye, hogy 
a tettesek rövidesen kézrekerülnek.

Friedmann! rokonainak kérésére hétfőn 
délután a fíókus-kórházből a MÁV-kórliázba 
szállították át. Az orvosi vélemény szerint 
három hétig tart, amíg elhagyhatja a kór
házat.

megállapítást, leszögezve viszont azt, hogy 
a ' • • • • ..................................hamisítvány szinte páratlanul jól sikerült. 

A hamis bankjegy száma:
387 H. 63304 — kibocsátási dátumként 

pedig 1930 június 11-lke szerepel.
papiros majdnem megkiilönbözhetetlenA , . .........................

az eredeti bankjegy papirosától — rostjai
ban igen csekély az eltérés. Feltűnő változás 
egyedül az, hogy

a bankjegyen szereplő Flve szó I 
jenek ékezete nem hosszú, hanem 

gátolt
— a vonalban folytonossági hiány 
ez tűnt fel a pénzintézetben is.

A főkapitányságon, ahol a láncosnő pon
tos személyleirást adott az állítólagos olasz

belli- 
szag-

van

grófról és titkáráról, valiiszinünek tartják, 
hogv a mulatóhely előkelő vendégei

másokat is megkárosítottak a hamis 
bankjegyekkel.

Éppen ezért sürgős jelentkezésre hiúnak fel 
mindenkit, akinek hasonló bankjegy van a 
birtokában.

Természetesen*  széleskörű nyomozás indult 
meg a hamis bankjeggyel fizető külföldiek 
személyének megállapítására.

A rendőrség szerint különféle államokban 
több hamis angol bankjegy került már for
galomba. Valószínűnek tartják, hogy egy 

nemzetközi pénzhamisitőbanda 
dolgozik és ennek a bandának tagjai adták 
ki Budapesten a hamis ötfontos bankót.

vonatkozó-

a merénylet 
hatása alatt 
történtekről.

sze- Egy

Lángold, benzines tüzesővít 
dobtak a közönség kozd 

a szegedi színházban 
micisagkes, munkaskdlselU ember a díszpáholyból 

követte el a veszedelmes merényletet
Szeged, április 4.

Vasárnap este megdöbbentő esemény ját
szódott le a

A
nás

a

Hamis ötfontos bankjegyet hozott 
forgalomba Budapesten 

két titokzatos olasz
Hamis pénzzel fizettek hajnali autóséta után 

egy táncosnőnek — Nemzetközi pénzhamisítókat sejtenek 
a „gavallérok11 mögött

szegedi színházban.
Fehér ló volt műsoron. Az első felvo- 
fináléjában
díszpáholyból lángcsóva zuhant ■ 

földszintre a közönség közé. z 
A színpadon, ahol ebben a pillanatban •kö
rülbelül ötven ember tartózkodott, meg
akadt az előadás, s a közönség felugorva 
helyéről, összetorlódva

a kijárat felé futott.
A ledobott tárgy, amely az egyik néző: fíod- 

Józscfné magánzónő fejére esett, s an- 
arcát összeégette,
nézőtér közepén .agy lánggal égett 

tovább.
.. színház műszaki személyzete azonnal 

fcli'merte a veszedelmet s Schrcibcr Gyula 
diszletmester hirtelen lekapva a színpadon 
felszerelt automatikus tüzoltókészüléket. a 

felszerelt

rufr 
nak

A

Tegnapelőtt délelőtt az egyik Vilmos esd- 
szár-utl bank főpénztáránál elegánsan öltö
zött fiatal hölgy jelent meg és

rrtiküljéből elővéve egy ötfontos apgol 
bankjegyet, annak beváltását kérte.

A főpénztáros tüzetesen megvizsgálta a 
bankjegyet és bár az első pillanatra teljesen 
kifogástalannak látszott, átváltás előtt fö
lösnek látszó óvatosságból mégis át küldte 
" bank pénzszakértőjének, aki rövid vizsgá
lat után megállapította, hogy

a bankjegy hamis.
A hamisítvány azonban olyan tökéletes, 
bogv úgyszólván csak laboratóriumi vizsgá
lat után lehel azt megállapítani.

Mikor azután a bankjegy beváltását meg
kísérlő elegáns nővel közölték az ötfontos 
hamis voltát, az felháborodottan tiltakozott 
a feltevés ellen, mert

a pénzt egy olasz gróftól kapta.
A bank természetesen megtagadta továbbra 
,s a bankjegy beváltását, erre a hölgy 
o bank egyik főtisztviselőjének társasága- 
1 nn a főkapitányságra ment, hogy ott pa
naszt tegyen.

A főkapitányságon kiderült, hogv a szőke 
hölgy táncosnő, aki az egyik nagymezőutcai 
Mulató műsorában lép fel. A múlt hét vasár 
napjáról hétfőre virradó éjszaka a mulató 
han megjelent, előadása szerint, két igen 
elegáns, középkorú férfi, akik a műsor ulán 
páholyukba invitálták vacsorára a láncos- 
tnőt. Diskurzus közben mindketten bemutat 
koztak. Az egyik olasz grófnak, a másik 
n gróf titkárának mondotta magát. A fran- 
riáyl beszélő frakkns urak gnvallérosan 
megvendégelték a táncosnőt, majd

pe- 
be.

nézőjér és a színpad között 
hidon ál

lerohant a nézőtérre,
ahol először kabájjával próbálta 
tüzet, majd működésbe hozta ahajnalban aulósétára vitték

— a pezsgős, vidám hangulatú éjszakát 
dig a körúti müvészkávéházban fejezték 
Mielőtt elbúcsúztak volna,

„társaságpénz*'  gyanánt diszkréten egy 
ötfontos bankjegyet 

csúsztattak a rétikul jébe.
A táncosnő néhány napig boldogan őrizte 

a bankjegyet, majd pedig szombaton el
ment a bankba, abban a hitben, hogy a kül
földi valutáért 110 pengőt kap.

A rendőrségen ugyancsak megvizsgálták a 
bankjegyet, nmeivel az előkelő pénzintézet 
hamisnak deklarált s megerősítettek ezt a

elfojtani a
.....<i................. készüléket 

s ennek segítségével azután hamarosan si
került is a tüzet eloltania. Ezekután leeresz
tették a vasfüggönyt.

A rendőrség nyomban szigorú vizsgálatot 
Indított a rejtélyes merénylet ügyében, amely 
igen könnyen klszámilhatallan nagy pánik
katasztrófát idézhetett volna elő.

Az azonnal folyamatba lett nyomozás 
megállapította, hogy a merényletet

egy munkásruhába öltözött micisapkád 
ember követte el.

aki az előadás megkezdése előtt a díszpá
holy első sorában foglalt helyet. A páholy

nyitogatóknak feltűnt a szokatlan látogató, 
de mivel felmutatta a jegyét, bebocsátották. 
Az előadás alatt kivette a zsebéből a maga 
val hozott vattásdobozt,

a vattát leöntötte benzinnel, meggynj- 
totta s ledobta n nézőtérre, majd felug

rott és kirohant n páholyból.
Mire a páholyban ülők felocsúdtak első meg 
lepete vükből, már nem volt sehol. A me- 
rénylőnck még annyi ideje is volt, hogy a 
lángoló vatta ledobása ulán

a földszinti közönségre öntötte a ben- 
zinesüveg tartalmát.

Körülbelül fél órán át nagy fejveszleliseg 
uralkodott a színházban, azután újból fel
húzták a vasfüggönyt és a titkár bejelen
tette, hogy semmi komoly veszedelem nem 
történt s nyugalmat kért a közönségtől. Az 
előadás újból megkezdődött s ez alatt a fo
lyosókon és az előcsarnokban tovább folyt 
az izgalmas nyomozás. Miután többen azt 
állították, hogy

a merénylet után Is a színházban látták 
az ismeretlen embert,

a rendőrség lezáratta a kijáratokat s a szü
netben végigraz.ziázla a színházat, de kuta
tása eredménytelen maradt.

A szegedi rendőrség nagy apparátussal 
nyomoz a merénylet ügyében és a vizsgálat 
máris produkált különféle adatokat. A vizs
gálat adatai alapján

a merénylettel egy elmeháborodott sze
gedi fiatalembert gyanúsítanak.

aki nyomtalanul eltűnt, de a rendőrség re
méli, hogy holnapig kézrekerifi.

megér annyit a Vágy és a remény, hogy 3, 6, 
12, vagy 24 pengőt befektessen minden hónapban 
a m. kir. osztálysorsjátékba?

Sokezer ember: nő, férfi, fiatal, öreg, szegény, 
gazdag azt állítja, hogy igen és célszerű, mert

hol nyerhet ma egyszerre oly óriási össze
get, mint az osztálysorsjátékon!

Ennélfogva rendeljen vagy vegyen Ön is még IMI 
egy sorsjegyet bármelyik loarusiibnai.

mindenkinek és minden egyes sorsiegynek 
egyenlfi a nyerési esetve.

csak adandó es kitárté letek vezet

Hat ember tűz
halála az autóban

Newyork, április 4
Ohio államban. Tolcdó városában vasár

nap délután borzalmas autószerencsétlenség 
áldozata lett egy hattagú család. Ar autó 

beleszaladt egy benzint szállító autóba, 
amelynek benzintartálya

felrobbant
és a kifolyó benzin a magánautót is elbo
ntotta, majd lángragyujloila. A kocsiban 
Ülő házaspár, továbbá leányuk és három 
más családtag

elevenen elégett.

ANGOL GYERMEKKOCSIK 
már 85 pengőtől SporiHOCSlK 
mar IS pengó'iil kaphatók a 
ZEMtH was-rtzMtorftt gvsrmekitocsl 
raktárban, BUDAPEST, VII- 
KKRTENZ y. 4S. (yKIrtl^uceéoél) 
éa taraolyos kocsik' egyedflíí irgaít'Ááa

Vidékre H.
Kérjen
kepei Ártapoi

«• wv. ,■ niioi; uccunál!
A Rachwald Hcla.fAle sinh. bej. rngóxíiú fekhelv
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A tamási fűlegyzo lelőne Halat feleseget, 
azután ongviixossagot nevetett el 

Relteives családi dráma Tamási HOzsegban

mmcHAiL 01 Dilit martakén irhán 
lichthiahn UlrUH nacsi-u. i

(Sajtit tudósítónktól.) Megdöbbentő csa
ládi tragidui jal.szódoit le a cm*ikJ<* n Tárnáit 
községben Kótay Dezső a község fialni se 
Ip-djégy/őjc, aki csak négy hónappal az- 
elölt nősüli meg, agyonlőtte fiatal hitveséi 
ás azután önmagával végzett.

Kótay egy fialni budapesti tirilcúnyl veti 
el féleségül, akivel nagyon boldogan ólt. A 
fialni asszonyka is a tamási jegyzői Írottá*  
bmi dolgozott. ahol férje mint segédjrgvző 
nnikőtloll a község legnagyobb incgelcg-dé 
aére. Tegnap reggel Kótay, mielőtt hivata
lába ment, néhány szót váltott feleségével.

Kitűzték a táblai fötárgyalást 
a Vay-ügyben

A Tábla elnöke a Gadó-tanácsra szignálta a Vay-iigyet
Az a nagy pannmaper. amelynek első fel

vonása néhány hónappal ezelőtt fejeződött 
Iw, mikor is Szrmák Jenő tanácselnök ki
hirdette a büntetőtörvény szék felmentő Íté
letét n nagyurányu visszaélésekkel vádolt 
I </y Kázmér és társai elölt —. rövidesen 
elérkezik második fejezetéhez. A királyi 
ítélőtábla ugyanis, amely az elsőfokú Ítéle
tet nnmik leírása után összes mellékleteivel 
együtt megkapta,

kitűzte a táblai fötárgyalást a Vay- 
ügyben,

illetve Intézkedés történt, hogy ebben a 
nagyjelentőségű perben a másodfoka bírói 
ítélet még a rendes nyóri bírósági szünet 
előtt elhangozzék.

\ V«f/-ügv iratai a királyi Ítélőtáblán első
nek Hegre Miklós dr.-hoz, a budapesti Ítélő
tábla elnöké he: kerüllek, aki szombaton 
meghozta döntését nz irányban, hogv a 
V/jy-ügy másodfokú tárgyalását melyik tá
rnics tárgyalja. A táblai elnök döntésével

Gadó István dr. kúriai biró, táblai 
tanácselnökre szignálta a Vny-ügyct.

T,adá Ishán dr. a magyar bírói kar egyik 
legképzettebb és trgtchclségcscbb híg ja, aki
nek Ítéletei a legexponáltabb és legjelentő
sebb ügyeknek végére tett már sokszor pon
tot. Emlékezetes, hogy ö volt annakidején a 

’J isza gffDtóxxáyt fú r elnöke ix, de az utóbbi 
esztendők minden nagyobb ílgvc hozzá ke
rült. Most lehal a Vhy-ügyben is ö fogja ki
mondani a táblai Ítéletet.

A tábla elnökének rendelkezése értelmé
ben az. ügy iratai most már a Godő-tanács

Watzdorff Konrád báró százezer 
pengős váltóhamisitási bűnügyét 

ma tárgyalja a törvényszék
Hogyan mondja el az ügyészi vádirat a váltóhamisítás törté
netét — Az írásszakértők ellentétes véleménye a váltóról

Az utóbbi esztendők egyik legérdekesebb és 
legtöbbet emlegetett váltóhamisitási bűnügye 
kertit ma. kedden a bünletőlörvényszék Vő 
fidy fírenner tanácsa elé Watzdorff Konrád 
bar A és kél pénzügynek a vádlottal ennek a 
bűnügynek. Iszlcrházy Tamás gróf pedig a 
sirieitie. Annakidején Eszterházy Tamás gróf

blinUdl följelentést lelt Watzdorff Konrád 
báró ellen,

majd hirtelen előkapta zsebéből a pisztolyt 
és lelőtte feleségét. A szerencsétlen asszony 
olt a helyszínen holtan bukott le a földre, 
egyetlen jajszó nélkül. Mikor Kótay látta, 
hogy felesége nem mozdul többé, halántéká
hoz szorilolta a még füstölgő revolvert és 
eldördült a második lövés is. Kótay véres 
fejjel odabukott le fiatal asszonya mellé. 
Percnyi haláltusa után kiszenvedett. A ket
tős háláin dráma, melynek titokzatos hát
terét eddig még nem sikerült felderíteni, az 
egész megyében óriási megdöbbenést és 
részvétet váltott ki.

egyik referens bírójának rendelkezésére bo
csáttatlak. A hatalmas anyagot Soóky Gá
bor dr. táblabiró referálja, neki hosszú he
tek munkájára van szüksége, hogv a több 
mázsa súlyú aktatömegei áttanulmányoz
hassa.

A Vay-ügy kiszignálásával egy időben 
döntés történt a tárgyalás terminusának 
megállapítására is. Eszerint

a Gadó-tanács a Vay-ügy táblai tárgya
lását junius első hetében kezdi meg 

— minden valószínűség szerint junius ölő- 
ilikén — minden körülmények között azon
ban még a nyári szünet megkezdése előtt, 
úgyhogy

legkésőbb decemberben már a Kúria Is 
kimondja n végső szót az első fokon 
felmentett Vay Kázmér miniszteri ta

nácsos és társai bünpörébcn.
Jfa a Tábla és a Kúria helyben is hagyja 

a törvényszék felmentő Ítéletét — ezzel 
még korántsem zárul le a Vay-ügy hatalmas 
komplexuma. Egészen bizonyos ugyanis, 
hogy Vay Kázmér — természetesen csak az 
cselben, ha a Kúria is felmenti —

állásába való visszahelyezését kéri, 
mert ő első perctől kezdve arra az állás
pontra helyezkedett, hogy ő semmiféle visz- 
szaélébt, vagy vétséget nem követett el. Ha 
pedig ez nem fog megtörténni, úgy bizo
nyára peres utón szándékozik követelését a 
kincstáron érvényesíteni — nemcsak ő, ha
nem az ügy többi szereplői is, ahogy azt 
különben a már eddig is keletkezett néhány 
polgári per precedense bizonyítja.

azzal, hogy a báró jogosulatlanul hozott for
galomba egy Eszterházy aláírásával ellátott 
s/.izezerpciigős váltói. Megindult a nyomozás 
s ennek során Watzdorff bárót le is tartóztat
ták, majd kétheti fogság után szabadlábra he
lyezték, egy hónappal később azonban újból 
lelni (áztatták s akkor ugyancsak kétheti fog
ság utón szabadlábra került. Az eljárás áron
ban tovább folyt ellene, valamint Gettll Ká
roly és Deutsch Salamon pénzügynőkök ellen.

Az Ügyészség llzoldalas vádirata 
nemrég készült cl. A mai tárgyaláson felolva
sásra kerülő vádiratban Watzdorff Konrádot 
és Geszti Károly pénzügynököt mint 

tettestársakat magánoklralhamlsltáa biln- 
leltével,

Deutsch Salamon pénzügynököt pedig mint 
bűnsegédet ugyanilyen bűncselekmény miatt 
Vádolja az ügyészség. A inni tárgyaláson is
mertetendő vádirat rendkívül érdekesen a 
Igen sok vonatkozásban egészen újszerűén 
mondja cl, hogyan lelt magánokirptbamlsltási 
bűnügy a száz.ezcrpcngős váltóból. A vádirat 
szerint Wntzdorff Konrád báró

huzamosabb Időn kercaittll szoros barát
ságban sóit gróf Eszterházy Tamással 

* c réven költekezései fedezésére több ízben 
kitöltetlen s állókat kapott tőle értékesítés cél
éból. Később megszakadt köröttük n barát
ság és ekkor n váltók elszámolására került a 
sállója sínesen forgalomban, mely l'szlcrbázy 
Tamás gróf jószégkormiinyzója, aki időközben 
megvált az állásától, megbízást kapott, hogy 
WatzdorlT báróval számoljon el. Az elszámo
lás során kitűnt, hogy

681.0C0 pengőt képi beinek azok a váltó
tartozások, amelyeket Watzdorff csinált.

Ncunstcin ezt a horribilis összeget kifizette, 
WalzdorfT pedig kijelentene, hogy semmiféle 
egyéb váltótartozása nincsen és egyetlen olyan 
sállója sincsen forgalomba, mely Eszterházy 
Tamás gróftól származik.

Ezckuián történt, hogy Watzdorff Konrád 
báró a kél pénzügynök utján Korányi Viktor 

Nagy összegű jutalmat kap, 
viUraan »»l» dlOnt bernAthegs-l hntyámzt m»f- 

'•tállá és hsisszéllitla. A kutya S hónapot. n«gy llht 
I «rna, fehér Hbtkkal bzrnzfoitm fehér fejjel. Cím;

R«t«n. I.. rtamka alu II. 

autókereskedővel lépett érintkezésbe, akinél 
régi autóját akarta kicserélni egy kisebb ko
csira, s tizenkétezer pengő készpénzt is pró
bált szerezni. A pénzügynökök, akik a báró 
megbízásúból Korányival tárgyallak, kijelen
tették, hogy Eszterházy Tamás gróf váltójús'al 
bonyolítják le az autó-tranzakciót. Először 
arról beszéltek, hogy Eszterházy gróf buszon- 
négyezerpengős váltói irt alá Watzdorffnak. 

később azonban Eszterházy aláírásával 
egy százezerpengős váltót mulatlak fel 

Korányi előtt.
Eszterházy Tamás nem ismerte el a százezer
pengős váltót, mig Watzdorff szerint a herceg 
valódi aláírása szerepel a váltón.

Az Írásszakértők véleménye is megoszlik 
az aláírás körül.

A hivatalos Írásszakértők egyrészének vélemé
nye szerint ugyanis a váltón szereplő aláírás 
hamis, az ellenőrző szakértő szerint azonban 
kétségkívül valódi.

A keddi tárgyalásra 
busz tanú kapott Idézést,

köztük gróf Eszterházy Tamás mint sértett, 
továbbá Neunsteln Ferdlnánd, báró Watzdorff 
Konródné, született Török Rya. Rajtuk kívül 
a húrom Írásszakértő és Németh Ödön pro
fesszor, törvényszéki orvosszakértő. A tárgya
lás előreláthatóan

rendkívül érdekra less 
és bővelkedni fog az izgalmasnál-izgalmasabb 
jelenetekben-

Meggyilkoltak 
egy idős házaspárt 

Németországban
Berlin, április 4.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Ilelmbrechts közelében Uvő 
Makreutban hétfőre virradó éjszaka

véres esemény történt.
Szomszédok észrevették, hogy’ füznyelvek 
törnek elő a Schalz-házaspár pajtájából. A 
tűz oltására siető emberek azt hitték, hogy 
a házaspár alszik cs ezért behatoltak a la
kásba, ahol

vértócsában fekve, holtan találták 
Schatzékat.

A házaspár közül az egyik 71, a másik 72 
éves volt. Schatz. balinellcn két revolver
golyó nyoma volt látható, a felesége bal
mellén egy lövés nyoma látszott. A tettes 
kinyomozására és a bűncselekmény oká
nak tisztázására megindított nyomozás még 
nem vezetett eredményre.

A Magyar Általános 
Takarékpénztár 

jubiláris közgyűlése
A Magyar Általános Takarékpénztár Rész

vénytársaság március 31-ón tartotta 50-ik ren
des közgyűlését. Horváth Llpől dr. elnök
vezérigazgató kegyeleles szavakkal megemléke 
z.ell mindazokról, akik a takarckpénzlárl 50 
evvel ezelőtt nlnpiloUák. azóta erősítették és 
fejlesztették. Kiemelte, hogy nz. intézet elnökei 
és nlelnökei sorában olyan kiváló férfiak szere
peltek, mint Marco Besso. Ermanno Gcntilli, 
Hegedűs Sándor, Jókni Mór, Korizmics László. 
Kronbcrgcr Lipót, Lcipzígcr Vilmos. Madnrnssv- 
Brck Miksa báró, Gluseppe Morpurgo báró, 
Poór Jakab. Edmondo Richetti, itb. Megnyug
vással megállapította, hogy az intézet nz. 50 év 
alatt jó és rossz Időben megállotta mindig a he 
Ivét. Ez arra a reményre jogosít, hogy a laka 
rékpénzlúr jövője is bizalomra érdemes.

Hegedűs Lóránt dr., a TÉBE elnöke, aki 
közel 12 évig tagja volt nz Intézel Igazgatósé 
gának és akinek édrsnlyja. Hegedűs Sándor v. 
kereskedelmi miniszter, két évtizeden út elnöke 
volt nz. intézetnek, szintén lelkes szavakkal fej
tette ki azt az. érdemes munkásságot, amelyet 
fl takarékpénztár 50 éven Út végzett. Végül 
Gömöry l.alml László dr. min. lan. a részvé
nyesek nevében is méltatta a tnkarékpénzlái 
működését és a vezetőségnek és tisztikarnak 
köszönetét fejezte ki.

Ezek utón a közgyűlés elhatározta, hogy az 
19.31. üzletév 1,930.00b 29 pengő tiszta nyerésé- 
f/éb-l osztalék fejében április 2-tól kezdve rész 
vényenként 2 50 pengő fizettessék, 100.000 
pengő a tartalékalapba és 30.0'>0 pengő az al
kalmazottak nyugdíjalapjába helyeztessék.

Végűt az Igazgatóság uj tagjává nugválasz- 
tollúk l.áng Boldizsár báró országgyűlési kép- 
siselől, a fclügyelöLlzotlság eddigi tagját.

Báró 
BankArOgyvAd 

mindenki a 

HETI 
ÚJSÁGOT

FILUI FERENC
riportlap|ít olvassa.

Oyáros

A takarékpénztár igazgatósága április l.én 
ünnepélyes ülést tarlóit, amelyen Gr. VíT. El- 
gurdo Morpurgo, az Assicnrazioni Geneiati el*  
nőké, mint a takarékpénztár alelnöke, elnökö't. 
Sajnálattal említette fel, hogy a közgyűlésre 
rém jöhetett el, de legalább az igazgatóig 
jubiláris ülésén akarta felszólalásával doku
mentálni azt a rukonszenvet, harmonikus 
együttérzést, nagyrabecsülést és biztató re. 
mányi, amelyet a Generáli biztosító a Magyar 
Általános Takarékpénztár iránt, de általában 
az egész olasz gazdasági és pénzügyi élei Ma
gyarország jelene és különösen jövője iránt 
táplál.

O A Hangya közgyűlése. Most tartotta a 
Hangya-szövetkezet és a Hangya-ipar rendes 
közgyűlését Zichy János gróf v. b. t. t. elnök
lete mellett. A közgyűlésen #00 szövetkezet 
képviseltette magát. Balogh Elemér felsőházi 
tag, vezériguzgaló előterjesztése és az ismerte, 
lelt mérleg alapján a közgyűlés köszönetnyll. 
vánilás mellett tudomásul vette a Hangya ked- 
vezö üzleteredményét és nagy elismeréssel adó. 
zott az értékesítés megszcrevezésérc megindi- 
tolt akciót.

LÓSPORT
A Magyar Lovargylet 

kapunyitása
Adagio és Szittya nyerték 
a szezon első eseményeit

Úgy vasárnap, mint hétfőn nagy közönség 
előtt kezdte meg a Magyar Lovaregylet idei 
szezónját. Vasárnap hagyományosan a Pest- 
megyei handicap adott különösebb jelentősé*  
get a programnak, hétfőn pedig a Hároméves 
sek nyílt handicapja volt a nap attrakciója. A 
Pestmegyei handicapot pompás harc után 
Adagio nyerte meg Páratlan II. és Mirjant 
elölt. A helyezetteket csak fejhosszak válasz*  
tollák el a célban. A mezőnyt a starttól ■ célig 
Adagio és Páratlan II. vezetlek. Nagyszerű küz
delemmel ért véget vasárnap míg a Nyeretle*  
nek versenye. A verseny erkölcsi nyerője 
Rúna, amelyet lovasa nagyon kivett a verseny
ből a starttól megszaladt Csaló mögött, i ezért 
fejhosszal a második helyre szorult az ét 
ugyancsak fejhosszal követő nagy favorit*  
Pál ma előtt.

Hétfőn kellemetlen Incidens- vezstts**  be a 
versenyeket. Sejbál mester, elismert lovasmil*  
vészeiét megcsufolva. egyetlen ellenfele melleit 
Is annyi tért vesztett a startnál, hogy a verhe
tetlen súnszu Diadallal már nem tudta beérni 
a megszaladt Fogast. Ennek a bookmakerek 
örültek legjobban, mert a városi irodákban 
ezután alig maradi olyan fogadás, amely el 
ne veszett volna. A nap főszámát Szittya nyerte 
Primus ellen, a favorit Finom Rózsi a slartaál 
megkésett, a nagyhírű Inca pedig csak egy da
rabig bírta az iraniot. Mírjam olyan könnyen 
nyerte a handicapot, hogy ezzel a formával a 
Pestmegyeit is megnyerhette volna. A két ver
senynap részletes eredménye a következő:

VASÁRNAP:
I- FUTAM. 1. Kengyeli ménes Marőth fi M)’ 

Teltschik, 2. Pezsgő (2) Balogh. F- m.: Valin*  
más, Hetre, Napfolt, Daru. Tót.: 10:23. lő, IS
II. FUTAM. 1. Gr. Wenckheim D. Mahatma 
(154) Sejbál, 2. Pervesztes (6) Tóth A. F. m.: 
Mai nap, Simba, Funnv Face, Toreador. Tót: 
10:21. ló, 26. Ul. FUTAM. 1- Mr. Gorncr Adagio 
(8) Csuta, 2. Páratlan H. (3) Klimscha, 3- 
Mirjam (5) Sejbál. F. m.: Raló, Fonólány. Be
tyár. Problem, Pici. Do it nowl Tiro. Tol.: 
10:41. 19. 20, 19. IV. FUTAM. 1. Issekufz Gy. 
Csaló (3) Balogh. 2. Rúna (6) Klimscha. F. m-: 
Palma, Príma, Lármás 11. Tol.: 10:47. 22, 23. 
V. FUTAM. 1. Győrffy M. Bírt (8) Rózsa. ?• 
Kotola (81 Kasrián T.. 3. Africanus (3) Sejbál- 
F. m.: Goodluck, Konfusion, Párta. Horaee, 
Hadzsi Halcf, Arme Gredl, Silver King, Kesz
kenő. Előlié Filanle, Tally-bó. Tót.: 10:91- 25. 
25, 17. Kettős fogadás az Adagio—Biri doublers 
5:317.

HÉTFŐ:
I. FUTAM. 1. Győrffy L.-né Fogas (•’) 

Csuta. F. m.! Diadal. Tót.: 10-31. II. FUTAM. 
I. C. Carter Mirjani (6:10) Sejbál, 2. Fonólány 
(4) Kaszián F. F. m.: Africanus. Maris, Emlék. 
Vallomás. Tol.: 10:14. 13, 20. 111. FUTAM. >• 
Kengyeli ménes Szittya (3) Teltschik, 2. Prí« 
mus (254 Klimscha. F. m.: Bellevue. Finum 
Rózsi, Inca. Tót.: 10:39. 19. 19. IV. FUTAM- 
l. Varga l.-né Fuvolás (6) Klimscha, 2. Mára*  
maros (12) Wohlberl. 3. Relly (16) Kupái F. 
ni.: Hahari. Lármás IL, Rabló, Párduc. Verily. 
Vadőr. Herbstzeillose. Mazurka. Csopak. Ár
boc, Rab Rábv, Célzaton. Tol.: 10:114. 35.
79. V. FUTAM. 1. Bei kés B. Rejtély (3) SeJ- 
bál, 2. Marőth (254) Teltschik, 3. Fénykor (l»l 
Kaszián T. F. m.: Példás. Sárkány. Hetre. 
Wahrhaft. Barátnő. Tol.: 10:89. 14. 10- 
Kettős N'gacMs a Mirjam—Fuvolás doubléra 
3:126.
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HÍREK
* A Keresztrejtvény- 

Olimpiász VII. heti 
50 dijának nyertesei:

MI. •(. bumoroi keresztrejlvén/ünk megfejtői között ■ 
bOve'kczt) ajándékokat oszlolluk izéit

I. 1 asztalterítőt 6 szalvétával Orbán Béláné, Budapest, 
Xészáros-u. 60/c. — 2. 1 rúd cscmcgeszal.imit Kiéin Kél 
mán, Budapest, Fő-tér 2. - 3. 2 zsöllyét a Belvárosi 
Színházba dr. Csizmadia Béla, Budapest, Mestcr-u. 33. — 
4. 2 zsöllyét a Fővárosi Operett Színházba Kling Anna, 
Budapest, Horthy Miklós-ut 146. — #.2 jegyet a Royal 
Orfeumba Bettelhelm Ferenc, Budapest, Gr. Zichy Jcnő- 
ftca 36. — 8. Negyedkilő díszdobozos Hág kávét’ Skoda 
Jóiselné, Rákospalota, Szentkorona-u. 13. — 7. 1 Philips 
12 wattos adócsövei Werner Pál, Kalocsa. — 8. 1 ezüst
ceruzát Balka Margit, Budupest, Csengery-u. 31. — 9. 
2 személyes Dénea-vacsorát Baracskai Gábor, Budapest, 
Akácfa-u. 10. —• 10. Nagy csomag vegyes Heller-sajtot 
(rottelr. Margit, Budapest. Károly-krt. 8. — II. 2 jegyei 
az Utóba Sípos Lajos, Budapest, Csobáncz-u. 8. — 12. 
2 jegyet az Urániába. Frank László, Budapest. Vasvári 
l'áí-u. 3. — 13. 2 jegyet a Corvinba Földes Márton, Bu
dapest, Klotild-u. 12. — 14. 1 asztali golfjálékol Henger 
Olga. Újpest, l.őricz-u. 61. — 15. i sportszcmüvegel Be
tesz <óula, Nagykanizsa, Teleki-u. 7. — 16. Kézi gobe
linéi diszhaniulurtót Bárok Magda, Budapest. Sziv-u. 
39/b. — 17. Modern, mosható dívány párnát Ilirsch Rózsi. 
Szolnok, Jászkürt-u. 15. — 18. 1 Echó rádiőlámpát
Fleitebmann Pál, Budapest. Vilma királyné-ut 42. — 19. 
1 Ecbó rádiőlámpát Somogyi Oltó, Budapest, Egyetem
utca 5- — 20. 1 doboz Ovomallinct Hermann Magda. 
Győr, Czuczor G.-u. 15. — 21. 3 doboz Boxyt és 5 Meis- 
t r szappant Donnrr Viktória, Budapest, Lövóház-u, 31. 
-- 22. 1 doboz Ürchel Mául csokoládét Földvár/ An 
darné, Budapest. Budolf-lér 1. —23. 1 pár GE-V1 haris
nyát Gombás Gizella, Zalaegerszeg. _ 24. 1 doboz Pi- 
javin tablettát Fiachhol Dezső, Budapest, Szondy-u. 40.

21. 1 Rumba pullovert Bálint l-ászlóné, Budapest, 
Jász-u. 55. — 26. 6 tubus Diana fogkrémet Éliás László. 
Budapest, Gál-u. 10. — 27. 1 fényképutalványt Eberllng 
Odda, Budapest, Királyhágó-u. 26. — 28. 1 fényképutal- 
vényt Jászai Ferencné, Budapest, Ajtósi Dürcr-sor P- -- 
21. 1 fényképutalványt Skobuk János. Újpest, Arpád-ut 
21. — 36. 1 bronz cigaretta élőitől Országh Pál Ödön, 
Nyíregyháza, Kéz-u. 4. —. 31. 1 doboz levélpapírt Drucker 
Mránd, Budapest. Kisdiőfa-u. 7. — 32. 1 pár férfizoknit 
Ifenei Ernő. Bákospalotá, Honvéd-u. 8. — 33. Negyedévi 
e'őfizctést a Tündérujjakra Fodor Gizella, Kispest, 
f'opa-u. 101. — 34. 1 Vatea csövet Solt Sándor, Budapest, 
7,oltán-u 10. — 36. 1 doboz Cadeau dcssertet Augcnfeld 
Olga. Budapest, Klapka-u. 11. — 36. 1 csomag szappant 
l ombos Lajos, Pécs. — 67. 1 forgőkondenzátorl Wendl 
Antal. Budapest, Mártonhcgyi-u. 5. - 58. 1 borotválkozó 
csomagot Dénes Ervin, Budapest. Zsigmond-u. 68. — 39. 
7 zseblámpát Bartsch Frigyes, Kispest. Kossuth u. 28 — 
46. 1 doboz Ycs púdert és 1 Yes szappant Ehrllch Er- 
rőné. Sátoraljaújhely. KazinczS-u. 65. - 41. 1 könyvet 
(Karinthy: Görbe tükör) Bnder György, Szeged, Korona- 
tijea 17. _  42. 1 üveg kölnivizet Erdőcs Terézia, Buda
pest. Aradi-u. 28 - 43. Negyedévi előfizetést a Rádió és 
f olóamatőrre Deák Ferenc, Budapest, Kacsa-u. 35. — 44. 
6 nagy doboz Eggcr mellpasztillát Gltlckliih Klára, Bu
dapest, Baross-tér 20. — 45. 1 sporlkönyvet Havas
l.áaa1ó. Budapest. Attila u. 23. - 46. 1 üveg Ycstort és 
egy csomag leveskockát Csillag Olga, Újpest, József-u. 
81. — 47. 1 üveg Gammát és egy szappant Kittig Nándor. 
Budapest, Nánási-u. 7. — 48. 1 csomag Vclosa tablettát 
dr. Barta Aladárné. Veszprém. — 49. 2 jegyet a Ko
média Orfeumba Nika Ferenc. Budapet, rar-n. 8. - 59.
1 borotvaszappaul és 6 pengét llintner Antal, Budapest,

A*  vidéki' éi környékbeli nyerteseknek az ajándékokat 

poitán küldöttük el. A fővárosi nyerteseket kérjük, •«- 
•w skndjonek. «i. ajándékok álvétele végett szerdán, csü
törtökön. de legkésőbb pénteken d. u, Vz2 és 6 óra Mö
gött szerkesztőségünkben jelentkezni, mert ezen az i(Jö- 
Ionlön túl nem áll módunkban az ajándékokat, illclő- 

g az azokra jogosító utalványokat kiadni.
A HÉTFŐI NAPLÓ 

szerkesztősége.

— Felhői hlő, futó csők. Hétfőn dél
titán végre beköszöntött a hamisítatlan, ve- 
Tőfényes tavasz. Már vasárnap is enyhe idő 
Volt, de csaknem egész nap szemelt az eső. 
'A Meteorológiai Intézet prognózisa _ a kö
vetkező: felhős idő várható futó csőkkel.

— A miniszterelnök a két ünnepnapot 
hivatalában töltötte. Károlyi Gyula gróf az 
ttnnep mindkét napján már kora délelőtt 
Megjelent hivatalában és hivatalos ügyekkel 
foglalkozott.

— E héten újra megkezdődnek n eseh- 
Kz.Iovdk kereskedelmi tárgyalások. A cseh
szlovák kormány megbízottai Fricdmann 
'Gyula rendkívüli meghatalmazott miniszter 
Vezetésével e héten Budapestre érkeznek, 
hogy ismét felvegyek a kereskedelmi egyez
ményekre vonatkozó tárgyalásokat.

— Nlckl Alfréd bécsi utazása. Mint isme 
teles, az osztrák kormány felmondotta a 
Velünk fennálló kereskedelmi szerződést. 
Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter c 
bét közepén Bécsbe utazik, hogy előzetes 
tájékozódást szerezzen az uj szerződés meg
kötésére vonatkozó tárgyalások megkezdő
iéről.

— öngyilkossági szándékkal elhujdosolt egy 
kereskedő felesége. Kádár László kereskedő, 
•ki nz Alföldl-iilcn 3. szánni házban lakik, be
jelentette a főkapitányságon, hogy 44 eszten
dős felesége kél nappal ezelőtt eltávozott luka
sáról és levélben bejelentette, hogy megunta 
az életet, öngyilkosságot fog elkövetni. A rend
őrség nyomozást indított a bejelentés ügyében.

— Megjavították a megsérült ZeppeMnt. 
Friedrlchshafenhnl jelentik: A Gráf Zeppelin 
•érülését késedelem nélkül kijavították. A 
Zeppelin teljesen üzemképes már és elindulhat 
«j útjára.

Az SO éve fennálló

ÍÖLDVmiMRE
DIVATÁRU CÉG

FELOSZLATJA
riÓKl'ZLETÍT.

Pupllnlngek 6.—, 8.—, 9. - P 
Selyemnyakkendök 3.SO-I6I 
Tavaszi kalapok 7.80 P

IV.. Kossuth Lajos-utca 18, 
Vili., Rákóczt-ut 7.

Gröl Kaglsvlch OMnnó borzalmas 
tilzKatasztrttóla: a gózresO Mág
iától meggyulladta rulMia 6s a 78 

•vés matróna halálraégett
Kóinapi haláltusa utón meghalt a Uűröskereszt-kúrhózban

Vasárnap éjszaka kétnapi rettenetes halál 
tusa után meghalt a Vöröskereszt-kórház
ban özv. gróf Keylevich Ödönné született 
Xay Vilma, 78 esztendős uriasszony, a fő
rendiház egykori titkárának özvegye. A tár
saságbeli uriasszony

tragikus előzmények
után került a kórházba.

Keylevich Ödön grófné évek óta magá
nyosan lakott Budán, a Szendy-utca 8. sz. 
házban Férje elhunyta után keveset mutat
kozott a társaságokban, legtöbbször odahaza 
tartózkodott. Ha elment hazulról, útja a 
farkasréti temetőbe vezetett, ahol

férje sírját ápolgatta
és hosszasan imádkozott a temetőben.

Szombaton délután a grófnő uzsonnát me
legített a gázresón. Amikor levette a teás
kannát a resóról,

a láng elkapta ruháját, amely egy pil
lanat alatt lángralobbant.

Apagyílkosság a 10,000 dolláros 
életbiztosítási összegért 

A fiú agyonlőtte édesapját annak beleegyezésével, 
hogy a család me gkaphassa a pénzt

Salzburg április 4.
A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) A salzburgi rendőrség hétfőn dél
előtt

a pénztáros kétezer márkás sikkasztott, 
Többnapos nyomozás ulán letartóztatták 
ugyanis Wcsterhuber Mihály trautenseei fo
gyasztási szövetkezeti pénztáros 22 eszten
dős fiát, aki ellen az a vád, hogy

apja fölblztatására azt agyonlőtte, 
hogy a család hozzájuthasson a biztosítási 
összeghez.

Wcsterhuber Mihályt a frcilassingi erdő
ben néhány nappal ezelőtt

holtan találták.
Fején lőtt seb volt, mellette revolvere he
vert, minden jel azt látszott bizonyítani, hogy

múlt heti vili. sz.ű.vatkeresztr8]iuenvUnKmegt8jtesl hataridelfif 
a KözbeiOTt ünnepre vsiö teHintettei f.hö s-lg msghosszaDDltottuK
— Jugoszlávia jegyzéket Intézett Bulgá

riához a szófiai tüntetések miatt. A múlt
beli szófiai jugoszlávellencs tüntetéseknek 
diplomáciai lépés lett a következménye. 
Vuchevich szófiai jugoszláv követ vasárnap 
két Írásbeli jegyzéket nyújtott át a bolgár 
kormánynak, amelyekben a jugoszláv kor
mány tiltakozik a tüntetések, továbbá az 
ellen, hogy egyes bolgár lapok a jugoszláv 
király személyét is támadják. A bolgár kor
mány írásban válaszol majd a jegyzékekre. 
Musanov miniszterelnök újságíróknak telt 
nyilatkozatában kijelentette, hogv a kor
mány lelkiismeretesen megvizsgálja az ese
tet és nem tűri majd, hogy a jövőben ilyen 
vagy hasonló támadások érjenek egy idegen 
államot.

— Bari Ágost rádlőelöadása. Pari Áyo*l  dr., 
a kitűnő közgazdasági publicista hétfőn dél
után a rádióban érdekes felolvasás keretében 
vezette be a kalandos gazdasági tervekről 
szóló előadássorozatát. Rámutatott az általá
nos moratórium és az inflációs gazdasági ter
vek veszedelmére.

— A segédhivatal! tisztviselők közgyűlése. 
A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövet
sége vasárnap tartotta meg ezévi közgyűléséi. 
Kiss Szilárd elnöki megnyílóin és Szabó Mik
lós főtitkári jelentése ulán Meskő Zoltán kép
viselő mondott beszédet. A közgyűlés Kiss Síi- 
lárdot újból elnökké, Cavallier József főszer
kesztőt pedig tiszteleti taggá választotta.

— Munkában ■ falbontó betörök. Hétfőn 
reggel újabb falbontást betörést jelentetlek a 
főkapitányságon. Klem Jenő szűcs, Wesselényi- . 
utca 27. ' alatti üzlethelyiségében ismeretlen 
lettesek a pincén keresztül a padló kibontása 
titán az üzlethelyiségbe hatollak és onnan érté
kes bundákat és egyéb holmit vittek cl, több- 
ezer pengő értékben. — Betörők járlak a Korda 
Könyvkereskedő Rt., Mikszáth Kálmón-tér S. 
alatti helyiségében is. A betörök a pénzlárfló- 
kol és a helyiségben lévő két adománygyűjtő 
perselyt feltörték A betörőket keresi a rendőr- 
ség.

SÁLON
Eskü-tér is MolnAr-utca sarok.
A Brlv >ro*  úri közönségének kedvelt ezómkozó. 
helye. Délután a zongoránál a rád óból köziemért 

SZA8A GORODINSZKY 
este:

MILKO—TAKÁCS - HABER
jazz-trlo.
Szolid árak I Totofon: ««4->78.

MODERN

A grófnő segély kiáltásaira besiettek a szom
szédok és letépték róla az égő ruhákat, özv. 
gróf Keylevich Ödönné karját, mellét

súlyos égési sebek borították.
Sürgősen kihívták hozzá a mentőket, akik 
első segélyben részesítették, majd

a Vöröskereszt-kórházba szállították.
Az orvosok mindent elkövettek, hogy 

megmentsék az életnek, de nem sikerült. A 
szerencsétlen uriasszonynál magas koránál 
fogva

szlvbénulás állott be és kétnapi halál
tusa után meghalt a kórházban.

Keylevich Ödön grófné tragédiája mély 
részvétet keltett azokban a társaságokban, 
ahol megfordult. Jószivü, nemes ember
barátnak ismerték, aki igyekezett segíteni 
szenvedő embertársain. A család kérte a 
boncolás mellőzései, amit a rendőrség enge
délyezett is.

vagy öngyilkosság, vagy rablógyilkosság tör
tént. Miután pedig a szövetkezeti rovancso- 
lás azt állapította meg, bogy

a pénztáros kétezer márkás sikkasztott,
biztosra vették, hogy a sikkasztás miatt ön
gyilkosságot követelt el.

Két nappal a tragikus esemény felfede
zése ulán, Wcsterhuber családja megjeleni 
egy müncheni biztositó intézetnél, ahol a 
pénztáros

tízezer dolláros életbiztosítását akarták 
felvenni.

A biztositó azonban nem fizetetett, hanem 
több felmerült gyanús körülményre felhívta 
a rendőrség ügyeimét, amely a hosszas 
nyomozás után bizonyítva látta azt, hogy a 
fiú édesapja tudtával és beleegyezésével lőtte 
le Westerhuberl.

— Bethlen grófnő Sopronban tart elő
adást. A Sopronban játszó Szentiványi-féle 
országos müvészszinház meghívására Beth
len Margit grófnő április 23-án a Városi 
Színházban tart előadást amerikai útjáról.

— Az önberetvája tokjában akarta átcsem
pészni a határon a pénzt. Pécsből jelentik: A 
rendőrség jelentése szerint bizalmas közlés 
alapján Fei'dkirchenben a bécs-párizsi vonaton 
vahitncscmpész.és gyanúja miatt fellarlózlntlák 
Hoffmann Henrik bécsi cégvezetőt. Csomag
jainak átkutatásánál borolvakésziilékének tok
jában harmincezer svájci frankra és nyolcvan
ezer osztrák schillingre szóló csekkel találtak. 
Egy púder dobozba ii nagyobb összegű készpénz 
is voll. Az érlékeket elkoboztak.

— Dr. Hoványl Kornél temetése. Dr. Hovánvi 
Kornél ügyvéd és hírlapíró, a miskolci Reggeli 
Újság volt szerkesztője, a miskolci törvényható
sági bizottság tagja, a miskolci Nemzeti 
Demokrata Párt elnöke, pénteken, 50 évei 
korában, hosszú szenvedés után a budakeszi 
szanatóriumban meghalt. Vasárnap délben te
mették a budakeszi temetőben a katolikus egy
ház szertartásai szerint. A Nemzeti Demokrata 
Párt központja nevében dr. Vázsonyi János 
országgyűlési képviselő, a miskolci ügyvédi ka
mara és a miskolci sajtó nevében dr. Láng 
Lajos n-skolcl ügyvéd, a miskolci törvényható
sági bizottsági tagok nevében Scluvartz Soma 
és a miskolci Nemzeti Demokrata Párt nevében 
dr. Kálmán Ödön búcsúzott a halottól.

— Vonat éa autó halálon karambolja. A 
prágai délivasiil igazgatósága jelenti: Szom
baton, április 2-án este 7 óra 20 perckor az 
b244-es számú gyorsvonat llohenniaut és 
Choccn között egv vasúti átjárónál elütötte 
a RS 3727 jelzésű személyautót, melynek 
vezetője. Jacques Agnnat párisi lakos, n 
helyszínén szörnyethalt. A társaságban volt 
hölgy, akinek személyazonosságát ezideig 
nem sikerült megállapítani, súlyosan meg
sebesült és a hohenmauti kórházban fek
szik.

— A húsvéti tojás mint esempészeszköz. 
Londonból jelentik: Az amerikai szcszlilalml 
ellenőröknek feltűnt, hogy n húsvéti tojások 
Iránt óriási kereslet nyilvánult meg jóval nz 
ünnepek ulán Is. Több csikágló cukrászdában 
megállapították, hogy n csokolúdclojásokat 
rendkívül erős rumkivonattal töltötték meg. 
Egy lojá*  tartalma elegendő vóil 5—6 ember 
lerészegilétérc A eukrúszdák ellen megindítot
ták a bűnvádi rljárást.

NOVOPIN
>;én,av», !«nj'óttlrd9-l«bletta *O  Hll*r

Rövid ideig tartó zavar 
a villamosáram*  
szolgáltatásban

Hétfőn, a délelőtti órákban az a hír 
jedt cl a fővárosban, hogv több helyütt# 
főleg Budán és a Belvórosban,

megbénult a villamosáram-szolgáltatág. 
hosszabb ideig nem égett a villany és neut 
működtek azok a gépek, amelyeket elektro. 
mos órám hajt. Csakhamar kiderüli azon*  
bán, hogy csak

kisebb zavarról van a szó a Belváros
ban.

A Hétfői Napló munkatársa hétfőn dél
ben érdeklődött a székesfővárosi

Elektromos Müvek 
vezetőségénél, ahol a következő fel világosi*  
tűst kapta:

— A Belvárosból kaptunk jelentést arról*  
hogy egyes kábelek áram nélkül marad
tak s igy az áramszolgáltatásban szünét 
állott be. Mindössze azonban

tíz percig tart >tt 8r áramszünet
s ezalatt sem uz egész Belvárosban, bancní 
csak egv részében szünetelt a villanyáram
szolgáltatás. Azonnal megjavítottuk a hibát 
s liz perc után mindenütt zavartalanul mű
ködött az áramszolgáltatós. 4 szokásos vizs*  
gálatot megindítottuk, hogy megállapítsuk, 
mi okozta a zavart.

DARMOL
KIS DOBOZ 50 FILLÉR

— Károly király halálának 10 éves ér*  
fordulója. Becsből jelentik: Ma a néhai Ká*  
roly király halálának tizedik évfordulója 
bikáiméból rendezeti gyászünnepségek so
rán gyászistentiszteletet tartottak a Votiv. 
templomban, a Karlskirchében és a kapu
cinusok templomában. A kapucinusoknál 
tartott istentisztelet után a jelenvoltak Ká
roly királynak ott felállított márványmell
szobra elé vonultak és a szobor talapzatára 
töviskoszorut helyezlek cl.

—■ A Magyar Cserkész Szövetség tisztújító 
közgyűlése. A Magyar Cserkész Szövetség va
sárnap előkelő közönség jelenlétében tartotta 
meg tiszlujiló közgyűlései, amelyen többek 
felszólalása után dr. Wilz Belát tiszteletbeli 
országos elnökké, dr. Tapp Antalt elnökké vá
lasztották meg.

— A képviselőválasztások utójátéka: válasz
tást autóbaleset minit kártérítést tizet Görgey 
József volt képslse'ö. Kaposvárról jelentik: A 
képviselőválasztások idején Görgey József solt 
képviselő, a barcsi kerület akkori képviselő
jelöltje, autón korlcsuton járt. Az. autó Zala 
községben elgázolt két kislányt, akik közül az 
egyik, Weber Mária hetekig kórházban feküdt. 
A kisleány szülei kártérítési pórt indítottak 
Görgey József, az azóta mandátumát vesztett 
képviselő ellen. A kaposvári járásbíróságon 
vitéz Móricz járáshiró szombaton tárgyalta az 
ügyet és 9"0 pengő 22 fillér megfizetésére kö
telezte Görgey Józsefet. Az. ítélet jogerős.

• - Gyilkos merénylet a fogházban. Páriá
ban nz egyik fogház, várószobájában ma’ 
délután egv asszony revolverből négy lö
vést adóit le gyilkosság miatt fogházbünte
tésre ilélt férjére. A fért] sértetlen marosit. 
Az asszonyt letartóztatták.

— A zékésmegycl árvíz, fíékéscsobáról je^ 
lentik: A Fehérkőrös áradásáról kiadóit hiva
talos jelenlés szerint nz áradás hétfőn hajnal
ban kulminált. Romániai területen "z Árvíz 
átcsapott a vasúti töltésen, és ilt is elérte a 
legmagasabb vízállást. A veszélyeztetett helye
ken minden hatósági közeg állandó permanen- 
ciában van. A nagyobb veszedelem lehetősége 
már elmúlt. A Berettyó folyó is megóradl és 
Szeghalmon is védőintézkedéseket kellett élet
beléptéim.

— Az uj belső lipőt-terézvárosi református 
lelkész. Az újonnan alakult budapesti belső 
lipót-icrézvárosi református egyházközség va
sárnap tartotta lelkészválaszló gyűlését, ame
lyen egyhangúlag ifj. Victor János dr. duna- 
melléki püspöki másodlelkészl hivlák n»eg 
lelkipásztorul-

— Tűz az Andrássy-uton. Hétfőn délután 
jelentették a központi tűzoltóságnak, hogy az 
Andrássy-ut őfí. szánni házhun lévő rádióüzlet*  
ben tűz támadt. A tűzoltók nagy készültséggel 
és poroltó-felszereléssel roboglak a helyszínre, 
ahol megállapították, hogy a rádlóüzlcl raktár- 
helyiségében keletkezeit u tűz, amelyet félórai 
munka utón eloltottak.

— Elkobozták a Népszava vnsárnapl "lémét. 
A Népszava vnsárnapl számat 4 nyugtalan lel
kiismeret tombolni kezd cimü vezércikke 
mialt nz ügyészség utasítására állami és társa
dalmi rend ellen Irányuló bűntett miatt elko
bozták

Ha telket vágóról,
gondoskodjon arról, hogy azon mielőbb 
építkezni in tudjon!

Segítséget nyújtunk
ahhoz., hogy könnyű előtelté elek telje- 
•l'Ase esetén

15 év alatt Wrleszthető BIB ka
matmentes kttlcsOnünkkel csa
ládi házát fölépíthesse!

As e havi kAlcaönfolTóshéMtnk jegyzéke 
Irodánkban megtekinthető. Dlita ao fel- 
vllágoeftAR d. e. fl d. u. 6 órélg. 
Vidékieknek tevéiben

Budapesti Ingatlanbank
Rt. BpItAtakarAkoastály. VII, RAkAeif.ut 10. 
Telefen l S4-6-05.AMpItva 1906 b«n.
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Elfogták az autóbuszüzem 
negyedik jegytolvaját

Jrlrnltttr a Hét lói Napló. hogy a rendőrség 
1 tartózlatfa a B\I(T autóbuszüzem három el 
Ixnóríf, akik az irodahelyiségekből több jegy 
lombot vittek magukhoz és

a jég)eket kerülő utón forgalomba hozlák. 
A negyedik fellesi. (iáspár Jánosi azonban 
j'.in vikii olt elfogni, mert tudomást szerzett a 
iolj.kntésről,

megszökött a lakásáról
<• i-merellen helyen bujkált azóta.

Iv I nappal i /elolt visszatért a fővárosba és 
s ulrnnp délután a lakására ment érdeklődni, 
hogy lávollélóben nem kereste-e valaki. A de- 
l klisék, akik állandóan nyomozlak utána, tu- 
cJ-.no.sl szerezlek elöl, és

éppen akkor, amikor lakásába be akart 
surranni, lefogták és bevitték a főkapi

tányságra.
’A 31 éves volt kalauzt előzetes letartóztatásba 
) Ív. zli k csalás lopás és hűtlen kezelés
< imén.

Az it,| fokiipilűny a miniszterelnöknél. 
7 errnc.-j/ Tibort. Budapest uj rendőrfőkapi
tányul hétfőn délelőtt gróf Károlyi Gyula 
n inis/lereltiok fogadta kihallgatáson. A fő 
kapilánv bemutatkozó látogatást lett.

Apponyl Albert gróf genfi utja. A hús
véti ünnepek mialt megszakították n genfi 
1 szerelési konferencia tanácskozásait. A 
I onfcrcncin tárgyalásai c hó 12-én folyta
tódnak Apponyl Albert gróf és Tánczos 
(oilior n magyar kormány megbízásából 
szombaton utaznak el (icnfbe a konleren-

— Ileulseh Lajos cinlékezele. Deulsch Lajos- 
t ik. az. Elektromos Művik vezérigazgatójának 
I rb len halála melv részvétel és megdöbbenést 
kellett a főváros közönsége körében Az Elek
tromos Müvek igazgatósága Joanovich Pál el- 
jióklile alatt rendkívüli ülésben parentálta el 
nagynevű vezérigazgatójál. Joanovich Pál ke
gyelete*  szavakkal emlékezel! meg a kiváló 
vezérigazgatóról, aki mindig jó példával járt 
ríni a kölelcsséglcljesitésbcn . \z igazgatóság 
rfialározta. liogv az tizem gyászának külső je
li id az I l. klromos Müvek összes épületeire 11 
napra kitűzik a gyász'nbogót Deulsch Lajos 
1- mclése pénteken délután • olt a rákoskeresz- 
Inti temetőben, almi általános részvét mellett, 
j. főváros egész vezetőségének jelenlétében he- 
Jvezlék műk nyugalomra. Elsőrangú szakember 
volt. Az összeomlás után Deulsch Lajos alkotta 
újjá a Fővárosi Elektromos Müveket és ő 
emelte magas európai nívóra nz üzemel. Halála 
nagy vesztesége a fővárosnak

tnncpl öngyilkosságok: méreg, borotva és 
í'vegcsvrép. Kravál Józsefné, negvvenkétéves 
varrónő Pestújhelyen n Szűcs István utca 18- 
számú házban levő lakásán lumlnállal meg
mérgezte magát. Holtan találtak rá, Biicsiilcve- 
I t irt. hocv anvagi gondjai miatt megy a ha- 
) dba. — özvegy l.nmlesmann Elekné. halvan-
< vrs nyugdíjas óvónőt eszméletlenül találták a 
Magdolna útra fi. száma lakásán. Landesmanné 
ismeretlen mérnél nett he A mentők a Rókus- 
kórházba vitték, almi rövidesen meghalt 
Anvagi okok miatt követte cl az öngyilkossá
got -- Papp Margit huszonötévé*  háztartás- 
I c|| leány vasárnap este nagy társasággal mű- 
latoit egy szépvölgvi-tili vendéglőben. Vidáman 
énekelt a cigánymtizsikárn. de egyszerre csak
< w.ctört egy poharat s a: üvegcserepeket le 
til.arla nyelni A mentőket hívlak hozzá, akik 
a Rókus kórházba vittek — Jokel Leó buszon- 
nvolcéves vásári kereskedő a Szövetség-utca 
I’l. számit házban lévő lakásán aszpirinnel
• . érgezte magát A Rókusba v illek. — 
'Horváth Lajosné háztartásbeli asszony Hun- 
I ária-körüli lakásán hercsót vett be. Súlyos 
; Hapciban vitték kórházba. — Szabó István 
1 .dögös segéd az Almos-utca 10. számú ház 
elolt borotvával felvágta halkarján az ereket. 
A mentők kórházba vitték — Bőcz Fercncné,
• ,-v kispesti cipészmcsler huszonötévé*  fele- 
s ge Kispesten a lleinrich Károly.utca 59. szó-
> iu lírában levő lakásán liiykánel íncgmérgeztc 
magát. A Szent István kórházba szállilollók a 
i icnlök. — Kiéin Mária Imszonnyolccves bóz- 
t irtásbeli a Szent Lászlóid 101. szóm alatt 
I vő lakásán Itypermaívjánnal megmérgezte
> 'agát Stefancsik Suta) hivatali altiszt pedig 
I llői ut ‘.'i. szám nlalli lakásán ismeretlen mé
regéi íncgmérgeztc magát A mentők mindkét 
c ngyilkost a Rókus-kórházba szállították.

kis Áttolt ékszerek é*  
ezOzttrtrgynk szenzá
ciói*  olcsó Aiuslt**a.

? rhwartr. Ok*verU».lct, Mnznim körut 21 é* 27. »z*m.

Frontharcosok gyűlése a Alii, kerületben. 
'/z Országos Trontlnircos Szövetség Vili, kerii- 
J< ti csoportja vasárnap délelőtt tartotta liszt- 
iijiln közgyűlési t a Vili, kerületi elöljáróságon. 
1 olvaj Takács József gróf országos elnök rész- 
s • telés ■ I \ tlikúri jelentés titán vitéz Nemes 
licnidikhj Imrei, a régi elnököt ismét megvá- 
bs/lották. Az elnöki székfoglaló után Takács- 
Tolvaj József gióf mondott még beszedet.

— Eltűnt Szegedi Maa/ák Elemér fin. 
Hétfőn cjszuka A.-cr/rdí Maszák Elemér ny. 
miniszteri tanácsos bejelentette a rendőrsé
gen. Imgv huszonn gyeves műegyetemi hull 
t aló fia. .Miklós hétfőn reggel eltávozott ha
zulról és még eddig netn tért haza. Levelet 
bagyúit hatra amelyben bejelentette, hogy 
megunta a: életét, öngyilkos les: A rendőr- 
s g mcgindilotlii a nyomozást.

— ltltka vásárlási alkalom kezdődik áprihi 
5 én délelölt 10 órakor és tart április 15 ig. 
<l.li 12 óráig fíeck Gyula kötött szövöltúni- 
halában. VIL. Erzsébet körút 32. Rovat Orfeum
mal szemben, a változott viszonyokra való te- 
kintettel közismert finom kötött- és szövött- 
k'iiit oly példátlan eleső árban bocsátja n vá- 
e.rlóközóns.g rendelkezésére, amehre eddig 
Kiég példa nem volt. *

Meffoldottáíi Mate Artúr ~ 
postafőfelügyelő öngyilüossdgánaft 

rejtélyét
Lelfiibánat, betegség és családi bajofi miatt ment a Halálba

A rendőrség vasárnap délelőtt megadta a 
temetési engedélyt Maiz Artúr 53 éves 
postatőfeliigyelő, a 72-es postahivatal ön
gyilkos osztályfőnöke holttestének temeté
sére. Mai: Artúr, mint ismeretes, pénteken 
délután három óra tájban hivatalos helyisé
gében halántékon lőtte magát és a golyó 
azonnali halálát idézte ?lö. A főkapitány
ság öngyilkossági osztálya nyomozást indi 
toll a rejtélyes öngyilkosság ügyében.

Búcsúlevél nem maradt hátra.
ami még jobban megnehezítene a rendőr
ség munkáját. A lefolytatott vizsgálat s a 
kihallgatott tanuk vallomásai nyomán az a 
vélemény alakult ki a rendőrség előtt, hogy 
Maiz egyre .súlyosbodó,

gyógyíthatatlan betegsége és lelki
bánata

miatt menekült a balálba.
Az utóbbi időben ugyanis két esetben tör-; 

télit a 72-es postahivatalban olyan ese

— Agyonlőtte magát az angol hadügy
miniszter Ha. Londonból jelentik: Mariorie-i 
bank képviselőt, a hadügyminiszter mostoha 
fiát, vidéki kastélyában átlőtt fejjel holtan ta
lálták. Mellette hevert vadászfegyvere. Az ön
gyilkosság okát a munkában túlfeszített ide
gek romlásának tulajdonítják. A képviselő 
egvike volt a konzervatív párt legtehetsége
sebb tagjainak és úgy politikai, mint társa
dalmi körökben nagy népszerűségnek ör
vendett.

— Letartóztatták Mimi Prlnc gyiirütolvaj 
szobalcnnyát. Mezey Mária, .színházi nevén 
Mimi l’rinr, feljelentési lett a főkapitánysá
gon. Feljelentésében előadta, hogy éjjeli
szekrényéről egy értékes brilliánsgyiirü el
tűnt A rendőrség megindította a nyomo
zást és a gyanú C.sató Irma 23 eves szoba
leányra hárult. Átkutatták szekrényét és 
abban megtalálták az eltűnt brilliánsgyürüt. 
C.sató Irmát előállították a főkapitányságra 
ex előzetes letartóztatásba helyezték.

— Kiszabadult a dologházból, betört a nagy- 
trafikba. Debrecenből jelentik: A napokban 
szabadult ki a soproni dologházból Balázs Jó- 
zsef debreceni napszámos. Balázs kiszabadu
lása után betört a liosszupályi nagyi rafikbu s 
nagyobb mennyiségű dohánynemiit vitt el. A 
lopott árut megtalálták Balázsnál, akit letar
tóztatlak.

— Halálos kortcshnrc Németországban. 
Berlinből jelentik: A második elnökválasz
tási forduló korteshadjárata halálos kime
netelű zavargásokkal indult meg. A biroda
lom különbözei részeiből véres összecsapá
sok hite érkezeti. A szászországi Cheinnitz- 
ben egy kommunista és egy nemzeti szo
cialista életveszélyesen megsebesült, s az 
egyik környékbeli községben egy embert 
agyonlőttek, keltőt súlyosan megsebesítet
tek. Brandenburg tartományban Kalaun 
városban egy nemzeti szocialistát agyonlőt
tek. Allonáhan egy politikai összecsapás 
több súlyos és könnyebb sebesült áldozatot 
követelt.

— A rikkancsvezér jubileuma. Bensőséges 
ünnepet tartott vasárnap este a Budapesti llir- 
lapterjesztők Otthona, Staliler Ármint ünnepelte 
lapterjesztő munkásságának 30 éves évfordu
lója nlkalmából. A jubilánst, aki szokatlan fia
talon érte cl ezt a fontos évfordulót, a nagy
számban megjelent rikkancsok meleg szeretet
tel üdvözölték és biztor.ilolták öt törhetetlen 
ragaszkodásukról .Számos értékes ajándékkal 
lepték meg a jubilánst, aki meghatott szavak
kal mondott köszönetét az. őszinte ünneplésért.

— Franciaországban ma életbelépett a 
nyári Időszámítás. Parisból jelenük: Fran
ciaországban életbelépett a nyári időszámí
tás. Az órákat egy órával előbbre igazítot
ták, aminek következtében október 1-ig. 
vagyis a rendes óraszámilás helyreálltáig 
nincsen semmi eltérés a franciaországi és a 
középcurópnl óra közölt.

— Halálozás. Szűcs András ált. nyug. Iskola
igazgató folyó hó 3-án elhunyt. Temetése ma. 
folyó hó 5-én a rákoskeresztúri temető halót- 
tárházából lesz. — özv. Stern Adolfné hosszú 
szenvedés után 85 éves korában 31 évi özvegy
ség ulán elhunyt. Temetése keihlen délután 4 
órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. 
Gyászolják gyermekei és a kiterjedt rokonság.

— Curle aMzony balesete., Parisból jelen
tik: A reggeli lapok jelentése szerint Curic 
asszony, a kiváló rádinmkntalól. megope- 
rálták. Curic asszony az elmúlt bélen labo
ratóriumában megcsúszott, elesett és kö
nyökén megsérült. A seb elmérgesedett és 
műtéti beavatkozás váll szükségessé. Álla
pota most már jnvul.

— Drótkerítés olcsó. Stadlcr-gynr, Bp., Teréz- 
körút 43

— Ne fürödjhn N ovnpln szénsavas fenyő- 
tablclla nélkül, meri újjáéled föle. Ara 40 fillér.

‘— A lábfájások mintegy varázsütésre meg
szűnnek. ha n ,S.-f Bákns tejszerü lábfiirdöben 
lábait vagy 10 percig áztatja és azután olyanok 
leírnék, mintha újjászülettek solna.

-- Olcsóbb lelt h borotválkozás .•.0%-knl. mert 
Magvaror»zágon készül a világhírű Dr. Morisson 
borotválókrém, mellyel két perc alatt víz, sznp- 
pun, ecset nélkül kényelmesen borult álkozhat.

mény. a inelv a rendőrséget és a posta igaz
gatóságot foglalkoztatta. Az első esetben 
egv amerikai pénzeslevélből tűntek el dol
lárok. a másik alkalommal egy értékes ék
szer tunt cl egy csomagból. Mind a két eset
ben

kinyomozták a tettest, le is tartóztat
ták őket, de ezek az. esetek az érzé
keny lelkű, rendkívül pontos, lelkiis
meretes főfelügyelőt nagyon bántották.
Állandóan attól rellegelt, hogy 

feljebbvalói esetleg megdorgálják, 
mert abban a hivatalban történtek ezek a 
sajnálatos események, amelynek ö egyik fő
nöke. A rettegés teljesen buskomorrá, ideg
beteggé telte az elvált embert, akinek 

családi bajai is voltak.
A vizsgálat szerint ebben a megjelölt két 

okban kell keresni a rejtélyes öngyilkosság 
indító okál.

— Letartóztatlak egy fiatalembert, aki 
tikcttkönyvccskct lopott Abonyi Ödön buk
mékertől. Abonyi Ödön bukméker pár nap
pal ezelőtt a főkapitányságon följelentést 
tett, hogy uj helyiségbe költözött és húr- 
colkodás közben ismeretlen tettes két tikett 
könyvet ellopott a kocsiról. Tudomására ju
tott, hogy a lóversenytéren és más helyen 
is forgalomba kerülnek olyan tikettek, ame
lyeket tőle elloptak. A bukméker bejelen
tél te a lopást a versenytéren, le is tiltotta a 
számokat, igy azokat, akik a tiketteket meg
vásárolták, súlyos károsodás érte, mert ter
mészetesen a számok nem vettek részt a ver
senyen. A rendőrség nyomozást indított és 
megállapította, hogy a lopást egy fiatalkora 
szállít mányozó munkás köpette cl és eddig 
meg nem állapított bűntársak, segítségével 
igyekezett azokat értékesíteni. A tolvajt a 
rendőrség letartóztatta, társait pedig keresi.

— Emlékmű Briandnak. Párisból jelen
tik: CochercI község tanácsa egA’hangu ha
tározattal kimondotta, hogy emlékművet 
állít az elhunyt Briand külügyminiszternek, 
aki tudvalévőén cochereli házacskájában 
pihente ki mindig a politikai élet fáradal
mait. Briandl, mint ismeretes, Cix hereiben 
temették el.

— Öngyilkost fogtak ki a Dunából. Vasárnap 
délután nz összekötő*vasúti  Ilid budai hídfője 
közelében egy férfi holttestét fogták ki a halá
szok a Dunából. A zsebében több iralbéil kide
rült. hogy a halott Kocsis József Imre 34 esz
tendős nsztalossegcddcl n/opos. Kocsis hosr- 
sznbh idő óta állás nélkül volt és efelett! elke
seredésében követte el az öngyilkosságot.

— Nagy Endre befejezte turnéját. Nagy 
Endre, az ismert kabaréiró egy hetes körutat 
telt Temesvárott, Kolozsvárott és Nagyváradon 
és előadásaival mindenütt nagy erkölcsi sikert 
aratott. Temesváron még külön előadást tartott 
az oltani hírlapírók állal rendezett estélyen s 
ott is meleg ünneplésben volt része.

— Összejövetel. A Szabadkai öregdiákok 
szokásos összejövetelüket október hó fi-án, 
szerdán este fi órakor a Royal-szálló különter
mében fogják megtartani.

— Sós Endre előadása. Az Ifjú Demokraták 
Orsz. Szövetségének Ferencvárosi Szenezcle 
főivé: hó 5-én, kedden este 9 órakor helyiségé
ben (IX.. Ferenc-körul 23., Corvin-kávcház kü
löntermei ötvenedik előadói estjét rendezi. 
Előadó: Sós Endre, aki előadását ..Diktatúra 
vagy demokrácia'' címmel tartja. Minden ér
deklődőt szívesen lát a vezetőség. Az előadást 
Dénes József, a szervezet elnöke vezeti be.

— Nagy sikkasztás a Krcugcr-konszern- 
nél. Stockholmból jelentik: A Kreuger A 
7‘o/|-konszcrnnél nagyobb sikkasztásnak 
jöttek nyomára, amelyet két volt tisztviselő 
követelt cl. A visszaélésnek csak most, hogy 
a vállalat könyveit alaposan átkutatták, jöt
tek nyomára. A hiányzó összeg mintegy 
/(J.5.000 svéd korona. A vizsgálat megindult.

A keresztreltvény-olimpláaz VI. dijai 

««5 langu bronz eMOiűcsiiiár 
Adja IIAn Aladór calllórgyór (Andróaay-at 88.

—- Különös merénylet egy motorkerék
páros ellen. Molnár Ferenc újpesti keres
kedő motorkerékpárján haladt az ország
idon. Vtközbcn Nagy János gazdálkodó 
botját a motorkerékpár küllői közé dobta. 
Molnár a motorkerékpárról széles ívben le
bukott és súlyos sérüléseket szenvedett. 
Nagy ellen nz eljárás megindult.

— Debrecenben letartóztattak egy kommu
nista ngltátort. Debrecenből jelentik: A vizs
gálóbíró vasárnap letiu fóztalln Egressy Antal 
munkást,' akt Párisból jött haza nemrég és 
Hajdú megyében kommunista agilárlóval pró
bálkozott A csendőrség ébersége azonban meg
hiúsította ezt s Egressyt elfogta.

— A rn. klr. Osztálysornjálék résztvevői közül 
sokan, akik eddig semmi VHgy jelentéktelen 
ercdinényi-ket tudtak elérni, a régi sorsjegvszá- 
maikkal akarnak tovább játszani, mert a sze
rencse jorgandó és ar állandó folytatólagos já
ték — mely aránylag csekély költséggel fenn
tartható — gyakran a legszerencsésebb eredmé- 
n\ékhez vezet. A hivatalos elárusítóhelyek uta
sítva vannak ezt lehetőleg figyelembe venni.

— Szenvedő, beteg nőknél a természetid 
„Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőikor 
dés nélkül való bclkiiirülést idéz elő és ez. 
által rendkívül jótékony hatással van a 
belég szervekre. A női betegségekre vonal- 
kozó tudományos irodalom több megalko- 
tója írja, hogv a Ferenc Jőzsef-víz' kitűnő 
hatásáról saját kísérletei alapján is alkalm i 
volt meggyőződést szerezni. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszeriizletekben kapható.

Három bandita 
gyilkos merénylete

Newyork, április 4. 1
Newyork egyik előkelő titkos alkohol

vendéglőjében vasárnap este véres revei- 
verharc volt. Három bandita behatóit a lo*  
kaiba, kikergette onnan a vendégeket —• 
fnintegy ötven embert —, majd revolver*  
sortüzzel agyonlőtte az. cgvik visszatartott 
vendéget, Joe Burke bandilavezért, Jack 
Diamond utódját.

Egy másik hasonló gyilkosság is történt 
vasárnap este. Ismeretlen tettesek autóból 
agyonlőttek egy banditavezért, aki éppen 
kilépett háza kapuján.

— I'gy híres magyar orvos halála Réc«- 
ben. Becsből jelentik: Dr. Lázár Ervin is
mert gyógypedagógus é., gyermekorvos hét
főn este 55 éves korában egy epekőoperáció 
következményeiben meghalt. Az elhunyt 
professzor nemzetközi hírnévnek örven
dett.

— Mulatozás ulán rablótámadás. Hétfőit 
délután fíalla Károlyné 30 éves asszony egy 
Hidegkuli-uti vendéglőben mulatozott Pá~ 
lint János, Pálint Mihály és Brunner Antii 
munkásemberekkel. Amikor a társaság eltá
vozott a vendéglőből, a három férfi rátá
madt az asszonyra, rctikiiljét kitépték kezé
ből és futásnak eredtek. Ballár.é segélykiál
tására üldözőbe vettek a rablólámadókal, 
akiket egv rendőrnek sikerült elfogni. Elö- 
állitották őket a főkapitányságra » kihall
gatásuk folyamatban van.

— A kettős ünnep vidéki öngyilkosai. Nagy
kanizsai tudósítón jelentése szerint vasárnap 
reggel a sörgyári telep közelében lévő katari' l 
ruhatár előtt megdöbbentő öngyilkosság tör
tént. A ruharaktár elölt szolgálatot teljesítő 
őrszem: Szappanos Sándor közhonvéd szolgá
lati. fegyverével szájba lőtte magát és szörnyet
halt. Az öngyilkosság oki ismeretlen. — <
szegedi Csillagbörlönbcn Perhis: Jenő Jákah, 
többévi fegvházrn ítélt rab bu'orpáccal meg
mérgezte magát. A mérges anyagot egyik rab
társa csempészte be hozzá. Állapota cletveszé^ 
lyes. —, Szerencsen Cseh Bálint postáaltiízt 
vasárnap ismeretlen okból szolgálati revolve
rével mellbclölte magát. — Mezőberényben 
Nagy János fit éves béres egv akácfára fel
akasztotta magát, mire ráakadlak már halott 
volt. — Sollvadkerten Deli István 18 éves ce
mentmunkás és-Kis Mária Ifiévcs háztartási*  H 
leány a leány lakásán morfiumot vett be. ma I 
miután Deli István szivenlötte a leányt, ön
maga ellen fordította a fegyvert. Mindkettőjük 
állapota életveszélyes, de különösen a legény 
felgyógyulásához kevés a remény. Teltük t 
hátrahagyott leveleik szerint szerelmi bánatb 4 
követték cl.

Zál<sgcéc9uláfv
©aranyat, ezüstöt, brltli ánsot hllie*etlen  n**í«»  árow

*e«zek. Iváncitc*  ékszerüzlet KAkóc.zt-ut P. wAiw

— Cscrkészleány Szövetség disr.közgyiilésr, 
A Magyar Cscrkészleány Szövetség hétfőn dél
ben díszközgyűlést tartott az Akadémián. Jó
zsef Ferenc dr. királyi ' herceg olvasta fel a 
gyengélkedő Anna Mária királyi herce.ga.sszóná
nak megnyitóbeszédét , majd Lindenmcyer An
tónia felszólalása titán beiktatták az uj pártoló
tagokat, kiosztották a cscrkészlcányok liliomot 
jelvényét . majd a díszközgyűlés a királyi her
ceg zárószavaival véget ért.

— A Protestáns Árvaház hangversenye. Hét
főn este a Zeneművészeti Főiskola helyiségéb' u 
magasszinvonalu hangversenyt rendezett a PrJ*  
lestáns Árvaház. Balthazár Dessö püspök nagy*  
hatású beszédet mondott a jótett erejéről. .

— Házasság. Ilolzmann Mária és Balázsi 
Elemér vasárnap tartották esküvőjüket.

— Lelkészavatás l jpesten. Az újpesti evan
gélikus egyházközség vasárnap tartotta lelkész
választó közgyűlését. A közgyűlés nagy szó
többséggel Mezei Józsefet választotta meg lel
késszé, aki már tizennégy é.v óta működik « 
gyülekezet kebelében ,mint vallá.slanir és lel- 
készhelyettes.

— Halálra égett a kályha mellett. Gdbrinyt 
Jánosné 67 éves kozármislónyi asszony leült 
a kályha mellé melegedni. A tűzhelyről kipat
tanó parázstól ruhája meggyulladt, úgyhogy 
mire hozzátartozói segítségére siettek, az a*z-  
szonv már lángban állott. Az asszony oly #ul.V'>« 
égési sebeket szenvedett, hogy néhány óra 
múlva meghalt.

— Állami gépjárómllvezetőképzrt fsoffő") 
tanfolyam nyílik meg a m. klr. Technológiai < » 
Anyagvizsgáló Intézet keretében április 18-á'X 
este ’A7 órakor az intézet, Budapest, Vili. 
József-körut fi. szám alatti helyiségében. Be
írás naponta d. e. 9—t.

— A .Hogyan építsünk?" kiállításon (Jd« 
rsef-körut 6) a bemutatóit terseket a vezető
ség teljes egészében kicserélte. Az uj. terv*  
anyag 1 és 2 szobás és mellékhelyiségeket tar
talmazó családi házakból áll. A kivitelezési 
költségek minden tervnél fel vannak tüntetve.

— Zálogeédulát, aranyat, ezüstöt, brllllánsot 
a legmagasabb napi árban vesz Iváncsics éksre- 
rész, Rákóczi-ut 9. I gvanitt drágakövek, arany 
é*  ezüst ékszerek, disztárgsak óriási választék
ban, hihetetlen olcsón vásárolhatók.
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SZIlü H A Z - M O Z I
A rádió megadóztatását kérik 

a miniszterelnöktől a színészek
Szerdán délben a színészek népes kül

döttsége tiszteleg Károlyi Gyula gróf mi
niszterelnök előtt. A küldöttség vezetője 
/(átkai Márton, a Színész Szövetség alelnöke 
é« dr. Molnár Dezső, a Színész Szövetség 
ügyvezető igazgatója lesz. A küldöttség a 
rettenetes szinésznyoniorra és a színészek 
exisztenciájának teljesen bizonytalan hely
zetére hívja fel a miniszterelnök figyelmét 
és kérni fogja a miniszterelnököt, hogy a 
rádiót néhány fillérrel a színészek számára 
adóztassa meg.

— Hogy milyen mértékű legyen ez az 
adóztatás, ezt teljesen a miniszterelnökre 
bízzuk, — möndotta informátorunk. Célunk 
az, hogy

Intézményesen hiztosittassék a nyo
morgó színészek sorsa,

tehát azoké, akik semmiféle segélyben nem 
részesülnek.

•— Kérjük a miniszterelnököt, hogy a rá
dió megadóztatásával segítsen valamikép
pen sorsukon. Ml

Bíróság száll ki a Városi Színházba 
a „Vőlegényem a gazember" 

plágiumvádja miatt
A helyszínen döntik el, hogy plágiumból született-e az operett

Érdekes szerzői jogbitorlási pert tárgyalt 
most a törvényszéken dr. Balogh biró. A Vá
rosi Színház müsordarabja ellen indult ez a 
per: a „Vőlegényem a gazember” cimü operett 
ellen, amelynek librettistáját, Uray Dezsőt pe
relte be Segesdy László iró.

A tárgyaláson dr. Róth Béla, Segesdy ügy
védje, előterjesztette keresetét, amelyben el
mondja, hogy Segesdy évekkel ezelőtt Fegyeiic 
címmel regényt irt, amelyből később operett
librettót készített s ennek a témája

a legpontosabban megegyezik a „Vőlegé
nyem a gazember" témájával.

A kereset szerint a hasonlatosság olyan szem
betűnő, hogy Segesdynek egyik barátja, aki 
operettjét ismeri, felhívta erre az iró figyelmét. 
Errfő elment.a színházba, megnézte a darabot 
s miután megállapította mindezt, szerzői jog
bitorlást látott fennforogni, Segosdy -.keresejé- 
ben

erkölcsi és anyagi kár elmén tízezer pen

Expressbeszélgetés Hans Albers-szel 
egy bécsi szálloda halijában

A kitűnő ssinész lázasan készül a „Liliom" bécsi reprizére — Szeretne 
előadást látni
kezdtem.

— Tudja, hol van Göstrov? Ugy e nem? 
—- Eldugott kis fészek Németországban. 

St. Föl len ahhoz képest ragyogó metropolis. 
Hatvan márka kezdő fizetést kaptam. Első 
szerepemben egy óriási álszakáillal léptem 
tel. valami hátborzongató drámában. Viszont 
ezért a fizetésért diszletezői munkál is kellett 
végeznem. Szóra se érdemes. Nem volt nehéz 
teslimunka. összes dekorációink alig pár ku
lisszából állott...

— Két hét múlva újra visszajövök Bécsbe 
és akkor megkezdjük a Liliom próbáit.

Molnár legnagyszerűbb darabjának 
hőse, kedvenc szerepem 

aminek tanulmányozásával sokat foglalkoz
tam és Hamburgban en suit játszottam. Né
zetem szerint Molnár jásszá klasszikus alak, 
aki minden nagyvárosban megtalálható, 
csak természetesen mindenütt helyi sajátos
ságokkal. Bizonyára egészen más Prágában 
mint Berlinben. En most a Deutsches Volks- 
theaterben Hamburg brutális, erőszakos, ki- 
kölőszagu Liliomát viszem színpadra. Semmi 
értelme sem lenne, ha a práteri hintáslegénvt 
játszanám el a bécsieknek „tveaner” dialek
tusban, ami nekem nem tetszik. Minden
esetre lázasain készülök a próbákra és kiván
csi vagyok, hogy fog tetszeni a közönségnek.

— Hacsak módomban áll, mindenütt meg
nézem ezt a darabot. Bécsben még a feled
hetetlen Jarnóval láttam. Budapesten — tu
dom —-

egy kiváló magyar színész, Hegedűs 
Gyula alakította először.

Szeretnék egyszer leutazni abba a városba és 
megnézni egy hamisítatlan pesti Lilio

mot,

mert dacára fenti véleményemnek, kétségte
len, hogy Molnár mégis csak a Városliget
mintázta nagyszerű figuráját...

Kézfogás ... és áz egyelőre még kifogásta
lan elegánciával öltözött Liliom karcsú 
alakja eltűnik a lift üvegajtaja mögött.

Andor León.

auf Monté

nevét.
Becsben tar*

egy budapesti
— Bécsi szerkesztőségünktől —

Kerek hét esztendeje annak, hogy egy 
szőke hamburgi fiatalember először próbált 
szerencsét a bécsi színpadon, azzal a titkos 
reménnyel, hogy majd innen indul,cl kar
rierjére, minek szent meggyőződése szerint, 
be kellett következni. Nem igy történt. Hans 
Albers a ,.Madi“-bcn egyáltalán nem keltéit 
feltűnést és egy fél balsikerrel tarsolyában 
csendesen elpárolgott az osztrák fővárosból. 
Négy év múlva Reinhardt felfedezte és a 
,.Verbrecher"-ben aratta első igazi nagy sí
kéról. Ezt követő két hangosfllmje — amiket 
Budapesten is jól ismernek — a „Die Naght 
gehőrt uns" — és a „Bőmben 
Carlo" — már

világmárkává pecsételték
Hans Albers most pár napig 

tózkodotl, ahol végignézte legújabb lilmjé 
nek, a „Dér Sieger"-nek premierjét és meg
beszéléseket folytatott a Dcutsches Volks- 
theater igazgatóságával. Május hó első heté
ben ugyanis felelevenítik itt. Karlheinz Mar
tin rendezésében Molnár Ferenc „Liliomát", 
amelynek

főszerepét Albers alakítja.
Egy bécsi szálloda előcsarnokában folyt le 

az exress-beszélgtés Albers-szel, aki most 
sikereinek tetőfokán, szőkébb és vigabb 
mint valaha.

— Mit mondjuk magamról — kezdi, Rö
vid ideje, mindössze három esztendeje, hogy 
sztár leltem, hát még nem is nagyon illik 
sokat beszélni.

— Színpadi pályafutásom Güstrovban 

nem akarjuk a rádiót megdrágítani, 
csupán arról van szó, hogy a rádió hasz
nából előfizetőnként néhány fillért a színé
szeknek juttasson. Ezért a színészek ellen
szolgáltatásra is készek.

A Színész Szövetség küldöttségjárása 
azonban nem fejeződik be a miniszterelnök
nél teendő látogatással, hanem egy küldött 
ség fel fogja keresni a főpolgármestert is, 
akitől a színházak túladóztatásának lebon
tását fogja kérni. Két évvel ezelőtt ugyanis 
egy ankét volt a városházán, ahol eíhatá 
rozlák, már a különböző hatósági és köz 
szolgáItatási dijak mérséklését, de ezt még 
mostanáig sem vitték keresztül. A küldött 
ség fel fogja hívni a főpolgármester figyel
mét arra, hogy a

kultuszminiszter radikális Intézkedés
sel már elengedte a vidéki színházak 

vigalmi adóját
cs ez óriási segítséget jelentett a halódó vi
déki színházi kultúrának. Ugyanezt fogják 
kérni a főpolgármestertől is.

gőt követelt Uraytól.
Dr. Palágyi Róbert, Uray jogt képviselője, 

tagadta Seyesdy állításait,
becsatolta az operettiibrettót, 

mire Segesdy és ügyvédje is becsatolta a másik 
operettlibrettó szövegéi.

Élnk és heves vita indult meg a felek között, 
amelyet dr. Balogh biró a következő érdekes 
kijelentéssel zárt le:

— A bíróság a szükséghez képest kf fog 
szállni a színházba s megnézi a darabot, 

hogy a pert eldöntse.
Ezzel az érdekes jogbitorlási per első tár

gyalása véget ért s lehetséges, hogy
folytatása a Városi Színházban lesz, 

ahová hivatalból kiszáll mnjd a biróság, hogy 
igy döntsön A vőlegényem a gazember cimü 
operett körül támadt szerzői jogbitorlási per
ben, amelyről színházi körökben sok szó esik.

Szentpál-Csoport 
vasárnapi matinéján uj pantomimek az Ope- 
rethzinhuaban. Jegyek l.áO—6 P. (Korúért.)

Az igazgató izr büntet, 
de nem tizet

avagy:
a színész ne beszéljen J
A színész, akiről itt szó lesz., a magánélet

ben sokkal többet beszél, mint a színpadon. Et
től eltekintve, használható és derék tagja egy 
színház együttesének. Most csúnyán ráfizetett, 
hogy a magánéletben — ki merte nyitni a szá
ját.

Egy kávéházi diskurzus közepette ugyanis a 
szinész elkeseredetten mondogatta hasonlóan 
nem rózsás körülmények közöli élő kollégái
nak, hogy borzasztó állapotok vannak abban 
a színházban, ahol játszik. Nem kapja meg 
pontosan a gázsit. Az igazgató, ha be akar 
hozzá menni, alig fogadja, holott eddig na
gyon jó barátja volt, a primadonna pedig 
egyenesen rémuralmat teremt a környezetében. 
A primadonna direktori hatáskört vindikál ma
gának, amelyet majdnem mindenki respek
tál is.

Mindenki bólogatott. — Igaza van — úgy 
van, — de másnap délben már az igazgató 
is jól tudta, mit mondott róla a szinész. Mi
vel az igazság fáj a legjobban, gyorsan be
hivatta a titkárnőjét és levelet diktált * színész
nek. A levél ekkép hangzott:

„Mélyen tisztelt Művész ur, közöljük, hogy 
színházunkban önt tovább nem használhatjuk 
ezzel a gázsival. Amennyiben beleegyezik, 
hogy gázsiját a felére, azaz napi hat pengőre, 
mérsékeljük, akkor tovább játszhat ebben a 
darabban. Teljes tisztelettel: Aláírás."

A szinész nem éppen mai gyerek, sok vi
hart látott, élt már bőséges jómódban, ment 
már rosszabbul Is neki, de sirvafakadt, ami
kor a levelet megkapta. Mit tehetett egyebet. 
— udvarias levélben megköszönte a különös 
büntetést.

SZÍNHÁZI napló
Színházak keddi műsora:

M. KIR. OPF.RAHÁZ: Köpeny Í%S). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Ai ember tragédiája (H8) 
KAMARASZÍNHÁZ, Angol előadás N(S). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Valaki (S). 
KIRÁI.VSZINHÁZ: Min Ismeretlen (8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Angliai Erzsébet (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Régi orfeum (8). 
VÁROSI SZÍNHÁZ; Vőlegényem a gazember (H«). 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ: Tűzmadár (8).
ANDRÁSSY-l’TI SZÍNHÁZ; Rózsadomb (9). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Salamon vendégjátéka 
STEINHARDT SZÍNPAD: Éjjeli portái (%•). 
KOMÉDIA ORFEUM: Kalábriászparti (%9). 
ROYAL ORFEUM: Tropikus expressz (5, WŐ.

(9).

Z7*  eltűnő affér játszódott le a Fővárosi 
Operettszinházban a Régi orfeum elő

adásának színpadán. Az affér főszereplője 
a primadonna: Honthy Hanna és a görl: 
Szőke Kató. A primadonna úgy érezte, hogy 
mig ő a színpadon van, addig hátul, a szín
falak mögött, többen hangosan beszélget
nek. Amikor kijött a színpadról, indulatos 
szavakkal vonta felelősségre az ügyelőt, aki 
viccből a színfalak mögött jelenésre váró 
Szőke Katóhoz szólt: Ugye mondtam, hogy 
ne lármázzon. Több se kellett a primadonná
nak, akinek haragja most Szőke Kató ellen 
fordult és súlyos sértést vágott a görl fejé
hez, akiről viszont tudják, hogy a színház 
egyik legcsendesebb tagja. De a görlnek vá
ratlanul megjött a hangja és még erélyeseb
ben lérte ki magának a sértést. A szokatlan 
hang és válasz valósággal elnémította a pri
madonnát, aki — dicséretére legyen mondva 
— azonnal belátta, hogy helytelenül csele
kedett és ha fölényes hangon it. de — bo
csánatot kért a görltő).

Szombaton este nagy ijedelem volt a Művész 
Színházban, ahol az egyik szereplő, Svéd 

Piroska nem jelent meg az előadáson Szerepét 
betigrássterüe.n vállalta Szász Istvánka kassai 
színésznő, aki beugrásával olyan sikert aratott, 
hogy a „Tűzmadár’’ többi előadásain is ő 
játssza ezt a szerepet.

A legtöbbet szereplő színészek egyike Gázon 
Gyula, aki egyúttal a legnagyobb skálájú 

szinész is. Minden szerepében feltűnést kel
lően remek és ami a legérdekesebb — tökéle
tesen élethű. minden figurában, amit játszik. 
Vegyük csak sorra Gázon Gyula vasárnapi sze
replését. Délután a Toroekói menyasszonyban 
egy hatvanéves öreg zsidót játszik, ragyogóan. 
Innen átmegy az Andrássy-uti színházba, ahol 
a „Rózsadomb” cimü darab főszerepét, egy 
öreg cigányprímást játszik. Este pedig a Bel
városi Színház „Arunyjűst” cimü darabjában 
egy huszonötéves fiatalember figurájában arat 
nagy sikert. Három érdekes figura déltől — 
estig. Megérdemli, hogy megemlékezzünk róla. 
Érdekes hymén-hirt suttognak színházi 

körökben. Eszerint Bajor Gizi és Indig 
Ottó, n Toroekói menyasszony hirtelen fel
tűnt szerzője — jegyesek. .4 házasságnak 
csak egy akadálya van, Indig Ottó válófél

ben levő felesége, Neményl Lili koloz»várl 
primadonna, aki újabban — hallani sem 
akar a válásról. .4 jegyességnek hírét viszont 
az erősiti, hogy Indig Ottó „Inkognito" cím
mel rövid darabot irt, a'melynek főszerepét 
Bajor Gizi fogja eljátszani, valószínűleg az 
Andrássy-uti színházban.

A Vígszínház határozottan szerencsés szériá
ba jutott. Az „Angliát Erzsébet” és „A mél

tóságot asszony trafikja” után most a gyerme
kek részére olyan darabot fogott ki, amely a 
tegnap délutáni premieren tomboló sikert ara
tott. Címe: „Angyalka", szerzője a sokol
dalú és tehetséges Lakncr bácsi. A Vigszinhát 
pazar színpadot adott a darabhoz, a második 
/elvonásban megjelenő Ferenc József királyt 
pedig olyan dübörgő taps fogadta, hogy majd
nem megakudt az előadás.
rT' ropikus expressz címen a Royal Orfeum 
* fyy nlyan revüt mutatott be, amely a 
pestieknek végre fogalmat nyújt arról, hogy 
mi is igazában a revü. Ez a 95 képből és 
számból álló káprázatos gyorsaságú látvá
nyosság, amelyben a legremekebb slágerszá
mok váltogatják egymást, Budapest uj szen
zációja. Milyen artisták, milyen görlproduk- 
ciók, milyen mulatságos és érdekes kabaré, 
erről csak annak lehet fogalma, aki megnézi 
a Royal Orfeum uj műsorát. A legtökélete
sebb és legragyogóbb szórakozás a színesek 
Tropikus expressz-e.

A színpadi szerzők érdekében jelent meg 
■**  a belügyminiszternek az a rendelete, 
amely a műkedvelők által fizetendő szerzői 
jogdijak ügyét rendezi. A szerzők szerdán 
összeülnek, hogy az uj helyzetnek megfele
lően megbeszéljék a tennivalóikat. Az Írók 
között az a vélemény alakult ki, hogy most, 
miután a színházaknál nem biztos a tan- 
tiém, legalább a műkedvelőktől jussanak 
valamilyen jövedelemhez ... Szomorú idők, 
Taviké címen vasárnap az Emericona diák- 

testületé a pesti bencés-gimnáziumban 
kedves és hangulatos operettet mutatott be jó
tékonycélra, amelynek szerzői: Horváth László 
és Mátray Ágost. Az egészen nagyvonalu és 
színes muzsika, Hegedűs Tamás munkája. Az 
operettet egyetemi hallgatók adták elő nagy si
kerrel. Az előadáson „Jotmgs Boys" szimfo
nikus jazz-band működött közre.

Premier után
MISS ISMERETLEN

Újak és a fiatalok győzelme ez a legfris
sebb operettsiker: K. Halász Gyula és 
Kiszely Gyula közös munkája, a Miss Isme
retlen. A színház jól kiszolgálta a szerző
ket a finom és kedves Vadig Ilonával, az, 
egyre nagyszerűbbé váló Páll Erzsivel és a 
fergeteges temperamentumu Orosz Vilmával, 
A prózai színpadtól két kitűnő színészt hó
dított el ez az operett: Ákos Erzsit és a 
pompás Páger Antalt, Sziklai József ra
gyogó humorával és mozgékonyságával, 
táncte.chnikájával valósággal vitte az elő
adást. Nagyon jól hatott Kertész Dezső mint 
lírikus szerelmes. Z. Molnár kis szerepében 
is remekelt.

SALAMON ÉS RÁTKAI 
A TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON

Salamon Béla visszatérése a Tcrézkörutl 
Színpadhoz nagy esemény a kis színház éle
tében. amely az utóbbi időben bizony erősen 
nélkülözte a kiváló komikust. Éppen ezért 
Salamon Bélát jobb darabokkal kellett volna 
megbecsülni, bár remek alakításával igy is 
alaposan megnövelteti a közönséget. Rátkai 
Márton, a színház másik nagyágyúja, cgv el
ragadóan mulatságos pesti betörőfigurában mu
lattat eredményesen. Nagy sikere vau Borom 
Géza remek kupléjának, amelyet Kellér Dezső 
Irt. A szinészgárda, élén Gárdonyi Lajossal, 
Komlóstul, a kedves Bodó Icával, Sast Olly- 
val és Lengyet Gizivel, elsőrangú. (a. z.)

Vasárnapi 
zeneesemények

Brúnó Walter hangversenye. A dicséret 
minden elkoptatolt jelzői élőkké leltek va
sárnap este a Zeneakadémiában, ahol Brúnó 
Walter vette kezébe n karmesterpálcát. 
Brúnó Walternél kongeniálisabban ma 
senki sem tudja elénk tárni Hátidéi, 
Haydn, Beethoven lelkét. Handcl monumen
talitását, Haydn mély derűjét és sziporkázó 
gráciáját, Beethoven gigantikus küzdelmét 
és fájdalma*  vágyódását nemcsak úgy éli 
át., hanem ugv is közvetíti, ahogy azt a 
nngv zeneköltők legihlettebb pillanataikban 
papírra vetették. Brúnó Walter, az orchcs- 
lermüvészet legmagasabb ormain járva, cgv 
ifjú zenekarnak (Budapesti Hangverseny
zenekar) minden egyes tagját úgy tudja ma
gával ragadni az Olimpusra, hogy azok az 
igazi művészet ózonától megitlasuha cs 
megerősödve nemcsak belenézhetnek, de 
meg is láthatják a napot. (G—r)
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HÉTFŐI SPORTNAPLŐ
A vasárnapi teljes bajnoki forduló 

a vezető-csapatok uralmát 
biztosította

Fölényesen győzött a Ferencváros, a Hungária és az Újpest — 
A vidéki derbin a Bocskai győzött — Téves bírói döntés döntötte 
cl a kaposvári Nemzeti—Somogy mérkőzést — Döntetlenül 

végződött a Kispest —Sabaria mérkőzés

kis dombot rak sárból a labda alá. A biró dü
hösen széttapossa. Barátky a taposás helyére 
teszi vissza a labdát ■ ezért —? — biról fed
désben részesül. Mire a nézőtéren csöndes nóta 
zeng:

— Gombot keres a kis kakas — Ivancsles 
meg dombot...

Rehró és Drösszler külön sportol. Szeretik a 
favágást. Fa azonban nincs: egymást aprítják. 

(H-th)

Gyenge napot fogott ki a Ferencváros, 
csak öt góllal verte a Vasast 

Ferencváros —Vasas 5:0 (3:0)

A fufhallkrónikósnak tulajdonképpen egy 
kettős ünnepnap eseményeiről kellene be
számolnia. Mindenütt örömmel nknóznák ki 
egy ily alkalom előnyeit, nálunk azonban 
csak n kettős ünnep vasárnapjára koncent
rálódott a bajnoki üzem, mig Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepe kihasználatlanul ma
radt.

Vasárnap ismét teljes bajnoki fordulót 
bonyolitollak le ligacsapalaink. Hogy a kü
lönböző okok folytán elmaradt publikum 
Jassan-lassan visszatér régi kedvenc szóra
kozásához, a fiilbnllsporthoz. azt mór több 
szimptoma alapján alkalmunk volt konsta
tálni. Igazolták ezt különben a vasárnapi 
bajnoki forduló számadatai is, amelyek 
Budapesten és a vidéken

öl pályáról 18.200 nézőt Jelentenek.
Az áprilisi napsugár egyébként vasárnap 

újból a vezetőcsapatokrn mosolygott. Az 
üllőiuti pályán együtt láthatta a közönség

■ Ferencvárost és a Hungáriát. Mind a 
két csapat 5:0-ra győzött a Vasas, Illetve 

■ III. kér. FC ellen.
Az Újpest n Budai 11-et látta vendégül a 

niegyeriuli stadionban. Azok, akik a Budai 
11 tényleg elismerésreméiló eredményei 
alapján meglepetést vártak e meccsel kap
csolatban, azok csalódlak. Ellenére annak, 
bogy a budai csapat meglepően jól tartotta 
niagól, sőt a meccs második részében fö
lein t is tudott mulatni, or Újpest megeről
tetés nélkül döntötte el a maga javára 
mérkőzést.

A megszokotlnól nagvohbarányti, de

u

lett játszották le a vidéki derbit, az 
és n Bocskai csapatai, ezúttal Debrecenben. 
Mellékes az, hogy most a Bocskai győzött, 
a meccs külsőségei azt igazolják, hogy a 
vidék továbbra is fontos llinterlandja ma
rad fulhallsportunknak.

Kellemetlen incidens tette viszont elvisel
hetetlenné a Nemzeti kaposvári vendég
játékát.

A Játékot egy fatális bírói Ítélet dön
tötte el.

Fokozott mértékben kellene ügyelni a mér
kőzés realitására, mert egy-egy hasonló eset 
alkalmas arra, hogy a nézők ezreit el
riassza a meccslátogatástól.

Ha még megemlítjük, hogy a Kispest és 
a Sabária gólnélküli döntetlen játéka mind 
a két csapatnak egy-egy pontot hozott, rá
térhetünk 
jára.

Nyolcezer néző gyűlt 
egybe. S ez valószínűen 

z uj bajnokcsapatnak

a meccsek részletes beszámoló-

Tőnczer

— Gólrekord javító dél
után az (Jllői-utonl — 
dicsekszenek s 
bér drukkerek.

Pedig nem igy indul 
küzdelem. A 

yan fürge, 
nem is az utolsó helyen 
nézne 
kiesés

pontja van

zöldfe-

Vasas 
mintha

farkasszemet a 
rémével.
a Ferencvárosnak,

Hálás a közönség. Bcne, a Vasas miniatűr 
játékosa próbálja lehűteni a kedélyeket — si
kertelenül. Bene előtt Korányi. Bene ugrik, de 
még igy is alacsonyabb, mint a földhöz ragadt 
Korányi. Tehát megtoldja magát a kezével. 
Igy aztán nem gól a gól.

A nézőtéren epés diskurzus közben vusézik 
Korányit:

— Rémes ex a Korányit
— Ugyan kére ml Van jó
— f f
— Adót fizet, templomba 
Alig végeznek a népszerű
Lyka labdáját Ttirav átküldi Toldihoz. « 
balösszekötő a régi MTK jó trükkjét hnsz- 
nálja most la sikeresen: átlépi a labdái. A 
Vasas-védelem ezzel „hidegre lett téve" 
úgyhogy Kobut nyugodtan igazíthat s az

tán... nem Is vitás: gól 3:0.
Egy perccel később már lefújják a félidőt.

oldala Is ...

'lir... 
bekkel, amikor

egyébként 
vasárnap, 
rül:

A bajnoki táblázat
csak az alsó régiókban változott 

az alábbiakban kidé-miként az

a 
hagyományoknak megfelelő érdeklődés mcl-

A tizek harca 
Hungária — ZZZ.

1. Ferencváros
Játék
16

Pont
32 75:13

2. Újpest 15 26 49:17
3. Hungária 16 24 49:23
4. Bocskai 15 17 30:31
5. III. kér. FC 15 14 26:35
6. Budai 11 14 11 24:33
7. Attila 15 11 16:30
8. Kispest 1$ 10 20:38
9. Somogy 15 10 17:34

10. Nemzeti 14 9 20:38
II. Sabaria 13 8 15:24
12. Vasa* 15 6 25:50

Husvét hétfőjén a 
Hungária és a ///. kér. 
ismerkedési délután ke
retében próbálta szóra
koztatni a közönséget. A 
Hungáriának ez sikerült 
is. mert 5:0 arányban 
fcnyilelle meg a lanyhán 
mozgó óbudaiakat. Egy 

később ugyanezt 
kellett ismételni 
már a bajnoki 

pontokért. Senki sem 
hitte volna, hogy szám

szerűen Is sikerül az ismétlővizsga.
Az. első perc elég jól indult.
Kalmár labdájával lllrzcr nagy tűzben 
vágtat le, beadását Ticska tempósan küldi 
kapura. Cseh nagy offszájdon áll — a 
labda érintés nélkül Is gól lenne, de Cseh 

bebiztosítja. 1:9.
A Hl kér nem vesz tudomást a gólról és nagy

HlRIía

i Óbuda ellen
. kér. 5:0 (3:0)
mán diskurál:

— Kettő nullf Na, 
leszl — mondja.

Nem sokat tévedett. Egy perc a differencia. 
Lutz rosszul fejelt labdáját

Kalmár remek paaszal dobja Hlrzerhez, 
aki ileretváa elől középre Ivei, Cseh stop

pol éa a labda sarokba surran. 3:0.
Alig kezdenek ujra, amikor Barátky lába a 

labda felett lendül el, magyarán: lukat lő. 
Nosza, Zilahy helevágtat. Nincs mentség. Szabó 
azonbnn nem ismer lehetetlent. Erősen meg
sérül, de a labda az övé. Még egy Szabó-bravúr 
következik, majd szünet után közvetlenül még 
három.

— Ilyen kapusunk se volt a profizmus ótal 
— mondják a tribünön. — S csak az a fájdal
mas, hogy mindez a véletlen kapcsán derüli ki. 
Ila Újvári meg nem sérül — Szabó még most 
is tartalék lenne ...

Amíg igy morfondíroznak, a formán 
lévő

Bíró nagy rúgással szökteti Hlrzert, 
bead, Ticska durrogó lövése kapufáról 
pattan vissza, Cseh már várja éa gyorsan 

befejell. 4:0. Tíz emberrel a kezdéstől!
A III. kor. egyik támadását Barátky remek 

kosárlabda-stílusban állítja meg. 11-esi Birit 
reklamálja a nép. De Biri múlt héten már 
mellé lőtt egy 11-est, Így Fenyvesi lövi. Biri és 
Fenyvesi között azonban lapunk zártakor is áll

mire </vl »:nek három

AHOGYAN' EGY ROSSZ FEJESBŐL 
EGY JO (.01. LESZ. 3:0.

e/épkedvvel támad. Szabó azonbnn egyedül is 
a támadásuk elhárítására,

5. perc’ Kocsis n félvonal Iáján egyszerre 
ugrik Győrivel egy magas labda ulán. Ha
talmas h diiei eiirs - - valami történt a le
vegőben. mert Karait lassan kiballag. Né
hány nn gúnyolják Kocsist, l’ár pere múlva 
Jön a szomorú lilr: Kocsis a vállát törtei 
■— Az osztiak és olasz meccs előtti — szőr- 

nyülküdiu k .»/ emberek. \ játék azonban csak
hamar cltelcdleti a fájdalmas esciUenyU

A 9. percben Cseh és lliricr összjátéka 
után h labda Int középre, lllri • .-tődlk, de 
a labda felpattan a kezéből cs Cselt kapás

ból pöccenll br. 2:9.
flnrátky játszik bidbckkct Kocsis helyett. Van 
dolga eleg I iiiihis/tikuMibbnál fanlasrlikiisabb 
helyzetek adixlnak .< Hungária kapu előli. Né
hány kornei rsjk, majd a llu/rr lövésszerü 
beadása larl a kapu felső sarka felé, de ( seb 
kézzel viszi be * íny szabadulnak az óhudniak 
Nemsoká^ Húg n mentőautó szirénája. I.ent 
•*  leplezve fájdalmát, vidá

— Harminc

1
TURAY

TOLDI5Z€MtRt

TOLDI BOMBAGÓLLAL BIZONYÍTJA, HOGY 
NINCS MÁR GOND A VÁLOGATOTT BAL

ÖSSZEKÖTŐ POSZTRA, 2:9.

BtRlCxKV
ÍOTTLEa

LAIAtt,

hat a Vasasnak. 30 osztva 6-tal = 5. Ot-null az 
eredményi — azámitj*  ki egy gólkönyvelő. A 
számítás nem túlzottan reális, de végül is 
valóra vált. S ez a fö.

Mielőtt azonban ez a recept összekotyvasz- 
tódna, Koszta szédítő lövését kell Hádának 
szédítő stílusban kivédeni. Vastaps. A Vasas 
támad, a védelem, különösen Korányi, nagy 
zavarban van. Toldi látja ezt és gyorsan segít 
a bajtárs baján. A 12. percben

taccsdobás, Takács Toldihoz passzol, 
Toldi labdája gyenge ugyan, de elég erős 
ahhoz, hogy a rostul vetődő Bereczky 

hasa alatt hálót érjen. 1:9.
A nézőteret a gól jobban megnyugtatja, 

mint Korányit. Később Turay olyan oxfordda’ 
szökteti Takácsot, amilyen csak egyszer sike
rül egy életben. Gól ugyan nem lesz belőle, de 
tombolás igen. A javából

— Szegény VaiasI
Egyelőre még megusza az ügyet. Á zöldfehér 

csatársor mindent az égbe lő. Nem a legjobb 
napjuk van, az bizonyos. Hajráznak hiába. 
Unalmas a játék. A 25. perc azonban némi 
élénkséget hoz. Mellesleg gólt is.

Lázár labdáját Turay fejjel Toldi lábára 
dirigálja a a következő pillanatban ka
pásból szédítő lövés fúródik az ijedt Be

reczky kapujába. 2:0.

S o' CStH

Bírói tévedés!

Gergely

A

Szünet után Turay két nagy helyzete az es*  
mény. Takács le pechea, mert a máskor biztos 
labdát most Bereczkybe lövi. Hogy legyen 
némi változatosság, Turay la „beledolgozik”' éa 
lába nyomfán magasan kapa fölött sxáii el a 
labda. A különbség bagatell. Száz méter az 
egész. Hanem azután I

Á 19. percben Tánctér elegánsan audul a -
Vasas knpu felé. Turay kényelmesen sétál 
egy darabig a fronttal, astón észbekap, 
beletapos és pontosan érkezik a paaszra. 
Bereeafcy Ijedten próbálja kifutással za
varni, de hiába. Nincs idő érte nynlnL 4i0. 
Hosszas fölé ás mellélövések korszaka követ

kezik. Rossz napja van a Fradinak. A sok' 
helyzetből alig értékesíthetnek valamik

A drukkerek nagy lármát rendeznek:
— Legalább annyit, mint a Hungária! 

szól a biztatás. Toldi szót fogad. Közvetlent 
„zárás" elölt

THnczep rohamától megszédül a Vaus
védelem, okos ccnterczés üresen találja 
Toldit, aki nyugodt fejessel torja léc alá a 

labdát. B:0.
A közönség megbékélten Indul oszlásnak. Á 

félidő 3:0, a végeredmény 5:0. Pontosan annyi, 
mint a Hungária—Hl. kér. eredménye volt.

(H-th)

— két pontot vesztett a Somogy
Nemzeti—Somogy 1:0 (1:0)

Napló tudó
telefonjelen- 
és félezer

Kaposvár, ápr. 4. 
(A Hétfői 

silójának 
tése.) Két
néző Jelent meg a ka
posvári pályán a Nem
zetiek vendégjátékára. A 
helyi publikum azonban 
egy elrontott vasárnap 
délután keserű érzésével

a

még a harc, mert Fenyvesi sem lőtte be a bün
tetőt. Nagy a derültség a nézőtéren.

Szabó artistavizsgát tesz. Légmtinkája első
rangú, a földön biztos ur, tempója mint egy 
gépé. . Szabó a legfixibb pontja ma a váloga
tottnak.

l'gy látszik, a biró Is örömmel látja a bra
vúros kapus-munkát, mert a III. kér. offszájd- 
jnit nem fújja le.

— Minek Álljon a játék?
Ez is szempont A nagy rumliban IVr’.-»er 

dühös lesz. Véleményt nyilvánít. Kiállítják.
— No, most egál a helyzet! Tizen fiz e'len!
A gólarnnyban .mindez nem mutatkozik meg, 

mert
Caeh egy Jobbról Jött labdát Ticska elé tá
lal és Ticska sok bosszúság után örömet 
szerez kevésszámú híveinek: gólt ló. 5:0.
Beállítottak a múltbeli eredményt. A rossz

májnak azt mondják, hogy mindez azért tör
tént. mert csak tíz kék fehér játszott s hogy 
ettől állítólag jobb lett a csapat.

A vitát egv népdal motívum akasztja meg 
Barátky szabadrúgást |ö. Előbb azonban egy

volt kénytelen távozni 
pályáról.

A Somogy ugyanis 
egy téves bírói íté
letnek köszönheti ve

reségét.
90 perces játékidő alatt egyetlen gólt sem 

tudtak rúgni a játékosok, egy labdát azonban 
a távol álló biró gólnak nézett és azt a Nem
zeti javára meg is ítélte. Ezzel a meccs a Nem
zeti javára dóit éi.

A mérkőzés nagyobb részében a Somogy 
volt frontban, eredményt azonban részint a 
csatársor gólképtelenségc, másrészt a Nemzeti 
védelmének ébersége folytán nein tudott elérni. 
A kaposvári csapat fölényét egyébként a 
IO:4-cs korucrarány is mutatja.

A Nemzetiben a közvetlen védelmen kívül, 
Gergely, llossó. Kovács és Horváth, a Somogy

csapatában pedig Tunyogi, Péter és ngyancsak 
a védelmi trió emelkedett ki.

A Somogy már a 2. percben megszerezhette 
volna a vezetést, amikor Tunyogi beadását 
Galambos a kaputól öt lépésnyire tisztán kapta, 
de a labda leperdült a lábáról és Gallina zsák
mánya lett. Két perc múltán újabb gólhelyze
tet készített elő a Somogy, mégpedig újból 
Tunyogi beadásából, de ezúttal a kapufa men
tette Kármán erős lövését. Most már a Nem
zeti is szóhoz, juttott. Szélsői révén több táma
dást is vezetett. A 25. percben történt, hogy • 
centert játszó Gergely átdolgozta magát a vé*  
delmen és eljutott a kornervonalig. Gyenge, 
beadásszerü lövését Vali a kapuvonal élőit 
fogta, rím

■ félpályán álló biró abban a meggyőző
désben, hogy a kapus hátrafelé fordulva, 
a kapuvonalon tul vitte a labdát, gólt Ítélt.
A publikum felháborodással tiltakozott a 

bírói döntés ellen és
a Játék közben néhány percig szUnetelf.

A félidő hátralévő részéhen a Somogy erősített 
ugyan, de most már gólhelyzetet ts alig tudott 
kidolgozni.

A Somogy fölénye a második félidőben még 
határozottabban kidomborodott, de a Nemzeti 
sikerrel védekezel l és siket ült is a megszerzett 
eredményi tartania.

— No majd jövő vasárnap a Fradi ellen
Újpest—Budai „ÍV*  4:1 (4:0)

Gyenge napot fogott ki vasárnap a lila-fehér 
bajnokcgyűllcs. Nem Is csoda! Újpest— 
iungária derby, Prágában válogatott meccs, 

majd néhánynapos svájci túra két erős mérkő
zéssel. 
látszik. 
érdekli ...................... , .
Már az eljövendök foglalkoztatják a társaságot.

Nyolc nap alatt három mérkfflés!
Köztük a szezón kluja. slágere, dcrbyje: a 
Ferencváros elleni m.-ccs jövő vasárnap Ujpcs 
fen ...

Tehát ma 2—3 gólt gyorsan berámolni an
nak a Budai „ír'-nek ■ utána lefékezni.

Hiába, a sok utazás hatása csak meg- 
De a közelmúlt strapája már nem is 
n nagyszerű, harcos csapat tagjait.

Nyugodtan,' hangfogóval... mert spórolni, 
tartalékolni kell az cröfelcdegckct...

Ebben a hangulatban indította cl 90 perces 
„sétájára" Barna biró a harccdz.cll Újpestet:

Acht — Kővágó, Dudás — Borsányi, Sáros, 
Szalay — Sas. Auer. Köves, Jakube, P. Szabó.

A francia túrán pompás sikerrel szerepelt 
budaiak viszont a következő jól felforgatott és 
tartalékos legénységgel startoltak:

Horn — Wéber, Fekete — Sztanesik, Kárpáti 
II, Schusler — Czumpf, Ember, Polgár, Lyka, 
Bachmann.

Alig Indult el a labda, az újpesti roham fer- 
getegsrerfl nyomása sikerrel járt. A fejvesztet
ten kapkodó budai védelemben Kárpáti II, <1



Budapest, 1932 április 5. HÉTFŐI NAPLÓ 11
kapu előtt kézzel sodort el egy beadást.

11-cs! 1*.  Szabó nem téveszt (1:0)
A kitűzőit cél programszerűen halad. A bu

dai védelem isméi megzavarodik s nz elsöprés 
négyüket heverted egyszerre n földön. Sas 
pompásan fut, jól ad be, élénk, tüzes a játéka. 
Az újpesti „B. közép* 1 zugó tapsa száll felé. A 
budaiak lassan-lassan n mezőnyben egyenran
gúak, de a kapu elölt Újpest az ur.

A 33-lk percben egy perc alatt két gól esik.
Az egyiknek Sas, a másiknak Aucr az 

édesapja. (3:0)
Közvetlenül ezután a Budai ..11“ komért ér 

el, mely közben Sáros szabálytalanságot kö
vet el. amit a biró 11 essél büntet. A közön
ség méltatlankodik s már-már erősen fűtött 
a levegő, amikor Ember büntetőjét Acht ki
fogja. A kedélyek még ezután sem csillapul

A Bocskai két ponttal, Debrecen idegenforgalma 
1600 miskolcival gyarapodott

Bocskai -Attila 2:1 (1:1)
Debrecen, ápr. 4.

<.1 Hétfői Napló tudó
sítójának tclcfonjelen- 
tése.) A két vetélkedő 
város csapata óriási ér
deklődés mellett csapolt 
össze.

A nagy érdeklődés
re jellemző volt, 
hogy Miskolcról ezer- 
hatszáz személyes 
külön vonat érkezett.

Az érdeklődést az időjá
rás nem honorálta s a 
mérkőzés egész lefolyása 

telt a a pályát és a néző
ket.

Az első percekben nz Attila gyors és veszé
lyes támadásaival szemben a Bocskai csapata 
még mereven mozog. Egy kapufa után a 3. 
percben

Rudas egyéni akcióval tör a debreceniek 
kapuja felé, majd Cseréhez passzol, aki
nek lövése Fehér keze között a hálóba 

perdül. 0:1.
Nagy örömrivalgás fogadja a gólt a miskolci

T cleky

alatt szüntelenül

A Sabaria nem respektálta a Kispest turasikereif
Sabaria — Kispest 0: 0

Elég szépszámú kö
zönség vonult ki a Szt. 
Imre hcrccg-uti pályára, 
hogy tanúja legyen a 
húsvéti francia túrán, 
valamint a bécsi Nichol
son ellen szépen szere
pelt kispesti csapat baj
noki győzelmének. Az 
ilyirányu óhajt azonban 
a szombathelyi gárda 
nem respektálta s an- 
j.ak ellenére, hogy 
líécsben két súlyos ku- 
< arc érte a Sabaria színeit,

Hunglcr II. 
vasárnap megírni-

t.itla, hogy tud küzdeni és nemhogy lebecsülni 
nem szabad, hanem még

sok meglepetésre tartjuk képesnek.
Semmivel sem volt rosszabb, mint a kissé fá
radt Kispest, sőt fölül is múlta ellenfelét. 
amelynek a védelme, különösen a Rozgonyi—

Gerevich Aladár nyerte a második 
olimpiai próbaversenyt

Hétfőn rendezte a Magyar Vívó Szövetség a 
második olimpiai próbaversenyét. A világhíres 
magyar vivógárda minden jelentős tagja részi
vett ezen a versenyen, kivéve a néhány hét óla 
betegeskedő Petschaucrt és a váratlanul távol
maradt Rosgonyit. Egyik legnagyobb remény
ségünk és legesélyesebb versenyvivónk kétsé
gen kívül Pctschaucr, s igy nz ö mielőbbi íré- 
ringbcállása eminens érdeke a magyar vivő- 
sportnak. Egészségi állapota remélni engedi, 
hogy már a közeli napokban újra plansra 
lépjen.

A kilences döntőre délután félhat órakor ke
rült a sor. Éhben csak Garay, Gerevich. Helis, 
Kabos, Kalmár, Mhs.zlay, Nagy Ernő, Pillér és 
Schréder vett részt, tekintettel arra, hogy a 
kilenc résztvevő közül négy MAC-ista, igy a 
döntőket az cgykluhhcliekkcl kezdték meg. Ek
kor már hatalmas számú előkelő közönség szo
rongott a Műegyetem aulájában felállított tri
bünökön. A zsűri elnöke Szécsényi, tagjai pe
dig Somogyi. Main, Pintér

Az utolsó asszóig 2-2 
vereséggel hárman: Nagy. 
Schréder és Gerevich áll
tak az élén. Schréder 
kikapott Kalmártól s igy

kettős holtverseny 
lett Gerevich és Nagy 
között, melyet Gere
vich R:2 arányban a 
maga javára döntött
cl s Igy teljesen megérdemelten győzött a 

második olimpiai próbaversenyen, 
amelynek végeredménye a következő:

1. Gereotch Aladár MAC 6 gvfildrmmrl. 
- AíW Ernő MAC 6 Rv_, 3 l’iller Gyftrxy 
MAC 5 pv., 27 kapóit tussal. 4. dr. Schrfidcr 
II AC. 5 Rv., 3t k. I., 5. Kfibos Endre 4 rv., 
•"'0 k t„ 6 llehs MAC 4 Ry.„ 33 k. t„ 7. 
Gnrof TIVC 2 rv.. 33 kapóit. 20 aduit tu,- 
Sál. S. Kalmár NVC 2 rv„ 33-27 luss. ». 
Matzlau HTVC 2 gy.. 32 k. t.

Dr. FtlWES ggggg
1. Rókus sál szemben.

és Bay voltak.

Gerevich

nak, a közönség „zabos" a bíróra.
Aucr újabb gólja megteremti a békét. (4:0)
A II. félidő sivár unalmat borított a játék

térré. A budaiak ekkor szépen tartották ma
gukat és valamivel többet is támadtak. Fá
radozásuk jutalma volt az a gól, melyet

Bachmann szerzett a 11-lk percben. (4:1).
Acht alaposan elnézte a „mutalványvetŐdés*'  
közben. Az Újpestben most már csak Rorsányi 
játszik egyedül komolyan, ö nem tud lefé
kezni, ő nem tud hangfogóval ...

— Ne lazsáljatok, szükség lesz a gólarányra 
is... — hizlalja a félgőzzel játszó lilákat egy 
lelkes drukker.

— Nem fontos — mondja a másik. A lényeg, 
hogy a Fradit megverjek. Mert meg fogják 
verni...

Ebbe maradtakl 

táborban. De nem sokáig tart az őröm, mert 
a Bocskai szemmelláthalóan egyre jobban len 
dűl a játékba. Szemzőnek igen sok dolga van. 
Majd amikor Vincze és Pogány összecsap s 
Pogány vérző lábbal kénytelen otthagyni a te
repet, a Bocskai fölénye egészen kidomboro
dik és a 41 percben

Palotás Iveit labdáját Teleki Hevesihez 
továbbítja, aki lapos lövéssel egyenlít. 1:1.
Szünet után a Bocskai fölénye még szembe- 

szökőbb s a 6. perc bebiztosítja és kifejezi ezt 
a fölényt.

Hevesi a baloldalon bedolgozza magát, 
Vincze Dankón keresztül Markoshoz íveli 
a ccnterezést, úgyhogy a jobbszélsőnek már 
csak Teleki elé kell tálalni, aki fordulás

sal kapásból pompás gólt lő. 2:1.
Az Attila ezután már csak védekezik. Az utolsó 
percben Mertin hendszc miatt Debrecent a ki
egyenlítés fenyegeti, a szabadrúgás azonban a 
kapufa mellett fut el

A futball iránti érdeklődés ismét pompás 
vizsgát lett: Debrecen idegenforgalma egyetlen 
napon 1600 emberrel gyarapodott. Ugv látszik, 
hogy a futball jelentőségét csak a vidéki váro
sok vezetői méltányolják igazán.

(B. M.)

Hunglcr 11. bekkpár, sokszor nehéz feladat 
előtt állott.

Kölcsönös üdvözlések után indul a játék, 
amelynek első perceiben már szembetűnik ;« 
Sabária veszélyes volta. A Kispest csak a 8. 
percben jut komolyabban szóhoz, amikor Pa 
ezolay beadásából Konyor fejese a sarok mel
lett száll cl. Ezután ismét a Sabaria támad és 
a 15. percben Somogyi labdáját Rozgonyi csuk 
az utolsó pillanatban menti. Meleg helyzet! A 
Kispest szórványos ellentámadásait főként 
Fürstner indítja el, de a Sabária védelmével 
nem boldogulnak a kispesti csatárok.

Szünet után a 2. percben Rozgonyi az utolsó 
pillanatban ment a szombathelyi belsők elől. 
Válaszul Konyor lő, de a kapu mellé. Ezután 
Rclkó kerül kedvező helyzetbe, de sokat vár 
és szerelik. Váltakozó támadások következnek, 
amelyeket mindkét fél jól működő védelme 
tart föl. Az utolsó negyedórában a Sabaria 
erősít, s a kispesti védőknek minden erejükéi 
össze kell szedni, hogy megakadályozzák a le 
vegöben lógó gólt.

A jól sikerüli cs nívós verseny befejezté
vel dr. Lázár Andor, az OTT elnöke, osztotta 
ki a dijakat.

Futball — koponyaalapi 
törés — halál

Debrecenből jelentik: Kiss László, a 
DMTE csatára vasárnap a DMTE—DTE 
mérkőzésen koponyaalapi törést szenvedett. 
Beszállították a debreceni kórházba, ahol 
hétfőn délben súlyos sérülésébe belehalt.

Südy (MTE) nyerte a MAC 
tízezer méteres időelőny

versenyét
Hétrön rendezte a MAC tizczcrmélcrcs titkos 

időelőnyversenyét, amelyen tizenkilenc futó 
indult. A többi között az indulók sorában volt 
Majorosi, Gyulai, Galambos, Cser és a veterán 
Lovas is. A mezőny egyszerre indult, s a be 
futók sorrendje kevésbé, de unnál inkább az 
idő volt a lényeges, amelyet azután még „javí
tottak" is az előzetesen, de végeredményben 
titkosan kiosztott időelőnyök alapján. A vei- 
vényt Südy Lajos (ESC) nyerte 32 perc 47 
mp.-cs idővel, akinek 4 perc 20 mp volt az 
időelőnye. 2. Varjas László (MAC) 33 p. 14.6 
mp. (t p. 10 mp. előny), 3. ('ser Béla (MAC) 
33 p 29.fi mp. (55 mp). 4. Csalbó János (MTE) 
33 p. 32 mp. (3 p. 05 mp.), 5. Hinia Lajos
(ESC) 33 p. 33.6 mp. (2 p. 45 mp.)

A főiskolai n-ezel bajnokság
a Vérmezőn folyt k. A csapatbaInokságért a 
két rivális főiskolai egyesület. a BEAC és a 
MAFC küzdőit és kettőjük közül a mflegyete 
miek kerüllek ki győztesként. Az egyéni baj 
nokságol Govrik (BEAC) nvcrlc. Miután a 
MAFC sorrendben harmadszor nyerte cl a csa 
palba inokságot,

végleges birtokosává vált a Kelemen kor- 
nél-vándurdljnak.

Egyéni bajnok: Govrik Flemér (BEAC) 20 P- 
41.R mp. 2. Horváth (BEAC) 20 p. 57.8 mp. 3. 
perjés (MAFC) 21 p 32.1 mp — Csapatbaj
nok: a MAFC csapata 25 ponttal. 2 BEAC 37 
ponttal.

A magyar válogatott ökölvívó-csapat 
13:3-ra győzött Csehszlovákia ellen

Zsúfolt nézőtér élvezte végig vasárnap este 
a Bcketovv-cirkuszban ii magyar—csehszlovák 
válogatott őkölvivómérkőzést, melynek ismét 
csak a gyenge bíráskodás volk az egyetlen 
szépséghibája. Ar. izgalmakat fokozta az a kö
rülmény is, hogy

■ bírói tévedések minden esetben ■ vendé
geket sújtották.

A csehszlovák csapat vezetői néni is rejtették 
véka alá elégedetlenségüket, mely a' szünet 
után kellemetlen incidens formájában rob
bant ki.

A csehszlovák ökölvívók a szilnél után
Kluinpler lepontozta*  miatt már nem Is 

akartak a ringbe lépni.
Az áldozat Kerekes lett, akit viszont Slöckllcl 
színiben, pontozlak le.

Példátlan eset történt azonban a kisnehéz- 
sulyuak mérkőzése után. A mérkőzés vezető 
tirája: Fantis, a csehszlovák csapat kapitánya, 
amikor kezébe vette a két osztrák biró pon
tozó lapját, amelyek közül az egyik Kérynek, 
a másik pedig llavel kának győzelmét mutatta.

ahelyett, hogy döntetlen eredményt hirde
tett volna ki. Havelkát jelentette ki győz
tesnek. Az eredményt a közönség nagy

Nurmit kizárták a nemzetközi 
atlétikai versenyekről

Berlin, április 4.
(A Hétfői Napló berlini szerkesztőségének 

telcfonjclentése.) A Nemzetközi Atlétikai Szö
vetség elnökségének vasárnapi ülésén a benyúj
tott súlyos bizonyítékok alapján

Nurmi Paavot, a legendás lilrü finn világ
rekordért, az amatőrség ellen elkövetett 
vétsége miatt valamennyi nemzetközi atlé
tikai versenyen való részvételtől eltiltotta.
A NASz a bizonyítékokat átvizsgálás céljá

ból a finn szövetségnek inegküldöltc, úgyhogy

Barna revansot vett Szabadoson
A hétfőesli döntőkre többszáz főnyi közön

ség gyűlt össze. A pompás és nívós küzdelmek 
az egész vonalon magyar diadalt hoztak.

Férfipáros bajnok: Barna. Szabados, 2 Fluss- 
mann, Licbsler, 3. Lautcrbach, Kohlt és Boros, 
Lovászi párok.

Férfi egyes: Szabados—Kolar 21:16. 16, 16. 
A döntőben Barna—Szabados 23:21. 19. 18.
Bajnok: Barna Győző. 2. Szabados. 3. Kolár.

Legvégül került a sor a
'egyes párosmérkőzés döntőjére: 

Barna, Sípos—Szabados, Mcdnyúnszky 21.18,

Klug Frigyes félbe
szakította az FTC-MA V 

meccset
Az amatőrök közöli a legnagyobb érdeklő

déssel várt összecsapás kétségkívül az FTC— 
A/.4V találkozása volt. Igen nívós mérkőzést 
hozott a küzdelem, amelyben az FTC csapata 
a második félidő 30. percéig már 4:1 arányban 
fölényesen vezetett. Ekkor a közönség egy igen 
kis töredéke bekiabált Kltig Frigyes bírónak, 
aki

beszüntette a meccset.
Az ugyancsak bajnokságra pályázó Bcszkárl 

legénységétől az utolsó helyen kullogó lelkes 
egyetemi gárda egy igen értékes pontot vett cl. 
Küzdelem után, de végül is megérdemelten 
győzött a BSE, n „33" FC. a Postás, az MTK, 
az UTE pedig a Hl. kér. TVE ellen, mig nz 
URAK—Elektromos meccse döntetlen ered
ménnyel zárult. A Törekvés—Fér Vasutas 
mérkőzést későbbi időpontra halasztották. A 
részletes eredmények a következők;

FTC—MÁV 4:1 (3:1'. Részkört—RE AC 4:1 
é?.0). l’TE III kér. TVE 7.-2 (1:1) RSE—..33" 
FC 6:3 (3:2). Postás—MTK 4 2 (0:0). URAK- 
Elcktromos 3:3 (2:1).

X Dlsztorna Szegeden. Szegedről jelentik: 
A MOTESZ déli kerülete vasárnap a rókusi 
tornacsarnokban diszlornál rendezett. A nyol
cas férficsapatok szabndgyakorlal-Vcrsenyébcn 
a Szegedi TE csapata győzött 90.20 ponttal az 
SzMTE előtt. Nagy sikert aratott a Kclebels- 
berg-lclepi elemi iskola tornászcsapata által a 
fővárosban is bemntalolt zenés gyakorlat.

X A Törekvés hoxolól vidéken. Dombóvár 
ról jelentik: A Törekvés ökölvívói klubköz.i 
mérkőzést tartollak a Dombóvári VOGE 
botolóival A mérkőzést a pesti vendégek 7:5 
pontarányba nnyerlék meg.

X Ifjúsági birkózóverseny. A Testvériség SE 
vasárnap ifjúsági birkózóversciivl rendezett az 
Islvánlclki főmühelyi kaszinóban, összesen 71 
versenyző Indult és a győztesek a következők: 
Pehelysúly Balogh (MTE). Könnyüstily- Rá 
kosi (B. Vasutas). Kisközépsttly: Angelolli 
(MAFFC). Nagyközépsuly: Kovács (Törekvés). 
Nehézsúly: Molnár (Testvériség).

XA Törekvés veresége Eszéken. A magyar 
imalőrhajnok Törekvés Eszéken, nz oltani 
Slaviától 4'2 (:0) arányú vereséget szenvedett.

X A BSE Buday Béla-emlékvcrscnyc. A BSE 
szambaion és vasárnap rendezte meg a Buday 
Béla székesfővárosi tanár emlékére kiirt túra 
versenyt. A start előtt Kovácsházy Vilmos ta
nácsnok vezetése alatt a túra résztvevői Budav 
Béla sírjához, vonullak és nzt megkoszorúzták. 
\ Fehérvári-úti vámnál huszonegy jármű állott 
starthoz.. Ezek közül tizenöt érkezett az. előirt 
időn belül Balatonken -sére. ahol s fővárosi 
üdülőtelep volt a cél Érkezés .után vacsora kő 
vetkezett. Vasárnap délben az ebéd befejezése 

(után Kovácsházy tanácsnok kegyelete*  beszéd 
kcrrlében méltatta az elhunyt Budav Béla ér
demeit és kiosztotta a verseli)dijakat. A ver

tüntetése között módosították.
Válogatott ökölvívóink egyébként az egyel*  

len Kubinyl kivételével pontozásos győzelme
ket vívlak.

Kubinyl a 43. másodpercben balkezes egye- 1 
ncsscl terítette le Bezdeket, akit a hlró ki

számolt.
Kerekes volt az egyetlen, aki vereséget szenve
dett — éppen a fentemlitett körülmények ál
dozataként, mig Kéry döntetlenül mérkőzött 
Hűvel kával.

A mérkőzés reszeredménvei a követke
zők:

Légsuly: Knbinyi győz Bezdek clleií 
knockoullal. Banlainsuly: Lovas győz Pro- 
haska ellen pontozással. Pehelysúly: Szabó 
győz Chundela ellen pontozással. Közép
súly: Frigyes győz Kluinpler ellen ponto
zással. Weltersuly: Stöckl (Csehszlovákia)' 
győz Kerekes ellen pontozással. Középsuly: 
Csiszár győz Milner ellen pontozással. Kls- 
nebézsuly: Kcry győz Havidba ellen ponto
zással. Nehézsúly: Körösi győz Ostruznyuk 
.•Ilon pontozással.

Nurmi ügyében Helslngforsluin mondják ki 
az utolsó szól.

A francia megbízottak tartózkodtak a szava - 
zástól, mert l.adouméguc ügyét szeretnék még 
egyszer a legfőbb nemzetközi atlétikai fórum 
elé terjeszteni.

Az ülésen elhatározták, hogy von Halt veze
tése alatt egy bizottságot úlliímiak lel, amely, 
nek feladata az lesz, hogy

az atlétikai Európa-bajnokságok 
kérdésével foglalkozzék.

16:21, 21:12, 21:16.
Bajnok: Barna. Sipo pár. 2. Szabadó . M<

nvánszky pár, 3. Ború s, Ráczne pár, t. Los
Tihanyiné pár.

Tehát az ezévi mag ar bajnokság val i m i-n
nvi számát letarollak a magvarok. A kiilf
dieknek csak 1 -2 he yezés jutott.

Egy rendkívül népszeni „bemutató" is V
a műsoron. Sárosi és Barálky a Fcrcncvár
illetve a Hungária ki váló válogatottjai iák
lálkozásá, melyet Barálky nyert meg 3:1 arány, 
bán.

senyzők vasárnap késő délután indultak vissza 
a fővárosba. A helyezési sorrend a következő:
I. Drahovszkv Gvörgv (Ariéi). 2. Wicscngrund 
Ferenc (BMW). 3. 1-cledv Pál dr. (Fiat 525).
4. Martinok Ferenc (Rex Acnc) és Walter Jó
zsef (Amilcar) holtversenyben. 5. Felcdy 
György (Slcyr XII.). 6. Sleger Tibor (Lanciát.

X Lábtörés a Vác FC—Ele FC mérkőzésen. 
A Pesterzsébeten Iciálszolt Vác FC.— Ele - FC
II. ligainérközésen Krausz József játék közben 
a jobblábál törte. A mentők a Glűck szanató
riumba szállították.

VILÁGSZEMLE
ÜSZŐK HADGYAKORLATAI LOSANGELESRC

Bréma: Fischcr (Wcsemiindc) német gyor«- 
iiszórckordcr a I(Ml méteres gyorsilszórekord 
megjavítására telt kísérletet. Ez azonban nem 
sikerült, mert csak 1.00.4 mp-cs időt tudott ki
úszni, amelv kéttized másodperccel rosszabb 
saját rekordjánál.

I.aurahüttc: Deutsch Európabajnok a 100 m. 
Iiátuszásbnn 1 p. 11.3 mp-cs idővel győzőit a 
glciwilzi Ritsberg elölt, akinek a 200 nr. mell
úszásban 2 p. 35 mp.-es időt mértek.

Ncwyork: A ncw-hawcni fedett uszodában a 
Nemyőrk AC 3X.100 yardot uemje:.sta/étúja 
3 p. 01.2 mp-cel uj világrekordot állított fel.

Newyork: Crabbc az 500 yardos gyorsuszzás- 
ban 5..M.6 mp -cs kiváló időt úszott.

Amsterdam: Kosiéin holland melluszóbaj- 
noknő 25 méteres uszodában a 100 méteres tá
von 6 p. 38.4 mp. es idővel uj világrekordot 
állított fel. (Az eddigi világrekordot az angol 
Wolstenhohnc tartotta 6 p 41.6 mp.-cel.)
VÉGLEGES A FERENCVÁROS BERLINI 

TLRAMÉRKÖZÉSE
Berlinből jelentik: Vasárnap fixirozták a 

Ferencváros berlini vt ndégjál<*kával  kap
csolatos megállapodási. Eszerint a Ferenc
város a pünkösdi ünnepeken Berlinben ját
szik a Blfiu-Weiss ellen, amelyet a vezelö- 
cgyesíilclck játékosaival erösilenck majd 
meg.

ÜNNEPI FUTBALL PRÁGÁBAN ÉS 
Pl LSEN BEN

/ Ligamérkőzések' Slas la—Viktória Pll«cn 
0:0 (Pliscn). — Tcplilzcr FK— Viktória Zhkov 
3:2. — SK Kladno—SK Nachod 4-2. — Ccchic 
Kariin—Bohemians 4:4.

A FLORIOSDORF ELMENEKÜLT AZ 
UTOLSÓ HELYRŐL

Bécsből jelentik: A vasárnapi labdarugó- 
mérkőzések során a Floridsdorf legyőzte a 
WAC-ol és igv a tnhclla utolsó helyéről a 
kilencedik helyre került. Az élcsapelok 
helyzete továbbra i* változatlan maradi, 
amennyiben a Vieitna továbbra is 20’ /.ont*  
lal vezet a 25 - 2.1 pontos Admlra cs Rnp!d 
elölt, A vasárnapi eredmények: FAC— Á\ \C 
3:1. Adinira — Brigiltenau 4:0. Rapid — 
Hakoah 82, Nicltolsun — Wackcr 3 1, 
Austria Sportclub 1.1.
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A keresztrejtvény-olimpiász
IX. számú film és mozi keresztrejtvénye

A következő sorok megfejtése küldendő be:
Vízszintes: 1. Két elsőhetes filmszínházunk 

Újdonsága. 3. Világhírű filmszinésznö é» annak 
■ fimjének ríme, melynek karrierjét köszön
heti. 6. Kitűnő amerikai filmszínész. 87. Egyik 
premier filmszínházunk közeljövőben bemuta
tásra kerülő sláger-attrakciója.

Vluilate« serein II. Hastnoi kis állat. 12. Ritka fér
finév. 13. Folyadék. 1*.  Telepes rádióba siükségce. IS. 
„Tovetüonck at ............ évek '. IS. Magas valami. H.
Kis gyerekre vigyáz 78. Telefon fontos kelléke. 21. 
Most a ..Bcrgcrck Zsigája". 22. Pénzintézet. 23. A for
dítottja — nem hízeleg 24. Kutyus. 2S. GAngysuly 
21. A Simon Judiih költőjének monogramja. 2t. Több 
Pápa név*.  33. Stobrássmúvéstünk monogramja, 32. Nap
unk 33. Récéiéit női név (névelővel). 34. Kisebb a vá
rosnál. 33. Főzelék. II. N'-el az elején — pesti pékmes
ter 88. Magyarul; kerék. 43. Fest. 43. Egy kis itóka — 
Angyalföldön. 44. Ai 57. vízszintes sor 8-ik, 16-ik és 4-ík 
belője. 47. A fordítottja — nem szilárd. 43. Hangnem.
43. Az a feladata, hogy vigyázzon a rábízott gyermekre. 
31. Állat — de egyben nem bizalomgerjesztő jelző. 43. 
E. I. H 33. Srám. 33. Régi súly. 33. Cselekmények moz
gatója. 33. Község Tolnaihegyében — de egy nomád 
néptörzset is hívnak igy. 31. Ezzel szokták a levélírást 
kérdeni. 32. Világhíres sarkutazó. 34. Bsrsnysmegyei 
község. 45. Filcs szerszám. 66. Fodrász kellék. 47. Női 
név. 43. Magyarul — Ölem. 73. Pontosan két részre 
osztja. 72. Repülőszövetség. 73. Híres filmszinésznö 
egyik neve. 74. Magyar Írónő álneve. 73. Hasznos ipari 
cikk.'

FBggtlege*  soroki I, Vonatkozó névmás. 2. Híres 
e^asz zeneszerző (ékezet fölösleges). 3. Az az egy biztos, 
többé nem Jön vissza. 4. Egy sző. mely azt hiszem az 
Op részére sem a legkellemesebb. 4. Görög betű. g. Ma-

VII. stámu humoros kercMtrejtrényünk megfejtései
Háborúba késtO1s*7  — imádkon egyszer, s tengerre 

mégy? — imádkor*  kétszer, hátasodol? —> imádkozz há
romszor. »

A NYERTESIT NÉVSORÁT „HÍREK" ROVATUNKBAN 
KÖZÖLJÜK.

Jövő héten Zenei keressire|tvény

Heti ajándékaink nyerteseinek névsorát valamint mai 
1%. sr. kerrsglrrRvény Unk megfejtéséi április 18-lki 
ssámunkban kéa5l|ük.

Mai keresztrejtvényünk dijai a következők:

’ BLAU ALBERT
HentesárugyA•-: Vili,, Cnntl-u. 1.'Telefon: 42-2-28 és 39.4.57 
Fiókok: Berlini-tér 2. hirály-u. 65, Dob-u. 18. Rákóczl-ut 56 

ajándéka: 1 rúd csemegeszattmi 
Teavtratllk. felvágottak őr hentesáruk legjobb és leg

olcsóbb bevásárlási forrása.

3. 2 darab Wldszlnti z&bllyc a

Nemzeti Színház
egyik előadására

<■ 2 darab elsőrendű zsöllye a

Míhészszlnház
,,Tli>madár“ c. nagysikerű darabjához

s. utal.*.,  | ozjjst ceruzára 
Tlllemann Sebestyén

.. ékszerüzletéből.
. —a anntatsstsuMas a sutitiHisss.

MOMATOTT A GLÓBUS M0MDA1 UCINTÉZET n. T. HOREORGÖGÉCEIN, BUDAPEST, VI, ARADI L'CCA 8.

FUggőlegea: 23. Magyar színművésznő és 
annak a nemsokára bemutatásra kerülő film
nek a elme, melynek főszerepét jálsza. 49. Ki
tűnő amerikai filmszinésznö.

E hat sor megfejtésére szolgáló segédszavak 
Itt következnek:
gyár költő. 7. 505 római számmal. 3. Elég ritka női név. 
3. Válaszfal — a két magánhangzója kimaradt. 13. 
. . . yél — nem dolgozik. 14. Latin személyes névmás. 17. 
Reklámvállalat. 18. Két jelentése is van. Az egyik; nem 
szeretnék igy lenni, a másik: egyik román, állítólag fi
nom dedcl. 19 A ‘iszaeszlári per hircs vizsgálóbírója. 
21. Amikor a megijedt hitelezők a bankot megostromol
ják. 22. Eozarek (mester egyik elődje. 24. Egy, az an
golból átvett kedves becézett női név. 25. A népdal sze
rint: eddig jártam a rózsában. 24. Egyenlő 35. vízszin
tessel. 27. Ast mondják, bogy semmiről sem tehet. 28. 
Nincs az az amerikai gramofonsláger, melybe es a szép 
angol szó ne volna benne. 23. Német filmszínész veze
tékneve (a keresztneve Mai). 31. Borotvapenge. 34. Ezt 
s borbély teszi. 34. Kerti szerszám. 38. Kellemes szóra
kozóhely — azonban nem télen. 43. Párbajozni szeretne. 
41. Van ölelkező is. 42. Egy kevés idő. 43. Kérdőszó. 44. 
Ilyen szoba Is van. 50. Ilosszuszőrö exotikus tulokfaj. 
51. Egy sző, amely nem az Ottmaradást célozza. 32. Napi
lap. 54. Kávéház a Nagykörúton. 57. T-vel a végén 12. 
58. Ilyen méreg a strichnln is. 88. Több szólam együtt. 
83. Aki valami nagyot akar csinálni, ezt vágja ki. 34. 
Bíróságon is mindig megkérdik a kihallgatott féltól. 45. 
Eszközhatározó rag. 34. Szükséges. 48. ... is Slone. 84. 
Németek ilyen filmnek hívják a hangosfilmet. 74. Tár- 
sascégtie szokott szerepelni. 71. Jelez. 73.' Olasz folyó. 
74. Mássalhangzó.

GÁL GYÖRGY.

Megfejtések legkésőbb április 3-én, siombston adandók 
postára.

A pályásatok s Hétfői Napló srerkesitőségének cl 
mére (VII., Erssébet-körut 4.) küldendők. A borítékra 
feltűnően rá kell írni: RBJTVBNYOLIMPIÁSZ. Olyan 
pályásatokat, melyekhea a 3. oldalon található megfejtéti 
sseltény nincs mellékelve, nem vehetünk figyelembe.

Rejtvényügyben sietnélyesen. k I i á r ó I a g kedden éa 
nerdán délután 'iii és 3 Örs kösött értékelünk.

E 413 tlpusu, 12 wattos vég
erősítő cső, mely adócsőnek 

Is használható.
Adja a Philips Rádió és Villa- 
moeaágl Rt., V., Llpót-körnt 18. sz

7. 2-azemélyea vacsora-menti

Dénes József
sdrraarnok-éttermébrn, Vili., Jócsrf ktfrut 4. 
Egész éjjel nyitva l LevoakUIAnlcgeaaégek, halászlé nappali 

árak n ellett.

Nagy csomag PasziörözöUHELLERkrfimsan
eredeti hygienlkus plombáit gyári csomagolásban.

it. 6 naou floDoz Eoper iMUpasznila

Magyarország válogatott asztali tenniszezői 
9:0-ra győztek Ausztria ellen

A Lloyd-paloln fényesen kivilágított 
nagytermében még szombaton este meg
kezdték a magyar osztrák válogatott asz- 
fali tenniszmérközést.

Már ai első napon Magyarország veze
tett 4:0 arányban. 

Barna legyőzte Flussmannt és Liebstert,

Szabadot Liebstert, Dávid pedig Fluss
mannt.

A küzdelmeket vasárnap folytatták. 
Barna 17:21, 21:16, 14:21, 21:13, 21:14
arányban verle az osztrák Kohnt.

Szabados Flussmannt győzte le 22:20, 
21:9, 21:15 arányban.

Dávid Liebsterrcl került szembe és győ
zött 21:16, 21:16, 21:16 arányban, majd

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

IS- 2 darab jegy az Ufóba

2 darab Jegy az Urániába

15- 2 darab jegy a Corvinba

16. 2 jegy a Radlus mozgóba

17- 2 jegy a Palaco mozgóba

18- 2 jegy az Orion filmszínházba

2 jegy az Omnia mozgóba 

EBHER ES FIAI kereskedők
Vili., Karpfensteinntca 2a

heti ajándéka:
egy ffónyezoti

20. ókszetrkazetta.

11 < pár ge-ui harisnya
I Cóth <£■■■■!O harisnya-, kesztyü-Uzletéből 
" rain uyUía Ferenciek-tere 2.

22. 1 pár lérflzoknt
Dili IT7CD t<? UAI AQ7 26 éve fennálló kötöttáru, fehér 
rULIIíLn Lu flMLMOZ. nemtl stb. divat Áru házából, 

Vili,, Jozsef-körut 19. szám.

23.

Dl IQ VIA TEÍIGEDI SÓVAL r IhHWMI $ FEnYÖlLLOTTQL

24.

23, 6 tubus

DIANA FOGKRÉM
1 darab DIVÁNYPÁRNA 
mosható Ralist Szlnesnyomó es Klheszltögyar
Budapest, VI., Cnengery-utca 47. szőni.

2 drb.

27. 28.

ECHO rádlú lámpa
DÉNES TESTVÉREK rddlóUzletébtfl,

VI, Teréz-kőrut 26.

koncentrált erősítő tápszer

” 3 doboz Boxy cioöHrem
“ 5 [íarab mEiSTER kezmosűszaDoan

1 doboz

Droher-Maul csokoimü
51 Sg 500 Y forgókondenzátor

__________Gyártja a Telefongyár rt.

Kohn ellen győzedelmeskedett 21:19, 14:21, 
14:21, 21:12, 21:19 szettaránnyal.

Miután az 'Utolsó játszmát Kohn feladta,
Magyarország 9:0-ra győzött Ausztria 

ellen.

X A Szeged FC és a Soroksár biztos győ
zelme. A II. liga vasárnapi fordulójában úgy 
a Szeged FC, mint Soroksár biztosan győzött. 
Meglepetés a Pécs-Baranya döntetlenje. K 
részletes eredmények: Szeged FC—Maglód 
7:0 (3:0). A Maglód csapnia egy pillanatig sem 
volt veszélyes a szegdi együttesre. A góllövők 
sorrendje: Lukács 12. perc, Havas 18. perc, 
Lukács 33. perc. Korányi 11. második félidő
5. perc, Slemlcr 16. perc. Lukács 18. perc, Lu
kács 3h. perc. A biró Tart (Maglód) kiállja 
tóttá. A Pécs-Baranya—Megyés 2:2 (1:1). A 
Pécs-Baranya jobb összjátékkal nicgnyerhclio 
volna a mérkőzést.A Megyer lelkesen küzdő 
csatársorának köszönheti a döntetlen ered
ményt. Váltakozó támadások után a 15. perc
ben Teszler szerezte meg a vezetést, amelyet a 
Megyer Tomecz révén egyenlített. Szünet után 
a 30. percben Fogas lefutott, élesen kapura 
lőtt labdája Palaki lábáról a hálóba perdült, 
(öngól.) A 38. percben a Jókai által kiütött 
labdát Wagner a hálóba juttatja 2:2. Soroksár 
—Terézváros 6:0. (3:0). Fölényes győzelem. 
Vác FC—ETC Fc 1:1 (1:1), Turul—Bak Tk 
5:3 (3:0).

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

3'L Egy drb.

Sport-szemüveg 
CHMURAltó; 
Vidáken: réce, Győr

34. */ 4 évi előfizetés március 1-től a

Tiindérujjak Magyar Kézhnunkaujsáo-ni

x- urtea raoidiechniHai es vili, n
heti ajándéka:

egy drb. HX 406 bpusu nagyteljesítményű kolloid katudv 
telepfütésii modern rádiócső.

k„CADEAU“_
38. A dohányzásból eredő kellemetlenségek, valamint 

köhögés, rekedtség ellen csak

KALIMEIMT
gyógycukorkát használjon.

Heti ajándék: 2 nagy családi 
doboz. Tartalma: 200 darab

39*  2 elsőrendű Jegy a

KOMEDin-ORFEUmBh
40, 41, 42. Utalvány

1-1 nagy fényképfolvétolr*
PoDuda Alfréd IV., Ferenclék-tere 2. Tel.: 89-7-91

43. Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú álló 
lámpák, falikarok, bronz- és márvánv-irókészletek- 

flanillÁngnla es VllAgitás rt Budapest VII., 
’ II K Erzsébet-köiut 41. sz. Ajándéka 

****■■■•■■ egy modern bronz-clgaretlaeloltó

44. BI,ÁZNÉK késmdves és mUkőszürils < ég
IV, Kecskeméti-u. 1. Fiókok: VII, Rákóczl-ut 56. és 

IX, Rákos-u. 15 e heti ajándéka:

6 drbKUlönieges linóm Blazsek önboroluapenge 
es egy orö. ruduorouaszappan

sr- a 40, 1 n"^dobo?smsMB^V porcellánpuder es 1
drb YES-szappan.

I ^B > A \KS porcellán-
P’ísS k. A púder a pórusokat

saMádH nem tömi el.

47. Utalvány I Üveg kölnivízre

Fritz Zsigmond
közismert lllatszertárába, RÁKÓCZI ÚT *-  iéZ.

és 1 üveg Friedler-félo szabadalmazott

GAMMA W’dX GAMMA
Frledler laboratórium, VII, Murányi-utca 46. Tel. J. 464-n.

48. i/t óvi előfizetés március 1-től a

Rádió ss Fotoamatőr-rs
49. 1 üveg YESTOR

és egy csomag húsleveskocka
Herceg Esterházy husárugyárából.

50 1 könyv

ROUAN RUDOLF ÓSTARSA
könyvkereskedéséből, VHL. Barnss-u. 21.

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


