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a bécsi Dunacsatornában

Hindenburg győzött
Hinüenburg I9.367.ooa, Hifior I3.oi7.ooo, Thiimann 3.705.000 
szavazatot kapott - öt hatottja van a német elnökválasztásnak

Hatmillió szótöbbséggel legázolta Hitlert, 
a német nácik vezérét Hindenburg

A tegnapi vasárnapon újból az urnák elé 
gyűlt Németország népe, hogy az elkövet
kező esztendőkre megválassza uj elnökét. 
1A második választási menetben

már csak hárman vették fel a küzdelmet:
a legtöbb eséllyel jelentkező Hindenburg tá
bornagy, a német birodalom eddigi elnöke, 
Hitler Adolf a nemzeti szocialisták jelöltje 
és Thálmann, akit a kommunista párt állí
tott elnökjelöltnek. Duestcrberg a német 
nemzeti párt jelöltje és végül az ötödik 
„önjelölt”: Winter nem indult az uj válasz 
tási menetben. A tegnap lezajlott választás 
már nem arányszámok és abszolút többség 
alapján dönti el, ki lesz Németország elnöke, 
hanem azt proklamálja elnökké, aki a leg
több szavazatot kapja.

Esik az eső, fuj a szél — 
Kevés a választó

Berlin, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A választás menetéhez képest a 
mai választás képe lényegesen megváltozott. 
Választási propagandát vasárnap már csak

Hindenburg
« nemzeti szocialisták és a kommunisták fej
tettek ki. Altaláha i a választás előestéjén 
n,ég tapasztalható lázas tevékenység vasár 
napra nagymértékben enyhült,

a választók részvétele ezúttal lényege
in kisebb, mint a választás első mene

tében.
Némely vid'kcn, különösen északnyugati 
Németországban, bizonyára nz esős és szeles 
időjárás is befolyásolta a választáson való 

részvételt. A legtöbb választási kerületben 
a választók csupán 25—30 százaléka 

szavazott le,
mig az első választási menetben ugyanaddig 
az időpontig már a választók 40—50 száza
léka leszavazott. Kivételt jóformán csak 

Brüning kancellár az
Berlinben a választás előtti éjszaka na

gyobb összetűzés nélkül múlt el. Vasárnap 
délig

107 nemzeti szocialistát és 79 kommu
nistát állított elő a rendőrség 

különböző rendzavarás miatt. Az éjszaka 
folyamán a város különböző pontján kilenc 
hirdetőoszlopot gyújtottak fel. Az utakon 
erős rendőri járőrök cirkálnak, amelyek 
minden csoportosulást megakadályoznak.

A választók a délelőtti órákig csekély ér
deklődést tanúsítottak csak dél felé jelen
tek meg nagyobb számban a választási urnák 
elölt. Különösen feltűnően nyilvánult meg a 
nemzeti szocialisták és a Vasfront szavazó
kat szállító szolgálata.

Brüning birodalmi kancellár
vasárnap reggel érkezett KÖnlgsbcrgből 

vissza Berlinbe.
Röviddel hazatérése ulán elindult a válasz
tási helyiségbe, és az elsők között volt, akik 
leszavaztak.

Rend az országban, kisebb 
zavargások Stettin mellett

Königsbergbcn borús, esős idő mellett az 
utca képe az első választási menettel össze
hasonlítva, lényegesen csendesebb. Propa- 
gandaautókal, propagandacsoportokat nem 
látni az utcán. A választásban való részvétel 
különböző; egyes helyeken lanyha, más he
lyeken azonban alig kisebb az érdeklődés, 
mint első alkalommal.

Stcttinben a választás napja délig sokkal 
csendesebben folyt le, mint első ízben. A sza
vazók sokkal kisebb számban jelennek meg 
az urnák elölt. A propagandatevékenység 
teljesen szünetel. Szombat este éjfél felé 
Goebbels nemzeti szocialista vezér érkezett 
Stettinbe. Goebbels még beszédet akart inon 
danl és ezért repülőgépen akart jönni,

leszállását azonban éjszaka nem enged
ték meg,

úgyhogy kénytelen volt Berlinbe vissza
menni és gépkocsit fogadni. Beszédére már

Hamburg vidéke képezett, ahol I
nagy érdeklődés volt tapasztalható 

a választók részéről. Ugyancsak erős volt a 
részvétel Schlestvig-Holsteinban is, ahol azt 
első menetben a szavazatok legnagyobb ré
sze Hitlerre esett.

első szavazók között
nem kerülhetett sor.

Stettin melletti Regentvalde és Fiddlchom 
városkákban mull éjszaka összeütközésekre 
került sor. Regenwaldében egv kommunista 
csoport ki akarta tépni a nemzeti szociális 
ták kezéből a zászlót. Összeütközésre került 
a sor, amelynek

több súlyos scbesültje 
van.

Fiddichowban szociáldemokraták, kom
munisták és nemzeti szocialisták verekedtek 
össze. Több lövés dördült el. Mindkét város
káiéin a rendőrség vetett véget az összeütkö
zésnek és többeket letartóztatott.

Brémában délig a szavazók a barátságta
lan időjárás miatt — erős szél volt —

9
TMImann

in jelentek meg 
iti bizottság közlése 

eddig az időpontig 
kétszer annyi szavazó jelentkezett mint ez- 
utaal, egyes helyeken háromszor annyi is. 

Osnabrückben és Oldenburgban is kicsiny 
a szavazók száma. Incidens nem történt.

Hamburgban ködös és esős idő ellenére a 
választók már kora reggeltől kezdve nagy 
tömegekben siettek az urnákhoz. Déli egy 
óráig

a választók 50%-a 
leszavazott.

Itt az agitáció még tegnap a késő éjsza 
káig Is folyt. Főleg n nemzeti szocialisták 
népgvülése nvult bele az. éjszakai órákba. 
Mintegy 15.000 hitlerista hallgató előli

Ágost Vilmos porosz herceg mondott

Hitler

nagyon kis számi 
az urnáknál. A szava; 
szerint március 1.3-ái

beszédet.
Schlesivig-Holstcinben, abban a tarto

mányban, amelynek választói első alkalom
mal nagy tömegben Hitlerre szavaztak, alig 
érezni a szavazatok kisebbedését a második 
menetben. Különösen

a falusi lelkes hitlerista lakósság jelenik 
meg nagy tömegekben az urnánál 

és Jcgtöbbnyire már délig leszavazott.
Breslauban és az egész kerületben a vá

lasztás
nyugodtan, incidens nélkül folyik

A szavazók száma sokkal kisebb, mint az 
első menetben. Délig alig 25% szavazott le, 
a fele a március 13 ikinak.

Lezárják a szavazást
Vasárnap délután a kormány kénytelen volt 

ismét igénybevenni a rádiót, hogy az alaptalan 
híreket megcáfolja. így különböző városokban 

azt a hírt terjesztették, hogy Hindenburg 
visszalépett a jelöltetéstől.

Hamburgban a városi tisztviselők vasárnap 
reggel újságjaikkal együtt egy körlevelet kap
lak. amelyben az állott, hogv fizetéseiket csök
kenteni fogják, mert a városi alkalmazottak 
fizetésének rovására Braticr polgármester kény
telen volt nagy összegeket átutalni a Hinden
burg féle választási bizottság pénztárába. A 
polgármester állítólag dr. Sulim berlini főpol
gármester utasítására cselekedett. Mindkét hí
resztelésről kiderült, hogy

nemzeti szocialista kertesek manőveréről 
von szó

és azok minden alapot nélkülöznek.
Este hat órakor valamennyi választókerület

ben
lezárták a szavazást.

Az első választási eredmény az öriáshogy. 
ségben fekvő Zugspitze Schneeberg választó
kerületből érkezett, ámelv a birodalom legma
gasabb pontján fekszik iit. Ili

Hindenburg 89, Hitler 43 és Thaclmonn 5 
szavazatot

kapott.

Nyolc órakor Hindenburg 
400.C00-el vezet

Berlinben a késő délutáni órákban kisebb 
csoportosulásokra került a sor a külső városré
szekben, az összeverődött tömeget — főleg nem
zeti szocialista és kommunista szavalókórusokat 
azonban a rendőrség hamarosan feloszlatta. Este 
a Rülow-tércn Boriin ismert tűzfészkében verő
dött össze nagyobb embertömeg, amelyet azon
ban gyalogos , lovas- és autós rendőrség állandó



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1932 áprllU 11.

denki számára. — Azegyik- 
nek minden erejét meg kell 
feszítenie, hogy hivatásában 
meg tudja állni a helyét, a 
másik munka nélkül tengeti 
életét. — Mi lenne az ember
rel babkávé nélküli Az 
egyiket a babkávé munkára 
serkenti és magas ' ese
ményekhez segíti, a .másik
nak olcsó táplálékul szol
gál. A babkávé tehát segítő
társa az embernek az élet 
küzdelmeiben.

JJÖ> KÁVÉ - MEHNILKÁW
EOT rOEAíLÍIWI

mozgásban tartott. Minden embert, akt a Bülow- 
lérpn Áthaladt, megmotozott a rendőrség. Ko
molyabb összetűzés csak a Scharnwcberstrasscn 
volt, ahol

kommunistáit megtámadtak és leütöttek bá
rom nemzeti szocialista röplral-osztugatól.

Délután húsz emberi állítottak elő a rendőr
főnökségen — tulnyomóan ragasztó és bemázoló 
osztagok tagjait. A rendőrség egész Berlin terü
letén fegyverek és tiltott propaganda-anyag után 
kutatott a rohninosztagok otthonaiban, ■ kuta
tás azonban eredménytelen volt.

Az első összefoglaló eredmény este félnyolc
kor kerüli nyilvánosságra:

Hindenburg 877.079 
Hitler 272.859
Thálmann 62.798

országban, de egész Európában Is mindenki tu
dott:

lllndenburg győzelmét.
A finis most már csuk az arányokon tud vál 

tozlalni és megnöveli, vagy kisebbíti Hitler sza
vazatainak számát.

N'cRvedtixencgykor a szavazatok állása a kő
vetkező:

Hindenburg 16,193.14!
Hitler ! 1.608.482
Thálmann: 3,222.584

/ élHrenegykor a helyzetkép igy alakul: 
Hindenburg 18,552.006
Hitler 13,032.219
ThUlmann 3,810.760

Ha ezeket a számokat összevetjük a múlt 
választási menet végeredményeivel, kiderül, 
hogy Hlndenburgnak o pillanatban százezer 
szavazatra van még szüksége, hogy elérje azt 
a kvantumot, amennyi március 13 án esett rá. 
Hindenburg ugyanis a márciusi választáson 
összesen 18,661.736 szavazatot kapott. Sokkal 
meglepőbb Hitler számaránya; ö ugyanis

már most két millióval túllépte márciusi 
eredményéi,

amely a tizenegy és félmlfllfi körül mozgott. 
A kommunista jelölt: Thalmann eddig több 
mint egymillió szavazatot veszített.

A választás ujabb áldozatai
A birodalom minden részéből késő estére 

beérkezeti jelentésekből kiderült, hogy a 
választás napjának krónikája, amely eddig 
csak egyetlen halálos kimenetelű összecsa
pást tartott nyilván,

több véres eseménnyel bővült.
Bár a választás napján propagandát már 
alig fejtettek ki, az egymással szembenálló 
felek között mégis többször került össze
csapásra a sor. A hamburgi halálosvégü 
verekedésen kívül

választási részvételi számot is meg lehetett 
állapítani. A vasárnapi választáson 

a válaszlók hetvenöt százaléka s^ava- 
zott le,

szemben a márciusi 86.7 százalékkal. Egye
dül Bajorországban és a Rajnavldéktn volt 
nagyobb a részvétel, mint márciusban, még
pedig Hindenburg javára.

A végeredmény
Tizenegy órakor már, mikor az utolsó száz 

ez a jelenezrek össz« számlálásánál tartanak,
lés:

Hindenburg 19.069.445
Hitler 13,288915
Thálmann 3,616.476

Tíz perccel később:
Hindenburg 19,314.824
Hitler 13,594.375
Thalmann 3,642.992

Féltizenkettő előtt néhány perccel jelent meg

Huszonöt pcrcrel később, a nyolc óra előtt öl
perccel kiadott jelentés 
igy alakult:

lllndenburg 
Hitler 
ThUlmann

szerint a helyzet már

1.256..W2
822.342
240.0X3

A hivatalos Jelentések egymást követik. Nyolc 
órakor kerül nyilvánosságra nz első berlini rész
eredmény:

Hindenburg 
Hitler 
Thálmann

86.801
M.334
45.275

Negvedórával később már ujabb 
eredmény:

birodalmi

lllndenburg 
Hitler 
Thálmann

2,118.668
1,202 328

377.080

A választás első halottja

Frohnauban, Berlin egyik elővárosá
ban ismeretlen tettesek egy kommu
nista plakdftragasztót lőttek agyon. 
Wilhelinsbiiegban ismeretlen tettes egy 

szociáldemokratát lőtt agyon.
Casselben az ottani pályaudvaron nemzeti 
szocialisták megtámadtak egy szociálde
mokrata tanácsnokot, agyba-főbe verték, 
majd súlyos tőr szúrást ejtettek rajta, úgy
hogy haldokolva szállították kórházba. 
Neumarktban, Sold in városában kommunis
ták és nemzeti szocialisták vívtak valósá
gos harcot, amelynek rendőrök vetettek vé
get. Az ütközetnek hat súlyos sebesültje 
van — kél rendőr is megsebesült.

A német főváros utcáin az emberek sta
tisztikai adatok alapján számolgatják a le
adott és nyilvánosságra került szavazatokat. 
Tizenegy órára

Hlndenburgnak már Jóval több szava
zata van, mint az abszolút többség.

Érdekes, hogy miután Hindenburg szavaza
tainak száma körülbelül olyan mértékben 
emelkedett, mint amennyi az előző válasz
táson büsterbergre esett, valószínűnek lát
szik, hogy

a Hitlerik vasárnapi szavazatnveresége 
kommunista szavazatokból

adódik.
Tizenegy órára már a pontos, százalékos

az első végeredmény,
amely nem hivatalos, de az összes leadott sza 
vázátok alapján készült mór. Eszerint tehát 

Hindenburg 5,950.000 szavazattal győzött 
a nemzeti szocialista Hitler Adolf fölött.

Ez a végeredmény a következő képet festi a 
német tör.énelmi vasárnap végleges eredményei 
alapján:

Leadtak összesen 36X28.000 szavazatot. Ebből
Hindenburg 10,307.000 
Hitler 13,414.000
ThUknann 3,703.000

szavatol kapott.

Halálosvógü zavargások 
a választás után

Késő éjszaka érkezett a hire, hogy n 
Bréma melletti Bruchotvc-bon a birodalmi 
lobogó szövetség tagjainak nagyobb cso
portja megtámadott egy csapat nemzeti szo
cialistát, akik a választásról mentek haza
felé. Amikor a szociáldemokraták megerő
sítést kaptak,

valóságos tűzharc keletkezett 
a két tábor között. Egy nemzeti szocialistát 

megöltek,
egyet súlyosan megsebesítettek. A sebesüli 
röviddel kórházba szállítása után szintén 
belehalt sérülésébe.

Két ujabb letartóztatás 
a Luther-merénylei ügyében

Berlin, április 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje

lentése.) A Luther dr. volt kancellár ellen 
elkövetett merénylettel kapcsolatban

vasárnap további két letartóztatás 
történt.

Roosen dr. baráti körének két tagját tartóz
tatta le a német főváros politikai rendőr
sége: egy közigazgatási írót és egy jelzálog
kölcsönügynököt. A letartóztatottak nevét 
még nem közölték a nyilvánossággal. A 
rendőrség

még egy embert keres,
aki szintén Roosen dr. barátja s akit ugyan
csak azzal gyanúsítanak, hogy résztvett a 
merénylet előkészítésében.

HÉTFŐI NAPLÓ
(ZMK u. keresztrejtvényének azelvénye
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tertanács a Tardieu-terwel kapcsolatos problé
mákat tárgyalta, továbbá az árvizsuito.ta vidé
kek megsegítésére irányuló intézkedésekkel fog< 
lat kozott. A katasztrófától sújtott vidékek segé
lyezéséről még az ülésszak nemsokára bekövet*  
kezö berekesztése előtt

törvényjavaslatot terjesztenek
a parlament elé.

— Akar gazdag lenni? Rendeljen egy leve, 
letőlnpon Mártony Arnold és Társai egyik lcg< 
régibb főárusitótól, Kertész-utca 50., osztály- 
sorsjegyet. Hivatalos játéktervet ingyen és bér*  
mentve küld mindenkinek.

túra
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Telelőn 0S-0-7Z

Macv. Kia.

A következő 
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Késő esto terjedt el n hír Berlinben, hogy 
Hamburgban vasárnap délután hnláloa ki

menetelű ös*<rcr*apís  történt.
Kommunisták megtámadták n birodalmi lobogó
szövetség egyik csoportját és a dulakodásban 
épp kommunistát agyonlőttek.

Frdckps szikratávírót érkezett különben va- 
sárnap este a választás birodalmi vezetőségéhez. 
Száz halász irta alá a táviratot, akik

Háromszáz beomlott ház, húsz 
halott, világtól elzárt falvak 

felzik a pusztító árvizet

BelvárosiVáltóiizlet?-.
Tcréz-kUrnt 87. Totofon a-S2»

■ tengeren viharbe Jutottak.
A hely megjelölésével torpedóhajó kiküldését 
kérik, hogv vigyék őket partra, hogy eleget te
hessenek, ha ar utolsó percben is, — szavazási 
kötelességüknek.

A njrole óra negyven perces eredményi
Hindenburg 
Hitler 
Thálmann

4.637.273
2.892.747

819.060

Hindenburg 11 és lél, 
Hitler 8 millió

Egynegyedül órakor: 
Hindenburg 
Hitler 
Thálmann

Féltír órakor:
Hindenburg 
Hitler 
Thálmann

Tíz órakor:
Hindenburg 
Hitler 
Thálmann

8.017.S66
6 786 012
f.265.022

f1.i33.2?1
8.031.70Í
2,2/í.052

Ii. 193.033
9.539.494
2,390.671

Hindenburg győz
Tiz óra ulán már
a leadott szavasaink javarészéi megszámol

ták.
ugvhogv n hálrulevök semmiféle meglepetést 
nem hozhatnak Az eddigi eredmények nyilván 
valóan dokumentálják art, amh nemcsak Német

Az áradás pusztításairól vasárnap ujabb 
megdöbbentő jelentések érkeztek. Erdélyben 
és a Tisza mentén ugyan apadást várnak 
már, de n pusztítás még mindig igen nagy.

A Tisza áradása a pusztulás rémével fenye
geti egész Alaóborsódot, ahol mára már csak 
ladikokkal lehet közlekedni.

A Bodrog a csehszlovákiai területen lévő
Bodrogközben óriási pusztításokat visz 

véghez.
Egyes községek lakossága készenlétben áll a 
menekülésre. A Sajó és a Hernád vízállása ro
hamosan csökken, a jelek szerint e két folyó 
völgyében elmúlt az árvlzvesrcdelem.

Szeged, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/őnjelen 

tése.) A Tisza áradása vasárnap estig jelenté
kenyen túlhaladta azt a pontot, amelynél 53 
évvel ezelőtt a folyó elöntötte égést Szegedet. 
A Tisza tovább™ is félelmetes gyorsasággal és 
erővel tör Szeged felé és annak ellenére, hogy 
a Maros apndása láthatóan megkerdődött. ál
landóan fokozódó gyorsasággal árad. Vasár
napra virradóra n folyammérnöki hivatal 8 

méter 80 centiméiért mért, ez a nívó este 9 
óráig 8 méter 0Ö centiméterre emelkedett. Ez 
a magasság

mlndtlsszr 22 centiméterrel alacsonyabb az 
eddig mért maximálta 9 méter 17 cenll- 

méteres magasságnál.
Az egye tarló Áradásról érkező hírek miatt 

vasárnap délben a Stefánia silánynál a pénz 
ügyigazgatósági épület elölt

megkezdték a mellvéd lejáróiuak befala
zását.

Magyarországon készül

Ugyanekkor földhányásokkal és homokzsá 
kokkkal erősítették meg a ,öltés gyengébb pont
jait, hogy minden eshetőségre készen legyenek. 
Az árvízvédelmi bizottság permanensen együtt 
von, a város mérnökei megállás nélkül járják 
a töltéseket. A szakértők az Áradást hétfő reg
gelig várják, a mellékfolyókról érkező jelenté
sek alapján azt hiszik, hogy a kulmináció éj
félkor bekövetkezik és

hétfőn délelőtt, ha nem la gyors tempó
ban, de megkezdődik aa apadás.

Az árvízvédelmi bizottság 2500 embert tart 
készenlétben minden eshetőségre. Egész éj
szaka fáklyákkal világították meg a töltések 
veszélyesebb pontjait. A Tisza belvárosi sza
kaszánál utászszázadok állnak készenlétben. A 
vasárnap esti helyzet szerint 9 méteren felül 
várják az áradás kulmináclóját.

A Maros áradásának veszélye Makónál job
bára elmúlt, a bajt csak ar okozza, hogy a 
Tisza és a Maros nagy nivódifferenciája miatt 
a Marost csak nehezen tudják a Tiszába elve
zetni. A pút/alvónál és Címűid palotánál

36 ház omlott Hmzc
az eddigi Jelentések szerint.

Bukarest, április 10.
Az aradvidéki Árvíz
két községet majdnem teljesen elpusztított. 

Arad perifériáin majdnem háromszáz ház beom 
lo.t. Eddig

húsz holttestet szedtek ki a romok közül.
Az árvíz már visszavonulóban van.

Bukarest, április 10.
Ma délelőll a királyi palotában a király el- 

iiökl(-M-v.| összeült a minisztertanács. A minisz-
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Urtut cscatM| e-,00 fiU, 1 pepgő 20 ót

2 pengőért kapható a szakürletekbcn. Ha ? perc 
alatt kényelmesen akar borotválkozni, úgy csak 
ür. Murisjou boiphájQ keppj! hasináljon.

— önt Is érheti nagy szerencse! Vegyen vagy 
rendeljen tehát egv sorsjegyet a közismert 
Gárdonyi II. és Társa bankházában, Teréz- 
körül 41. (Brilannia-szÁlló mellett.) Telefon 
27-9-91.

jlSCMEIHI fhmi: LHOÜOld QyUlH htrununua
Tel. J. <3-S-<7
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ByllKos merényletet kDvetett el 
a felesége ellen Szobon 

Vargha Ignác isidblrtokos

Vasárnap délelőtt szuronyos csendőrök 
két jőlöltözött férfit kísértek vasraverten a 
pestvidéki ügyészség fogházába. A két jólöl
tözött férfi különös előzmények után került 
a pestvidéki ügyészségre.

Szob határállQtnás közelében fekszik Let- 
kés község. A hontmegyei községben na
gyobb birtoka van Vargha Ignác 36 eszten
dős gazdálkodónak. Vargha 34 esztendős fe
leségével kettesben lakik a birtokon. A gaz
dasági alkalmazottak a földbirtokos házától 
távolabb eső részen, külön épületben lak
nak. Pár nappal ezelőtt a késő esti órákban 
különös esemény játszódott le a birtokon. 
Vargha Ignác feldultan rohant be a gazda
sági alkalmazottak lakására és izgatott han
gon mondotta:

— Szent Isten, a feleségemmel valami baj 
történt! Mialatt távol voltam a birtoktól, 
valaki behatolt a lakásba és

rablógyilkos merényletet követett el az 
asszony ellen,

baltával többször fejbevágta és feltörte a 
szekrényeket.

A személyzet a földbirtokossal együtt ro
hant be a lakásba, majd kocsin orvosért 
siettek, aki bekötözte Vargáné súlyos fejsé
rüléseit. Az asszony fején

három mély vágás volt, amely baltától 
származott,

de a gyilkos szerszámot nem találták sehol 
a helyszínen. Az orvos intézkedésére sürgő
sen kórházba szállították, ahol ma is súlyos 
állapotban eszméletlenül fekszik és még nem 
tudták kihallgatni. A csend őrség széleskörű 
nyomozást indított a rejtélyes rablógyilkos
sági kísérlet ügyében. Az első helyszíni vizs
gálat és kihallgatások alkalmával semmi 
féle támpontot nem találtak arra nézve, hogy 

ki követhette el a véres merényletet.
'Átkutatták az egész környéket, mindenfelé 
érdeklődtek a csendőrök a községben, de 
senki sem látott sem a kritikus napon, sem 
előző nap gyanús embert megfordulni Vnr- 
gáék házatáján.

A...űó;ogwzás,xnÓÁOdik napján váratlan for
dulat történt a rejtélyes ügyben. A csendőr
ség bizalmasan arról értesült, hogy

Vargha nem a legjobb viszonyban van 
a feleségével

és több körülményből arra lehet következ
tetni, hogy valószínűleg Vargha maga követ
hette el a bűncselekményt és utána ügyesen 
megjátszotta a kétségbeesett ember szerepét.

A gazdálkodó távollétében a csendőrök 
házkutatást tartottak a lakásban, majd át

A Futura kérésére árverést tűztek ki
a budai Karácsonyi-palotára

1,210.250 pengő kikiáltási áron julius 15-én elárverezik 
a legendás hírű Krisztina-köruti palotát

Karácsonyi Jenő grófnak, a máltai lo
vagrend volt magyarországi követének zi
lált anyagi ügyeiről sok szó esett mostaná
ban, mikor nyilvánosságra került, hogy a 
gróf, aki legendás hirességü vagyonának 
túlnyomó részét elvesztette, nem tud meg
birkózni hitelezőinek tömegével. A hitele
zők nagyrésze várt egy ideig, mert külön
böző oldalról kilátásba helyezték Kará
csonyi Jenő gróf anyagi ügyeinek teljes 
szanálását. Az Ígért terminusok azonban 
minden intézkedés nélkül zajlottak le, úgy
hogy most a legnagyobb hitelezők egyike,

■ Futura döntő lépésre határozta el 
magát és zárlatot kért 

a legendáshírű krisztmaköruti Karácsonyi
palotára.

A biróság néhány nappal ezelőtt el is 
rendelte a zárlatot az egész házra, amely
nek zárgondnoka, Leirer dr., a Futura 
ügyésze lett.

Az aktus mögött érdekes ügylet áll. A 
Futura még 1909 nyarán ötszáz vagon sze
mes terményt vásárolt Karácsonyi Jenő 
gróftól, akinek számára erre az ügyletre 

ötszázezer pengő előleget folyósított.
A gróf azonban nz ötszáz vágón szemes ter
ményt nem tudta leszállítani, hiszen az el
múlt eszter.dőkbcn sem vállalkozhattak a 
A’ardcsonyí-birtokok ilyen teljesítményre. 
A gróf magyarországi birtokainak nagy-

TENNISZEZÖK FIGYELMÉBE!
Legújabb A*  legjobb mlnöségO 

tennlszclpOK es tennlsz-ingeh 
Fábián Józsefnél 
Krlaztlna-kUrnt •—10. (Poalapalota meneti) 

Tennlszcipők női........... P 5.80
„ férfi......... P 6.60 

kutatták a gazdasági épületet is. A házkuta
tás már éppen a befejezéshez közeledett, 
amikor az istállóban szenzációs felfedezésre 
jutottak a csendőrök. Az egyik sarokban, 

a széna alatt egy baltát találtak, amely
nek a nyelét és a fejét aludt vér bori
tolta. A balta mellett egy szétvagdalt 
szürke kabátra akadtak, amelyen több 
vérnyom volt Kiderült, hogy ez a Hiba 

Vargha Ignácé.
A meglepő fölfedezés után most már a 
csendőrök, mint gyanusilottat fogták válla
lóra a földbirtokost, aki rövid tagadás után 
töredelmes beismerő vallomást tett és

bevallotta, hogy ő akarta meggyilkolni 
feleségét, az asszony becsének fölbuj- 

tására,
Vargháné fivére, vitéz Kovács László 

ugyancsak gazdálkodással foglalkozik. Pár 
hónappal ezelőtt a fiatal gazdálkodó — 
Vargha szerint — felkereste őt és elmon
dotta .hogy a gazdálkodás körül bajok van
nak, fizetési nehézségekkel küzd és

sürgősen szüksége lenne 500 pengőre, 
mert különben elárverezik.

Kijelentette, hogy nővérével nem akar ebben 
az ügyben tárgyalni, tudja, hogy az ugv sem 
ad senkinek kölcsön pénzt. Vargha hosszas 
rábeszélés után engedett vitéz Kovács László 
kérésének és belement abba, hogy

az asszony tudta nélkül kölcsönt vesz 
fel egy bankban az Ingatlanra

.♦ tekintve, hogy az ingatlan a felesége nevén 
van, a váltóra ráhamisitja az asszony nevét.

A pénzügyi művelet sikerrel is járt, Vargha 
560 pengőt vett fel a váltóra és a teljes össze
get átadta az asszony öccsének. Az időköz
ben esedékes kamatokat a fiatalember egy 
ideig meg tudta fizetni, de legutóbb már erre 
sem tellett pénze és

attól lehetett tartani, hogy a bank föl- 
szólltólevelet küld az asszony elmére 

és akkor kiderül a váltóhamisítás, 
amely súlyos következményekkel járhat 
majd.

Napokig töprengtek, hogy mit kellene csi
nálni, mire

az a borzalmas gondolat fogamzott meg 
bennük, bogy az asszonyt el kell tenni 

láb alól.
Vargha vállalta magára a gyilkos szerepét.

A csendőrség az eredményes nyomozás 
után mindkettőjüket letartóztatta és a pest
vidéki ügyészség fogházába szállították, ahol 
majd további sorsuk felett döntenek.

része erdőség és a szántóföldek hozama a 
konvenciók fedezésén kivül alig produkál 
számottevő, eladható mennyiséget. A ro
mániai birtokból is igen kevés termés ma
rad, ennek nz értékét azonban kamatterhek 
fejében egy temesvári bank már régen le
foglalta.

Karácsonyi Jenő gróf azonban ugylát- 
szik be akarta bizonyítani szállítói készsé
gét, mert a fentiek ellenére

az ötszáz vagónra három vágón ter
ményt tényleg le is szállított.

A Futura, hogy a kifizetett előleget biz
tosítsa, 1929 májusában a krisztinakoruti 
palotára 550.000 tőke és 50.000 pengő költ
ség erejéig bekebeleztette magát. A sok 
egyéb adósság miatt és termés hiányában 
a gróf továbbra sem tudott szállítási, sem 
pedig kamatfizetési kötelezettségének ele
get tenni, úgyhogy

a Futura többizben végrehajtást veze
tett a gróf ellen,

a múlt héten pedig megkérte a zárlatot.
Röviddel a zárlat megkérése után
árverés elrendelését kérte a Futura a 
Karácsonyi-palotára, amit az I—III. 
kerületi Járásbíróság szombaton ki Is 

tűzött.
A bírósági határozat értelmében a Futura 
pontosan 518.365 pengő és 45 fillér követe
lésére

elárverezik a Karácsonyi-palotát Julius
15-én reggel 9 órakor az I—III. kerü

leti Járásbíróság épületében.
A kikiáltási úr 1,210.250 pengő.

Karácsonyi Jenő gróf, aki szombaton 
vette kézhez a biróság árverést elrendelő 
végzését, bizonyára lépéseket fog tenni an
nak felfüggesztése tárgyában.______________

Zálogcédulát,

•
 aranyat, etButöt, brlIIIAnwi hihetetlen magú
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Letartóztatták
a Fenyves-áruház négy fiatal 

alkalmazottját
Tízezer pengővel megkárosították a céget és a 
bűnös utón szerzett pénzt ellumpolták a bárokban

A főkapitányság bűnügyi osztályán tegnap 
csalás miatt letartóztattak négy fiatalembert, 
akik valamennyien a Cálvin-téri Fenynes- 
divatáruház alkalmazottai s akik hosszú 
időn át folytatott bűnös manipulációkkal 
megkárosították a céget.

Az áruházban legutóbb a könyvek átvizs
gálásánál mintegy

tízezer pengős hiányt konstatáltak.
Megindult a házi vizsgálat és arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a konfekcionálásra 
szánt úgynevezett méterárunak az üzletből 
való kivitele körül szabálytalanságok történ
tek. Rövidesen kiderült, hogy a cég négy 
alkalmazottja követte el a szabálytalanságo
kat. Máthé István huszonegyéves, Koleszár 
István tizennyolcéves és Werkner László ti
zennyolcéves kereskedösegédek összejátszot
tak Kardos Ferenc buszonkétéves segéddel,

Emberi csontokat találtak a kályhában, — 
azt hitték gyilkosság történt az üres lakásban 

Hamarosan kiderült, hogy a csontok tanulmányi célt szolgáltak
Vasárnap délelőtt nagy riadalom támadt a 

Szigetvári-utca 22. számú házban, ahonnan 
„különös bűntényt” jelenteitek a rendőrségnek. 
Első percben az az értesítés érkezett a főkapi
tányságra, hogy

a ház egyik lakásában gyilkosság történt 
és az áldozatot — elégették a kályhában. 

Az érdekes nyomozás után derült csak világos
ság az ügyre és fulladt kómikumha a „gyilkos
ság”.

A Szigetvári-utcai ház egyik elsöemelell laká
sában. amely november óta üresen állott, teg
nap költözött be az uj lakó. Mikor azután a 
szobalány ma reggel be akart fűteni,

legnagyobb megdöbbenésére, a kályhában 
gyanús csontokat talált — kétséget kizá

róan emberi csontokat
Persze azonnal fellármázták a házat, rendőrt 
hívtak, majd rendőri bizottság szállott ki, 

Hollandiai muzeumrablókat 
keresnek Budapesten

Tízezer hollandi torlnt jutalom a nijenrodei kastély-muzeum 
betörőinek kézrekerltöje számára

A főkapitányságra vasárnap körözés érkezett, 
amely nagyszabású hollandiai muzeumrablásról 
számol be.

A. hollandi rendőrség értesítése szerint a 
Breukelen melletti nijenrodei kastélyban, amely 
múzeumnak volt berendezve, betörők jártak és 
a szó szoros értelmében kifosztották a kastélyt. 
A tettesek

óriási értékű műkincseket és műtárgyakat 
vittek el.

Zsákmányuk közölt szerepel hét nagyértékü 
festmény, azonkívül negyvennégy értékes mi
niatűr, továbbá 24 régi emailgvürü, arany cse
csebecsék. egy XVI. századbeli ezüst kelengye

láda, szobrok és más műtárgyak, amelyeknek 
az értéke félmillió boíland forint

körül jár.
A holland hatóságok közölték azt is, hogy 
lizezee holland forint Jutalmat tűztek ki a 

nyomravezető számára.
Megküldték a festmények és műkincsek fény
képeit és pontos leírását is. A főknpitányságon 
ezeket most sokszorosítják és eljuttatják a mű
kereskedőkhöz és műgyűjtőkhöz, hogy ameny- 
nyiben

■ tettesek esetleg Budapesten kísérelnék 
meg a rabolt műtárgyak értékesítését, 

felismerhessék és rendőrnek adhassák át őket.

A Magyar királyi Osztálysorsjáték
I. osztályának a

pénteken i&-en kezdődik
Állandó állami felügyelet és ellenőrzés!

Sorsjegyek a hivatalos áron az üsszes tőúrusitóknAl

aki az ellenőrzéssel volt megbízva és 
az áruszelvényck meghamisításával 

mintegy tízezer pengő jogosulatlan összeg*  
hez jutottak.

A cég följelentésére a négy fiatalembert 
előállitották a főkapitányságra. Kihallgató*  
suk során

beismerő vallomást tettek.
A fiatalemberek töredelmesen beismerték, 
hogy már hosszabb idő óta folytatták a bű
nös manipulációkat, a bűnös utón szerzett 
pénzen megosztoztak,

állandóan lumpoltak, a Károly-körutl 
Apacstanyán és az Erzsébet-körutl mu
latóban lumpolták el a pénz nagyrészét.

A négy fiatalembert a rendőrség letartóztatta 
és átkisérték őket a királyi ügyészség foghá
zába.

amely megállapította, hogy a lakásban azelőtt 
dr. Katona Viktória orvosnő lakott, aki most 
az Alkotás-utca 28. számú házban bérel lakást. 
Azonnal detektívek mentek ki az orvosnő laká
sára, hogy magyarázatot kérjenek a kályhában 
talált emberi csontok eredetére vonatkozóan, 
azonban az orvosnő nem volt otthon s igy 
csak idézést hagyhattak hátra a számára, hogy 
délután hat órakor jelenjék meg Zlmmermann 
dr. rendőrkapitány előtt a főknpitányságon

Katona dr.-nö pontosan eleget is tett at 
Idézésnek és kihallgatása alkalmával percek 
alatt kiderült, hogy

a kályhában talált emberi csontok tanul
mányi célokat szolgáló klprcparált, mu

zeális csontdarabok,
amelyek semmiféle bűnténnyel kapcsolatban 
nincsenek és azokkal nem is hozhatók össze
függésbe.
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Vasárnap délelőtt érdekes fordulat állott 
be abban a titokzatos bűnügyben, amelyben 
inár közel llr napja folytat nyomozást a kis 
pesti és a budapesti rendőrség.

Április 1-én a kispesti Kereskedelmi fít 
két alkalmazottja Szöregt András 63 éves 
kocsis és Knapp Jakab 38 éves pénzbeszedő 
üllőre szállítottik nagyobbmennyiségü gyar
matárut, amelyért befolyó összeget nyom 
han Inkasszáltak Is. A pénzt bőrtáskában 
helyezték el, amely Knapp nyakában volt 
Útközben

egy Ismeretlen férfi kércdzkcdctl fel a 
kocsira

azzal, hogy ő Is Kispestre megy és meghá
lálja szívességüket.

Szőregidk engedtek a kérésnek, felvették 
az idegent kocsijukra, aki Kispest határában 
egy vendéglő előtt

borra hívta meg a kocsist és a pénz
be azedőt.

Azok be is mentek a vendéglőbe, de alig tá
voztak onnan, mindketten nagy fejfájásról 
panaszkodtak, mig az ismeretlen férfinek 
semmi baja sem volt. Knappnak volt annyi 
ereje, hogy útközben a börtáskát görcsösen 
magához szorítva leugrott a kocsiról és egy 
arra haladó villamoson folytatta tovább ut-

Önként jelentkezett az „első halott" 
a debreceni krematóriumhoz 

Gombos Adóit Lisszabonban élő emigráns útiköltség fejében 
hajlandó hazajönni és megengedi, hogy elégessék, ha meghal

Debrecen, április 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tise.) Érdekes levél érkezett Vásáry István deb
receni polgármesterhez. Gombot Adolf volt 
debreceni kereskedő küldte a levelet Lissza
bonból. Gombos megírta, olvasta ar újságok
ban, hogy a debreceni krematórium próba- 
hamvasztáshoz nincsen holttest.

Régen betegrskedik — irja levelében — érzi, 
hogy nem sokáig él, gyötri a honvágy, szeretne 
hazajönni és

ha útiköltséget kUldcnónck, szívesen haza
jönne, hogy otthon, Debrecenben haljon

A Teleki-téri autós 
tömegszerencsétlenség két sofförjét 

letartóztatta a rendőrség
Nem volt hajtási engedélye a soHőrnek, aki teherautójával 

belegázolt a tömegbe
azt mondotta Harrernek, vezesse a kocsit •A főkapitányság sérülési osztályén vasárnap 

részletesen kihallgatták Pillog Gyula és Harrer 
József soffőrökot, akiknek a teherautója szom
baton

a Teleki-téren belegázolt a piaci tömegbe 
és tizenhét embert elgázolt. A sérüllek közül 
öten a kórházba kerültek, tizenkeltöt pedig 
könnyebb sebekkel a lakásukon ápolnak.

A gárolás pillanatában Harrer József üli a 
volánnál. Harrer vasárnapi kihallgatása során 
ast állította, hogy tulajdonképpen Pillog vezette 
a kocsit. A tenielökapu tájékán jártak, mikor 
Pillog észrevette, hogy a járdán halad egy is
merőse. Fékeiéit, leugrott, hogy ismerőse után 
szaladjon és

Tizennégy év után most elfogott a 
rendőrség egy forradalmi fosztogatót 

Rablás miatt letartóztatták
Döme István 38 esztendős napszámost 

körözés alapján ma letartóztatásba helyezte 
a rendőrség.

Rablás bUntette
címén adta ki ellene a körözőlevelet a bu
dapesti királyi ügyészség még 1018 bán és 
érdekes, hogy

tizennégy esztendő ntűn csak mozi 
sikerült elfogni.

Döme István az októberi forradalom idejé- 
t>cn különböző fosztogatásokban vett részt, 
bűncselekményére ez idők folyamán sem 
kapott amnesztiát és igy n körözölevelet 
időnként megújították.

Ezen a héten hallgatja hí 
az ügyészség Dréhr Imrét

Holnap dónf a mentelmi bizottság — Újabb kihallgatások
Dréhr Imre és a népjóléti minisztérium ügyé

ben ezen a tutién Igen jelentős és érdek-s ese
mények következnek be. amelyek esetleg döntő 
fordulatot adhatnak nz egész ügynek. Az ügyész 
ségen hetek óla folynak már a kihallgatások, 
de a vizsgálat most már mindaddig nem juthat 
előbbre, amíg msgAt Dréhr Imrét nem hallgat
ják ki. Eddig Mankó Elemér, a népjóléti mi 
nhrtérium elnöki osztályának volt vezetője.

ját a cég irodájába. Szöregtt azonban 
eszméletlenül találták a bakó*

és kórházba kellett szállítani.
A nyomozás megállapította, hogy 
a két embert Ismeretlen méreggel mér

gezték meg, 
azzal a szándékkal, hogy útközben a pénzt 
elrabolják tőlük.

Szombaton éjszaka a rendőrség bizalmas 
bejelentés alapján

megtudta, hogy ki volt ez a két kispesti 
ember, akik már régebben tervezték a 
Kereskedelmi Rt. pénzének elrablását.

Vasárnap hajnalban sikerült megtalálni az 
egyik gyanúsítottat, aki elmondotta, hogy 
tudott ugyan barátja szándékáról, de ő a ki
tervelt merénylet alapján rosszat sejtve, 
nem jelentkezett a randevún és igy csak

Ismerőse egymaga kísérelhette meg a 
rablótámadást.

Megnevezte pontos címét, a lakásán azon
ban hiába keresték, onnan ismeretlen helyre 
távozott.

Az előállított férfit továbbra is a rendőr
ségen tartják és biztosra veszik, hogy társa, 
a tulajdonképpeni lettes rövidesen rendőr
kézre kerül.

meg
és halála után megengedi, hogy az ő holttestét 
használják a próbahamvasztúsra.

Végül kiköti, hogy
csak abban az esetben Jöhet haza, ha Deb

recen városa menlevelet ad számára, 
mert a kommün után mint emigráns került el 
Debrecenből és attól tart, hogyna hazajön, a 
rendőrség elfogja.

A debreceni városházán természetesen 
nem vették komolyan a fantasztikus levelet 

ős egyszerűen ad acta tették.

piac szélere.
Harrer, aki cznk kocsikísérő és nincs hajtási 
igazolványa, véletlenül teligázt adott s igy tör
tént, hogy a kocsi a tömegbe hajtott.

Ezzel szemben Pillog azzal védekezett, hogy 
Igaz, hogy ö megállt, de

nem utasította nnrrcrt,
hogy tovább vezesse a kocsit.

A rendőrség úgy találta, hogy mindketten fe
lelősek és ezért

gondatlanságból okozott súlyos testi sértés 
miatt mindkettőjüket letartóztatták 

cs vasárnap délután a királyi ügyészség foghá
zába kisérték őket.

Egyik detektív véletlenül tudomást szer 
tett arról, hogy Döme jelenleg Budapesten 
tartózkodik. Előállította a főkapitányságra 
és miután megállapította, hogy tényleg 

azonos a körözött fosztogatóval, 

előzetes letartóztatásba helyezték.
Különös érdekessége az ügynek, hogy a 

Krfro/yr-forradalom alatt elkövetett foszto
gatások tettesei már valamennyien leülték 
büntetésüket s Döme az egyedüli,

aki közel másfél évtized után 
fogja csők elnyerni forradalmi bűnesetek 
ményére a büntetést.

Kraus: Simon, továbbá néhai Vast József édes- 
ínyja és mások teltek tanúvallomást a külön
böző vizsgálat alatt lévő ügyekről, de Dréhr 
vnllomáss nélkül nem tisztázhatók ezek. Éppen 
érért nz ügyészség már annakidején megk-tie 
a szükséges lépéseket. hogv

Dréhr Imrét kikérje a képsiaelöház men
telmi bizottságától kihallgatás céljából.

Ha hét lón ül össze a mentelmi bizottság,

amely tárgyalni fogja Dréhr ügyét és csaknem 
bizonyosra vehető, hogy a volt államtitkár 
mentelmi jogának felfüggesztését fogja javasolni 
a képviselőháznak, ahol ugyancsak rövidesen 
napirendre tűzik és szenvedélyesnek ígérkező 
vita után elfogadják a mentelmi bizottság ja
vaslatát. Értesülésünk szerint a királyi ügyész
ség — a mentelmi ügy parlamenti elintézése 
után

még ezen a héten kihallgatja Dréhr Imrét.
.4 kihallgatás előreláthatóan több napot vesz 
majd igénybe, mert már mázsaszámra növeked
tek azok az akták és vallomást jegyzőkönyvek, 
melyekre vonatkozóan vallomást várnak Dréhr 
Imrétől.

Dréhrrel egyidejűén
újabb kihallgatások Is lesznek ezen a 

héten.
Mindenekelőtt Hankó Elemért fogják újból be
idézni az ügyészségre*  és az elhunyt Vass mi
niszter édesanyját is ki fogják pótlólag hall
gatni néhány kérdésre, azonkívül

a népjóléti minisztérium több tisztviselő*  
jót is tanúkihallgatásra Idézik.

Az ügy jelenlegi állásából és az e heti szen
zációs kihallgatásokból következtetve

az ügyészség ebben a hónapban végez ■ 
kihallgatásokkal és május elején fog döu- 

leni az ügy további sorsáról,
vagyis arról, hogy kik ellen ét milyen címeken 
konstruálja meg vádiratát a népjóléti miniszté
rium ügyében.

Egyébként — mint értesülünk —
Drébr Imre személyesen megjelenik a men

telmi bizottság előtt
és részletes tájékoztatást kíván nyújtani a bi
zottság tagjainak az összes vádpontokra vonat
kozóan, Ezekután pedig Dréhr elő fogja adni, 
hogy

maga Is kéri mentelmi jogának felfüggesz
tését

valamennyi vádpontra vonatkozóan- Néhány 
vádpontban azonban zaklatást Iát fcnforognl s 
sak ezekre vonatkozóan kívánja a bizottság 

döntését.

A kártya klubok uiabb 
áldozata: Spitz Székely 

Sándor hivatalnok
Sikkasztott és elkártyázta a pénzt

Vasárnap délben a főkapitányságon sikkasz
tás címén előzetes letartóztatásba helyezték 
Spitz Székely Sándor 27 esztendős magántiszt
viselőt, Spitz a Szövetkezeti Szemle cimü köz
gazdasági lapnál volt legutóbb alkalmazva, mint 
hirdetésszerző és előfizetésgyiijtö. Ezenkívül őt 
bízták meg több számla inkasszálásóva! Is. A 
fiatalember egvidoig pontosan eleget telt meg
bízatásának, később azonban

napokig elmaradt
és amikor megkérdezték tőle, hogy sikerült-e 
valamelyik szórnia összegót behajtani, kitérő vá
laszt adott, vagy azt hangoztatta, hogy a fizetés 
csak későbbi időpontban fog megtörténni. Gya
núsnak találták a dolgot, mert időközben tudo
mást szereztek arról Is, hogy

Spitz állandó látogatója különböző kártya
kluboknak,

íhol éjszakánként kártyázik.
Utánanéztek a dolognak és megállapították, 

hogy több helyről felvette a pénzt, de azzal el
felejtett elszámolni. Mintegy 1800 pengőre te
hető az az összeg, amelyet a hűtlen alkalmazott 
sajót céljaira fordított.

Feljelentést tettek ellene a főkapitányságon’ 
melynek alapján

előállították
a rendőrségre és megkezdték kihallgatását.

A fiatalember kihallgatása alkalmával bei®- 
merő vallomást tett és elmondotta, hogy

■ pénzt kártyakluhokban vesztette el, 
ahová ilepperek csábították. A klubok neveit 
nem volt hajlandó megnevezni. Most a rendőr
ség kutatja, hogy Spitz melyik kártyaklubokba 
járt és kik csóbitották oda.

Dr. Ftelaehman Jósaefné Slrauaz Berta 
a saját, valamint testvérei ós ezek gyer
mekei és az elhunyt hűsége * barátai ne
vében, mélységes fójdalominal jelenti, 
hogy rajongásig szeretett életpárja, Min
den sége,

Dr.FIttliMM
ügyvéd,

7 napi súlyos szenvedés után örökre el
költözött.

Temetése e hónap 11-én délután 4 óra
kor lesz a rákoskeresztúri Izr. temetőből. 
Emlékét soha el nem múló kegyelettel 

őrizzük.
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Általános meglepetést okoztak a vasárnap 
kiadott uj adórendeletek

Temesváry, Slrausz, Friedrich. Pefrovácz, Fábián és Vázsonyi nyilatkozata
A 33-as bizottság szombati ülésén — 

mint ismeretes, — napirendre került volna 
az egyes állami bevételek fokozására vonat
kozó rendelettervezet az állami alkalma
zottak illetményének újabb szabályozására 
vonatkozó rendelettel együtt. Miután 
azonban aggodalmak merültek fel, hogy a 
kormány jogosítva van-e ezeknek a kérdé
seknek rendeleti utón való szabályozására, 
Károlyi Gyula miniszterelnök kijelentette, 
hogy a rendeleteket nem terjeszti egyelőre, 
a bizottság elé, hanem egyszakaszos törvény 
javaslatot nyújt be a parlamenthez, amely
nek alapján a junius végén lejáró fölhatal
mazás további egy esztendőre meghosszab
bítást nyer és csak ennek megszavazása 
után hozza a rendeleteket a 33-as bizottság 
elé.

Ezen előzmények után politikai körök 
ben a legnagyobb meglepetést keltette, 
hogy

a miniszterelnök szombaton éjszaka ki
adta az cgyenesadókra és illetékekre 

vonatkozó kormányrendeletet, 
amely a költségvetés egyensúlyának helyre
állítása érdekében újabb bevételi források
ról gondoskodik és az egyenesadóra vonat 
kozó rendelkezéseket kiegészítette, illetőleg 
módosította.

A Hétfői Napló munkatársa az ilyen előz 
menyek után megjelent rendeletekre vonat
kozólag megkérdezett különböző pártállásu 
politikusokat, akik közül többen teljesen 
alkotmányosnak tartják a kormány rende
letét és vannak olyanok, akik azt a lehető 
legélesebben kifogásolják.

TEMESVÁRY IMRE
— aki tudvalevőleg a kormány pénzügyi 
törvényjavaslatainak úgyszólván állandó 
előadója, — a következőket mondotta:

— A kormánynak jogában állott kiadni a 
Vendeleteket és bár a 33-as bizottság hatásköre 
ez évi julius 30-ikával meg is szűnik, a kor
mány mindenesetre gondoskodni fog, hogy 
működését megfelelő törvénnyel meghosszab
bítsa. Alkotmányjogilag — véleményem sze
rint a rendeletek kiadása teljesen rendben van
r|>......FRIEDRICH ISTVÁN

a következőket mondotta:
— Az egész eljárást alkotmányjogi puccsnak 

tekintem. Még sem lehet az, hogy ugyanazon 
a napon, amikor a miniszterelnök a 33-as bi
zottság elől elvonja a rendelettervezetet, az a 
rákövetkező éjjel a hivatalos lapban megjelen
jék. Nézetem szerint a miniszterelnök nyilván
valóan nemcsak a parlamentet, hanem a saját 
pártját is mellőzte ennél a kérdésnél. Semmi
esetre sem fogjuk szó nélkül hagyni ezt az 
eljárást, a miniszterelnöknek le kei) vonni en
nek az eljárásnak a konzekvenciáját.

PETROVÁCZ Gyula 
a következőképpen nyilatkozott:

— Az adórendeletek ellen, mint városi kép
viselő a leghevesebben tiltakozom, mert igaz
ságtalan, hogy a főldmivelő lakosság felsegi- 
tésére a városi lakosságot nyomorítsák meg. 
A földadó eddig sem érte el a háromnegyed 
részét sem a városi lakosság hasonló terhei
nek és ennek következtében a további feleme
lést azzal a célzattal, hogy a falusi lakosság a 
földadó alól teljesen mentesüljön, az egyenlő 
teherviselés elveivel teljes mértékben ellenié 
telesnek tartom.

STRAUSZ ISTVÁN
a következőket mondotta:

•— A kormánynak törvényes joga voll kiadni 
ezeket a rcndeleteket, aminthogy joga voll 
ahhoz, amikor a kezdet kezdetén elrendelhe
tett bankzárlatot és egyéb adóztatási módosí
tásokat, természetesen mindezt törvényes fe
lelőssége mellett. Ar, hogy a 33-as bizottság 
megbízatása ez év junius 30 ón lejár, nem 
zárja ki. hogy továbbmenőleg érvényben tévő 
rendeleteket adjon ki, mert hiszen a parlament 
a bizottságra ruházta törvényhozói jogát, már 
pedig a parlamentnek az országgyűlési ciklus 
lejárta elölt is joga van akár egész életre vo
natkozó rendelkezéseket, illetve törvényeket 
hozni.

VÁZSONYI JÁNOS
'lesen szembefordul a kormány rendeleté 
vei

Annyit meg sohasem nevettek,
mint a

Sletnhardt Színpad 
áprilisi műsorán

3 szenzációs 1 felvonásos bohózat
Steinhardt és Kmochnéval

a főszerepben.

Az éjjeli portás 
A hastáncosnő 

és Darázsfészek 
Buüapesi leavidámalJD műsorai

— A 33-as bizottság szombati ülésén — mon
dotta — nem tárgyalta az adóemelést és ennek 
dacára a miniszterelnök kiadta a rendeleieket 
Az alkotmányjogi korlátozásokat tehát a kor
mány nem először, de ismét felrúgta. Az ellen
zék a régi időkben is mindig védte a törvény
hozás adó- és ujoncmcgajánlási jogát. A Ká 
rolyi Gyula gróf vezetése alatt álló Belhlen- 
korniány már a 33 as bizottság hozzájárulására 
sem reflektál és most már nem is kívánja 
leplezni a parlamentnélküli diktatúrát. De — 
szerintem — hiába emelik fel az adókat, a 
mostaniakat sem tudja senki sem fizetni, a 
késedelmi kamatok egyenesen felduzzaszlják a 
hátralékokat. A csődök, kényszeregyességek és 
az ezzel kapcsolatos vagyonlalansági eskük 
tömegei után forgalom nincs, megállt az élet 
és az újabb adók és az újabb tisztviselői fize
tésredukciók csak ugyanebben az irányban 
éreztethetik a hatásukat. Ez ellen a legéleseb
ben tiltakozni kell, mert hiszen ma már csak 
egy foglalkozási ág munkája szaporodik állan
dóan, azé az orvosi karé, amely az elmegyógy
intézetbe utalja az emberek tömegeit.

FÁBIÁN BÉLA
a következőket mondotta:

— Egész pénzügyi rendszerünk alapvető hi
bái továbbra is fennállanak. Egy esztendő óta 
ígérik a különböző leépítéseket s a legjobb csel

Fonotté után a halálba ment a 72-es 
posta portása.

aki a reuo vert kölcsönözte maiz Artúr posta- 
toiemgyaio Öngyilkosságához

KGt öngyilkosság Két hét alatt a 72-es postán
A 72-es számú postahivatalban alig kél 

hét leforgása alatt n ár a második halálos 
kimenetelű öngyilkosság történt. Pár napja, 
mint ismeretes, hivatali szobájában kölcsön 
kért forgópiszlollyal főbelőtle magát és 
nyomban meghalt Matz Artúr 53 éves pos
tafelügyelő, aki már évek óta vezette a 
postahivatalt. Vasárnapra virradó éjszaka a 
postahivatal altisztje. Kelemen László 51 
esztendős portás lőtte főbe magát. Ez az 
öngyilkosság ép olyan rejtélyes, mint az 
előző volt, itt sem maradt hátra búcsúlevél 
és különös érdekessége a dolognak, hogy

az öngyilkos altiszt volt az, aki Mais
nak annakidején végzetes tettéhez a 

revolvert kölcsönadta.
A 72. számú postahivatalban teljesített 

húsz esztendeje szolgálatot mint postául- 
liszt az 51 esztendős Kelemen László, aki a 
portási teendőket is ellátta. Fellcbbvalói 
meg voltak vele elégedve,

becsületes, megbízható embernek is
merték,

aki ellen soha nem volt panasz.
Kelemen pár esztendővel ezelőtt nősült 

és Sashalmon a Tolnai Károly-ulcában la
kott feleségével. Nemrég azonban komoly 
ellentét keletkezett a házastársak között 
Elhatározták, hogy külön mennek lakni és 

megindítják a válópert.

Egy nagykanizsai szállodában 
letartóztatták Rózsa Zoltán 

budapesti gyárigazgatót
Nagykanizsa, április 10.

M Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) Élénk feltűnést keltett a város
ban az a letartóztatás, amelyet a vasár
napra virradó éjszaka foganatosított a 
nagykanizsai rendőrség. Az egyik szállodá
ban detektívek jelenlek meg s a szálloda 
újonnan érkezett vendégei közül egyet elő 
állítottak a rendőrségre

Rózsa Zoltán budapesti gyárigazgató 
néven jelentette be magát ez a férli a szál
lodában s a rendőri előállítását az tette 
szükségessé, hogy a budapesti királyi 
ügyészség

nyomozólevelet boc.sáloll ki ellene.

A kispesti gyilkosok 
a bitófa árnyékában 

Ha elutasítják a kegyelmi kérvényeiket, mér 
az ujonan kinevezett hóhér végzi ki a gyilkosokat

Stanislavszky József és Ifj. Kaira Gusztáv 
leszerelés előtt álló katonákat a legfelsőbb 
honvédtörvényszék jogerősen halálra ítélte. 
A gyilkosok védői még tegnap

kegyelmi kérvényt intéztek n kormány
zóhoz

« a kabinet rodába megérkeztek már azok 
az iratok is, amelyeket a honvédfőlörvér 
szék kegyelmi tanácsa terjesztett lel ebben 
az ügyben. 

mégis az, ha minden marad a régiben és nem 
csinál a kormány semmit. Hirdették a többes 
fizetések leépítését, u dugsegélyek megszünte
tését, de ugylálszik minden harc hiábavaló, 
ezek a várak bevchetetlenek Sajnos, a rckri- 
minóció nem sokat használ, de ha valaha, úgy 
most van arra szükség, hogy a tízesztendős 
gazdálkodás tanulságait, elszánt és határozott 
intézkedésekkel levonjuk és az ország rendbe 
hozatalának útjában álló állami és községi 
intézményeket leépítsük és hogy lehetőség le
gyen arra, hogy a magángazdálkodás ne találja 
magát szemben állandóan az állam minden 
hatóságával.

Egyébként a kormány rendeletéire vo
natkozólag, jól informált helyen hangoz
tatják, hogy a sérelmezett adórendeletek 
kiadására szükség volt azért, hogy egyálta 
Iában meg lehessen állapítani s

a parlament elé lehessen terjeszteni az 
1932—33. évi költségvetést.

A kormánynak törvényes joga volt a 33-as 
bizottság megkérdezése nélkül kiadni a ren
deletet, amelyet kétségtelenül utólag be fog 
mutatni a bizottságnak, amint ez már több 
rendelettel is megtörténi.

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Kelemen László volt az inspekciós. Mór a 
kora esti órákban visszavonult a portásfül
kébe és többé nem is látta senki.

Vasárnap hajnalban hat óra tájban, 
amikor a hivatal altisztjei megérkeztek, 
feltűnt nekik, hogy Kelemen, akinél a kul
csok vannak, nem mutatkozik. A portásfül
kébe siettek, azt zárva találták, de amint 
az ablakon benéztek,

észrevették, hogy az altiszt a földön 
fekszik.

Először azt gondolták, hogy esetleg rosszul 
lett, ezért sietve értesítették a mentőket és 
lakatossal fölnyittatták a portásfülke ajta
ját. A mentők megvizsgálták Kelement és 
azonnal megállapították, hogy 

öngyilkosságot követett el: főbelőtte 
magát.

Jobb halántékából vastagon patakzott a 
vér, nem lehetett rajta segíteni már, halott 
volt.

A főkapitányságról rendőri bizottság 
szállt ki a helyszínre, átkutatták az öngyil 
kos ember zsebeit, azonban

semmiféle levelet nem találtak.
A rendőrség a postaigazgatósággal karöltve 
igyekszik földeríteni a rejtélyes öngyilkos
ság hátterét.

Az előállított férfi kihallgatása során ki
derült, hogy valóban Rózsa Zoltánnak hív
ják s az I rónia budapesti vegyészeti gyár
nak volt az igazgatója.

A gyár sikkasztás elmen jelentette fel 
igazgatóját.

akit beidéztek a főkapitányságra, de az idé
zésre nem jelent meg s miután tartózko
dási helyét nem tudták megállapítani, nyo
mozói evei et bocsátottak ki ellene. Rózsa 
kihallgatása után arra kérte a rendőrségei, 
hogy’ lehetőleg egy polgári ruhás rendőr 
vagy detektív kisérje Budapestre.

A gyárigazgatói vasárnap éjszaka út
nak indították Budapest felé

Hivatalosan eddig még nem hozták ugyan 
tudomására az elítélteknek a honvédfötör 
vényszék döntését, de mindketten

mégis tudják már, bogy elutasították 
fellebbezésüket.

\ hozzátartozók, a védőik, akik az utóbbi 
napokban gyakrabban keresték fel őket, 
tudomásukra adták, hogy jogerős a halálos 
ítélet, l'gy Stanislavszky. mint Káva

sírva fakadt a hír hallatára és óriási

Izgalomban várják további sorsukat.
Azonnal felkérték védőiket, hogy kegyelmi 
kérvényt nyújtson be nevükben is a kor
mányzóhoz.

Információink szerint
ma vagy holnap hirdeti ki a kalooui 
törvényszék a két gyilkos w jog

erőre emelkedett ítéletet
s ekkor adják tudtukra azt is. hogyan dön
tőit a kormányzó a kegyelmi kérvények 
dolgában.

Amennyiben az államfő nem kíván élni 
kegyelmi jogával és szabad folyást enged 
az Ítélet végrehajtásának, ugv a kihirdetés
től számított 21 órán belül megtörténik a 
kivégzés Ezek szerint tehát

lehetséges, hogy már n hét elején ki is 
végzik u két gyilkost.

Érdekes, hogy az uj hóhéri állásra hir
detett pályázat éppen e hét elején jár le s 
igy a napokban nevezik ki az uj állami ilc- 
lefvégrehajlót. Ha tehát a kispesti gvilko 
sok nem kapnak kegyelmei, már

az újonnan kinevezett hóhér hajtja 
végre a halálos Ítéletet

a kispesti gyilkosokon a katonai törvény
szék Margil-körut fogházának udvarán.

Leharapta a rendőr 
ujját egy részeg 
garázda ember

Keszthely, április 10.
Cl Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tésc.) Szombatról vasárnapra virradó éjjel egv- 
garázda részeg ember véres csetepatét rendezett 
a községi rendőrökkel Goldict István készt 
helvi gazdálkodó a kocsmában iddogált és a 
késő éjszakai órákban

ittas állapotban hazafele indult.
Goldics hangosan kiáltozott és szitkozódott az 
utcán, mire nz őrszemes községi rendőr csendre 
intette. Goldics erre parkos István rendőrre tá
madt és dulakodni kezdett vele és

csaknem leharapta a rendőr egyik ujját.
Közben a helyszínre érkezett Varga István ren
dőrőrmester, akit a garázda ember

összeriigdosoll.
Goldics Istvánt vasárnap bilincsbe verve szál

lították be a nagykanizsai ügyészség fogházába, 
ahol ma, hétfőn fogják kihallgatni.
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Harminc millió irammal károsította 
mag mtoiezan agg nagy francia bank
• Bankói MzanM. a Kankor Mr azarlnl mzoBZOkMt

Párlzn, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától) A vasár

napi reggeli lapok
újabb pénzügyi botrányról számolnak be.

A Lofaillc & Go. bankház részvénytársaság 
iroda helyiségeit

hatóságilag bezárták és a pénztárkész- 
lelcl lefoglallak.

A cég könyvelt a rendőraégre szállították- A 
részvénytársaság nliptökéjo egymillió írunk.

m károsuItakiit útónban az eddigiek »«e-

rlnt 30 millió frank kár érte.
A pénztárban ezzel szemben mindössze 0000 
Imiik készpénzt talállak. A cvg főnökeit az 
zal vádolják, hogy ügyfeleiket csalárd má
llón megkárosították és megbízóik órlék- 
pnplrletéfeit elsikkasztották. A rendőri jelen
tés szerint hajaille bankárt betegségére való 
tekintettel

szabadlábon hagyták.
A lapok szerint azonban a bankár feleségé
vel együtt megszökött.

lAlg védekezett. Védője, Jobbóriy Lajos dr. a 
bironyités k.c|é„ití>íl kért. •« W Wlsyoll 
már, hogy az ékszerészen kiv-ül nem akad 
más károsult, vagy tanú, aki a csalásokról tu
dott volna, amikor egészen meglepetésszerűen 
fölállott a bírósági jegyző s bejelentette, hogy 

most Ismeri fel Nagy Dánielben azt a szél- 
hámort, aki nemrég egy Ilyen „aranyórát’* 

próbált eladni neki az utcán.
A jegyzőt erre tanúként nyomban ki is hall
gatta a bíróság » részletesen elmondotta, 
hogyan szélhámoskodott a Rákóczl-uton és 
környékén Nagy Dániel, aki éppen akkor tűnt 
el szeme ejöl, amikor a rendőr Ügyeimét akarta 
felhívni rá. A jegyző leleplezése I4lh,“,x'”’ 
meglepte a hamis ékszerek szélhámosát, 
végül is

láthatóan 
aki

10 hónapi börtönt kapott
II bokszéi „valódi aranyóráért'*  ós egyéb 
kalml vételekért.

ul-

DIVATÁRU CÉG

FELOSZLATJA
FIÓKÜZLETÉT.

Pupllningek 6.—, 8.-, 9.- P 
Selyemnyakkendök 3.50-t(j| 
Tevasii kalapok 7.80 P

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

Vihar a Mabí közgyűlésén a hét
millió pengős házvásárlás körül
Frühwirth Mátyás élesen támadta a házvásárlást

A Maf;áii'ill.iilinti:vlttik Hizlqsllá Intézete sa- 
sál nap délelőtt tartotta évi közgyűléséi. A gyű
lési »z<iknlhnul nagy érdeklődé-, előzte meg, 
mert éles összetűzésre volt kilátás n MARI bér- 
házvásnrl.oni kürid Xxeii'bery István rövid el
nöki npjgnyilójii után /.alán István felolvasta 
nz Igazgatói jelentését. majd Fríihmir Ii Mátyás 
emelkedett szólásra. Éles hangon szóvólellu, 
hogy

n .MARI hétmillió pengőért bérházaknf vá
sárolt

-ikkor. amikor nz országban katasztrofális n 
millikanélkiilisóg.

— Ilvlinllliól négy ö| háztulajdonos szanálá
sára használták fel! — jelentette ki többek 
közölt.

I'riihmirth szavaira kitört a vihar. A MABI- 
< nkormátiyziil smciáldemokruta és munkaadói 
érdekeltsége képviselői padot verve kiabálják, 
hogy

tiltakoznak a panamíbal való gyiinusllAs
ellen.

A Mvólnló csak percek múlva tudta beszédéi

| l'olvlulni. Ekkor deklarációt olvasott fel, amely
ben azt hangoztatta, hogv sokkal helyesebb lelt 
volna n hétmillió pengőt termelő rumi kára fel
használni s így a MARI pó»iliirúhiin akkumulá- 
lé.doll Ilikéi vi^zi'ixlni II gazdasági ókinek.

A kővetkező felszólalóik peutsch Jenő, t| Re. 
icsl.<<lcliii| Alkalnmzfitlak Országos Egyesületé- 
mik titkára és Kende Tódor, a Vasművek és 
Gépgyárak Egyesületének igazgatója, azt han
goztatták, hogy

a bérházvásárlás a biztosítottak
történt,

mert ez volt a legmegfelelőbb és a 
snbb tőkebefektetés.

Több felszólalás után az elnök 
hogy l.édermann Mór és neje egy Bahitoplellén 
létesítendő üdülőtelep céljaira 125.000 pengőt 
adóit az intézménynek

A közgyűlés befejezése után a megjelentek a 
Holicnbiller-ulcálmii épülő kórház alapkőletétel! 
ünnepélyén vetlek részt, amely után bankett 
következett.

érdekében

Icgrentablll-

hojelentello,

Váltói hamisított e$y miskolci 
kereskedő, hogy hozományt 

adhasson a leányának 
Okirafhamisitás miatt másfélévi börtönre Méltók

Miskolc, április |0.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelofón

jelentése.) Érdekes ügyben mondott ítéletet 
szombaton u miskolci hünlelőlörvényszék, 
amely elé váltóhamisítással vádoltan ke
rült Gliick Mór miskolci koieskedö.

Glück IV29 nyarán adta férjhez a Jó- 
nvát ús

ropnék tízezer pengő hozományt ígért.
Telte ezt sógorául Gliick Sámuel kassai ke
reskedőnek igéidére lámaszkodvn, aki a 
lányának klháziislfását vállalta. Mikor azon
ban az esküvő terminusa elérkezett, a 
kassai Glück nem volt már abban a hely- 
zelbrn, hogy Ígéretei helailhalla volna. 
Gliick Mór, hogy a; esküvő [üstbe ne men- 
/qt,

lizczerpengős vállát állított ki és erre

ráirla Glilek Salamon nevét Is.
A váltót leszámítolta ós igy azután mégis 
odaadta a hozományt. Mikor a lejárat ideje 
clkövelkezelt, kiderült a hamisítás és Gliick 
Mórt vád alá helyezték.

A szomljali tárgyaláson Gliick Mór azzal 
védekezett, hogy

neki üzenetet hoztak Kassáról, amely 
szerint sógora hozzájárul ahhoz, hogy 

nevét a váltóra írhassa.
Ezt a vallomását egy tanú meg is erősítette, 
többen azonban terhelő vallomást tettok a 
vádlóit ellen, akit a perbeszédek elhang
zása után a törvényszék bűnösnek is mon
dott ki 
énért őt

okiratba nihil A s büntet téliéit

másfélévl börtönre Ítélte, 
ellen úgy a vádlott, mintAz Ítélet 

ügyész fellehbeaésl .jeleitlelt be.

és
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4 főtárgyaláson a birősági jegyző 
leplezte le a Hamis éfiszerefi csalóját 

Az utcdn szedte áldozatait a „valódi" aranyótdfifial
Érdekes külsőségek közölt folyt le nz n fő- 

t. rgynlá*.  lunotyen pesti utca egyik legveszt- 
delipeselib szélhámosa ült a vádlottak piulján. 
Nemrég tartóztatta lo a rendőrség Nagy 
Hírt rovutlmullu emberi, aki

„valódi aranyórákat" kínált eladásra 
utcán

s hu akadt hiszékeny vásárlója a kiűzőiéit
•10 50 pengői az ..alkalmi vételért", otthon 
busszankudvii állapilliatla. meg a sevfl hogy 
m ariinvóra bizony csuk értéktelen lémből von 
Többse*'  ilyen órát -ilnrall u pályaudvarok, 
nagyáruházak környékén a vidékiek nyakaim 
varrni és

klllönbözö hamis ékszereket árult
kisebb,nagyabb szerencsével. Legutóbb azon
ban rajiinesziili a baiiih ékszerek szélhámosa 
nini egy l'rii,i •' 
flnak. Az ékszer

l)a

Hl

láttára 
nyomban rendőri hívott 

s ngy került Nagy Dániel előzetes letartózta
tásba.

A Hlárgvalásoit a szélhámos köröpuinkad-

r

Is

I

Ki akarta rabolni a színházi pénztárosnőt, 
hogy a trójai ásatásokhoz utazhasson

Izgalmas rablótámadás a salzburgi Stadttheaterben
Salzburg, április 10,

f.A Hétfői Napló fudásilójálól.) Különös 
rablótámadás lürlónt tegnap este u salzburgi 
.színházban, amelynek pénztárosnője: L’iő- 
wiga Sieger 114 előadás megkezdése után az 
aznapi kassza tartalmúiul « 'nézőléren ke
resztül az igazgalósúgi iroda felé tartott, A 
lépcsőn, amely az irodához vezet,

egy férfi támadt rá, 
aki látszólag várt már a Jöttére.

A pénztárosnö, mivel az előadás. ..................... már 
folyt’és nem akart lármát csapni, nehogy 
pánik támadjon a színpadon és a nézőtéren, 

hangtalanul birokra kelt a támadóval.
Az elkeseredett dulakodás közben, amely
nek során íl támadó ki akarta az asszony

keféből a bevételt lurtalmuzó kazettát ra
gadni, unnak oldala beszakadt és a péni 
szélszóródott a földön. A rabló meg elen
gedte az. asszonyt és igyekezett a pénzdara
bokat összoszejve, elnicpcLühli- Most már 
azonban a pénztárosnő segítségért kiabált 
é§ Rét színpadi ' • .

Kikerült
Kiderüli, hogy 
Georg Suppln, 
többször staliszláskodott a salzburgi Stadb 
theaterben és innen ismerte a járást. Kihall
gatása alkalmával elmondotta, hogy

a rablóit pénzzel Kemal basához akart 
utazni,

hogy résztvphesscn a trójai ásatásokban.

nninkás segítségével 
a merénylőt elfogni.
a támadó a huszonkétéves 
aki egy esztendővel ezelőtt

Tömeges bankár-letartóztatások 
Berlinben és Becsben deviza

visszaélések gyanúja miatt
Emil Berger a híres bécsi bankár a letartóztatottak között

Récs, április 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) A 

bécsi rendőrigazgatóság gazdasági csoportja 
tegnap este

letartóztatta Emil Rergcr Ismert wlenl ban
kárt, a bires Thauslng és Nchleslngcr bank
ház tulajdonosát devizacscmpéüzés gyanúja 

mUlt.
A rendőrség már hosszabb idő óla figyelte név
telen feljelentések alapját' a bankárt és a detek
tívek túlzottan nagy forgalmat állapítottak inog 
a máskor csöndes bankiijlellien, Az üzleti köny
vek átvizsgálása alkalmával megállapították, 
hogy íi bankár intenziven kereskedett svájci 
frankkal, dollárral és német márkával és erekért 

a valutákért a hivatalos kurzusnál jóval 
magHMhb árakat illetett,

Hogy fícrgcr valutákat milyen menyiségben és 
hova csempéi jatt külföldre, azt a további nyo-

tnozás hivatott megállapítani. A bankházat a 
bankár kérésére nem zárták Imj, hanem egyelőre 
a cég egyik vezető tisztviselőjére bízták.

. Berlin, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelem 

lése.) A berlini rendőrség, a Uerlincr Tageblait 
jelentése szerint, a vámigazgatóság köjbenjöt- 
tével

letartóztatott négy Ismert berlini bankárt, 
akiknek nevét a nyomozás érdekében titokban 
tartják. A bankárok azzal vannak vádolva, hogy 

berlini végek megbízásúból nagyösszegü 
külföldi valutát csempésztek ki

és űzettek ki külföldön Arutartozások fejében 
és ilyen módon ezeket nz összegeket kivonták a 
devizarcndelkerések i||úl, A vámhatóságok n le
tartóztatott bankároknál jelentős értékű valutát 
találtak.

, vn , » K » » *3*

—, Turdieu (iepfhen. Párizsból jelentik: | 
Tyrdieít illinlsílerelnök s/ombalon este vá- 
las?lókcrü|e(óhe, Bpllprlba utijzoH, ahql vn- 
hárpnp el|iiQni|ptlp választási programm- 
beszéaét. Pelfpftból a miniszterelnök egye
nesen Genfbe utazik, uhol már hétfőn 
résztvesz az általónns leszerelési hireltsng 
Iliből megnyitandó üléseién. Kedden Tar
dieu a Népszövelaág pénzügyi blgptlságá- 
lian vgsj részt. A francia miniszterelnök 
sgerdún vagy legkésőbb csütörtökön vissza
érkezik Párizsba.

r- Ellenzéki képvlMlfllt bsszehivatják a I 
pénzügyi bizottságot. Amint értesülünk. 
Fábián Béla é» Farkas Tibor országgyűlési 
képviselők e hét folyamán általános pénz
ügyi kérdések megbeszélése céljából üssie- 
hivalják a képviselőház pénzügyi hizpll. 
ságál.

neki

Móra Ferenc
szerzői estjeL Ó R I A

FIGYKLBM!
Hunytak már ta-én,péM(<*krn kés. 

<lií<1n«*k !
Tnlelun i
Mrad*l*s«*ket. vidéki megblsUo- 

Unt |s Kondosiiii IrlIvMlUnk 
HclylkéMttBk rgvtwl><♦>»•«» a őrá. 

tál 7 óráig nyitva
Hivatala* árak i

1,8, 1 » ' »12, , 24 pengő

Higw IM'ji CsilJlisor'iegf
TOW ftíniiills
Hudaaesl, VI., Aadrás«y.ut itt.

Vasárnap, 1932 április 24-én, este fél 9 órakor 
a Zeneművésseti Főiskola nagytermében

30 íves írói is újságírói jubileuma alkalmából

Jegyed Í*-J  pengőig Rózsavölgyinél. Sftrvila lér 5. (lel.: 92—(k—93) a Magyar
Hírlap hiadóhivatuldban (VI., Aradi ycca 10. Tel.: 1(^ér-Q6) ét a Magyar

Hírlap íiokktadóhtvataldban (V.. Nádot ucca 28. Tel.: 12^1^-21.l
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— Japán kolonizálja Mandzsúriát. Tokió
ból jelentik: A japán gyartnalügyl tnlnisz- 
tétiuin külön osztályt szervezett, aipely 
Nfandzspria kolpnizálásának kérdésével fog
lalkozik. A minisziériinn hir szerint >vár 
krvet dolgozott Rí. amely szerint Nlandzsu- 
riál'ttn űflO.űOO japán füídntivesi tvlepUcnek 
le. A gvarmatilgyi miníszlériuintól függetle
nül a belügyminisztérium koreai munkások 
Mandzsúriában való letelepítésének tervé'el 
foglalkozik.

— Az uj kálviniért reforniúlus lelkész beikta
tása. Vasárnap délelőtt iktatták ünnepélyesen a 
kálvipléri lelkészt állásba Murakőzy Gyulát, a 
kecskemétiek tehetséges flalal református lelké
szét. A zsufolásig megtelt templomban megjelen
tek Petri Pál dr. és Darányi Kálmán államlitká- 
rok, valamint a református egyház vezető em
berei- Kecskemétről százötven tagú küldöttség 
vett részt n beiktatási ünnepségen. Rqvasz 
László dr. püspök vezette be a templomba az uj 
lelkészt, az összes budapesti református lelké
szek kíséretében. Rqoasz püspök imája után 
Szgbó Imre csperej-lclkésj mondotta n beiktató 
beszédet, majd az uj lelkész. Muraköz]) Gyuhj 
larlotln meg nagyhatású Iteköszönlő prédikáció
ját, melynek befejezte után felcsendült a Hím- 
unsz, Az ünnepi beiktatás után a Tiszti Knszi’ 
nőban közehéd volt, melyen Ravasz László dr. a 
kormányzót. Rfthlen Pál «róf az uj lelkész*  
hájaspárt. Hetesy Kálmán dr. a kecskemétiek 
nevében ünnepelte Muraközt) Gyulái, amely fel*  
köszöntőkre nz uj lelkész válaszolt.

-- A fillére*  gyors Pécsett. Pécsről jelenük: 
Vasárnap délelőtt háromnegyed tizenegy órakor 
két zsúfolásig megtolt klrúnilulóvonattnl kéte'or 
vendég érkezett Rudapeströl Pécsre. Tilz,e'c’ 
lükre h várost fvllohogózták és hatalma*  érd«k*  
|ödő közönség vonult ki a pá|yaudvnrra. A 
Pécsre érkezeitek közölt volt l.ihcr Endre a'- 
polgármester h Budapest székesfőváros képvise
letében, akit n főpályaudvaros Ncndtmich Andor 
pécsi polgármester fogadott. Délben a városhá
zán idegenforgalmi értekezlet volt, s maaallapo- 
dás történi h Pécsről április 17 én Budapestre 
Induló kirándulók tóvárosi programit'jóra néz, 
ve. 0t órakor a város teát adott a kirándulók 
tiszteletére, este R.ifi kor visszaindultak Pestre

— Nem felesleges kiadás, ha eszlálysor'- 
legyet veszt Lánvl és Társa bank- és váltó, 
üzlete, Apponyi-tér 3. (Klotild-palota) éz « 
űókjai V., Tisza Islván ulca 7. minden rende*  
lést pontosan és flgyeuncsen teljesít..
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HÍREK
Tűz és pánllc az újpesti 

Uránia moziban
Szombaton éjszaka nagy pánik keletkezeti 

Újpesten a Tavasz-utca 2. alatti Uránia mo<- 
gÁképsEinházban. A maxiban éppen az utolsó 
előadás folyt, amikor egyszerre világos lett. 
Az emberek felugráltak, mindenki a gépház 
felé nézett, ahonnan

füst gomolygott ki a nézőtérre, azonkí
vül lángnyelvek csaptak fel.

A mozi személyzete igyekezett megnyugtatni 
a közönséget, hogy nincs komolyabb vesze
delemről sró, csupán kisebb tűz ütött ki a 
gépházban, melyet pár perc alatt eloltanak, 
aj izgatott közönséget nem lehetett meg. 
nyugtatni. Mindenki a kijárat felé rohant, s 
az emherek

egymást lökdösve, igyekeztek kijutni a 
moziból.

Szerencsére a tumultuózus jelenetek köze
pette sérülés nem történt, csupán kisebb in
cidensek, veszekedések zajlottak le.

Aa inspekciót reijágá a tűzről azonnal ér
tesítette az újpesti tflKtókat. akik rövidesen 
meg is étkezlek aWnoz.góképszinházba éa 
tíz perces munkával eloltották a tüzet.

A tűzzel kapcsolatosan a mentőknek Is 
akadt munkájuk, Mister Béla 28 esztendős 
gépész az oltási munkálatok alatt kisebb 

égési sebeket szenvedett a kezén.
Sérülése azonban nem igényelt kórházi ápo
lást és igy kötözés után a helyszínen hagy
ták.

A gépész nem tudta magyarázatát adni a 
tűz keletkezési okának, a tüzvizsgáló-bizoll- 
ság fogja majd megállapítani a tűz eredetét,

Tizenkét óra felé járt már az idő, amikor 
a tűzoltók elvonultak az Uránia-mozgóhól és 
lassan szétoszlott az a hatalmas tömeg, 
amely az utcán a tűz hírére összegyűlt.

— Felhős idő, lassú felmelegedéssel. Va
sárnap hűvös, de száraz, napos idő volt és 
a hétvégi apróbb esőzések nem ismétlődtek 
meg. A Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerbit (clhöscbb idő várható, lassít felme
legedéssel, délnyugati légáramlással, A; or- 
száy északi és nyugati részeiben kisebb 
esőzések lehetségesek

— A njlnhztcrelniik hivatalában. Ká- 
rblyt*'Ö^ ’úTa‘íffóf miniszterelnök a vasárnap 
délelőttöt hivatalában löllöle, ahol hiva
talos ügyekkel foglalkozott.

NOVOPIN
szÓDWV&s lenyőrürdö-tabletta flIIAr

—. A dunai államok együttmUküdésének 
kérdése a Népszövetség előtt. A négyhatal
mik konferenciája a dunai államok együtt
működésért vonatkozólag egyelőre holt 
pontra jutott és nincs is kilátás arra, hogy 
a közeli napokban e tekiulctbeu további 
lépések történjenek. A Népszövetség május 
16 án tartja rendes tanácsülését. A tanács
ülés résztvevői közölt történnek majd meg 
bcsíélések azirányl»an, hogy a dunai álla 
mok együttműködésének kérdéséből mi 
valósítható meg és mi nem. Ez a kérdés 
különben végül mégis kompromissziurnok 
utján lesz megoldható és valószínű, hogy 
ismét as olasz A'őrmdnv kompromisszumos 
javaslata fog győzni. A kérdés iránt külön 
ben érdeklődik már Amerika is, amelynek 
megbízottja résitvess az április 14-en tar 
tandó leszerelési konferencián, de külpoliti
kai körökben tisztában vannak azzal, hogy 
az amerikai delegátust nem érdekli annyira 
a leszerelés, mint inkább a Duna-medence 
kérdése.

Revolvere® merénylet o kővágóörsi korcs
mában. Xataegerstegről jelentik: Szikszay Pál 
kővágóörsi szobafestő a községi korcsmái alt 
összeszólalkozott Keszler Gyula szobafestővel. 
Veszekedés közben Szikssny revolvert rántott 
és rálölt Kcsrtcrre, akinek a lábába fúródott a 
golyó. Szikszayt előállították és — revolverei 
ügyről lévén szó — nz ügyészség dönt majd 
arról, slatAriólis éli‘fás alá kerül-e ua ügy-

petiteken
N-*  letértje el pztrenc-sesora egyél 

azonnal megvenni, vagy itxeiesó- 
iap>n (telefonon) toe- rendelni

BenneBank
h It -T. ÁRudanest, V|., 

Aartr*iw»y.ut  »H

— Az állami tl»»tv|»eldk firetézesökken- 
tése. Az adójavaslaiakkal ogviitt a miniéi- 
lerelnök a tisztviselői fiielések redukciójá
ról is rendeletét terjesztett szombaton a 
33-as bizottság elé, amelyet azonban az 
adója vasiatokkal együtt visszavont. Mint 
jó forrásból értesülünk, ez nem Jelenti azt, 
mintha a tervezett fizetésredukció elma
radna, mert a kormánynak elhatározott 
szándéka, hogy ezt a l'iretésredukciót meg
valósítsa. Beavatott Körökben hangoztatják, 
hogy tulajdonképpen « külföld Is kifogá
solja a mi magas tisztviselői fizetésünket, 
amelynél a csehszlovák és az olasz tisztvi
selők fizetése is kisebb, illetőleg az olasz 
fizetések nem érték el azt a magasságot, 
amely nálunk a redukció elölt volt. A tiszt
viselői fizetések leszállítása tehát a kitűzött 
időre feltétlenül be fog következni. Termé
szetesen gazdasági körökben nem nagy 
örömmel látják ezt, mert ez a gazdasági és 
kereskedelmi forgalom ujabb csökkenéséi 
fogja előidézni.

— E héten beterjesztik a költségvetést. 
Az adórendeletek megjelenése után most 
már nincs akadálya az állami költségvetés 
beterjesztésének, ugv, hogy értesülésünk 
szerint Korányi Frigyes báró pénzügymi
niszter a Ház csütörtöki vagy pénteki illé
sén he fogja terjeszteni az állami költség
vetést.

— iUdirokkantgyülés az V. kerületben. Va- 
Miraap délelölt disaközgyülésep ontották ki a 
Hadirokktmlak Országos Nemzeti Szövetsége 
V. kerületi csoportjának tagjai között a kor
mányzó óllal adományozott haditok kan tjeivé- 
nyéket. Dr. Sattler Jenő elnöki megnyitója után 
Holtzspach Ódon kerületi elöljáró és dr. Vadon 
Géza lanácsjcgyzö ötszáz hadi rokkant jelvényt 
osztottak ki a gyűlés résztvevői közölt. A hadi 
rokkanljelvénycket ó'eemenn István, Darázs 
Sándor dr. ós koakc István köszönték meg.

DARMOL
I A TÖKÉLETES HASHAJTÓ |

— Uenzinrnbhands autójavítás közben. Va
sárnap délelőtt súlyos szerencsétlenség történt 
a Szent ímrti herceg-ut 78. számú ház előtt. 
Ilirsch Lőrinc 38 esztendős soffőr az autó javí
tásával foglalatoskodott, miközben a benzin föl
robbant és Uirsch az arcún és mindkét keze- 
fején súlyos égési sebeket szenvedett. A mentők 
részesítették első segélyben, majd az Uzsokh 
utcai kórházba jzúllllQlták.

— Mcgoperülták a miniszterelnök hú
gát. Károlyi Euí'rézsnia grófnőt, a minisz
terelnök bugát az újpesti Károlyi kórház
ban mcgoperálták. I)r. Lieberrnann Tódor 
főorvos mandula-mülétQt hajlott végre, 
amely kitünően sikerült, úgyhogy a beteg 
állapota lényegesen javult és néhány nap 
múlva már elhagyhatja a betegszobát.

— Frontharcosok közgyűlése. Az Országos 
Frontharcos Szövetség VII. kerületi csoportja 
vasárnap délelőtt tartotta tisztújító közgyűlé
sét. Somogyi Aladár tábornok elnöki megnyi- 
tója után Hamvasai István kerületi elöljáró, 
Titbódu Tibor országgyűlési képviselő és A/q- 
gyári Kossá tábornok szólallak fel Majd meg- 
ejletlék a tiszlujitásl; eblök lelt Somogyi Ala
dár tábornok, társelnök Bareien-Báreti Gá
bor, alelnök vitéz Ireghy Antal dr.

— A vonat été vetette magát — szörnyethalt. 
Vdczi István 20 éves pomáai cipészsegéd kél, 
napi mulatozás után vasárnap délután a békás 
megyeri téglagyárnál a szentendrei Hév. e|é 
vetette magát, amely darabokra lépte. Teltének 
oka ismerőt len.

-r CuüiürlilltttP órkwtwk a csehazktvók 
kormány megbízottai Budapestre. A cseh
szlovák kormány meghízottat t hú H-élt 
érkeznek Ffiedtnonn mcghatalumzoU mi- 
niszler vezetésével Budapestre, hogy ismét 
felvegyék n tárgyalásokat a kereskedelmi 
egyezmény megkötésére vonatkozólag.

— Eddig négyepren jelentkeztek a debreceni 
„filléréé vonatra'*.  • Debrecenből jelentik: A 
most következő vasárnap a Ferencváros Deb
recenben mérkőzik s> ugyanekkor filléres gyors
vonat líjdut Budapestről Debrecenbe. Az útra 
eddig már négyezren jelentkerlek. Debrecen 
városa ünnepélyesen fogadja a budapesti ven
dégeket ós a városháza termében speciális 
debreceni kiállítást rendez. A nagytempioiybav 
vasárnap Baltazár Dezső püspök prédikál,

H<‘lőrék a nagykanizsai Izraelita elemi Is
kolába, Noí/ykamzsarál jelentik: Vasárnapra 
virradó éjjel betörők jár ok az izraelita elemi 
Iskolában. Az igazgatói irodában fel feszítették 
az Íróasztalokat és klsebh-nagvohh érlékeket 
vittek el. A rendőrség keresi a leheleket.

— l’ngaelacher Volkewlrt elmen most Jeleni 
meg Fialta Dőrt Ottó hírlapíró kollégánk né
metnyelvű közgazdasági folyóiratának első 
száma. A nívón. elegáns kiállítású lap Magét 
János, gróf Hoyos Miksa, kamotte Károly, 
Syulfisii János, Staub ji lemér cikkeit, nyilat- 
kozalHit és sok érdekes eseményt közöl (Szer
kesztőség és kiadóhivatal: IV„ Mo|nár-U. 20 -

—. Szerelmi bánatéban harminc gombosii|l 
nyelt le egy ápolónő. Különös öhgyiUnssági 
kísérlet történt Peslorzsébelen, a Thurzó utca 
52. számú házban. Krán Ee rejtené 21 éves 
ápolónő szerelmi bánatában harminc darab 
gombostűi ny II le. Az életunt ápolónő súlyos 
belső sérüléseket szenvedeti ós életveszélyes ál 
lapolbnn a Rókus.kórházba száililollák.

üffEllBt SfiÜViZHBLEni
IDEÁLIS SZÁJ- ts TOROKFERTÖTLENITÖ!

— Elgázolta a rendőrt a biciklin pékinas. 
Girldestf István 20 esztendős péklanonc a 
Szebony Antal-léren haladt kerékpárjával, 
miköihen nem Vttte ésire az őrszemes rend 
őrt Gulácsy elütötte Antal Lajos, rqjdőr 
törzsőrmestert, aki a jobb tenyerén szeme 
delt sérüléseket. A mentők kötözték be só 
rüiését, amely szerencsére nem volt súlyos 
kimenetelű. A gázoló péklanonc ellen a 
rendőrség megindította az eljárási
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nilnirts ... P 1Q.5O M w

(,'repe de chlne 
ruhák 40

divatosabb (ózonokban

X liiilsilyein Wuzok 105 
modora á iön vn^v /a 
sürÜRZövéKÜscbRr(i>öH>i HP 
ao'.veiuböl................. |*

SS pulovcrbluz Fon 
a legiijnbb hizonii nz-gy 
gail'-rrni, bármely divat-

Mliselyem pongyola 975 
csinos mintákkal, kom- a*  
plel maretekbeu ,... P "

Motlern tavaszi 
kabát rrs í.”t 37 50 
fékből a/, idei fog- £>£4 
vjnbb fozvnvkfow. P

i*ahíx.oszlctfkfófi

Továbbra Is 3 egysOg- 
Arhatt *r"s,,|"K kiváló evapjtikci,
Ul UUll tn^kbol készült öltönyei okét

ÍP-»Xl (azonban in
1. -ri t II. s/Ar'n ni. nsArfa

4e» pengő (iái pon.o «■» peiig'i

Öltönyeink mérték utáni 
olaénxliésót in vállaljuli lünzler 
bélésűéi

1. s?érl-\l II. nzáriát Hl. MtolM 
ttN i’-.Tt íjh PsAH ™ KőtT”-

Dublon kabátunk 1
polifon gvapj't fodep. 1 
bő készült, modern bő B 
raglánaznbásban, ára *

Tiszta gyaplu- 
ragián f

bez, linopi műhelyemre • 
dolgozni........... P7H—

Golt térdnadrág 1
divat skot mintás kel- 1 
Biél.ol .......................R •

|80

T-áZzcr 

osifátyróli

Leányka tweed- ._Fft 
kabát KXUÍ*  1750

4.VÓB szán, Fzainun- B| 
kein El - emeikedtv 

Siitélkók nialróz- z z 
knbál II"
izámonkánt á bOevielk.
Hubertus lódén- >700 
kabát KTS'Jí™: áBO Ilii. en>«lk-,|ik P ’

Hu inalróz'óltöny
la e.'l’u)- mászol bél. '
duóin gallérral 4-vs, 
vzsmaokeut 1 p 'mmk.

Loányka nuitráz-
bluz I

pallér és kéz4jléva> 1
fti-cig, H ívw<' «k .. P

Leányka áldozást 
ruiia 1

számonk«ot <n t-rel mpc k.

J!5

JIO

8“

©7
ruhakelmn 
osilátytvC

Nfil kOSltillU ÓS m7n 
kabátkelnio

fos rnlntákbAU l loszél. •

Férfi bltönykelme ja»en 
ll»ztn ^yanju mind- | l ÖV 
•égben, tavaszi szí- 1 [. uakbau 14á »z<üe|.. P

Noppe geergelte «nn
n le uiahh divat anya-r bAvv
linóin uinekbsn ccn l|
JUU cm nzéloa ..........H ”

2 léle tiszta B 
selyem crepe de „ 
chlne Srtífo rwi

t* 3.ŰO, 1*  3.HO , , ,t

Nos J mllsely mek ftO
OUII.UM< va simák, wjlíl 
meterenkőnl . r w

Mosó voál (dóién) ftK 
óriási naw va aailvk- 4>l|al 
bán. Hivtmaokém.. p W

jaiSKoszMiyunkon -an
hgmakfóták Olsglal (4 drb) ................ W

Háztartási osztaivunkon
m/ndanngmü ta, k^te és ktárgru

KerUbutorok.nvugaovak
rendkívül nagy választékban

GfllilDMlllllzM
uj magyar falvételeJr, 

rumba és tUmstággrok

B éra nagyságú | UII
WM.....................4-- •• Eb W

3.90
Postán 15 pengőn felül bérmentve szállítunk, 

Vidékre mintákat küldünk.

RAkőczt-ut 72 71

-w Araénmérgczékben rejtélyes módon 
mégha t Hndzsi János debreceni tisztviselő. 
Debrecenből Jelentik: Had 3 ni János 4ö éves 
tisztviselőt kél nappal ezelőtt hozzátartozói 
súlyos betegséggel vitték a klinikára, ahöl 
vasárnap meghalt. A rendőrségnek névte|e» 
íill azt Jelentette valaki, hógv fladrsi halá
ul nrzénmérgezés okozta. A tisztviselő holt*  
'estét felhoncollúk és a holttest belső résiéit 
Budapestre küldték fel vegyvizsgálóira.
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A Keresztrejtvény- 
Olimpiász VIII. heti 

50 dijának nyertesei:
5'111. lg. dl»«1k»r*s»tr*jl»4H/0nli  mr(fr|lől kAiftlt • U 

vrtkriA ajándékokat Agitáltak átéli
f. 1 aailalteriiAf 6 iralv4l4v«l Rajkái/ F.vs, Calllsg- 

htí/. Kimngh u. 62 — 2. 1 rúd racmt geiiaMmít Ss- 
ltomén/ Maria. Budapest, Ottrom-U. 20- — 1. 2 isóllyét a 
X’.»• rinházba íirgrdüa Karoly. Budapest. Angol Magyar 
Fark - 4. 2 rsAUyét a Király 5/inháiba PAIIIy Aladár. 
Budapest, Bálvdny-v. 16. — ». 1 enntceruiít Sleiner 
lill. Budapett, X im grédi-u 16. — t. 1 Philips 12 watloi 
adóri/.v. t <«e|lérl l.á»«ló Budapest. E6lv6»-u. 27. — 7. 
2 tu mélyig L)rne» vacsorat Dcutach Tibor, Budapest. 
H u r<d» u. 5. — 8. Nagy csomag vegye*  Heiler-aajto: 
dr. Bene M>i|6 m. kir kormán;főtanácsot. Budapest. 
Ix mbinwkv utca 34 S. 2 jegyet a Royal Or-
Bumba Kemplner Sándor Budapest Király-u. 04 — 14. 
1 dobog levélpapírt Major Rrasébet, Gyár. Arprtd-utca 
ló II. nagy dobot Egger-mellpavrlillál Ketaler Má 
ria, Budapest. Vasvári l'il-ii. 6. — 12. 1 kétigoblcincs 
d ■ihamiKai . Kerekes Zsigmond, Törőkssentmlklóg. — 
11. 2 jcgvci a Radiut Mozgóba Kata Zoltán, Budapest. 
!><>b-u 55 — 14. 2 jegyet n l'sJacc Mozgóba Schiller 
ftenes Budapest, Rákóczi ut 32. — 11. 2 jegyei az Orion 
F'lmvtnliárba Müller Ráta. Budapest. Váci-u. 87. - 14.

jegyet a Dícat Morgóba Milkó Andor, Budapest, Lipót- 
kri 3, - 17. 1 lén vereti ékszvrkazcltót ÍJchlenstein
MndornJ, Budapest, l>ohónv-u 58. — 18. 1 pár Ge-Vi 
hal tanyái Stauber Margit, Cjpest, Kossuth-U. 68. — lt 
1 pár G I B. hamm’át Miskolci/ Lajosné, Budapest. 
Jcrsof-lér 2. - 20. 1 doboz Pilavint éa 1 üveg Fulgort 
Mndaehy István. Miskolc, Horváth Lajovu. 1.3. - 21 
1 Huniba pullowert XXnll l.lpólné. Keszthely, Park-u. 9

23. 6 tubus Diana fogkrémet Matteradorfer GyArgv, 
Budapest, Elemér-u. 36. - 21. 1 színes diványpárnát 
Mlasrny Dury. Budapest, Király -u. W. — 24. 1 Echo rá
fi ólAmpít Bein Magló, Sárospatak. — 24. 1 Echo
rádiólámpát Dalary Ferenc, Budapest. Ráday-ulcu 
23 24. 1 doboz Ovomaltinet Kivin Béla.t Tokai.

27. 3 doboz Roiy krémet és 5 darab Meisler- 
erappant Rodler GyfisA. Rákospalota, Bezerédi-u. 1/a. —
28. 1 doboz Drrher .Mául csokoládét Mosknvllg Ilonka, 
MirÓtnr. - 24. 1 forgókondenzátort Szepesi Gésa, Buda 
pest. Fuló-u. 18. 14. 1 aartali gnlfjátékot Pajor Je
nóné Budapest, Rallagí Mór-u. 12. — 11. 1 sporl-
szemuvege t Berta Géza, Budapest, Kén-u. 3. — 22. 1 
üveg Gamma hajsrc'zt és 1 szappant Rózsa István, Bu 
ilapesl, Dráva-u. 13/13. -11. Negyedévi előfizetést n
7 cndérujjaktii Wel«z Ilonka, Budapest. Eótvós-u. 35. — 
14. I csomag Velősé' Székely Károly, Budapest, Rolfen- 
b ücr ii 41 16. 1 Vatta csövet Markó Károly. Ra
kospalota. Erdély-u. II — 14. 1 doboz Cadenu-dcssertct 
Schnur Katalin. Riidnpest, Rákóczl-ut 20. — 17. 2 cs*'  
l,.dl doboz Knlimeni-cukotkái Ladányi Mránt Elemér, 
1 jpesl. Kassaiul 11. - 18. 2 legyet a Komédia Or 
feumba Szász István. Budapest, í‘gynök-u. 18. — 14. 1 
f> i.yképulnlványt Welsa Dénesné Budapest. Ó-utca 38. — 
41. 1 fényképutnlványt Dr. Rákóczy Géza. Budapest,
htisztina körút 165. — 41. 1 tényképufalványl Itj. Szászy
1 ajog, Budapest, Upót-kórut 17. — 42. 1 bronz cígaretla- 
clollót Moesay Ferenc, Balatonkenese. — 41. 6 drb. ón 
borotvapengét és 1 nid szappant Llpták Drzsfl, Kis 
pisi, (.‘liói-ut 210 — 44. 1 zseblámpát Weber Ernő, Bu 
'Inpest. Remele-u 36. — 41. 1 doboz Ycs-pudert és 1 
Vssrsppiint Stlgelby Margit, Budapest, Alkolniány-U.
2 - 44. 1 csomag Sí. V II. szappant Molnár Gylirgy. 
Ti.fcól, Hnrlhvligel _ 47. 1 üveg kölnivizei Lakatos 
Endre. Budapest, Olasz-fasor 1. — 4*.  Negyedévi előfi
zetést a Rádió- és Eolóamalőrre Sileblg Gyula, Pest- 
sienlllrlne. Áll-telep 07/2. - 44. 1 üveg Yeatort és 1 
csomag levcsknekát Mosonyl Gyula. Budapest, Ráday-u 
fi<> 54. ) könyvet lovag Mallvanszky Alfréd, Buda 
pest. Dorottva-u Ü.

Vidéki és környékbeli nyerteseinknek az 
ajándékokat postán küldöttük cl. A fővárosi 
nyerteseket kérjük, szíveskedjenek az ajándé
kok. illetve az azokra jogosító utalványok át
vétele végett kedden, szerdán. csütörtökön, de 
legkésőbb pénteken szerkesztőségünkben jelent
kezni

A HÉTFŐI NAPLÓ 
szerkesztősége.

— Vasárnapi esti zenei események. 
Kipnis Alexander vasárnap este Siratni 
..Itózsalovngjának" Lerchenaui Ochsát éne
kelte. Nagyszerű énekktillurája, értékes zengő 
< rgánuma és pompás humorú színészi alakí
tása czutlnl is rendkívül meleg sikert aratott 

A Zeneakadémián kél hangverseny volt va
sárnap rste. Matuska Miklós nívós dalestét 
adott. Szikra Lajos, a Hollandiában élő kitűnő 
magyar hegedűművész pedig Kelety Lillv tár
saságában értékes rnüsoru hegediihangversenyt 
rendezett.

— Gázolt és továbbrobogott az autó. 
Pécsről jelentik: Vasárnap este hat óra 
felé Wclzcl Illés kalas/nai gazdálkodó mo- 
(otbiciklin Pécsvóradon keresztül Pécsre 
indult. Az országidon a hála mögött autó 
tülkölt, a motorbiciklista szabályszerűen 
kitéri. Az ntiló meg akarta előzni, de neki- 
hajlott a motorbiciklistámik. aki lefordult 
a kerékpárról s véresen terült cl földön. Az 
autó nem állott meg hárem tovább robo
tolt s súlyos sérülésekkel, eszméletlen álla
potban hagyta ott Welzelt. A pécsi rendőr
ség a legnagyobb eréllvel nyomoz a gázoló 
autó ulán.

— A Keresztény Liga közgyűlése. A Keresz
tény Liga II. kerületi osztálya vasárnap délelőtt 
dr. Barsy Jenő elnöklésével a budai Vigadóban 
közgyűlést tartott, amelyen IV0//7 Károly hosz- 
sznbb beszédet mondott. Beszédében csupán ke 
icszlény társadalmi kérdésekkel foglalkozott és 
nagy lelkesedés közepette hangoztatta, hogy 
csakis erkölcsi értékek szolgálata hozhatja meg 
a magyar Igazság győzelmét.

— Érdemes Pestről Budára átmenni Fábián 
József űri- és nöidlvatáruházába, I. Krisztina 
körút 8—10.. ahol minden igénynek megfelelő, 
k/iprárntosan szép blúzok. valamint tennisz 
ingek és tennisreipők páratlanul olcsó áron 
kaphatók.

— Ne fürödjön Novopin szénsavas fenyő
tabletta nélkül mert újjáéled tőle. Ara 40 fillér

— T. olvasóink figyelmébe. Ezúton is felhív
juk olvasóink ügyeimét a közelmúltban Törők 
A és Tárna Bankház (Budapest, IV,. Szervita
tér 3.) részéről szétküldött körlevelekre. Mint
hogy nz osztAlvsorsjáték húzása már f. hó 
15-én kezdődik, ajánlatos a sorsjegyeket Tö
röknél mielőbb beszerezni, annál is Inkább, 
mert Török sorsjegyei nagyon keresettek. Az 
érdeklődést fokozta még. hogy nz elmúlt sori
jutókon a 300.000 pengős nagy jutalmat ismét 
Török t'gyfel'i nyerték. Sorsiegvrcndeléa tele
fonon (82 — 0—661 vagv levelezőlapon. Sors
jegyárak: Egész P 24. fél 12. negyed P 8.

Rn FtNVER szakorvos “l? rcwycs
RAkocxl-at IX, I. cd. t. RókotMl wiilaa.

FDldaraboit nfli holttestei taiailaK 
vasárnap a bácsi bunacsalornában 
Byiittosslo törlint: a lettes tenyérnyi darabonra vagdalta 

ismeretien áldozata holttestet
Béc.% április 10.

A Hétfőt Napló tudótltó jónak t ele főnje- 
lentésc.) Vasárnap délután a Dunába vezető 
főcsatorna egyik mellék kanálisánál dolgozó 
munkások borzalmas leletre bukkantak.

Mim ka közben egyszerre csak 
tenyérnagyságu salakos husdarabokat 

találtak.
Két és fél óra hosszáig folyton újabb és 
újabb husdarabok kerültek elő, úgyhogy 
ilyen módon körülbelül húsz kUogrnmmnyi 
mennyiségű gyűlt össze.

A munkások jelentést tettek a borzalmas 
leletről n rendőrségnek. Orvosszakértők 
vizsgálták meg a talált husdarabokat és 
megállapították, hogy azok

emberi testből valók és pedig eg.v kö
zépkorú nő törzséből és alsó testéből.

Megállapították kétségtelenül azt is, hogv a 

— A Balatoni Szövetség ülése. A Balatoni Szö
vetség igazgatóválasztmánya vasárnap délután 
nyilvános ülést tartott, amelyen Malatinszky 
Lajos gazdasági főtanácsos elnökölt. Külön
böző, n balatoni forgalmat növelő javaslatokat 
tárgyaltak le s ezzel a választmányi ülés véget 
ért.

— Semmi baja az uj dunaföldvárl hídnak. 
Szekszárdról jelentik: A dunaföldvári uj duna- 
hid állapotáról nz utóbbi napokban riasztó hírek 
terjedtek el. Illetékes helyen c hírekkel szemben 
megállapítják, hogy n hídnak semmi baja. Mind
össze annyi történt, hogy az óriási tömegű vas 
szerkezetnek n kivételesen hideg télen való ősz- 
szehuzódása bizonyos mozgást idézett elő, ami- 
löl az egyik hidfő fedőlemeze néhány centimé
ternyire eltolódott.

— A bajai kommunisták a bíróság előtt Pécs
ről jelentik: A bajai rendőrség fehruárban az 
ottani munkásotthonban kommunista üzelmek 
minit letartóztatta Schlesinger Jenő 21 éves 
lmjai fiiszerkercskedőscgédet és több kommu
nistát, akiknek bünpörét ma, hétfőn reggel kezdi 
kezdi tárgyalni a pécsi törvényszék Szűcs-ta
nácsa.

— Eljegyzés. Kovács Izornnk, a Villamos 
.Tröszt vczérignzgntójának és nejének leányát, 
Stefániát, eljegyezte dr. Kiár János. (Minden 
külön értesítés helyett).

— Falbnntó betörők garázdálkodtak va
sárnap a fővárosban. Vasárnap este jelentet
ték n főkapitányságnak, hogy a Muscum- 
körul 2. számú házban falbonfó betörők ga
rázdálkodtak. A betörők Rákos József cipő
üzletébe hatoltak be, egv szomszédos, jelen
leg üresen álló bolthelyiségen út és innen 
igyekeztek továbbjutni a .MarsovszkyíéÁc 
fegyverüzletbe is, munkájuk közben azon
ban, úgy látszik, megzavarták őket, mert a 
falbontást nem fejezték be. A cipőüzletböl 
nagymennyiségű árut vittek el a betörők, 
akiket a rendőrség keres.

— Májusban tárgyalja a Népszövetség a 
magyar pénzügyi jelentést. Párizsból jelen
tik: Az Echo de Paris genfi tudósítója azt 
írja, hogy a népszövetségi tanács rendkívüli 
ülésén a magyar, osztrák, bolgár és görög 
delegátusok beszámolóinak meghallgatása 
után külön bizottságot alakitanak a pénz
ügyi bizottság jelentésének megvizsgálására 
es n kérdés további tárgyalását a májusi 
rendes ülésszakra halasztják.

— A banditák elvitték IJndbcrgh pénzét, 
dr a bnbyt nem hozták vissza. Nemyorkból 
j( lentik: Lindbergh ezredes vasárnap újabb 
bandita-fogásnak esett áldozatul. New Yerscy 
rendőrfőnöke közli, hogy Lindbergh egy bi
zonyos megjelölt helyen elhelyezett bankje
gyekben ötvenezer dollárt, annak reményé
ben, hogy a gyermekét visszakapja. A bandi
ták a bankjegyeket elvették, n gyermeket 
azonban még nem adták vissza szüleinek.

— KI akarta Irtani a családfát. Dombó
várról jelentik: A csendőrség őrizetbe vette 
id. Futó Mihály kőkuti földművest, akit az
zal gyanúsítanak, hogy családját borban 
feloldott rézgáliccal meg akarta mérgezni. 
A gazda és családja között állandó volt a 
nézeteltérés Bár a földműves a nyomozó 
hatóságok előtt tettét állhatatosan tagadja, 
a vizsgálatot erélyesen folytatják.

— Előadás. Az Ifjú Demokraták Orsz. Sző- 
vétségé Ferencvárosi Szervezetének elöndás- 
sorozntáhan f. hó 11-én, hétfőn este 9 ómkor 
Trszlcr Dóra dr. tnrt előadást. Minden érdeklő
dött szívesen lót a vezetőség.
A krreaa1re|1*en!r-ollniplAsv  VI. dlfa > 

«■ 5 IMi bronz MOc*  
Adja Bőn AladAr catlUrgyór lAadrArny-at 8X.

— Fémbútor olcsó, Stadlorgvár, Budapest, 
Teréi-körtit 43.

— Most vásároljon sorsjegyet a közkedvelt 
Dörgc Frigyes bankházban. Kossuth Lajos-utcn 
4., ahol az óriási jutalmat mór négyszer és a 
legnagyobb főnyereményt pedig nyolcszor fi
zették ki a szerencsés vevőknek, az egyéb te
kintélyes nyeremények sorozatáról nem is be
szélve. Pontos és diszkrét kiszolgálás biztosítva.

— Olcsóbb lelt a borotválkozás 50%.kai. 
mert Magyarországon készül a vilAghirii Dr. 
Morisson borr tválókróm, mellyel kél perc alatt 
vlr. szappan, ecset nélkül kényelmesen borot
válkozhat.

feldarabolás a beállott halál után történt és 
a hullafoltok a husdarabokon azt bizonyít
ják, hogy a holttest már néhánynapos volt, 
amikor szétvagdalták.

A csatornánál most tűzoltók dolgoznak és 
állandóan őrséget tartanak, hogy esetleg az 
újabban előkerülő testrészeket is kihalász- 
szák.

A rendőrség dr. Stcinhöusl, az uj rendőr
főnökkel az élén lázasan dolgozik azon, 
hogy a hulla rejtélyét kikutassák. Rádión 
tudatták a közönséggel a husdarabok meg
találását és felhívták a lakosságot, hogy

minden eltűnést azonnal jelentsenek be 
a rendőrségen, 

hogy igy megoldhassák a borzalmas titkot, 
amely most izgalomban tartja Bécs városá
nak keleti városrészét, mint ahonnan a holt
test minden valószínűség szerint a csator
nába került.

— Hlldebrandt tanár előadása az Akadé
mián. Nagyszámú és előkelő közönség előtt 
vasárnap délután dr. Hans Hildebrandt, a 
stuttgarti műegyetemen a művészettörténet ta
nára előadást tartott a háború utáni német 
művészetről a Tudományos Akadémián. A 
mindvégig érdekes előadást Vaszary János kö
szönte meg az Uj Művészek Egyesületének ne
vében.

— A Magyar Fogorvosok Országos Egyesü
letének ankétje. A Magyar Fogorvosok Orszá
gos Egyesülete vasárnap ankétet tartott, ame
lyen a fogorvosi szakképzés kérdését tárgyal
ták. Dr. Morelli Gusztáv egyetemi tanár elnöki 
megnyitójában azt hangoztatta, hogy a fogor
vosi pálya túlzsúfolt s most már az utánpót
lásnál a képzettségek emelésén legyen a hang
súly. Szabó, Gerlóczy Zsigmond, Tauffer 
Vilmos, Johann Béla professzorok felszólalása 
után, akik mind osztották az elnöklő profesz- 
szor álláspontját, Simon Béla egyetemi tanár 
a szakképzés idejének felemelése mellett fog
lalt állást. Befejezésül Morelli Gusztáv egye
temi tanár megköszönte a hivatalos körök 
egyöntetű állásfoglalását cs ezzel az ankét 
végeiért.

— A debreceni központi egyetem épületének 
ünnepélyes megnyitása. Debrecenből jelentik: 
A kultuszminisztériumból leirat érkezett Deb
recenbe arról, hogy pünkösd vasárnapján ün
nepélyes keretek között felavatják a központi 
egyetem uj épületét. A fölavatásra Debrecenbe 
érkezik a kultuszminiszter és számos politikus.

— Közel ezer tanút hallgatnak ki a Csák 
Károly mandátuma elleni petíció során. 
íülaegerszegről jelentik: Csák Károly alsó
lendvai országgyűlési képviselő mandátumát 
Némethg Vilmos hivei petícióval támadták 
meg. A közigazgatási biróság elrendelte a 
bizonyítást és a győri tábla most a bizonyí
tás lefolytatására Valkó Miklós törvényszéki 
tanácselnököt rendelte ki. A tanácselnök 
15-én kezdi meg a kihallgatást, amelyre 
kilencszázhnsz tanút idéz meg. A kihallga
tások hetekig tartanak.

— Marisclika bécsi butorgyáros öngyil
kossága. Becsből jelentik: Marischka Fe
renc kereskedelmi tanácsos, a Marischka 
János-félc míibutorgyár tulajdonosa, aki 
fivére Marischka Hubertnak, a Theater an 
dér Wien igazgatójának, ma éjszaka vilá- 
gitógázzal öngyilkosságot követett el.

— Hoover fizetése leszállítását kéri. 
Washingtonból jelentik: Hoover elnök jó 
példával akar előjárni a takarékosság te
rén s ezért a képviseiőház pénzügyi bizott
ságát felkérte, hogy törvényjavaslatot nyújt
sanak be. amelyben az elnök és a minisz
terek javadalmazásának csökkentését indít
ványozzák. Az elnök egyik másik indítvá
nyában azt javasolja, hogy vezessék be az 
Egyesült Államokban az ötnapos munka
hetet.

— Kudarcba fulladt az ecuadori felkelés. 
Nemyorkból jelentik: Az ecuadori felkelés 
Gunynqtiilböl érkező jelentés szerint teljes ku
darcba fulladt. A kormánvcsapalok Ponta 
Piedra környékén megverték a felkelők csa
patait. Mendoza felkelővezéi r.ek sikerült elme
nekülni. A kormánycsapatok az egész ország
ban uralják a helyzetet, csupán a hadiflotta 
von még a felkelők kezén Ez a hadiflotta 
mindössze három hajóegvségböl áll.

— A M. kir. Osztálysorsjáték főárualtól kérik
l. üzletfeleiket, hogy a kapott sorsjegyeket vagy 
visszaküldeni, vagy azok árát kiegvenliteni szí
veskedjenek. mert csak nzok vesznek részt az 
uj 28. m. kir. osztálysorsjátékban, kik a sors
jegyekért járó összeget a húzás előtt kifizették.

— Ing_ven maltlnkakaó kóstoló. Amint köz
ük velünk, n Meinl cég a következő fióküzletei
ben tnrt ingyen maltinkakaó kóstolót: It-én, 
hétfőn, Király-utca 39: Lipót-körut 29; 12-én,
kedden, Horthy Miklós-ut 29; Wcssclényi-utcn 
21. 13-án, szerdán. Gr. Tisza István-u. 20; Fe- 
rcnc-körul 38; 14-én. csütörtökön. Apponvi-tér; 
Mészáros-utca 3; 15-én, pénteken. Garny-lér 5: 
Széna tér; ift-án. szombaton. Kispest, Cllői-ut 
101, FlóriAn-tér 9. A fentnevezett űrietekben és 
napokon kész örömmel látjuk igen tisztelt ve
vőinket és azok hotzálartoróit egy csésze mai*  
tinkakaóra

— Mielőtt oaztálysorajegyet vásárol, kérje 
levelezőlapon vagy telefonon azt az önműködő 
srámválnsztókésziilékct. amelvrt Schuchlár 
bankház (VUL. Üllői-ut ft. Tel : 32-2-93) 
minden érdeklődőnek díjtalanul megküld.

— Áldott állapotban levő nők és Ifjú 
■nyák a természetes „Ferenc József4* keserű- 
víz használata által rendes gyomor- és bél- 
működést érnek el. A modern nőgyógyítás 
főképviselői a Ferenc József-vizet igen sok 
cselben kipróbálták és kivétel nélkül gyor
san, megbízhatóan és fájdalom nélkül ható
nak találták. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer
üzletekben kapható

Ki buktatták 
Bittner Jánost a hentes- 

ípartestület elnöki 
székéből

A Budapesti Hentesipartestülct vasárnap tar
totta meg ezévi közgyűlését, amelyet nagy ér
deklődés előzött meg az érdekeltek körében, 
tekintve, hogy Bittner Jánosnak, az eddigi 
ipartestületi elnöknek erős ellenzéke támadt 
és helyébe uj elnököt jelöltek. Többszáz fő
nyi hallgatóság előtt nyitotta meg az iparlestü
let közgyűlését Bittner János, beszámolva nz 
ipartestület működéséről, rámutatott az iparos
ság súlyos sérelmeire, köztük

■ közüzemek versenyére,
amely, szerinte az adóflblés filléreiből csinált 
konkurrcnciát magánalkdRit adófizető iparos
ságnak.

Bállá Miklós volt a következő felszólaló, aki 
at iparteslület közgyűléséhez szólt hozzá és 
azt hangoztatta, hogy Bittner rezsimje eladó- 
sitotta az ipartestületet.

Végül is megejtették a szavazást amely iz
galmas jelenetek között folyt le. A 'szavazás 
eredménye az lett, hogy

Bittner Jánossal szemben Koch Gyulát 
választották elnökké,

mig alelnök Bállá Miklós lett. Leszlauer Gyula 
indítványára Bittner harmincéves munkásságá
nak és érdemeinek elismeréséül azonban az 
ipartestület diszclnökéül választották meg Biti- 
ner Jánost.

Zálogházból
Schwarta ékszerüzlet, Muzeum-körút 21. és 7. lutm.

Kerekes Dezső 
kiadóhivatali igazgató 
megrenditő öngyilkos

sági kísérlete „
Vasárnap a késő éjszakai órákban megdöb

bentő öngyilkossági kísérletet követett el Ke
rekes Dezső, egy színházi hetilap volt kiadó
hivatali igazgatója, akit nemcsak újságkiadói 
körökben, hanem az egész városban is jól is
mertek.

Késő éjjel volt már, amikor a Tcréz-körut 
6. számú ház negyedik emeletének folyosóján 
egy éppen hazaérkező lakó arra lett figyelmes, 
hogy

egy Ismeretlen, jól öltözött férfi zavarosan 
szaladgál fel-alá a folyosón,

majd hirtelen lerántja magáról kabátját és 
vetkőzni kezd. Amikor a kabátját ledobta, a 
korláthoz ugrott s

keresztül akarta vetni magát rajta.
A szörnyű öngyilkosságot sikerült még az 

utolsó pillanatban megakadályozni s a zavaro
san viselkedő férfit több lakó lefogla. Éppen 
ekkor érkezett a negyedik emeletre Simonyi 
Imre dr. orvos, aki miután megvizsgálta a sze
rencsétlen embert,

nyomban értesítette a mentőket
Pár perc alatt a helyszínen voltak a mentők, 
akik Kerekes Dezsőt beszállították a Siesta 
szanatóriumba, innen pedig súlyos, önkívületi 
állapotba átvitték a Schwartzerbe A késő éj
szakai órákban érdeklődtünk Kerekes Dezső 
állapotáról a Schwarlzer szanatóriumban és azt 
a választ kaptuk, hogy

súlyos Idegbetegség tünetei mutatkoznak 
rajta.

Kerekes Dezső, amikor megvált budapesti ál
lásából, itt próbált clhelyezkedni, majd amikor 
ez nem sikerült, Erdélybe ment, Kolozsváron, 
Temesváron akart üzleti kapcsolatokat terem
teni, azonban eredménytelenül végezte útját s 
végül

visszatért Budapestre.
Ismerőseinek, jóbarátainak feltűnt, hogy Kere
kes Dezső mennyire lefogyott, milyen idegesen 
viselkedett nz utóbbi időben, arra azonban senki 
sem gondolt, hogy idegbetegsége ilyen tragikus 
fordulatot vesz.
0 A Részvénytársaság Villamos és Közleke

dési Vállalatok Számára (Trust) 1931. évi mér
lege a költségek, adók és leírások levonása után 
P 2.341.535.60 tiszta nyereséggel zárul. Az igaz
gatóság az április 16-árn egybehívott közgyű
lésnek javasolja, hogy részvényenkint 6 P (6%) 
osztalék fizettessék.

O A Magyar Általános Kőazénbánya Rész- 
vénytársulat igazgatósága e hó 2-án tartott ülé
sében megállapította az 1931-iki üzletév mérle
gét. amely a szokásos leírások után 8.289.728.87 
pengő (1930-ban 10.868.047.52 pengő) tiszta
nyereséggel zárul. Az igazgatóság április !2-ér<*  
hívja egybe a rendes évi közgyűlést, amelynek 
indítványozni fogja, hogy az 1931. üzletévre a 
tartalékok és alapok megfelelő dotálása után 
részvényenként 24 (tavaly 32) pengő osztalék 
állapíttassák meg.

Csak ma és holnap! 
Mull évrfll viRnamnradt divatos térfiftlHnvftk vajzy felöltök 

XO P L4mIó urlsubónAI, RAkócsi-nt SO.
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MOZI
Egyelőre nem lesz leépítés 

Az Operaháznál
Két évvel ezelőtt már megtörtént a színész-redukció — 
Radnai nyilatkozik az el nem küldhető felmondólevelekről

Már nyilvánosságra jutott azoknak a név
sora, akik a Kamaraszínház végleges bezá
rásával kenyértelenné váltak. A Nemzeti 

s aSzínháznál azonban még korántsem kész 
lista és

egyéb váratlan meglepetést tartogat szá
mukra a deficit képében megjetenő bal

sors.
Az Operaház környékén is rendkívül nagy 
a nyugtalanság, mert étidig még semmiféle 
hivatalos vagy félhivatalos közlemény nem 
jelent meg arról, hogy az Operaház ’bildsé- 
leszoritása mennyiben érinti a tagok létszá
mút.

Az Operaháznál pedig egyáltalában nincs 
énekes-bőség. (Példa erre lapunk más helyén 
megirt Szabó Lujza-féle eset.)

Az Operaházndf ugyanis kél évvel ez
előtt hajtották végre a nagyarányú lét

számcsökkentést, 
amelyek során nemcsak a kardalosok és ki
sebb énekesek seregét küldték el, hanem 
nyugdíjba küldték Haselbeck Olgát, Medek 
Annát, Venczell Bélát, Sebeők Sálit. Tavaly

Konzorcium helyett hét hétre bezárt 
a Király Szinház

Április 14-én leiár a Király Szinház felmondása — Vérmes 
reményeket fűznek a legközelebbi operett-bemutatóhoz

A Király Szinház körül mutatkozó gazdasági 
bajokról több alkalommal beszámolt már a 
Hétfői Napló. A bajok először gázsiredukció 
formájában jelentkeztek, majd amikor a szín
ház igazgatója a mérsékelt gázsit sem tudta 
fizetni, egyik-másik színésznő kivált az előadás
ból és ennek következménye természetesen a 
szinház látogatottságán is megmutatkozott. Leg
utóbb egyhetes kényszerszünetet tartott a Király 
Szinház, hogy elkészüljenek a „Miss Ismeretlen" 
cimü operettre, amelynek bemutatója a legjobb 
reményeket kellette. Sajnos, ezek nem vál
tak be.

A szinház pénztára katasztrofális bevétele
ket mutatott ki. 48—50 pengős bevételek 
nem voltak ritkák, Így az elmúlt héten nem
csak, hogv a vezető színészek, hanem a két- 
pengős kiléptetést! görlöh sem kapták meg 

gázsijukat.
A helyzet tarthatatlanná vált és Lázár Ödön, 

a szinház Igazgatója, akit mindenki szeret és 
becsül, képtelen volt tőkét megmozgatni a szín 
ház lábraállitása érdekében. A színház verető 
tagjai erre összegyűltek a Szinész Szövetségben, 
amelynek igazgatósága külön is foglalkozott

A tántorgó francia kírálykísasszony
Furcsa „János vitéz" előadás az Operaház ifjúsági délutánján

Az Operaház az utóbbi időben ifjúsági 
diákelőadásokat i endszeresitett, ahol nép
szerű operákat és klasszikus operetteket 
játszanak a diákközönségnek. A János vi
téz tegnap délutáni előadásán a közönség 
egész furcsa jelenséget észlelt attól a pilla
nattól kezdve, hogy a francia klrólyklsasz- 
szonyt személyesítő Szabó Lujza a szín
padra lépett. A közönség azt látta, hogy

a francia kírálykísasszony alig tud 
megállóul a lábán, a statiszták és a 

kóristák támogatták.
A partnerei: Szende Ferenc és Palló Imre 
rémülten látták azt, hogy a nagy jelenetét 
Szabó Lujza nem is tudta állva végigéne
kelni, hanem

leült a lépcsőre és Jól vagy rosszul, 
nagyoehczcn abszolválta Jelenetét.

A színpadról is a statiszták támogatták 
ki Szabó Lujzát, akinek szokatlan megjele
nése a szünetben sok szóbeszédre adott al
kalmat. A közönség csoportokba gyűlve 
tárgyalta a kitűnő színésznő érthetetlen in- 
diszpozícióját, de maguk az operaháziak is 
a legkülönbözőbb kommentárokat fűzték 
hozzá, annál Is inkább, mert Radnai igaz
gató jelenete ulán fölkereste öltözőjében 
Szabó Lujzát és hosszasabban tárgyalt 
vele.

A különböző híresztelések tisztázása vé
gett a Hétfői Napló munkatársa Radnai 
Miklós doktorhoz, aj Oj^rnház Igazgatójá
hoz fordult, aki azután felfedte, hogy tu
lajdonképen mi okozta Szabó Lujza furcsa • 
délutáni szereplését.

Szabó Lujza — mondotta Radnai — va
lóban rosszul volt at előadáson.

A legnagyobb fájdalmak kínozták és 
állandó szédülései miatt csak támo

lyogva tudott megállni a lábán.

Ennek ellenére nagv hősiességgel mégis 
csak eleget akart tenni kötelességének. 
Szabó Lujza éptigy mint a ttbbi tagunk, 

túlsókat dolgozik és a kimerültség Jelei 
mutatkoztak rajta.

pedig Sándor Erzsit nyugdíjazták olymódon, 
hogy a repertoárban ott, ahol pótolhatatlan, 
fellépéseket biztosítottak számára. Általános 
vélemény az, hogyha az Operánál bármiféle 
létszámredukcióra szánná el magát a direk
ció, akkor ezzel együtt

bizonyos operák elejtése la szükségessé 
válna,

egy hirtelen lemondás alkalmával az elő
adást meg se lehetne tartani. Pótlás, tartalék 
nincs az Operaház tarsolyában.

Beszélgettünk erről Radnai Miklós igazga 
tóval, aki..........................

egyelőre
kijelentette, hogy
szó sincs semmiféle felmondá

sokról.

15-lke és 90-ika között várt fel-Az április
mondőleveleket nem küldik el, annál is in
kább, mert az Operaház büdséje még meg 
sínes határozva és egyelőre nem ts tudhatja, 
hogy milyen mértékű takarékosság válik 

a szükségessé. Azt — kijelentése szerint — 
lehetőséghez képest el fogja kerülni, hogy 
létszámban redukciót hajtson végre.

ügyükkel.
A tagok egyrészt a szinéMkonzorclum meg
alakítását követelte a Király Színházban, 

mert ettől remélték, hogy végül mégis csak jut 
valami a színészeknek. A színészek másik cso
portja ellenezte a konzorciumot, amely végered
ményben jogutódja lenne Lázár Ödön igazgató
nak és a hitelezők a konzorciális bevételre is 
rátennék a késükét.

Ekkor támadt a Színész Szövetség vezetőjé
nek, Molnár Dezső dr.-nak az a mentő ötlete, 
hogy a szinház tagjai alkalmas vendégekkel egy 
olyan darabot mutassanak be, amelytől a leg
jobbat várhatják. Ebben az esetben

a Sitnési Szövetség garantálja, hogy a bevé
tel elsősorban a színészekbe*  Jut

és csak a felesleget fordítanák a szinház hitele- 
rőtnek kielégítésére. Ezt a közbeeső megoldást, 
amely a színházat njahb kéthetes kényszerszü
netre ítélte, elfogadták és a szinház tagjai, 
Lázár Máriával és Törzs Jenővel az élükön, akik 
dicséretes buzgalommal siettek hajbanlevő kol
legáik segítségére, egy vigjátékszerü bohózatot 
kezdtek el próbálni.

Ezért Szabó Lujza nem büntetést, hanem 
a legnagyobb elismerést érdemli.

Minden részvétünk Szabó Lujzáé, aki 
ugylálszik áldozata lett a mai leépitéses és 
redukált gárslju világnak — ezen a diák
előadáson. Furcsa és szomorú, hogy az 
Operahái nem rendelkezik elég énekesnő
vel, aki

ilyen 
láthatná

esetekben beugrásszerűen váL
■ megbetegedett szinéssnö szere

pét.
a diákelöadáson Is maradéktalan 

Operaház- 
az ország 

s. z.

Elvégre 
művészetet kell produkálni az 
nak, amely annyi pénzébe kerül 
polgárainak.

Táncmatiné 
az Operett színházban

Valóságos tbeatre-paré jellegű előkelő köiön- 
séggrl telt meg vasárnap délelőtt a Fővárosi 
Opereltarinház. A színpadon a Szentpál-csoport 
nagyszerű fegyelemmel a modern mozgásmüvé- 
szét diadalát hirdetik. Az első szám: egy áhlta- 
tos bibliai táncszvit. Szentpál Olga koreográfiá
jának nagyszerű csoportkompoziciól. ábitatos
elképielésci és megoldásai a legtisztább művé
szet. A második szám: Dohnányiné-Galafrés 
Elza „Klnefonia" cimü uj pantomimje. BriJliáns 
az alapgondolat és brilliéns Szentpál Olga ko
reográfiája Nemkülönben a négy szólólánco*  : 
Bokor KAtalln, Bognár Dusi, Augner Tana és 
Bauer Lilla. Bauer Lilla egyébként: „a szenzá
ció!" Amikor jelenésének vége, 1200 ember tom
bolva tapsm Utolsó szám: ..Béby a bárban".

I

Csupa grotessk komikum, mulattató perulflázs. 
Jemnitz Sándor karmesteri pálcája alól pattogó 
JazS'Uiussike hangzik. A közönség remekül mu
lat. Az áhitatos „Dávld“-lól a burlexzkixerii 
„Béhy"-lg óriási skála dicséri Szentpál Olga mű
vészi alkotóképességét és remek pedagógiai 
késrségét (O—r.)

Preiean Annabella,
a két francia filmsztár sulvos motorkerekpar- 

azarancsetiensflga a rakosszantminaivi országúton
Prelsan iában és kezén serun meg. Annabella pedig 

Idegrohamot kapott
Ma délelőtt a Hunnia filmgyárból három 

autó és egy motorkerékpár kanyarodott ki, 
hogy a rákosszcntmihályi országúton egy itt 
készülő francia filmhez úgynevezett külső 
felvételeket készítsenek. A felvétel szerint 
Prejean motorkerékpáron hajtott, mögötte 
pedig a pótülésen Annabellának kellett he
lyet foglalnia. A felvétel a rákosszcntmihályi 
országúton nagy tömeg asszisztenciája mel
lett rövidesen meg is kezdődött és aztán épp 
a nagy tömeg zavarta a két kitűnő művészt 
abban, hogy a felvételt gyorsan abszolvál
ják.

Röviddel azután, hogy a felvétel megkez
dődött, Prejean gépe, szerencsére csak mér-

Filmpremierek
RETTEN EGY AUTÓBAN

Joe May egyetlen idei beszélőfilmje e 
Le:!!: hezsie;!;. Ck..:. KvUv.i egy
Joe May egyetlen idei beszélőfilmje e héten 

érkezik hozzánk. Cimc: Kelten egy autóban, 
főszereplője pedig a jelenlegi legnagyobb né
met filmsztár, a most feltűnt Magda Schneider, 
akit Budapest csak a legutóbbi hetekben fo
gadott szivébe. A bűbájos és kedves filmszínész- 
nő remek vígjátéki szerepet játszik végig ebben 
a mulatságos filmben. A német filmvigjáték és 
bohózat tetőpontját érte el Joe May ebben a 
rendezésében. Magda Schneider partnere Kari 
Ludwig Diel, egy angol színpadi sztár, aki Né
metországban mint filmbonviván csinált kar
áért.

A TEMPLOM EGERE
Vasárnap délelőtt díszelőadásban mutatta be 

a Főrum-fllmszinház Fodor László színdarab
jából készült ragyogó német bestólöfilmei. A 
templom egere — a német Gaál Francilka, 
Grete Mosheim volt, akinek szereplését — bár
milyen furcsa is a filmnél — gyakori nyiltsz.ini 
tapsokkal jutalmazta a díszelőadás közönsége. 
A ragyogó, fordulatos film másik főszereplő
nője, inübújos Chariottc Ander, mig a fírfl- 
föszereplöi: Hans Thimig, Paul Horbiger és 
Fritz Grünbaum. Bár a Templom egere cimü 
színdarabtól nem voltunk túlságosan elragad
tatva, annál jobban tetszett nékunk ez ■ film, 
amely a könnyes mosoly Jegyében született. 
A filmet a Royal Apollo fogja csütörtökön be
mutatni.

• JegyeMvéle! ax Alpár-fllmliei. A Rádiu» Me<r<» 
Filmpalota és a Kainara tilniszinháx Alpér GÍUa és 
Gusiav FrAMIeh «lsó btstélőfllmjéhex. » Megxiólnlt a 
szivem cimü íilmoperettbez a jegyelővételt ma délelőtt 
kezdi mea.

Hölgyek figyelmébe!

Biuzadluai
legújabb, legszebb kivitelben, készen 
vagy mérték szerint, selyemből, hab
selyemből, pupllnból legolcsóbban 
rantan jazset

SZÍNHÁZI napló
Színházak keddi műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZI Clfranyomoruság (7) 
VÍGSZÍNHÁZ: Máttáságos asszony Irnfíkja (8).
KIRALYSZINHÁZ: Miss Ismeretlen (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: AranytOst (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI Régi orfeum *8).  
VÁROSI SZÍNHÁZ; Vílegér.yetji • gat«.t>b«r (H«). 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ: Tüxmxdír («).
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Ngfelejlx-o. 57 (9). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD; Salamon vendégjátéka 
ROYAL ORFEUM: Tropikus expressz (5. ’0). 
KOMÉDIA ORFEUM: Kulíbrlászpartl (H«). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Kacagó mö<or (8. •). 
STEINHARDT SZÍNPADI Uj máwr (\9).

<a>.

A Fővárosi Operettszinházban e héten 
** szedelmes ivet köröztettek. Ez az

ve- 
-- ----  -------------- „. w. ii>

felszólítja a tagokat, hogy a szinház fenn
tartása érdekében mondjanak le ismét gá
zsijuk egy részéről. A kormány nem tud 
olyan gyorsan kigondolni egy tisztviselői 
gázsiredukciót, mint ahogyan a magánszín
házak azt a maguk számára kamatoztatni 
akarják. A színészek annál jobban furcsái- 
lottók a színház vezetőségének ezt a törek
vését, mert a Régi orfeum kasszahevétele

10
A Rádius-Metro Filmpalotában i 
Tánc az örvény felett, Iván Crawford 

első németül beszélő filmje.
A Kamura filmszínházban i Adolár, 
te csalsz, vígjáték, a főszerepben Hans 

Moherről és Georg Alexanderrel
é e»»k néhány n a oIf'

I

la.

sékelt sebességgel,
az árokba fordult.

Mindketten kissé megütötték magukat és mi
vel komolyabb baj nem történt, mosolyogva 
bár, de kissé idegesebben ismételték meg je
lenetüket.

A felvétel azonban másodszor sem sike
rült, mert most Is baleset történt, amely 

már súlyosabb volt az előbbinél.
A gép egy kilométerkőnek futott és felborult, 
Prejean a lábán és a kezén sérült meg, An
nabella pedig idegrohnmot kapott.

Mindkettőjüket a Car/ton-szállóbeli laká
sukra szállították, ahol ápolás alá vették 

semmivel sem indokolja azt, hogy a szili- 
házban gázsiredukció szükséges — legalább 
is a primadonna gázsiján kívül. A színé
szek természetesen nem mentek bele a 
gázsiredukcióba s a tárgyalás köztük és az 
Igazgatóság között folyik.
n elle Gabriella, a kiváló énekesnő né- 
** hány hónapi berlini vendégszereplés után 
hazaérkezett, hogy eleget tegyen annak a 
szerződésének, amely a pesti Operához köti. 
Relle Gabriella azonban, akit vendégszerep
lése alatt szomorú balsors üldözött, képte
len a fellépésre és ezért további szabadsá
got kért a pesti Operától, Relle Gabriellát 
ugyanis berlini tartózkodása alatt a premier
je estéjén autóbaleset érte. Mikor ennek 
idegmcgpróbáltatását kiheverte, táviratot 
kapott, hogy siessen Pestre, mert meghalt 
az édesapja, édesapja temetése után ismét 
visszautazott Berlinbe, ahol lejátszotta kö
telező fellépéseit, majd ismét hazajött. Va
lószínűleg jövőre nem lesz tagja a pesti 
Operának, hanem állandóan Berlinben fog 
énekelni.

evezetes napja van ma, hétfőn a ma- 
ÍJUn' filmgyártásnak Ma kezdték meg 

a műtermi előkészületeit az első hatalmon 
magyar hangos filmnek, amelyet külföldi 
méretek között készítenek el. A film írója 
Fülöp Ilona, elme „Tavaszi zápor", rende
zője a világhírű magyar: Fejős Pál, zene
szerzője pedig az egyre jobban feltűnő An
gyal László. A [dm egyetlen francia fősze
replőnője: Annabella. A többi szerepeket 
kizárólag magyarok játsszák. A szerződte? 
tési tárgyalások most folynak.
1Ufa választották meg Berlinben a Pen 

* & Club németországi testületének elnö
két. Alfréd Kerrt, a híres német esztétikus 
és kritikus lett a német Pen Club elnöke. 
Tehát Alfréd Ferr fogja vezetni pünkösd
kor a német írókat a Pesten tartandó Pen 
Club világkongresszusára

A Bethlenién Színház ttj műsort mulatott be 
tegnap, amely a jobbnál jobb kabaréfzá- 

mokban és darabokban bővelkedik. Meglepe
tésként hatott Kom pót hy Gyula, a kitűnő bon- 
viván fellépése, aki egy operettben és Sándor 
Gyula pompás grand-guignoljóban aratott nagy 
sikert. Rendkívül sokat tapsoltak a színház két 
nősztárjának: a remek Kende Máriának ét a 
szépen éneklő Verbőczy liánul;. A színház törzs- 
gárdájának minden egyes tugju megérdemli a 
dicséretet.

Eredeti operettbemutatá volt n bécsi Nemzeti 
Színházban. A színház bonvivánjának, G«- 

letta Ferencnek Lívia cimü operettjét mutat
ták be nagy sikerrel. Táblás ház tapsolta í*  
ünnepelte az operett szerzőjét és a címszerepet 
játszó Rökk Marikát. Sikere vott még Bánig 
Róbertnck, Fodor Artúrnak és Krámer Ferenc
nek. Az operett zenéjét dr. Kart Lajos szerezte

KETTŐ TEHYESZIETT IGftZGYünflY 
„1> F. R I. E N C ü L T I V É E.M 
450 pengő helyett.. . P *00  
650 pengő helyett... P 350 
ALKALMI VÉTELI

Jn ■ W W ÍKSZEnCJ.I.F.T ” Ma ■ JEy 1V„ K OYÓ-UTCA NÉGY.

T övőre valószínűen gazdát cserél a Bel- 
városi Színház, mert Heitat Jenő és 

Bródy Pál dr. társultak Werthcimer Ele
mérrel, hogy közösen igazgassák az uj Ma
gyar Színházat. Mindenki csodálkozik azon, 
hogy Heltai és Bródy otthagyják ezt a gyö
nyörű, intim színházat. A válasz erre a:, 
hogy a háziúr oly magasra szabja a Belvá
rosi Szinház bérleti diját, hogy azt a legna
gyobb jövedelmű szinház is alig tudja el
viselni. Nagyon kétséges tehát, hogy jövőre 
alkalmas bérlőt kap-e a Belvárosi Színház.

A fiatal Írógárda egyik igen tehetséges tagja: 
** Kuli László ma este nyolc órakor rendezi 
szerzői estjét a Wesselényi utcai Goldmark- 
teremben. A ttertől esten, amelyet Forró Pál 
és még Igen sokan mások lépnek fel. 
Lengyel Miklós lehetséges fiatal regényíró és 
Kreska Frigyes viszont április 17.én. vasárnap 
este tartják szerzői estjüket a leneakadémidu.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Bajnokot avattak Újpesten!...

5:0-ra győzte le a Ferencváros az Újpestet — A Bocskay is 
győzni ment Kispestre — A Budai „11" nem szerencsés Újpesten

Nem jöttek hiába Pestre a debreceniek.
Bocskay—Kispest 1:0 (0:0)

szokásos meccs előtti 
öltözőben, éppen

Győzött a Ferencváros!... — .száguldott 
villámsebescn n hír a vasárnapi alkonyai
ban. Nem kevesebbel jelentei! ez, mint azt, 
hogy

■ Ferencváros ölgólos győzelmi szériáját 
m újpesti porondon Is folytatta és ez

zel öli outi'át bajnokká avatta.
A nagy újpesti menü előétele a budai 

’derby volt. A külföldi (lírájáról diadalmasan 
hazatért Hadai II ismét újpesti levegőben 
kapott ki. A mull vasárnapon a házigazdá
tól, ezúttal pedig régi budai riválisától.

Debrecen csapata jött, harcolt és — 
győzött.

Csak minimális gól különbséggel ugyan, de a 
lényeg a fontos: két ponttal tért haza Kis
pestről. A csonka forduló negyedik mérkő

zése Kaposvárott zajlott le, ahol a Somogy 
és az Attila gólnélküli döntetlent vívott.

A bajnoki tabella

a vasárnapi ineccsek Után igy fest:
Játék Pont

1. Ferencváros 18 36 85:11
2. Újpest 17 27 50:23
3. Hungária 17 26 54:23
4. Bocskai 16 19 31:31
5. 111. kér. FC Ifi 16 28:35
0. Atilla 16 12 10:33
7. Budai 11 15 11 24:35
8. Somogy Ifi 11 17:31
9. Nemzeti 15 10 21:30

10. Kispest Ifi 10 20:39
11. S'ibnria 14 8 16:29
12. Vasas 16 fi 25:55

Markos
Jött fel a fővá

A fogadások kapcsán százezer pengő és a bajnoki cim cserélt 
gazdát az utolsó derbin

Ferencváros— Újpest 5:0 (2:0)

Takács II.

Nagy zeneszó fogadja 
n derby közönségét: dol
gozunk n Standard-mega- 
Ionok

— Ne hullasson köny 
nyel, hisz' könny nélkül 
könnyebb ... — Lábast 
Juci hangja szól, amit 
persze a drukkerek nem 
hngyhntnak megjegyzés 
nélkül.

— Persze, meccs elölt 
ne hullasson könnyet, ha 
nem azután? ...

Vájjon ki fog könnyet ejteni? Ez a nagy kér
dés. Nyílt n derbi s a fogadások özönét kötik 
még most is.

Beavatottak szerint százezer pengő cserélt 
gazdát vasárnap a fogadások kapcsán!

Gazdag város ez a Pesti Százezer pengő! Köz
ben megszületik u derbidül:

— Ne hullasson könnyet, ld»z pont nélkül 
könnyebb a txikis . ..

Tizenötezer néző — nngy izgalom s amikor 
kijön a Ferencváros,

óriást zengés, tempózás liaraan fel.

A B-közép és a Dumavár zászlói egymás
melleit lengenek. Sokan cselcpátét várnak a 
nngy közelség miatt, de erről szó sincs. Fe
gyelmezett szervezetek ezek, csak tempóznak. 
Jobbára a B-közép. A 28. p-ben P. Szabó vé
gigfut, már a kapufa tövénél tart, amikor Háda 
kezébe emeli a labdát. A nézőtér hullámzik. 
Nem sokkal később Sáros tör ki és gólt ló, de 
hendsz miatt már lefütyülte Majorszky az 
akciót. A közönség egy része zajong, aztán ez 
is elül éa jön a szünet.

REMEK GÓLOK: A FRADI BIZONYÍT.
Szünetben bőven van miről beszélni. Ar új

pestiek higgadlak és tárgyilagosak:
— Jobb a Ferencváros . . .
Ezzel szemben pedig az sem vitás, hogy az 

Újpest már nagyon régen fogott ki ilyen rossz 
napol. Nem sikerül semmi s a két gólos előny 
sok. Nagyon sok.

Szünet után mindjárt Toldi nagy offszájdról 
leadott lövése az eredmény, majd meg Turay 
bombája.

Auer P4 tini tárlót keltenek feltűnést.
Az 5. p-ben előbb P. Szabó, majd Sas labdáját 
menti a kapufa s nagy a fejcsóválás.

Auer óriási lövését Háda bravúrosan fogja.

Amikor az újságíró a 
látogatását teszi a kispesti 
akkor rajzolja Rozgonyi, 
a kitűnő hátvéd egy va
donatúj labdára tippjét 
és jóslatát:

3:2.
Nem is kérdezzük meg, 
hogy ki javára, u^y r» 
tudja mindenki, hogy 
eszerint Kispest győz ... 
Ideális az idő. A meleg 
napsugarak talán még 
Izzóbbá forralják a leve
gői-

Mintegy kétezer debreceni
rosba ezúttal,

igaz, hogy nagyrésze Újpesten fejezte be a ki
rándulást. Azért Kispestnek is jutott egynéhány 
száz. Szokatlan a zsivaj, mely valóságos nyelv
zavarrá fejlődik, amikor a feltűnően csinos, 
rikitós, kéksárga-dresszes debreceniek a pá
lyára futnak. Hiinm/er biró a következő csa
patokat veszi számba:

Bocskai: Fejér — Kutik, Remmer — Palotás, 
Móré, Marosi — Markos, Vincze, Teleki, Má
téi), Hevesi.

Kispest: Dénes — Rozgonyi, Hungler — 
Purczeldt, Törös, Keresztes — Domokos, Fürst- 
ner, Kormos, Csendes, Steiner.

Kispest nagyon ambicionálja a pontszerzést, 
de Teleki proílizü szabadrúgása az első percek 
legszebb momentuma. A túloldalon Dormos 
felsőlécet lő, majd Steiner jut protekciós hely
zetbe, de visszaél vele, mert a hatos sarkáról 
a palánkot döngeti meg lövésével.

A „Tempó Kispest!**  tuldörgl • „Hajrá 
Debrecen!**-!.

Majd sorozatos villámjelenetek zajlanak le a 
kispesti kapu elölt. Szép, élénk a meccs. A kis 
szűk pályáról gyakran mcnckszik ki a labda a 
kerítésen túlra. A heves iramban Steiner stopp-

Us cipője egy magas labdánál véglgsimitja Pa
lotás arcát, akit pillanatok alatt elönt a vér. 
Bekötözik, azonnal továbbjátszik. Szépek és 
gyakoriak a Bocskai-csatárok vizitjei, ám a 
kispesti védelem sem szívbajos. Különösen 
Hungler jeleskedik. Hja, a régi Fradi-rutinból 
nagyszerűen lehet élni. Még ebben a nehéz 
világban is ...

A második félidőben azután nyilvánvalóvá 
lett, hogy a Bocskai-védelem éppen olyan 
rossz, mint a kispesti csatársor. A Bocskai- 
akciók nyomasztóan peregnek. Teleki mesterien 
irányit és kitűnően lő is. A 7. percben esik a 
meccs egyetlen gólja. Ismét a pirosfekete kapu 
elé terelik a játékot, ide-oda pattog az engedet
len labda, v-égül Teleki Markoshoz passzolja, 
aki nagy rösscl már csak a kornervonalon éri 
el s hihetetlen éles szögből lő. A labda, a kö
zönség ámulatára a hálóban táncol. Mindenki 
úgy látta, hogy oldalhálót lyukasztva jutott a 
kapuba. Kispest védelme is reklamál s gól- 
kick-et akar ugrani.

De a bíró újrakezdésre Int. 1:0.
Kispest védelme ragyogó. Ennek ellenére a' 
következő percben Dénes csak hallatlan sze
rencsével ment egy újabb gól-alkalmat. A deb-< 
receniek fölénye megsemmisítő. Direkt „ége
tik**  a kispestieket. Látszik, hogy nekik van 
krematóriumuk... Az utolsó tíz percben Kis
pest ráeszmél, talán még nincs elveszve a két 
pont.. . Bele is ad mindent a játékba. Közben 
mégis a Bocskainak állt a góllövés. De ebből 
nem lelt tragédiu, mert komikumba fulladt. 
Ugyanis Dénes a 16-oson kívül futott ki Mán 
kos elé s lábbal védte a labdát. De mint ilyeiw 
kor általában történni szokott, pont az ellen
fél elé gurította. A labdát Teleki stoppolta s 
messziről szép lebegős lövést küldött az üres 
kispesti kapura. Már-már tényleg a levegőben 
lógott a gól, amikor a megrémült bekkek me
zőnybe fejelték a labdát.

A tudósításból megállapítható, hogy Rozgonyi 
jobb játékos, mint tippelő.,,

„Budai derbi" Újpesten
III. kér. FC-Budai „11" 2:0 (1:0)

Az Vlpcst tapsol kap s megállapítható, 
nrm a honi e/tapalnak san nngyobb kö

zönsége.

KEZDŐDIK...
A Ferencváros: lláda — Takács I, Korányi — 

lyka, Sárost, Lázár — Tánc.zer, Takács, Túrái, 
Toldi, Kohut, az Újpest: Acht — Kővágó, Dudás 
— Borsányi, Volentik, Szalay — Sas, Auer, Sá- 
ros, Jakube, P. Szabó összeállításban néz far- 
kasszcinct egymással.

Nap ellen a Ferencváros kezd, szédítő iram, 
rajtaütés, bárom fejes, két lövés a kapura: ez 
a: első pere. A tncesbiróval baj van, ebből do
bás lesz az 5. percben.

Turay passza Takácshoz röppen, kél lé
pést Irat s aztán ... a léc alatt rezzen a háló. 

1:0.
A zöld-fehérek szédü

letes technikával dolgoz
nak. Sárost és famulusni 
ragyogó ütemben őrölik 
az ellenfelet. Pedig most 
jnég Újpest is rnjtázik. 
Jakube és Auer lövései 
messze elkerülik n báléit. 
Nincsen derbire hangol
va ma h két összekötő. A 
támadásaik mégis szé
pek. A Ferencváros 
azonban gazdaságo^bb 
és pontosabb. A 21. perc
ben

Kohut beadása átfut mindenkin. Takács 
résen áll, Aeht eléje fut. Takács kldrlbllil, 
dr háttal áll a kapunak s Igy Inkább Toldi 
elé tálal, aki bombnlövéssrl fúrja a labdát 

a hálóba. 2:0.

Remény éled a lila-fehér táborban:
— Kicsi belejött . . . nincs hibái
Néhány perccel később azonban összecsap 

/ládával és hiába masszírozzák, lesántult. Bal
szélső lesz egy ideig, aztán végleg kiáll.

Ezen fordul meg as Újpest sorsa.
Felbomlik a csapat. Nincs labdáttarló csa

társor s igy a hátsó formációknak össze kell 
roppanni. A 12. percben

Toldi csavart lövése végtgsuhan a fron
ton, Tünczer azonban elcsípi s a labda a 

kapufa tövében köt kl. 3:0.
Nagy az öröm a zöldfehér táborban. Koc

sányi fantasztikus arányokban dolgozik, min
denkit kisegít, de hiába minden. A fél pálya 
kiadó s a 29. p-ben

csodás ferencvárosi akció adja meg a ke
gyelemdöfést a III emberre csonkult UJ- 
pestnek. Turay—Toldi—Takács—Tüncser— 

Takács: hat husás, nincs mentség. 4:0.
Acht és a védelem gőzerővel dolgozik, Bor

sányi a csatársorban próbálja menteni a ment
hetőt, közben pedig az ötödiket reklamálja a 
közönség. Nem sokáig kell várni. A 40. p-ben

A „budai derbit'* Új
pesten is megnyerte a 
III. kér FC a Budai „11“ 

a

HAJT)!

A játék a 
saival indul, 
is lekésnek.

Budai „11** igen tetszetős támadó
dé csatárai két pompás helyzetben 
A kerületiek inkább lefutásokkal

ellenében, amelynek 
sérültek miatt

fölforgatott csatár
számtalan ked- 
gólhelyzetet ki
hagyott.

ellenére az újlaki 
győzelme megér-

Ennek 
csapat 
demelt, mert tö 
benne az egység 
határozottság.

operálnak, amelyek egyikéből Hajós remek lö
vése alig jut a léc mellé. A 39. percben Fenyvesi 
gólnak látszó lövését Horn az utolsó pillanat
ban menti kornerre. Ebből

Győry II. kapja a luhdát, amelyet helyezve 
góllá értékesít ~

Szünet után az első percben Polgár bombá
ját Biri csak elvetéssel tudja föllartuni, a labda 
Bachmann elé pereg, de ö kél lépésről az üres 
kapu mellé guritja. A kerületi csapni most töb
bet támad, mint ellenfele, Győry 11. éles lövé
sét azonban a kapufa hárítja el. A 31, percben 
egy jobbról beadott labdát

Győry II. átenged Hajósnak, aki nz ellen-
tCHUSHft

rt NyviSi

BlaSuo

BLASCO (DE NEM 1BANEZ) ÉS BACHMANN 
(DE NEM DZSESZ-ZENÉSZ) EGYESÜLT ERŐ
VEL GÓLHOZ JUTTATJÁK A DEBÜTÁLÓ 

HAJÓST. 2:0.
kező alsó sarokba gólt rúg (2:0).

A Budai „11" most kissé „rákapcsol", a 
percben 11-est is ér el, de Stancsik lövését 
kivédi.

Az uj miskolci jobbszárny kaposvári premierje
Somogy —Attila 0:0

40. 
Biri

Lyka helyet cserél 
Töncserrel és jól cen
terei, Toldi éles, vad 
fejessel spricceli sa
rokba a labdát.

5:0.
— öt null! — harsog

ják a tribünök. Feltartott 
kézzel, fasiszta módra 
integetnek, de a tenyér 
nyitott.

— 50!

Kaposvár, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának tetefonjelen- 

tése.) Még másodikligás korából fejlődött ki a 
két csapat körött a rivalizálás. Most pedig az 
első ligában való bentmaradás élet-halálharca 
varázsolja izzóvá a huszonkét játékos talpa 
alatt a kaposvári talajt. 
Direkt vidéki birót kér
tek s el is jött n győriek 
jóhirnevü játékvezetője: 
Koch Sándor. Meglehetős 
ideges hangulatban állt 
fel a két csapat.

Somogy: Váll — Mik- 
lős, Joós — Egry, Péter, 
Györffy — Mészáros. Be- 
recz, Kármán, Pethő, 
Tunyoghy.

Attila: Szemző — Va
dász, Dankó — Szabó, 
Sós. Pogány — Ilaar,az 
Buzássy, Rudas, Magyar, 
Szik íny.

Tehát ■■ Atilla teljesen n| jobbszárnnyal 
utazott Kaposvárra.

Szombaton este igazolták le villámignzolással. 
A kaposváriak még nem szerezlek pontot a ta
vaszi szezónban, tehát ma feltétlenül szerez
nek ... Komoly és erős ofTenzivába kezdenek 
már az első perctől kezdve Kármán lövése 
alig süvít el a kapuléc mellett. A miskolciak 

I semmiféle komolv akciót nem tudnak kezdeni. 
I A meccs sorsa teljesen Somogy krzéhen van. 
I Lövés lövést követ. Korncrck, kapufák s tűin-

Haar, 
uj miskolci jobb

szélső.

Akar oicson ruhazkodrit
Helv Árnál úri ruh»-«i«lon,

(V.. IrAsyt n ti. i. i. ■«. t. mAr w - P-tól k*<nli  
■éret errrlnt prObAvsl öltönyt, teloltOt.

fordítást, tasoorannkál olcsón villát.

Egy hét alatt ez a ne
gyedik 5:0áj mérkőzés. Toldi.
Nagyon belejöttek a vczetőcsnpatok. Nagy 
rsókolódzások jelzik a fradisták határtalan
örömét. Okuk van rá — bajnokot avattak va 
sárnap Újpesten.

den, ami izgató, csak gól nem esik. Ennek pe
dig nemcsak n nagyszerű miskolci védelem, 
hanem a tehetetlen somogyi csalárson is oka. 
A 20. percben Somogy mégis megszerezhetné a 
győztes gólt tizenegyesből, amelyet Dnnkó 
miatt Ítélt a biró. Péter nngy erővel lőtte a 
büntetőt, amely fclsőlécről vissznivel s a rá
futó Péter fejelését azonban a bírói síp meg*  
akasztotta.

A második félidőnek is ez volt a képe. Soro
zatos Somogy-lámadások közben Egry és Ma
gyar egy magas labdára egyszerre ugrottak fel, 
amikor is Magyar a földrezuhnnt és kulcscsont
ját törte. Az ham alig lanyhult, de gól a to
vábbiakban sem született. Az Attila közvetlen 
védelmének köszönheti n megmentéit pontot, 
viszont a Somogy csatársor nélkül megeléged
het az eggyel is ...

Az uj kerékpáros-évad 
premierjén egy kezdő futotta 

a legjobb időt
A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 

rendezte nz évadnyitó országul! kerékpáros
versenyt a gödöllői országúton, 100 kilométe
res távon. A verseny érdekessége, hogy

a nap legjobb Idejét egjr kezdő versenylót 
a pestújhelyi Hamar futotta.

A verseny eredményei a kővetkezők:
I. osztályú főversenyzők: 1. Rusovszkv (KAC) 

3 ó. 31 p. 45 mp 2. Szenes (MTK) 3 ó. 50 p. 03 
mp. 3. Orczón (Törekvés) rajta.
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ti. osztályú lóverseny: J. peck já^, (po|. 

Ui) > ó. 30 p. 20 mp., 2. Schmidt (MTK) rajta. 
3. Vitéz (Nyomdász) rajta.

Haladók: 1. Droba (Postás) 3 6. 39 p, 55 mp 
9. Simon (Beszkár) rajta. 3. Gál (Nyomdász) 
rajta.

Kezdők i>rp«enpe.- 1. Hamar (Pestújhely) 3 6 
>4 p. 08 mp. A nap legjobb ideje. 2. pellán 
(Szentlörine) rajta, 3. Knczián (magánkerékpá- 
ros) rajta.

A Szeged FC megerősítette 
vezető pozícióját

A második liga frontján igen érdekes mér
kőzés volt Soroksáron. A Szeged FC riválisa, 
a Soroksár ugyanis a saját pályájára hozatta 
fel a VÁC által a szegedieket, hogy megnehe
zítse azok győzelmet. A Szeged FC azonban az 
idegen környezetben is megállta a helyét s 
2 :.-0-ás félidő után 3 .- 0 arányban biztos és 
megérdemelt győzelmet aratott. A Szeged FC 
ezzel a bajnokság élére került a egyik legnehe 
rebb ellenfelét lerázva magáról, pozícióját meg
erősítette. Most már alig vitás, hogy ne nyerné 
nieg a második liga bajnokságát. Á Pécs-Bara 
nya a Rákospalota ellen pontosan a Szeged 
eredményét 3:0 (2:0) állította be. A Maglód 
4: Ó ra győzött a Terézváros ellen, mig a BAK 
TK 4:1 (2:0) arányban értékes győzelmet ara 
főtt a szép eredményekkel dicsekvő ETC FC 
ellen.

A Törekvés ismét leadott egy 
pontot

Az elsőosztályu amatőr bajnoki mérkőzések 
több meglepetést hoztak. Az utolsó helyen 
kullogó BEAC és III. kerületi TVE kiesési dér- 
byje az egyetemisták 3:0 (2:0) arányú győ
zelmét hozta. A második félidő 30. percében a 
biró sértegetése miatt félbeszakadt a mérkőzés. 
Az országos bajnok Törekvés egyik legerősebb 
riválisát, a Beszkárt kapta ezúttal ellenfelül. 
»melynek kénytelen volt egy értékes pontot 
étengedni, miután a mérkőzés 2:2 (2:1)
arányban végződött. A Törekvés tehát jelenleg 
egy ponttal az FTC és a Beszkárt mögött van 
v tabellán. Az FTC rossz napot fogott ki, de 
igy is 2 : 1 (1:0) győzelmet vívott ki a Fér. 
Vasutassal szemben. A nap másik meglepetése 
r „33" FC győzelme a kitűnő MA VÁG ellen 
2:0 (1:0) arányban. Az UTE és az MTK, a 
két évtizedes rivális küzdelme az újpestiek 2 : 1 
(1:0) győzelmét hozta. A BSE—URAK meccs 
4:3 (4:2), ■ Postás—Elektromos 2:1 (0:1) 
eredménnyel zárult.

A tennisz évad első eseményén 
az amatőrök győztek 

a professzionalisták fölött
Az uj tenniszévad nyi

tánya az amatőr-profesz- 
azionalista mérkőzés volt 
a margitszigeti center- 
courton, amelyet előkelő 
közönség varázsolt szom
baton és vasárnapon szí
nessé. Megjelent azon a 
kormányzó nejével és 
leányával, Somssich gróf 
és még sokan a társaság 
tagjai közül.

A három délelőtti mér
kőzés közül az amatőrök

Drjetomszky ujabb kettőt nyertek, 
"gy hogy délig 4 :2-re 

Alii a mérkőzés. A délelőtti eredmények: 
Ascher—Perák 3:6, 8:6, 7:5. — Drje-

tomszky—Izsák 6:3, 6:1. — Straub, Bánó— 
Ferók, Schmidt Ottó 4:6, 3:6.

Délután: Bánó—Zeit ler 7:5, 6:2. — Gabro- 
vitz—Schmidt Ferenc 7:5. 6:8, 7:5. — Gr. 
Zichy, Drjetomszky—Izsák, Dömcr 15 : 13, 
6:2.

Uj tehetségek a MÖSz 
válogató versenyén

A küszöbön álló magyar-osztrák válogatott 
boxmérkőrésre a MÖSz vasárnap válogató ver
senyt rendezett abból a célból, hogy néhány 
uj tehetségnek módot adjon az erősebb ellen
felekkel való küzdelemre. Az Ökölvívó Szövet
ség akciója sikeresnek is mondható, amennyi
ben a publikum érdekes mérkőzéseknek lehe
tett tanúja.

Első párként Kubinyl NSC—Lovas BTK lép- 
a ringbe. Élvezetes, szép küzdelem után 

Kubínyi pontozással győzött. A bantamsuly 

Énekes. Szigeti

küzdelmében Énekes B. Vasutas—Haranghy 
MÁV találkozása nem lehetett vitás: az 
Európabajnok Énekes pompás technikájúval 
mindvégig dominált ás biztosan győzőit.

A pehelysúlyban Fogas BTK és Dalos BTC. 
találkoztak. Az angyalföldi bokszoló megér
demelt győzelmet aratott ellenfele fölött. Ez- 
után Kondorosig MAC—Andor/er NSC kflz 
delme következett, amelyből az egyre fejlődő 
NSC-lsta szerezte meg a győzelmet. Igen nagy 
érdeklődés előzte m<g Kőkapunk, a Bajai 
Sport Egylet tehetséges ökölvívójának a be
mutatkozását. A vidéki versenyző teljes mér 
fékben igazolta az előlegezett bizalmat és nagy 
•zerü ütéseivel szinte „kikészítette" Ecsegit 
ÍFTC). A közönség szép teljesítményéért nagy

ovációban részesítette. Ezután Vargha HAC és 
Katona Törekvés léptek a ritigbe. A berni In*-  
mezöj boxoló volt a jobbik és Igy győzelme 
megérdemelt. Nyolcadik párként Szigeti FTC 
é*  Jeles BTC meccseitek. A zöld-fehér bokszoló 
remek technikájával és erős ütéseivel alaposan 
,.helybenhagyta" ellenfelét, akit csak a gong 
mentett meg a kiütéstől. Ulóljára Köröst

„slafétabokszolást"
vívott Bárány (B. Vasutas), Rózsa (BTK) és 
Farkas (B. Vasutas) ellen. Az NSC válogatóit 
ökölvívója mindhárom menetben fölényesen 
bánt el ellenfeleivel.

Jó eredmények a Ludovikások 
uszóversenyén

A Ludovika Akadémia Sportegylete a Rudas
fürdő uszodájában vasárnap országos főiskolai 
uszóversenyt rendezett, amelynek eredményei 
között több figyelemreméltót találunk. A ver
seny a rendező egyesületen kívül a BEAC és a 
MAFC uszógárdáját is cgybcgyiljtötte. ugv, 
hogy 0 főiskolások találkozása igen érdekes 
küzdelmeket hozott. A részletes eredmények a 
következők:

100 in gyorsuszás: 1. Jung Béla BEAC 1 p 
02.8 mp. 2. Zabrák BEAC 1 p 06.4 mp. 3. Pil

lér MAFC 1 p 07 mp.
W0 m mellúszás: I Ftdler BEAC 2 p 59.8 

mp. 2 Stefka MAFC 3 p 04 mp. 3. Perényf 
MAFC 3 p 06.6 uip.

100 m hátuszás; 1. Mártonffy LASE 1 p 15.7 
mp. 2. Schirschich MAFC 1 p 214 mp. 3. 
Mann LASE 1 p 25.2 mp.

fX100 m gyorsuszóstaféta: 1. BEAC A) csa
pata 3 p 43.2 mp. 2. Lase I. 3 p 55.8 mp. 3 
BEAC B) csapata 4 p 22 mp.

3X100 m vegyes staféta: 1. BEAC 3 p 535 
mp. 2. MAFC 3 p 56.8 mp. 3. LASE 4 p 13.4 
mp.

400 m gynrsuszás; 1. Pillér MAFC 5 p 232 
mp. 2. Zábrák BEAC 5 p 31 mp. 3. Jung BEAC 
5 p 33.6 mp

3X60 m junior gyorsuszóstaféta: 1. BEAC 1 
p 50.8 mp. 2. MAFC 2 p 02 mp. 3. LASE 2 p 
08.2 mp.

60 m junior gyorsuszás: o. Csik BEAC 35 
mp. 2. Hajser BEAC 40 mp. 3. Scharbert MAFC 
40.6 mp.

100 m junior mellúszás: 1. Prrényi MAFC I 
p 27.8 mp. 2. Tcffcrt BEAC 1 p 28 mp. 3. Sziits 
LASE 1 p 32 mp.

3X60 m junior vegyes staféta: 1. BEAC 2 p 
16.0 mp. 2. MAFC 2 p 20 mp. 3. LASE I. 2 p 
21.2 mp.

Legyőzték a múlt évi bajnokot a birkózó csapatbajnokságon
A birkózó csapatbajnokság délutáni küzdel

mei során folytatódlak a meglepetések.
Aa UTE, a multévl bajnokcsapat vereséget 
szenvedett a Budapesti Vasutas Sportklub

tól,
inig a MAC tartalékos együttese is elegendő 
volt az FTC legyőzésére. A délutáni eredmé
nyek a következők:

Törekvés—MÁV 6:1. A Törekvés csapatából 
Pataky, Horváth, Kovács, Matuska, Göndör és 
Soltész, a MÁV csapatából Nagy győzött.

B. Vasutsa—UTE 4:3. A Vasutas csapatból 
Bányász, Szendg, Hegedűs és Barbarics, az. 
UTE-ból Beke, Próka 1. és Horling győzött. 
Hegedűs tussal győzte le Kárpátit.

Herralnamezől AC—MTE 4:3. A HAC csapa
tából Széli, Kamarás, Pető és Sárái, az MTE- 
ből Hegyi, Kertész és Obláth győzött.

MAC—FTC 4:8. A tartalékos NAC-csapatban

KÜLFÖLDI SPORTKDPLÖ
A Nemzeti pozsonyi veresége

Bratlslava—Nemzeti 3:1 (2:0)
Pozsony, április 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A szabadnapos Nemzeti vasárnap 
3500 néző jelenlétében, a dunaszerdahelyi 
Marczinkovils biró vezetésével a pozsonyi 
Bratislava vendége volt.

A mérkőzés nem hozott sikert a fekete
fehér színeknek, amennyiben

VILÁGSZEMLE
* VASAS NAGYVÁRADON JÁTSZOTT ÉS 

GYŐZÖTT.
Nagyváradról jelentik: A Vasas vasárnap 

délután a Nagyváradi AC és a Törekvés csa
pataiból alakított együttes ellen játszóit és 
3:2 (1:0) arányban győzött.

NEHEZ OLASZ GYŐZELEM PARISBAN.
Pártiból jelentik: Az Európa-Kupa győztes 

olasz reprezentatív együttes vasárnap 55.000 fő
nyi közönség előtt játszott Páriában Francia
ország válogatott legénységével. A mérkőzés 
rendkívül Izgalmas volt. A franciák lőtték a ve
zető gólt s ezzel az előnyükkel fordultak a má
sodik félidőbe. Szünet után az olaszoknak sike
rült kiegyenliteniök és emberfeletti küzdelem 
után a győzelmet is megszerezniük. Az olasz vá
logatott csapot messze van két év előtti formá
jától.

HENNE UJ MOTOROS VILÁGREKORDJA.
Bécsből jelentik: A müncheni Henne, a kiváló 

német motorkerékpáros-versenyző vasárnap 
Bécsben gyorsasági világrekordkisérletet tett a 
Neunkirchener Alléé beton-utján és B. M. W. 
gyártmányú motorkerékpárján 232 órakiloméle- 
res teljesítményével uj gyorsasági világrekordot 
állított fel.
AZ ADMIRA KERÜLT AZ OSZTRÁK BAJ

NOKSÁG ÉLÉRE.
Bécsből jelentik: Pécsnek nagy napja volt. 

A hülteldorfl-pályán óriási érdeklődés mellett 
játszották le az Admira—Rapid mérkőzési, 
mely a rendkívül nyílt bnjnokl küzdelembe 
ujabb változást hozott. .4 meccsel az Admira 
2:f (1:1) arányban megnyerte és igy 27 pont
tal a bajnoki tabella első helyére került. A 
második helyen a Viennn van 26 pontiul, mig 
a harmadik helyet a Rapid okkupálla 25 
ponttal. A derby-meccset a WSC—llakoah 
találkozás előzte meg, amely 1:1 (1:0) dön
tetlen eredményt hozott.

A SPÁRTA NAGY FORMÁBAN VAN
Prágából jelentik: A cseh profiligában a 

Rohemians 6:2-re győzött a Nachod ellen, a 
piheni Vietoria 1 :1-re végzett a Teplitzer FK 
vnl szemben, mig az Ismét pompás formában 
lévő Sparta 6 : 1-re verte a Kladnot. A DFC

Foto Amatttrük!
Felvételeit azonnal kidől ■otzuk. Kz 0s<ws fotoetklek 
szakOzlete. FÖR8 TÉR Z.OLTAN, Maieum körút <0. 
Telefon: S-SMB. 

viszontláttuk Papp Lászlót, akinek Fehér 1. 
volt az ellenfele. A MAC.hói a két Zombory, 
Papp László dr. és Ambrus dr. győzött, az 
FTC három győztese Csiszár, Tunyoghy és 
Badó volt.

Tunyoghy. Papp László dr.

n Bralhlava 3:1 arányban győzte le pesti 
vendégét.

.4 Nemzeti az első félidőben igen gyenge 
játékot produkált. A szünet után a csapat 
magára talált ugyan, de ekkor is védekező
játékra kényszerült. A Bratislava góljait 
Sorai, Sírba és Bulla lőtték sorrendben, mig 
a Nemzeti egyetlen gólját a pozsonyiak vé
delmi hibájából Bihámi szerezte.

barátságos mérkőzés keretében 8 : ! arányú 
győzelmet aratott a Viktória Ziskov ellen. Kül
földi vendége is volt vasárnap a cseh-szlovák 
futballnak. A bécsi WAC Brünnben játszott a 
Zsidenice ellen, amelyet 8 :3 arányban legyő. 
zötl.

A SVÉDEK NEM VESZNEK RÉSZT 
AZ OLIMPIÁSZON

Stockholmból jelentik: A svéd olimpiai 
bizottság vasárnap tartott ülésén elhaló 
rozín, hogy a los-angelesi olimpiászra nem 
küldi ki versenyzőit.

A svéd sportélet vezetői együttes megbe
szélést tartottak és helyeselték az olimpiai 
bizottságnak a súlyos gazdasági helyzetre 
való tekintettel hozott határozatát. Az összes 
előzetes megállapodásokat, igy az atléták 
szállítására, ellátására, stb. vonatkozólag, 
azonnali halállyul érvénytelenítették.

PONTOSAN EGY TUCAT.
Comoból jelentik: Az olasz B. válogatott 

csapat vasárnap Comoban Luxemburg repre
zentatív csapata ellen 12:0 (6:0) arányú fölé
nyes győzelmet aratott.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A Dunakeszi „Magyarság" győzelme 1 
Nemzeti tartalékcsapata főllitt. Dunakeszi „Ma 
gyarság"—Nemzeti B) 3:1 (2:1). Az Üllői.úti 
pályán lejátszott meccsen a kitűnő vidéki együt
tes szép játék után megérdemelten győzte le a 
Nemzeti (artalékcsnpalát. Góllövők: Ányos, Fain 
II. és Rretsrh, liléivé Wéber (öngól).

X Hossr.utdvfutóversrny a gttdllllől ország
úton. Az ESC vasárnap délelőtt 10 kin-es futó
versenyt rendezett a gödöllői országúton. A 
versenyen nz ESC 3, nz MTE. az OTE, a BEAC 
1 — 1 csapoltál indult. Egyénileg Gégény (ESC)

500' lakner Bácsi Gyermekszinháza 
öt évvel eielőtt kezdi*  mflkftdiiet. Jl*4  *»«írn*»  
délelőtt a Vlzuinbiisbso tartja

DGO.Ik
előadását, amelyen színre kertit a legnagyobb sikert 
aratóit pyermekoperetl;

AYGYALKA
As eldadéson Margtl néni mezéi. tovAoM fellép

nek mindszok. akik ehhez a ragyogd eredméaybte 
1. ívé teles lehetséJflkkel addig is hozrUéruIlak.

győzött 34 p 15 mp-es idővel, klubtársai: Ma
jorosi és Belházy elölt. A csapatversenyt az 
ESC A) csapata nyerte a B) és az MTE elölt.

X Vidéki futballercdményck. Pécs: PVSK— 
PEAC 3:2. (A délnyugati nmalőr derby.) — 
Miskolc: DVTK—SSE 2:0. — MVSC—-OVTK 
0 :0. (L oszt, bajnokság.) — Sopron. Szombat
helyi MÁV—Soproni FC 2 : 0.

X A diplomata rscrkészHtik. Európa nyűgei! 
és északi részén, nemkülönben az Egyesült Ál
lamokban ériékes ifjúsági mozgalom r’akult ki 
néhány év óta. Az uj mozgalom: a diáklevele
zés, amelynek az a lényege, hogy a fiuk hasonló 
korú külföldi társaikkal levelezésben állanak. 
A leveleket egymás anyanyelvűn írják, amelyet 
azután a hibák kijelölésével rendszerint vissza 
is kapnak. Ez az értékes pedngóginl szempont
ból felbecsülhetetlen akció, az élőnyelvek be
gyakorlását propagálja, do ezenfelül bőségesen 
nyújt alkalmat földrajzi, néprajzi és történelmi 
ismeretek gyarapítójára is. Magyarországon 
cserkészek vesznek részt elben az akcióban, a 
Cserkészszövetség közvetlen ellenőrzése mellett. 
Már az akció megindulásakor oly nagy szám
ban jelentkeztek cserkészeink, hegy n szövet
ség képtelen volt ellátni a fiukat megfelelő 
számú külföldi elmekkel. A magvar fiuk teljes 
mértékben átérzik nz általuk vállalt diplomá
ciai misszió súlyát és a levelezési akció népsze
rűségét misem bizonyítja jobban, mint ar a kö
rülmény, hogy az ország minden részéből 1270 
fiú levelez külföldi pajtásaival, akiket a gödöl
lői világjamborce alkalmából személyesen is 
alkalmuk lesz megismerni.

A Maurer-emáékversenyt 
az NTE nyerte

A Nemzed Torna Egylet vasárnap délután 
Szentkirályi-utcai tornacsarnokában rendezte a 
AAiurer János emlékversennyel kapcsolatos or
szágos tornaversenyét. A verseny, amelyre igen 
szép számmal neveztek, érdekes és szép küzdel
meket hozott. A Maurcr emlékversenyt, amelyet 
az idén müszabadgyakorlatokra irtok ki, u NTE 
kitűnő csapata nyerte meg, a TFSC együttesével 
szemben. A részletes eredmények a következők:

Maurcr János emlékverseny müsz'ihudgyakor- 
lattál: 1. NTE 52 ponttal. 2. Tb'SC 4’).70 ponttal-

Hölgyversenyszámok: Helyből távohigrás: I. 
Bnlkánvi Lenke TFSC 252 cm. 2. Bogvó Gyöngyi 
TFSC 234 cm. 3 Egressy Judit TFSC 221 cm. 
4. Csák Ibolyka NTE 220 cm. — Kötélindszás: 
1. Balkányi Lenke TFSC 3.1 mp. 2. Szeleczky 
Kata NTE 3 8 mp. 3. Csák Ibolvka NTE 4 5 mp. 
— Kezdők versenyszámai: Korláton: 1. Schumy 
Géza TCSC 36.90 ponttal. 2. Kecskeméti Gábor 
TFSC 36.80 p. 3. Gittinger Ede OTE 36.10 p. 
4. Elek Pál VÁC 32.80 p. — Nyújtón: 1 Kecske
méti Gábor TFSC 36.10 ponttal. 2. Beichert Já
nos OTE 33.4 p. — Műszubadayakorlatban: 1. 
Schumy Géza TFSC 37.90 pontiul. 2 Gitlinger 
Ede OTE 36.90 p. 3. Blkfalvy András NTE 
36.50 p. — Haladók versenyszámai: Lovon: 1. 
Elek Pál VÁC 53.30 ponttal 2. Visky Antal NTE 
53 p. 3. Hermann István NTE 46 p. — Gyurii- 
hintán: 1. Kiéin B la NTE 36.30 ponttal. — 
Miiszabadgyakorlalokbaiv 1. Daka Imre NTE 
38 40 ponttal. 2 Ifj. Sz.uk Géza NTE 37.30 p. 
3. AVinkler Pál 36 80 p. — Képzettek gyürühinta- 
versenyében: 1. AVinkler Pál NTE 37.80 ponttal.

LÓSPORT
Tékozló nyerte a nyílt handicapet

A favorit pár is megszűnt a miting vasárnapi 
negyedik napján, sőt a második futam Komám 
uram győzelmével meghozta a szezón első szen
zációi kvótáját. A favoritok közül egyedül 
Diadal nyert s legsúlyosabban Prunus veresége 
érintette a ring fogadóit, amely annál kirívóbb, 
mert Islállótársa, Napfolt verte meg. A nap fő
számában Tékozló végigvezetve fölényes 11 
verte ellenfeleit s a nagy favorit Ibiktisfól még 
a második helyet is elvette Suta. Teljesen |ia- 
mis verseny volt a handicap, amelyben A‘o- 
mámuram győzött Igen könnyen Mirjam és 
Pici ellen. Győzelmére több mint huszonhét- 
szeres osztalékot fizetett a totallzatőr. Heves 
küzdelem után nyerte meg Lármás II. Relly el
len a Welter handicaput. A részletes eredntfnv 
a kővetkező:

I. FUTAM. 1. Mr. Corner Diadal (6:10) Csula. 
F. in ; Nimolé, Admirális. Tót. 10:14. — If. 
FUTAM: 1. Szigeti N. Komámnram (10) Csuta.
2. Mirjam (5) Sejhal. 3. Pici (10) Vrabcl. F. m.: 
Zslvány. Maris, Rózsám. Gorodluck. Emlék. 
Arme Gredl, Africanus, Sllner Ring. Tót. 10:272. 
71, 30, 59 _ III. FUTAM. 1. Borbénvi T. Té
kozló (4) Csuta. 2. Suta (10) Korpián T. 3. 
Ibikul (pari) Sejbal. F. m.: Szitty mér, Igaz
gyöngy, Vágjad, Köbeiül, Szeles III., Nirvána. 
Tót.: 10'98, 21. 25, II. - IV. FUTAM. I. gr. 
Pejarsevich 1. Napfolt (12) Klimscha. 2. Prlmus 
(3 rcó) Gtilai. F. ni.: Galiba. Príma. Tót.: 10 12. 
—• V. FUTAM. 1. Horthv I. Lármái II. (3) 
Csaplór 3. Relly (4) Sejbal. 3. Fuvolás (10) 
Szekeres. F. m.: Stinbn. Consul, Show Whíte, 
Finum Rózsi, Csatlós, Pervesztes. Suhanc. Bá
róné. Tót : 10:45, 20. 14 .52. A kellősfogadások 
kvótája a Komámuram—Urmás JI. douhlera 
5:772.

A Rákosi díjra végzett zárógaloppok scián 
Keszkenő, Daloló és Mármaros mutatkoztak 
előnyösen. ’X****  • *

Sz.uk
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A keresztrejtvény-olimpiász
X. számú zenei keresztrejtvénye

Meglepetések a birkózó-csapatbajnokságon
V.rám.p délelőtt blrkfcők Xn^d/l'etótl'ÍÓ E)t "^'"'mAV^vö^Óö^S K|MTE)V’ e'llen"' Z 

hanga, a murgye em .itUl«. aho dé e Olt (M^y) _
V avarnap uereiuu 

hangos a műegyetem aulája, ahol délelőtt 1U 
óra után megkezdték az olimpiai előkészítő ver
sennyé előlcpletcUt birkózó csapatbajnoki küz
delmeket. A kora reggeli mérlegelés után 
dresszbe öltözött vasgyurók falatozhatlak a 
vívóterem Öltözőjének padjain, hogy helyrehoz
zák a fogyasztás okozta kondieióromlnst. Köz
ben izgatottan latolgatják az esélyeket, sőt a 
drukkerek cgvnémelyike fogadást is kot a 
MAC—HAC-mérközésrc, amely a tehetséges fia
talok összecsapásának Ígérkezik.

A fiatalok szereplése hozta egyébként a leg
élvezetesebb küzdelmeket. Az öregek mvótlan 
tologatása után kellemes benyomást keltettek a 
juniorok frisseséglől és Ötletektől duzzadó mér
kőzéséi. A délelőtt folyamán

Kárpáti, Zombori /., valamint Ambrus dr. 
csak erős küzdelem utón tudták presztízsü
ket megvédeni, Zombori 11. pedig vereséget 

szenvedet. ----------------- -
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. és I. számú tízszintes, a IC. és 54. számú lüggőlrgri torok.

német zeneszerző 
Vilmos zenéi drá- 

müsordsrabja az Operának. II. Az 
következő betűvel együtt — svéd urnlkodócsnlád 

II. Aki az V-ik emeleten lakik, annak mód
ii. Minket - németül. 13. Puccinl-opcra. I«- 

'óval * kis bnbykni iroktúk elaltatni, tt. Mos
tanában Déesben vendégszerepelt művésznőnk kereszt- 
Heve. II. Sósav tulajdonsága. 72. Nem áll biztosan n 
lábán- 7*.  Ovidlua egyik keresztneve. 24. Hugó Viktor 
agvik leggyönyörűbb regényének főhőse, akit kenyér- 
V<|4» miatt ítéltek gályarabságfa. 27. Magyarul — 
sárga 28. A 22. vízszintes, utolsó betűje nélkül. M. 
Tantulus király leánya, a thóbai Amphlon neje. St. Gö
rög töris. St. H. U. K. 84. Iskolában van. SS. A párisi 
útra. Só. Pld., ha az ablakot betörik. 48. Kereskedelmi 
vállalat rövidítése. 41. Ezt a mészáros is csinálja. 42. Az 
1. számú vizszinlea sor első. 29. és utolsó betűje. 44. Baj 
— csak aj a baj, hogy egyik betűje sincs a helyén. 40. 
'Több pápa nrve. 47. Török méltóság. 48. Fűszer (név
elővel.) 4S, „Szent Iván tűre" írójának mono
gramja. SS. Kereszttel emelt hang. 42. Összetéte
lekben azt fejezi ki. hogy hárma*.  44. Egy nagytaríj'J 
házi szárnyai mássalhangzói. 44. Char.ibord grófnak míg 
r.jt volt a tilulusa, ma inár i vei írják é*  azt jelenti — 
király. 4(. A fordiiottja — szám. 4s. Elelrcnd. <1. A 
4 (Üggőlegr, visszafelé. M Békeffi Mártó hetilapja. *4.  
A „Farsangi lakodalom" zeneszerzője. CO. Jákob és Silpa 
(I*.  a róla elnevezett törzs ősapja, ti. Egy közismert 
svájci csokoládé nevének első fele. 01. hómai szám; 08 
71. Liba — németül. 72. Ez választja cl a szcrelmcse-

11.

két. De aztán csak ez. 74. Ezt pedig a férje után kia
bálja önngyvágn a vonatnál. 77. Lakat. 78. Ex megint a 
szerelmeseknek való — de bocsánat — kutyanév is! 84. 
Soha — németül.

Függőleges sorok: 1. Egy Jóféle sör márkáj*.  2. Ha 
ez történik, utá.ia mindig Gór van. 8. Kínai értékegység. 
4. Milyenség! jelző. S. V. E. Mutatószó. 7. Két egy
forma magánhangzó és kél egyforma mássalhangzó. 8. 
Bécsi polgármester, keresztnevének kezdőbetűjével: arról 
volt híres, hogy nem nagyon szerette a magyarokat. •. 
Jelt ad 18. Egy másik halhatatlan német zeneszerző és 
egy opera-sorozatának elme. Í4. Kétszer véve — Kapó- 
l«on Jeromé herceg gúnyneve volt. 14. A fordítottja — 
ige. 17. Idegen számnév. 18. Az orosz-japán háború hőse, 
hőse. ti. Római szám — 1051. 31. Rabbi. 24. Angol 
kötőszó. 28. Levegő, klasszikus nyelven. 29. Könnyebb 
fajsúlyú zenésjáték. 31. Francia zeneszerző. SS. Ilyen 
lakás is van. 33. Férfinév. 37. Egv közigazgatási ke
rület. 38. Kórházi alkalmazott. 41. Majdnem zabái. 42. 
Pislincgyei íalu. 43. Magyar király. 4.4. A 10. függőle
ges sor 2.. 4. és a 72. számú vízszintes sor 3. betűje. 44. 
Mozart opera. 41. Kellemetlen, ha a zenékritikus Ilyen. 
5.1. Világnyelv. 54. Ilim állat. 55. Olasz zeneszerző. 57. 
Ázsiai ícnsik 54. Becézett női név. 44. Az arezsábát 
szokták ezzel a közkeletű idegen szóval jelölni. 42. Ma
gyarul — oiszág. 81. Egyházi funkcionáru*.  85. Járom. 
48. Nehezen fizeti a bázbért. 71. Lakásban van. 73. A 
fordítottja _ nem jó. l<a a kalnrábé ilyen. 74. Családfő. 
75. Római szám — egy hijján kétezer. 78. Becézett kü
lönleges női név. 78. Vissza — lekvár is ez.

GÁL GYÖRGY

VHI. számú dlvatkrrr«ilrrjtvénjünk megfejtése:
Vlvailnfes sorok: 1. Modern arcápoló*.  48. Tavasd 

d(yat vásár. fii. Budapesti kaland.
Függőleges sorok: 7. Ruha l~«rl ar embert. 13. Ele

gáns társaság. I*.  Ne ité'.j ruhákból. (Ki ítél a ruhákból.)

A NYERTESEK NÉVSORÁT ..HÍREK- ROVATUNKBAN 
KÖZÖLJÜK.

Heti ajándékaink nyerlrtrfnrk né: •őrét valamint mai 
X. sz. ktresztrejltén) ülik nirglejtesét április 25-iki 
(rémünkben közöljük

a herminamezei Szélitől.
De lássuk az eredmé

nyeket:
UTE—Törekvés 

Pataki (Törekvés) 
Rózsahegyi (UTE) 
Próka II. (UTE)

Horváth (Törekvés) el
len. — Beké (UTE) tus
sal győz Kovács (Törek- 

en. — Kárpáti 
őz Varga (Törek- 
in. — Soltész 

(UTE) győz Vittkay (Tö
rekvés) ellen.

MTE—MÁV 5:2. Hegyi 
(MTK) győz Széles 

Oláh (MTK) győz ellenfél nél-

győz

(MÁV) ellen. __ .
kül. — Szép (MÁV) győz Kertész (MTE) ellen.

1 asztali golfjáték
LIEBA1ER 3TS1GFVKOMO
V., Szent István-tér 3, játéküzletéből

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

Megfejtések legkésőbb április Il in, szombaton adandók 
postára.

A pályázatok a Hétfői Napló szcrkesitőaégének rí
mére (VII.. Erzsébet-körut 4.) küldendők. A borítékra 
feltűnően ró kell írni: REJTVÉNYOL1MPIASZ. Olyan 
pót)órainkat, melyebbet a !. oldalon található megfejtési 
(tehén? nincs mellékelve, nem vehetünk figyelembe.

Re|tvényügybcn személyesen. kizárólag kedden és 
(verdén délután kJ és 3 óra között értékesünk.

| .»övü héten : a kereaztrcjtvény-ollinplásg utolsóelőtti lordulója. |

Mai keresztrejtvényünk dijai a kővetkezők:

HALLOS JÓHOS-ieie
1,. Gazdasági, Pénzügyi 

és Tőzsdei Kompasz"
1931-32-es évfolyam, /-//. kötőt

2 darab elaőrondO Jegy ■

Terézköruti Színpad
 nagysikerű uj műsorához. 

iö. 2 darab jegy az Utóba

17.

18.

2 darab jegy az Urániába

2 darab jegy a Corvinba

ÉBNERes
Vili., Karpfonstcin u’ca 2a 

heti ajándéka :
egy fényezőit 

<2o. <6kszerlca:EOtta,

botor- 
kereskedők

21 ■a üüp GE-ui harisnya
1 FAih Gyula Erreheiek-tere 2.

22. 1 pár lérllzokni
Dni ITTED ÍC Uftl ÁQ7 2li éve fennálló kötöttáru, fehér rULIlLLtl LO ImllluL nemit atb. divntorubázábo).

Vili,, Józaef-körut 19. szám.

23.

i- 2 darab elsőrendű zsöllye a

Fővárosi Operettszinház
„Régi Orfeum" c. nagysikerű újdonságához.

Egy darab

BLAfJ ALBERT
Hente**nigyá>-.  Vili,, Contl-u. 1. telefon: 42-2-28 óit 39-4-57 
Fiókok: Berlini-tor 2, Király-u. 86, Dob-u. 18, HAkóczl-ut 66 

ajándéka i rúd cistnegeszaiami 
'TMvIratlik. felvágottak es hen*«-aAnik  legjobb 6a leg

olcsóbb bevi.z .irtást forrósa

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

is használható.
Adjn h Philips Kádtó óa Villa- 
mouAgt Rg, V., I.tpót-körut 18. az

. , drb eiüs| ceruxóra 
Tillemann Sebestyén

ékszerüzletéből.
Alkalmi ufiiei cniőievOaszKúzöh cs díszttrgyahDsn.

9.
* pár oiodott wl I*  seiyemharisnyB

10.

2 darab elsőrendű zsöllye, aB.

vígszínház
-A máiiossgos asszam; íraiíKia-
.  e. nagvataor • uidnnaócA'io'

t-ur mólyvo tscinra-ntenü

Dénes József
•brraainok-Cttcrmében, Vili., .lóant-f körül 4.
Kg ész éjjel nyitva I Le eektllön'rgeaaégck, halászié nappali 

Arak t> ellett.

“■ Hellor sajtra
i Tartatnia: t dobot pMitAröz tt Hellrr Krómaajt 

eredeti plombáit győri csomagolásban. 1 doboz Hwtler 
rrtlnuwgtH-Hl. t 1 Atatf Hrttrr A^r'M «nli

üoda (MTE) győz Kagy J. (MÁV) ellen. — Ta- 
rányi (MTE) győz Kocsmátos (MÁV) ellen.

FTC—MTK 4:3. Donáth (FTC) győz Rechnitz 
(MTK) ellen. — Fehér (FTC) győz ellenfél nél. 
kül. — Ferenczi (MTK) győz Kis (FTC) ellen.
— Frőmer (FTC) győz Vukovits (MTK) ellen. —< 
Magyar (MTK) győz Csiszár (FTC) ellen. —. 
Timyoqi (FTC) győz ellenfél nélkül. — Hégcf, 
(MTK) győz Hubai (FTC) ellen.

MAC—Hermlnamezől 
AC 4:3. Lőrinc (MAC) 
győz Sólyom (HAC) el
len. — Széli (HAC) győz 
Zombori II. (MÁV) ellen.
— Ambrus dr. (MAC) 
győz Szües (HAC) ellen. 
—Zombori 1. tussal győz 
Kamarás (HAC) ellen). 
—Pethő (HAC) győz Du
nai (MAC) ellen. — Vi- 
rágh (MAC) tussal győz 
Markovits (HAC) ellen. 
—Sárdi (HAC) tussal 
győz Balázs (MAC) ellen.

(Folytatás a 11.

Ambrus dr.

oldalon.)

X A VÁC ifjúsági szakosztálya április 17-én, 
vasárnap délután 5 órakor a WesseJényi-utca 7, 
szám alatt levő Goldinark-tereinben szezon*  
záró táncmulatságot rendez. A nagyszámú ren
dezőgárda élén Sípos István és Wachsmann Fc*  
renc áll.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

35 Xi7r«p®zs9öf6nyőrur'10'
VelOSa tabletta ETiil

”• urtea ráűiűiecnniKai es vili. rí.
heti ajándéka:

eg.v <1rb. HX 406 tfpusn nagyteljesítményű kolloid ksttrfí 
teleptütésü modern rádióeső.

nCADEAU<cM
38.

39.

Pl LÖVI í| TEnGWI SÓVPL
FiliMgm $ FlinYÖlLLflTTRL

BOROTVÁLOM!?
EGY PERC PLATT 

PUHÍTJA QSZAKÚLT

O tubus

DIANA FOGKRÉM
* ,d.« DIVÁNYPÁRNA 

mosható Retlel Szlnesnyomú es KlKiszltUgyar 
lludnpeat. VI., Caenger.v-uteu «?. arán.

ECHOráfl’öíámns
17. •’ DI NEN TESTVÉREK rádtóUnleteből 

VI, Teréz-körut 26.

)
.'y

Koncentrált erőaitö tápsztu

30.

31

3 doboz Bo«y ciooüror
5 darab líitisiEfi kezmosöszaops

1 doboz

nreher-maul csonoiaa
’’ díj 500 Y tor(|őkon(10nzálo.

Gyártja a refeioncyár rl
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDA: MClN'TÉZET II. T. KOREonGOGÉrUIN, BUDAPEST, VI. AKAD: CCCA 8.

A dohányzásból eredő kellemetlenségek, valamint 
köhögő , rekedtség ellen csak

KAL3MENT
győgycukorkát használjon.
Heti ajándék: 2 nagy családi 
doboz. Tartalma: 200 darab

40, 41, 42. Utalvány
f—/ nagy fényképfelvételre

Pohuda filtreü IV., Ferenciek-tere 2. Tel.: 88-7-91

Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú álló 
lámpák, falikarok, bronz- éa rnárvAny-irókéízletek- 

csiiiaroK " n. -V4014 Cgy modern oronz-clgarettaeloltó

43.

44. BLAZSEK késmllves éa müköRzürüa <-ég
IV, Kecskeméti-ti. 1. Fiókok: VII, Rákóczl-ut 66. és 

IX. Rákoa-u. 15 e heti ajándéka:

6 flröKUlönieges iinoni uiazseh öntjoroiuanensa 
es így űrü. runöoravaszaünan

Adja a Pala 
elem gyár
Váci-ut66.sz.

j~ ▼ J .....  BT 1 nagy dobo»
W ------- ír--------------------* norccllánpoder c*  1
n Irb YES-azuppan.

——Jak—nem tömi el.

7. Utalvány 1 Üveg kölnivízre

Fritz Zsigmond
•ziamert lllatszertrtrAba, RÁKÓCZI ÜT 41- 

és 1 üveg FrledleMéle azabndalmazoU 

iAMMA'ÍTS GAMMA MW!
Hedler laboratórium, Vll, MnrAnyl-utca 46. Tel. J. 464—7L

< '• '/*  évi előfizetés március 1-től a

iádió «s Foioamatór-rs
1 üveg YESTOR

egy CBomaf» húsleveskocka
Herceg Esterházy husárugyárábóL

1 könyv

ÍOUÓK RUDOLF ÉSfARSI*
kőnyvkrrrskedé«ébó|. VlfL, Barn*s-u.  21.

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS At


