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Felrobbant egy gázzal teli
tett lakás a Ceglédi-nton; 
halálosan megsebesült 

négy gyermek és két férfi
A házmester becsöngetett a lezárt lakásba, 
a villanycsengőből kipattanó szikra fel

robbantotta a kiömlött gázt
Husvél hétfőjén nagyszabású katasztrófa 

történt a ceglédi-uti városi házakban.
Az újonnan • épült 41. számú ház harpia- 

’dik emeletének két lakója, Kudelka János 
és Karcsay Imre főtisztviselők hétfőn dél
ben panaszkodtak a házmesternek, hogy a 
szomszédos harmadik emelet 41-es számú 
lakásból rendkívül erős gázszag áramlik ki. 
A lakás bérlője, Sziij József gépészmérnök 
feleségével a húsvéti ünnepekre a vidékre 
Utazott s a lakásban nem tartózkodott senki. 
Kis Mihály házfelügyelő felment a harma- 
jdik emeletre és becsöngetett a lezárt lakásba.

Ebben a pillanatban óriási detonáció 
reszketette meg az egész házat, a szom
szédos épületeket s a környéket, a 41-es 
számú lakásnak az udvarra néző abla
kai és ajtói kirepültek a helyükből és 
hatalmas lángoszlopok csapódtak ki. 
Az ajtó előtt álló Kis Mihály házfel
ügyelőt s a mellette tartózkodó Karcsay 
Imrét a robbanás óriási erővel a föld
höz vágta, úgy, hogy mindketten vére
sen terültek el a folyosón. A hatalmas 
robbanás a földhöz sújtotta nagy erő
vel a 41-es számú lakás mellett a fo
lyosón játszadozó Karcsay Mária 3 
éves leánykát, Karcsay főtisztviselő leá
nyát. valamint a Karátfionyiéknél ven
dégségben lévő Manncher Emil három 
gyermekét: a 13 éves Frigyest, a 11 
éves Rezsőt és a 4 és féléves Kornélt.

A ház valamennyi lakója kétségbeesetten 
rohant ki lakásából, nők és gyermekek 
ijedten kiáltoztak segítség után. A kétségbe
esés első percei után néhány bátor férfi 
megközelítette a lakást, ahol a szerencsét
lenség történt. Borzasztó látvány tárult 
eléjük.

Vérző testtel, eszméletlen állapotban 
feküdt a kövezeten Karcsay főtisztvi
selő és Kis Mihály házmester, közvetlen 
közelükben pedig a négy kis gyermek, 

akik pár perccel előbb még gondtalanul 
játszadoztak a napsütéses folyosón. Mind 
a hatan súlyos égési sebeket szenvedtek a 
lakásból kitörő lángnyel vektől, azonkívül 
súlyos zuzódásokat az erős ütődés követ
keztében.

A lakás, ahol a robbanás történt, a teljes 
pusztulás képét mytalta.

A falak beomlottak, a bútorok és a be
rendezési tárgyak pozdorjává zúzód

tak.

Egyetlen ablak sem maradt épen; a robba
nás ereje az utcai szobák .ablakait kiröpi- 
tette helyükből s azok darabokra törve, 
messze áz utcán hullottak szél.

A szerencsétlenség színhelyére nyomban 
nagy készültséggel vonultak ki a mentők, 
akik az életveszélyes állapotban lévő Kiss 
Mihályt, a súlyosan sérült Karcsay Imrét 
és a három .Vanncher-gyermckct a Szent 
János kórházba szállították.

A három gyermek a mentőautóban már 
haldoklott, úgyhogy haláluk csak órák 

kérdése.

Hgyonszurta az urnát 
busóét oasárnapján egy n éoes fiú, 
mert a brutális ember meg abarta 

fojtani az édesanyját
Ualálos családi dráma nispesten - Letartőztattáli az apaggilhos fiatalembert

Megrendítő, halálosvégü családi dráma 
játszódott le husvét vasárnapján Kis
pesten a Vadász-utca 6. szánni házban, 
ahol egy fiatal fiú az édesanyja védelmé
ben leszúrta az édesapját.

A Vadász-utca 6. számú házban lakik 
feleségével és 17 éves Dezső nevű fiával 
együtt Molnár József 41 éves napszá
mos. Molnár kötekedő természetű, rabiá - 
tus ember hírében állt a környéken. 
Gyakran italos fejjel, részegen hangos 
botrányokat okozott, amelyek miatt 
többször meggyűlt a baja a rendőrség
gel. Otthon is megkeserítette a kis mun
káscsalád életét, mert esténként, ha ré
szegen tért haza, minden csekélységen 
összeszólalkozott a feleségével, akit sú
lyosan bántalmazott.

Sokszor a szomszédok mentették ki 
a szerencsétlen asszonyt a rabiálus 
férj kezel közül, aki azzal fenyege

tőzött, hogy kiirtja a családját.

A negyedik kisgyermekei, Karcsay Máriái, 
akinek sérülése valamivel könnyebb, otthon 
vélték ápolás alá.

A helyszínre csakhamar megérkezett 
Stéhly Lajos kapitány vezetésével a rendőri 
bizottság, valamint a városházi mérnöki hi
vatal két főmérnöke, akik a helyszíni szemle 
során megállapították, hogy

Szljj József gépészmérnök elutazása 
előtt nyitvafelejtettc a gázcsapot és két. 
nap alatt kitóduló gáz ellepte a lakást. 
Abbén a pillanatban, amikor a házfel 
ügyelő becsengetett a villumoscsengő

Az utóbbi időben egyre gyakoribb volt 
a veszekedés Molnáréinál és az asszony 
sokszor emlegette a szomszédok előtt, 
hogy elhagyja az urát, mert attól fél, 
hogy Molnár egyszer dühében az életére 
tör.

Vasárnap délután is illuminált álla
potban tért haza Molnár József. Valami 
csekélység miatt megiht összeveszett a 
feleségével, majd rátámadt és ütlegelni 
kezdte. Az asszony el akart menekülni 
előle, Molnár azonban

rárontott, a földre teperte és el
vakult dühében fojtogatni kezdte.

— Most megfojtalak ! Kiirtalak vala
mennyiteket ! — ordítozta a dühöngő 
ember és két kézzel, teljes erővel szoron
gatta a kétségbeesetten sikoltozó asszony 
nyakát.

Molnárné ereje már fogytán volt. 
Szemei kidagadtak, ajka elkékült. karjai 

parányi szikrája felgyújtotta a gázt, 
amely felrobbant.

A robbanásnak olyan óriási ereje volt, 
hogy a környékbeliek azt hitték, hogy föld
rengés történt s a kétségbeesett emberek 
egész serege szaladt mindenfelől a Ceglédi
ül irányába. A főkapitányságról nagyszámú 
rendörlegénységel vezényellek ki a rend 
fenntartására. A nyomozást pedig tovább- 
folytatják, annak megállapítására, hogy kit 
terhel a felelősség a súlyos szerencsétlen
ségért.

erőtlenül lehanyatlottak és csak néhány 
pillanat választotta el a haláltól. Az 
utolsó pillanatban azonban berohant a 
szobába a fia és

sírva rimánkodott Molnárnak, hogy 
ne bántsa az édesanyját.

A részeg napszámos ügyet sem vetett a 
fiúra, aki

mikor látta, hogy az anyja komoly 
veszedelemben forog, elvesztette a 
fejét, az asztalról felragadott egy 
konyhakést és a tiz centiméter hosz- 
szu pengét markolatig az apja há

tába döfte.
A szúrás nyomán vastag sugárban szök
kent fel a vér. Molnár József elengedte! 
a feleségét, két karját a'levegőbe vetette 
és a padlóra zuhant.

A tizcnhéléves fiú tettétől megré
mülve. kiugrott az ajtón, futásnak

Reggel 4 órakor már nyitva van a Hungária gőzfürdő, Dohány-u. 44
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eredi és néhány pere alatt eltűnt 
Peslszentlőrinc irányában.

Körben magához tért Molnár né és 
fellármázla a házbelieket, akik azonnal 
értesítették a mentőkéi. A kispesti men
tők első segélyben részesítették Molnárt 
ős autóba emelték, hogy a kórházba vi
gyék. A sérülése azonban oly rendkívül 
bülyos volt, hogy nem lehetett megmen
teni az éleinek.

A hátán behatoló penge a szivet Is 
érte és mire elindultak, az autóban 

kiszenvedett.

Bethlen István husvét hétfőjén 
hosszas tanácskozást folytatott 
Walko Lajos külügyminiszterrel

Walko külügyminiszter kijelenti, hogy Bethlen nem megy Varsóba 
— „Ez a terv föl sem merült'*

Néhány pere múlva rendőri bizottság 
érkezett a helyszínre és megindították a 
nyomozást.

A detektívek ezalatt megtalálták az 
apag.vllkos Molnár Dezsőt és előál

lították a kapitányságra.

'A fiatal fiú teljesen megtörtén, zokogva 
válaszolt « rendőrtisztviselők kérdésére.

Sírva mondotta, hogy az utolsó pil
lanatban siclett az édesanyja segít

ségére.

rA rendőrségen kihallgatták Málnámé 
több szomszédját is, azután a fiatalem
bert szándékos emberölés miatt letartóz
tatták A vizsgálatot azonban tovább 
folytatják a véres húsvéti szenzáció 
ügyében.

Gyerünk az 
In^ol Parkba

az idény z lágere v el:

a „VAD SZAMÁR"
TERRASZ NAGYVENDÉGIÖ

A húsvéti ünnepek alatt politikai körökben 
alig esett másról szó, mint azokról a hírekről, 
amelyek szerint

njahb kOlpnlltiknl akció van folyamatban
Ez az akció az olasz-magyar barátsági szer

ződés folyományaként indulna meg és pedig 
mór a legközelebbi időben a római úthoz ha
sonló formában. A beavatottak ugyanis már 
napok óta beszélnek arról, hogy

Róma után Varsó következik, 
ami azt jelenti, hogy

az olasz orientációt ■ magyar kormány 
lengyel orientációval akarja kiszélesíteni.
Ereket a híreket alátámasztani látszik a 

Seeolo húsvéti számának közlése, amely már 
Bethlen István gróf miniszterelnök varsói uta
zásának jelentőségéről és következményeiről 
tesz megállapításokat.

A Secolo cikkén kívül nagy feltűnést kel
tett politikai körökben a Vosslsche Zeitung 
vasárnapi számának tudósítása is, emely szerint

Mussolini hozzájárult Albrecht király
ságához.

Ac.ikk részletesen ismerteti a magyar bel
politikai viszonyokat és

úgy állítja be a királykérdést, mint hogyha 
megoldásra vonatkozóan az illetékes ténye
zők között teljes volna a megállapodás 

Albrecht főherceg javára.
Politikai körökben ezekről a kérdésekről 

természetesen a legkülönbözőbb és a legfan
tasztikusabb kombinációkba bocsájlkoznak — 
egyelőre minden alap nélkül.

A külpolitikai kérdések mindenesetre élén
ken foglalkoztatják a kormány), amit az a 
tény is bizonyít, hogy

Walko Lajos külügyminiszter husvét hét
főjén felkereste Bethlen István grófot a

' ■■ JTfe .jninLsztercJflökségi palotában:

Vasárnap délelőtt Bethlen István gróf mínisz- 
Jerelnök családjával együtt a Cgjvin-téri re
formátus templomban résztvett az istentiszte
leten és meghallgatta Ravasz László püspök 
húsvéti prédikációját.

Délután a lóversenyen volt a miniszterelnök, 
vasárnap este pedig vacsorát adott, 

amelyen résztvettek mindazok, akik a minisz
terelnököt olaszországi utján végigkísérték, va
lamint a külügyminisztérium főbb tisztviselői 
is.

Hétfőn délelőtt Bethlen miniszterelnök 
dolgozószobájában több, mint másfélórás 
tanácskozást folytatott Walko Lajoa kül

ügyminiszterrel.

A tanácskozás nyilvánvalóan a római utazás 
fejleményeivel és a külföldi közleményekkel 
hozható összefüggésbe.

Walko nyilatkozata
Á tanácskozás után alkalmunk volt be

szélni
WALKO LAJOS

külügyminiszterre], aki a következőket 
mondotta a Hétfői Újság munkatársának:

—• Azok a hírek, amelyek szerint a mi
niszterelnök ur a legközelebbi időben Var
sóba készül, nem felelnek meg a valóság
nak. Ezeket az önkényes kombinációkat a 
leghatározottabban megcáfolom és kijelen
tem, hogy

varsói utazás terve föl sem merült
— KüXpolitikai akciókkal kapcsolatosan 

rendszerint fölröppe.nnek ilyen híresztelések, 
amelyek a helyzet nem ismeréséből szár
maznak. Ez a varsói utazásra vonatkozó hír

A királykérdés még nem aktuális 
— mondják Bethlen környezetében

is alaptalan.
A külpolitikai helyzetre vonatkozó egyéb 

kérdésekről a külügyminiszter nem óhajtott 
nyilatkozni.

A királykérdés megoldásáról elterjedt 
híreket illetően

Bethlen miniszterelnök közvetlen kör
nyezetében

a következő információkat kaptuk:
— A Vosslsche Zeitung tudósítása kohol

mány, amelynek pincs semmiféle alapja.
Bethlen István gróf miniszterelnök részlete

sen nyilatkozott római útjáról és Mussolinivel 
folytatott tanácskozásáról. Ha a ktrálykérdés- 
ről bármilyen irányban megbeszélés folyt 
volna, a miniszterelnök erre vonatkozóan is 
nyilatkozott volna. Ellenkezőleg:

a kormány ma la változatlanul állja azt 
a felfogását, hogy a királykérdés meg

oldása még nem aktuális.

Bethlen István gróf miniszterelnök egyébként 
kedden reggel ves«i át hivatalát.

Szabó Sándor a királykérdésről
A kormánypárt véleményét ebben a kérdés

Parlamenti bizottság1 készíti elő a 
párbajellenes szövetséget

Az érettségiző ifjak fogadalmat tesznek, hogy 
" ' nem fognak párbajozni

Pesthy Pál igazságügyminiszter nyilatko- 
zata alapján sokat beszélnek mostanában 
arról a törvényjavaslatról, amelynek célja 
a párbaj intézményének egyszer s minden
korra való megszüntetése. A készülő tör- ' 
vény ugyanis szigorú intézkedéseket fog 
tartalmazni, amelyek szerint q párbajozó 
felek ellen gyilkosság kísérlete címén fog
ják az eljárást megindítani.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban most 
országos akció indult meg.

MESKÓ ZOLTÁN

országgyűlési képviselő, aki az akció élén 
áll, elmondotta a Hétfői Napló munkatár
sának, hogy a képviselőház ülésezésének 
megnyitása után

parlamenti bizottságot fognak alakí
tani, amelynek feladata lesz az országos 
párbajellenes szövetség megalakítása.

AEM SZABAD A 
SZERELEMMEL JÁTSZANI

MONDÁIN SUPERF1LM 10 FELVONÁSBAN

COHSO Jllüü*

ben
SZABÓ SÁNDOR,

az egységespárt alelnöki a következőkben is
mertette a Hétfői Napló munkatársának:

— A királykérdés a külpolitika tengelye, néni 
tartom tehát lehetetlennek, sőt

lermészetesnek tartom, ha a miniszterelnök 
ur Mussolinival a király-kérdésről is tár 

gyalt volna.

Annakidején a nagyhatalmak és a magyar 
kormány között jegyzékváltás volt a király
kérdésről, ha tehát ezt a kérdést meg akarjuk 
oldani, — mert egyszer meg kell oldani — 
most is előbb a nagyhatalmak véleményét kell 
kipuhatolni.

A kormányzó husvétja
Horthy Miklós kormányzó vasárnap dél

előtt fiaival együtt a Calvin-téri református 
templomban résztvett az istentiszteleten és 
meghallgatta Ravasz László húsvéti prédi
kációját. Délután Bethlen István gróf mi
niszterelnök társaságában a lóversenyen 
volt, hétfőn délelőtt pedig a Mátyásföldi re
pülőmet inget nézte meg.

A parlamenti bizottságnak legelső tényke
dése az lesz, hogy érintkezésbe lép Klebels
berg Kunó gróf kultuszminiszterrel, akit 
arra kérnek meg, hogy

még az idén érettségiző fiatalemberek
kel tétessen fogadalmat,

amely szerint párbajozni nem fognak éd 
párbajoknál nem segédkeznek. Meskó Zol
tán egyébként az akció során a törvényes 
rendelkezések közé fölvétetni óhajtja azt a 
büntető szankciót is, hogy

a párbajvétség miatt elítélteknek a bí
róság függessze föl a politikai jogait is.

Ettől a rendelkezéstől a politikai párbajok 
rendszerének kiirtását remélik.

Meskó Zoltán akcióját minden irányban 
helyesléssel fogadják.

Naponta

katonazene
rnicRAY riciiárd 

vezénylet ealatt

PAP.. PAP. PAP..
hárpitoaárii. v«a. *» réibúlergyéra

Nxtfnyeg, pokróc, fUggtt*?. ágy- 4* aac- 
Uit«rítók. gyemukkneatk, nyugacákek. I*ány 
ereha , nlAasoba* ♦» fcartlbutorok. amyák 
Mirab talndea kivitelbe* kaphatók 

GICHNER JÁNOS
QMdayaat, VI!., Frasábel körűt 10.

Nagy katalgoa: korana vagy Hl flll po*tabá|y«g
 ^ekttld^Ff ellenében poétán Küldők

* kereskedelmi és iparkamara zsűrijének véleménye szerint;

□égszöveg használata - vagy a grafikai megjelenési alak 
utánzása — tilos. Utánzók ellen feljelentést teszünk.
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Dr. Rogátsy Guidó gyógy
szerész autója felborult a bia- 
tovbágyi országúton e's a 14 
mázsás Fiat kocsi beroppan- 
tóttá az egyik utas mellkasát, 

aki szörnyethalt
Vasárnap reggel Rogátsy Kálmán, az is

mert Rákóczi-uti drogériatulajdonos fia : 
Rogátsy Guidó dr. gyógyszerész egy Fiat- 
autón Bay Farkas Géza 15 éves gyakornok 
kíséretében Csákvárra ment. Miután elintéz, 
lék a dolgukat, visszafelé igyekeztek a fő
városba.

Az autó, amelyet a gyógyszerész vezetett, 
a rendes tempóban haladt a Biatorbágy és 
Budaörs közölt húzódó országúton, mikor 
az egyik elülső kerék de fektet kapott. Az 
autó megcsúszott, mire ugyanazon az olda- 
Ion a hátulsó kereket is deflektus érte.

.1: újabb defekt következtében az autó 
' felborult cs az országul meletl húzódó 

árokba zuhant.
A felborult autó teljesen maga alá temet te 

Rogátsy Guidó dr.-t, inig a lizenötéves Bay 
Farkas Géza csak félig került az autó alá 
és igy

a /4 mázsás gépkocsi széle a fut mell
kasára nehezedett.

Rogátsy dr. a zuhanás pillanatában nem 
vesztette el eszméletét és megpróbált ki
bújni az autó alól. Hiábavaló volt azonban 
minden igyekezete, a 14 mázsás autót nem 
birta megmozdítani.

így feküdtek mintegy tiz percig az autó 

alatt, mig egy arrahaladó kerékpáros meg
látta a katasztrófát.

Segítségükre sietett és úgyszólván a 
kezével ásni kezdett az autó alatt

és igy Rogátsy Guidónak sikerült kimene
külnie szorult helyzetéből. Bár a gyógy
szerész súlyos zuzódásokat szenvedett, a 
segítségére jött férfivel

igyekeztek a még mindig az autó súlya 
alatt görnyedő fiú helyzetén változtatni, 
de az autót kelten sem bírták megmoz

dítani.

Mikor látták, hogy igyekezetük hiába
való, Biatorbágyra mentek, ahonnan teher
autóval embereket és rendőröket hoztak.

Végül aztán emelőrudak segítségével si
került az autót felemelni

és alóla Boy Farkas Gézát eszméletlen ál
lapotban kihúzni, akit nyomban élesztgetni 
próbáltak, de a közben előkerült orvos 
megállapította, hogy a szerencsétlen flu ki
szenvedett.

A súlyos autó valósággal beroppantotfa 
a mellkasát.

A szerencsétlen véget ért Bay Farkas Géza 
holttestét ezután Biatorbágyra szállították.

szerencsét hoz.

Az Efida Ideaí-szappan a bőrnek egészséges" szírttad és 
megóvja fiatalos rugalmasságát.

Tisztább, enyhébb e's sokkal kellemesebb illatú.

Weiszberger Tibor, dr. Weiszberger 
Imre, a Hitelvédő Egylet főügyészé
nek fia, vasárnap öngyilkosságot 

követett el
Revolverrel szájába lőtt és nyomban meghalt

Széppé varázsol

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
Utolsó maradékáig illatos.

Husvét vasárnapján megrendítő tragédia 
'játszódott le az együk ismert budapesti úri 
család otthonában. A tragédiának halálos 
áldozata Weiszberger Tibor 23 éves ma
gántisztviselő, aki fia dr. Weiszberger Im
rének, a Budapesti Hiteivédő Egylet fő
ügyészének. Fővárosszertc nagy megdöb
benést és mély részvétet keltett a végzetes 
eset híre, mert úgy a széles körben ismert 
család, mint a fiatal Weiszberger Tibor ál
talános szeretetnek és becsülésnek örvend
tek a fővárosi társaságokban.

Weiszberger Tibor szüleinek Eötvös-utca 
21. szám alatti lakásán lakott. A nagyszerű 
nevelésben részesült fiatalember tcxlilmér- 
nőknek készült s jelenleg a Pollák Her- 
manu-féle Váci-ut 50. sz. alatt levő textil
gyárban volt alkalmazásban. Weiszberger 
Tibornak, aki rendkívül szolid életet élt, a 
legjobb társaságokban fordult meg, min
denki nagy jövőt jósolt. Főnökei is elisme
réssel, dicsérettel nyilatkoztak a nagyszor- 
galmu fiatalemberről, aki reggel 8-tól késő 
estig naponta a gyárban dolgozott. Az élet
kedvtől. munkaakarástól duzzadó Weisz
berger Tiboron

nz utóbbi napokban ideges hangulatot 
észlelt környezete,

de nem tulajdonítottak ennek semmi jelen
tőséget. Ez a nyugtalanság

különösen reggel 8 óra körül vett erőt 
a fiatalemberen, mert néhány nap óta 
reggel 8 órakor egy ismeretlen hang a 

telefonhoz kérette,

egy-két szót váltottak, de hogy ki volt az 
ismeretlen telefonáló s hogy mit akart, ar
ról a fiatalember senkinek sem tett emlí
tést.

Husvét vasárnapján reggel 8 órakor 

ismét csöngeti a telefon

s az ismeretlen hang — mint már előzőleg 
többször — újra a telefonhoz hívta Weisz
berger Tibort. A beszélgetés csak egy pil
lanatig tartott, utána Weiszberger

leeaapta ■ kagylót éa elrohant 
hazulról. Hozzátartozói meglepetten nézlek 
össze s nem tudták mire magyarázni a kü
lönös incidenst. A délelőtt folyamán a csa
lád tölrbi tagjai is eltávoztak otthonról. Dél
ben 12 órakor, amikor csak a cseléd tar
tózkodott a lakásban, sápadtan, leverten 

hazajött Weiszberger Tibor. A fiatalember 
egyenesen a belső szobába ment és magára 
csukta az ajtót.

Fél háromkor Weiszbergerné is megérke
zett s intézkedett, hogy ebédhez terítsenek. 
Mikor már mindenki az asztalnál ült, fel
tűnt, hogy Weiszberger Tibor még nincs 
otthon. A cseléd közölte, hogy a fiatal ur 
már délben hazajött s bement a belső szo
bába. ^jhol talán lefeküdt. Weiszbergerné 
felkelt, hogy fiát az ebédhez hívja s benyi
tott a belső szoba ajtaján. Mikor az ajtót 
kinyitotta, szemben, az Íróasztal előtti ka
rosszékben megpillantotta fiát lecsukott 
szemmel, hátrahanyallott fejjel. Azt hitte, 
hogy csakugyan elaludt s közelebb ment, 
hogy felkeltse. Alig tett azonban egy lépést 
Weiszbergerné,

velőtrázó sikolytással összeesett és esz
méletlenül terüli el

a szoba padlózatán. A rettenetes sikolyra 
berohant a család többi tagja s megdermed
jen látták, hogy Weiszberger Tibor széttárt 
karokkal élettelenül fekszik a székben s 
szájából vékony érben folyik a vér.

A fiatalember ekkor már halott volt.
A helyszínére még a délután folyamán 

rendőri bizottság szállott ki s megállapította,* 
hogy a Iragikussorsu Weiszberger Tibor

revolverrel szájon lőtte magát és ször
nyet halt.

A golyó a nyakon át távozott el testéből. 
Az Íróasztalon néhány soros búcsúlevelet 
találtak, melyben az öngyilkos fiatalember 
bocsánatot kér családjától végzetes tettéért, 
de annak okáról semmi említést sem tett. A 
titokzatos tragédia okára a rendőri bizott
ság sem tudott eddig fényt deríteni. Keresik 
annak indokát, amiért Weissberger Tibor 
az utóbbi napokban elkedvetlenedett, ide
gessé lelt s különösen azt igyekeznek ki
nyomozni, hogy

ki volt az ismeretlen telefonáló
s mit akart a fiatalembertől. Egyesek sze
rint nz öngyilkosság oka mögött amerikai 
párbajt kell keresni, ennek a feltevésnek 
azonban nem adnak hitelt, mert Weiszber
ger Tibor éleiében nem forult elő semmi 
olyan esett, amely amerikai párbajra vezc- 
telt volna.

Kólón Jenő.

Gróf Bethlen István és felesége 
felrepültek a mátyásföldi repülő- 

mitingen
A húsvéti répülömiting mindkét napján 

nagyszámú és előkelő körö'nség jelent meg a 
mátyásföldi repülőtéren, ahol a Magyar Légi
forgalmi Rt. repilőversenyt rendezett. Ott volt 
a verseny fővédnöke: nagybányai vitéz Horthy 
Miklós kormányzó. Albrecht főherceg valamint 
gróf Bethlen István miniszterelnök és neje.

A verseny részivevői Pesten még sohasem 
látott szenzációs produkciókkal ejtették bámu
latba a közönséget. A nézők érdeklődése ter
mészetesen a világhírű német ejtőernyőugró 
Hunderlich Waldemar mutatványai iránt nyil
vánult meg. Hunderlich kiérdemelte ezt az ér
deklődést.

A mittng két napján négyszer ugrott le 
saját konstrukciójú ejtőernyőjével 

anélkül, hogy egy horzsolásl is szenvedeti 
volna. Ugrásainak idegfeszitő voltál csak fo
kozta az, hogy a föld színétől alig 150—200 
méter magasságban hajtotta azokat végbe. — 
Tudvalevő, pedig, hogy az ernyő a legjobb 
esetben is csák 30—40 méternyi esés után nyí
lik szét. A közönség minden ugrása után zajos 
ovációban részesítette.

Rab, Gröbedinkel és Heidt német pilóták 
repülőgépjeikkel végrehajtott bravúros mutat
ványokkal bilincselték le a közönség érdeklő
dését.

Úgyszólván a nézők feje fölött mulatták be, 
a legnagyobb lélekjelenlétet, bátorságot, ügyes
séget és hozzáértést követelő bukfenceket, 
dugóhúzókat és a többi akrobatikus mutatvá
nyokat, bámulatos biztonsággal mozogva a le
vegőben. Kaszala Károly

utolsó szögig magyar gyártmánya gépével 
semmiben sem maradt cl a német pilóták mu
tatványai mögött.

A miting második napján Albrecht főherceg, 
a Magyar Légiforgalmi Rt. egyik gép/ével szé
kesfehérvárra repült, • amit szócsővel a közön
ség tudomására adlak. Hétfőn délután is Igen 
érdekes esemény történt.

Gróf Bethlen István miniszterelnök ■ H- 
MABB jelzésű gépen felesége társaságában 

sétarepülést tett.
. X miniszterelnök ugylátszik nagyon Jól érezte 
Wgáa a levegőben, mert a 20 perces légi ul

után frissén és mosolyogva szállt ki a gépből. 
Távozása előtt hosszabb ideig beszélgetett vitéz! 
Kaszálóval, majd megtekintette gépét.

Elfogták 
Havallai cipész
mester gyilkosát

A Hétfői Napló jelentette elsőnek azt « 
rablógyilkosságot, amely Miskolc közelében 
történi s amelynek áldozata Havallai Zsig
mondi ahaujszántói vagyonos cipésameoter, 
akinek holttestét a Hcmád-patakban két hó
nappal a gyilkosság elkövetése után találták 
meg. A szerencsi csendőrség most vasárnap 
elfogta a cipészmester gyilkosát. A rablógyil- 
kos Csizmadia István szerencsi naptárárusitó, 
akit a csendőrség letartóztatott.

A rablógyilkos nyomára az a bejelentés ve* 
zetett, amelyet

Csizmadia elvált felesége lett a szerencsi 
esendőrségen.

Az asszony ugyanis előadta, hogy a rablógyil
kosságot minden salószinüség szerint Csizma
dia követte el, aki a gyilkosság elkövetése 
után eltűnt.

A Szerencs környékén rejtőzködő Csizmadia 
most sikerült a csendőröknek megtalálniok « 
Csizmadia Terik Károly dr. vizsgálóbíró előtt 

részletes beismerő vallomást tett.
Elmondotta, hogy Havallait magával csalta 
azzal, hogy egy környékbeli kisgazdától olcsón 
megvásárolhatja annak sertésállományt. Ha
vallai 70 millió koronát vett magához erre a 
célra. Az elhagyott Hernádpatak pariján az
után elkövette az előre elhatározott rabló
gyilkosságot.

Hátulról késével kétszer nya5nirtcn szúrta
■ ealpészmestert.

.4 második szúrás halálos volt. A pénzt azután 
elvette, a holttestet pedig bedobta a patakba, 
A rablógyilkost beismerő vallomása után let 
tartóztatták. <
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az előkelő közönség 
szórakozó helye 

Budapest, Magyar ucca 5. 
Teleién; József 144—49

Sternberg Z. I. 
igazgatónak sikerült Londonban 

egy nagy hagyatéki árverésen 
szebbnél-szebb 

antik-bútort, festményt, 
gyönyörű perzsa- és 
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ni.
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Vizumkedvezniények 

50% utazási kedvezmény 
az összes belföldi vasutakon és halókon

ZS SO^/o-os kedvezmény 15 európai 
állam vasúti és hajózási vóllalatónél

Kiállítóknak és látogatóknak felvüágosftáat nyújtanak• ' áaárlroda: Hndapeat, V., Alkotmány ucca 8. az, 
(Telefón: M-01) valamint a bel- ás külföld minden 

városában müködö 
tb. képviseletek.

A rendőrség élj ár ást indított 
a két cár jelölt körül viszály- 
kodó menekültek ügyében
Ciryll nagyherceg és Nikolajevits Niholáj nagyherceg párthiveinek 
küzdelme — Nem tűri a rendőrség, hogy orosz propaganda 

központ alakuljon Budapesten
A kommunista forradalom győzelme után okot a menekültek között. Kiélezte az ellen- 

alakult orosr ellenforradalmi hadseregek egy-1 téteket még egy politikai probléma is. A pá- 
másután omlottak össze. Judenies, Denikin és I rizsi orosz központ vezetői közölt ugyanis 
Kolesak, majd Wrangel katonáinak nagyrésze I kétféle felfogás alakult ki Oroszország jövőjét 
lerakta a fegyvert. Egyrésziik a szovjet szolga- illetőleg. A szovjet bukásában reménykedő 
latiba is szegődött, a tisztek túlnyomó része 
azonban nem hódolt meg a vörösök előtt és 
inkább a száműzetést választotta.

Az ellenforradalmi tisztek szerteszcledtek 
Európában. Sokan Jugoszláviában találtak 
menedéket, mások pedig Párizsban és Berlin
ben telepedtek le, ahol összeköttetést találtak 
azokkal az orosz polgárokkal és arisztokraták
kal, akik szintén elbujdostak a vörös terror 
elől, A menekültek közül természetesen csak 
annak van megfelelő megélhetése, akinek si
került vagyonának legalább egyrészét meg
menteni;

a legnagyobb résztik azonban súlyos nél
külözések közé került.

A nélkülöző oroszokat jobbmódu honfitársaik 
is támogatják, sokan pedig munkát vállaltak, 
másrészuket pedig —- különösen az ariszto
kratákat —- <j vendéglátó államok arisztokrata 
családjai vették pártfogásukba. A Vöröskereszt 
is támogatására sietett a sokat szenvedett me
nekülteknek és a segitőbizottság párizsi köz
pontja nagyobb összeggel segélyezi őket.

A menekültek egy kisebb csoportja Budapes
ten telepedett le.

Az Itt lakó oroszok anyagi támogatásának 
munkáját a párizsi központ megbízásá
ból Mnlama orosz államtanáesos vezeti.

A budapesti orosz kolónia nagyrésze szűkös 
anyagi körülmények között, nagy nélkülözés
ben él. Egyrésziik a Zita barakktelepen húzó
dott meg és az egykori gárdatisztek és fő
nemesek a környékbeli gyárakban vállallak 
munkát, mások nyelvleckéket adnak.

néhányon pedig előkelő fővárosi csalá
dok vendégszeretetét élvezik.

A száműzetés keserűségében az anyagi ter
mészetű kérdések sok nézeteltérésre adtak

oroszok már cár-választásra gondolnak és két 
pártra szakadtak. Az egyik párt Nikolajevits 
Nikoláj nagyhercek, az egykor híres hadvezér 
cárságát pártolja, a másik pedig Ciryll nagy
herceget akarja a Romanovok trónjára emelni. 
A cárjelölési küzdelem hullámai eljutottak Bu- 
dapestre is és az itt letelepedett oroszok szin
tén két pártra szakadtak.

Malama államtanácsos üli az egyik párt 
élén, a másik pedig Sulgin tábornok köré 

tömörül.
A kolónia keltészakadásának oka a nyilvá

nosság előtt nem a cárválasztás, hanem egyéni 
természetű ellentétekben szerepel. A jól érte
sültek azonban úgy tudják, hogy a Ciryllista 
Sulgin Ciryll-púrli ótosr. kezére szeretné bízni 
az anyagi segítés irányítását. Sulgin páfthivei- 
nek az a véleménye, hogy Malama államtaná
csos csoportja Nikolajevits Nikoláj cárságát 
igyekszik megteremteni és Sulginék meg akar
ják akadályozni, hogy az anyagi erőforrások 
fölött olyanok rendelkezzenek, akik — szerin
tük —• közel állnak az ellenpárthoz.

A cárjelölési küzdelem erős viszálvkodást 
okozott az oroszok között. A civakodásokról 
tudomást szerzett a rendőrség is. amely azután 
jobban utána nézett a menekültek dolgának. 
Herényi Imre főkapitányhelyclles, a politikai 
osztály főnökének utasítására

a detektívek pontosan megállapították a 
menekültek viszálykodásának minden rész

letét.
Annál inkább is szükség volt erre, mert ár 

- hir terjedt el, hogy a Cirillisták manifesztu- 

meneküllek egyrésrének nyilt politika-állásfog-

a

a hir terjedt el, hogy a Cirillitták mantfesztu- 
mot akarnak kibocsájtani, amely a budapesti 
meneküllek egyrészének nyilt politika-állásfog
lalását jelentené. A vizsgálat alapján a rend
őrségen az a vélemény alakult ki, hogy tiszte
letben tartják a vendégeket, azonban

Mit kel a menyasszonynak
»Ideak paplanokat

gyártja: Sándor Ideál paplangyár Budapest, V., Kamermayer Károly u. 1. (Kézp. városháza)
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AZ ERNST-MÍIZEUM AUKCIÓI XUÍlII
Kiállítás:
Április lfi-20-lfl 

(lúlelött 9-tííl 
délután 5-la.

Farkasliözy HERENDI hagyatéka, 
valamint főúri birtokokból származó 

festmények, műtárgyak, 
régiségek és bútorok.

Aukció:
Április 21-töl 

naponként 
délután tél 4-töl

— öngyilkos delcktlvfelllgyrlff. Rcicher 
László 28 évei detoklivfelügyelö hétfőn 
délután » Jókni-utcn 1. .vám alatti lakásán 
veronállal megmérgcxl? magát. A mentők 
súlyos iUInp.itbnn a Rókus-kórházba viliék.

semmiesetre sem tűrik, hogy külföldi poli 
tikéi propngandaközpont alakuljon Buda 

pesten.
A rendőrség, illetve a belügyminisztérium 

értesülésünk szerint el van határozva, hogy 
magántermésrelfl vagy anyagi ügyekbe ne% 
avatkozik be, azonban

ha a budapesti orosz menekültek bármelyik | 
csoportja politikai megmozdulással nyug- j 
talanitja a rendet és bókét, akkor pártál
lásra való tekintet nélkül eltávolítja őket az 

ország területéről.
Valószínű, hogy sem Sulgin, sem Malama 

hívei sem lépik át a vendégjog határát, azon, 
bán a politikai küzdelem hevében ez nem lát
szik lehetetlennek. Ebben az esetben pedig a 
rendőrség kénytelen Ie»z a legszigorúbb rend, 
szabályokhoz nyúlni.

LOSPORT
Husvétvasárnap

Pettendl-dij.
1. Krinolin. 2. Sáfár. 3. Adós.

I. hitem : 1. Lampásse (Stlrézula, 1U); 2. Piguouf 
(Takács. íVi): 3. Nurmi (Esch, 4). Futottak még; 
Bomsbell. Fejh., 1% h. 10:30.— II. futam; 1. Kustos 
(Szabó L. II.); 2. Mucsai (Kasílán, 2^4); 3. Optimlst 
(Blaskovich, 4). Futottak még : Pompadóur, Hop Tov. 
Kontár, Tórcello. ■% h., 1 h. 10:96, 23. 16, j7. 1-. 
III. futam: 1. Krinolin (Szabó L. IL, 3) ; 2 . Sáfár 
(Stencil, 4) ; 3. Adóa (F.sch, 2). Futottak még , Lavina, 
Bed Dragon. Nyekh., 2 h. 10:61, 33, 48. — IV. futam-
1. Dehogyisnem (Stüca, 2 reá); 2. Alis cll (Balog, 
2H h., nyerve. 10:13. — V. futam: 1. GÓdöllö (Ta. 
káce, 8); 2, Rámáé (Sehejbal, P,4) ; 3. Mortimer (Eseb, 
6). Futottak még ■ Zsoldos Hirmotjdó, Ne busulj, Apor. 
2H h., fejh. 10: 110, 24. 16, 41 - VI. futam : 1. Répew 
(Takács, P4) ; 2. Orsóvá (Saekeies, 2) ; 3. Fr. Martba 
(Kovács , 4). Futottak még ; Kadarka. Cornelk. Masa. 
5 b., 1)4 b. 10 : 26, 20, 21.

Húsvéthétfő
I. futma : 1. Primás (Csata, 1)4); 2. Beausseant (Rh- 

zsek, 7: 10 reá) j 3. MarOdeúr (Kaéílán, 12). Futottak 
még : Puritán, Orlow. Száladon. 8 h.. 4 h. 10 : 31. 13, 
11. H. futam: 1. Poéta (Eaeh, 4:10 reá): 2. Tó
almás (Gutái, 3): 3. Nádor (Singer, i>.) 1% h.. Ötnegyed 
hosszal harmadik.. 10 : 13 — III. futam - 1. Tatrang 
(Szekeres, 8) ; 2. De bizony (Gutái, 4) ; 3. Gömör (Szabi 
L. IL, 8). Futottak még : Andorás, Ponaeróvo, Kikcrikl, 
Revislo, Dorla, Pitpéhen Llese, Maróé. 2 h., % h. 
1'j: 142, 39, 24. 35 IV. fulam ; 1. Siklós (CsUta. 2'i):
2. Viglcgény ('Singer, 1) , 3. Nobody (Szűcs. 2W. Futat-
ták még ; Mac Don.sld, Az a híred, Midas Derengi, 
I’iezikém. % h.. 1 % h. 10 : 42, 15, 21, 16. - V. futam 1 
1 Medor (Gutái, 2 reá) ; 2. Táriczosnó (Blasek 1Í4). 
1’4 h., nyerve. 10 : 13. — VI. futam • 1. holtversenybe! 
Blondelli (Stirczula, 1'4) és Mucsai (Szabó. 2V4) ; 3. Tor- 
éello (Blasék, 4). Futottak még : Adony, Bosszantó, 
Eearté 11. Holtverseny, 1)4 h. 10 : 13 (Blondelli), 10 :15 
(Mucsai), 18, 15. \

Budapesti iígetőversenyek
I. falam • 1. Mór* (Cássotlni, 1’4) ; 2- Jár ni ina (Masrár, 

1M reá); 3. Battarádló (Nóvák, 4). Indultak mégi 
Jntiesfka, Csipkerózsa, Galagonya. 10 ; 19, 13. 13. Olaszt 
10 : 28. — II. futam : 1. Zrínyi (Feiser. 134) : 2. Aranka 
II. (Maszár, 18); 3. Avanti (Novák,. 4). Indultak még: 
Legjobb, Pista, 0 be jó. Dráma. 10 :32. 13, 24, 2ó, 
olasz: 10 i 1(8. ~ ilf. futam i 1. Árgus (Kovács. 4): 
2. Pompaaour (Novák, 6) ; 3. tea (Katinka. 1Ö). Indul- 
ük még • Juhar (diszk v. elsó). Keresi, Jégár. 10 : 119, 
86, 21, olasz: 10:34. — IV. futam: 1. Álom (Katinka, 
2) I 2. Jeles (Kovák, 0) ; 3. Hullám (Maszár. 2). Indul- 
tak még : Irma. Vihar, Ildikó, Vidor. 10 : 36, 24 , 25. 2'.', 
olasz: 10:fi3. — V. futam: 1. G. Jósk aíMaszár, 2(; 
2. Gabi D. (Wachtler, 4) ; 3. Leleményes (Kovács 3). 
Indultak még ; Rendetlen, Ilka, Burrsu. 10:30, 16.16, 
olasz ; 1Ó : 63. — VI. futam : 1. Vízi (Marék. 8) ; 2. 
Margit (Cassolinl, 1’4); 3. Bien símé (Zwillinger. 3). 
ír dúltak még : Eszter, Alabsster. Kata, Báró ur, 
Drummbar. 10:531, 16, 11,18, olasz: 10:25.

NÉGER ARISZTOKRATÁK

Még 10 napig a Royal Orfeumban

Belvárosi . .. .Mnnaz Az ügyvéd es a lerje
A azezón legnagyobb vígjátéksí koré

Becs, április 17. A Freudenauban hideg, bo 
rus időben futották le a mai versenyeket. Ma
gyar 16 csak kettő állt starthoz, Pltykés és 
Herding, de mindkettő vereséget szenvedett. 
Pltykést Körlet, míg Herdinget Milona verte 
meg. Részletes eredmény n következő:
, I, futam : 1. Utolsó (Tóth, 4 : 10 reá); 2. Svrint
Mi) i 3. Klapec. Futott még: M. Royal. 10 h.. 3 h. 
irt: 12, 11. 11. — ff. fufam : 1. Bozerl II. (Eparjíssy, 
2V4) ; 2. Ébredj Magyar (3); 3. Lúgnor (8). Futottak 
még • Pomvagli, csupor, Pommara, Prímás, 1’rág*. 
Monté Gödello, Kuppi Jóska. 3'4 h., nyekh. 10: 2'. 16, 
26. - III. futam : 1. Kadét (MOller, 8) ; 2. Pihkés 
(Szer.te, 8: 10 reá) ; 8. Fortos (2). Futottak még : Kos, 
Sfremfía. Fejh., fejh. 10:45, 18. 12. - IV. falam: 
1. Osculum (Rojik, 4); 2. Egon S. (10); 3. Slnyilicis* 
s'mus (1H). Futottak még : Jasan, Marathou II.. Galtga. 
4 h„ Cinegyed h. 10 : 36, 22. 37. — V. futam t t. J*nu« 
(Opaeltl. 25) t 2. Lóban (2) ; 3. Angéla (8), Futottak 
még : Mumsy, Áldomás, Obeah, Lüuschka, Liga, Bum- 
ka, Mimül. 2'4 h., 2 h. 10 : 183, 53, lé, 32. - VI. tatami 
1. Culworth (weisa, 8:10 reá) j 2. Kobi. Futottak még: 
Anetta, Santy. 10 h. 10:15, 11, 13. - VII. futam-. 
1. Milona (Weekermann, 4); 2. Herdtni (Szokolsf. 6 : 16 
reá) ; 3. Hunter (2’4). Futottak még ; Nőmén. Diungd, 
Dafan. 94 h., 14 ü. 10; 50, 18, -II.

Második nap
I. futam : 1. Celllota (Sehejbal, 4 :10 reá) I 2. Dte* 

*lvX8 <2). — II. futam : 1. Lumpért (Eperíéasy ity 1 
2- Geo ,u”n,J 11 Alekto ffiojik, 5). 3. Herthv
(10). — IV. futam: 1. TrSumer (Szilágyi, 3) i 2, Arbe- 
fiast (12) ; 3. Gyi lovam (8 : 10 r.). Futották még : S«- 
tor, Kos, Lieslng Dorost. — V. faiam . 1. Zozl (Wecker- 
mahn, 6) •, 2. Bütykös (6). — VI. futam t 1. Párát 
(Banksry, 6); 2. Dávid (7 : 10 r.). - VIL fulam : 
1. Pretty Glrl (Hsefite, 4) ; 2. 0 Pascha (3)._______ „

Aatjenneh^
r

stépj egészséges fejlődése és gyors gyarapodása 
elsősorban a megfelelő táplálkozástól, illetve annak 
vlUamlirtartalmAtól fagg.

HRNEA vitamintápszer 
páratlan bőségben tartalmazta mindazon vitami
nokat és tápsókat, melyre a fejlődd gyermeki szer- 
vezatnek múlhatatlanul szüksége van!
T4íb.?línl 600 livíld °rv05 *• t,nir Igazolla immér 
e kivétő magyar készítmény trappén, eredményeit.

Eíy eredeti dobos dra LW pengéi
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Súlyos balesetek 
a húsvéti motor

kerékpárversenyen
Végzetes kimenetelű balesetek Székesfehérvár mellett 

és a Hidegkúti utón
Vasárnap és hétfőn zajlott le a szoká

sos húsvéti kétnapos motorkerékpár 
megbízható verseny, amelyről részletes 
tudósítást sportrovatunkban közlünk és 
amelyen mintegy kétszáz versenyző vett 
részt. A verseny első napján a verseny
zőknek a Balaton vidékét kellett meg
kerülni, a második napon pedig a budai 
hegyekben folyt le a küzdelem.

Az izgaln .s versenyen
több súlyosabb kimenetelű és szá

mos kisebb baleset történt.
'Á versenyzők közül többen nekiütköz
tek utszéli fáknak, vagy az országutak 
határkőinek, mások meg a kanyaró
dóknál zuhantak le a gyors iramban 
száguldó motorkerékpárokról.

Az első nagyobb baleset vasárnap 
délelőtt Székesfehérvár közelében tör
tént. Itt a nehéz terepen előbb Rcincr 
István i

Kigyulladt a liít és utasával együtt 
lezuhant a harmadik emeletről
a Leszámitolóbank palotájában

A felvonófülke pozdorjává zúzódott, az utas azonban csodálatos 
módon megmenekült

r A Leszámítoló és Pénzváltó Bank Mária 
|Va]éria-utca 15. számú palotájában vasár
nap nem mindennapi szerencsétlenség tör
tént.

Kneps Gézáné házfelügyelőnő a palota 
harmadik emeletére vitt, fel egy utast a 
liften. Mikor visszafelé indult, hirtelen 
rövidzárlat keletkezett és a kipattanó szik
rától pillanatok alatt lángba borult a fel
vonó fülke faszerkezete. A szekrényt tartó 
Sodronykötelek csapágyai kiégtek és a kö- 

Cipő és harisnya fejbe-

1

)
l

p.

A cipó akirisnqa helqa* snnösua- 
állítása testi tökéletessé a lavasil 
foílelat Aeipoishari-nya helijts 
síintneqválasüása tuiksurű lattá 
tsot iqcnqe|.5iakMerű®n kenteit 
•iftnélijuelunk.Wiuéqqaláll eurá 
Van szolgálatára.

MINDEN HÖLGY 
MINDEN ÚR

Nöilakkeqij 
pántosdpö 
JflOUÜRE 
fasorokkal

alatt el-

MINDEN
2. pór harismja v. zokni és 
aqqidejü cipő vásárlátnál
ÉRTÉKES AJÁNDÉKOT KAP

repült le gépéről,
úgy hogy

súlyos zuzodásalval
he kellett szállítani a székesfehérvári 
közkórházba.

Néhány perc múlva már egy újabb 
sebesültet hoztak a korházba. Birktts 
Sándor versenyző volt az illető, aki

lezuhant gépéről és koponyaalap! 
sérülést szenvedett.

Súlyos baleset áldoznta lett ma dél
előtt a verseny egyik favoritja: Kosuba 
Elemér 21 éves gyógyszerész. Kosuba 
a Hidegkúti utón

nekiment egy fának, felborult és 
súlyos agyrázkódást szenvedett 

A gyorsan előhívott mentők életveszé
lyes állapotban az Uj Szent János kór
házba szállították.

vekező pillanatban

Leszúrta menyasszonyát 
a féltékeny cipészmester 

a Horthy Miklós úton

A 
a

a lángban álló felvonófülke. bárom 
emelet magasságból lezuhant a lift
aknán keresztül a földszintre, ahol póz 

dórjává zúzódott.

lezuhanás robaja olyan erős volt, hogy 
lépcsőház alapjában megingott. A ház- 

belick rémülten rohantak a lift földszinti 
ajtajához, ahonnan Kneptné kétségbeesett 
segélykiáltozása hallatszott. 

tűzoltókat, akik néhány pillanat alatt a 
Azonnal értesítették a mentőket és a 

szerencsétlenség helyére érkeztek. A tűz
oltók kinyitották n iiftkamra ajtaját, elol
tották a tüzet és óvatosan kiemelték a fölke 
romjai közül a házfelügyelőnőt. A mentők 
a házbeliek izgatott csoportjának gyűrűjé
ben láttak hozzá a segélynyújtáshoz.

Mindenki szörnyül köd ve gondolt arra, 
hogy mi történt Knepsnével, azonban

Őrizetbevették Leichtehauczky 
Bogumil festőművészt, aki meg

támadta a bolgár követség titkárát
Botrány a bolgár követség
Husvét első napján a budapesti bol

gár követségen, viharos botrány játszó
dott le, amelynek az lett a következmé
nye, hogy a rendőrség őrizetbe vette a 
botrány okozóját, egy fiatal bolgár 
festőművészt.

Tegnap délután megjelent a követség 
Andrássy-ut 6. szám alatti helyiségében 
Lclchtehanczky Bogumil 22 éves bolgár 
festőművész, aki tanulmányúton, jár 
Európában és eljutott Budapestre is. A 
fiatal festőművész útlevél-ügyét akarta 
elintézni. A követség egyik titkára fo
gadta, hogy elintézze kívánságát. Leích- 
tehanczley előadtak kérését. Beszélgetés 
közben azután ar elintézést illetőleg

nézeteltérés keletkezett közöttük.
Szó szót követett és erőshangu szóváltás 
folyt le a követség! titkár és a festőmű
vész között. A titkár végül is kénytelen 
volt rendreulasilani Leichtehauczkyt, aki 
pillanatnyi felhcvülésében megfeledke
zett magáról,

meg-

Véres féllékenységi dráma játszódott le 
husvét vasárnapján a Horthy Miklós-uton. 
Bodonyi János 32 éves cipészmester 
támadta és rövid szóváltás után

leszúrta menyasszonyát,

Krantz Mária 24 éves varrónőt.
ff ránt z Mária, aki a Horthy Miklós-ut 20.

EZEN MODELL 
dián kivitelben.

csakhamar kiderült, hogy ■ véletlen 
, szerencse következtében néhány zúzó

<láson kiviil nem történt komolyabb 
baja.

A főkapitányságon megindították a vizs
gálatot annak megállapítására, hogy kit 
terhel a felelősség a lift balesete miatt, 
amelyből a csodával határos módon mene
kült meg Kneps Gézáné.

Andrássy-uti helyiségében
felkapott egy nehéz széket és ütésre 
emelve, nekirohant a követség! tit

kárnak.
Már-már ugylátszotl, hogy súlyos inzuh 
tus történik, mikor odarohant a követ
ség egyik altisztje, aki a szóváltás za
jára jött n szobába és az ajtóban állva 
figyelte a tőrlén leket. Az altiszt közbe
lépése idejekorán történt és

még mielőtt lesújthatott volna a 
szék, kicsavarta a festőművész ke

zéből.
A titkár utasítására azután rendőri 

hivott, aki Leichtehauczky Bogumilt elő
állította a főkapitányságra. Itt jegyző
könyvet vettek fel a követség exterrito- 
riális helyiségében történt inzultusról, 
majd közigazgatási elbánás végett

egy detektív elkísérte a mosonyt- 
uteai toloncházbn.

Mivel idegen alattvaló, a toloncügyoszlá- 
lyon tisztázzák a botrány részleteit éí 
itt döntenek további sorsáról.

számú házban lakik, néhány hónappal ez
előtt ismerkedett meg Bodonyi Józseffel. A 
fiatalok közölt rövidesen heves szerelem fej
lődött ki. A boldogság azonban nem tartott 
sokáig, mert a férfi házsártos, erőszakos ter
mészetű volt és állandóan féltékenységével 
fiidőzte a leányt. Emiatt napirenden volt 
közöttük a viszálykodás, úgy hogy Krantz 
Mária megszakította az érintkezést a fiatal
emberrel. Bodonyi azonban tovább is ül
dözte szerelmével a leányt, akit minden- 
képen meg akart békileni.

Vasárnap délután Krantz Mária sétára 
indult. Alig lépett ki a kapun, elébetoppanf 
Bodonyi József és szemrehányást telt neki. 
A leány és a férfi között csakhamar heves 
vita támadt, majd Bodonyi

■ lányra támadt és ütlegelni kezdte.

Krantz Mária védekezni próbált az inzuL 
tusok ellen, mire a cipészmester 
mozdulattal

kirántotta zsebkését és a leányt 
szúrta.

Krantz Mária arcát pillanatok 
borította a vér. Sikoltozni kezdett, de még 
mielőtt védekezhetett volna,

a férfi ujból rcálámadt és késével vé- 
glghasilotta az arcát.

A leány a súlyos sérülések következtében 
eszméletlenül terült el az utca köve

zetén.

— Most meghalsz! — kiabálta a dühöngd 
cipészmester és lehajolt, hogy a vérében 
fetrengö leányt ismét megszurja.

A közben összesereglett Járókelőknek ad 
elősielett rendőr segítségével sikerült a dü
höngő Bodonyi Jánost ártalmatlanná tenni 
és megakadályozni a további vérengzésben, 

Csakhamar megérkeztek a mentők is, akik 
Krantz Máriát

életveszélyesen súlyos állapotban 

beszállították a Rókus-kórházba.

hirtelen
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HÍREK
Negyvenháromezer ember 

előtt filmeztek
Szokolay Olly, Rátkay Márton, 
Salamon Béla, Radó és Sziklay 

József a sportpályán
A hungária-uti sportpálya- közönségének 

hétfőn délután a Hungária—Ferencváros mér- 
kőzér. előtt különlegesen érdekes látványosság
ban volt r/’ze. Alig hogy a Sparla—Újpest 
Utal'11 játékosai levonullak, a pálya közepén 
Megjelent egy Hintőporától, Röviddel ezután 
aók-fehér trikóban megjeleni Salamon Béla, a 
népszerű komikus utána pedig egyenként ki
vonullak Szokolay Olly, Radó Sándor, Rátkay 
Márton és Sziklay József részint a Hungária, 
részint a Ferencváros színeibe öltözve.

A miivészek a gép előtt egy rendkívül ka
cagtató folballnieccsct játszottak le, 4.1000 
ember statisztériája mellett. A publikum mi
után felocsúdott a meglepetéséből, tapsviharral 
honorálta a különleges élvezeef, amiről rövi
desen kisült, hogy nz l fa-színház készíti Hat- 
malii Imrének és Fisén marin Mihálynak: Les: 
maya juszt at enyém... filniszkecsét és ez a 
fulballpályán történő jelenet a film egyik ka- 
eaglató része lesz.

A közönség, amely így a Harmatit Imre— 
Eiscmann lllmszkecsbc statisztált, ormészetcsen 
megértette nz ötletes reklámot, amelyhez fog
hatót alig kapott még film. Ennek hatása a Hun
gária—Ferencváros különben is izgalmas mér
kőzésén érezhető is volt, mert gyakran hallat
szottak felkiáltások:

— A Salamon jobb volt! 
' — A Szokolnyt beállítani!
) — Sziklait kérjük Orth helyett..♦

r — Budapest husvétjn. '.4 husvét két nap
ja az ájtatos ünnepség jegyében teli el a 
fővárosban. Vasárnap és hét jön ezerszámra 
zarándokollak a livők a templomokba és a 
Lörmcnctckcn óriási tömegek vetlek részt. 
Az utcákon a kora tavaszi napsütésben 
hullámzott a: ünneplő közönség. .4 környék 
és a budai hegyek csöndjét pedig felverte 
vidám lármája a kirándulóknak, akik itt, 
az Isten szabad ege, a legnagyobb templom- 
boltozat alatt ünnepelték a liusvétot. ünnep 
volt... reményt fakasztó ünnep u lelkek
ben ...

— l’jabb fejlemények várhatók Szásx 
'Elek ügyében. Szász Elek rendőrkapitányt, 
a főkapitány házi étkezőjének vezetőjét 
{szombaton kísérték át az ügyészségre. A so
ros ügyész hivatali sikkasztás és csalás cí
mén indítványozta az előzetes letartóztatás 
fcnfartásál. A soros vizsgálóbíró hétfőn 
délelőtt hallgatta ki Szász Eleket és kibír- 
klette előtte ar előzetes letartóztatás fentar- 
tását elrendelő végzését. A letartóztatott 
rendőrkapitány védője ma kihallgatásra je
lentkezett a vizsgálóbírónál. Értesülésünk 
szerint az eddigi vizsgálat során olyan ada
tok merüllek fel, amelyek azt bizonyítják, 
hogy a visszaélések elkövetésében része van 
pjéhany nagykereskedőnek, akik összekötte
tésien álltak Szász szál. A vizsgálóbíró né
hány napon belül kihallgatja az összes 
tanukat is és amennyiben valaki ellen su- 
Ayos gyanúnk merül fel, az ellen is meg
teszik a szükséges lépéseket. Az ügyben 
tehát érdekes feljemények várhatók.

— Pcsthy Pál Sárszcntlőrinr díszpolgára. 
Sárszcntlőrinc közönsége ma délben ünnepi 
díszközgyűlés keretében adta át Pesthy Pál 
jgazságiigv miniszternek a díszpolgári okle
velet A díszközgyűlésen gróf Apponyi Ká
roly elnökölt. A közönség soraiban ott volt 
a kerület képviselője Zlinszky István, to- 
vábbá a vármegye alispánja, Ángyán Béla 
államtitkár, sajtófőnök is.

— Lemondott a japánt kormány. Tokió
ból jelentik, hogy a kormány lemondott. A 
lemondás a titkos tanácsnak a mikáfdó el
nöklete alatt tartott ülése után történi.

Hölgyek jelszava:
Legjobban vásárolhatunk

Kiéin Antal
divatáruházában

Király u. 53. (Akácfa u. sarok)

-Zs.VÁROSLIGET "S.
Wclngruber Mvéhíz p—• 

Oj megnyíltul o 
Minden dólntdn Ab vasárnap

Felismerték
a Jókai uccai öngyilkost

Fali Sándor nagy kereskedő az áldozat, 
aki vagyona elvesztése miatt ugrott le 

az ötödik emeletről
A Jókai-utca 12. számú ház ötödik emele

téről szombaton este levetette magát egy 
elegánsan öltözött harminc év körüli férfi 
cs ószeroncsolt testtel holtan terült el az 
udvar kövezetén. Az öngyilkos zsebeiben 
semmiféle Írást nem találtak, amiből sze
mélyazonosságát megállapíthatták volna.

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapi
tányságon egy elegánsan öltözött fiatal nÖ 
és elmondotta, hogy férje, Fali Sándor Her- 
nád-utca 45. sz. alatt laó 31 éves nagykeres
kedő szombaton eltávozott hazulról és azóta 
nem tért haza. Férje az utóbbi időben több
ször hangoztatta, hogy öngyilkos lesz és igy 
az asszony annak az aggodalomnak adott 
kifejezési, hogy férje sötét szándékút eset
leg végre is hajtotta. Mivel az eltűnt férfiről 
és ruházatáról adott leírás feltűnő módon 
egyezett a Jókai-utca 12. számú házban ön
gyilkos lett féflcval, az asszonyt elküldték 
a Szvetenay-utcai bonclani intézetbe. A fel

— Száraz idő várható. A Meteoroló
giai Intézet héttőn az időjárásról a kö
vetkező prognózist adta ki: Túlnyomóan 
derült, száraz idő várhaló, lassú hőcmcl- 
kcdéssel. Éjjel az időjárás még hűvös.

— Peyer Károlyt választották az Orszá
gos Szakszervezeti Tanács főtitkárává. A 
Hétfői Napló megírta, hogy az Országos 
Szakszervezeti Tanács főtitkári állásának 
betöltése ügyében élénk küzdelem indult 
meg a szociáldemokrata szakszervezetek 
körében. A Tanács most döntött a választás 
ügyében. Az Országos Szakszervezeti Tanács 
főtitkárává egyhangúlag Peyer Károly orsz.- 
gj'ülési képviselőt, a Bányász-Szövetség fő
titkárát választották meg. Peyer már cl is 
foglalta uj hivatalát s helyébe az Országos 
Bányász-Szövetség mostuj főtitkárt választ.

— Budapesten keresnek egy sikkasztó len
gyel postatiMtvIselőt. A lengyel követség kon
zuli osztályának vezetője Alexander Strehosch 
bejelentette a főkapitányságon, hogy Joske- 
vlczky Károly lengyel postatisztviselő 120.000 
zlotyit sikkasztott a karlowskahutai postahiva
taltól és. valószínűleg Budapestre menekült. A 
sikkasztó 30 éves, középtermetű, arcán lövéstől 
eredő sebhely látható. A rendőrség megindította 
a nyomozást.

tevés helyesnek bizonyult, az öngyilkos 
férfiban Fali Sándorné csakugyan felismerte 
férjét. Az asszony előadásából aztán vilá
gosság derült az öngyilkosság okára.

Fali Sándornak kefe- és celúloidáru nagy
kereskedése volt. Az üzlet eleinte jól pros- 
perált és Fali Sándor szép vagyont gyűjtött. 
A rossz gazdasági viszonyok azonban a 
nagykereskedőt sem kímélték meg. Az 
üzlet rosszul ment, követeléseit nem tudta 
behajtani, a vagyon elúszott és ez az ambi
ciózust fiatalembert nagyon elkedvetlenítette. 
Hozzátartozói előtt többször panaszkodott:

— Nem tudom nézni, hogy megy tönkre 
mindaz, amit nehéz munkával szereztem. 
Nem bírom tulé’ni ezt a pusztulást.

Szombat este egy barátjával, annak mo
torbiciklijén elment a Jókai-utca 12. számú 
házba. A kapu előtt elbúcsúzott barátjától, 
aztán elindult utolsó útjára, az ötödik 
emeletre . . *

— Az olasz fogorvosok elutaztak Budapest
ről. Több napon át Budapesten időzött az 
olasz, fogorvosok nagyobbszámu csoportja. Az 
olasz vendégek husvét vasárnapján hajókirán
duláson vettek részt. Hétfőn a Balatonhoz rán- 
dultak, ahonnan valamennyien visszautaztak 
Olaszországba.

— MotorkerékpárbaleseL Súlyos inotorkerék- 
púr szerencsétlenség történt hétfőn délben az 
Istenhegyi-utón. Fellner Viktor 30 éves vállalati 
cégvezető az egyik kanyarodónál motorkerék
párjáról lezuhant és súlyos agyrázkódást szen
vedett. A mentők életveszélyes állapotban az 
Uj Szent János-kórházba szállították •

— Belefulladt a fürdőkádba, özv. tiroák Vil
mosáé 60 6éves háztartásbeli nő Horn Ede- 
utca 6. szám alatti lakásán a fürdőkádbbáu a 
meleg víztől elvesztette eszméletét. Az idős nő 
a kádban lecsúszott és a vizbefulladt. Holttestét 
a bonclani intézetbe szállították.

— A Zöldfa-vendéglő tulajdonosa: Kodra Ká
roly annak megállapítását kéri, hogy a mull hét 
vasárnapján a verekedés nem a vendéglőben, 
hanem az előtte elterülő térségen. történt és a 
Zöldfában semmiféle botrány nem volt.

— A Hungária Egyesült GSznialmok Rt. Ezen társa
ság közgyűlése elhatározta, hogy az 1926-íki üzletévre, 
úgy. mint a tavalyi évben, összevont részvényenként 
2 pengőt Chphút hányadrészvényenként 80 fillért) fog osz
talékként a Magyar Általános Hitelbank utján f. évi 
április hó 12-től kezdödőleg kifizetni.

— Békewy Imre Budapestre érkezett. Bé
kessy Imre a bécsi Stunde, Börso és Bühnrf 
volt kiadótulajdonosa, aki Párizsban két sú
lyos műtéten esett át, a húsvéti ünnepek alatt 
Budapestre érkezett. Békessy tudvalevőleg egy 
év előtt a személye és lapjai ellen az Arbciter. 
Zeitung és annak főszerkesztője, a szocialista 
vezér, Austerlitz Frigyes részéről megindult 
sorozatos támadások folytán lapjait eladta és 
ő maga Párizsban telepedett le. A támadások 
Békessy távozása után sem szűntek meg, sőt 
Austerlitz feljelentésére zsarolás és hamis ta
nulás büntette miatt bűnvádi eljárás is indult 
meg Békessy ellen. Békessyt kihallgatásra 
Bécsbe idézték, amely idézésnek azonban a 
súlyos operációk miatt nem tudott eleget 
tenni és erre a bécsi törvényszék diplomáciai 
utón Békessy kiadását kérte a francia kor
mánytól. A francia kormány a bécsi kérelmet 
elutasította, kimondván, hogy a zsarolást, 
amely kizárólag Castigloni Camillo egy el
bocsátott titkárának vallomásán épült fel, 
még csak vajószinüsitoe sem látja, abban pe
dig, hogy Békessy, mint szerkesztő nem tudta 
megnevezni azt a személyt, aki Kari Krausz-* 
nak a „Fackel“ cimü lap szerkesztőjének kar« 
rikaturáját a Standénak közlésre átadta, tá
volról sem állapítható meg a hamis tanuzúg 
büntette. Időközben Békessy felgyógyult ég 
ügyvédjének, dr. Premurger Márkus volt ál
lam ügyésznek' tanácsára Budapestre jött, hogy 
mint magyar állampolgár itt kérje az illeté
kes. hatóságoktól ügyének kivizsgálását.

— A Meinl-céf IMS-ben alakult. A cég áruinak el
ismerten jó minősége a közönség körében mindig na- 
nwyobb elismerésre talál. Ennek bizonysága, hogy a cég 
állandóan terjeszkedik. Amint halljuk, a cég folyó évi 
április 13-án nyitotta meg Óbudán, Flóriárt-tér 9. szám 
alatt, folyó évi 15-én pedig VII.. Isfván-ut 23. -zára alatt 
ui ílóküzletét. Az üzlet megnyitási mindkét helyen kávé- 
es teapróbafózéssel kapcsolatos, mert a cég' hangzatos 
reklám helyeit árui minőségével akarja a közönséget: 
megnyerni.

— Vldámaágot, jókedvet, hangulatot kelt az Angol 
Park uj attrakciója, a „Vad szamár". Megnyitás szom
baton. folyó hó 16-án volt.

— A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. igazgatósága 
f. hó 11-éu megtartott illésében elhatározta, hogy a f. 
évi április 28-ára egybehívandó évi rendes közgyűlésnek 
.indítványozni fogja a tartalékok és jóléti alapok meg
felelő gyarapítása mellett részvényenként 22 pengő osz
talék fizetését.

— As Urfkány-Zsilvolgyl Magyar Köszénbánya Rt. 
igazgatósága a folyó évi április hó 28-ára összehívott 
közgyűlésnek az 1926. évre részvényenként 10 pengő 
osztalék kifizetését, fogja javasolni.

— A Magyar Tógazdasági Rt. és a Haltenyésztő és 
Halkereskedelmi Rt. egyesülése ügyében folytatott tár-e 
gyalások megegyezésre vezettek és a vállalatok a Ma
gyar Tógazdaságok Rt. cége alatt fog tovább vezettetni 
CT ennek részvényei a tőzsdén jegyeztetni. Egyidejűleg » 
patronizáló intézetek (Magyar Általános Hitelbank, Ma
gyar Általános Takarékpénztár Rt.. Magyar őstermelő 
Rt., Her?og M. L. és Társa, Magyar-Olasz Bank Rt.) 
által a vállalat hitel-ellátása igen kedvező feltételek 
mellett biztosíttatott. Az egyesült vállalat igazgatóságé
ban mindkét vállalat igazgatósági tagjai vesznek részt és 
Batthyány Lajos gróf v. b. t. t. elnök mellé társelnökül 
Nagy Ferenc dr. v. b. 1.1., Elek Gyula alelnök mellé 
pedig eörsi Balogh Brúnó és Dobránszky Béla dr. fog- 
nek alelnökökké megválasztatni.■

Gróf Bethlen István
Magyarország

Mussolini
Olaszország

Poincaré
Franciaország politikai vezére,

Árion
a fogkréméi: vezére.

Fertőtlenít! Udlt! Konzervál!

MeinlGyúla
uj fióküzletei.

TH.Istvánut23, 
Hl Óbuda, 

Flórián-tér 9.

,O

PalmaX^
viselet azt jelenti 
Hoffy nincs tötibé 

ferde 
sarok!
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SZÍNHÁZI napló

r X Magyar Sszinház a napokban kezdj el 
a próbákat a legközelebbi újdonságából, a 
„PatrioT'-hől, amelvt a Florencben élő 
kiváló német író, Alfréd Neumann irt. A 
„Pátriát,, Berliu egyik színházi sikere, 
MPelyet a

Lessing Theater tart műsoron 
fennek a darabnak sikerével csak a Játék 
a kastélyban óriási népszerűsége vetekszik. 
Nagyon érdekes, hogy a két nagy német 
sikert a két legkiválóbb német rendező: 
Karlheint Martin és Róbert Jenő készí
tette elő, azok Reinhardt mellett a legkima
gaslóbb színházi egyéniségei a kontinens
nek. A Pátriát, amelyet 
átültetésével fog játszani

SZÍNHÁZ MOZI
Beregi Oszkár elmondja a Hétfői 
Naplónak az ellene indult zsarolási 

hadjárat hiteles történetét
lovagol, boxol, vív, harcol a nőért

Kosztolányi Dezső 
a Magyar Színház

Buchsbaum nevű amerikai-magyar család 17 éves 
leánya akarta megzsarolni

Karlheintz Martin
Serül szinre nálunk. \ ... ...................
dezö ezúttal megfogja mulatni magyar kol
légáinak. hogy hol tart most a berlini ren
dezői kuliura.

A „Patriol" Pál cár alakjával és történe
kével foglalkozik. Berlinben Pál cár szere
pét Wegcner játszotta, inig Pahlen gróf 
•dákját Korlner mintázta. A Magyar Szín
házi szere-posztás még nem végleges, de 
egy bizonyos, hogy Csortos Gyula Pál cár 

színpadi feladatot kap, 
produkálhatott magyar

rendezésével
nagy német rcn-

alakjában olyan 
amilyet még nem 
színpadon.

Vasárnap délután tartotta

húsvéti hangversenyét
9 Vigadóban a Székesfővárosi Zenekor. Az 
népi hangversenynek érdekessége az ifjú 
szy Viktor zeneszerző karmesteri működése 
volt. A változatos programú és élvezetes hang
versenyen Éráknál Rózsi zongoraművésznő és 
Kováit Ilona operaénekcsnö is nagy sikerrel 
ínüködött közre.

Az Operaliáz 
Jásokal Jeritza

három
bálunk. Jeritza
lovag és egy Wágner-dariih közül választja ki 
magának pesti repertoirjűt. Húsvét hétfőjén* 
egyébként perfekluálódolt Németh Mária vsn- 
dégjátszási szerződése is, amelynek értőimében 
imájus 5-ikén a Sába királynőjét, hetedikéit 
pedig a Bolygó hollandit énekli operánkban.

Hosszas tárgyalások után husvét hétfőjén 
lexpress ajánlott l^yél érkez^l^. Páriából 
Twöíh úrtól, a CsÁkml-t’sKfrfct^'dünö kompo
nistájától, amelyben bejelenti, hogy darabja 
ötvenedik előadásán jelen lesz. Yvain

ün-
V«-

igazgatója hefejezele a tárgya- 
Máriával, aki május közepén

estért vendégszerepel
a Tosca, Timis, Salamé. Bússá-

Bées, húsúét hétfőjén. Margaretenstrasse 
82. Előkelő ötszobás lakás. A dolgozószobá
ban ebben a pillanatban csak egy Mária 
Terézia korabeli hatalmas könyvszekrényt 
látok és egy széles vállat, amelyhez tar
tozó kezek válogatnak Shakespeare munkái
ban. A kis pipa füstje bodrosan kanyarog 
a menyezet felé. Megfordul.

—- Beregi Oszkár ! — mondja udvariasan. 
Lefogyott. Vonásai markánsabbak, arc

bőre barna, haja öszes, ruhája amerikai. 
Jenky.

— Hogyan történt ? Felvagyok háborodva 
és a leghatározottabban tiltakozom az ellen, 
hogy egy esetleg^ félrevezető sürgöny alap
ján is olyan közlemények jelenhessenek meg. 
egy magyar lapban — mint ez otthon tör
tént. Képtelen és nevetséges, — mondja 
emeltebb hangon — hogy én egy tízéves kis
lánnyal erőszakoskodtam volna. Ez az egész 
ügy egy magyar

Buchsbaum nevű család (akiket ott 
Bux-oknak hívnak), zsarolási manő

vere,
akik miül visszaéllek jó szivemmel és ma
gyar szereleiemmel. Ez a család, amelynek 
nem tiz, hanem egy

tizenhétévé* leánya vau, 

tervszerűen építette ki hozzám a láncsze
meket, amelyekkel gúzsba akart kötni, le
hetetlenné akartak lenni. A mamőver rész
letei a következők:

— Szerénytelenség nélkül mondom, hogy 
akárhol vagyok külföldön, mindig a ma
gyar társaságok középpontja vagyok. Így 
volt az Hollywoodban is. Magyarok, akik
nek szükségük volt valamire, mindnyájan 
hozzám fordullak, tőlem kértek pénzt, tá
mogatást és tanácsol, fin még nem ameri- 
kúsQjdtum. cl- egészen, igy azok g magyarok, 
afrik' (roetetéék már az amerikaitól merő-

ben ellentétes tulajdonságot kihasznál
tak. EEgv napon egy magyar asszony ko
pogtatott be hozzám.

Magyarul! beszélt, tehát szívesen fogad
tam,

arra kért, hogy leányát protezsáljani a film 
hez. Szívesen megígértem, hogy amit tu
dok, awt teszek érte. Másnap elhozta a leá
nyát. Harmadnap, negyednap is. így far 
lőtt hetekig. A leány egyszer a bátyjával, 
egyszer a húgával, egyszer az anyjával je
lent meg. Mivel nem volt alkalmas a filmre, 
nem szerződtették és én is kijelentettem

feltűnően gyakori látogatóimnak, hogy 
más dolgom is van, mint csak őket 

fogadni.
Ez volt a vesztem. Másnap feljelentettek. A 
bíró annyira nem vette komolyan ezt az 
Amerikában mindennapos zsarolási kísérle
tet, hogy útlevelet adatott, mikor program
szerűen haza kellett utaznom. Mikor el
utaztam és nem tudtam helyben védekezni, 
akkor a leány, éppen ugy mint Chaplinné, 
nyilatkozott ellenem egy lapban. Ezt is 
csak Párizsban tudtam meg. Tehát nem 
szöktem.

Itt az útlevelem, tessék megnézni. 

Pontosan lejelentkeztcni mindenütt, az adó
mat is kifizettem.

*
— Hogy fogadta a család a híreket?
— Nyugodtan.
Mosolygós asszony jelenik meg az ajtó

ban. Mellette egy sudár szőke hölgy, Lea 
Vera. Beregi leánya. Egy kisfiú hajlik az 
anyjához: ifj. Beregi Oszkár. Mosolyogunk 
mindnyájan és örömmel kérdezik:

— Magyar?.
A. család'.

A nagy orosz filmművész, Iván MosjoukiM 
nevét már az egész világ visszhangozza, igy 
nagyon érdekes lesz a pestieknek látni azt a 
filmet, amellyel a még ismeretlen orosz film
színész a világhír ormára lendült.

A titkok háza, Mosjoukine utolsó európai 
filmje kaJandorflIm, a szó finomabb, előkelőbb 
é.s rsprille) telt értelmében. Párizs periférián 
játszódik le ez u film, amelynek nemcsak fő
szereplője. de rendezője is Iván Mosjoukine,

A titkok háza rendkívül izgalmas, expanzív 
erejű, bonyodalmakban, fordulatokban gazdag 
sziizséje Mosjoukinnak. a filmszínésznek és 
bravúros alakításra adott alkalmat. A pesti 
közönség újra csodálkozhat a Strogoff Mihály 
alakilójának rendkívüli színészi talentumán 
és az

artlatasággaf határos képességein.
Ebben a filmben Iván Mosjoukin ugy lovagol, 
hozol, vív és harcol a nőért, amely méltán 
mutatja meg a nagyorosz universalis qualftá-

Ivan Mosjoukine hatalmas filmjét az UF£ 
és az Omnia méltó keretben mulatják he a 
heten. ’

Stáb Zoltán.

Az ezüst kazetta
(ial.worlh.vprrmlrr » Viclnhí.ba,. 1 

m«v, mAU. „rf. 
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AZ EZÜST KAZETTA, 
amely The Silver Box címmel kóakinuo az an»,í 
l4nPénü!‘'1,''e' ,ni''de"fl" hóditett. Kerhn-
i*ii éppen e héten nemet bimfazek angolul Is Játsim.

“ Vri«nb«,.ta ttV. *• S""-

VIRSAN’Y! IRÉN ÉS GŐTHNÉ KERTÉSZ ELLA 1 
ÍÍ'5SZwi ‘ “í- ‘árssdalom érte-

ii.ií i * nxí UsaJ’ prd 6 Somlay Artúr, Gólh Sáu- dui. Hajnal Gábor, Stertav Zoltán, Málv Góró, Gir- 
nASltkey Irén. Mák- 

ia'Xa?0I’árso litván veret faével jó. 
formán a Vígszínház egfar tzeniélytate viszi színpadra. 

Az. első előadások jegyeit rnár árusítják,

csütörtökön este érkezik meg
Pestre. Itt tartózkodása alatt természetesen 
a Magyar Színház vendége lesz. A színház 
a Margitszigeti Nagyszállóban iezerváltatott 
szobát részére, programniot dolgozott ki, 
hogy a francia muzsikus itt tartózkodása 
hasznos és kellemes legyen.

Két repriz lelte élénkké a siínhúzi hét végét. 
’Az egyik a Városi Színház .,Erdész leánya" 
■molyban uj primadonna, Zilahy Irén debütált 
— pesti" színpadon. A vidéki színésznő dehiije 
■tán valószínűen Pesten marad. Kedves, bájos 
és tehetséges. Az Erdészleánynak természetes _

Törzs Jenő fellépése
hd igazi jelentőséget. Olyan II. József volt, 
amilyet a történelemkönyvek tanítanak. A 
mindjobban fejlődő Lészay Kató, n gyönyörűen 
éneklő Lőrinczy Vilma, majd a férfiasán mar
káns Kompothu Gyula, a jó figurát adó Ércz- 
kövy László. Kertész Gábor és Sebestyén Jenő 
remekül dolgozó 12 táncosnője adott uj fényt 
az elhalványuló operettnek. — A másik repriz 
díszes külsőségek köaött a Király Színházban 
zajlott le. Kosáry Emmy a Csárdáskirálynő- 
höz tért vissza. Ahot a darabhoz, amelyben 
ragyogó pályáján elindult. Rátkay Márton, 
Oroz? Vilma, Latabár, Király Ernő, Szirmay 
részesei Kosáry Emmy és a darab valóban 
őszinte sikerének.

Titkos összejövetelt tartottak 
hétfőn este a színigazgatók, 
a stár gázsi maximálása kér
désében - eredménytelenül

Hétfő este 8 órára néhány pesti színigaz
gató meghívót kapott a Színigazgatók Egye
sületétől azzal a határozott utasítással, hogy 
az ülés

titka* és szigorúan bizalmas jellegű.
A Hétfői Napló munkatársa minden titko

lódzás ellenére megállapította, hogy az ülésre 
Beöthy Lászlót, Faludi Jenőt, Lázár Ödönt, 
Koboz Imrét és Sebestyén Gézát hívták meg, 
akik közül Faludi Jenő, Lázár Ödön és 
Sebestyén Géza pontosan nyolc órakor meg
jelentek az egyesület vigszinházi tanács
kozótermében. A szigorúan zárt ajtók mö
götti ülés egyetlen tárgya a

gázsimaximálás kérdése volt,

Az a néhány pesti színigazgató, aki való

bán a sztárok sok milliós gázsijának le
szállítása mellett van és ezt tisztességesen, 
becsületesen végre is akarja hajtani, bírta 
rá a színigazgatók elnökét arra, hogy elő 
szőr egy igen megrostált és valóban befolyá
sos színigazgatói ülés tárgyalja le ezt a 
fontos kérdést. Ezért

nein hívtak meg minden szinignsgatót 
erre az ülésre, amely információnk szerint 
így is

eredménytelenül végződött.
Az ülés folyamán ugyanis kínos leleple

zések hangzottak el egyik-másik direktor 
ellen, akik a sztárüzelés redukciója mel
lett foglaltak eddig is állást, de ezelőtt

saját határozataikat kijátssották.

rFJ.KFÓN SEMICTKÖZI OBFEUI TKLFTÓlt 
J. 311-18' ezelőtt .Ltel-M

TAItAKIV
vili., RÁKÓCZI ÜT K3. SZÁM

Áprilisi műsor. Kezdete 10 órakor
| MISS ALBERT1S | |~~~MISS ELVIRA ~| 

Pethes S, «...—Dénes Gy.m.

Tamarína & Fredoff
MEILOCS

gladiátorok

E.&Ch. Honé]
a párisi Olympla attrakciója

Les Karinti
mondáin tánckettős

Előadás után Smllling Boy'a ja8s. 
bandjére a közönség táncol.

BI FFALÓ Bili
COOPER NOVELLÁJÁNAK FILMVÁLTOZATA

FŐSZEREPLŐK:
WILLIAM IlOi l) JACK HOXIE
Csütörtöktől a BOYAD APOLLÖBAÁ

Szombatig mlhden ezte a gyönyörű és rendkívüli sikerrel felújított

Csárdáskirályné
VasArnaptól kezdve nyolc napon át

Április 21-én, csütörtökön
Rodolfo Valentin* nagy filmje I a e • g e ■ • • jAz ifjú maharadzsa |Az ejlejl»Port

PÉCSI MOZI PftCSI MOZI
Dorsch

kiváló berlini színésznő és társulata szakítja meg a Csárdáskirályné előadáséit

Eduard Everett Börtön
a minden eddigit elhomályosító vígjáték színész uj filmje

x:

Minden este

CSŐKRŐLCSOKRA
(Ledig* Töehtw) (tiluuiette Aadar, Verebe, Ernő)

Csütörtökön____________ CORVIN KAMARA ORION

pénteken 50-edszer
Magyar Színház
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A húsvéti bajnoki mérkőzések
A nagyhét fulballeseményeit jól látogatott 

■bajnoki mérkőzővek egészítették ki: A II. profi 
ligában három bajnoki meccset bonyolítottak 
le, de credménydus volt az amatőrfutballbaj- 
nok*ág húsvéti programja is.

A II. profiligában
három bajnoki mérkőzés szerepelt a progra
mon. A Turul—Városi találkozása 0:0 arány
ban döntetlenül végződött, 1:1 arányú döntet
lent hozott az Ékszerész—Erzsébetváros mér
kőzése is. Rákospalota csapata a Terézvárost 
3.0-ra verte.

Az ainalftrllga eseményei közül az UTE 
újabb vereséggel végződött mérkőzése 

emelkedik ki.
A/ I TE I régi újpesti riválisa, az URAK verte 
ine.g .1:1-re. A bajnoki tabellán viszonylag to
vább i« az l TE vezet, amely az utána követ
kező FTC-ncI több meccset játszott. A veze
tőknek azonban erősen nyomába szegődött a 
Testvériség nagy formában levő csapata 
rnnely sasai nap 10:2 arányban győzte le á 
TTt.-l, A bnjnokaspiráns Törekvés csak erős 
küzdelem utón tudta legyőzni a sereghajtó RAC-ot. A BTC-MAC mérkőzés nagy8 harc 
plán a B1C 1:0 arányú győzelmével végződött.

A magyar futball husvétja 
idegenben

°n««Peke» csapal.iuk egy réwe 
külföldön töltötte, mindenhol dicsőséget szó- 
rezvén a magyar futballnak.

(Nagyvárad) Nemzeti—N. A. C. 4:1 (1 •) 
,kö'ö"’f? clíilt “«P j«k ’ulán 

Volenlií, Blluiml, Ctílinyl, Kímay II. góljaival 
gyói. Jók voltak míg Tárók, Veréb és Barlos.

(Krakkó) Vasas—Craeovla 0:0.

A Vasas nagyszerűen játszott. Ilimmé r meg
sérült.

(Bére). A Sabaria a húsvéti ünnepeket Bécs- 
ben töltötte, ahol a Vienna és az Austria ellen 
játszott. \ jóképességü szombathelyi együttes 
bécsi kirándulása nem hozott sikert, mert az 
előbbitől .3:2, az utóbbitól 2:1 arányban vere
séget szenvedd I.

Az MTE a munkás mezei 
csapatbajnokság győztese
— EgyónUrg Majtlk (ESC) gyózöll. —.

Mag) ír ország munkás mezei bajnokságának küzdel
meit husvét vasárnapján bonyolították le Miskolcon. A 
Budapestről loránduít MTE-nck ismét sikerült elhódí
ts™ a bajnoki rímet, mig egyénileg Majzik Ferenc 
(ESr.) győzött, Ugyancsak az MTE nyerte az ifjúsági 
rsapat bajnokságot is. mig egyénileg Huszár József 
(MTE) győzött.

Az eredmény a kővetkező;
Szenior-verseny; Táv. 6 kilométer. Bajnok: Majzik Fe- 

rcnc (ESC) 22 perc 2. Rózsa Ármin (MTE) 22 p. 31 
mp. 3 Steiner Pál (MTE) 4. Hess József (MTE). 5.
(MTE). R binnl.skii (Vasas). 0. Cséfay Sándor (MTE). 
JO. Zsutbey (MTE).

Csapatioijnok; Az MTE a) csapata 20 ponttal. 2. az 
MII b) csapata 51 ponttal. 3. u ESC csapata 78 pont
tal. 4. a Vasas csapata főponttal.
, *fju.sás.Ly.*‘r»p,,v; Táv 3 és kni- Bajnok; Huszár József (MTI ) 13 P. in mn. 3. Cser Béla (MTE) 13 p. 25József (MTI ) 13 i>. 19 mp. 3. Cser Béla (MTE) 13 p. 25 
mp. 3. Sütő László (MTE) 13 p. 10 mp. 4. Gergely (Va
sas) 13 p. 30 mp.

Csapatbajnok: ar MTE a) csapata 19 ponttal. 2. a 
P "nu" I <'sal,al® 33 ponttal. 3. a Vasas b) csapata 73

Bellák legyőzte Glanczot 
az asztali tenniszbajnokság 

döntőjében
•— Weisz László Bellák lelett győzelmeakedett.—

A húsvéti ünnepek alatt zajlottak el Magyarország 
asztalt tennisr-bajnokságainak dönlómérkőzésci a régi 
képvjselöhár üléstermében. A döntőküzdelmek eseménye.

Bellak legyőzte Glanczot. viszont Bellák Weisz 
Lászlótól szenvedett vereséget.

‘ hétfői férfl egyes küzdelmekbe egyedül Mechlovits 
lrdult veretlenül.

A vasárnapi eredmények a következők-
Férfi cgjev Weisz-Bellák 16:21, 21:17, 21.11, 22:20. - 

Meehl.-niu Velcsrk 21:15. 17;18, Bellák-Glancz
2,;23- 2l:,n- 22:20 “ Vilcsek-Gyémánt20 22. 21:19.21:17 14.21. 21,13. - Me-hlovits-Gyémánt 

2Eln. 21,11. 11,21. 21:14. Glancé-Weisz 21:14. 10,16.
- Bellák—Vilcsek 21:17, 16:16.

Női egyes: Zádor lea-Orlner (Wten) 21:14, 19;21,
21.11. 2t;1t. - Sípos Annus-Zádor Ica 21;1.5, 17:19.

Vrgjes páros: Bellák Sípos Glancr. Komáromi 21.12, 
31.17 16:21. 18:21. 21,11. Vilcsek. Zádor Ica-Szentev, 
hantióné 13.21. 21:5. 10:13.

Ifjúsági féfflegyes; Szabados-Kiéin 21:18, 2I;17. —
-Siehermann 21:17, 21:12.

Szabados, Földi—Szgedi. Hoffmann 
Braun, Pollák—Kiéin. Kabos 14:21,

A hétfői döntők

Mdi/nciója. hogy a férfi egyes küzdelmei so
rán Weisz legyőzte Mechlovitsot 17:21, 19:21, 
16:21 arányban, mig Bellák WelsztŐl 16:21, 
211", 21:11, 22:20 arányú vereségei szenvedett.

Eldőlt hél főn az ifjúsági egyes és az ifjúsági 
páros verseny is. Az előbbi helyetti sorrendje: 
1. Braun (KISOSz'. 2. Szabados (KISOSz). 3. 
Siehermann (KISOSz) és Kiéin (UTE). Az ifjú
sági párosverserny végeredménye: la. Szabados 
(KISOSz). — Földi (MTK) pár. 2a. Braun — 
Pollák-ketlős.

V Glóbus- Budapesti Hírlap 4:1. A két nyomda 
r.’apilj'nak találkozási a fenti eredménnyel végződött.

X Bécsi futhnllcrrdmé.nyck: Rapid—Vienna 
5:1 (211, Wacker—Simnicring 3:0 (1:0).

SPORT
A Ferencváros veretlenül nyerte 

a húsvéti serleget
Meglepetés a Hungária javulása — A Sparta súlyos veresége 

szenvedett az Újpesttől
A húsvéti sclegmcrkőzé.scknek multévi bot- 

tányos fináléja után pompás sportot hoztak az 
idei húsvéti mérkőzések. Nagyszámú közönség 
élvezte végig az értékes serleg háromnapos 
küzdelmeit, amelyekből a Ferencváros csapata 
megérdemelten került ki győztesként, miután 
mindhárom ellenfelét •gyönyörű stílusban 
játszva, legyőzte.

Gyöngén szerepelt a husnréti serlegmérkőzé
sek külföldi résztvevője, a prágai Sparta, 
amely mindössze sgyetlen pontot tudóit össze
hozni. Kellemes benyomást keltett viszont a 
Hungária játéka, amely ugylátszik, megtalálta 
végre a csapatban rejlő hibákat. Az Újpest 
ellőni győzelme, valamint a Ferencváros ellen 
mutatott játéka legalább is erre enged követ
keztetni.

A húsvéti serleg végeredménye
a lejátszóit hat mérkőzés után a következő 
képet tárja elénk:

1. a Ferencváros
2. a Hungária 
X ar. Újpest
4. a Sparta

6 ponttal (9— 4) 
3 ponttal («— 5)
2 ponttal (8— 9) 
1 ponttal (6—11)

fi húsvéti serleginérközésekről az alábbiak
ban számolunk be;

Vasárnap
Kohut és Turay jó játékával 
a Ferencváros lehengerelte 

a Spartát
Ferencváros—Sparta 3:1 (1:1)

A mérkőzés a Sparta offenzív akcióinak je
gyében indul. A Ferencváros csak nehezen 
lendül neki a mérkőzésnek. Schlossernek még 
a szokottnál is gyengébb játéka nehéz per
ceket okoz a favorit Ferencváros híveinek. 
Annál kellemesebb benyomást kelleltTuroy és 
Kohut pompás csalárjátéka. A félidő közepén 
a Ferencváros fedezelsora támadásba dobja a 
csatárokat. Különösen a válogatott formát ki
játszó Bukóul és Fuhrmann tömték állandóan 
labdával a támadósort. Bár most már a táma
dások mindkét részről váltakozva követik egy
mást, gól csak az első félidő közepén esik, 
amikor

a cseh válogatott Sllny offsaájdgyanus 
helyzetből startolva, lövőhelyretbe kerül, 
labdáját azonban Huber elnézi és a labda 

hálót ér.
Kauffmann, a közepes képességű bécsi biró 

baklövése lehangolja a tribün zöld-fehér-érzel- 
mes tömegeit, a csapat azonban nem veszíti 
el kedvéi és lendületes támadásokba fog. A 
Ferencváros támadásait néhány percig a bal
siker kiséri, a félidő vége felé azonban

Kohut váratlan lövéssel egalizál.
A kiegyenlítő gól után is támadásban ma

iad a Ferencváros, csatárai nagyszerű gól
helyzeteket hagynak kihasználatlanul.

.4 második félidőben a zöld-fehérek' döntő 
fölénybe kerülnek, a sorozatos támadó-akciók 
gyümölcseként

Turay a prágaiak kapuja előtt keletkezett 
tumultusban egy kedvező helyzetet kihasz
nálva, pompás góllal vezetéshez jattalja 

csapatát.
A Ferencváros most már a két győzelmi pon

tot kezében érezve, minden energiáját a győze
lem kimélyilése érdekében veti latba. Az ese
mények most mór gyorsan követik egymást. 
Prága hasztalan forszírozza a tempót, a icrenc- 
városi védelem lankadatlanul veri vissza a tá
madásokat, amelyek végül is

egy, a magyar csapat javára megítélt tizen
egyest eredményeznek, amelyből Dán meg

szerzi a harmadik gólt.
A ferencvárosiak sikerét hatalmas tapsorkán 

üdvözölte és a mérkőzés a Ferencváros táma
dásai közepette ért véget.

Csődöt mondott Újpest 
titkos favoritnak vélt csapata

Hangária—Újpest 3:0 (1:0).

Újpest szcmmclláthatóan friss kondícióban lépett pá
lyára és kezdés utén energikusan feküdt bele a küz
delembe. Ezzel szemben a Hungária okos cróbeosrtás- 
sál. mérsékelt tempóban mozgott. Nem csoda tehát, 
hogy » közönség Újpest csapatába helyezte bizalmát. 
A iátok kialakulása után azonban már kiderült, hogy 
u Hungária csapata a jobbik. A kék-fehérek ötletes 
t -atárjátékkal közelítettek meg sorozatosan Újpest ka

Vígszínház
GAL8WORTHY:

Az ezüst kazetta
Bemutató szombaton, április 23-án

puját ét, rövidesen kitűnt, hogy az újpesti együttes 
korántsem olyan félelmetes, mint néhány héttel ezelőtt. 
A nagyváradi Strttek bemutatkozása sem keltett kü
lönös benyomást. Hasznos, szorgalmai játékosnak Ígér
kezik, de közelről sem olyan félelmetes, mint ami
lyennek beharangozták. Az első félidőben a Hungária 
sorozatos támadásai eredménytelenek. Négy nagyszerű 
gólhelyzet vész kárba. Csak

x félidő végén h>t első góljához a Hungária 
Jenny pompás lövésétől.

Szünet után még erőteljesebben bontakozik ki a Hun
gária fölénye, mig Újpest szánalmasan vergődik. Egy 
teljesen letört csapat benyomását keltette Újpest a 
második félidőben. A két szélső hali teljesen eltűnt. 
A Hungária fölénye most már állandósul, különösen az 
Opata—Molnár-szárny játszott legszebb idejére emlé
keztető módon. Egy támadás alkalmával Molnárnak 
veszélyes fejesét Fogl II. kézzel akarja elhárítani, de 
mellé boxol és

a faliét kapott labda as újpestiek kétségbeesésére 
beperdül a hálóba.

A második félidőben Újpest fejveszellen kapkod, de 
hasztalan. A Hungária rohamai egymásután teremtik 
a veszélyes helyzeteket az újpesti kapu előtt. Hiába
valónak bizonyul a Fogl-gátnak a kritikus helyzetekben 
történt beavatkozása is. A második félidő vége felé 
Orth remek akciójából ,

Kitti 10 méteres lövésének eredményeként meg
születik a Hungária harmadik gólja.

A mérkőzést nagyon gyöngén vezette Biró Sándor, 
aki egy tizenegyest is elnézett.

Hétfőn
A tartalékos Spárta hétfőre 

összeroppant
Újpest— Sparta 5:2 (5:2).

Az Újpest csapata, amely a két nagy hazai 
ellenfele ellen mélyen formáján alul szerepelt, 
hétfőn összeszedte magát és különösen az első 
félidőben nagyszerű játékot produkált. A 
Sparta csapata, úgy látszik, nem bírta a három 
mérkőzést, igaz viszont, hogy több tartalékkal 
állott fel, de a vezető cseh csapatnak neon sza
bad igy játszania. Az Újpest megérdemelte ért 
a nagy gólarányu győzelmet.

Újpest kezd és azonnal támad. Ströck kiszök
tél i Wilhelmet, aki lefut, centere a hálóba re
pül, 1:0. A 3. percben szép cseh támadás be- 
fejezéseképen Myclyk gólt lő, 1:1. A 9. percben 
Lutz II. kiszökteti Wilhelmet, az Jeszmásnak 
passzolja a labdát, aki gyönyörű szép gólt lő, 
2.7. Változatos játék után a 16. percben 
Nyelik kapura lő, Beneda elvetéssel védi, de 
SÍIng a kezéből a hálóba juttatja a labdát, 
2:2. A 18. percben Strock lefut, Centeréi, Galiba 
fogja, de kiejti, mire a résen álló Wilhelm be
teszi, 3:2. A 20. percben Fogl II. helyezett sza
badrúgását P Szabó belövi, 4;2. A 37. percben 
a Sparta-védelcm hibát követ el és P. Szabó 
beállítja a végeredményt, 5:2.

A húsvéti serlegmérközéseknek multévi bot- 
mindkét félről a csatárok hibáznak.

A Ferencváros maradt továbbra 
is a legjobb magyar csapat

Ferencváros—Hungária 2:0 (1:0).
A Hungária csütörtöki és vasárnapi nagy

szerű játéka után nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a Húsvéti serleg derbyjo iránt. A nagy
számú közönség azonban csalódottan távozott, 
mert a két nagy csapat között osak a zöld
fehérek játszottak. A Hungária csapatának 
ugylátszik a fejébe szállt a két napi siker, mert 
olyan lanyha és amellett rossz játékot 
mutatott.

A Ferencváros újólag bebizonyította, 
hogy a legjobb magyar csapat!

A csapat minden egyes tagja fit kondícióban 
van szívvel, lélekkel játszik és amellett stílu
sosan. Elsősorban meg kell emlékeznünk Bu- 
koviról, a mezőny legjobb emberéről. A nép
szerű játékosnál az utóbbi időben jobb cen
terhalt nem játszott a magyar pályán. Abszo
lút ura a labdának. Ki kell emelnünk Patakyt 
is, ugylátszik újra fiatal lett. De a csapat többi 
része is jő volt.

A Hungária csapatában Szemző tényleg jó 
kapusnak ígérkezik. A két hátvéd kriminálisán 
rossz volt. A halfsorban Kiéber játéka magas
lőtt ki, mig a csatársorból csak Orth nevét 
említhetjük meg.

Ferencváros támadásokkal indul a mérkő
zés, de eredmény csak a 15. percben mutatko
zik.

Pataky gyönyörűen szökteti Dánt, aki 
kihasználja a kék-fehér védelem súlyos 

hibáját és védhetetlen gólt lő. 1:0.
A második félidőben Kitt helyeit Senkey 11. 

játszik. A zöld-fehér támadások a veszélyesek 
bek és a 21.percben

Kohut közeli bombáját Szemző kiüti, a 
szemfüles Turay ott terem és a hálóba 

helyezi a labdát. 2:0.

A 38. percben a biró a sötétség miatt lefújj* 
a mérkőzést, a csapatok már levonulnak, ami
kor a vezetők felkérésére újból játszanak, 
Teljes homályban végződik a Klug Frigyes ál
tal vezetett döntő mérkőzés.

Bogén Erna volt a hősnője 
a Tiszti Kaszinó hölgyvívó

versenyének
— Dr. Doros nyerte a Hungária VC verse

nyét. —

N'«4jy érdeklődés előzte meg a Tiszti Kaszinó hiísvét. 
vasárnapi hölgyvfvóversenyének küzdelmeit, amelyek 
az Országos Tiszti Kaszinó Váci-utcai helyiségében ke. 
rültek eldöntésre.

A versenyből a kincstári vivóhölgyek kerültek kt 
győztesként, de közöttük is Bogén Erna teljesítménye 
érdemel elismerést, aki veretlenül nyerte meg a ver
senyt.

A jól sikerült mitingen csak négy klub jelent meg 
a planson. A rendező egyesület versenyzőin kivül a 
Magyar Női Vivő Club csapata, amely a Durand 
Zsuzsit nélkülöző második csapatát küldte a tüzvonalba, 
továbbá a Győri VC és a Kecskeméti AC csapatai. A 
két vidéki klub hölgyvivói gyöngén szerepeltek. A 
verseny eredményét itt adjuk:

Csapa (győztes; az OTTKE csapata 3 győzelemmel; 2v 
a Magjai- Női Vívó Club b) csapata 2 győzelemmel; 3. 
u Győri VC 1 győzelemmel; 4. a Kecskeméti AC Ó 
győzelemmel — Egyéni győztes: Bogén Erna (OTTKE) 
12 gy., 2. Dilny Babj’ (OTTKE) 10 gy., 3. Adler Magd< 
(MNVC) » gy.. 4. Mihályffy Nusl (Győri VC) 9 gy.. 
5. Elek Csibi (MNVC) 8 gy.. 6. Vágó Gizi (Kecskeméti 
AC) 8 győzelemmel-

A Hungária Vivő Club kizárásos kardversenyének 
helyezési sorrendje a kővetkező: Győztes: Doros dt% 
(Rendőrtiszti AC) 8 gy„ 2. Kabos Endre (VÁC) 7 gy,t 
3. Szűcs Géza dr. (NVQ) 6 gy., 4. Kalmár István 
(MAFC) 6 gy.. 5. Rajcsánji (Wesselényi VC) 5 gy., 6. 
Tabajdy (BBTE) 4 gy.. 7. Stark Ákos (NVC) 2 gy.. 8. 
Szűcs József dr (MVC) 2 gy.. 9. Duba Jenő (RAG) 2 
gy., 10. Pick Jenő (FTC) 1 győzelemmel.

Puch János és Urbach László 
győztek a motorkerékpár meg

bízhatósági versenyen
A húsvéti ünnepek alatt bonyolították lo 

motorsport versenyszeiónjának első eseményét: 
a motorkerékpár-megbízhatósági versenyt.

A húsvéti verseny természetesen, úgy minj 
máskor, most sem folyt le balesetek nélkül. 
Erről lapunk más helyén írunk.

A szólógcpek versenyző! közül a kétnapos 
a versenyen végzett teljesítménye alapján 

* Puch János (Puch) lett az első, mig az 
oldalkocsis kategória győztese Urbach 

László (Harley Davidson) lett
A versenyzők zöme a kitűzött időn belül ér« 

kezelt be a célba.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalal
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