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Balogh János asztalosmester vasárnap hajnalban a járókelőit 
szemeiáttára megölte uaioteiben lOuű feleseget-a gyilkosság 
után elmenekült, de dOlben a oáivauduaron a sportdrukkerek 

tsmegdben felismertek es elfogták a detektívek
Debrecen, április 17.

?A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
fclentése. Megdöbbentő hitvesgyilkosság tör
tént vasárnap hajnalban Debrecen villane
gyedében, az Andrássy-uton és dél felé a 
debreceni pályaudvar előtti térségen a 
„flltéres gyorsra” várakozók tömegében 
már sikerült is kézrekcriteni a gyilkost. A 
kegyetlenül végrehajtott gyilkosságról s a 
debreceni rendőrség bravúros nyomozásáról 
nz alábbi részletes tudósitásunk számol be: 

Vasárnap, a kora reggeli órákban az 
Andrássy-ut járókelői megdöbbenve fedez
ték fel, hogy a /9-es számú ház előtt egy 
vérbefagyott nő fekszik. Azonnal értesítet
ték a rendőrséget s a rendőrorvos megálla
pította, hogy

a ház elölt fekvő nő halott, testét sú
lyos késszurások borítják.

Megindult a nyomozás, amely az első pilla
natban 'konstatálta, hogy a nő bűntény ál
dozata lett. Rövidesen kiderült az is, hogy 
a hajnali órákban

az egyik ház lakójának úgyszólván a 
szemeiáttára gyilkolták meg a nőt.

'Jelentkezett ugyanis a rendőrségen Horváth 
Béla kőmüvessegéd, aki elmondotta, hogy a 
késő éjszakai órákban tért haza Andrássy- 
uti lakására. Mielőtt lefeküdt volna, kiné
zett az ablakon és látta, hogy egy barnaka- 
hatos férfi egy növel sétál fel-alá az utcán. 
Eleinte barátságosan beszélgettek, majd 
i'galoltabban kezdtek diskurálni és már 
*’ég messze jártak, amikor a férfi hirtelen 
rátámadt a nőre. Az egyik villanylámpa kö
reiében állottak, s igy láthatta azt is, hogy 

a férfi kezében kés villan meg, azzal 
támad az asszonyra és beleszur.

'Az asszonynak még volt annyi ereje, hogy 
menekülni próbáljon, de a férfi utána- 
rohant, a földretepcrte. Horváth arra gon
dolt, hogv kirohan az utcára, de ekkor mór 
■ férfi eltűnt. Horváth kiabálni kezdett s nz 
*gyik házból ki is rohant valaki, a férfi után 
futott, de hogy azután mi történt, azt már 
npm tudja. Horváth a halott nőben ruhá

zatáról
felismerte a hajnali gyilkosság áldo

zatát.
Nem sokkal a szenzációs vallomás után je
lentkezett a rendőrségen az a férfi is, aki 
Horváth vallomása szerint üldözőbe vette a 
gyilkost. Tóth Imre húsz esztendős fiatal
ember jelent meg a a rendőrségen és elő
adta, hogy édesanyja id. Tóth Imréné si
koltozásra, jajveszékelésre riadt fel a haj
nali órákban. Felkeltette öt is. de mire ki
rohant a házból, a férfi már végzett a nő
vel s Tóthra kiáltott a véres késsel hado
nászva:

— Ha nem mégy el innen azonnal, | 
beléd mártom a késemet!

Tóth Imre annyira megijedt, hogy 
visszaszaladt a házukba, bezárta a kaput 
és reggelig az ablakon sem mert kinézni.

Miközben a rendőrségen ezeknek a fon 
los tanuknak a kihallgatása folyt, a detek
tívek a meggyilkolt nő személyazonosságát 
igyekeztek felkutatni. A kora délelőtti órák
ban sikerült is megállapítani, hogy

a gyilkosság áldozata Balogh Jánosné 
született Tóth Eszter, egy asztalosmes
ter S4 éves felesége. A gyilkos pedig 

férje volt.
Balogh Jánosné. — mint a nyomozás ki
derítette. — válófélben volt a férjétől. Ve
szekedős, házsártos ember volt Baloghné 
ura, s ezért hagyta ott az asszony. Az asz
talosmester azonban sehogy sem tudott be
lenyugodni ebbe, többször kérlelte, térjen 
vissza hozzá, de az asszony nem akait tudni 
férjéről. Szombaton a késő esti órákban ta
lálkozott Balogh különváltam élő feleségé-^ 
vei. rimánkudni, könyörögni kezdett neki, 
hogy sétáljon vele és hallgassa meg őt. Az 
Andrássy-uton álltak s a hajnali órákig 
tartott a beszélgetés, amikor

Balogh Ingerülten az asszonyra támadt 
éa zsebkésével előbb a kezén sebcsl- 
tette meg, majd kétszer egymásután 
markolatig az asszony szivébe döfte a 

kéat.

A szerencsétlen nő az első sérülései után 
hangosan sikoltozott, majd bemenekült az 
egyik ház udvarára, de a férj utánarohant s 
visszarántotta a járdára, ahol azután két
szer szivébe szúrt.

Balogh Jánost üldözték most már az egész 
városban a rendőrség emberei. Sem a laká
sán nem találták meg, sem a hozzátartozói 
közül senki sem tudott róla. A déli órákban 
azután a detektívek a pályaudvar előtti tér
ségen fogták el a gyilkost. Többszáz főnyi 
tömeg verődött össze, főleg a debreceni 
sportdrukkerekből, akik a Budapestről ér
kező „filléres gyorsra” várakoztak.

Az egyik detektív Baloghról kapott sze- 
mélylcirások alapján egy fiatal férfit 

emelt ki a tömegből.

Károlyi Gyula gróf határozottan 
megcáfolja a kormányválságról 

elterjedt híreket
Nincs súrlódás az egységespárt és a kormány között

A legutóbbi napokban politikai körök
ben hírek terjedtek el arról, mintha a 
kormánynak az egységespártban nehézsé
gei lennének a költségvetéssel, illetve a 
tisztviselői fizetéscsökkentéssel kapcsolat
ban, s a vérmesebbek már arról is beszél 
lek,

hogy kormányválság van küszöbön. 
Tápot adott ezeknek a híreszteléseknek az 
a körülmény is, hogv egyes lapok külön 
böző kormányzói kihallgatásokról adtak 
jelentést, aminthogy sokat kommentálták 
azt a körülményt Is, hogy Bethlen István 
gróf miniszterelnök visszaérkezett Olasz
országból és nyomban különböző ta
nácskozásokat folytatott a kormánypárt 
vezető politikusaival.

Megbízható helyről szerzett értesülésünk 
szerint mindezek a kombinációk

A férfi menekülni próbált, de nyomban 
mellette termett több detektív, akik közre
fogták, megbilincselték és beszállították a 
rendőrségre. Az elfogott ember Balogh Já
nos volt. Először tagadni próbált, azután 
töredelmesen beismert mindent a rendőr
ségen.

— Nagyon szerettem az asszonyt, nem 
tudtam nélküle élni s a végsőkig elkeserített, 
hogy nem akar visszatérni hozzám. Ezért öl
tem meg — vallotta Balogh János kihall
gatása alkalmával.

Baloghot beismerése után letartóz
tatták

és ma szállítják út a törvényszékre, ahol a 
vizsgálóbiró fogja kihallgatni.

teljesen alaptalanok, sok részben té
vesek és nem felelnek meg a tényeknek.
A Hétfői Napló munkatársának alkalma 

volt vasárnap délben a kormányválságra 
vonatkozólag megkérdezni gróf Károlyi 
Gyula miniszterelnököl, aki az egész va
sárnap délelőttöt hivatalában töltötte. Ami
kor hivatalából távozott, a következő kér
dést intéztük hozzája:

— A városban olyan hírek terjedlek el, 
hogy a kormány lemondott. Igaz ez, ke
gyelmes uraml

A miniszterelnök röviden és határozottan 
a következőket válaszolta:

— Maguk: ugylálszik, többet tudnak 
mint én, mert én nem tudok róla semmit.

A miniszterelnöknek ez a válasza nyu
godtan és energikusan hangzott el, amint
hogy más beavatott politikai forrásból is
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Hasznos tudni
hogy aokfAle betegségnek vehet*  
Jttk ele
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llzenewiömiz. keresztrejtvényének szelvénye

beszélt a szocialisták és a radikálispárt részvé
telével. León Hiúm szerint

a baloldali kormány a legszigorúbb taka
rékossági politikát folytatná 

és megvédelmezné ■ frank árfolyamát minden 
ingadozással szemben.

természetes Igmándi

rtaalUa mit

koserüvlzévol eltávolítjuk a 
gyomor óh belekben rejtőző óh 
kórokat okozó baktériumokat.

Inden pillánkhoz mellékeivel 
Kapható mindenütt!

megerősítették azt,
hogy a kormány és az egységespárt kö

rött nincs semmi atirlódás.
Különösen Korányi Frigyes báró költség 
setésj expozéja utón kötelességének ismeri

Név:....

Lakás

az egységespárt, hogy a kormányt teljes 
erővel támogassa és a költségvetésben le
fektetett előirányzat szerint módot nyújt
son a kormánynak az államháztartás rend
behozatalára

Bécs, április 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap az 

osztrák fővárosban a választási gyűlések és 
felvonulások napja volt. Ár. összes politikai 
pártok lázasan készülődnek a jövő vasárnapi 
községlanácsi választásokra, amelyeken

eldől majd, hogy megmarad-e a szocialista 
uralom a bécsi városházán.

Az utolsó ngilációa vasárnap 7 választási felvo
nulást hozott. Reggel 8 órakor a szocialista 
ifjúmunkások vonultak fel a külső kerületek
ből a városházára. Déllájban a nemzeti szocia
listák négyes oszlopai meneteltek végig a Rin- 
gen. A kora délutáni órákban szocialista pro- 
pagandaautoinobilok sorakoztak fel a város-

háza körül, majd a szocialista asszonyok tar< 
tottak felvonulásokat az összes kerületekben 
í gy a nemzeti szocialisták, mint a aiociél’ 
demokraták a késő délutáni órákban automoí 
bilos propaganda felvonulást rendeztek. A ke*  
resztényszocialista párt propagandaoszlopai 
szintén megjelentek az utcákon. Kommunista 
részről Is volt egy felvonulás. A hét felvonu
lás sok gondet adott a rendőrségnek, de vak. 
mennyi felvonulás minden komolyabb rend- 
zavarás nélkül folyt le

St. Pöltenben vasárnap tartották meg a rá. 
rosl tanácsosi választásokat. Megválasztottak

23 szociáldemokratát, 12 keresztény nem
zetit, 1 kommunistát és 6 naclenalszocta- 

listáf.
A legutóbbi 1927-ben tartott választások alkal
mával 28 szocialita és 13 keresztény nemzeti 
párti volt St. Pöltenben a városi tanácsosok 
száma, mig kommunista és nációnál szocialista 
egyetlenegy sem volt.

Szolnoknál a Tisza aitante 
a gátakat s Kecskemét kOrnvákln 

is veszélyessé uált az áradás 
Szögedről apadást jelentenek — A uasuttorgaiom zavarai 

— A Jugoszláviai árvíz szörnyű pusztítása
Az áradásról érkezett vasárnapi jelenté

sek szerint n Tisza Szegednél tovább apad. 
Vasárnap reggel n vízállás 9 10 méterre,, este 
8 órára pedig 9.05 méterre csökkent. A 
szegedi folyammérnöki hivatalhoz beérke
zett jelentés szerint Csongráditól 2 centimé 
térrel emelkedett a víz a nap folyamán és 
ha ez nz áradási periódus levonul, akkor 

teljes apadás várható a Tisza egész 
vonalán.

Rendkívül veszélyes a helyzet Szolnoknál, 
ahol a Tisza átlépte a gátakat és a szolnoki 
hatóságok a szegedi csendőrkeriilettöl kér
tek megerősítést a rend és közbiztonság 
íentartására. A Maros apadása tovább tart, 
Makó alatt két nap alatt közel egy méter
rel csökkent a vízállás magassága.

A szolnoki árvizvcszcdclem vasárnap 
entlg sem mull el. I

Vasárnapra sirrndó éjszaka hatalmas szél
vihar vonult el a város felett. A vihar erő
sen megrongálta a szolnoki cukorgyárnál 
emelt uj gátakat, ugv, hogy ismét 130 
munkás dolgozik a gátak megerősítésén.

Kecskemétről jelentik: 
sik teljesen viz alatt 
Alpár község szélső

megkezdték 
A lakileleki vasút ........
sére a környéken elrendelték a közerő szol
gáltatást s két nap óta 250 ember és 80 
kocsi dolgozik a munkálatokon. A kecs
keméti kaszárnyákban

teljes készenlétben áll a katonaság, 
hogv szükség esetén a pályaudvaron be
lül ve álló vonattal kiroboghasson a 30 ki 
lomélerre fekvő tiszaparli munkálatokhoz, 
a rnunkáslétszúm kibővítésére. Az árvízre 
való tekintettel a kecskeméti polgármesteri 
hivatalban éjszakai inspckciós szolgálatot 
tartanak.

Az árvíz okozta közlekedési zavarok sem 
szűntek még meg. A MÁV értesítése szerint a 
debrecen-füzesabonyi vonal tiszafüred-po- 
roszlói szakaszban

Az alpári csata- 
áll. A magaslaton fekvő 
házaiból
a kilakoltatást.
töltésének megerősítő-

az egész forgalom továbbra is szünetel.
Debrecentől Tiszafüredig az Összes menet
rendszerű vonatok forgalmát fenntartják, 
mig Füzesabony és Poroszló közölt mától, 
hétfőtől kezdve egyelőre csak a 6030. és 
5531. számú személyszállító vonatok fognak 
közlekedni.

Víz alá kerültek a bácskai
földek

jelentik: A hirtelen megindultMélykutról j ’
olvadás következtében egész Bácskában, de 
különösen a fővonalak mentén

a földek egyrésze víz alá került.
A vetések helyenként teljesen viz alatt álla
nak s a felszivárgó talajvíz óriási károkat 
okozott mindenfelé. Valószínűleg még 

hetekig fog tartani, amig a földekről 
eltűnnek a vadvizek

s csak ekkor lehet majd pontosan megálla
pítani mekkora kárt okozott a nagy áradás.

Belgrád, április 17.
A belgrádi újságírók vasárnap egy dunai 

monitoron végigjárták a Száva árterületét. 
ASzáva vízállása Belgrádiéi Sábáéig
az egész vidék egyetlen hatalmas ten

ger.
Az összes pnrtmcnti községek viz alatt álla
mik s az ár Obrenovac, Sábáé, Bosna-Sanac 
és Brcsko városok egyrészét is elöntötte. 
Szlavon-Brod mellett a vízállás 20 centimé
terrel haladja meg a ’i6 évvel ezelőtti ször
nyű árvíz legmagasabb szintjét.

Valamennyi belgrádi lap felhívást közöl, 
amelyben felszólítja a lakosságot,

adakozzék nz úrvizsujlotta lakosság 
Javára.

Az árvlzmenekülteknek nincs mit enniök és 
a megmentett állatok takarmányhiány foly
tán szintén éheznek. Vasárnap délben 6 
uszályból álló tcherhajóraj indult el a Szá
ván felfelé, hogy élelmiszert vigyen a me
nekülteknek. Az anyagi kár ezidőszerint 
még felbecsülhetetlen.

Huszár Károly és Papp Géza 
megválnak az OTI-tól 

Külön miniszterközi bizottság hajtja végre 
a népjóléti

Hétfői Napló jelentette elsőnek, hogy a 
kormány meg fogja szüntetni a népjóléti 
minisztériumot. Az erre vonatkozólag be
nyújtott törvényjavaslattal most tényleg 
cffektuálja a kormány a népjóléti minisz
térium likvidálását.

Mint megbízható helyről értesülünk, 
népjóléti minisztérium likvidálását 

külön miniszterközi bizottság 
fogja végrehajtani, amelynek vezetője Széli 
József nyugalmazott főispán lesz.

A különböző osztályok elosztását is im
már véglegesen megállapították. Ezek sze
rint a hadirokkant-ügyek a honvédelmi 
minisztériumba, a közegészségügyi- és gyer
mekvédelmi-ügyek a belügyminisztériumba 
kerülnek és ezeknek az ügyosztályoknak 
Blaha Sándor államtitkár lesz a vezetője.

Külön osztályt kap a belügyminiszté
riumban a munkásbiztosilás, amelynek

A

a

likvidálását
élére vagy Né mellig Károly valóságos belső 
titkos tanácsos, államtitkár, vagy Németh 
László helyettes államtitkár kerül.

Ezzel kapcsolatban szó van arról, 
hogy Huszár Károly, az OTI elnöke 
megválik állásától, aminthogy Papp 
Géza vezérigazgatót is felmentik ezen 

tisztsége alól,
utódja Hindy Zoltán lesz. Ugyancsak 

az OTI-tól Gervay Mihály is,
S 
megválik 
azonban beosztást fog nyerni Sebestyén Jó
zseffel együtt a belügyminisztériumban.

Mindezek a szervezeti és személyi válto
zások természetesen a népjóléti miniszté*  
rium megszüntetésére vonatkozó törvényja
vaslat törvényhozásilag történt elintézése 
után kerülnek megbeszélésre, még pedig 
olyan formában, hogy azok junius 30-áig 
elintézést nyerjenek.

Hoover bejelentetté, 
hogy újból vállalja 

az elnökséget 
Eddig még nincs más 

hivatalos jelölt
Washington, április 17.

Az elnökválasztási kampány a vasárnapi 
nappal hivatalosan megkezdődön. Hoover 
elnök bejelentette, hogy 

újból vállalja az elnökséget 
és hogy erről a szándékáról az illetékes vá
lasztási hatóságokat is értesítette. Hoovercn 
kívül eddig még nincs más hivatalos jelölt.

A csőd szélén álló dunai államokon 
a sor, hogy döntsenek — üzeni Tardieu

A választási agitáció vasárnapja Frcnclaországban, 
Németországban és Ausztriában

Ulítat w .t . .. ,,.n’.* pr,l,s ,7‘. \PoHHkai rendszere idézte elő.
Pária, ápr. 17.

A választási harc szombaton és vasárnap 
egész Franciaországban tetőfokra hágott. A 
két napon közel tízezer választói gyűlést tar
tottuk uz országban a miniszterektől egészen a 
legismerctlenebb önjelöltekig, valamenyi kép
viselőjelölt minden energiáját lat bavet ette, 
hogy biztosítsa po-lcióját.

Tardieu miniszterelnök v.-.::';rr.z; 
hrlforti választókerületében beszélt, 
lilikül kérdésekre áttérve 
dotta, hogy Franciaország 
még pedig azt, ’ 
kel tiszteletben 
senki 
szerződéseknek, 
hangoztatta, hogy

■ csőd szélén Álló dunai államokon van 
most • aor, hogy döntsenek.

Európa ne felejtse el sohasem, hogy honnan 
indult ki pontosan egy évvel ezelőtt nz a föld
rengés, amely még ma sem csillapodott le. 
(Tardieu a német-osztrák vámunió mull év 
március végi bejelentésére célzott.)

Érdekes beszédet tartott n szoclallstapArt 
vezére, I.con lilum is, aki baloldali blokkról

(4 Hétfőt Napló tudósit áfát fit.) A |>orosr vő. 
» során, vasárnap az ország 

gyűléseket tartottak, íme- 
Kiéiben

las/lási mozgalom 
különböző helyein 
lyékrn több miniszter is felszólalt, 
dr. Braun porosz miniszterelnök szólt n porosz 
választásokról, Dletrlch birodalmi 
miniszter az álliinipáil gyűlésén

Slegcrmnld birodalmi munkaügyi 
” centrunipárt gyűlésén beszélt Altcnhundem 
ben. A hatalom volt birtokosai szerinte

rlérkrzrflnrk látják nz Időt arra, hogy 
volt pozíciójukat Ismét birtokba vegyék. 

Kihasználják n német nép mostani szoronga
tott helyzetét és az igazsággal ellentétben ál
lítják. hogv o nyomorúságot az utóbbi 1.1 én

pénzügy- 
szólnlt fel. 

miniszter
vasárnap délelőtt 
Lua(,v".L A külpo- 
Tardieu azt moll- 

„ csak egyel követel, 
hogv a megkötött szerződése

ken tartani, mert különben 
sem hisz többé a Jövőben megkötendő 

A dunai kérdésről szólva
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A villanyszerelők, 
látszerészek és műszeré

szek közgyűlése
Vasárnap délelőtt tartotta a Budapesti Vil

lanyszerelők, Látszerészek és- Műszerészek 
Ipartestülete ezévi rendes közgyűlését az Or
szágos Iparegylet dísztermében Dembitz Gyula 
kormányfőtanácsos elnöklete mellett.

Az elnöki megnyitó után a közgyűlés tudo
másul vette a dr. Krantz Károly főjegyző állal 
előterjesztett évi jelentést, majd megejtették a 
lisztujitást.

A jelenlévő 364 ipartestületi tag 
egyhangúlag újra Dembitz Gyulái válasz

totta meg elnökké
és az eredmény kihirdetése után tomboló lel
kesedéssel ünnepelték az ipartestület népszerű 
elnökét. Ügyvezető Fehér Ferenc lett, mig a 
villanyszerelő szakosztály alelnökeivé Schle- 
singer József és Benes Ferenc; a műszerész 
szakosztály elnökeivé Láver F. és Frey K; a 
lát szerész szakosztály elnökévé pedig Félix 
Aladárt választották meg. A választás megej- 
tése után Dembitz Gyula elnök a vezetőség ne
vében meghalottan mondott köszönetét az is
mételten megnyilvánult bizalomért és ígére
tet lelt arra, hogy úgy mint eddig, ezután is 
nz ipartestület egyetemes érdekeinek szenteli 
munkásságát.

Javul az amerikai pénzpiac — „csak" 565 
bank bukott meg Washingtonból jelentik: A 
bankpiac helyzete ii most közzétett statiszti
kái kimutatások szerint a folyó év eleje óin 
lassú, de állandó javulást mutat amit pénzügyi 
körökben arra vezetnek vissza, hogy január óia 
működésben van nz állnnti pénzügvi konzor 
cium, amelyet tudvalévőén két millió dollár 
alaptőkével hoztak létre, hegy könnyítsen a 
zavarokkal küzdő bankok helyzetén. Az emlí
tett statisztika 56.5 bank bukásáról számol be. 
amelyeknek összesen 242 milliárd dollár betét
állományuk volt Az 565 bank közül 361 ja 
nuórban zárta be pénztárait, míg februárban 
már csnk 128. márciusban pedig csak 50 bank
bukás volt. Április első hetében mindössze 19. 
második hetében pedig már csak hat bank volt 
Igénytelen beszüntetni lizeléseit.

A Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Vágóm 
és Hajógyár Rt- igazgatósága április 14-én tar
tott ülésében megállapította az 1930. és 1931. 
évekre vonatkozó mérlegeket. Az 1930. évi mér
leg késedelemmel kerül közzétételre, miután 1 
folyton súlyosbodó gazdasági válság követkéz*  
tében hasonló természetű üzemek egységessé*  
sérc nézve a gépipar terén időközben tárgyaló*  
sok indultak meg. Az 1931. évi mérleg azonban 
időközben elkészülvén, a társaság igazgatósága 
úgy határozott hogy az 1932 április 30-ára 
egybehívandó közgyűlés elé fogja terjeszteni 
mindkét év mérlegét. A közismert rendkívüli 
gazdasági és pénzügyi válság a beruházásoknak 
majdnem teljes megszüntetésével járt és szük
ségszerűen maga után vonta, hogy a vállalat 
üzleti költségeinek egy része a forgalom révén 
fedezetet nem talált. Az 1930. üzleti év 
6,138.858.87 pengő veszteséggel zárult és csupán 
a legerélyesehben keresztülvilt szigorú leépítési 
és takarékossági rendszabályoknak köszönhetői 
hogy az 1931. évben 4,843.868.01 pengőt kitevő 
kisebb veszteség mutatkozik annak ellenére^ 
hogy a rendelések mennyisége és értéke to*  
vábbra is igen jelentékeny mértékben csökkend 
Az igazgatóság a közgyűlésnek javasolni fogja*  
hogy a veszteségek a tőketartalékból fedeztes*  
senek. A kereken 17 millió pengő alaptőke mel*  
lett mindkét év veszteségének levonása után 
kereken 16 millió pengő nyílt tartalék marad 
és igy a társaság kereken 33 millió pengő kimu*  
látott saját vagyona az 1929 évi állapottal 
szemben csökkenést nem mutat. Megemlítendő 
még, hogy a keresztülvitt alaptőkeemelés foly*  
tán a társaság tartozásai az 1929. évvel szem*  
ben szintén majdnem változatlanok.
O Részvénytársaság Villamos és Közlekedési 

Vállalatok számára (Trust) közgyűlése jóvá
hagyta az 1931. évi mérleget és elhatározta, 
hogy a részvények 3. számú osztalékszelvénye 
a mai naptól 6 pengővel váltassák be a Magyar 
Altlános Hitelbanknál.

— Az Uránia vegylgyár nyilatkozata. Múlt 
számunkban hir jelent meg arról, hogy igaz*  
gatónkal Nagykanizsán letartóztatták. A valő 
tényállás az, hogy vállalatunk soha sem tett 
feljelentést a jelenleg is nálunk müködö érde
mes igazgatója ellen, a nagykanizsai rendőr
ség egy végzetes névelirás folytán tartóztatta 
le üzleti utón lévő igazgatónkat, akit a buda*  
pesti büntető törvényszék kihallgatása utón 
azonnal szabadlábra helyezett.

7.00
8.35
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Oeaamikkasztts miatt 
letartóztatlak négy részvény

társasági igazgatót 
Hsgyuenitárom áldozat keresi rajtuk az Ouadákát

A főkapitányság intellektuális osztályán 
vasárnap délben újabb kauciósikkaszlási 
Ügyben fejezték be a nyomozást.

Pár héttel ezelőtt a Népszínház-utcában 
Kitty Kereskedelmi Részvénytársaság cím
mel uj vállalat alakult. Az alapítók egy üres 
üzlethelyiséget béreltek ki és

élesztőadagoló gépek 
gyártását és forgalombahozatalát tűzték ki 
célúkul. A különös cimü uj vállalat egy ideig 
semminemű tevékenységet neon fejtett ki, 
csupán két fiatalember jelent meg a vállalat 
helyiségében, később azonban egyre nagyobb 
lett a forgalom. Apróhirdetések jelentek 
meg ugyanis különböző lapokban és azok
ban

a Kitty Rt. tulajdonosai megbízható, 
kauciós alkalmazottakat kerestek 

jól jövedelmező, újonnan bevezetendő áru
cikk gyártásához és forgalombahozatalához. 
A jelentkezőket Reich Karolj’ 35 esztendős 
volt műszaki kereskedő és Schüller Dezső 
32 esztendős magántisztviselő fogadták. 
Mintegy tizenöt—húsz személy jelentkezett 
a népszinházutcai helyiségben, de Reich és 
Schüller nem elégedtek meg a jelentkezők 
számával, ők több kauciós alkalmazottra 
számítottak. Felkeresték két régi ismerősü
ket, Szombathy Géza és Papp Lajos ingat
lanügynököket, akik már huzamosabb ideje

Vidám táncmulatság közben 
összeesett és meghalt egy kispesti 

fiatal uriasszony
Halál a Magyar Király-szálló táncestélyén

Szombaton éjszaka Kispesten az üllöiuti 
Magyar Kírrf/p-szállodában táncmulatsá
got rendezett a kispesti fiatalság. Éjféltáj
lián tragikus esemény zavarta meg a jó
kedvű mulatozók szórakozását. A táncos
párokkal zsúfolt nagyterembe egyszerre 
éles sikoltás hangzott és a következő pil
lanatban

■z egyik nő ájul tan esett össze a par
ketten.

Pillanatok alatt elnémult a zene s az előbb 
még hangos társaság, kétségbeesett izga
lommal sietett a parkett közepén fekvő 
estélyiruhás nő segítségére. Kiss Lajosné 
38 éves háztartásbeli nő, egy Részkört 
tisztviselő felesége lett rosszul és hiába lo- 
csolgatták, nem tért magához. A mentőket

Antifasiszták gyilkos merénylete 
a springfieldi olasz konzul ellen 
Nyílt utcán agyonlőtték a konzult, aki kisfiával sétált

Washington, április 17.
Springfleld városában (Illionis állam) 

gyilkos antifasiszta merénylet történt. Há
rom ismeretlen férfi agyonlőtte az utcán 
az ottani olasz konzult.

A konzult több golyó érte s azonnal 
meghalt.

A merényletet akkor követték el, amikor a 
konzul szombaton délután a hivatalos óra 
végeztével elhagyta a konzulátus épületét 

lljabb feljelentések érkeztek 
Gara István ellen, akinek uzsora
ügyében e héten dönt az ügyészség

A rendőrség néhány nappal ezelőtt őri
zetbe vette Gara István ny. MÁV. litkárt, 
aki ellen uzsora vétsége miatt több felje
lentés érkezett a rendőrségre. Garát rövi
desen szabadlábra helyezték, az eljárás 
azonban tovább folyik ügyében.

Az érdekes és bonyolult ügyben most 
már az ügyészség folytatja a vizsgálatot. 
Értesülésünk szerint

több újabb feljelentés érkezett 
a volt államvasuti titkár ellen s az újabb 
leijelentők között van egy földbirtokos és

Csütörtökön Ön is megtudja, hogy

PIRI MINDENT TUD
Rendezte: szakoly István. Főszereplői: DayHa Margit, Kabos Gyula, Ráutal marton

foglalkoztak kauciós alkalmazottakkal és 
nagyobb jártasságuk volt kauciós alkalma
zottak felvételében. Szombathy és Papp el
fogadták Reichék ajánlatát és ők is „be
társultak” a cégbe. Alig pór nap alatt már 

negyvenháromra emelkedett a kauciós 
alkalmazottak száma

és kaució fejében közel tízezer pengőt vett 
fel a négy ember.

Az alkalmazottak azonban hiába várlak az 
élesztőadagoló gépek forgalomba hozatalára, 
azok nem készültek el és a Kitty Rt. igaz
gatói mind ritkábban mutatkoztak előttük. 
Gyanúsnak találták a dolgot, felszólították 
őket, hogy adják vissza pénzüket. Reichék 
elutasitó válaszára

mind a negyvenhárom kauciós alkalma
zott a főkapitánysághoz fordult 

és ott följelentést tettek a vállalat négy 
igazgatója ellen kauciósikkasztás és csalás 
cimén.

A rendőrség a feljelentés alapján sürgős 
kihallgatásra idézte be Reich Károly és há 
rom társát és miután kiderült, hogy

a kaució fejében felvett pénzeket nem 
tudják visszafizetni,

mind a négy embert előzetes letartóztatásba 
helyezték és vasárnap délután átkisérték az 
ügyészség Markó-utcai fogházába.

hívták, az orvos, aki megvizsgálta az asz- 
szonyt, szivbénulást állapított meg a rósz- 
szullét okául és sürgősen kórházba akarta 
szállítani. Alig tették fel azonban a hord 
ágyra, mikor agonizálni kezdett és mielőtt 
a kapuhoz értek volna vele,

bekövetkezett a halál.
A kispesti kapitányságról rendőri bizott
ság szállt ki a Magyar Királg-szMlóba. A 
rendőrorvos nem tudta pontosan megálla
pítani, a halál okát, miért is sürgősen

elrendelték a holttest boncolását.
A táncmulatság résztvevői közt érthető 
pánikot idézett elő a hirtelen haláleset és a 
legjobb hangulatban induló mulatságot a

• szomorú esemény hatása alatt befejezték.

és sétálni vitte hatéves kisfiát. A gyermek
nek nem történt baja.

A tettesek, akik nyilvánvalóan anti
fasiszták, elmenekültek.

A rendőrség még eddig nem akadt nyo
mukra. Az antifasiszta mozgalom Spring- 
fleldben igen elterjedt és már egy évvel ez
előtt is merényletet kíséreltek meg az al- 
konzul ellen. Akkoriban bombát dobtak a 
lakásába, a robbanás azonban emberélet
ben nem okozott kárt.

egy pesti kávéháztulajdonos is, akik azt 
állítják, hogy

meg nem engedett magas kamatot szá
mított

nekik Gara István különböző kölcsön- 
tranzakciók lebonyolítása során. Gara vi
szont azzal védekezik a feljelentések ellen, 
hogy

egyes adósai rosszhiszeműen jártak el 
vele szentben

s neki jogos követelései vannak ezektől az 
adósaitól, akik most úgy akarnak kőtele-

Nőivisca-szalmaéscrinolsapkaéskalap
Párisban-
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zeflségeik alól szabadulni, hogy sorra 
jelentést tesznek ellene.

Az ügyészségen ezen a héten fogják 
hallgatni az összes feljelentőket s

fel

ki

Nékám professzor panaszát 
vasárnap a rendőrség áttette 

az ügyészségre
Halmos Géza bankárt, akit tegnap nem találtak, vasárnap 

kihallgatták — Halmos és Kolarich kijelentették, hogy 
egyszerű elszámolási diiferenciáról van szó

Nagy feltűnést keltett, hogy Nékám Lajos 
egyetemi professzor panasszal fordult a 
rendőrséghez, amelyben előadta, hogy a 
A’o/or/r/i-bankházban húszezer pengőt helye
zett el és

a pénzt nem tudja visszakapni.
A panasz alapján szombaton megidézték a 
bankház egyik főnökét, Kolarich Józsefet, 
aki nyomban kijelentette, hogy

egyszerű elszámolási differenciáról 
van szó,

Nékám Lajos professzor üzleti ügyét külön
ben társa, Halmos Géza intézte és igy ö 
nyújthat közelebbi felvilágosítást. Halmos 
Gézának azonban nem tudták kikézbesiteni 
az idézést, mert nem tartózkodott a laká
sán, vasárnap azonban tudomására jutott 
az ügy és ekkor ki is hálhatták a főkapi
tányságon.

Váltó fiat Hamisított, Hogy segítsen 
megszorult barátain

4 jószívű fietvenesitendös Hamisítót Hót ós jólóvi fegy fiáira 
ítélte a bíróság

(A Hétfái Napló miskolci tudósítójától.) 
Nemrégiben nagy feltűnést kellett Miskolcon 
és Borsod vármegyében, hogy a miskolci 
ügyészség utasítására az alsózsolcai csendőrség 
letartóztatta Grosz Mózes tekintélyes, dúsgazdag 
alsózsolcai fakereskedőt. Csakhamar híre ment, 
hogy a 70 esztendős kereskedőt

tömeges váltóhamisítással gyanúsítják.
Még érdekesebbé tette az esetet, hogy a hamis 
váltókért kapott összeget nem Grosz Mózes, 
hanem jóbarátai és ismerősei vették fel.

Grosz ellen, akit a vizsgálóbiró letartóztatásba 
helyezett, 35 rendbeli váltóhamisítás miatt 
emelt vádat az ügyészség. A nagy érdeklődés
sel kisért bűnügyet most tárgyalta a miskolci 
törvényszék Csorba-tanácsa. A vádlott a biró
ság előtt töredelmesen

bevallotta,
hogy a váltókat ő hamisította, majd arra a

Gyújtogatott az önkéntes 
tűzoltó, hogy az oltásnál 

kitüntethesse magát
A fogházból kicsempészett levél árulta el

Miskolc, április 17.
(A Hétfői Napló miskolci tudósítójától.) A 

nyár folyamán Miskolcon az úgynevezett Bá- 
bonyibércen éjszakáról-éjszakára tűz pusztí
tott. Ismeretlen

gyújtogató
egymásután lobbantotta lángra a széna- és 
szalmakazlakat és sokezer pengős kárt okozott 
a miskolci gazdáknak.

Hosszú nyomozás után a gyanú Lukács Ist
ván önkéntes tűzoltóra terelődött, aki azzal 
vonta magára a figyelmet, hogy mindig elsőnek 
jelent meg a tűzesetnél.. Az a föltevés alakult 
ki a rendőrségen, hogy

azért gyújtogat, hogy az oltási munkála
toknál kitüntesse magát és elismerésből fel

vegyék a fizetéses tűzoltók közé
Szeptember elején egy újabb tüzeset alkal

mával több szemtanú meglátta a gvujtogatót. 
amikor elrohant egv felgyújtott szalmakazal 
közeléből. A tanuk később

felismerni vélték Lukácsot.
akit letartóztatlak és azóta vizsgálati fogság
ban ül.

Az önkéntes tűzoltó., aki eddig kétségbeeset
ten tagadta a gyújtogatásokat, vasárnap

érdekes körülmények között árulta el 
magát.

A fogházból kiküldőit cipőjének a gumisarka

ezután történik döntés,
hogy az ügyészség vádiratot ad ki, vagff 
megszünteti az eljárást ebben a bonyolult, 
ügyben.

Halmos Géza előadta, hogy Nékám Lajos 
professzor gjümölcsöztetés céljából húsz
ezer pengőt adott át a bankháznak és ezt 

mint úgynevezett szindikátusi letétet 
kezelték.

A bankház a pénzt kihelyezte gyümölcsöz-*  
tetősre és Nékám most a pénzt váratlanul 
visszakérte. A bankház természetesen feh 
mondás nélkül nem tudta visszaszerezni a 
kihelyezett pénzt s ezért

pár napi türelmet kért, amíg az össze
get felmondja és visszaadhatja.

Nékám professzor azonban nem volt haj*  
landó várni s a rendőrséghez fordult.

A főkapitányság ezzel be is fejezte a vizs
gálat első stádiumát,

nem látta szükségét a további intézke
désnek, hanem az ügy iratait vasárnap 
délben áttette a királyi ügyészségre 

a további állásfoglalás céljából.

kérésére, hogy bűnösnek érzi-e magát, igy vá
laszolt:

— Nem érzem magam bűnösnek, mert a 
váltókat nein saját érdekemben hamisítottam, 
hanem azért, hogy ezzel

megszorult embertársaimon segítsek.
Szívességet tenni pedig meggyőződésem szerint 
minden vallásos ember kötelessége.

A továbbiak során kiderült, hogy Grosz szo
rongatott barátainak és ismerőseinek olynn 
váltókat adott át. amikor hozzáfordultak 
segítségért, amelyekre a kereskedő ráhamisi- 
totfa azoknak a jó bonifásu vevőinek a nevét, 
akik

■ fakereskedésben tartoztak.
A különös vállóhamisitót a törvényszék 35 

rendbeli magánokiratham'siiás bűntettében ta
lálta bűnösnek és két és félesztendei /egyház-' 
büntetésre ítélte.

alá egy cédulát dugott, amelyet azonban a cso
magot átvizsgáló fogházőrök fölfedeztek.

Az elfogott levelet édesapjának irta Lukács 
és ebben arra biztatta az öreg embert, hogy 

gyújtson fel néhány szalmakazlat a 
Iláhonyl-bércen, 

mert akkor azt fogják hinni, hogy a gyújtogató 
még szabadlábon van és Öt mint ártatlant ki
engedik a fogházból.

megszűnik.
Belvárosi Cipöház

PETŐFI SANDOR-UTCA 10.
(a tőpostAvnl nemben.)

Cimre ügyeljen!

M%-íg terjedő
árleszállítás-

sál Árusítom a legkitűnőbb minőségű, 
legdivatosabb (tavaszi) férfi és női 

luxusclpOKet!
SZABÓ alkalmiárukereskedő

m saimiini
IDEÁLIS SZÁJ- Cs TOROK FERTŐTLENÍTŐI
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Párbaj eieire-haiaira éjszaka 
a Duna középén 

rökki mátyás haitazmestsrt vadfiszpusuuai látottá 
az Üldözött oruhatasz

>j Raja, Aprilln 17.
/.4 Hétfői Napló tudósitó jónak tclefonje- 

lentésc.) Rökkl Mátyás dunu szi k csői lialász- 
inesler az utóbbi Időkben azt tapasztalta, 
bogy hnlálloinárivál orvhnlászok zsákmá 
nyojják. Elhatározta, hogy lesbe áll ás el 
fogja n tolvajt. Éjféltájban

csónakra Ilit
él a part mentén végigevezett a halászlé 
riilete előtt. Kisvártatva észrevette, hogv n 
Duna közepéről csónak igyekszik a halász- ( 
terület felé Rökki óvómban arra gondolt, 
hogy

nrvhalász tart feléje
és rákiáltott.

A másik csónak utasa nem felelt, hanem 
erőteljes evezőcsapások kai igyekezett me
nekülni. A halászmesler

Oldd Gábor, ast ismertnevü író ellen 
izgatás miatt eljárást indított 

a budapesti ügyészség
Debrecen, április 17.

(A Hét jói Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Sok szó esik a városban arról az 
izgntási bűnügyről, melynek szereplője Oláh 
Gábor. aki mint középiskolai tanár műkö
dik, tavaly

egy nagyobb kötetet adott ki „Pokol" 
elmen.

Könyvének egyik része versekből áll, másik 
része pedig személyes visszaemlékezéseket 
közöl. A könyv egyik Irodalmi pályázaton 
dijat Is nyert.

Most azután hire terjedt a városban hogy 
Oláh (iábor ellen a „Pokol" elmll köny

Hamis vészjelzéssel vádolva 
ma áll Féld Mátyás a biróság elé 

A kincstár kártérítési pert is indított ellene, amiért a kofferos 
gyilkosnak adta ki magát

Hétfő délelőttre érdekei bünpör véglárgvalá- 
>iit líizte ki Puskás István futni járásbirósági 
Alelnök. A pőr vádlottja Fe/</ Mátyás, a Ruda- 
pesti Szinház Igazgatója, aki. mint Ismeretes, 
a koffere*  gyilkosság nyomozása Idején egv 
rosszul sikerült tréfájávul nagy kellemetlenséget 
okozott a hntóságoknnk.

Azokban a napokban. mikor tudták már, 
hogy n koffere*  gyilkosságot nz azóta tizenöt
évi (egyházra Ítélt Schrciber Tamás követte cl 
és a budapesti rendőrséget és a csendőrségekel 
valósággal mozgósították n gyilkos hajszolására 
— Féld Mátyás Tatabányán vendégszerepelt n 
társulatával. A szinlgnzgaló elhatározta. hogy 
megtréfálja régi barátját, dr. Fekete Ernő felső- 
galtnl ügyvédet. Átsétált hát a szomszédos 
l'elsögallára és olt a távollevő ügyvéd kisasz- 
szunyánál, Prizbill Arankánál mint Schrelber 
Tamás jelentkezett azzal, hogy az ügyvédet 
akarja megbízni n védelmével és majd vissza
tér. ha dr. Fekete hazaérkezik.

A megrémült géplrónő értesítette a látogatás
ról az ügyvédet, aki nyomban jelentette az ese
tet a budapesti rendőrségnek. Erre

alarmlrozták a detekth testületet, teher
autókon nagyszámú rendőrséget vittek ki 

Felsőgallára

Több mint egymillió pengő 
a Budapesti Ügyvédi Kamara

ez évi költségelőirányzata
Az ügyvédek a tiszteletdíjak megszüntetését 

és az adminisztrációs terhek csökkentését követelik
A Budapesti Ügyvédi Kamara most tette 

közzé évi jelentését, amely joggal tarthat 
számol nemcsak .1 jogówvilóg, hanem a 
nagy közönség érdeklődésére is A jelentés 
beszámol mindazokról nz. akciókról és ál 
lásfoglnlásokról, amellyel a kamara a sé 
rclruesnek vélt rendelkezésekkel szembe
fordult. A kamara Jelentése kifogásolja nz. 
OFfí működésének meghosszabbítását, a 
magánjog testébe hasitó bank zárlat •elren
delését és kívánatosnak találja az esküdt-

ERZSÉBET SOSFÜRDÖ 
tkgear éven Sí nyitva mb

Hadapeai, 1., rctényi-ia U-lti. Ieleion; .MW-ol 
Nöl bnlegsógcKniM, lahlell hninXn ll. gyomor-.

máj-, hólMnulmaknAlÍYÖGmiSJ.EGÍSZStGEIJtLEIIT! ■ 
saailoda, saanntörhiin, ivókúrák aa eredat' 
taaertvtal'XTAMkMI, dlatharmle, fénvk<>Mté*.  ■
Aitend6orvo»Hel Ivvelet I > holrtn. o»pnrk. MA un
l-KM • pnr*»tmn  ltaiMO. teonlttpAlyak. gyermek- 

nnrkvendéglA, I4r.

revolverrel rlasztólövést adott le
és utána evezett, hogy elfogja. A Duna kö
zepén megközelítette és már-már utolérte a 
menekülő csónakot, mikor

az orvhalász, megfordult éa vadászpus
kából rálőtt üldözőjére. A sőrétek 
Rökki fejébe fúródtak és az egyik 

szeme Is megsebesült.
A halászmester véresen esett a csónak fe
nekére, az orvhalász pedig elmenekült.

A lövések zajára a közeli halászok föl
riadtak. segítségére sietlek Bükkinek és a 
bajai kórházba vitték, ahol egyik szemét 
kioperálták. A halászmester állapota élet
veszélyes. A merénylőt, akire

statárium vár,
a hatóságok nagy apparátussal keresik.

ve miatt izgatás elmén eljárást Indított 
a budapesti ügyészség.

Az irói, — mint a Hétfői Napló munkatársa 
megtudta, — a debreceni rendőrkapitány
ságon már ki is hallgatták az izgatás vád
jára vonatkozóan Az ügyészség „Parasztok 
a háborúban" cimü versét inkriminálta a 
kötetből Oláh Gábor védekezésében a költői 
szabadságra hivatkozott, előadta, hogy

távolról sem volt szándéka versével iz
gatni akár a hadsereg, akár bármely 

társadulmi osztály ellen.
A városban nagy érdeklődéssel várják az 
izgatási bűnügy további fejleményeit.

és a községet aznap hajnalkor a detektívek és 
csendőrök kordonja vette körül.

Hosszú órákon ál tartott az izgalmas és 
fáradságos nyomozás, de persze a koffere® gyil
kosnak hire-hamva sem voll. Csak másnap 
délutánra derült ki, hogy Féld Mátyás ültette 
föl meggondolatlan tréfájával a hatóságokat. 
Eltekintve a megerőltetéstől, amit a dolog az 
amúgy is agyonhajszolt detcktlvtestilletnck 
okozott,

az ok nélküli nyomozás tiibbszáz pengő 
költségébe Is került a rendőrségnek.

Az eljárás megindult nemcsak a színigazgató, 
hanem dr. Fekete Ernő és Prizbul Aranka ellen 
is. Az utóbbiak ellen azonban a napokban el
ejtették a vádat, mert beigazolva látták jóhisze
műségüket. Igv a mai tárgyaláson csnk Féld 
Mátyás felel a rossz tréfáért.

Az ügyészség
hamis vészjelzéssel és hatóság félrevezeté

sével
vádolja a színigazgatót. Pórt indított Féld Má
tyás ellen

■ kincstári Jogügyek Igazgatósága Is 
ötszáz pengő költség megtérítése érdekében. A 
kártérítési pörben a hétfői tárgyalás ítélete 
alapján hoz majd a biróság határozatot.

szék visszaállítását s a sajtószabadság in
tézményes védelmét Kiemeli a zugirászat 
elleni hatályosabb védekezés szükségessé
gét és megállapítja, hogy

„ha a szükséges adminisztráción túl
menő terhek tekintetében nem lem 
könnyítés, ugv a kamara pénzügyi 

egyensúlya nem lesz fenntartható".
( Ha azonban átvizsgáljuk a Budapesti 

ügyvédi Kamara 19.12. évi kőltségelöirány 
tatát, nem is kell túlságosan sokáig szem
lélődni afelett s rögtön megállapíthatjuk, 
hogy azt a bizonyos „könnyítést" nzonnal 
el lehetne kezdeni a kamara ndmlnisztrá 
cióján belül is. A költségelőirányzat sze
rint

■ kamara főtitkára évi 4000. két titkár

Radikálisan 
» Világhírű Pr. Morlwnn hórólválókrém-gyár 
a L porc Rlatti kényelmes borotválkozást 
biztosító Dr. Moris-on borotválókrém árát. 
A víz, szappan, ecsot használatit leleslogessé

3—3000, a három ügyész egyenként 
3—3000, végül pedig a két pénztáros 

3—8000 pengő tlszteletdljat kap.
Ma, amikor úgyszólván az egész ügyvédtár
sadalom a legnagyobb nélkülözéssel küzd 
és a fiatal ügyvédgeneráció a legteljesebb 
reménytelenséggel küzd egy-egy perért, 
amikor a 100 pengős ügyvédbojtári állások 
a mull rózsás ködébe vesznek — joggal 
merülhet fel az a kérdés, hogy a kamara 
előkelő állásainak betöltői, akiket közbiza
lom emel díszes pozíciójukba, nem láthat
nák-e el tisztségüket teljesen altruista ala
pon? Különösen akkor, ha az igy felsza
baduló 25.000 pengő a nyomorgó ügyvéd
ség terhein könnyít, hiszen tiszteletdijuk 
természetesen a tagdijakból tevődik össze.

De gondolkodóba kell hogy ejtsen min
denkit a költségelőirányzat néhány más té
tele is. így például kiderül, hogy a kamara 

egyébb tisztviselői Illetményekre évi 
65.000 pengőt fordít.

Az adminisztráció többi költsége pedig 
nem kevesebb, mint 78.000 pengőt emészt 
fel. Ili igazán lehetne könnyítéseket keresz
tül vinni, legalább olyan eréllyel, mint 
ahogy a nélkülöző ügyvédektől a tagdíja
kat be lehet szedni!

A költségelőirányzat azt is elárulja, hogy 
a kamara a nyugdíjintézetnek 809.032.95 
pengőt utal át ebben az esztendőben. Ez 
ellen

a HÉTFŐI NAPLÓ
Keresztrejtvény-Olimpiásza

A főnyereményeket május 12-én kir. közjegyző 
közbejöttével osztjuk szét

Idestova három hónapja lesz, hogy a Hétfői 
Napló elhatározta, hogv olvasóközönségét egé
szen elsőrangú szórakozással lepi meg. Február 
8-án indítottuk meg keresztrejtvény-olimpiászun- 
kát, mely a jövő héten ér el a befejezéshez.

Keresztrejtvény versenyünk óriási — várako
zásunkat is messze felülmúló — sikerét nem 
akarjuk elkoptalott frázisokkal kiemelni, mert 
azok az eddigi nyertesek, akik ajándékaikért 
hétröl-hétre szerkesztőségünkbe felfáradtak, ma
guk is elcsodálkoztak a pontos megfejtéseket 
nyilvántartó kartotékjaink ezrein. Keresztrejt- 
vény-oliiupiászunk nagy sikerét igazolja az a 
tény is, — és ezt büszkén könyveljük el — hogy 
oliinpiászunk nyomán a napi- és hetilapok, sőt 
a havi folyóiratok hasábjain a különféle rejt
vényversenyek egész légiója indult meg.

A több mint 600 heti ajándékon kívül a ke
resztre jtvény-olimpiász

összes rejtvényeinek megfejtői között 
külön

G födijat
osztunk ki.

A legelső győztest 

tetőtől talpig 
felöltözteti

a Hétfői Napló, akár hölgy, akár férfi lesz ez 
a matador,

ruhát, cipőt, kalapot. Inget

Filléres gyorsvonatok — ismeretlen 
útiránnyal

Szenzációs újításra készül a Máv — Gyorsvonat, amelynek 
útiránya; Ut az Ismeretlenbe

A filléres gyorsvonatok nagy' sikere újabb 
érdekes kísérletekre buzdítja a MÁV veze
tőségét. Kiderült, hogy okos és ügyes üzlet
politikával szépen föllendithetö a MÁV for
galma és amellett a közönség számára is le
het olcsó és kellemes utazást nyújtani.

A MÁV most egy újabb, igen érdekes 
tervvel foglalkozik. Tüske Jenő dr. fő
felügyelő, akinek az elgondolása alapján 
született meg a filléres gyorsvonatok terve, 
most

romantikus és érdekes utakra akarja 
vinni a közönséget.

Az elgondolás az, hogy a MÁV vasárnapon
ként két-három vonatot indítana, amelyek 

utiránya a közönség előtt Ismeretlen.
A publikum csak annyit tud, hogy a vona
lok Budapesttől száz kilométernyi utat tesz,- 
nők meg, hogy merre, hová, azt csak akkor 
tudja meg, amikor megérkezett. A közön
ség közül

senkinek sem mondják meg, hová megy 
a vonat, csak a mozdony vezető és a 
kijelölt állomások főnökei ismerik az 

útirányt.

Igv azután n vasárnapi kirándulóvonatok- 
mik a célja: l t az Ismeretlenbe. A vonalút- 
közben többsz 'r megáll és lehetőleg mindig 

leszállította 
tevő. Magyarországon készülő Dr. Morltwon 
borotválókrém 50 százalékkal lett olcsóbb és 
igy -.60 rtll., 1 pengő 20 és 2 pengőért kap 
ható a szak üzletek ben.

FS.9SZUITJR
FIÓKÜZLETÉT.

Pupllningek 6.—, 8.—, 9.— P 
Selyemnyakkendők 3.50-tÖI 
Tavaszi kalapok 7.80 P

/V„ Kossuth Lajos-utca 18. 
Vili., Rákóczi-ut 7.

semmi kifogása nem volna bizonyára az 
ügyvédeknek az esetben, ha ez a pénz 
teljes egészében tényleg az öregeknek, 
árváknak és elaggott, keresetképtelen 

tagtársaknak Jutna.
Azonban most igen erélyesen kifogásolják 
azt, hogy a nyugdíjintézet adminisztrációs 
köllségösszeállitása is igen nagy.

A budapesti ügyvédek igen nagy elkese
redéssel szereztek tudomást a kamara ezévi 
jelentéséről és a legközelebbi közgyűlésre 
tömegesen, egységesen vonulnak fel, hogy 
a fentebb vázolt sérelmeikre gyökeres és 
gyors orvoslást szerezzenek.

s minden egyéb öltözködési holmit kap a 
Hétfői Naplótól.

A VERSENY II. DIJA: EGY .VALÓDI PERZSA 
ÖSSZEKÖTÖ-SZÖNYEG.

m. DÍJ: EGY EURÓPAVEVÖ HÁLÓZATI 
RÁDIDÓKÉSZÜLÉK.

TV. DU: EGY ÉRTÉKES GRAMOFON.

V. DÍJ: 12 SZEMÉLYES HÜTTL-UZSONNÁZÓ- 
KÉSZLET.

VI. DÍJ: EGY 5 LÁNGU BRONZ EBÉDLŐ
CSILLÁR.

A kcrcszlrejtvény-olimpiász födijainak odaíté
lésé Horvát Kamiiló kir. közjegyző irodájában 
(VII., Erzsébet-körut 9—11.) a kir. köz
jegyző jelenlétében f. évi május 12-én, déli 12 
órakor fog megtörténni.

A hozzánk érkezett sokszáz érdeklődő le
vélre válaszolva közöljük, hogv a Hétfői Napló 
május hónapban, formájában és feltételeiben 
egész újszerű rejtvény versenyt indít, mely való
ban

az utóbbi évek legnagyobb rejtvényszen- 
láclója lesz.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
. szerkesztősége.

olyan helyet választ ki, amely a természet
imádók tetszését megnyeri. Az

ismeretlenbe futó vonatok 
útiköltségét a filléres gyorsvonatok mintá
jára szintén nagyon olcsóra szabják, úgy
hogy a filléres gyors mellett ezek a vona
tok is kétségtelenül rövidesen népszerűek 
lesznek.

PESTI TŐZSDE 
uj közgazdasági regénye: 

J Uiclorlamalom fénykora 
és összeomlása"

Megjelenik folytatólagosan.

Első cikk:
Bacher Emil és hflrö Prönay GyBrgy

A legnagyobb és legelterjedtebb 
közgazdasági hetilap. Egyes szám 
ára 40 lillér. Kapható mindenütt*

SrerkeeztöaéR ée kiadóhivatal: 
Budapest, IV„ VAroshds-utca 6

Főszerkesztő: Kallós János

Zálogcédulát,

•
 .J*' ’”01- brllllánaot hihetetlen maira*  ***•

**atek. Macáiéi kizártaiét. (Ukócal-ut 9. u*«
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Ferdlnándy Bertalan államtitkár 
feleségének tragikus hirtelen halála 

élszaka a Baross-uicéban 
vacsoráról hazaleie tartott, az utcán hirtelen összeesett es meghalt

Vasárnapra virradó éjszaka egy óra után 
egy feketébe öltözött, középkorú uriasszony 
haladt a Baross-utcán át a József-körut irá
nyába. Ugyanebben az időtájban igyekez
tek hazafelé dr. Vargha Zsigtnond és dr. 
Meisner László orvosok is. Az uriasszony 
sietve lépkedett, nz utána haladó orvosok 
pedig beszélgetésbe voltak elmélyedve. Ami
kor az uriasszony a klinikához ért,

felsikoltott és n következő pillanatban 
ájultan rogyott le a lépcsőre.

rAz orvosok azonnal segítségére siettek, be
csöngettek a klinikára és bevitték a szolga 
segítségével az inspekciós orvos szobájába. 
A klinika inspekciós orvosa megállapította, 
hogy a rosszullétet

szivgyengeség 
okozta és szükségesnek látszott sziverősitő 
injekció alkalmazása.

Az injekció után rövid időre jobban is 
lett az uriasszony, eszméletét is visszanyerte 
és amikor érdeklődtek kiléte felöl, halk 
hangon a következőket mondotta:

A titokzatos körülmények között 
elhunyt Szász Ödön érdekes 

végrendelete
Egy héttel halála előtt készítette a végrendeletet

Elsőnek számolt be a Hétfői Napló Szász 
Ödönek, az előkelő régi Schivartz Lajos 
textilárunagykereskedés főnökének tragikus 
haláláról. Szász Ödön külföldi útjáról tért 
haza, amikor súlyos mérgezéssel szállították 
a Keleti pályaudvarról szanatóriumba, ahol 
nagy szenvedések ulán meghalt.

A főkapitányság sérülési osztályán
Szász Ödön tragikus halála után is to

vább folyt a nyomozás, 
tekintettel arra, hogy kétségtelenül megálla
pítani nem lehetett, mi okozta a nagykeres
kedő halálát. A napokban

felboncolták Szász Ödön holttestét
és a boncolás azt állapította meg, hogy 
süllyedéses tüdőgyulladás volt a halál köz
vetlen okozója, a tüdőgyulladás előtt pedig 
mérgezés történt. Miután a rendőrség tudo
mást szerzett a boncolás eredményéről, 
nyomban intézkedett, hogy

vegyék vegyvizsgálót alá a tragikus mó
don elhunyt Szász Ödön szerveit.

Most van folyamatban a vegyvizsgálat, mely 
hivatva lesz kétségtelenül megállapítani a 
mérgezés körülményeit. A rendőrség az- 
iránvban is nyomozott, hogy Szász Ödön

Tulvilági üzenetekkel 
öngyilkosságba kergette áldozatát 

a szélhámos spiritiszta médium 
Öngyilkosságra való rábírás miatt bűnvádi eljárás indul 

a médium ellen
Fantasztikusnak látszó bűnügyben indított 

nyomozást a rendőrség. A kriminalisztika tör
ténetében csaknem példa nélkül áll ez a bűn
ügy, amely Kovács Erzsébet 22 éves manikü
röslány tragikomédiáját tárja fel szenzációs 
részletekben.

Egy városligeti pádon, vasárnap reggel 
eszméletlenül találtak

<*gy  jólöltözött fiatal leányt. Amikor a rendőr
őrszem előkerült, már magához tért, de elhaló 
hangon csak ennyit mondott:

— Vfgyenefc a rendőrségre, mindent el aka
rok mondani.

A főkapitányságon elmondotta a fiatal leány, 
hogy

Kovács Erzsébetnek hívják, 22 éves mini- 
kürösleány 

és úgy került a városligeti padra, hogy aszpi
rinnal megmérgezte magát De ez 

nem ar, első öngyilkossági kísérlete.
■ múlt héten az Erzsébet kőrúton beugrott a 
Dunába, a dunai rendőrség egyik motorosa 
azonban kimentette, ___________

Az ideqeit 
a cipőjét 

sőt a zsebét is 
kíméli, ha PALMA 
kaucsuksarkot hord 

Vigyázzon a 
védjegyre.

— Ferdindndg Bertalanná vagyok, Jó
zsef-körut 65. sz. alatt van a lakásom.

Alig mondotta ki azonban ezeket a sza
vakat, ismét elvesztette az eszméletét és 
többé nem is nyerte vissza. Mire a hozzá
tartozókat értesíthették volna,

Ferdinándyné meghalt.
A rendőrség intézkedésére a holttestet a 
Törvényszéki Orvostani Intézetbe szállítot
ták. A boncolás fogja majd megállapítani 
a haláleset tulajdonképpeni okát.

Ferdindndg Bertalanná született Hanauer 
Frida ötven esztendős volt. Férje földmi- 
velésiigvi minisztériumi államtitkár és csa
ládja, rokonai, csupa ismert, előkelő em- 
oerekből áll. Vendégségben volt és saját ké
résére egyedül távozott, mert nem akart 
senkit fárasztani hazakisérésével, tekintve, 
hog’y a közelben lakik.

A le "jobb hangulatban töltötte az estét 
és igy váratlan halála nagy megdöbbenést 
és részvétet kellett széleskörű rokonsága és 
ismerősei körében.

hagyott-e hátra búcsúleveleket. E. nyomozás 
megállapította, hogy

egyetlen búcsúlevél sem érkezett Szász 
Ödön hozzátartozóihoz és barátaihoz,

de egyéb érdekes körülményt állapítottak 
meg.

A nyomozás kiderítette, hogy Szász Ödön 
pontosan egv héttel halála előtt felment egy 
budapesti közjegyzőhöz s ott

végrendeletet hagyott hátra.
.4 végrendeletet tegnap bontották fel és ab
ban érdekesen intézkedett vagyonáról az el
hunyt nagykereskedő.

Szász Ödön teljes vagyonát nyolceszten
dős Ikergyermekelre hagyta s őrcájuk 
maradt a százezer dolláros életbiztosítás 

is.
.4 vagyon haszonélvezetéről azonban úgy in
tézkedett, hogy ez feleségére és édesanyjára 
száll. A vagyon kezelésével Elein Manót, 
cégének egyik legrégibb emberét bízta meg 
Szász Ödön végrendeletében, amelyben in 
tézkedett az üzlet további vezetéséről is.

A rendőrség a meglepő fordulat után is 
tovább folytatja a nyomozást a titokzatos 
haláleset ügyében.

— Miért akar mindenáron meghalni? — kér
dezték a csinos manikűrös leányt, aki erre vá
ratlan vallomást tett.

Elmondotta, hogv néhány héttel ezelőtt egy 
Ismerőse elvitte a Szondy-utcába. ahol

egy elegánsan berendezett lakásban 
splritiszta-szeáncot tartottak. 

Nemrégiben halt meg a vőlegénye, ezért öröm
mel hallotta, hogy a spiritiszták érintkezést 
tudnak tartani a túlvilággal és neki módjában 
lesz meghallgatni vőlegénye tulvilági üzenetét. 
A médium, aki a szeáncon közvetítette a tul- 
világi üzeneteket, valóban beszélt az ö vőlegé
nyével. Megtudta, hogy

a vőlegénye a túlvilágon jól érzi magát 
és még mindig szeretettel gondol reá.

Ezek után érthető, hogy naponta fölkereste 
a Szondy-utcai lakást és

szoros barátságba lépett a médiummal, 
akin keresztül gyakran kapott üzenetet elhalt 
vőlegényétől. Egyik nap a médium azt az üze
netet továbbította, hogy

vőlegénye kért i> néki ajándékozott 
aranyóráját, 

mert szüksége van rá odaát is. k maniküröslány 
egészen áthatva a túlvilággal való kapcsolatá
tól. gyanútlanul átadta a médiumnak az arany 
órát, majd apródonkint kisebb-nagyobb össze
geket és egyszerre csak azt vette észre, hogy a 
médium teljesen kifosztotta.

Akkor történt, hogy a kitűnő médium ezzel 
állt elő:

— Vőlegényed vár a túlvilágon, eredj az 
Erzsébet-hldra és ugorj be a Dunába.

A maniküröslány átszellemült arccal meg
indult az Erzsébet hidra és tényleg he Is ug
rott a Dunába. Ez nz öngyilkossági kísérlete 
nem sikerült, a mentők a Rókus-kórházba vit
ték. És itt

a kórházban meglátogatta rossz szelleme, 
a Szondy-utcai médium és rávette, hogy 

most már mérgezze meg magát.
A szegény muniküröslánv hallgatott az ujabb 

tanácsra is: aszpirinnel megmérgezte magát egy 

városligeti pádon.
A főkapitányságon érdeklődéssel hallgatták 

Kovács Erzsébet előadását, azután detektívek 
mentek ki a Szondy-utcai médiumhoz, kihall
gatták és most

öngyilkosságra való rcábirás
miatt megindítják ellene az eljárást.

A mnniküröslánnyal pedig megigértették. 
hogy többé nem ül fel a tulvilági üzeneteknek.

Dormándy József székes
fehérvári törzsőrmestert 

nevezik ki a hóhéri állásra
A többszáz jelentkező között Kozarek segédei 

is pályáztak
Ezen a héten járt le a hóhéri állásra hir

detett pályázat. Az ügyészségen el voltak 
ugyan készülve arra, hogy igen sok pá
lyázó akad majd, de mégsem hitték, hogy 

többszázan fognak jelentkezni 
a pályázaton. Rengeteg pályázó akadt s 
nemcsak Budapestről és vidékről, hanem 
a szomszédállamokból is jelentkezett több 
ott élő magyar állampolgár, akik kérvé
nyüket és okmányaikat benyújtották a bu
dapesti királyi ügyészséghez. Egész akta
hegyekké és iratkötegekké nőttek a pályá
zók kérvényeihez csatolt okmányok. Ter
mészetesen csaknem

mindegyik személyesen jelentkezett.
A Hétfői Napló információi szerint a 

sok pályázó közül minden valószínűség sze
rint egy vidéki honvédségi altiszt pályá
zata mellett történik döntés, sőt tegnap 
már befejezett tényként említették egyesek, 
hogy a kinevezés is rövidesen megtörténik.

Dormándy József székesfehérvári lion- 
védtörzsőrmester

ez a pályázó. Dormándy több mint húsz 
esztendeje teljesít katonai szolgálatot és a

Toklntne meg érdeko*
TAVASZI KIÁLLÍTÁSUNKAT!

Kirakatainkban átteklntbotőon mutatjuk b«

Panama
a« új. divatos ruhaanyag, blftzokra la Igon al
kalma*. a levíijabb divatszlnokben, kb. 80 cm 
Mólos...........................  | m P 1.98, 1.68,

Muszlin
<s?k Idol, legújabb minták, Igen nagy választék
ban. Ismert mosható mlnftsógolnk, kb. 70 cm 
széles........................... Imi* 1.15, —.95, -.78.

Crepon
a killönoann kedvelt kónn.vfl, szép, eéleeortl. mos
ható poiigyolnaoyug, kb 70 ouj szőlős..... I tn p

Pettyes-Panama
rubminyag. az új. nagy divat, sok szép pasztell- 
szín bon, kb. 80 cm széles......... ......_.....  i m P

„Parisette"
a felülmúlhatatlan nyárlniha-snysR. a legújabb 
’zlósoa. Idei minták őrlési választókban.—. 1 m P

Flamenga
rendkívül kedvolt műsolyom-nihsanyag, apart. 
•zép minták, kb. 76 cm széles lm P

Dupion
itt Idei nyár nagy divatja, cél'zort, elegáns, 
szép, kompiéra kiválóan alkalmas nehéz mii- 
selyem, kl> 70 cm szóles.......... — t m P <.00.

£## tétet
Női pullover és női mellény
ojjal ée njj nélkúl P 16.80. 0.80. 7.80. 5.80

Gyermekpullover ésgyermekmellény
alma ós mintázott p 6.80. < 80 8 80. « 80

Műselyem
azóp. lágyén omló mlnősög, mosható, csak új, 
Idei divatminták, kb. 70 cm széles

I m P 1.85. 1.68.

Georgette imprimée
Jóminőségú műselyemből, könnyű, lenge nyári
ruhához, sok divatos mlr.lában, pettyes mintá
zattal Is, kb. 100 cm széles................. . 1 m P

Crepe de chine
műsolyein, a magyar textilgyártás minőségileg 
legmagasabb teljesítménye, nagy színválaszték
ban. kb. 95 cm széles....................... - 1 m P

Crepella
a n’.áilruba puha, szép gyapjóanyaga, divatos 
színekben, tiszta gyapjú, kb. 70 cm széles

1 m P 

„Afgh3lain"-1,Frisolain" 
a legújabb tavasz' dlvatnnyngok. rondklvfll kel
lemes viselet, kb 70 cm széles.------------- 1 m P

Ruha-Tweed
a mindennapi használatban Igen báláé anyag, 
új, szolid minták, kb 100 cin széles- 1 m P 4.1*0.

Férfiruhaszövet 
kamgarn, tiszta gyapjú, kb 150 cm széles, 4 <60 
nj, szép. tavaszi tnTulák a á

1 m P 25 80. 20.50, 15 80, I I

A magyar nő ízlésének és ügyességének versenye:

Ki öltözik fel a legolcsóbban és legízlésesebben?
További résztelek a -Délibáb. 1932 április 23-i -iáméban!

háború előtt vonult be. Rcsztvelt a világ
háborúban, vitézül harcolt különböző harc
tereken, a háború befejezéséig és egész se
reg kitüntetése van.

A háborúban több kivégzésen vett 
részt

s igy megfelelő gyakorlattal rendelkezik. 
Az uj hóhérjelölt nemcsak az állam Ítélet
végrehajtói, hanem a fővárosi gyepmesteri 
állásban is szeretett volna Kozarek örökébe 
lépni, mert ha hóhéri kinevezése megtör
ténik, nyugdijaztatnia kell magát a honvéd
ségnél. A gyepmesterséget viszont betöltöt
ték, úgyhogy ezt már nem nyerheti el, az 
ítéletvégrehajtói állást azonban több mint 
valószínű, hogy vele töltik be és

kinevezése és eskütétele lehetséges, 
hogy már c héten meg is lesz.

Az uj állami Ítéletvégrehajtó 
első hivatalos ténykedése valószínűleg 

éppen a hohvédtörvényszéken lesz.
ahol a halálraitélt kispesti gyilkosokat kell 
kivégeznie, ha kegyelmi kérvényüket az 
.államfő elutasítja.
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így csökkenti Hoouer elnök a tisztviselők fizetősei — évi negyed
millió doiföri takarít meg Amerika az ötnapos munkahéttel

Washington, április 17. 
Hétfőn, Apríts 18-án az Egyesült Államok valamennyi állami hivatalában életbelép ai 

ötnapos munkahét, amelyet lloovcr árért rendeli el,
hogy csrtkkcntbessc a llnzlvl*e.'ők  fizetését és könnyltheuen az államháztartás sú

lyos helyzetén.
At amerikai állami tisztviselők mostantól kezdve csak hétfőtől péntekig dolgoznak, míg a 
szombat és vasárnap szabad. Ezt az intézkedést az állami közmunkáknál Is végrehajtják.

A kereskedelmi tengerészet hajóin szintén ötnapos tesz a szolgálat és az Iskolákban Is 
csak hetenként öt nap tanítanak.

A pénzügyminiszter számításai szerint 
ax ötnapos állami munkahét gyakorlati megvalósítása évi 225—250 millió dolláros 

megtakarítást jele.nl
az államháztartásban. 

Addig is, amíg a kongresszus jóváhagyja Hoover elnök javaslatát, az elnök élt alkot- 
mányblztositotta jogával és elreudeltc az ötnapos niunkuhét azonnali bevezetését.

Elfogták Zugló rémeit
Négytagú veszedelmes betörőbanda került 

rendőrkézre
Vasárnapra virradó éjszaka, öt tagból ólló 

betöröbnnda került rendőrkézre. A banda tag
jai Zuglót és Pestkörnyéket tartották már 
hosszabb Ideje rettegésben.

Január eleje óla egymást követték Zuglóban 
n trafik*,  élelmiszer- és ruházati cikkeket áru
sító üzletek fosztogatása. Zuglóban nyolc, Pest 
ujhelycn hat betörés történt gyors egymásután
ban, mig végül is a detektivek figyelő munkája 
eredményre vezetett. Megállapították, hogy

az egyik angyalföldi vendéglőben öt fiatal
ember jön össze esténként, 

akik közül valamennyi ismert nlnkja a rendőri 
nyilvántartónak és közülük keltő örök időkre 
ki van tiltva Budapestről. Gyanúsnak találták 
ezeknek a rovottmultu férfinknak ezeket a min
dennapi összejöveteleit és nyomozni kezdtek. 
A nyomozásnak csakhamar meg is lett az ered
ménye. Kiderült, hogy a fiatalemberek

nappal alszanak,
este hét óra tájban távoznak el lakásaikról és 
reggel hét-nyolc óra tájban térnek ismét oda 
vissza. Ilyenkor majdnem minden esetben cso

Bírósági tárgyaláson derült ki 
egy asszonyról, hogy ötévi házasság 

után még mindig leány
Orvosi bizonyítvány Pátri Lafosné házasságáról

Nagykanizsa, április 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A nagykanizsai törvényszéken dr. 
Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök 
különös ügyet tárgyalt. Pátri Lajos bala- 
tonmagyaródi lakos nemrégiben meghalt 
Vagyonút rokonai örökölték, Pátri özvegye 
a bírósághoz fordult és kérte, kötelezze a 
bíróság az örökösöket, hogy

adják ki neki azokat a vagyontárgya
kat, amelyek öt, mint törvényes fele

séget megilletik.
Az örökösök a per során azzal érveltek, 
hogv a fiatal asszony az öt évig tartó há
zasság alatt

Nyáron üzembehelyezik 
az uj éleimiszernagyvásárt 

Lebontják a félmilliós költségűéi épült betonkerltést 
és a két „vártornyot" — Az eddigi 1200 nagykereskedő 

közül csak 312 juthat férőhelyhez
Kereken 8.5 millió pengőjébe került eddig 

a fővárosnak nz uj élelmiszcrnagyvósár, 
■melynek építési, mázolási és szerelési mun
kálatait a főváros igyekszik most már erőlte
tett menetben befejezni, hogy legkésőbb augusz
tusban üzembehelyezhessék az óriási telepet. 
A kereskedelmi és iparkamara legutóbb olyan 
beadvánnyal fordult a városhoz, hogy az élei- 
miszernagvkercskedelem helyet

ipari cikkek és egyéb kereskedelmi áruk 
forgalmúnak lebonyolítására rendezzék be 

a soroksári Dunaiig mentén épült telepet, 
■melynek jövedelmezősége alig biztosítható, 
ha oda csők a vidékről felhozott élelmiszerek
nek nagyban való árusításút koncentrálják.

A kamara álláspontjával szemben a város il
letékes köreiben meg vannak győződve, hogy 
az uj telep meg fogja hozni a befektetett ősz
szeg amortizációjához szükséges jövedelmet, 
annak ellenére, hogv a mór eredetileg nem 
szerencsés elgondolás szerint az egyetlen nagy
csarnokból álló épületben 
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magokkal vagy más tárgyakkal érkeznek meg. 
Vasárnap hajnalban a detektivek

mind az ölöt elfogták
és clöállitották őket a főkapitányságra, ahol 
bevallották, hogy tényleg ők követték el a 
zuglói és pestújhelyi betöréseket.

Valamennyien hamis nevet mondtak a fő
kapitányságon és

csak az ujjlenyomatuk öuzehasonlltáM 
után derült ki Igazi nevük.

Izsó Mihály 26 esztendős lakatossegéd Buda
pestről kitiltott egyén volt a banda vezére, mig 
társai, a hétszer büntetett Sípot Sándor 26 
éves napszámos, Kapóst Ferenc 28 esztendős 
asztalossegéd, aki öt Ízben ült már különböző 
börtönökben betöréses lopásért, Herbert Ká
roly 23 éves napszámos, aki hatszor volt bün
tetve és Neumayer Ferenc 24 éves asztalos
segéd voltak, az utóbbi a „legszolidabb" a tár
saságban, mert ő csak kétszer ült.

Az öt betörőt előzetes letartóztatásba lje- 
lyezte a rendőrség.

nem élt olyan életet, hogy méltó volna 
az örökségre.

Most tartott tárgyalást a törvényszék. A 
tárgyaláson Pátri Lajosné jogi képviselője, 
dr. Marék László ügyvéd, orvosi bizonyít
ványt (erjesztett elő. Az orvosi bizonyítvány 
szerint,

Pátri Lajosné ötévi házasság és a mos
tani özvegység után még leány, 

tehát nyilvánvaló, hogy a házasság öt esz
tendeje alatt is kifogástalan életet élt.

Az orvosi bizonyítvány, amely ugyancsak 
nem mindennapi esetről szól, nagy feltűnést 
keltett. Most már rövidesen ítéletre kerül 
sor a különös pörben.

mindössze 812 férőhely van, 
amelyek közül 100 a szuterénre esik. Elkép 
zelhelő, hogy a jelenleg a Ferenc József-rak 
parti idényvásáron és főképpen a központi 
vásárcsarnok körüli üzlethelyiségekben elhe
lyezkedett mintegy 1200 élehniszcrnagykcres- 
kedő között

már most milyen erős versengés folyik 
ezekért a standokért.

A minap Vájná Edénél, ■ közélelmezési ügy 
osztály vezetőjénél tnrtott megbeszélésen mái 
közölték nz érdekeltekkel, hogy a nagytelep 
üzembehelyezése után feltétlenül eltávolítják a 
bódékat a Dunapartról és

■ nngykcreskedőkne|i ki kell vonulnlok a 
telepre,

n detailárusoknak pedig a központi vásárcsar 
nokba. Az érdekellek ugyanakkor art kérték, 
hogv ne a szezon derekán történjék a hely
csere és a kocsiról való árusítást is vigyék ki 
az uj telepre. Az utóbbinak erélyes és követ-
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NAGY ESHETŐSÉGEK.

•
FolvilágositAaok és nevozéaek: 
Magyarországi Artista Egyesület,
VII.,  Erzsóbet-körut 43. I. emelet 

Telefon : J. 30-4-29. 

keretes keresztülvitelébe egyébként a főváro
son kívül beleszólása lesz a kereskedelmi és 
főldüvelésügyi miniszternek is, akiket igyekez
nek majd meggyőzni arról, hogy nemcsak a 
város súlyos anyagi érdekel —- a nagyvásár 
jövedelmezőségének kérdése — és a nagy- 1 
kiskereskedelem egzisztenciális érdekel, hanem 
a fogyasztóké is követeli

a kocáik kihelyezését
és Igy az egy közős helyen való árusítás meg
valósítását.

Az uj nagyvásáron azonban nemesupán épí
teni, hanem bontani is kell. A kikötőben 4pul 
telepet ugyanis betonkeritéssel vették körül és 
a bejáratához két vártoronyszerü házikót épí
tettek. amelyekről utólag kiderült, hogy a 
nagyobbaránvu forgalom zavartalan lebonyo
lítása érdekében még az üzembehelyeaés előtt, 
de legkésőbb egy két év múlva 

föltétlenül le kell bontani.
Félmillió pengő költség megy ezáltal vészén-

Egy pesti hivatalnokleány 
80.000 pengőt követel Fried Pál 

festőművésztől-a dijat nyert akt miatt
Amikor a vőlegény az akt modelljében menyasszonyát Ismeri fel

Szokatlan érdekességé kártérítési perben tar
tottak perfelvételi tárgyalást szombaton a bu
dapesti törvényszéken. A pert egy fiatal, 22 
éves tisztviselőnő: Désl Jeanne indította meg 
Fried Pál festőművész ellen, akitől egy nyil
vánosságra hozott aktfestmény miatt nyolcvan
ezer pengőt követel.

Fried Pál, a fiatal magyar festömüvészgene- 
rácló egyik legtehetségesebb tagja, nevét külö
nösen a a határokon túl ismerik előnyösen.

Hosszú évek óta él Páriában, ahol afrikai 
és ázsiai útja után telepedett meg. 

Fried ritkán látogat csak haza, — most öt 
esztendő után jött újra Budapestre, ahol nagy 
csodálkozására Dést Jeanne kártérítési keresete 
fogadta.

A kártérítési kereset előadása szerint, Fried 
Pál legutóbbi Pesten jártakor megfestette az 
akkor 17 esztendős lány portréját, akiről né
hány okt-studiumot is csinált. A képeket Fried 
magával vitte Párisba és legutóbbi reprezenta
tív kiállításún besorozta a Grand Galerieben 
bemutatott müvei közé. A képek egyike,

egy heverő akt, amelynek „Jeanne“ volt a 
elme, aranyérmet nyert 

és mint Ilyen, természetesen felkeltette az ér
deklődést az erotikus témáiról és színeiről köz
ismert magyar festő iránt. A díjnyertes kép 
reprodukciója néhány előkelő külföldi folyó
irat — igy egy berlini Magazin hasábjain is 
megjelent, s Itt kezdődik a baj...

Déli Jeanne ugyanis — amint ezt a szombati 
tárgyaláson előadta, ezldöben

jegyben járt egy jómódú budapesti keres
kedővel

A Magazin pedig, amely Fried díjnyertes s ál
lítólag igen erotikus pózban szereplő aktképét 
leközölte, véletlenül a vőlegény kezébe került. 
A kereskedő a legnagyobb csodálkozással is
merte fel az aktban és annak aláírásában 
menyasszonyát, akiről csak annyit tudott, hogy 
Fried Pál — a portréját festette meg. Hiába 
volt minden kimagyarázkodási kísérlet,

a nezus megszakadt közöttük, 
annak ellenére, hogy már az esküvő terminusa 
is ki volt tűzve. A hivatalnoknő most tehát az
zal az indokolással, hogy nem adott engedélyt 
a festőnek a képek közzétételére, elmaradt há
zassága s az azzal kapcsolatos költségek meg
térítése címén,

nyolcvanezer pengőt
kér Fried Páltól.

Fried Pál ügyvédje ezzel szemben azt adta 
elő, hogy a festőművész alkotása abszolút mű
vészi teljesítmény és bár annak eredeti mo
dellje tényleg a felperes volt,

a kiállított festmény már egy erősen vál
toztatott pózban ábrázolja a kép hősnőjét. 

Tiltakozik az ellen, hogy ö legyen felelőssé te
hető a vőlegény konzervatív esztétikai állás
pontja miatt, aki felbontja az eljegyzést, mert 
egy akt modelljében a mengasszonyát véli fel
ismerni. Mindezek igazolására

szakértők meghallgatását kérlt 
a bíróság rendelje el neves képzőművészek és 
esztétikusok meghallgatását a felmerült prob

A könyvpiacon havonkint legalább 109 pengő értékű újdonság 
jelenik meg. Minden nyelven megjelenő újdonságot már a 
megjelenés napján megkaphat az

8 8
kölesönkönyv tárában
VII., Erzsébet -körút 443- 
mely teljesen átszervezvo és a legújabb kiadványokkal bőven 
lelfrlssltve áll olvasóink rendelkezésére.

Kölcsöndij:
az Újság előfizetőinek havi I.— pengő, nem előfizetőknek havi 8.— pengő- 
Vidéken csakis elöUzettflnk vehetik igénybe kttnyvidránk"*-

Saját érdekében most vásároljon

CSILLÁRT
4 lAngu csillár felszerelve .... P IWK 
Andrásay-ut 33. sz. utcai üzletem megszű
nése miatt soha nem létezett árakon vásárolhati 

BÁN CSILLÁRGYÁH
dőbe.

A kereskedelmi érdekeltségek legutóbb em- 
lék iratot nyújtottak be a fővároshoz külftni 
bözö kívánságaikról, amelyeket most tanulmá
nyoz a közélelmezési ügyosztály. Ezeknek fi
gyelembevételével azután javaslat készül, 
amelynek alapján a közélelmezési bizottság és 
azután a tanács határoz a nagyvásáron élet- 
beléptetendő intézkedésekről, hogy azután sür
gősen üzembehelyezzék a nagyvásárt.

lémákkal kapcsolatban s e célból a lyoni szép
művészeti muzeum számára megvásárolt kép 
másolatát az iratokhoz csatolja.

Az érdekes ügyben a bíróság még nem hir
detett határozatot és a legközelebbi tárgyaláson 
dönt a kihallgatások elrendelése fölött.

Találmány-csalás miatt 
körözőlevelet adtak ki 

Masztics Marcell 
gyógyszerész ellen 
Csalási vád a mü-lószőr 

föltalálása körül
A budapesti királyi büntető törvényszék csa

lás gyanúja miatt nyomozólevelet bocsátott ki 
Masztics Marcell budapesti gyógyszerész ellen.

A nyomozólevél adatai szerint M\isztics meg- 
ismerkedett dr. Szeben Dezső bankigazgatóval 
és Franki Dezső kereskedővel. Előadta neki, 
hogy nagyszerű találmányon dolgozik,

föltalálta a lószőr művi utón való elő
állítását.

Föl is mutatott nekik egy mintát, azzal, hogy 
egyelőre még csak primitív eszközökkel dol
gozott, de ha megfelelő gépeket tucjna besze
rezni, nagy üzletet lehetne csinálni a dologból. 
Szeben Dezső dr. és Franki Desző megállapod
tak Maszticscsal a találmány felhasználásában 
és

■ gép előállításának költségére kisebb- 
nagyobb részletekben föbbezer pengőt ad

tuk át neki.
A mü-lószőr előállítása azonban késett és ké
sőbb egy szakértő olyan véleményt adott, bogy 
az ilyesfajta anyag előállítása csak naiv pró
bálkozás eredménye lehet,

Ipari célokra föl nem használható.
Erre azután Szeben Dezső dr. és Franki Dezső 
bűnvádi útra terelték a dolgot és a törvényszék 
most nyomozóleveiet adott ki Masztics Marcell 
ellen.

A középkortól a legújabb korig
E hó végén nyílik meg a Pélffy-téren ■ 

Kakaskapu-sörözö. Falfestményei a magyarság 
harcait örökítik meg a középkortól a mai napig 
a török uralom ellen, a munkáért, a technika 
haladásáért és a legmodernebb küzdelmet: a 
week-endet a levegőéit és egészségért.

— A MALERT (Magyar Légiforgalmi Rt) 
járatai a Budapest—Wien vonalon április 
18-án, hétfőn indulnak meg. A gépek Mátyás
földről reggel 7 órakor indulnak és a menet
idő. a múlt évivel szemben, ismét 10 perccel 
csökkent. Felvilágosítás és jegyváltás: Maiért, 
Váci-utca 1. Tel. 808-88.

jele.nl
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mit eh
Kettős motorkerékpár 

karambol az Isten
hegyi-utón

A fölázott talajon egymásba 
rohant két motor és mindkét 

vezető megsérült
Vasárnap délelőtt a Svábhegyen tréninge 

zett Kovács Ödön 21 éves műszaki tisztvi- 
selö, Bp. 22—825. rendszámú motorkerék
párjával. Halász Mihály 30 éves fényképész 
Bp. 35—151-es rendszámú motorkerékpár
jával turautról igyekezett hazafelé. Az Is- 
tenhegyi-ut 1. sz. ház előtt,

a fölázott úttesten Halász motorkerék
párja teljes sebességgel belcrohant Ko

vács Ödön motorkerékpárjába 
és mindkét vezető lezuhant gépéről.

Kovács lábát törte, Halász pedig több 
zuzódást, azonkívül agyrázkódást szenve
dett. Egyik közeli villa lakója fedezte fel a 
motorkerékpár szerencsétlenséget és érte
sítette a mentőket. A mentők első segély
nyújtás után az Uj Szent János-kórházba 
szállították a sérülteket.

A karambol ügyében
a rendőrség megindította a vizsgálatot 

annak megállapításáért, hogy kit terhel a 
felelősség.

Nem találják a 
Lindberg-babyt,

de a közönség már megtalálta a 
népszerű és kitűnő Diana-fogkrém- 
ben a legjobb fogápoló szert. A 
Diana-fogkrém olcsó (eredeti tubus 
48 fillér, családi tubus 72 fillér), ki
tünően tisztit, fertőtlenít és kellemes 
Ízű.

— Felhős Idő, zivataros esők. Vasárnap 
igazi áprilisi idő volt: reggel ragyogó nap
sütésre ébredtünk, délelőtt beborult, délben 
szinte vigasztalanul zuhogott, délutánra pe
dig ismét kiderült. A hőmérséklet 10 C fok 
körül mozgott. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa a következő: Felhős idő várható, 
sokhelyütt zivataros esőkkel és a hőmérsék
let némi csökkenésével.

*—• Megoperálták Ottó királyfit. Brüsszel
ből jelentik: Ottó királyfit (Jele városában, 
Brüsszel mellett vakbélmütétnek vetették 
alá. Az operációt az tette szükségessé, hogy 
a néhány héttel ezelőtt fellépett irritációk 
nem szűntek meg teljesen. A műtét, amelyet 
Haberer kölni sebészprofesszor hajtott vég
re, teljes sikerrel járt,

«—> Kenéz Béla kereskedelmi miniszter 
Szolnok díszpolgára. Szolnok város képvi
selőtestülete elhatározta, hogy dr. Kenéz 
Béla kereskedelmi minisztert, a városnak 
12 éve országyülési képviselőjét díszpolgárrá 
választja. A díszpolgári oklevelet e hó 23-án 
ünnepélyes formák között adják át a Szol
nokra érkező miniszternek.

—- Stimson és Brüning tanácskozása. 
Genfből jelentik: A jövő hétre jelzett nagy 
nemzetközi fontosságú döntések előjátéka
ként Stimson amerikai pénzügyi államtit
kár vasárnap tárgyalást folytatott Brüning 
kancellárral. Brüning holnap a dán kül- 
ügymiiszterrel értekezik.

— Nyomora miatt felakasztotta magát Zslg- 
mond László B-listós vasúti tisztviselő. A Bi- 
hari-ut 8. sz. alatti állami lakótelep II. számú 
épületének egyik lakásában lakott évek óta 
Zsigmond László 42 esztendős MÁV tisztviselő, 
feleségével és négy kis gyermekével. Zsigmond 
ezelőtt másfél évvel B-listára került s a vég
kielégítést a legnagyobb beosztás mellett is ha
marosan felélték. A család a legnagyobb anyagi 
gondok közé került. Zsigmond László, aki min
taképe volt a családját szerető apáknak, elke
seredetten hangoztatta ismerősei elölt, hogy 
nem bírja tovább nézfd a felesége és gyerme
kei nyomorát, inkább megválik nz élettől. 
Szombaton este tiz óra tájban feküdtek le 
Zslgmondék. Heggel bét óra tá jban Zsigmondné 
felébredt ós ijedten látta, hogy férjének ágya 
üres. Rosszat sejtve ugrott ki az ágyból, és ki
sietett a konyhába. A konyhában szörnyű lát
vány tárult elé: egv szegre felakasztva, hurok
kal a nyakán, holtan találta férjét. A rendőri 
bizottság intézkedésére a volt MÁV tisztviselő 
holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Ne filrödjön Novopin szénsavas fcnvő- 
tablelta nélkül, mert újjáéled tőle. Ara 40 fillér.

TROPIKUS EXPRESSI
A ROYAL ORFEUMBAN
EGÉSZ BUDAPEST ERRŐL BESZÉLI
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— Báró Podmaniczky Endre meghall. 
Báró Podmaniczky Endre, v. országgyűlési 
képviselő vasárnap délben Tompán 74 éves 
korában meghalt. Temetése kedden délután 
lesz, a kelebiai kegyúri templomból. Az előző 
országgyűlésnek, de a második nemzetgyű
lésnek is érdekes alakja volt báró Podma
niczky Endre, aki azonban a mostani or
szággyűlésből kimaradt.

— Megmérgeztc magát egy Teréz-köruti 
pádon Endre László gazdász. Szombaton éj
szaka a Teréz-körut 49. számú ház előtt egy 
pádon eszméletlen állapotban lévő férfit 
talált a rendörőrszem. Megállapították, hogy 
ismeretlen méreggel mérgezte meg magái. 
Súlyos állapotban szállították a Rókus-kór
házba. Vasárnap reggel visszanyerte esz.mé- 
letét és elmondotta, hogy Endre Lászlónak 
hívják, 35 éves kiskunfélcgyházai gazdász. 
Szombaton jött fej a fővárosba egyik rokona 
látogatására, de arra a kérdésre, hogy miért 
akar megválni az élettől, nem nyilatkozott 
A rendőri nyomozás lesz hivatva megállapí
tani az öngyilkossági kísérlet okát.

— Letartóztatták a Szegedi Bútorgyár csaló
iát. Vasárnap délben a főkapitánvsúgon letar
tóztatásba helyezték Török Árpád László 35 
esztendős magántisztviselőt, aki ellen a buda- 
ncsli királyi bűntetőtörvényszók okirafhaniisitá*  
és csalás elmén bocsátott ki körözőlcvelet. 
Tőrök ellen a Szegedi Butnrgvár Rt. tett föl 
jelentést. Följelentésében előadta, hogy Török. 
aki ügynök volt a cégnél, hamis megrendelő 
levelek alapián különböző elmekre megrendelő- 
"eket foganatosított, a bátorokét azonban eladta 
és a befolyt összegeket n saját céljaira fordí
totta. A megrendelések után még a jutalékot is 
felvette és igy kétszeresen károsította meg a 
céget.

— Elbujdnsott és bejelentette, hogv öngyilkos 
lesz, mert rossz társaságba keveredett. Schiller 
Károly 25 esztendős műszerész három na--ni 
ezelőtt eltávozott szillel Margit-körut 52. szám 
alatti lakásáról és búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben beielentl, hogv meghasoniott önmagá
val és öngyilkosságot fog elkövetni. Schiller 
búcsúlevelét édesanyjához Intézi és abban töb
bek közt arra kéri, hogv bocsásson meg neki, 
de ő nem tehet mást, minthogy öngyilkos lesz, 
mert szülei jóságát hálátlansággal viszonozta 
Rossz társaságba keveredett s miután úgy érzi, 
hogy nem tud szabadulni máskép barátaitól. 
kénytelen a halálba menekülni. A rendőrség a 
rejtélyes eltűnési ügyben megindította a nyomo
zást.

— Hirtelen halál a kávéházban. Vasárnap 
délután az Andrássy-uti Drexler-kávéházban 
uzsonnázás közben rosszul lett Weitzner 
Henrik, Paulay Ede-utca 45. számú házban 
lakó bőrnagykereskedő. Kihívták a mentő
ket, de azok már csak a beállott halált 
konstatálhatták. Megállapították, hogy a 
nagykereskedőt sztvszélhüdés ölte meg. 
Holttestét a Törvényszéki Orvostani Inté
zetbe szállították.

PAPLflNio^
SfiHDOR ÓS TáRSfl Kamermayer-utcii 1

— óriási pénzügyi botrány Görögországban. 
Athénből jelentik: Charilaost, az athéni keres
kedelmi iparkamara elnökét, a görög bor- és 
szesztársaság vezérigazgatóját, Galppulost, a 
görög állami laboratórium igazgatóját, valamint 
a görög ipar és nagykereskedelem több kiváló 
ságát letartóztatták. A letartóztatottak hatalmas 
arányú sikkaszlúsoka és egyéb szabálytalansá
gokat követtek el a borpárlat és cukorszörp 
értékesítésével kapcsolatban.

— llOzseág, Mann Géza dr. gyógyszerész
leány? ás Szántó Imre oki. gyógyszerész,
vasárnap Lé»*s«ágot  kötöttek. A fényes eskü
vőt clö\*l5  »-» díszes közönség jelenlétében a 
Gyógyszerész Kaszinó helyiségében tartották 
meg.

movopiw
szénsavas fenyőfürdő-tabletta 40 fillér

— Kicin Elek földbirtokos hamistanuzási 
ügye a bíróság előtt. Néhai Léderet Miksn 
földbirtokos hagyatéka körül tudvalévőén 
hamistanuzási bűnügy keletkezett s ennek 
során Kiéin Elek földbirtokos és néhány 
hozzátartozója ellen megindult az eljárás. 
A törvényszék egy ízben már tárgyalást tű
zött ki az ügyben, az egyik vádlott megbete
gedése miatt azonban cl kellett napolni. Ér
tesülésünk szerint most ismét kitűzték a fő
tárgyalást: május 2-ikán kerül a bíróság elé 
az érdekes hamistanuzási bűnügy, amelyet 
Töreky Gézának, a büntetőtörvényszék elnö
kének tanácsa fog tárgyalni.

— Olcsó drótkerítés Stádler-gyár Budapest, 
Teréz körül 43.

Hétfő, Kedd, Szerda
— csak ezen a 3 napon —

3 SPORTNAP
Női sportruhák

Sport női kabátok ... 15.80 
Sport-szOvetruhák 080 
Sport mosó ripszruhák 5.80
Sport azövetaljak------- 7.50
Sport mosöbluzok......... 3.25
Vízhatlan esököpenyek 6.80

Sportöltöny és kosztümkelmék I4o/iso cm. szélesek p 7.80
Fürdő-cikkek

Gyermek úszónadrágok — .65
Férfi úszónadrágok ... —.78
Atlétatrikók, lilii h llktli-.95
Gyermek f Ordötr ikék... —.95
Férfi fórdótrikök_____ 1.25
Nöl fűrdötrlkók............... 1.90
Fehér evezős nadrágok 1.90

Férfi sportruhák
Sport dlvatöltönyök ... 48.—
Sport szövetnadrágok 9.80 
Lódén Hubertuskabát 12.50 
Viharkabát dupla vállal 8.80 
Motorosruha, sgjbsszabotl 10.59 
Divatos sportsapkák— 1.45

Férfi sportfehérnemü
Kötött trikóingek_____ 2.90
Turistalngek, apatsfnin- 3.75
Kiváló tenniszingak ... 4 75
Divatot sportnyakkendök 1.50
Férfi sportharisnyák —.95 
Kitűnő férfi flórzoknik —.53 
Kötött lábszárvédök... 1.98

Erős hátizsák P —.951 Kötött sportpulover P1.90

Lumínálmergezeshen (ramlws mödon 
meghalt Steiner Vera, steiner Ferenc 

uasgvoros ieanya
A csalid szerint vetetten szerencsetienség történt: a Keiietentl 

nagvoeb adag altatót uen be. araefy megölte
Vasárnap délben a Síesfa-szanntóriumbnn 

meghalt Steiner Vera, Steiner Ferenc vas
gyáros leánya, akit reggel mérgezési tünetek 
között vittek a szanatóriumba.

Steiner Vera harmintötéves volt, az édes
apja Steiner Ferenc ismert fővárosi ember, 
kereskedelmi tanácsos, annakidején <5 vé
gezte a királyi vár építkezésének vasmunká
latait. A gazdag gyáros a Keleti Károly-utca
11. számú házban lakik a családjával, fele
ségével, felnőtt fiával és Vera leányával. 
Steiner Vera már

régóta betegeskedett, 
légzőszervi bántalmak gyötörték és gyógy
szereket szedett.

A hozzátartozók szerint, tegnap este tiz 
órakor feküdt le, éjszaka egy óra tájban

Bokody Lajos boxbajnok 
halálos meccse Becsben

A B. Vasutas fiatal bajnoka betegen érkezett haza 
Bécsből és vasárnap agyvérzésben meghalt — Az 
a feltevés, hogy a mérkőzésen szenvedte az agy*  

rázkódást, amelybe most belehalt
A főkapitányságra jelentés érkezett, hogy 

vasárnap reggel a MAV-kórházban napokig 
tartó szenvedés után

agyrázkódáson agyvérzés következtében 
meghalt Bokody Lajos huszonhatéves 
MÁV-tisztvIsclő, a B-Vasutas Ismert
nevű, töbszörösen válogatott boksz

bajnoka.
Bokody Lajos halála tragikus módon kö

vetkezett be. A fiatal bokszbajnok április 
8-án csapatával klubközi mérkőzésen járt 
Bécsbcn. Buda pestre való visszaérkezése 
után főfájásról, rosszullélről panaszkodott. 
Napokig betegen feküdt a lakásón, majd 
olyan rosszra fordult az állapota, hogy 

a MÁV-kirMaba Lelleti leállítani.
Az orvosok agyrázkódást konstatáltak, 
amely úgy következett be, hogy a bal halán
tékára erős ütést mértek.

Valószínűnek tartják, hogy
• bécsi bokszmérkőzésen szenvedte ■ 

sérülést,
amely agyvérzéssé fokozódott és most halá
lát okozta. A főkapitányságra érkezett je
lentés után intézkedtek, hogy Bokody La
jos holttestét boncolják föl h halál okának 
megállapítására és intézkedtek arról is, 

tisztászák, kivel, milyen körülmények 
között mérkőzött Bécaben és a boksz
mérkőzés során kapta-e az agyrázkó

dás’.
Bokody halálával kapcsolatban kérdési rűlményck közt sciu származhatott,

Gyermek sportruhák
Lódén Hubertuskabátok 8.20
Viharkabátok, dupla villái 6.90
Sport szövetöltönyök.- 8.25
Sport mosóöltönyő?..- 4.20
l.eánykaruhácskák  ... 3.30 
Tiroli nadrágok, kantárral 2.10 

Nagyságonként kis ircelkedisMl

Strand-cikkek
Női strandkabátok____ 1.90
Férfi 8trandkabátok__ 4.80
Női strandpijamák____ 5.80
Gyermek -pijamák------- 1 90
Strand-flaneltakarók__ 3.90
Töltött strandpárnák——.98
Strandtáskák...............„. — .95

ULLSTEIN 
szabásminták 

összes . iodellj«i 
kaphatók.

köhögési rohama volt és altatószerként 
luminúlt vett be.

Ezután elcsöndcscdctt és reggel kilenc óra
kor, amikor benyitottak a szobájába, eszmé
letlenül akadtak rá. Azonnal a Síes/a-szana- 
tóriumba vitték, ahol

nagyfokú liiminálmérgezést
állapítottak meg. Gondosan ápolták, de már 
nem volt segítség és Steiner Vera délben ki
szenvedett.

A hozzátartozók kijelentették, hogy ön*  
gyilkosságról szó sem lehet, a tragikus vé
geiért leánynak

nem volt oka nz öngyilkosságra,
csak véletlen szerencsétlenségről lehet szói 
éjszaka a kelleténél nagyobb adagot vett be 
a lumlnalból és ez okozta halálát.

intéztünk Kankovszky Allűrhöz, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség ügyvezető alelnökéhez, 
aki a következőket mondotta:

— A B-Vasulas a minap Becsben vendég*  
szerepelt, ahová Sulko intéző kíséretében 
ment el. Egv kis, jelcntőségnélküli klubközi 
mérkőzést 
lók.

Bokody

bonyolítottak le a vasutas-boxo-

valami Hnvllcsck nevű bok- 
szolóval mérkőzött

s bár a meccs döntetlenül végződött, a bé
csiek azt mondták, hogy inkább Bokodynsk 
kellelt volna győznie, mivel ö támadott töb
bet. A mérkőzés lilán másnap hazajöttek a 
B-Vasutas ökölvívói Bokodyval együtt, aki 
jókedvűen s minden baj nélkül érkezett 
meg Budapestre. Kél nap múlva azonban 
szédülésről panaszkodott, mire beszállítót*  
Iák a kórházba. Az a véleményein, hogy 

llokody halála semmi körülmények kö
zött nem lehet összefüggésben a bécsi 

versennyel.
Ott semmi bajn nem volt sem a verseny 
közben, sem utáni) két napig. Ctéstöl nem 
származhatott a baj. mert a puha kesztyűk*  
kel agyrázkódást nem lehet okozni. Lehet, 
hogy

elesett, 
hogy valamilyen ér megpnttant benne. Ez 
a belső érpattanás már itthon is történhe
tett, akár a munkája közben, akár pedig 
azonkívül. De Ismétlem, ütéstől semmi kő-
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A Keresztrejtvény- 
Olimpiász IX. heti 

50 dijának nyertesei:
IX ««. film moil hrre««1r»Jt >4n)ünk m*(f»Jtftl  köríti 

■ kbortkrrd sjandékokat ooitotluk alétl
I. K**i  jcgj'i a Nemzett .Színházba dr. Allhrlm Lóránt. 

Rodapcot, A n ■ 1 r .•*.«.  y u t r«>. — t. 2 jegyei a Művész Szín- 
I urba Hlchlrr Klára Itudapest. Péterit? Sándor-u. 17. 
1. I rúd cs*  r.iegeszalóniil léclaivl Bodor l»l»án Buda 
pr»l. Húlh (>yotgy-utca 5 — 4. 1 ezUsIcrrutál dr. Al- 
i»ndry Islráuné. Budapest Böszörményi ul — k. 1 
l'hilips-oövei Etaler Eriin, Budapest. Alsóéidösor uh o 

- 4. Kóivrrnéhc) Dém-a-vuesorál l.övinger Sándor. 
Hudupesf. Búkóczi ut 55. - 7. 2 lenyel a Itoyal Or 
I*  mub.i Bor-Ion Ihadue. Budapest, Lovas utca 2. - 
*> 6 nagy doboz Eltűri mel 1 paszíilI* 1 Altniann Tibor
Makó ». 1 diszhamulárlól Bodor Júlia. Cegléd
h oi.su ih Eeunc-utea 1 — 10. 2 mozijegyet berecakei 
Pia. Budapest. Ferenc-körút 35 - II. 2 mozijegyei
koron.p«z Murait, kispest. Pannonian 1(1. - 12. 2
mozijegyet ltobiih-sek Ferenc, liákospalota, Eólvöa-u. 25 
13. 2 mozijegyet Bogdán) Margit, Budapest. Pelnrházy-u 
.2 14. 2 mozijegyet kukára Érné. Budapest. Fóti
ul Jfi. — 15. 2 mozíicgvrt kolza Imre. (Ijpeal, Égve 
e ilt Izzó — II. 2 mozijegyet Kőszegi Károly Budapest, 
Paslyz u. tű, — 17. I fényezett <kszerknzcttót Sehwed 
Magda, Göd. — Is. 1 pár Dollár harisnyát Bodnár 
Bcrsi Budapest, Király-u. 106. — lé. 1 pút Ge Vi ha 
i.Miyát Pólók Mlhált né. Polgórdl. - 2U. 1 pór fétllzok 
i t Korbél) János Vár, Hunyadi u. 16. - 21. 1 doboz 
) iiavint éy 1 üveg I Iilgorl l.ofllrr Józarl. Budnpeat 
Andrászy ut 30. - 32. 1 doboz Pilavint és • üveg Fu)
goit Konnrrth hón. Budapest. (Illői ul 50 - 2.1. I
Huniba pullowrr! Blílh Vilmosáé. Budapest, Aréna ul 

24. 6 tubus Diana fogkréméi Dohrovlrh Sándor. 
t.)ór.»entiván. ?>• 1 divftttpárnál l.őrlnezy Arpádne 
Budapest Sándor u 7 - 24. 1 Echo rádiólámpái dr.
körmét) László. Budapest. Zsigmondi!, 50. — 27. 1
1 * ho rádiólánipál Koppért Vilmos Budapest. Bécsi ut 
•.,15 — 2K. I Pcho rádiólámpát Schwartz Z<lgnaud.
I’udupesf. Bajnok-u 4b — 2». 1 doboz Ovomalllncl 
kovára Baba. Berrtlyoiíjlnlii. - 20. 3 doboz Itoivt és
5 dtb. Meistcr szippant Kovára Lajosné Budapest. 
Práter-u 41a. — II. I dobot Dréiirr Mául csokoládét 
l’olarsek Janka és Piri Budapest, Aréna ut 140. —
Sí. I fői gókondenrátort Rrlsmann László. Budapest, 
Maláta u. 17. — .11. 1 apói tszemfl veget Nelner Béla. 
Budapest. Erzsébet kárul 13. - .34. Negyedévi előfize
ti »t a TOndérujjakra Aha Alléé. Hódmezővásárhely. Gall 
),ig u. - 55. 1 csomag Velősét Kovát . F.mllné. Budit 
rest Damjanich-utca 31. 20- 1 Vatca csövet dr
itévffy Lajos. Budapest Soroksóri-u. Ifi. - 57. 1 doboz 
i idenu drssrrlet Sehwab Mária. Budapest, József-kórut 
1« 3H. 2 nagy doboz Kálimén! cukorkát Ellrl
( yllreögh Józsrtné l’Jpesf, Árpád u 12«. JO. 2 legyet 
a Komédia Orfeumba Srhwarfz János Budapest Szív ii. 
20 40 1 fénvképutolvánvt Pető Jóján. Budnpft.
I ipót liörnt 15 41. 1 fényképutalványt Pinlhoffer
JmA. Budapest. Dréva-u 13-15 - 42 l fényképutal 
vényt Ernsf Oszkár. Rákospalota. Attila u. 14. — 4.3. 
1 bronz cigarcllarlollól Csák) Gyula, Nyíregyháza, Közén 
utca 20. - 44. 0 borotvapengét és 1 rudszappant Korcs- 
mérni János. Keszthely. — 45. 1 zseblámpát Cseh Jó 
rset. Budapest. FA ti. 44 - 43. 1 doboz Yrs púdert és 
1 Yc\ szappant Fiain frs. Budapest. Szent Dotnokos- 
titrn 1I» 47. I üveg kölnivizet és 1 Oveg Gamma haj-
szeszt Knvórs Pál. Csepel, llorlhv Miklós ut 20. - 4«. 
S*ilvedZ-vj  rlóOzelé'l a Ttádió és Fotöamalörrc Bódl 
Ré|n. Krrskrtnél. Bákórz! ut 17-19. - 45 1 Oveg Tes
tőrt é» 1 csomag leveskot kát Nagy Rózsiké Budapest. 
Madarász telep 32. — "0. 1 könyvet Drutsrh József, Pécs, 
percre) u. 20

á mai ajándékkiosrtásutik 40 ik nyettese (Peti Jolán. 
Budapest t.lpót kórul 15.) egvbtn

ÓM Ik zzereneséa résrfvevAje
keieszlrejlvény nlimpiószunkt ak. Szerencséiéi még kfib'n 
nnahnarnl k vánjuk és ezért a már Juttatott ajándékon 
kisöl

egy gyönjörü asatalterllót 0 arnlvélóyal 
yyo’gáltnfvnk ki számára kOlön dilazásként

A vidéki és környékbeli t verteseknek az. njándékoknt 
1 «liin küldöttük el A fővárosi nyerteseket kérjük zri- 
s -kedjem k ar njándéknk átvélnle végeit ked len, szer- 
<1 in csütörtökön, dr legkésőbb pénteken délután 16? 
é, C óra között szerkesztőségünkben lejenlkczni.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
szerkesztősége

A tabi választás epilógusa: 
személyes szabadság megsértéséért 

elitéltek egy tb. főszolgabirót
Kaposvár, április 17.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn- 
tésc) Most került a kaposvári törvényszék 
A’e/emen-tanácsa elé az izzó hangulatban le 
folyt tahi választás egyik epilógusa A tabi ke
rületben Kálmán Jenő egységespárli hivatalos 
jelöltlel szentben Turchányi Egon keresztény
párti jelöltet választották meg képviselőnek.

A választás után Turchányi párthívei közül 
kilencen

személyes szabadság megsértése és válasz
tási vétség elmén fUlJelentésf tettek Krlzsán 
Ferenc somogyvármegyei tiszteletbeli fő

szolgabíró ellen.
Az ügyészség vádiratot adott Krizsán ellen s a 
törvényszék most tartrttn meg a tárgyalást, 
amelyen elsőnek a vádiratot ismertették. Esze
rint Krizsán a választások idején kilenc Túr- 
chányi-pórti szavazót az egyik községben őri
zetbe vett és igy nem tudlak ezek szavazni.

Másnap azután szabadlábra helyezték vala- 
mennyit.

A vádlott főszolgabíró tagadta bűnösségét s 
kijelentette, hogy a község intelligenciájának 
tanácsára intézkedett igy. de nem telel meg a 
valóságnak, hogy a kilenc ember nem szavaz
hatott le, mert

másnap mind leszavaztak.
A tanuk Is azt vallották, hogy Turchányi párt
hívei leadták szavazatukat. A perbeszédek so
rán az ügyész választási vétség címén emelt 
vádját elejtette, ellenben a másik vádat fenn 
tartotta.

A biróság Ítéletében
kllencrendbeli személyes szabadság meg
sértésében bűnösnek mondotta ki Krizsán 
Ferencet és ötven pengő pénzbüntetésre 
ítélte, az ítélet végrehajtását azonban fel

függesztette.
Az ügyészség megnyugodott az Ítéletben, mig 
Krizsán és védője fellebbeztek ellene.

— Epekő-, vesekő- és hólyagkőbelegck, 
valamint azok, akik húgysavas sók túlszapo- 
rodásában és köszvényben szenvednek, a ter
mészetes „Ferenc József" keserűvíz állandó 
használata mellett állapotuk enyhülését ér
hetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló 
férfin hosszú megfigyelés alapján megállít- 
pítotla, hogy a Ferenc József-víz biztos cs 
rendkívül kellemesen ható hashajtó s 
ezért prostatabetegségeknél is ajánlják. A 
Ferenc József keserüvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

Az úri közönséghez!
NlkvrUlt etív tétel egészen finom 
férflrulinNXOvetet Igen olcsón meH- 
h7.er<‘7,nílnk, amelyet Igen olcsón 
bocftAftunk vevőink rendelkezés 
»ére, ameddig u készlet tart. Férfi
öltöny vagy felöltő mértékszerlnt, 
kltUnő anyáéból, elnőranc'u stzabás- 
aal, kétszeri próbával P 80. Rulia- 
kcrcnkcdel mi Vállalat, Ferenc*  

körút 39. I. em.

— Kompromisszumos közgyUlés n szőlős- 
fszilák cRvcsíiletébcn. A Magyar Szőlfíxgaz- 
dák Országos Egyesülete vasárnap délclőlt 
nz OMGE nnRytcrmóbcn tartotta meg folvln- 
tólagn, közgyűlését. A közgyűlés izgalmas
nak Ígérkezett, mintán n vezetőségnek, az 
egyesület tagjai közölt tekintélyes ellenzéke 
volt, azonhnti sikerült a felmerüli ellentéte
ket kicgyeliteni. Az ellenzéki tagok helyet 
kaptak az újonnan megválasztott igazgató
választmányban. igy azután nz előre be
harangozott viharok elmnrndtak. fíaross 
Endre dr. terjesztette elő a határozati javas 
latot, amelvben a borfogyasztási adó eltörli 
sit követelik. Többek hoz.zószólása után n 
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta 
Általánosan feltűnt a közgyűlésen, hogy az 
úgynevezett borvidéki blokk képviselő
tagjai közül csupán Sehandl Károly is ^rffy 
Imre vettek riszt a közgyűlésen.

— önnyllkos Ivlt. mert megbukott nz 
ligyvédvlzsgán. Miskolcról jelentik: Vasár
nap hajnalban lakásának hálószobájában az 
nbhikvasra felakasztva holtan találták dr. 
Tlarnn Sándor szikszói ügyvédjelöltet. A 
fiatal ügyvédjelölt azért lett öngyilkos, meri 
nemrégiben megbukott az ügyvédvizsgán, 
t tvábbra is jelüllösködnle kellett és fizetésé 
bői nem bírta eltartani családját.

— llurkány gyógyfürdő, hnránk közismert 
rlicuinafürdöjc. ujnbh építkezésekkel, újonnan 
I erendereti íürdőknhinnkknl. kibővített és » mo
dern követelményeknek megfelelően kiépített 
bat.itmns tehermól tófürdőjével várja nemcsak 
nz*  üdülni vágvő vendégeket, hanem mindnm- 
knt. akik rheiimntikti*  bánialmaiktól szaba
dulni akarnak, mert fájdalmaikat a gyógyforrá
sok 62® természetes meleg, kénes, rádióakliv 
síre megsyünicti

— Evangélikus ünnep Szolnokon. Vasárnap 
helyezte el a szolnoki evangélikus missziós
egyház uj templomának alapkövét. Geduly Hen
rik dr. püspök mondotta az alapkőavaló be
szédet, majd a jelképes kalapácsütés után Kati 
Dezső főtitkár imájával és a Himnusszal véget 
ért az ünnepség.

— A Bethlen Gábor Szövetség szegedi cso
portjának alakuló ünnepségei. Szegedről jelen
ük: Az Országos Hetiden Gábor Szövetség na
gyobb küldöttséggel érkezeti szombaton Sze
gedre az olani helyicsoport megalakítása cél
jából. Vasárnap délelőtt a református és evan
gélikus templomokban Istentisztelet volt és dél
ben a városháza közgyiiléstermében alakult 
meg ünnepélyesen a szegedi csoport. Pestiig 
Pál dr mondott elnöki megnyitót. A Tisza- 
szúlióban rendezett közebéden fejeződtek be az 
ünnepségek.

— Éjszakai csendélet h Fcrencköruton. 
Orsovits Nándor 51 éves kőfaragóinester vasár
napra virradó éjszaka az egyik Ferenc-köruti 
vendéglőben szórakozott. Záróra tájban hagyta 
el a helyiségei. Az utcán kél ismeretlen férfi 
belekötött, majd közülük az egyik fejbcvágla. 
Orsovits nz ülés következtében elesett és egy 
pad szélébe oly erővel vágta he a ballábáf, 
hogy nz eltörött A mmlők n Rókus-kórházba 
szállították. Támadóit keresi a rendőrség.

— Gázolt nz autó. Véres szerencsétlenség 
történt vasárnap dédufán a Márvány-uba és 
Ugocsai-ulca sarkán.. A Bp. 29—194. rendszámú 
autó; amelyet Dcutsch Rudolf kereskedő veze
tett, sebes iramban fordult ki az Upociaí-utcá- 
bői. Ugyanebben a pillanatban lépett le a járdá
ról Hermann László 4 éves kisfiú és szinte 
nekiszaladt nz autónak. Az autó vezetője féke
zett, de a sárhúnyója igy is elütötte n kisfiát. 
Deutsch Rudolf a szerencsétlenül járt gyerme
ket bevitte az Uj Szent Jónos-kórhózba, ahol 
megállapították. hogy agyrázkódást szenvedett. 
Állapota életveszélyes.

— Együtt a halálba. Szolnokról jelentik: 
Komáromi István 25 éves, nős kunhegyes! Inkos 
és Kun Rozália 16 éves leány. Komáromi istálló
jában felakasztották magukat. Tettüket szerelmi 
bánat miatt követték el.

— A rendőrség búcsúja Csiszarlk János 
püspöktől. A rendőrtisztikar és őrszemélyzet 
vasárnap délelőtt díszes ünnepség keretében 
búcsúztatta dr. Csiszarik János meghatalma
zott miniszter, címzetes püspököt, a rendőr
ség nyugalomba vonuló lelkipásztorát. Dél
előtt n Bazilikában ünnepélyes nagymise 
volt. A nagyniisén a belügyminiszter képvi
seletében Kovács Dénes dr. miniszteri taná
csos vett részt. Ott voltak Ferenczy Tibor 
főkapitány. Atidrika Károly, Hetinyi Imre 
dr. főknpiliínyhclyettesek és Török János 
rcndőrföpnrancsnok vezetésével a főkapi
tányság vezető rendőrtisztviselői.

— Merényletet követtek cl Mandzsúriában a 
népszövetségi bizottság vonata ellen. Csang- 
csunból jelentik: Hivatalos jelentés szerint is
meretien lettesek merényletet követlek el nz 
ellen o különvonat ellen, amely n népszövet
ségi vizsgálóbizottság elé utazóit, hogy magéi
val vigye n bizottságot Mandzsúria belsejébe. 
A vonat egy kisebb vasútállomás előtt haladt 
cl. nmikor a merénylők kisiklalták. A imnat- 
kisiklús következtében két kinai tisztviselő 
meghalt. A rendőrség nyomban széleskörű 
vizsgálatot indított meg. Megállapították, hogy 
a merénylet nem a Povji kormány ellen irá
nyult. hanem a merénylők a népszövetségi bi
zottság lagjnit akarták eltenni láb alól.

LÖWY FAL töldblrtokos IV., VAci-utca 83. szAm alatt tevő 
aajáttertnósfi borkimérésébe egy

DfinzlárnoknO teluátatlk
Jelentkezni ott lehet ma délben 12 étakor.

— Csak holnap, kedden! FérfiruhaAruházam 
bán mull évről visszamurudt remek szabású 
finom férfiöltönyök és felöltők minden nagy
ságban 35 pengőért kaphatók. László, Rákóczi
ul 50. sz.

— Anyák figyelmébe. Feltűnést kelt Buch 
wnld Béla találmánya a külön rugózásu és kár
pitozott gyermekkocsi fekhely, mely minden 
rázást és zökkenést felfog és igy a csecsemő 
kis agyát megkíméli. Ily fekhellyel felszerelt 
gvcrmckkocsik egyedül a ,,7.enith" vas. rézbutor 
és gyermekkocsi raktárban kaphatók. Kertész- 
utca 46. (Király-utcánál).

Le az álarccal!
Kötéléi! revü 12 képben. Irlik: BF.KEffl LÁSZLÓ én BÉKEEFI ISTVÁN.

Péntektől az Andrássy-utí Színházban!

— Halálos bányaszerencsétlenség Tata
bányán. Tatabányán az I/a. számú aknában 
a munkások a védőácsolást cserélték ki. 
Munka közben a meglazult gerendázat kö
zölt lezuhant egy tizmázsás szikladarab és 
három munkást maga alá temetett. Az'egyik 
meghalt, a másik kettő súlyosan meg
sebesült.

— Elfogták a hamispénzt gyártókat. Szolnok
ról jelentik: Karcagon több hamis 50 filléres 
került forgalomba. A rendőrség rövidesen le
leplezte a hamispénz gyártókat Nyahó Ferenc, 
Nyahó Imre és Zenka István napszámosok sze
mélyében. A három napszámost átadták az 
ügyészségnek.

Minden beköltöző
VII., Kertész u. 27
J. 41-0-55, 54 és 53

ci ánoztatI
DITRICHSTEIN

— Kunig Ottó előadása. Kánig Ottó ismert 
osztrák iró, a Neues Wiener Journal főmunka- 
lársa, előadást tartott saját müveiből a bécsi 
I róniában. Az egybegyiilt nagyszámú közön
ség lelkes lapsokkal köszöntötte a népszerű 
iró előadását.

— Tizenhat villát foszlott ki. A Miskolc kö
zelében levő Görömböly-Tapolca villatúinjdo- 
nosait a napokban kellemetlen meglepetés érte. 
Felfedezték, hogy a nyaralótelepen levő villái
kat ismeretlen tettesek feltörték és kifosztot
ták. Tizenhat villát raboltak ki a betörök, akik 
sokezerpengős zsákmányhoz jutottak. A hejő- 
csabai csendőrségnek vasárnap sikerült elfogni 
a villarablót egy Markovira Béla nevű fiatal 
feldmives legény személyében. Markovira be
ismerte bűnét és nyomorával védekezett. Le
tartóztatták.

— Száztlzenttl embert csalt meg. A mis
kolci rendőrség vasárnap letartóztatta Ceisler 
László 20 éves órássegédet, aki ellen 115 mis
kolci és vasgyári lakos telt feljelentést csalás 
miatt A csalásokat Ceisler úgy követte el. hogy 
jnvilós céljából átvett ékszereket és órákat, 
amelyeket azután eladott, illetve zálogba tett. 
A rendőrség most igyekszik felkutatni az 
„olcsó" munkás állal eladott értéktárgyakat.

— A Fabank Részvénytársaság április 15-én 
tartott közgyűlése az I93L évre 114 693.84 P 
tiszta nyereségből részvényenként —.75 pengő 
osztalék kifizetését határozta el. Az esedékes 6. 
számú osztalékszelvények április 18-ától kerül
nek beváltásra.

Dr, FEHVES
Rákoczl-ut 82. I. cm.

vér-, bér- és nemlbeteírek 
nek rendel egész nap 

I. Róknsaal szembon

— A Chevra közgyűlése. A Pesti Chevra Ka- 
disa Izraelita Szcntegylet vasárnap délelőtt 
lartolta évi közgyűlését. Kramer Miksa elnöki 
megnyitója után Endr.ci dr. felolvasta az igaz
gatósági jelentést, ninjd Stern Samu, Désy 
Géza. Vázsonyi János dr. és Fricdiyann Ignác 
szólaltak fel. Végül elnöki zárószóval befeje
ződött a közgyűlés.

— A világháborúban résztvettek politikai 
szervezkedése. A Független Frontharcos Perley 
Párt és a Hadviseltek Gazdaságpolitikai Pártja 
pártközi értekezletet tartott. Ar értekezleten 
Perley Lajos törvényhatósági bizottsági tag in
dítványára elhatározták, hogy erélyes politikai 
harcot indítanak a hadirokkant törvény hala
déktalan megalkotásáért, a vitézség! érempótdi- 
jak folyósításáért és a világháború katonáinak 
munkához juttatásáért.

— A Petőfi Társaság Ülése. Vasárnap dél
előtt tartotta meg a Petőfi Társaság Pékár 
Gyula elnöklésév-cl áprilisi ülését. Az elnöki 
megnyitó a Goethe ccntennáriumnial foglalko
zott, majd Lampérth Géza főtitkár olvasta fel 
jelentését és Harsányt Lajos tartotta meg 
székfoglalóját.

— Most már könnyű otthon ■ borotválkozás, 
mert nem kell hozzá szappanhab, víz, ecset, 
mert a Morisson birotválókrémmel egy perc 
alatt borotválkozhat. A Morisson borotváló
krém itthon készül, azért 50%-kal olcsóbb lett.

EgyhissenKi
Bónyi Adorján uj vigjáléka csütörtökön. 

21-én kerül először színre a Belvárosi Szín
házban. A kitűnő fialni szerző remek darab
ját a legkitűnőbb művészek játsszák: Dnvka 
Margit, Gombuszögi Ella, Somlav Artúr, Rá
day Imre. Gőzön Gyula, Kovát*  Teríts. Szé
kely Lujza, Ákos Erzsi, Oláh Böske, Kovács, 
Szigeti. Sugár, László. Rendező: Tarnay 
Ernő. Főpróba szerdán esle 8 órakor,

— Az örök szomjazók. Újdonság erejével 
hatott a könyvpiacon Dános Árpád novellás- 
kőtele, az örök szomjazók. Kedvesen csevegő 
stilusban, érdekfeszítően festi le a mai társa
dalom embereit. Szellemes beállítású, eleve
nen pergő novelláiban szerencsés kézzel ra
gadja meg az emberi lélek egy-egy jellemvo
nását. Végig vezet minket a szerencsétlen he
gedűművész éleién, kit az arany kerget a ha
lálba, majd az örök változó és mindig egy
forma nőt, Évát állítja elénk. Látjuk nz 
idealistának, a társadalomboldogitónak ver
gődését, ki kétségbeesve érzi, hogy tervei meg- 
feneklenek az emberiség közönyén. Szereli a 
lázas, babonásan rejtelmes hangulatokat és 
ügyesen viszi bele Írásaiba az erdők zúgását 
és a csermelycsörgést. Különös értéket nyer 
ez a novellás kötet még azzai is, hogy szerzője 
a szürke hétköznapok robotjában a ridegsé
gig józan bankvilág egyik közismert oszlopos 
tagja. (E. I.)

— A filléres gyors Miskolcon. Miskolcról 
jelentik: Zászlódiszben fogadta Miskolc vasár
nap az első odaérkező filléres gyorsot. A pálya
udvaron Hodobag Sándor polgármester beszéd- 
dél üdvözölte a Budapestről nagy tömegben 
érkezőket, akiknek tiszteletére zenés felvonu
lásokat rendeztek a városon keresztül. A vonat
tal érkezettek közül sokan Lillafüredre is át
mentek, itt azonban csalódás érte őket, mert a 
Palota szálló zárva volt, úgyhogy meg kellett 
elégedniök a Bükk szépségeivel. Este azután 
a filléres gyors a legnagyobb rendben vissza
indult Budapestre.

LÓSPORT
Adagio harmadszor tett bizony

ságot kivételes klasszisáról 
a Káposztástnegyeri díjban

I. FUTAM: 1. Kengyeli méné, Szlltyl (4) 
Weissbach. 2. Csaló (6) Kaszián F. Fm.: Búza
virág és Páratlan II. Tót : 10:38. — 11. FUTAM: 
1. Reeves H. úrnő Herbstzelflose (4) Csuta, 2. 
Csopak (2) Klimscha, 3. Pcrtinax (6) Balog. 
Fin.: Pálinka. Lelkem, Suta, Puszta, Nirvána, 
Verily, Tearózsa, Hettv. Tót.: 10:56, 23, 18, 31. 
IU. FUTAM: 1. Mr. Corner Adagio (8:10) Sej- 
bnl, 2. Betyár (2J^1 Balog. Fm.: Kapitány, Gi- 
lano. Pezsgő. Tót.: 10:17, 13, 18. —IV. FUTAM:
I. Zangen K. Tally-hó (4) Weissbach. 2. Afri- 
canus (5) Kaszián F., 3. Emlék (3) Balog. Fm.: 
Módos. Silver Ring. Fénykor, Napfolt, Száz
szorszép, Horace, Hadzsi Halef. Tót.: 10.5.6, 
19. 23. 22. — V. FUTAM: 1. Szigeti N. Példás

Mihalovits, 2. Habart (8:10) Gutái. Fnt.: 
Vágjad. Daru, Rabló. Tót.: 10:3-1, 17. 15. — A 
kettős-fogadások kvótája a Helbstzeitíose— 
Tally-hó doublére 5:169.50.

Bécsi lóversenyek
Kis versenyanyaga ellenére is népes mező

nyökkel bonyolította le vasárnapi versenyeit a 
freudenaui pálya. A nap eseménye a Baltazzi- 
emlékverseny voll, melyet a nagy múltú Phöni.r. 
nyert meg. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1- Rejtély (7:10) Ésclt, 2. Pás de 
Calais (4) Nagy S.» 3 Labanc (5) Takács L 
Fm.: Orkán, Pompeo, Sotnali, Pali Mail. Tót.: 
10:15, 12, 22. 20. — II. FUTAM: 1. Pan (2^1 
Dóczi, 2. Patras (8) Bosko, 3. Happy horsc 
(4) Valentin Fnt : Wahrhaft, Abony. Vaczogó, 
Dcledda, Best hope. Tol.: 10.31, 15, 26. 19. — 
IH. FUTAM: 1 Monté (4) Dóczi. 2. Balboa (U 
Szilágyi és Sans coeur (5) Jurnik holts’erseny- 
ben. Fnt.: Derítő, Georgette, Flammen, Chesl- 
nut. Kadét, Prettv Mollv, Bellator. Tol.: 10;|l. 
17. 19 18. — IV. FUTAM: 1. Phönlx (4:10'
Szilágyi. 2. Kamerád (10) N.'gy G. Fm.: Heini- 
wehr, Maggot, Ne bőgj, Sin. Tol.: 10:13, 13, 30 
V. FUTAM: 1. Moravan (1 '/*)  Varga. Fm.: Erb- 
prinz, Jaka. Tol.: 10:24. — Vl. FUTAM: 1.
Jaroslawlca (3) Dóczi, 2. Barmaid (1%) Esch
II. , 3. Bacardi (10) Gulyás B. Fm.: Frnnche. 
Sorvana, Anisette, Annus, Johnv Walker, Anná
ból, Cifra. La Coquelte. Tót.: 10:64, 18, 13, 20.

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

nagytermében

Móra Ferenc 
szerzői estje 
30 éves irói és újságírói jubileuma 

alkalmából

Közreműködnek: Andersen Felieia, 
Darvas Ibolya, Étsy Emília, Elek Szidi, 
Csóka Béla, Bózsahegyi Kálmán, Som- 
lay Artúr, Lányt Viktor, Vineze Zsig

mond es Lévai Lakner Livia,
Bevezetőt tart: Dr. Supka Géza.

.legyek 1—ő pengőig Bózsavölgyinél, 
Szervita-tér & (Telefon: 82-0-821 és a 

Zeneakadémia portásánál.

oi.su
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KARRIER: 1932

■Hogyan Zeíí Angyal Lászlóból, egy szegény, éhes fiatalemberből 
a magyar és francia filmgyártás zenei vezetője

Néhány évvel ezelőtt éppen igy tilt ve- 
lrm szemben a körúti müvészkávéház már
ványasztalánál egv sápadt, karcsú fiatalem
ber. Éppen ilyen szerényen mondotta el 
életének keserves megpróbáltatásait, egészen 
addig, ameddig észrevették, hogy mit tud. 
Az akkori fiatalember Ábrahám Pál volt, a 
mostani pedig Angyal László ...

A sors gyakran megismétli Önmagát. 
Mégis frappánsan hat az a hasonlóság, 
amely e két kitűnő muzsikus életét az egy
kori jómódból a nyomorba és a koplaláson 
keresztül pedig az arriváltság biztos pozi 
dójába köti össze. Akkoriban színházi kö 
Tökben egyébről sem beszéltek, mint Ábra
hám Pálnak, a lecsúszott tözsdésnek ki
robbanó zenei sikereiről. Most pedig a 
nagy erővel dolgozó magyar és külföldi 
fi lm gyártók irodáiban és asztalainál ezt a 
szót lehet legtöbbször hallani: Angyal 
László.

Három magyar és két idegen filmet csi
nált meg szerényen, csendben, minden rek
lám nélkül. A napokban jelenik meg egy 
uj magyar film, amelynek Angyal a zenei 
vezetője és zeneszerzője. Komponált egy 
komoly, nagy zenei müvet „Symphonie de 
Budapest" cimmel, amelyet a francia film
gyártók avant garde-filmnek megvettek és 
Budapest, valamint a magyarok nagyobb 
dicsőségére az egész világon játszani fog
nak. ö csinálja a „Tavaszi zápor" cimü 
Fejős Pál-film zenei részét, amelynél na
gyobb dimenzióju zenei film még nem ké
szült Európában. A franciák itt se akarják 
hagyni, Párizsba csalogatják ...

A sovány, szőke fiatalember pedig szeré
nyen és szinte szégyenkezve kevergeti ká
véját, amikor csendesen, szinte halkan 
súgva mondja el ezeket:

— Párizsban éltem évekig. Mint koncert- 
hegedüs mentem ki, elég szép pénzt gyűj
töttem ösrze, amikor beteg lett a kezem. 
Karmesternek mentem a Feminába.

Mikor túl jő volt már a dolgom, haza*  
jöttem és elkezdtem küzdeni és éhezni.

Természetesen akkor, amikor megmaradt 
pénzem, amely már elúszott. Egyszerre 
csak ott álltam, hogy mindent elölről kell 
kezdeni. Amihez nyúltam, semmi sem sike
rült. Egyszerre nem álltak velem szóba az

Plágiumvád — bocsánatkéréssel
Amikor az „angyalok" nagy zavart okoznak 

a színpadi szerzők között
Szombaton a késő esti órákban furcsa je

nét játszódott le az egyik szinház irodájában, 
ahová láthatóan feldultan kopogtatott be 
Vaszary János, az ismert színpadi szerző és 
rendező.

— Békeffy László urat keresem, — mon
dotta Vaszarv. Ebben a pillanatban az egyik 
fotőjből fölugrott az ismert és kitűnő konfe- 
ranszié-iró és gyorsan Vaszaryhoz sietett, ezek
kel a szavakkal.

— Bocsánatot kérek öntől, belátom, hogy 
tévedtem, Ön úgy erkölcsileg, mint Írói minő
ségben a legtisztábban áll. Minden elégtételre 
kési vagyok — mondotta lojálisán.

Vaszaryt azonban ezek a szavak alig tudták 
megnyugtatni és indulatos szavakkal beszélt 
sérelméről

Ennek a drámai lefolyású jelenetnek pedig 
előzménye egy

plágiumvád,
amely mind gyakrabban és gyakrabban repül 
fel a színházi világban. Alig lehet hallani 
olyan írói munkáról, amelyet egy másik vagy 
harmadik iró meg ne gyanúsítana azzal, hogy 
nz ő témáját használták föl. Vaszary János uj 
darabja, amelyet a Király Szinház próbál 
„Angyalt vettem feleségül" cimmel, arról szól, 
hogy egy gazdag ember, aki minden nőben 
csalódik, fölsóhajt: Csak egy angyalt vennék 
feleségül! Az angyal leszáll a földre, a gazdag 
ember feleségül veszi, de ebből a legnagyobb 
bonyodalmak származnak, mert kisül, hogy a 
mai világban két percig nem lehet egy angyal 
olyan társaságban, hogv meg ne bolránkozzon 
és fölháborodva onnan el ne fusson olyan dol
gok miatt, amelyet egy mai nő semmibe vesz 
Hogy társaságképessé tegvék az angyali fele
séget, nevelni kezdik, megtanitjók ajkat fes
teni és hazudni, végül pedig egy olyan „bes
tiát" csinálnak helőle, amilyen a legtöbb nő.

— Most, látod, tökéletes uagy — mondja a 
•.férjei

Mikor a szereplő színészek a darabnak ezt a 
kitűnő alapgondolatát mesélgették, a téma 
békeffy. László fülébe jutott.

Békeffy dühösen pattant fel és kijelen
tette, hogy Vaszary János tőle éa Orbók 

Attilától plagizált,
mert nekik is van egy darabjuk, amelynek 
„Földreszálli angyal" n elme és hosszabb Idő 
óta különböző ügynökségek irodáit járja. 
Szombaton pedig egy nyilatkozatot tett közzé, 
•melyben egyenesen bírói letiltással és plágium 
rerrel fenyegeti meg Vaszary Jánost.
. A plágiumváddal kapcsolatosan megkérdez

tük a szerzőt, aki a következőket mondotta:
— Nem trouvillc az, hogy valaki angyali 

szerepeltet a darabjában, ezl mór Anaiole 
Francé és Slrindbcrg is meglette. Ami pedig

emberek, egy huszpengős hangszerelést sem 
tudtam vállalni. Évekig éltem igy, ma se 
tudom, hogyan.

Egy szép napon éhesen, kopottan é.s 
fázva kigyalogoltam a Hunnia-filmgyárba 
és bekopogtam Bingerth János igazgató 
szobájába. Fogadott, de — mint később el 
mondotta — csak azért, hogy néhány szép 
szó kíséretében kidobhasson. Azután rám 
nézett, látta végső elkeseredésemet és mást 
gondolt.

— üljön le a zongorához — mondta.
Három percig játszottam két szerzemé

nyemet, amelyet sehol sem akartak eddig 
meghallgatni. Bingerth fölugrott az iróasz 
tál mellől és sohasem felejtem el azt a pil
lanatot, amikor elkiáltolta magát:

— ön lesz az első magyar hangosfilm 
komponistája!

— És ezzel eldőlt a sorsom. Bingerth kö
rüljárt a városban és mindenkinek beszélt 
rólam. Érdeklődni kezdtek irántam, jöttek 
nyáron a németek — dolgoztam náluk, a 
magyarok —, ismét csak dolgoztam, a 
franciák — már nem is alszom, csak dol
gozom és most — itt vagyok, hogy

több a munkám, mint amennyit elvál
lalni tudnék.

— Meghatottan és kissé érthetetlenül ál
lok az események előtt. Elönti a szivemet 
a melegség, amikor arra a jelenetre gondo
lok, amely a napokban történt velem az 
egyik körúti étteremben. Az egyik asztal
nál Heltai Jenő ült, Maurice Orienter, 
Mannheimer, az Osso vezérei társaságában 
és a másiknál Fejős Pálékkal én.

Heltai Jenő odakéretett az asztalához, 
azután fölállt és elémjött, majd megölelt.

— Meghatottan mondok önnek köszöne
tét — mondotta Heltai —, mert ennyi jót 
magyar emberről külföldiek szájából még 
nem hallottam, mint önről...

— Ekkor történt, hogy az Osso vezérigaz
gatója felszólitott, hogy ősszel menjek ki 
Párizsba, ahol nagyszerű jövő vár rám.

Ennyi az egész regény. Az egykori sze
gény, éhes fiatalember elindult a siker ut
ján. Nemsokára Ábrahám Pál mellett em
legetik a nevét az egész kontinensen. Tehát 
karrier akad 1932-ben is. Fel a fejjel!

Stób Zoltán.

speciálisan az én esetemet illeti, természetes, 
hogy a legnagyobb felháborodással utasítót 
tani vissza Békeffy László vádját. Darabomat 
annakidején a Vígszínház felkérésére irtani és 
mikor elkészült, benyújtottam Jób D. igazgató
nak. Jóval későbben Orbók Attila és Békeffy 
László is benyújtott egy darabot, amelyet az
zal kapott vissza hivatalos írás kíséretében, 
hogy hasonló témájú darabot én Írtam már a 
Vígszínház számára. Ezenkívül az a húrom 
színházi ügynök, akik darabommal foglalkoz
tak. is bizonyítják, hogy már a tavalyi nyár 
folyamán mondtam el nekik a témámat. Ezen
kívül is Békeffy darabja — értesülésem szerint 
— dráma, az enyém pedig vígjáték. Én nyu
godtan fordíthatnám vissza a vádat, de hát én 
ezennel fölkínálom összes darabjaim témáját 
Békeffy Lászlónak — a darab úgy sem fog ha
sonlítani.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

M. K1R. OPERAHAZ- Filharmóniát hanttverseny (H8). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Mohács után (%8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Toroekói menyasMony (8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Méltóságom asszony traffkja (8) 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZ: Régi orfeum (8). 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ, Tűzmadár (8).
ANDRASSVUTI SZÍNHÁZ: Le az álarccal (9). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Sahmon. Ritkái (»). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Kacagó műsor (6. 0). 
KOMÉDIA ORFEUM: Rótt bucsutellépte (H9). 
STEINHARbT SZÍNPAD: Az éjjeli portás (^9). 
ROYAL ORFEUM: Tropikus expressz (6. >A9).

Megható történetet kapunk Berlinből. Va
laha Pesten is ismert iró és konferanszié 
volt Kőváry Gyula, akit „Cinci" néven be
céztek a müvésztársaságokban. Cinci kiván
dorolt Berlinbe, de neki sehogysem sikerült 
ott az élet. Sok éven át nyomorgott. küzkö- 
dött, hogy a bálványozásig szeretett kisfiát 
'fölnevelhesse. Most végre egyik szccná- 
riumát elfogadta egy filmgyár és Llppy and 
I.uppy néven forgatni kezdte. At első felvé
teli napon történt, hogy a boldog és meg 
elégedett Cincit felesége a telefonhoz hívja.

— Gyere gyorsan haza, baj van a gye
rekkel.

Autóba vágja magát és mint at őrült, ro
han Kőváry haza, majd a kórházba és ott 
megtud ja. hogy a gyermeke, ki mindenkinél 
kedvesebb volt számára, egy ceruzával ki
szúrta a szemét. Mikor odaért, éppen at 
egyik szemét operálták ki a szerencsétlen 

gyermeknek, a másik szem megmentése is 
kétséges. Szegény Kőváry ott esett össze a 
kórház kapujában.

*
Bécsnek nagy színházi szenzációja van: 

Darvas Lili otthagyta Heinhardtot és elfo
gadta Röbberltng igazgató meghívását a 
Burgtheaterhez. Darvas Lilit előre elkészí
tett műsorterv fogadja a Burgtheaterben és 
első bemutatkozó darabja Marcel Achards 
„Domino" cimü darabja lesz.

— Mindig álmodtam arról, — mondotta 
Darvas Lili, — de sohasem hittem, hogy ez 
a legforróbb vágyom teljesülni fog. Megha
tottan gondolok arra, hogy a legelőkelőbb 
és legpatinásabb bécsi szinház, a Burg- 
Iheater tagja lehetek. Röbbeling igazgató 
még megengedte, hogy a Reinhardt-társulat- 
tal bejárjam Olaszországot, ősszel aztán ha
zajövök és megkezdődik a számomra leg
szebb munka.

♦
A császárváros egyébként erősen várja az uj 

Zilahy-darabot. Április 22-én mutatja be a 
Kammersplele a „Tüzmadarat", amelynek első 
elme „II. Stock 12." volt. Éppen ekörül támadt 
egy kis affér a Birsbe utazott Zilahy Lajos és 
a Kammersplele Igazgatója között. Zilahy tilta
kozott az ellen, hogy a darabjának tisztára 
bűnügyi vonatkozását hangsúlyozzák ki ezzel o 
kolportázs-címmel. A bécsiek deferáltak az Iró 
előtt és most már a „Tűzmadár" uj bécsi elme 
„Trcppe lm Dunkcln.**

*
A Pen Club és a Magyar írók Egyesülete 

e héten díszvacsora keretében ünnepelte 
Rudolf Lothar ismert német irót. Megnéztük 
a bankeltvacsoráról készült fotográfiákat s 
a tömegben csak egy irót láttunk.

♦
Mikor az újonnan megválasztott Miss 

Magyarországgal, Lampel Icával e sorok 
írója az első beszélgetést folytatta, a piruló 
és sápadozó leány öntudatosan mondotta:

— Óh, színésznő! Sohasem gondoltam 
erre és sohasem leszek az. Egyelőre minden 
vágyam, hogy kimehessek külföldre és szét
nézzek a világban.

A népszerűség azonban megváltoztatja 
még az olyan öntudatos, kitűnő teremtése
ket is, mint Lampel Ica. Szorgalmasan jár, 
szerepcsomóval a kezében Góth Sándorhoz, 
aki minden bizonnyal kitűnő színésznőt fa
rag belőle.

♦
Gratulálunk Szép Ernőnek, a kitűnő köl

tőnek, a'kl nem mindennapi rekordot ért el 
darabjával a Nemzeti Színházban. A héten 
játsszák századszor az Azrá-t.

♦ *
Stílus Színpad néven a Művész Színházban 

fiatal írók, rendezők és színészek csoportosul
tak, hogy újszerű keretek közölt vigyék mon
danivalóikat a közönség elé. A jószándékü tö
rekvés első premierje a Művész Színházban 
volt szombat délután, ahol Szánthó Dénes Slre- 
liczky József, Köpeczi-Boócz Lajos és Garvay 
Andor darabjait mutatta be a fialni és kitűnő 
szinésznemzedék. Különösen feltűnt nagyszerű 
tehetségével és felkészültségével Olty Magda, 
sokat tapsoltak Beleznay Margitnak, Róbert 
Máriának, Gonda Józsefnek.

♦
Az Andrásay-utf Szinház e héten premiert 

ad. Békeffy László é.s ifjú Békeffy István egy 
revü keretében színpadi újságot vonultai fel. 
Természetes, hogy ez rendkívül sok furcsa és 
érdekes meglátásra ad alkalmat. A színpadi új
ságban n régmúltban Is visszalapozhatunk és 
egy darab keretében a régi kabarét kaphatják 
azok a pestiek, akik koruk miatt nem élvez
hették a nagyszerű magyar kabaré őskorát. A 
rendkívül érdekes „újságot* 4 természetesen a 
humor jegyében szerkesztik.

♦
Gonda László, a Király Szinház kitűnő, fiatal 

táncmestere és Ric Joker kitűnő táncos-artista, 
összeálltak és eyy duót csinálnak, amely az elő
jelek után ítélve, világszám lesz. Tehát ismét 
eyy szinész hagyja el a színpadot.

♦
A Király Színház Lázár Mária, Törzs Jenő 

és Rátknl Mártonnal az élén nagyban készül 
Vaszary János zenés bohózatának premierjére. 
A szerző ezeket mondja uj darabjáról:

— „Angyalt vettem feleségűi!" elmíl darabom 
vidám játék, amelynek alapötlete abból a fel
tételezésből fakad, hogy ml lenne, ha a mai 
világban egy nő a szó szoros értelmében tisztes
séges, szemérmes, igaz és Jó akarna lenni. 
Önkényesen választottam ebhez a figurához egy 
angyalt, aki egyszerre ■■ égből cseppent bele 
a mai modern világba. Szándékosan kerestem 
egy olyan történetet, amely nem valószínű, 
tudniillik nem Is szeretném, ha elhlnnék. Ez a 
darab nem akar mást, csak mulattatni és vég
eredményben nem bizonyít mást, csak azt, 
hogy a mai nőknél tökéletesebb feleség még 
egv angyal sem lehet.

♦
Vízsgaelőadds volt a Vígszínház színpadán, 

ahol a Templom egerét iát szólták a Színész- 
Egyesület iskolájának növendéket. A most vég
zett növendékek között különösen Ágai Irén, 
Érti Irén, Sárkány Lajos. Hegyi Péter, Csaba 
Nándor tűntek fel. Agai Irént máris szerződ
tette egy pest színpad

♦
A Művész Szinház megkezdte próbált Ha

lász Imre uj darabjából, amelynek elme 
„Lányok és fiuk". Pesti lányról és egy sport
bajnokról van szó. A női szerepet egyelőre 
még nem töltötték be, a férfiszerepre leszer- 
zödtelte Bárdos Artúr igazgató Berend Is*-  
várit, a kitűnő fiatal színészt, akire a Hétfői 
Napló hívta fel a színigazgatók figyelmét.

A méltóságos
asszony y
trafikja
Varsányi, Gaál,
Tőkés, Jávor, jr
Csortos, Raj-S 
nal, UAr- f S

Angliai
Erzsébet i

Másról sem beszélnek Pesten akik szeretik 
a táncol, mint arról a nemzetközi táncolim- 
piászról, amelyet a Magyarországi Artista Egye*  
sülét április 23-án rendez a profik és az ama
tőrök számára. Különösen az amatőrtáncosok 
között nagy az izgalom, mert számos péld i 
mutatja, hogv*  ezeken a tárcversenycken igen 
sok „műkedvelő" alapította meg a sikerét és 
győzelme után világsikereket arató, hivatásos 
táncos lett belőlük. A versenyen mindenki 
részt vehet. A verseny csárdás, bécsi valccr, 
angol valcer, tangó, foxtrolt és rumliéból áll. 
Legalább két táncra kell mindenkinek bene
vezni. Három zenekar három napig éjjel-nappal 
megszakítás nélkül fogja táncoltatni Budapest 
táncosiáhu fiatalságát.

♦
Hans Albers, ■ kitűnő filmsztár, nkl jelenleg 

Bécsben a „Liliom" főszerepét játszotta, silr- 
gönyzöft ■ budapesti UFÁ-nuk, hogy a csütör
tökön bemutatásra kerülő „Dér Sleger" cfinii 
film bemutatójára feltétlenül pestre jön. Az 
UFA nagyszerű fogadtatást rendez, tiszteletére.

♦
Lengyel Miklós és Kreska Frigyes vasár

nap este tartotta meg szerzői estjét a Zene
akadémia kamaratermében. Az interpretáló mű
vészek két értékes irói talentum termékeit mu
tatták be a közönségnek nagy sikerrel.

Filmpremierek
MEGSZÓLALT A SZIVEM

Külföldi világsikerek után érkezett hozzánk 
ez a nekünk annyira kedves film, amelyben 
két magyar sztár: Alpár Gitta és Halmay Tibor 
játsszák a főszerepeket. Bámulatos, hogy a 
kitűnő koloratur-énekesnő milyen jó színésznő 
lett külföldön. Szép, bájos, temperamentumos 
és úgy csicsereg a filmen is, mint más senkid 
Gustav Fröhlich, Alpár Gitta partnere és férje, 
a legkitűnőbb német színészek egyike. A film 
megérdemelt nagy sikert aratott a Kamarában 
és a Rádiusban.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A fővárosi csapatok vidéken 

„inkasszálták*  ‘ a bajnoki pontokat 
A Ferencváros vendégjátéka Debrecenben óriási társadalmi 
és sportesemény volt — Az Újpest minimális gólkülönbség
gel győzött Miskolcon — Szombathelyen a Vasas szerzett 
két pontot — A Hungária döntetlenül játszott a Budai 11-el

A vasárnapi csonka fordulónak látszólag 
szürke eseményei is fokozott érdeklődéssel 
peregtek le A Ferencváros példátlan diadal
sorozatát a jól felkészült Bocskainak sein 
sikerült megakadályozni s igy

a zöld-fehérek talán utolsó komolyabb 
akadályukon Is keresztüljutottuk. Új
pest tartalékoktól tűzdelt együttese csak 
a legminimálisabb arányban tudta ki
harcolni a két pontot Miskolcon. A 
Hungária viszont kénytelen volt a lelkes 

budaiaknak leadni egy pontot.
ami nem lehetetlen, hogy a kék fehérek 
második helyének elvesztését jelenti. Szom
bathelyen késhegyre menő, erős küzdelmet 
vivőit a kiesés ellen a Sabaria a Vasakkal. A 
szombathelyiek kénytelenek voltak kapitu 
lálni a fővárosi együttesnek s igy ma

a tabella utolsó két helye kőiül a legna
gyobb a bizonytalanság.

A bajnoki táblázat a következő:
1. Ferencváros 19 89:15 38
2. Újpest 18 51:23 29
3. Hungária 18 51:23 27
4. Bocskai 17 32:35 19
5. III. kerület 16 28:35 16
6 Budai „11" 16 24 35 12
7. Attila 17 16:31 12
8. Somogy 16 17 34 11
9 Nemzeti 15 21:39 10

10. Kispest 16 20:39 10
11 Sabaria 15 17:31 8
12. Vasas 17 27:56 8

A vezető csapatok hátralevő mérkőzései:
Ferencváros: Somogy, III. kerület, Búd ai „ír
Újpest; Kispest, Sabaria, Bocskai.
Hungária: Nemzeti, Attila, Kispest, Sabaria.

Csalódtak a csodavárók a Bocskaiban
Ferencváros - Bocskai 4:1 (3:1)

zálására.
— Győzni fognak, mert Auer nélkül nem ér 

a csatársorunk semmit — mondották szomo
rúan a fővárosi vendégek. Azonban amig a 
tribünökön igy barátságos módon elintézett- 
nek vették az Újpest vereségét, addig a pá
lyán is hatalmas, gigászi küzdelem jelezte, 
hogy az Attila nemes célkitűzése nem oly 
könnyen válik valóra. Percről percre javul az 
újpesti csapat s Jakube majdnem gólt lő, de 
Szemző nagyszerűen paríroz. Szédítő az iram. 
A miskolci csapat ebben a félidőben teljesen 
egyenrangú ellenfele a múlt évi bajnokcsapat
nak. melynek támadására támadással felel s 
a közvetlen védelme pedig jobb mint a lila
fehérekké. A gólnélküli félidőre szakadó eső
ben vonulnak le a csapatok.

A szünetben a vendégközönség közt az a 
vélemény alakult ki, hogy a miskolciak meg 
tudják őrizni a második félidőben is ezt az 
eredményt. A miskolci drukkerek azonban 
nem hagyták magukat a túlzott udvariasko
dásban legyőzi s azt a véleményt hangoztat
ták, hogy ők jobban ismerik az Attilát s an
nak kétgólos vereségére .számítanak. Azonban 
titokban olt ült valamennyi miskolci szivében 
a győzelem mámorának a reménye. Mintegy 
félórai játék telt el a legerőteljesebb tempó
ban. A harmincadik percben esett a végig ér
dekes és izgalmas mérkőzésnek egyetlen gólja 

Jakube szöktetésével Ströck Albin lero
hant éa feltartóztathatatlanul, közvetlen 

közelről a hálóba lőtte ■ labdát. 1:0.
— No, ugye nem hagynak itt pontot? Mi 

jobban ismerjük az Attilát... — mondották 
a miskolciak. Titokban azonban még ekkor is 
reménykedtek, amire különben minden jog
címük megvolt Ugyanis néhány perc múlva

Löuy felvágta a kapu felé törtető Budast, 
amiért a biró tizenegyest diktált. Vadász, akit 
holtbiztos tizenegyeslövőnek ismernek Mis
kolcon, most a kapu fölé lőtte a labdát. Tehát 
ezúttal is az ominózus tizenegyesen bukott fl 
az Attila pontszerző reménye, mely egyúttal a 
kiegyenlítő gólt is jelentette volna. A miskoL 
ciak azonban igy is meg voltak elégedve a já.

Debrecen, ápr. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) 10 óra 20: szakadó esőben befut az első 
pesti különvonat. A pályaudvaron és környé
kén óriási tömeg várja a pestieket. A MÁV 
rezesbandája vidám nótákba kezd. 10 óra 40: 
befut a második, majd 20 perc múlva a har
madik különvonat is. Négyes sorokban, zöld
fehér zászlókat lengetve, vidám zeneszóval 
masírozik most lie a tömeg a városba.

5200 PESTI — 15 EZER KÖRNYÉKI 
DEBRECENBEN

A külőnvonatnk 5200 Irodistát hoztak a „cí
visek városába". Debrecen nngy és pompás 
adminisztrációval gondoskodott a vendégek
ről. Az országos vásárt is ezen a napon ren
dezték meg s igy

• pesti éa a környéki vendégekkel ezen a 
napon 20 ezer Idegen fordult meg Debre

cenben.
A fővárosiakat udvarias cserkészek kalau

zolták. Ingyenes propaganda-füzetek hívták 
fel Debrecen nevezetességeire n ügyeimet. A 
propaganda-előadások egész légiója gondosko
dott arról, hogy az idegenek mindenről pon-

A „MOZDONY"

A „MOZDONY" MUNKÁBA KEZD
A Bocskai indítja el a támadást — napsü

tésben. A 2. p-ben Túrái már gólt Is lő, de 
ofTszájd előzte meg az ügyet.

Emberfelettien dolgoznak a csatárok, a 
robbanásig feszült a nagy Izgalomtól min

den Játékos.
A Fradi félelmetes gőzzel dolgozik s a 

Bocskai védelem minden tudományára szük
ség van. Sárosi összefejel Vinciével. Kemé
nyebb a debreceni koponya. Sárosit leviszik, 
két perc múlva jön vissza. Közben

Tünczer beadását Toldi fejjel Kobnt elé 
rakja s a következő pillanatban Fehér ■ 
közönség tombolásából észreveszi, hogy 

gólt lőtt Kohut félelmetes ballába. 1:0.
A Bocskai kétségbeesetten küzd — a Ft 

rencváros kissé tulerélycs. Különösen Túrái, 
akit a biM megint.

Markossal sehogy sincs kibékülve a hazai 
közönség és állandóan biztatják, hogy hagyja 
abba a játékot.

— Neked is jobb fesz/... — nógatják. 
Markos valóban rossz, napot fogott ki. A 28. 
percben
GÓLDUGATTYUI

Huber Ströck

lék képe alapján hízelgő, szép eredményük
kel, viszont az újpestiek udvariasan hajtó- 
gatták:

— Ezt sem hittük volna ...
A két együttes hátsó formációi pompásan 

szerepeltek, mig az egygólos újpesti győzelem 
a csatársorok közti differenciának a reális 
következménye. Klug biró tárgyilagosan ve
zette a mérkőzést, de a közönség egy a mis
kolciak javára meg nem ítélt másik tizen
egyese miatt mégis tüntetett ellene. A meccs 
végén a levenetezenekar takarodóhangjaival 
vonult be a városba a nagyszámú, lelkes 
publikum, amely nem panaszkodhatik, hogy 
unatkozott volna ezen a mérkőzésen, (r. j.)

A Vasas nyerte a kiesési „derbyt**
Vasas—Sabaria 2:1 (1:1)

Possák

Kohut Takács (2) Tánczer

Szombathely, április 17.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjel.) A 
szombathelyi sportközön
ségnek Izgalmas napja 
volt vasárnap. Az utóbbi 
időben feljavult Sabaria 
favoritként indult a baj
noki tabella utolsó he
lyezettjével, a Vasassal 
szemben megvívandó kö
römhegyig menő küzde
lemben. A mérkőzés min
den tekintetben megfelelt 
a várakozásnak s a kés

hegyre menő harc tényleg róglátott izgalmakat 
varázsolt a kétezer nézőtől zajos szombathelyi 
sporttelepre. Galambos blrö sípjelére a követ
kező csapatok álltak fel egymással szemben:

Vasas: Bereczky — Szemere, Kemény — Vágl, 
Burger, Kiss — Koszta, Brunecker, Possák, 
Küzdényi, Egry.

Sabaria: Weinhardt — Kovács I. Janzsó — 
Sárközi, Vámos, Szaniszlő — Boda, Kovács II., 
Seper, Borbély, Bclkó.

A kieséstől való remegés látszata vett erőt az 
első percekben a két együttesen, amely csak 
nehezen lendült formába.

A Sabaria volt a többet támadó
és a 14. percben

Boda védbefetlen lövésével sikerült Is meg
szereznie ■ vezetést

Azonban a Vasas nem tágított, minden labdát 
emberfeletti energiával és rég tapasztalt lelke
sedéssel megjátszott, úgyhogy

■ 39. percben Possák egyenlítő gólja berö
pült a szombathelyiek hálójába, 111.

A második félidőben még változatosabb Játék 
fejlődött ki s az izgalom valósággal tetőfokára 
hágott egy-egy kapuelöttl akció ki nem akná- 
zása miatt A 19. percben egy szép, formás Va
sas-támadás alkalmával

Kttzdényl szerezte meg csapatának a győ
zelmet és a két rendkívül értékes pontot 

Jelentő gólt
A Sabaria ekkor erősen rákapcsolt az utolsó 

negyedórában Igen nagy fölényben volt a Va
sasokkal szemben, de az eredményen már nem 
változtathatott.

A meccs egyforma erejű csapatok küzdelmét 
mutatta, amelyből a szerencsésebb Vasas került 
ki győztesként, habár a döntetlen jobban meg
felelt volna a mutatott játéknak. Mindkét csa
társor gyengén működött, míg a védelmek kifo
gástalanul látták el feladatukat

Az albérlő bosszúja az MTK pályán

tos információt kapjanak, ünnepi istentiszte
letek voltak, mnjd

délben elkezdődött Debrecen nagy napja 
a — fchéraszlnlnál.

Minden étkezőhelyiség tömve volt. S nz óriási 
forgalomra jellemző, hogy — ami még elő 
nem fordult —

az Aranybika 1500 terítéke kevésnek bi
zonyult a n díszteremben 2500 embert kel

lett még elhelyezni.
A NAGYERDEI „HERINGES HORDÓ*

A debreceniek, no és a sznbolcsmcgyci 
drukkerek erősen bíztuk a Bocskaiban.

— Csak megállítjuk a Fradi mozdonyt! — 
ez volt a mottó. (Hja! Bégen nem látták a 
„mozdonyt" a debreceniek.)

A nagyerdei púivá roskadáslg meglelt. Ke
ringek módjára présclődlek egymásra nz em
berek. S a pénztárak körül „kitör a gyalá
zat". Az történt ugyanis, hogy a debreceni 
bcnszülöltek nem vetlek elővételben jegyet s 
Igv mikorra észbckaplnk, a pályát 70 száza
lékban „idegenek" fogták körül.

Hevesi Teleki passza után kicselezi Ta
kács I.-et és Iveit keresztlabdája a saruk

ban köt ki. 1:1.
Tombolva ünnepük Debrecen csapatát. Az 

ünneplés tiz percig tart, aztán
Kohut bead, Fehér fogni akarja, de Rem- 
mer beugrik s lábáról Takács elé perdül 

a labda — gól. 2:1.
Még fel sem ocsúdnak a debreceniek, ami

kor máris jön a bebiztosító gól:
Kohut lapos beadását Takács elcsípi és 
Fehér keze közölt közvetlen közelből be

vágja. 3:1.
Szünet után megered az cső. Lankad az 

iram. A Bocskai többször támad, a 16. p.-ben 
azonban

TUnczer elfut a 16-os sarkáig s ott remek 
lövéssel csodás gólt lő. 4:1.

Ezzel el Is intéződött a debreceni kirándulás.
Nagy énekeiéi verte fel azután Debrecent: 

zengett a Fradi induló... még akkor Is, ami
kor a kiilönvonalok lassan kigördültek a ven
dégszerető város falai közül. (B. M.)

— Sáros vagyok már bokáig... — énekelhet
ték a Hungária játékosai, ahogy kitotyogtak a 
pályára. Néhány bemelegítő rúgás és máris, 
nyakig sáros mindenki.

Amikor a Budai kijön, nagy tapsot kap. 
Zordonan szól egy hang:

—■ Úgy látszik, van itt néhány Fradista, aki 
lemaradt a különvnnalról.. .

Hát voltak néhányon. Különösen a mérkőzés 
végén. Ez amolyan átigazoló délután volt. Pe
dig nem igy indult. A második hely forgott 
szóban és gólarányjavitó meccsre rendezkedtek

Hungária—Budai 11 0:0
nak‘. Ám a Hungáriát senk! sem gyanúsíthatja 
meg azzal, hogy összebeszélt a híveivel: gólt 
nem lőnek a kék-fehérek. Pedig a labda ott 
settenkedik folyton Horn kapuja környékén, 
de hiába. Hirzernek nagyon rossz napja van 
(illetve a budai Wébernek jő), Ticska sehol, 
Kalmár és Cseh peches, Iglódy meg még fiatal.

Korner korner után zuhog. Fejes fejes után. 
A budaiak hősiesen állják a sarat.

A 18. p-ben Ember és Bachmann összjátékát 
Szabó csak belevetéssel állítja meg. A labda

AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS „HŐSEI*!

Újpesti levegő a miskolci Népkertben 
Újpest-Attila 1:0 (0:0)

Miskolc, április 17.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.)
—- No, ma elkapjuk at Újpestet...
Ebben a hangulatban vándorolt a népkerti 

pálya felé a közönség sűrű, fekete raja. A 
miskolciak közül sokun becsületből Is kimen
tek a pályán: a mérkőzés megtekintésére, ne
hogy a budapestiek, akik u üllércs vonattal 
mintegy czerölszázaii Igyekeztek a mérkőzésre, 
nagyobb számban legyenek, mint az otthoniak. 
így n két csapat játékára mintegy

ötezer főnyi nézősereg gyölemlctl össze 
az Ünnepi stliipompáliu öltözött gyönyörű 

népkertl pályára.

Foto Amatttrttk!
Felvételeit uonnal klrtolffoeank. Az Aa«ze» fotócikkek 
Makkzlete FÖRníKR ZOLTÁN, Museum körút 10. 1 etetőn: S Sw ss

A vendégek lila-fehér zászlócskákkal vonul
lak helyeikre s barátságos, meleg hangulat 
fejlődött ki h két lelkes drukkerhad között. 
Az azonnal megállapítható volt, hogy a ven
dégek sem nagyon bíztak a nem komplett új
pesti csapatban. Hatalmas iramban kezdődött 
a mérkőzés. Az Attila diktálta a tempót. S 
már at első helyzetekben Hubernak minden 
tudására szükség volt, hogy mentesítse kapu 
lát a góltól. A fanatikus drukkerek örömtől 
sugárzó arccal látták nz Attila fölényét s 
gyakran bekiabálták a pályára:

— Félpálya kiadó!
Majd lángcsővák gyullak ki a közönség cső- 

portjaiban az újpestiek leégésének ziimboll- 

Akar olcsók ruhazkodhit 
Belvárost art raki-nalon,

IV irányi n. ti. I. 4. es. a. nár 80.- P-től kéeslt 
méret szerint ttibbraArt próbával AltAnyt felöltöt, 

lord liánt, tMonmunkát olozóa válUL

Wéber 
a centcrhalf

Kalmár 
a center

Bnrátky 
a bekk

be a vérmes drukkerek.
— Tizen alul nem adjuk!
A tízből aztán csak a nulla maradt meg.
Egy csomó korner után még mindig egyen

rangú ellenfélként dolgozik a két csapat.
— Mi lesz a gólokkal, személyzet?!... — 

rikoltják közbe. A gólok váratnak magukra s 
ami még születőben volna, annak Horn tekeri 
ki a nyakát.

Sittnél után változtat a vezérkar a csapa
ton. Barátkl bekk, Wéber renterhalf és Kal

már center less.
— No, majd most! — fogadkoznak és fogad-

< keresztre|t vény-olimpián*  VI. dijai

5 lánou bronz eböiiöcsiitór 
Adja BAn Aladár CAlllárgyár, Andráaay-nt M.

kiváltott ékmerek és 
erflRttAnryak szenzá
ciós olcsó árusítása

Bakwarta ókaaerttalet, Mueum-kOrat ti. 4a 7. sUm.

igy sem marad az övé, Mandl szabadit fel.
A Hungária hívei szörnyű Izgalomban van

nak a gólképtelenség miatt.
A 40. p-ben ismét a budaiak gyors roham# 

fenyeget s ha Szabó korner árán nem tisztázná 
a helyzetet: elúszna az egy pont is.
. Minden labda taccsra száll — mondanunk 
sem kell — a budaiak lábáról s miközben * 
drukkerek azon vitáznak, hogy miért is veszett 
össze a két klub, a biró lefújja a meccset.

Az albérlő bosszúból pontot rabolt.
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Jól startoltak a Csikók a Boszporusz 
partján

Csikók-Török válogatott 2:1 (0:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati fe

lt ni és e.) At Európaszerle nagy sikert aratott 
esikócsvpat vasárnap a török-túra ellő mérkö- 
réiét játszotta le a török sálogafott ellen.

A magyar csapat: Dénes — Rozgonyi, Biró 
*— Beretvús, Lutz, Magyar — Fenyvesi, Kármán, 
Bihámi.

„Örülünk a budapesti találkozónak, de még sohasem 
látszott bizonytalanabbnak mérkőzés, mint a mostani"

— mondja Pozzo, az olasz
Páris, április 17.

(A Hétfői Napló párisi szerkesztőséqétől.) 
„llosetta, Combi, Cesarini, Orsi stb ..." 
... úgy hangzik, mint egy katonai névsor- 

olvasói, harsány, energikus hangon e"” nnjzv 
párisi hotel halijában .Signor Pozzo, az olasz 
csapat érkezése után „szemlét" tart és ki
osztja a fiuknak az elfoglalandó szobák számát

A szövetségi kapitányt természetesen hamar 

AZ OLASZ VÁLOGATOTT FUTBALLISTÁK A HÉTFŐI NAPLÓ UTJÁN ÜDVÖZLIK A 
MAGYAR SPORTTÁRSADALMAT

körülveszik a megjelent olasz kolónia tagjai 
él a párisi sportsajté képviselői. Mégis sikerül 
Signor Pozzo-val külön néhány izét váltani épp 
» rövidesen aktuálissá váló olasz-magyar mér
kőzésre való tekintettel.

— Örülünk a budapesti találkozásnak — 
mondja Pozzo. — A mngvarok most jó formá
ban vannak és tán ezért

nem látaaott soha bisonytalanabbnak a 
mérkőzés kimenetele, mint • májú*  8-lkl 

lesz.
Hogy milyen lesz a csapat felállítást •— ismétli 
kérdésemet. — Azt persze ma még nem tudha
tom: egészségi, időjárási él mái különböző kö
rülménytől függ _

A HOLLANDOK GYŐZELME A BELGÁK 
FELETT

Amtterdamből jelentik: A Hollandia- 
Belgium válogatott mérkőzés 2 1 arányban 
az otthon Játszó hollandok győzelmét ered 
ményezte. A belgák Játszották a Jobb fut 
ballt.

LADOUMEGUE ELSŐ PROFISTARTJA

Pdrlmból jelentik: Lndoumegue, a világ
hírű. frnnda futóbajnok, nklt a francia 
atlétikai szövetség a napokban megfosztott 
amatörségétől, vasárnap első ízben indult 
mint professzionista versenyző. A Jean 
Bouln-stadionban lefolyt ezerméteres han- 

Gergely, Bihámi, Tunyoghy összeállításban 
játszott. Erői küzdelem után a második fél
időben

nagy technikai fölénnyel 2:1 arányban 
gyűltek

a gyors és szívós törökök ellen Bihámi és Kár- 
mán góljaival.

szövetségi kapitány
Signor Pozzot hamarosan elszakítják tőlem 

ujahb érdeklődök; folyton intézkedik, beszél, 
magyaráz. Közben a „Squadro Azurro" tagjai 
már újra lenn vannak a hallban, majd elfog
lalva a számukra fenntartott asztalokat, halai 
inas étvággyal látnak neki a reggelihez.

„Budapest' röpköd az asztal körül.
— Oda szívesen megyünk — 

bizonykodik Pitto, a csapatkapitány, aki a fo

gadtatására átnyújtott malomkerék nagyságú 
rózsabokrétát most is magánál szorongatja.

— Vaffon játszik e Hlrzert — érdeklődik 
Orsi.

Cesarini már a második vajas zsemlyét tün
teti el rövid pillanatok alatt.

— Most harmadszor megyek Pestre — mondj:’ 
Combt. a kapus.

És mind megegyeznek abban, hogy czuttlal 
„kicsit" félnek a magyaroktól, de azért a 
győzelem reményét mégsem adják fel.

Különben üdvözlik a budapesti közönséget ét 
különösen a „Hétfői Napló” olvasóit, amint 
ezt mellékelten igazolják.

Mdndy Ilona.

dicap-versenybcn ? p 3i.S mp. alatt győ
zőit a legkiválóbb francia kőzéptdvfutók 
ellen.

A VIENNA GYŐZÖTT PRÁGA ELLEN
Prágából jelentik: Prágában szörnyen rossz 

néven vették az osztrák szövetségtől, hogy a 
Bécs—Prága válogatott mérkőzésre a bajnok
ság egyik vezető csapatát, a Viennát állitolln 
sorompóba. A prágaiak azonban nem sokáig 
búslakodtak, mert azzal vigasztalták magukat, 
hogy majd jól eherik a port a Viennán. Azon 
bán a tervük füstbe ment. Ugyanis w Vlenna 
kitünően megállta a helyét és a 12.000 főnyi 
közönség bossuságára 1:1 (3:1) aránya biztos 
győzelmet harcolt ki Adelbreclit és Gschtveldl 
góljaival.

Rádiókészülékébe a legmodernebb 
csttveket használja: próbálja ki a legújabb 

AS 4105
„VÁLTOZÓ erősítésű"-’

(VAmABLtt MU)

TUNGSRflM BflRIUMCSÖVET
Éles szelektivitást, élethű és nagy hangerőt, 
finom hangszabályozást kap vele.

A. AS 4105 a
páncélozott árnyőkoltrácsu nagyfrekvenclaerósitő cső.

Kérjen lamert«töt kereskedőjétől vagy a gyártól:

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI RT., ÚJPEST 4.

A csehszlovákok veresége az Európa Kupában
Svájc—Csehszlovákia 5:1 (3:0)

r A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Ha
talmas meglepetéssel végződött a Svájc—Cseh
szlovákia mérkőzés, amelyet az Európa-Kupáért 
vívtak húszezer főnyi közönség elölt. A gyözel 
met a svájci válogatottak mindenképpen meg 
érdemelték, mert a mérkőzés alatt állandó tech
nikai és taktikai fölényben voltak a játéktudás
bon nagyot esett csehszlovák válogatottak fe
lett. A győztes csapat góljait Abcglen 1 és 111, 
valamint Bililer fedezet lőtte, mig a csehszlo

Női tőrbajnokság
A női törbajnokság küzdelmei vasárnapra 

gyűjtötték egybe hölgyvivóinkat a BEAC bel
városi vívótermébe. Elek Ilona kivételével — 
akit a szigorú fegyelmi bizottság a zsűrivel 
történt „nézeteltérés" miatt hosszabb időre 
száműzött a plansról — együtt láthattuk a 
hófehér plaszlronos vivőhölgyek egyetemét — 
számszerint huszonhatot.

A teremben a füstöt vágni lehet. A verseny 
zök, nézők /egyaránt cigarettáznak és kaszi
nóznak. A pengék csaltanását kisérő jelensé
gek azonban nem emlékeztetnek éppen a „leg
férfiasabb" sportot szimbolizáló pengére.

A női könnyekre
gondolunk tudniillik. A női könnyekre, ame
lyek záporként hullottak a vesztesek pen 
géire. Vivóhölgyeink ugyanis nehezen tudnak 
megbarátkozni a vereség lesújtó gondolatával. 
Amikor egyik ismert versenyzőnk kiesett a 
középdöntőben,

magábaroskadtan zokogott 
és vigasztalhatatlan volt.

Boxolóínk revánsot vettek az osztrákokon
. Zsúfolt ház előtt adott revánsot Magyaror
szág bokszcsapata vasárnap este Ausztria repre
zentánsainak a legutóbbi 8:8 arányú döntetlen 
eredményért A magyar csapatnak

14:2 Arányban sikerült revánsot vennie az 
osztrákok fölött.

Elsőnek a légsulyban a Kubinyi (Magyaror
szág)— Weisz (Asztria) pár lépett a kötelek 
közé. Pontozással Kubinyit hirdették ki győz
tesnek. A bantamsulyban Énekes (Magyaror
szág) és lllichmann (Ausztria) álltak egymással 
szemben. Ez a küzdelem ugyancsak megérde
melt győzelmét hozta az Európabajnok Énekes 
nek. Pehelysúlyban Szabó (Magyarország) 
Jaro 1. gyei (Ausztria) vívott elég nívós, érdekes 
mérkőzést Pontozással Szabó győzött. A köny- 
nyüsulyban Fogas (Magyarország) Weiglham- 
mer (Ausztria) összecsapása változatos küzdel
met eredményezett. A döntetlen eredmény, 
amely Ausztriának első pontját jelentette, igaz
ságos. Kerekes ^Magyarország) és Hrabak 
(Ausztria) a weltcrsulyban találkoztak egymás
sal. A változatos első menet után Hrabak mind
inkább feljön és sorozatos egyeneseivel nlnpo- 
san kikésziletl ellenfelét. Az osztrák bokszoló 
technikailag is jobb, mint Kerekes, ennek elle
nére _

A birkózó-csapatbajnokságok 
(Beverrtése a 13. oldalon.)

A birkózó rsapalbajnokaAgok küzdrlmeil vn- 
sárnap este nagyszámú közönség jelenlétében 
folytatták a Műegyetem aulájában. Az ered 
ménvek a következők:

MTE—MTK 4:3.
VTE—MÁV 5:2. 
FTC—Törekvés 5:2-
FTC—MTE 4:3.
Hcrmlnamezől AC—B. Vasutas 4:3.

X As FTC megerősítette bajnoki esélyeit. Az. 
I. osztályú amatőr bajnokság kimagaslóan leg
fontosabb meccse nz FTC—Beszkárt volt, nme- 
Ivet a zöld-fehérek gólarányban ki nem felezett 
fölénnyel 2:1 (2:0) arányban biztosan megnyer
tek. A többi rredménv BEAC—UTE 4:1. Törek
vés-III. kér. 2:1, URAK-MÁV 3:J, Postás- 
BSE 2:2. A „33"FC-Fer. Vasutas és az Elek 
frontos—MTK mérkőzések elmaradlak.

X Szeged leadott egy pontot. Szeged FC— 
BAK TK 0:0, Soroksár—Rákospalota 3.2, (l;0i 
A Terézváros-VÁC mérkőzés elmaradt. A ve 
zctők jelenlegi helyzete a következő: 1 Szeged 
FC lő játék, 28 pont, 2. Soroksár FC 16 játék, 
28 pont.

X Szenes nyerte a Postások kerékpárverse 
nyét. A Postás Sport Egylet orszáulj kerékpár
versenyét a bécsi országúton néhányszor végig
verte a vasárnap délelőtt többször megismétlődő 
kellemetlen záporcső. Ennek ellenére a szúz- 

legmodernebb, fómbevonattal

vákok egyetlen gólját Bradacs szerezte. Ma<Ie- 
Ion félre lölt egy Csehszlovákia részére meg
ítélt tizenegyest.

Az Európa-Kupa tabellája
a mérkőzés után a következő:

1. Ausztria (6) 15 7 8
2. Olaszország (6) 12:8 8
3. Magyarország (5) 13-10 5
4. Csehszlovákia (■>) 14:15 4
5. Svájc (0) 12.26 3

— könnyzáporban
Délután került sor a

döntőre. Bogén Erna ve
retlenül végzett, de erős 
küzdelmet kellett vívnia 
Dany Babával, Vargha 
Ilussal és Elek Margit
tal,akiket csak cgv tuss- 
különbséggel tudott le
győzni. Dany Baba még 
Elek Margittól szenve
dett vereséget. A többiek 
majdnem egyenrangúak 
voltak.

A nyolcas döntő he- Bogén Erna 
lyezési sorrendje. Bajnok: Bogén Erna BEACt 
7 győzelemmel. 2. Dany Baba MAC, 5 gv. 3. 
Horváth Kató Santelli-iskola, 4. gy. 4. Varga 
llus Kassa, 3 gy., 28 kapott tussal. 5. Elek Mar- 
git BBTE. 3 gy., 29 kapott tussal. 6. Kőibe Ró
zsi DAC. 2 gy.. 29 kapott tussal. 7. Kalmár Ist
vánná BEAC, 2 gv., 3.3 kapott tussal és 22 adott 
tussal. 8. Brcuer Lili Santelli-iskola, 2 győze
lemmel 33 kapott és 19 adott tussal.

a pontozóblrák döntetlen eredményt hoz
nak ki.

Igazságtalan ítéleti Szigeti (Magyarország) és 
Zehctmayer (Ausztria) eléggé nívós, változatos 
harcot vívtak a középsulyban. Szigeti jól dolgo
zott, mig nagynevű ellenfele nem nyújtotta tel
jes tudását. Ennek ellenére technikailag fölötte 
állott Szigetinek, s a támadások terén is produ
kált ugyanannyit, mint partnere. A bírák Szi
geti győzelmét hozták ki. A kisnehézsulyért 
Csiszár l. (Magyarország) és Bernnek (Ausztria) 
szálltak a ringbe A kitűnő technikájú osztrák 
bokszolóval szemben Csiszár a harmadik me
net kivételével, állandó védekezésre szorult.

A bírák itt Is Igen jóindulatunknak mutat
koztak,

amennyiben nagy meglepetésre Csiszárt hozták 
ki győztesnek, holott cgv döntetlen eredmény 
is már kedvező lett volna reá nézve. Utolsó pár
ként a nehézsúlyú Körösi (Magyarország) és 
Lazek (Ausztria) mérték össze az erejüket. Kö
rösi nem bokszolt jubileumi formában; ellen
fele sokkal többet és jobbat produkált, ilykép- 
pen óriási meglepetést keltett, hogy őt is — a 
fönt! receptek szerint, — győztesnek nyilvání
tották.

kilométeres távverseny jól sikerült. Az ebő- 
osztályú főversenyzők csoportjában Szenes 
(MTK) 3 ó. 17 p. 32 mp alatt győzött klub
társa, Pclvássy ellen, akit csupán csők géphosz- 
szal előzött meg. 3. Huszka (Világosság), 4. 
Peck (Postás), 5. Orczán (Törekvés).

X Dopa György dr. rádlóelőadásn. Boros 
György dr., a kiváló vívó, aki a sportolók lé
lektanóról irt remek könyvével, legutóbb pe
dig az ugyanezen tárgykörből merített rádió
előadásával gyarapította népszerűségét, szerdán 
este 7 óra 55 perckor újból a mikrofon elé ül. 
Dorog György ezúttal ..A vivósport és nézőkő. 
zőnségc" cím alatt tart péopngandajcllcgü elő
adást.

VANDEPLANQUE KIKAPOTT
deiterstöl

flriisszelből Jelentik; A vasárnap megtar
tott nemzetközi uszóversenyen a kölni 
Deilers a 200 méteres gyorsiisziisbun 2 p. 
22.2 mp. idővel győzött a francia Vundc- 
plnnqne ul szemben.

X Egy Ifjúsági futballista súlyos balesete. 
A BEAC-pályán vasárnap játszott FTC—BEAC 
ifjúsági mérkőzésen súlyos baleset történt. 
Kotzaurek Raymund kcsekskcdelml iskolai ta
nuló, uz FTC Ifjúsági játékosa fejeié*  közbsn 
oly szerencsétlenül esett el. hogy eszméletét 
vesztette. Ilyen állapotban szállították a Rókus- 
kórházba.
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A keresztrejtvény-olimpiász
XI. számú napi hírek keresztrejtvénye

( tnl»óelőttl fnrdnl0J.it közöljük ma óriási altiért aratott kercRitreJlvénr-ollmplázzunknak. A mai rejtvény a 
..napi blrek" rímel viseli magán, megfejtése próbára fogja tenni a keresifrejtvényfejtók türelmét. Ingyen 
áronban megnyiiglnlósul azoknak, akik a verseny llssze*  rejtvényeit eddig megfejtették, hogy a mostani mind 
között a legnehezebb. A rejtvénynek négy gerinesora vnn. melyek mindegyike rgy-egy olyan hírt foglal ma
géban. melyről az elmúlt hetekben nagyon sokat beszéllek. A megfejtés Igazolásául elegendő ennek a négy 
tarnak, tehát a vízszintes 8. és 28. sz.. továbbá a függőleges 3. és 34. •«. sornak beküldése, melyeknek tar

talmát külön nem Is definiáljuk.

VÍZSZINTES SOROK: 1. Nálunk nagy széthúzás vnn 
benoe. 18. Becézett női név. II, Világhírű svéd kémikus, 
• kf minden vagyonát sz Irodalomnak, művészetnek és 
tudománynak hagyta őrökül. 14. Egy volt honvédelmi 
miniszter és egy nsgy bsnkunk neve. 18. LZcsemege. 
17. Tanítják (az utolsó kél bein fel van cserélve). 18. 
A fordítottja egészen friss keletű. 28. A kígyó 
avereti ért csinálni 22. Ige. 28. Betű fonetikuson. 
24. Ruházati elkk. 27. Ar ulánakövetkező betű
vel együtt flunév. 85. Somogymcgyei község, 38. Kellemet
len, ha a fogba ea jön. 87. Olyan kit muri féle. 88. Eg 
Dltrlehslein foglalkozása. 44. Háziállat. 42. Római arám 
— 1550. 45. Fordítottja s 83. függőlegesének. 44. Ital. 
48. Római szám tizen alul. 47. Előkelőség. 48. Győrme- 
gyel falu. 88. Az egyik Lalabár flu monogrammja. II. 
Sokan ugrottak már miatta a Dunába. 32. London mel
letti város, mely csillagvizsgálójáról híres. 88. Okmányo
kon látható rövidítés. 84. Mint fentebb — latin rövidí
tése 88. Kívánság. 84. Szóin 17. Felkiáltás. 18. Német 
filmrendező keresztneve, át. Kormánylsp. 82. Az árnyé
kos berek Ilyen. 84. Izkvár. tó. Aki cigarettázik. 88. Bc- 
rézelt női név. 88. Szilágymegyci város 78. ... eg — 
fántít. 78. Néhány évvel ezelőtt a Vígszínházban színie
kéiül! dráma. 77. Mulató aró. 78. Irány. 78. Vonatkozó 
névmás. 8L Szám. 84. Bácsi — a jó vidéken (névelő Is 
vm előtte). 88. . . Blas. M. A Hétfői Napló szerkesztő- 
tégábe esek rejtvénnyel kapcsolatban hetenként néhány 
ezer darab érkezik. 87. Az atléta teszi s diszkosszal. 88, 
Északameríkai állam kettős nevének egyike. 82. Japán 
BUmarekja 13. Bizony a rossz gazdasági viszonyok sok 
ilyen napot eredményezlek.

FÜGGŐLEGES SOROK: 1. Belsőleg ható. 8. Kálmán 
Imre nagysikerű filmoperettje. I. A fordítottja — itt 
kötött Svédország él Oroszország 1743-ban békét. 4. El
lentétes kötőszó. 8. Elektromos egység. 7. Megszűnt futn- 
rista lap. 8. Azonos magánhangzók. 8. Rudyard Kipling 
regénye. 18. Akinek sok Izma van, az rendelkezik ezzel. 
II. Salambo. Flaubert regény-hősnője azért halt meg, 
mert érintette ennek köpönyegét. Egyébként egy magyar 
ige Is. 12. Festmény. 15. Mássalhangzó. 18. Török tiszt. 
21. Névutó. II. Fohász. 28. Aráb pap. 28. A fordítottja 
— tűzből származik. 28. Külföldi állam rövidítése. 38. 
Nelybatárorzó. 81. Dumas regényében — vár. 32. Kezdetle
ges, — egy igen jó magyar szóval. 88. Illmfy mono
gramja. 84. A fordítottja Mám. 18. Mosópor. 41. Ameri
kai szenátor. 41. „A csők" halhatatlan költője. 43. Haza
cipel. 48. Testrész. 48. Nagyságot kifejező jelző. 38. 
Rajtaütésszerűen 80. Ilyen szoba is vau. 82. Sőt ilyen 
hir Is van. 83. Lé — németül. 83. Az „s" betűt Igy ír
ják egy idegen nyelven. 87, Arab neveknél azt fejezi ki, 
hogy valakinek fia. 48. Festőművészünk monogrammja. 
81. Invitál. 71. Helyhatározó. 72. Szomorú aktust kifejező 
ige. 78. Hónap rövidítése. 74. Nem tehetek róla, de ez 
egy másik iócscmege. 73. Szappanmárka. 78. Török név. 
88. Olyan kisebb korcsma féle. 82. 
Névmegkűlönböztetö. 84. Szomorúság 
Ezután rendszerint ordítani szoktak 
88. Magyar írónő monogrsmmjs. 81. 
szintessel. 81. Feltételes szócska.

Japán pénz. 81. 
(névelővel). 85. 
— a sportpályán. 
Azonos az 57. viz-

GÁL GYÖRGY

A MAC-ot nem lehet feltartóztatni a birkózó 
csapatbajnokságban

Magyarország 1932 évi birkózó csapatbaj
nokságainak második fordulója pergett le va
sárnap a Műegyetem aulájában. A délelőtti 
versenyeket két szőnyegen tartották meg a kö
vetkező eredményekkel:

MÁV— B. Vasutas 4:3. Bányász tussal győ
zött Eszes ellen, ugyancsak tussgvőzelmet ara
tott Németh, Holtaival és Szép, Vincével szem
ben. Nagy K. Bóbist, Barbarics Kocsmarost és 
Kont Nagy Istvánt győzte le pontozással, mig 
Hegedűs ellenfél nélkül kapott pontot.

flernilnamezől AC—Törekvés « l 1. Pataky 
győzött Sólyom ellen. Szili Molnárral szemben, 
Szalag Ohnet ellen pontozással. Kamarás tus
solta Vargát, Terstyánszky pedig Göndört, mig 
Pető Matuskát, Sárdy pedig Soltészt győzte le 
pontozással. , ....

MAC—MTK 6:1. Itt voltak a legszebb és leg
érdekesebb küzdelmek, bár

a bajnokjelölt kék-sárgák végig tussgyő- 
zelemmel operáltak

s egyedül csak Ambrus dr. szenvedett veresé
get az igen szép jövőjű Ferencitől.

Ezúttal állt ki a szőnyegre stockholmi bal-

A BEAC csapata nyerte 
a Halász Zsiga főiskolai 

vivóemlék versenyt
Vasárnap délelőtt a Szövetségi Ház vívóter

mében rendezte meg a BEAC a háborúban hősi 
halált hall kiváló vívójának, ifj. Halász Zsigá
nak az emlékére, főiskolai vivóversenyit.

A versenyt a rendező BEAC csapata meg
érdemelten nyerte meg 

a LASE és a MAFC ellenében., Az előbbi fö
lött 9:7 arányban győzött, mig a Műegyetem 
ellen 12:4 arányban diadalmaskodott. A 
LASE—MAFC mérkőzés eredménye Í2.-4 volta 
ludovikások javára. A győztes BEAC csapatá-

Olvassa el a Keresztrejtvény- 
Ollmplásszal kapcsolatos, lapunk 

más helyén közölt cikkünket

Heti sjándékslnk nyerteseinek névsorát ralsmlnt msl
XI. st. kt restire jl vény link me|l*Jté*él  május 2-lki

tiámunkbsn közöljük.

IX. arámii Rím- ás most keresitrellrényOnk meg 
telMaei

VÍZSZINTES SOROK: I. A vihsrzö uenvedály. 1. 
I. Marimé Dictrlch: A kék angyal. 8. Adolphe Menjou. 
37. Tánc sz örvény felett

FÜGGŐLEGES SOROK: II. Dsyka Margit: Piri min
dent tud. 48. Glória S«maon.

Megfejtések legkésőbb április 18-án, szambalen adandók 
postára.

A pályásatok a Hétfői Napló szerkesatőségéisek el
mére (VII.. Erzsébet-kőrul 4.) küldendők. A borítékra 
feltűnően rá kell Imit REJTVÉNYOLIMPIÁSZ. Olyan 
pél járatokat. melyekbea a 8. oldalon található megfejtési 
sselvény nincs mellékelve, nem vehetünk figyelembe.

ReJtvényOgyben személyesen. *h  I a á r á I a g kedden és 
szerdán délután 'Ó2 és 8 óra között értékesünk.

A NYERTESEK NÉVSORÁT „HÍREI- ROVATUNKBAN 
KÖZÖLJÜK.

[ Jövő héten i a kereaztrejtvény-ollmpláaz utolsó fordulója.

Mai keresztrejtvényünk díjai a következők:
t. t drb. lö'dsilnll (agy ■■ 8. 1 doboz finom levélpapír

B.
Egy darab

3. BLAU ALBERT
PantaRárugyáa.: vili,, Conii-a. 1. telefon: 42-2-26 és 3» 4-57 

lókok: Berlini tér Z. Király u. 85. Dob-u. l«. Rákóczi ul 56 

W.X.; 1 rúd csemegeszalámi 
ImvItpUIM, telviirotlak és hentesáruk legjobb és leg

olcsóbb bevásárlási forrása.

PHŰIM
ADIO

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

is használható.
Adja a Philips Rádió én VIlJs- 
anosságl Rt., V., Llpót-körut 18. az

4. Utal,*.,  4 drb esÜ8| cerulára
Tlllemann Sebestyén

ékszerüzletéből.
Malmi VM iiDstBvéeuMzoii tt BisntniviiiiMB.

DOLLÁR
10.

ö. 1 drb. elsársadü Jngy na

Andrássy-utl Színház
' nagysikerű ul mü«oráhna

esete után elsőlxben dr. papp Láazló 
Európabajnokunk,

aki nem kisebb nagyságot, mint a volt légsulvu 
Európabajnok Magyar Armandot kapta ellen
félül. Papp Laci valósággal játszott vele. Ma

gyar állandóan ssőnye. 
gon kívülre menekült, 
nmiért kétszer Is figyel, 
mertetésben részesült. 
Majd amikor a biró pár- 
terbe küldte, mosolyogva 
igy szólt :

—■ Azt már nem. Inkább 
feladom. Szervusz Lad 
— és a közönség haho
tája közben fogott kezet 
kitűnő ellenfelével, aki 
még nem heverte ki su- 
lyos lábsérülését s igy 
óvnlosan küzdött. /,ő.

rincz Vaczulikot, Papp 11. Schustert, Birő Bó 
licsot, Zombory 1. Farkast, Balázs pedig Hégert 
tussolta s igy a grifTmadarasok végeredmény
ben 6:1 arányban győztek.

AZ ESTI EREDMÉNYEK A 11. OLDALON

Papp László dr.

bán Bay, Palócz, Rasztovicli, Cifra és Sárvári 
vívtak.

X A sport és az orvos. A fenti címmel jelent 
meg a könyvpiacon Posta Sándor dr. könyve. 
Világhírű olimpiai bajnokunk ezúttal is érté, 
kés munkát végzett. A nagymultu sportember 
szakértelmét kiegészíti a mély gondolkozáatt 
orvos túdása, amellyel a sport igazi, ideális 
céljára rámutat és a helyes utakat megjelöli. 
A ragyogó irásmüvészet és könnyedség, amely 
lyel a nehéz tanulmányokat előadja, —, külön 
nagy értéke a könyvnek. ,

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Heller sajtra
TartaJma: 1 doboz pasztőrözött Heller- 
krémsajt eredeti jdombált gyári csoma
golásban, 1 doboz Heller Pálpuszta- 
sajt, 1 adag Heller Adrta-sajt.

81.

32

13. 1 asztali golfjáték
LIEBNER ZSIGMOND
V., Szent István-tér 3, játéküzletéből

urter radioiechnikai es vili, it
heti ajándéka:

egy drb. HX 406 tipusu nagyteljesítményű kolloid katarit 
telepfütéaü modern rádlőcső.

33.

“■» I.,,.. ORION MOZGÓBA
18. Ipán QE-UI harisnya

Fáin Gyula Ferenclek-tere 2.

1„CADEAU“
35.

n. í pár GF3 harisnya
nni IT7CD tO UAI ÁP7 26 éve fennálló kötöttárn, fehér rullllLn tű nRLfldí nemi) slb. divatáruházából.

Vili,, József-körut 111. szám.________

A dohányzásból eredő kellemetlenségek, valamint 
köhögő.', rekedtség ellen csak 

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

NT

18.

10.

PILQVIA TEÍlGEPIS^VflL rtlsHWI $ FEnYÖlLLRTTOL

37, 88, 39. Utalvány
1—1 nagy fónyképfelvétalra

Pobuna Alfréd IV., Ferenclek-tere 2. Tsi.: 8A-7-81

2 elsőrendű jegy a

KOmEDin-ORFEUIHBn

40. Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választéka álló 
lámpák, falikarok, bronz- és márvány-írókészletek- 

csillárok egy modern bronz-cígareftMloltó

20-21. 6 6 tubus

DIANA FOGKRÉM
“ DIVÁNYPÁRNA

Reliel szlnesnyomO 88 IdkBszltogyar
Budapeat, VI., Caengery-utca 47. saazn.

41. BLAZSEK késmllves ós mtlköszürlla cég 
IV, Kecskeméti-u. 1. Fiókok: VII, Rákóczl-ut 56. és 

IX, Rákos-u. 15 e heti ajándékai
s orD különleges unom Biazsen önDorowenoB 

es (gy űrti. ruduora uaszappan

2dbECHOrftdl6iampa
DÉNES TESTVÉREK rádióUzletóbtfl,

VI, Teréz-körut 28.28. 24.

25. 1 nagy csomag (6 darab) 
M. V. H. kézmosó szappan

’-w»‘
•’C3r,i

26. Egy dobos

koncentrált erősítő tápszer

27.

1 doboz

Dreher-Maul csokoládé

Egy darab komplett
Adja a Pala 
elemgyár 
Váci-ut 66. sz.HT zseblámpa

V 48. ! nagy dohos
mmna^r — -k porceiránpuder es 1 

B drb YES-azappan
■ Ml smrJ^Rb > A YRS
b Ktí-d k. A púder a pórusokat

netu torai eb

44- Utalvány i Üveg kölnlvtxre

Fritz Zsigmondi
közismert lllatszertárába, RÁKÓCZI ÚT *-  »*-  

éa l üveg Friedler-féle szabadalmazott

GAMMA"GAMMA "«■
Frledler laboratórium, Víl, Murányi-utca 4d. Tel. J. 484-71.

45< */»  évi előfizetés május 1-től a

Rádlú ás FoloamatűP-rfi
46 1 üveg YESTOR

B-asesaélyea vacsora- 

Dénes József 
•ttrcsarnok-^ttrrsMéhen, Vili., Jósáét kttrat 4. 
Kgész éjjel nyitva! l^teskOlönlegcsRógnk. halászlé nappali

 árak n ellett

“ dfb. 500 Y forgókondenzátor
Gyártja a Telefongyár rL

és egy csomag hnsleveakocka
Herceg Esterházy husáru gyárából.

80. Egy dr b

Sport-szemüveg 
CHMllRA^n 
Vidéken: PCz-s, Győr

47 1 kUnyv

HOUAK RUDOLF ftSTARSfl
könyvkcrcúcdézéból. Vili., Ei-ozz-o. 21.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI M CIN TÍZET H. T. KORFORGÓGÉCEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA B. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

fnrdnl0J.it

