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Bezúzott koponyával, mellén halálos seb
bel találtak vasárnap este a BoHáruiogy 
tövében egy titokzatos, ismeretlen lóriit

l ■■MMMMW——— »W—MWK—" ■ -.■

ualószmuieg meiibeszurték, azután nyolcvan méter magasul 
letaszították a Gellérthegy tetejéről - n. N. orosz származása 

slketnéma rokkant rejtélyes halála

Bűntény, baleset, vagy Öngyilkosság történt?
Husvét vasárnapján rendkívül titokzatos és 

páratlanul bonyolult ügyben indult nyomozás 
a főkapitányság sérülési osztályán.

Vasárnap este Dóczi Géza háziszolga a Gel
lérthegy lábánál lévő Rudas-fürdő mellett
. a villamoson eszméletlen állapotban talált 

egy vérző fejti, harminc év körüli embert.
Rendőri hivott, aki azután . a mentőket értesí
tette. Néhány perc múlva megérkeztek a men
tők' és első segítségben részesítették. Az első 
pillanatban arra gondoltak, hogy villamoselgá- 
zolát történt és a kocsi, a gázolás ulán tovább 
robogott, vagy pedig az illető összeesett és be
törte a fejét. A mentőorvos vizsgálata során 
azután gyanús dolgot tapasztalt.

Megállapította as orvos, hogy a sebesült 
feje teljesen össze van roncsolva, a bal 
mellén, a hónaljhoz közel pedig szúrt se
bet fedezett feL Ebből most már arra le
hetett következtetni, hogy bűntény történt.

Arra gondolák, hogy a férfit előbb leszúrták és 
úgy helyezték el a sínen, hogy valamelyik arra 
robogó villamos összetépi a testét és az eset 
a szerencsétlenség látszatát kelti. Közben a 
rendőr kikutatta ruhája zsebeit. Zsebéből 
mindössze a Hadigondozó Timót-utcai otthoná
nak igazolványa került elő, a név azonban eb
ből sem derült ki, mert

a név beírására szánt rovatban csak két 
betű: N. N. szerepelt s melléje volt Írva: 
50 százalékos orosz származású hadirok

kant.
A mentők aulába emelték s elindultak vele a 
Rókus-kórtiáz felé. Még át sem értek a hídon, 
a szerencsétlen ember kiszenvedett.

Közben az intézkedő rendőr a főkapitány 
Ságra sietett és jelentést tett, mire sürgős nyo
mozást indítottak. A kora hajnali órákban 
Vogl József dr. kapitány vezetésével rendőri 
bizottság szállt ki arra a helyre, ahol a holt
testet találták és megkezdték a nyomozást. A 
A rendőri bizottság megállapítása szerint a férfi 

minden kétséget kizáróan a Gellérthegy 
csaknem teljesen függőleges szlklaszakadé- 
kának a leltjéről, a Citadella mellől zu

hant le.
A rendőrség több feltevésből indult ki. Az 
egyik fellevés az volt, hogy a hadirokkant a 
Gellérthegy tetején, a korlát mellett állva, 
mellbeszurta magát s a korláton keresztül e«»«» 
zuhant le a hegy tetejéről. A másik fellövésből 
bűntényre következtetlek. Arra gondoltak, hogy 
a rokkantat valaki megtámadta a- Citadella tá
jékán, mellbeszurta, ledobta a hegy tetejéről, 
úgy hogy széles Ívben, egyenesen a1 Rudas-furdo 
mellé zuhant és a villamossíneken bezúzta a 
koponyáját. Ezt a véleményt azonban megcá
folni látszott az a körülmény, hogy a halott 
testén a szúrt seben és a koponVazuződúson 
kívül más sérülést nem találták. Már pedig 
szinte lehetetlennek látszik, hogy 80 méter ma
gasból lezuhanva .tagjait össze ne törte volna. 
A ha-madik verzió az volt, hogy a rokkant 
véletlenül megcsúszott a hegy tetején é» igy zu
hant ’e. Ezt azonban ugyancsak az előbbi okok 
eátolták meg. Három feltevés volt tehát:

véletlen, öngyilkosság, vagy bűntény.
Hétfőn délelőtt azonban újabb komplikáció 
következett be. A törvényszéki orvosiam u.lé- 
Zetbe szállított holttestet megvizsgált* a rendőr- 
lórvos, akinek az volt a "éteménve, hogy 
. A mellen levő seb nem késtől, hanem rcvol-
• vergolyótól származik,

A vizsgálat általában nem tudta tisztázni pon
tosan, hogy mitől származik a mcllseb. Ugyan
ekkor félig-meddig tisztázódott a halott sze
mélyazonossága. A rendőrség érintkezésbe lé
pett a hadigondozó intézet Timót-utcai ottho
nának vezetőségével, ahonnan Bakos Károly 
dr. orvos kiment a halotlasházba és agnosz- 
kálta a holttestet. Bakos dr. elmondotta, hogy 
a szerencsétlen véget ért ember, aki ötven
százalékos rokkant, siketnéma, a háború alatt 
légnyomás következtében veszítette el beszélő 
és halló képességét.

így, slkelnémán, rokkantán került az Ott
honba.

Csak annyit tudnak róla, hogy orosz szárma
zású. nevét azonban nem sikerült megtudni 
tőle. Ezért csak N. N. néven lajstromozták az 
Otthon könyveiben.

A rendőrség kihallgatta a hadigondoző né
hány ápoltját, akik azt állítják, hogy az utóbbi 
napokban revolvert láttak társuknál. Ez meg
erősíteni látszott azt a feltevést, hogy a siket
néma öngyilkosságot követett el. A revolvert 
azonban nem találták meg nála. Detektívek és 
rendőrök kutatták át a gellérthegyi szakadékot, 
a revolver azonban sehonnan sem került elő.

A szerencsétlenség után érdeklődtünk a 
Hadigondozóban Bakos Károly dr. kezelőorvos
nál, aki az cflhunytat közel két év óta kezeli. 
Az orvos a következő felvilágosítást adta:

— Az Ismeretien nevű és ismeretlen szárma
zású, állítólagos orosz hadirokkant gránátnyo- 
más következtében elvesztette beszélő- és em
lékező tehetségét — mondotta — és igy szemé
lyére vonatkozóan semmit sem sikerült meg
tudni.

Pszichikai változása következtében teljesen 
a kulturátlan ősember, mondhatnám állati 

nívóra sülyedl Is •
és minden lélek nélkül .csupán ösztönösen dol
gozott reggeltől estig, természetesen a legpri
mitívebb munkát. A pszichikai változás nem 
okozott nála fiziológiai tünetet, testtartása, meg
jelenése és fizikuma mit sem változott, igy te
hát nincs kizárva az a körülmény, hogy a 
siiketnéma ember a Gellérthegy tetején egy 
beteges hajlamú férfival került össze, a hadi
rokkant menekülni akart, majd védekezett, ve
rekedett... és ez volt halálának az oka.

— Teljesen kizártnak tartom lélektanilag, — 
folytatta Bakos dr., — hogy ez az ősember, 
minden lelki emócióra képtelen és az intellek* 
tualitás legparányibb részét is nélkülöző ember 
képes lett volna elkövetni öngyilkosságot, il
letve a lelkében történtek volna olyan válto
zások, amelyet öt a halál gondolatához vezet
hették volna, illetve tudatára ébredt volna sa 
Ját énjének.

— Megállapításom szerint a bal mellén ta
lált nyilt seb szúrástól ,és semmicselrc sem zu- 
zódástól származott Nem akarom befolyásolni 
senkinek a véleményét, de ej esetben bűntény
nyel állunk szemben.

A szerencsétlen rokkant holttestét hétfőn 
délután a törvényszéki orvostani intézetbe szál
lították, ahol valószínűleg

holnap, kedden felboncolják.

A boncolástól várják a halál okának pontos 
megállapítását, mert csak ezen a nyomon el
indulva tud a rendőrség világosságot deríteni 
N. N. ötvenszázalékos siketnéma orosa hadi
rokkant hnlálónak rejtélyére.

A titokzatos ügyről a rendőrség ax alábbi

jelentést adta ki:
Folyó hó 8-án este 9 órakor Dóczi Géza házi

szolga a Rudas-fürdő gépháza mellett n villa
mossíneken egy 24—26 év körüli férfit talált 
eszméletlen állapotban, aki a Gellérthegy szik
láitól kb. 50—60 méter magasságból zuhant le. 
A mentők a Rókus-kórházba vitték, ahol meg
halt. A rendőri bizottság a nála talált iratok
ból megállapította, bogy a Hadirokkant inté- 

Bethlen miniszterelnök Velencéből 
vasárnap hazaérkezett Inkére

Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter elutazott 
Milanóba, a nemzetközi mintavásár megnyitására

Bethlen István gróf miniszterelnök a kép-
vjselőháznak a húsvéti ünnepek alkalmából 
történt elnapolása után elutazott Budapest
ről. Kormánykörökben úgy tudták, hogy a 
miniszterelnök inkei gazdaságában tölti a 
húsvéti ünnepeket. Épen ezért meglepetés
ként hatott az a külföldi hir, hogy Bethlen 
miniszterelnök Velencében tartózkodik. A 
velencei tartózkodásból azután messzemenő 
kombinációkat vontak le. Egyesek tudni 
vélték, hogy Bethlen miniszterelnök ellá
togat Milánóba is, ahol találkozik Mussoli- 
nivel. Ez a hir —

mint illetékes helyről közük

— teljesen alaptalan. A miniszterelnök 
mindössze három napig tartózkodott Velen
cében, ahol pihenésnek szentelte minden 
idejét.

Velencéből Bethlen miniszterelnök inktl

birtokára tért vissza, ahová bnsvét va
sárnapján érkezett meg.

Eszerint Bethlen István gróf a húsvéti ün
nepeket ar eredeti tervnek megfelelően 
valóban inkei gazdaságában töltötte. Arról,

Véres, izgalmas hajnali 
igazoltatás a Szivuccában

Egy garázda soffőr késsel támadt 
a rendőrre és egy járókelőre

Rendkívül Irgalmas és nem mindennapi 
esemény játszódott le a húsvéti ünnepek 
Jatt éjszaka fél 2 óra tájban a Sziv-utcú- 
bán. Bátori Vilmos 21 éves sofTőr erősen 
iltuminált állapotban került ki az egyik szív- 
utcai kocsmából az utcára, ahol részegségé
ben hangos botrányt rendezett, Dalolás is

zet ápoltja. A Hadirokkant intézetből Bakos 
Károly orvos a holttestben felismerte az. inté
zet egyik ápoltját, aki siketnéma volt s igy otf 
is csak „Siket" néven volt törzskönyvezve, mert 
orosz származású lévén, nem sikerült megtudni 
a nevét. Megindult a rendőri vizsgálat annak 
megállapítására, hogy baleset volt, vagy bűn
cselekmény forog fenn.

hogy a miniszterelnök mikor tér vissza Bu
dapestre, még nincs döntés.

♦
Politikai körökben messzemenő követ

keztetéseket vontak le abból a hírből is, 
hogy Hcrrmann Miksa kereskedelmi minisz
ter Milánóba készül utazni. Ez a milánói 
ut sincs összefüggésben semmiféle külpoli
tikai orientációval.

Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter

ugyanis, aki tegnap a trieszti giiorvonattal 
Milánóba utazott, a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Milánói utazásom egyetlen célja, hogy 
eleget tegyek a milánói nemzetközi minta
vásár elnökségétől kapott meghívásnak. A 
mintavásárt április 12-én az olasz király 
nyitja meg. A kiállításon mi is részt ve
szünk és egy külön pavillonhan mulatjuk 
be legfőbb mezőgazdasági és ipari termé
keinket.

Politikai körökben bizonyosra veszik, 
hogy Herrmann Miksa kereskedelmi minisz
ter Milánóban alkalmat talál arra, hogy 
gazdasági és kereskedelmi megbeszéléseket 
folytasson.

fütyülés közben botjóxal a kirakatok lehu- 
zott vasredőnyét verte, az úttest szélén fekvő 
hatalmas kődarabokkal dobálódzotl, úgy
hogy a szomszédos házak lakúi ijedten nyi 
fogatták fel lakásuk ablakát s megrémülve 
érdeklődtek a zaj oka iránt.

A S«ir>utcában szolgálatot teljesítő rvü^r<
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őrszem futólépésben sie/ett az egymagában 
dühöngő fiatalember felé, aki? igazolásra 
szólított fel. Bálori válasz helyett

előrántotta hatalmas webkéeét éa Őr
jöngve a rendőrre vetette magát 

A rendőr a váratlan támadás ellen védekezni 
próbált, de c»nk n segítségére siető Lázár 
József magántisztviselő segítségével tudta 
megfékezni a dühöngő őrültet akit azután 
be akart kisérni az őrszobám. Alig tettek 
azonban néhány lépést, Bátort hirtelen ki
tépte magát a rendőr kezéből és

egy másik nagy kést előrántva most 
már Lázár Józsefre vetette magát

aki szorongatott helyzetében kénytelen volt 
futásban keresni menedéket.

Izgalmas üldözés fejlődött ki a Sziv-utcá- 
bán: elől Lázár József, utána üldözője, végül 
pedig a rendőr zárta be a különös menetet. 
A Sziv-utca és Bajza-utca sarkán a rendőr, 
nek sikerült végre utólérni a részeg fiatal
embert, akinek a kezéből

kardjával kiütötte a kést
Bátorít azután megkötözték és Lázár segít 
ségével előállították a főkapitányságra, ahol 
kihallgatása után őrizetbe vették. A garázda 
sofTőrt, teljes kijózanodása után, hétfőn reg
gel elbocsátották a rendőrségről, de az el
járást tovább folytatják ellene.

Budapest, 1928 április 10. 
—1------—JJ. «.l

Közel százezren utaztak el Buda
pestről a húsvéti ünnepekre

Óriási tömegek keresték fel a kirándulóhelyeket 
és szórakoztak a városligeti vurstliban

Izgalmas tolvajüldözés szára
zon és vizen az ellopott akta
táska után, amelyben többezer 
pengő értékű részvény volt

Husvét vasárnapján izgalmas tolvajüldö- 
rés játszódott le Budapest közelében. Órá
kon keresztül üldözték a tolvajt > a nagy 
izgalmak között lefolyt üldözésben csaknem 
egy egész község lakóssága vett részt. Az 
eset részletei a következők:

Vasárnap délelőtt Fuchs Gusztáv buda
pesti banktisztviselő fclszállott a 
jóra, hogy Baján lévő rokonait 
gassa. Fuchs aktatáskájában

magával vitte egyik rokonának 
ezer pengő értékű részvényét is.

A banktisztviselő a aktatáskát bőröndje alá 
helyezte el és rövid időre lement a házi ét
kezőbe. Amikor visszaérkezett, éppen Or
das községnél kikötés előtt állott a hajó. 
Fuchs visszatértekor

rémülten vette észre, hogy aktatáskája 
eltUnt.

Pár pillanatig kereste az aktatáskát, ijedten 
szaladgált fel-alá a fedélzeten és amikor 
aeholscm találta, a hajó kijáratához rohant, 
hogy a kiszálló utasokat megfigyelje. Ért
hető meglepetéssel vette észre, hogy

egy jól öltözött fiatalember, aki sietve 
Igyekszik a partra jutni, hóna alatt szo
rongat egy vliágoMzinü aktatáskát, 
amely rendkívül hasonlított az ő táská

jához.

A banktisztviselő keresztütörte magát az

bajai ha 
meglátó-

több-

utasok tömegén s a fiatalember után tetette 
magát. Erre az aktatáskával partraszálló 
fiatalember, amikor észrevette, hogy valaki 
közeledik felé, futásnak eredt,.

Fuchs természetesen üldözőbe vette a me
nekülő fiatalembert:

— Fogják megl Fogják meg! — kiabálta 
Izgalmában a szembejövök felé.

A községben érthető feltűnést keltett a 
két futó ember és a községbeliek csakha
mar felismerték a helyzetet és üldözőbe vet
ték ők is a tolvajt.

A község apraja, nagyja felkerekedett.
Egy órán keresztül tartott az izgalmas haj
sza, mig végül is sikerült elfogni a tolvajt. 
Különös érdekessége a tolvajüldözésnek, 
hogy az üldözöbevett fiatalember, amikor 
látta, hogy egyre többen szaladnak utána, 
előkapja a pénztárcát és

egypengősöket kezdett a földre dobálni, 
hogy ezzel Is időt nyerjen.

Az egypengösöket szorgalmasan szedték fel 
az üldözött, de azért mégis csak tovább fu
tottak utána s végül a falu főterén el is 
fogták.

A tolvajt a csendőrségre vitték, ahol meg
állapították, hogy Kárász Tibor állásnélküli 
vasmunkással azonos. Az aktatáskát hiány
talanul visszaadták a banktisztviselőnek,, a 
tolvajt pedig ma útnak Indították a buda
pesti főkapitányságra.

Husvétkor és a húsvéti ünnepeket meg
előző napokon Budapest pályaudvarain óri
ási forgalom bonyolódott le. Nagyon sokan, 
—’ sokkal többen mint az előző években — 
üdülésre, pihenésre használták fel a húsvéti 
ünnepeket és elutaztak a fővárosból. Utána
járásunk során kitűnt, hogy

csaknem százezren hagyták el a hús
véti ünnepek alkalmából Budapestet.

A vasutak az elmúlt héten állandóan zsúfolt 
vagónokkal robogtak ki a pályaudvarokról. 
Ezidén még a vidéki rokonaikhoz utazó bu
dapesti utasoknak is nagyobb volt a száma, 
mint az elmúlt esztendőben. Az utlevélhiva- 
talra ugyancsak erős munkát 
nagyhét. Ezidén — mint 
nyert —

háromszor annyian utaztak 
országi fürdőhelyekre, mint 

ben.
legtöbben Abbáziába mentek, de nagyon

rótt a húsvéti 
megállapítást

A legtöbben Abbáziába mentek, de nagyon 
sokan más olasz üdülőhelyekre, a tenger
partra. Ugyancsak sokan — tbbb ezren — 
utaztak Ausztriába. Az osztrák fttrdá- és 
üdülőhelyekre, ahol áprilisban már élénk 
az élet. A Balatonra aránylag keoezebben 
utaztak el, aminek egyrészt a húsvéti ünne
peket megelőző hideg időjárás volt az oka. 
De azért

kedvezőtlen Idő ellenére la sokán men
tek le a Balaton mellé,

azok pedig, akik Budapesten töltötték a 
busvétot, kirándultak a különböző kirán
dulóhelyekre. Főleg Husvét hétfőjén — 
amidőn szebb és enyhébb volt az időjárás, 
mint az előző napon — keresték fel számo
sán a budapestkörnyéki kirándulóhelyeket. 
A villamosok már a kora reggeli órákban 
ontották kifelé

a kirándulók ezreit.
Nagyon sokan a vizisportnak hódoltak s 
az ünnepek alatt már többezer evezőscsó
nak szelte a Dunát.

Húsvéthétfőjén este rég nem látott moz
galmas képet nyújtottak a fővárosi pálya
udvarok. A Balaton mellöl, s a különböző 
vidéki helyekről hazaérkeztek, akik az ün
nepnapokat a fővárostól távol töltötték.

Ugyancsak mozgalmas képet nyújtott 
Husvét mindkét napján a

városliget
is. Minden mutatványos, bódé, a ringlispil, 
a hajóhinta ,a paprikajancsi-cirkusz, a cél
lövölde, a barlangvasut, telve volt jókedvű 
emberekkel. Vasárnap volt tulajdonképpen 
a városligeti „vurstli" hivatalos megnyitó
napja s bizony sokan télikabátban, felgyürt 
gallérban ültek a ligeti vendéglők és kávé
házak kerlhelyiségeflben, hétfőre azonban 
lekerült az emberekről a télikabát: melegen 
sütött a nap.

Halálos szerencsétlenség a hintán

A hintakötél rácsavarodott a 14 éves iiu nyakára és megfojtotta

Szeged, április 9.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Ma reg
gel borzalmas szerencsétlenség történt Ke- 
vermes községben. Á szegedi ügyészséghez 
beérkezett csendőri jelentés szerint Bereczki 
János tizennégyéves kevermesi flu vig hin
tázás közben véletlenül felkasztotta magát. 
Mire a bozralmas szerencsétlenséget felfe
dezték a házbeliek, a szerencsétlen fiun már 
nem lehetett segíteni.

A kis Bereczki fiú egyedül maradt a ház 
bán kétéves testvérével. Mindenféle játékon 
gondolkoztak, majd az a szerencsétlen öt
letük támadt, hogy a padláson hintázni fog
nak. Vastag köteleket kerítetek a kamrából, 
majd felmentek a padlásra. A köteleket 
összefonták és átvetették a fögerendán. Elö-

Távoli utak ■ fáradság nélkül

szőr a kisebbik fiú hurkolta magára a köte
let, ö azonban hamarosan beleszédült a vad 
hintázásba. Most Bereczki János követke- 

zett. ,,
öccse a sarokban keresgélt, amikor gya

nús hörgésre lett figyelmes.

A hintázás közben a kötél Bereczki 
János nyakára csavarodott.

A kis hétéves flu tehetetlenül nézte bátyja 
vergődését. Néhány píJanat alatt az egyre 
gyorsabban csavarodó kötél

megfojtotta a szerencsétlen Bút

Amikor a szomszédokat föllármázta a ki
sebbik Bereczki fiú, már késő volt. A l< 
éves gyermek élettelen testét czak nehezen 
tudták kiszabadítani a kötelek közül.

Vidékieknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközeik, 
mint a városiaknak. Orákhosszat tartó fárasztó gyaloglások 
egyik helyről a másikra még mindig szűkrégesek. Valóságos 

jótétemény a fáradt testnek a 

Palma-kaucsuk sarok
PALtiA tovább tart mint a bőr, olcsóbb annál, ruganyosabb 

Járást biztosit ás vádi usy a szervezetet mint a cipót.
Nőknél és az Ifjúságnál a Palma kaucsuk sarok elegáns külszínt ad a 

f -1 r : •' -•-■*< n*W

III a tavaszi
A csalóka napsugártól könnyel
műbbek lesznek az emberek, 
sutba dobiák a melegebb ruhát, 
elfeledik, hogy az Időjárás sze
szélyes és már kész a 

meghűlés 
neme 

torokfájás 
rheuma 

koszvony 
sőt őrülni kell, ha komolyabb baj 

nem lesz!

Kenő óvatossággal 
sok bajnak elejét lehet venni és 
aki féld az egészségét, az legyen

Minden háznál nagyszerű szolgá
latokat tesz ilyenkor

1 üveg valódi

sosborszesz 
edz, enyhít, erdeit, 
fájdalmakat csillapít!

L.l SZÍNHÁZ
VI., Révay-utoa 18. Telelőn: T. 214-22

Betl műsora.

Kedd 
ápr. 10. Dybuk
Szerda 
ápr. 11.

Számum
Csütört 
ápr. 12. Dvbuk
Péntek 
ápr. 18.

Számum
Szombat 
ápr. 14. Dvbuk

jasarnap. W n a.». . ntaSZAmum

Táborin 
a szezón legjobb műsora 

Pereg & luv Stanley 
■ londoni Ainamurs stíriai 

The 2 uiindsors 
az smsterdsmi opera tagjai 

Anng Daiphy 
a Mgsihketebb Moai táncosnő 

Rlzzi & Ölek ooreíty 
szépség es erő

Dános OszMr
IU il.girMMl

nana a stany 
lH.msns.zs mor.o.ln Kitt, 

ittál Ezzoia, sth.
Záróra 6 Órakor

nz l. osztályú sorsiegyek hivatalos ára: 
% 20 P */.10P ’A 5 P % 2.50 P

A húzós már szombaton, 14-én kezdődik
Vidéki rendeléeeket, melyek csütörtökig beérkeznek, okvetlen* telj eaittlnk l
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Halálos családi dráma MaHón
A Tanács-malom fogáposzo hatszor rálűtt feleségére, 

maid haiantehon lőtte magát
Szeged, április 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Husvét 
vasárnap arról tettek jelentést a szegedi 
ügyészségnek, hogy Makón véres szerelmi 
dráma történt. Széli József, a Tanács-ma
lom főgépésze revolverével kétszer felesé 
gére lőtt, majd maga ellen fordította a fegy
vert.

A főgépész azonnal meghalt, feleségét 
életveszélyes állapotban vitték be a 

közkórházba.

Széli József kétév óta nagyon rossz vi
szonyban élt feleségével, aki nem birva az 
örökös civódást, otthagyta férjének házát. 
Széli többször visszatérésre kérte az asz- 
szonyt, aki azonban ridegen elutasította ma
gától. Amikor az utolsó kísérlet sem sike
rült, a kétségbeesett gépész elhatározta, hogy 

leszámol feleségével.

Az eddigi megállapítások szerint napokon 
keresztül leste a kedvező alkalmat. Vasár
nap reggel már hosszabb ideig figyelte azt 
a házat, ahol felesége lakott. Kilenc óra felé 
észrevette, hogy az asszony átszaladt a 
szomszédos házba. Hirtelen elhatározással 
elébe ugrott és energikus szavakkal felszólí
totta mégegyszer, hogy térjen vissza hozzá. 
Az asszony dühösen ellökte magától Szélit,

Gallért, nyakkendőt, alpacca-cígarettatárcát 
és virágot vásárolt husvétra a közönség
Kétségbeesetten panaszkodnak a kereskedők a sikertelen húsvéti vásár miatt

A kedvezőtlen kimenetelű karácsonyi vá- 
'Sár, a lanyha télutói és tavaszeleji üzletme
net után a kereskedők összes reményeiket a 
husvétra bazirozták. Már hetekkel ezelőtt 
nagy árukészleteket szereztek be, ügyelve 
arra, hogy úgy a szerényebb, mint a drá
gább árura aspiráló közönség igényeit ki 
tudják elégíteni. A hosszúra nyúlt tél bizony 
alaposan próbára tette nyugalmukat, annál 
nagyobb reménységgel várták az fenvhe ta
vaszi idővel beköszöntő húsvéti vásárlások 
kecsegtető bevételeit, amellyel helyreállítani 
remélték erősen felbillent bevétel- és kiadás
mérlegüket

— De ebben is alaposan csalódtunk — 
mondja keserű ^rccal az előkelő belvárosi 
nőidivatüzlet tulajdonosa. — Horribilis ára
kon a legutolsó párisi modelleket szereztem 
be.

aki erre előrántotta revolverét és

feleségére lőtt
Az asszony a lövés pillanatában a földre 
vetette magát, majd jajveszékelve beszaladt 
a szomszédos lakásba. Az első lövés nem 
talált.

— Védjetek meg, meggyilkol! — kiáltotta 
és reszkető félelmében a nagy ebédlőasztal 
alá bujt.

Széli utánarohant, a szomszédok nem 
tudták feltartóztatni a szinte dühöngő em
bert A szobában azután

még egy lövést adott le feelségére.
A golyó az asztal alatt kuporgó asszony tes
tének alsó részét érte. A gépész azt hitte, 
hogy a lövés halálos volt, mire még mielőtt 
lefoghatták volna, halántékára illesztette a 
fegyvert.

Ez a lövés halálos volt.
Széli lezuhant vérző felesége mellé. A kiér
kezett rendőri bizottság már csak a beállott 
halált konstatálhatta.

A súlyosan sebesült asszonyt bevitték a 
városi közkórházba, ahol azonnal megope
rálták. Kihallgatni még nem lehetett. Az or
vosok remélik, hogy sikerül megmenteni az 
életnek.

Hetven százalék a nyakamon maradt

és most már örülni fogok, ha saját árban 
eladhatom. Vevőim, akik azelőtt tavasszal 
három-négy könnyű öltözéket vásároltak, 
alapos revízió alá vették kiadásaikat. A leg
többen csupán

egyetlen tavaszi-nyári ruhát vettek,

amit még a jövő esztendőre is át fognak ala
kíttatni.

Felkerestük az elegáns és jóhirü férfidivat
üzletet is.

— A húsvéti forgalmunk — válaszol kér
déseinkre az üzletvezető —

egy Pár gallér, néhány kiárusitási ár
ban eladott nyakkendő —

más semmi. Régi vásárlóink szinte szégyen
kezve jönnek hozzánk. Kérek egy gallért —

Az emberi szervezet munkaképességének megvannak a maga 
határai! Aki túlfeszíti erejét, az könnyen öss- eroppan. Ideg
kimerültség, lehangoltság, étvágytalanság ellen pompásan 

bevált a gazdag vitamintartalmú 

ARNEA gyógytápszer 
idegerősitő, vérképző, tápláló

Többféle izváltozatban dobozonként 1.50 pengőért minden 
gyógyszertárban és drogériában kapható.

mondják — s mikor megkérdezzük, hogy 
szolgálhatunk e még valamivel, erőltetett ne
vetéssel válaszolják : Köszönöm el vagyok 
látva mindennel. Félénken megkérdezik egy- 
egy kalap vagy ing árát, aztán sóhajtva tá
voznak. Tessék ebből a bevételből fizetni a 
fantasztikus háfcbért...

A sirámoit az elegáns cipökereskedés tulaj
donosa folytatja :

— Köztudomású, — mondja — hogy a 
nyersbőrárak ez év folyamán 30—60 száza
lékkal emelkedtek. Erre természetesen a 
gyárak is drágítottak. Mi. cipőkereskedők 
azonban nem emelhettük árainkat, mert 
még a régi áron sem vesznek cipőt. Meg
elégszünk a legszerényebb, igazán a legki
sebb haszonnal. De igy sem megy. Azelőtt a 
kitelelt cipők helyett mégis csak vettek egy 
pár cipőt igy tavasz elején, husvétkor az 
emberek. Ma nem. A végletekig talpaltatják, 
fejeltetlk, javíttatják cipőiket és igy tavasz 
elején meg éppen így gondolkodnak : Ha té
len lukasán jó volt a vízben, jó lesz nyáron 
is a melegben.

Gyönyörű portale, tízezer pengőket érő 
fényes, csillogó brilliánsokkal, aranyakkal 
megtöltött kirakat, örül az ember szive, mi
kor elgondolja : Ha ez az enj’em lehetne.

De az üzleten belül nagyon komor a han
gulat. Az ékszerész szive nem örül.

— Uram — kezdi jeremidájáf — kétség
beejtő a helyzet. Nem tudom miből fizessem 
a házbért.

Az egész húsvéti vásáron egyetlen na
gyobb értékli darabot nem adtam el.

Mit vásárolnak az emberek? Tiz-tizenötpen- 
gös órákat, pléh, vagy legjobb esetben al- 

pacca cigarettatárcákat. Ebből fedezzem < 
regit. Nem mehet ez igy tovább ...

Ilyeneket hallunk végig a belvárosi üzlet, 
tulajdonosoktól. De a Király-utcában a Rá
kóczi-uton sem különb a helyzet. Részletre 
még vásárolnak az emberek, de igy is csak 
a legolcsóbb portékákat.

Oázis a panaszok sivatagjában a sportáru- 
üzletek, a drogériák húsvéti vására. Turista
felszereléseket, cipőket, sportöltözeteket, az 
előbbiekben, piperecikkeket az utóbbiakban 

tömegesen vásárolt a közönség.
És jól ment a szabóknak, akik a husvét- 
előtti napokon állandóan éjfélutánig dolgoz
tak, szép bevételt csináltak a virágkereske
dések, amelyekben nagy volt a kelendősége 
idén az ízlésesen felvirágozott kosarakban 
elhelyezett nyulacskáknak is. A cukorkaüz
letek forgalma azonban már nem érte el a 
tavalyi állagot.

A húsvéti locsolás rajongói is maguk ké
szíthették „parföm“-jeiket és maguk öltöz
tették piros mázba az öntözés jutalmát, a 
húsvéti tojást. Panaszkodnak is ezért az ut
cai húsvéti cikkek árusítói, akiket szintén 
meginterjúvoltunk :

— Még az asztalra helyezett fehér abrosz 
mosatási költségeit sem kerestük meg —» 
mondják.

Egybevetve a kapott nyilatkozatokat, meg
állapíthatjuk, hogy az olyannyira várt hús
véti vásár nem hozta meg a kellő eredményt, 
A kereskedők soraiban általában kétségbe
esés. Alig reménykedve várják a konjunk
túra változását, amely talán enyhíteni fog 
egyre rosszabbodó helyzetükön.

Sztrájkolnak a borbélyok az uj borbélyrendelet ellen
Előzetesen küldöttséget vezetnek a tisztifőorvoshoz s a fő

város egészségügyi osztályának vezetőjéhez
Ismeretes, hogy a budapesti fodrász és bor

bélyiparosság körében meglehetős visszatetszést 
keltett s»z a fővárosi egészségügyi szabályzat, 
amely a közegészség megóvása érdekében meg
szigorította azt az eljárást, amelyet a borbélyok 
és fodrászok általában használlak vendégeik 
kiszolgálása alkalmával. A főváros újonnan ki
adott szabályrendelete értelmében ugyanis a 
borbélyoknak a borotválkozás alkalmával a lég- 
messzebbemenő gondosságot kell tanusitaniok 
s pontosan be kell tartantok az előirt egészség
ügyi rendszabályokat. A borbélyok szerint ezek
nek a szabályoknak a betartása részben 
technikailag, részben pedig amiatt is lehetetlen, 
mert jelentékenyen megdrágítaná a mai kiszol
gálási árakat.

A fővárosi borbély- és fodrászipartestület még 
a rendelet életbeléptetése előtt kifejtette aggo
dalmait a székesfővárosi tiszti főorvos és a fő
város közegészségi és köztisztasági ügyosztálya 
vezetője előtt, akik tudvalevőleg az uj rendele
tet készítették. A tiszti főorvos, valamint a köz
egészségi ügyosztályt vezető tanácsnok azon
ban megmaradt eredeti álláspontja mellett. 
amely szerint feltétlenül szükséges a már rég
óta vajúdó borbély-rendeletnek meghozatala.

A budapesti fodrászok- és borbélyok között 
most mozgalom indult meg az uj rendelet visz- 
szavonása érdekében. A borbélyok elhatároz
ták, hogy sérelmeiket feltárják a rendelet szer
kesztői, a tiszti főorvos és a közegészségi 
ügyosztály vezetője, Némethy Béla tanácsnok 
előtt, akik elé c héten

KínHtosáru, vas- 
és rézkitergyára

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asi 
tolterltők mindem kivitelben kaphatóit

ŰICHMER JAÍN03MNltfMt, ErzNMt-Nnrt M.
kataiőgwt 40 üli. rtloMboa portán Wmaatva MIMI

ötven tagú küldöttséget vezetnek.
Amennyiben ennek a küldöttsegjárásnak sem 

volna meg a kívánt eredménye, úgy a borbé
lyok, kívánságaik demonstrálásául radikálisabb 
eszközökhöz fognak nyúlni » mint hangoztat
ják, gyűlést liivnak egybe, amelyen elhatároz
zák J

8 rendelet elleni tüntető sztrájkot 
s a főváros valamennyi borbélyüzletét egy 
napra bezárják. Remélhetőleg azonban erre a 
lépésre sor kerülni nem fog s az ellentétekéi 
közmegelégedésre sikerülni fog kiküszöbölni.

X A III. kér. FC Debrecenben is kikapott. 
A III. kér. FC a Magyar Kupában Miskolcon 
szenvedett veresége után husvét hétfőn Debre
cenben játszott, ahol a Bocskaytól 2:0-ra vég
ződött félidő utón 4:0 arányú vereséget szenve
dett. A III. kerület fáradtan játszott. A gólokat 
Teleky (2), Vincze és Markos rúgták.
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet hus

vét hétfőn nz időjárásról a következő 
prognózist adta ki. .Szép, enyhe idő várható, 
emelkedő hőmérséklettel és valószínűleg 
hosszabb Időtartammal

— Tizennégy Kossuth zarándok érkezett 
hétfőn éjjel Budapestre. Hétfőn este Buda 
pestre érkezett bécsi gyorsvonathoz egy pá
rizsi kocsi volt csatolva. Amerikufából haza
téri magyar Kossuth zarándokokat hozott a 
párizsi különkocsi. összesen tizennégy Kos
suth zarándok érkezeit vissza Budapestre. 
A znrándokok között volt Horváth Zoltán, 
volt nemzetgyűlési képviselő, Jakjabjfy Ká
roly pénzügyminiszteri tanácsos, néhány vi
déki polgármester és szolgabiró. Horváth 
Zoltán elmondotta a Hétfői Napló munka 
társának, hogy a többiek, akik utón vannak, 
rövidesen ugyancsak megérkeznek, utazá
suk mindvégig kellemes volt, de örülnek 
mindnyájan, hogy Budapesten vannak.

— Lesslaarr Gyulát kérték fel a Mészáros 
TpartcstiPct ■Antikéin. Husvét hétfőjén Wirt 
Nándor vezetésével a Mészáros Ipartestület 
száztagú küldöttsége kérése fel Leszlauer Gyű- 
Iá az Erzsébetvárosi Körben é>s felkérte, hogy 
vállalja el az iparlcstülct elnöki tisztét. Lesz- 
lauer válaszában kijelentene, hogy meghajlik 
a kérés előtt és a jelöltséget elvállalta.

— Aukclóklállltás. A m. kir. postataka
rékpénztár árverési csarnoka folyó hó 15-én 
nyitja meg XL1I. aukciójának kiáliitását 
IX., Lónyay utca 30 32. számú helyiségé
ben. A kiállítás április 15-én vasárnap csak 
délelőtt, 16. és 17-én, hétfőn, és kedden dél
előtt és délután tekinthető meg. Árverések 
április 18-ától május l éig d. u. */t4 órai 
kezdettel.

— Halálozás. Valter Ottó nyugalmazott 
postnigazgató, a Nyugdíjas Postások Orszá
gos Szövetségének elnöke, husvét vasárnap- 
já nmcghalt. Az elhunytnak nagy érdemei 
voltak a postások jóléti intézményeinek lé
tesítése körül, de különösen a családi pót
lékok rendszerének megszervezése körül 
fejtett ki az. elhunyt tevékenységet. Teme
tése szerdán délután négy órakor lesz a far
kasréti temető halottasházából.

—A Magyar Cionista Szövetség Országos 
kongressusa. A Magyar Cionista Szövetség 
Husvét vasárnap és hétfőjén tartotta meg 
a régi képviselőház üléstermében ezévi Or
szágos Kongresszusát 5'frausr Adolf disz- 
elnök és dr. Osztern Lipót elnök megnyitó
beszédei után az igazolóbizottság Budapest
ről és vidékről összesen 120 delegátus man
dátumát igazolta. Ezután dr. Fticdmann Ig
nác ügyyód kormányfőtanácsos a Pro Pa
lesztina Szövetség, Stcin Pál a bécsi Cio
nista Szervezetek üdvözletét tolmácsolta. 
Dr. Schönfeld József felszólalása után meg
választották az uj Intézőbizottságot.

— Gerő futballblrót Pécset a rendőrség 
mentette meg a közönség dühétől. Husvét 
vasárnap Somogy FC csapata Pécsett ven
dégszerepelt, ahol barátságos mérkőzés ke
retében ütközött meg Pécs-Baranya legény
ségével. Az 1:1 re álló mérkőzés II. félidejé
ben azonban a mérkőzés elvesztette „barát
ságos*" jellegét, mert Erdős, Somogy kapusa 
felpofozta Dórát, s Pécs-Baranya csatárát. 
Gerő biró 11-est Ítélt, amelyből Pécs-Bara
nya kiegyenlített, de Gerő biró a gólt annul- 
láltn. Óriási botrány tört ki erre és Gerő 
bírót csak a rendőrség mentette meg a kö
zönség dühétől. A mérkőzés egyébként a 
Eomogy 2 1 arányú győzelmével végződött. 
A hétfőn megtartott revánzsmérközésen So 
xnogy ugyancsak 2:1 arányban győzött.

— Rengeteg pénzt nyertek már nálunk t. 
üzletfeleink. Vegyen ön Is egy osztálysors- 
jegyet és kísérelje meg szerencséjén Reménye 
okvetlen lesz és már a remény is jóleső érzés! 
Kiss Károly és Társa r.-t., Kossuth Lajos-utca 
1. Fióküzlet: Erraébct-körut 15. Húzás már 
Momaton, 14-én kezdődik.

Bestiális merényletet követtek 
ei egy nyolcesztendűs miskolci 

leányka ellen
A merénylőt, sül tööö iskolásleánvt megrontott, 

letartóztattak
Miskolc, április 9.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Miskolcon 
az utóbbi időben több szülő feljelentési tett, 
hogy leánygyermekük ellen egy ismeretlen, 
elegáns külsejű idősebb ur

bestiális merényletet
követett cl. A rendőrség erélyes nyomozást 
indított a merénylő ellen, de mind czideig 
elfogni nem sikerült. Husvét hétfőjén azu
tán váratlanul eredményre vezetett a rend
őri nyomozás, elfogták a bestiális merény
lőt. Husvét hétfőjén délben ugyanis az Ap
ponyi Albert-utca 59. számú ház lakói be
jelentették, hogy a ház egyik lakásában

eszméletlen állapotban fekszik egy 
nyolcéves kisleány,

akinek szülei reggel eltávoztak hazulról. A 
kisleányt eszméletlen állapotban a miskolci 
Erzsébet-kórházba szállították be, ahol a 
vizsgálat alkalmával kiderült, hogy

a leányka bestiális merényletnek esett 
áldozatul.

A gyermeket a rendörorvos is megvizsgálta 
s megállapította, hogy

életveszélyes, súlyos sérüléseket szen
vedett.

A miskolci Erzsébet-kórbázban a szeren
csétlenül járt gyermeket ápolás alá vették, 
életbenmaradásához azonban alig van re
mény.

A kórházban néhány órai ápolás után a 
gyermek eszméletre tért s ekkor elmon
dotta, hogy egy idősebb, elegánskülsejü ur 
cukrot ígért neki, majd megtámadta s hogy 
azután mi történt, arra már nem emlékszik. 
mert eszméletét vesztette. A kisleány által 
bemondott személyleirás alapján Hegedűs 
Zoltán dr. rendőrkapitány utasítására 
nyomban széles körű nyomozás indult meg, 
amely estére már eredménnyel is járt,

egy hatvan esztendős magasabb társa
dalmi állású miskolci úriember szemé
lyében sikerült a bestiális merénylőt el

elfogni,
aki bevallotta, hogy ellenállhatatlan kény
szerből több iskolásleány ellen merényletet 
követett el.

A merénylőt letartóztatták és kedden át- 
kisérték az ügyészég fogházába.

Hétfőn a késő esti órákban az Erzsébet- 
kórházban a bestiális merényletnek áldo
zatul esett leányka ismét elvesztette eszmé
letét és álapota válságosra fordult.

A Dunán kigyulladt 
egy motor-csónak

Utasai a vizbeugrottak 
és a partra úsztak

Könnyen végzetessé válható szerencsétlen
ség történt husvét vasárnap, a délutáni órák
ban a Dunán. Az izgalmas baleset szereplői 
csak annak köszönhetik megmenekülésüket, 
hogy a válságos percekben is fegyelmezettek 
maradtak.

Vázsonyi Endre hirlapiró, Faludi Péter, 
Faludi Jenő igazgató fia, Török István és 
Fodor Endre husvét vasárnap motorcsónak 
kirándulásra mentek a Dunán. A karc$u 
motoros fölényesen szelte a Duna vizét és 
egymásután hagyta maga mögött a külön
féle hajókat és csónakokat. A társaság mész- 
sze leevezett a Dunán és a delet egy folyam
menti faluban töltötte. A kora délutáni órák
ban ismét csónakba üllek és hazafelé indul
lak. A volánnál biztoskezü vezető ült és 
senki sem gondolt semmiféle szerencsétlen
ségre A társaság a megtett ut szépségeiről 
diskurálgatott, amikor egyszerre csak azt 
vették észre, hogy

a carburátorból sürü egymásutánban 
szikrák pattannak ki.

Mielőtt még a csónakot a vezető megállít
hatta volna,

a szikráktól a benzlntartály tüzet fogott 
és a csónak pillanatok alatt lángba bo

rult.
A szerencsétlenség idejében a parton so

kan tartózkodtak és a Dunán is több csónak 
úszott. A szemtanuk jajveszékelve kiáltoztak:

— Kigyult a csónak! Segítség! Segítség!
— Csónakosok, siessetek I

hogy rendelését az óriási 
nyereményekkel bővelkedő 
m. kir. Mztaiysorslfttttra 
feladja, mert a húzás már 

szombaton, 
I. hó 14-én 

kezdődik

A sorsjegyek hivatalos ára:
Egész | I Fél | i Negyed ■ 1 Nyolcad B

|20pengő j 1 lOpengő | 15 pengő 1 | P: 2.50 |

Minden második sorsjegy nyer!
Az Összes megrendeléseket a hivatalos 
elárusítók, — amíg a készlet tart - a 

leggondosabban Intézik el.

Banketten ünnepelik
Nádossy Imrét

Nádosy Imre volt országos főkapitány, 
aki közel másfél esztendőt töltött a hartai 
(egyházban, — mint ismeretes — amnesz
tiát kapott és csütrötökön elhagyta a foház 
épületét. Helesfalvai birtokára utazott a har
tai fegvházból Nádosy. Amikor kihirdették 
előtte az amnesztiáról szóló kegyelmi hatá
rozatot, félóra múlva már ott volt érte az 
autó, amely a (egyházból egyenesen birto
kára vitte.

Nádosy Imre az ünnepeket nem töltötte 
helesfalval birtokán.

Tegnap este utazott vissza, holnapután pe
dig — hir szerint — Budapesten lesz. Infor
mációink szerint Nádosy Imre barátai elha
tározták, hogy

bankettet rendeznek a volt országos fő
kapitány tiszteletére a (egyházból való 

kiszabadulása alkalmából.
Hogy Nádosy mit szól a banketthez, arról 
még nincs hir. A bankettet szombatra terve
zik Nádosy egyik barátjának lakásán. Ná
dosy minden valószínűség szerint elmegy a 
bankettre, mivel aligha utasíthatja vissza a, 
barátok spontán, őszinte ünnpelését.

— Emberek, gyorsan erre, ég egy csónak! 
Mialatt a megriadt emberek segítségért ki

áltoztak,
az égő motoron Utasai pillanatok alatt 
kiugráltak a lángokban álló csónakból.

Elsőnek Vázsonyi hírlapíró vetette magát a 
Dunába és társai segítségére sietett. A lán
gokon keresztül sikerült a csónak többi uta
sainak is az égő csónakból kijutni és ruhá
ban, tclikabátban erős tempóban úszni kezd
tek a part felé.

A partokon lévő közönség lélegzetvissza
fojtva és a legnagyobb félelemmel nézte a 
hősies és bátor küzdelmet. Hamarosan csó
nakok kerültek elő és kimentették veszedel
mes helyzetükből a kirándulókat, akik min
den súlyosabb következmény nélkül, akarat
lan fürdő árán szabadultak meg a könnyen 
végzetessé válható kalandból.

— Súlyos automnbilelgázolás a Tömő-utcá
ban. Vasárnap este nyolc óra tájban a Tömő
ás Szigony-utca sarkán a Bp. 18—208. rend
számú személyszáJotó autó, amelynek volánjá
nál Huszár Károly sofTőr ült, elgázolta Papp 
Imre kocsist. Amentők a szerencsétlen embert 
rendkívül súlyos sérülésével a Rókus-kórházba 
szállították.

— Kitünően sikerült az Automobilés Mo
torsport háromnapos motorkerékpárverst- 
nye. Hétfőn délután nyert befejezést az 
Automobil és Motolsport szerkesztősége által 
rendezett háromnapos motorkerékpárver
seny, mely pompásan sikerült. A versenyen 
csupán egyetlen zavaró momentum volt, 
Fricbert Ernő balesete, akinek Indián gépé
ről az oldalkocsi levált Friebert lebukott 
agyrázkódást és súlyos zuzódásokat szenve
dett. A verseny részletes eredményei egyéb
ként a következők: Szóló motorkerékpároki 
175 kem hengerűrtartalomig: 1. Kiss Béla 
(James TTC), 250 kem hengerűrtartalomig? 
Puch János (Puch MAC), 350 kem. henger
űrtartalomig: dr. Zsotér Bertalan (Méray)', 
500 kem. köbtartalomig: ......................._
leigh KMAC), 500 kem. hengerűrtartalmon 
felül: 1. Székely Árpád (Ariéi BSE), oldal
kocsis motorkerékpárok 350 kem. henger
űrtartalomig: 1. Baclimann Ottó (Méray 
KMAC), 600 hengerűrtartalomig: 1. Wellisch 
Nándor (Ariéi BSE), 600 kem. hengerűrtar
talmon felül: 1. Verebéig Bálint (Ilarley 
Davidson).

— Villamosclgázolás a Népszínház-Utcában. 
Hétfőn délután a Népszinhúz-utca és á Tcleky- 
tér sarkán egy 38-as jelzásii, villamos elütötte 
Mészáros Anna 17 éves himzőnőt, akit a men
tők agyrázkódással a Rókus-kórházba szállí
tottak.

— Hirtelen halál a Keleti pályaudvar 
előtt. Husvét hétfőn este a Keleti pályaud
var előtt hirtelen összeesett Hullay Dániel 
77 éves cipész s mire a mentők a helyszínre 
érkeztek, meghalt. Miután a szerencsétlen 
cipész egy villamos mellett rdgyott össze, 
azt hitték, hogy villamosgázolás áldozata 
lett, azonban a mentők megállapitotákj 
hogy Hullayt szivszélhüdés érte.

— 4 Mogyar-Cseh Iparbank r.-t. Igazgatósági úlósón 
megállapította a lefolyt üzletév mérlegét, mely megfelelő 
tartalékolások után 285.351.23 P tiszta nyereséggel zá
rult. Az igazgatóság a folyó hó 13-ára egybehívott köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy osztalékul részvényen
ként 1 P, tartalékalapra 50.000 P fordittassék és 35.351.23 
pengő uj számlára vitessen elŐ._

— A m. kir. o*ztálysorsjáték főárusitól kérik, hogy 
'•kik a Postán küldött sorsjegyek árát még nem egyen
lítették ki, szíveskedjenek a megfelelő összeget azonnal 
megfizetni, mert a nyereményigény és minden Mtás jog 
csak úgy biztosítható, ha a sorsjegyek ára a húzás elölt 
klegyemlttelett. Ha azonban bármely oknál- fogva a 
sorsjegyeket nem akarják megtartani, küldjék azonnal 
vissza az illetékes helyre, mert a főárusitóknak kárt 
okoznak, Ija azokat nem kapják vissza.

Hild Károly (Ra-

Budapest szenzációja: a

Rose Marié
Ilyen ragyogó operett, ilyen nagystílű előadás még nem volt

Király Színház
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Koperníczky Ferenc építész felesége 
felakasztotta magát, mert nem tudta 
4 túlélni leánya halálát

A pincében találták meg holttestét
Vasárnap délelőtt a Berlini-tér 4. számú ház

ban tragikus körülmények között önkezével ve
tett véget életének Koperníczky Ferenc fővá
rosi építész felesége.

Koperníczkyék boldog családi életet éltek és 
boldogságukat csak az zavarta meg, hogy né
hány esztendővel ezelőtt íiatal leányukat tüdő
baj támadta meg. A szülők minden lehetőt el
követtek, dédelgették, ápolgatták gyermeküket, 
minden próbálkozásuk azonban hasztalan 
volt,

leányuk néhány hónappal ezelőtt egy fő
városi szanatóriumban meghalt

A tragikus haláleset nagyon megtörte Kopcr- 
idezky Ferencnél, állandóan elhunyt gyermeke 
emlékével foglalkozott. Hozzátartozói igyekez
tek elterelni gondolatait a megváltozhatatlan 
valóságról, azonban hiába volt minden. Az úri- 
asszony az utóbbi időben mindgyakrabban 
hangoztatta:

— Hiába, úgyis elmegyek a leányom, után
Néhány héttel ezelőtt férje, aki roszat sejtve 

állandóan szemmel tartotta, észrevette és meg
akadályozta egy öngyilkossági kísérletét. Akko-1 
rihan, mig férje pár percre távol volt a lakásból, 
Koperniczkyné fel akarta magát akasztani az |

ablukkilincsrc. Férje azonban még Idejében 
észrevette az öngyilkossági kísérletet és meg
akadályozta azt. Ettől a perctől kezdve még 
éberebb figyelemmel kisérte minden lépését.

Hasztalan volt azonban minden megfigyelés, 
a szerencsétlen uriasszony, akit mélyen meg
rendített leánya halála, most mégis beváltotta 
Ígéretét.

Koperníczky Ferenc vasárnap fontos Ügyben 
elment hazulról. Alig néhány percig tartózko
dott távol, s amikor hazatért,

feleségét nem találta a lakásban.
Rosszat sejtve sorra járta ismerőseit, rokonait, 
hogy nem hallottak-e róla valamit, azonban az 
asszonyt senki sem látta. Délben azután kide
rült a borzalmas valóság. A ház egyik lakója 
szénért ment a pincébe, ahol legnagyobb meg
döbbenésére

a pincefolyosó egyik fordulójánál a faiba 
vert hatalmas kampósszögre akasztva, hol

tan találta Kopernlczkynét.
Azonnal levágták a kötélről, segíteni azonban 

[már nem lehetett rajta. A tragikus véget ért 
uriasszony holttestét a törvényszéki orvostani 

Iintézetbe szállították.

lően édesapját. Asbóth Gyulát nagyon elkese
rítette, hogy fia esztendőkig tarló munkája 
ellenére sem érvényesülhetett, hozzájárult eh
hez a maga nélkülözése is, úgy hogy végső el
keseredésében öngyilkosságra szánta magát.

Risztics tanácsoshoz ment,
aki lebeszélte tervéről, ideiglenes támogatást

szerzett a számára ós ajánlólevelekkel látta el.
A kilencvenéves aggastyán kissé megnyu

godva távozott a főkapitányságról és most 
várja, hogy miként intéződik el ügye a her
cegi családdal, vagy mikor érkezik segítség a 
fia számára szóló, repülési engedély, formájá
ban. .. . L.,. ,

Husvét vasárnapján a rendőrség egy nem 
szokatlan módon, de valóban szokatlan esz
közzel végrehajtott furfangos lakásfosztoga
tás tettesének kézrekeritésére indított nyo
mozást.

A Déry-utca 8. számú ház egyik lakásába, 
ahol Páhi Mária 20 éves szobaleány szolgált, 
beállított

egy tarkaruhás fiatal cigányasazony.
'A konyhában egyedül találta Páhi Máriát, 
akit a bőbeszédű cigányasszony rávett arra, 
hogy jósoltasson magának. A hiszékeny le- 
Ány a cselédszobába vezette a cigány
asszonyt, akinél semmiféle holmi nem volt, 
mindössze

• kesében szorongatott néhány szál já
cintot

A cselédszobába érve a jósnő különféle hó- 
iusz-pókuszokkal megtette az előkészülete
ket a jősolásra, Páhi Máriát lefektette az 
ágyra és szemét bekötötte azzal, hogy csak 
pár jón türelemmel, rögtön megjelenik a me

sebeli herceg. Közben a leány orra elé tar
totta a magával hozott néhány szál jácintot 
és biztatta, hogy lélegezzen mélyet.

A hiszékeny leány perceken át mélyen 
beszivta a jácint erős illatát, amely vé
gül is úgy elhódította, mintha akár klo

roformmal altatták volna el.

Mikor már a leány önkívületi állapotban 
volt, a cigányasszony kikutatta a cseléd
szoba szekrényét, összeszedett minden el
mozdítható holmit, pénzt, ékszert, ruhane
műt és percek alatt eltűnt. A házbeliek köz
ben keresték a szobalányt és

a cselédszobában akadtak rá a mesebeli 
herceget váró kábult leányra.

Felrázták aléltságából s ekkor mondta el, 
hogy mi történt vele. Páhi Mária a fökapi 
tányságra ment és feljelentést tett a furfan
gos cigányasszony ellen. A rendőrség keresi 
a veszedelmes jósnőt. Személyleirása: 160 
cm. magas, szeplős, feltűnően szűrős szemű, 
fekete hajú.

Még mindig nem találják 
Beketow Mátyás holttestét
Felesége vasárnap Budapestre érkezett 

és átvette a cirkusz vezetését
Á

Nyomora miatt öngyilkos akart lenni Sulkovszky 
József herceg 90 éves gazdasági főintézője, 
aki kétszázötvenezer pengőt követel a hercegi családtól

mohácsi rendőrségtől szombaton éjszaka 
távirati jelentés érkezett a budapesti főkapi
tányságra, hogy Mohácsnál kifoglak a Dunából 
egy ötven-hatvan év körüli férfit, akinek a sze
mélyleirása megegyezik az öngyilkossá lett 
Beketow Mátyás személylcirásával. A főkapi
tányságról azonnal értesítették Beketow Mátyás 
Családját s még aznap éjszaka kelten autón 
Mohácsra utaztak, hogy agnoszkálják a Duná
ból kifogott holttestet. A Beketow-család- tag
jai vasárnap érkeztek vissza Budapestre. Útjuk 
negatív eredménnyel járt, mert kiderült, hogy

s Mohácson kifogott hulla nem Beketow 
Mátyás holtteste.

A személyleirás nagyjában egyezett ugyan, de 
a kifogott férfinek bajusza volt. Egyébként va
sárnap már a mohácsi rendőrség is megállapí
totta, hogy az ismeretlen holttest egy mohácsi 
napszámos teteme. így tehát ez a remény is 
megdőlt. A rendőrség azonban tovább kutat 
Beketow Mátyás holtteste után. A partmenti

városok rendőrségeinek megküldték bi öngyil
kos cirkuszigazgató személyleirását s igy remé
lik. hogy ha a viz kiveti partra a holttestet, fel 
fogják ismemi.

Vasárnap Budapestre érkezett Beketou) Má- 
tyásné, akit a nagy csapás teljesen megtört. 
Vele együtt érkezett meg Beketow legidősebb 
fia, Beketow Sándor, aki Németországban egy 
nagybankban töltött be vezető pozíciót. A Be- 
kefom-csnlád tagjai hétfőn megbeszélést tartót, 
lak s ennek alapján elhatározták, hogy

a cirkuszt tovább fogják vezefnj.
Beketow Mátyásnó állapota javulóban van .1 
igy <5 lesz a cirkusz igazgatója, mig mellette 
Beketow Sándor és Grétc fognak működni.

A legközelebbi műsorban már Beketowné 
Is fellép

és gyermekei is szorgalmasan treníroznak, úgy 
hogy nemsokára már ők is szerepelni fognak: 
mint mülovasok.

I főkapitányság eltűnési osztályára, ahol az 
Öngyilkosságok ügyével is foglalkoznak, tegnap 
reggel beállított egy szcmmclláthatóan jobb na- 
i>okat élt, fáradt, roskatag öreg ur. Risztics Lá
zár dr. rendőr-tanácsost kereste, akiről köztu
domású, hogy melegszívű pártfogója a bajba
jutott embereknek.

— Tanácsos ur, —- mondta a látogató — segít- 
ien rajtam... Ez az utolsó utam. Ha itt sem 
kapok támogatást, öngyilkos leszek.

Risztics tanácsos lecsillapította az Öreg urat, 
aki azután bátorítására hozzáfogott tragédiája 
elmeséléséihez. Elmondotta, hogy Asbóth Gyula 
á neve, kilencven éves, Pesterzsébeten a Vörös- 
jnarty-utca 164. szám alatt lakik, valaha,

évtizedeken át Sulkovszky József Mária

Fia,

herceg, az ismertnevü nagybirtokos gazda
sági főintézője volt

Már régebben megvált a herceg szolgálatából, 
akinek hűséges, bizalmas alkalmazottja volt. 
Később meghalt a herceg is és a hatalmas va
gyon leányára, Sulkovszky Ida hercegnőre 
szállt. Asbóthnak, mint bizalmi embernek, nem 
volt írásbeli megállapodása a javadalmazásra 
vonatkozólag és szolgálata alatt felgyülemlett 
járandóságai és elszámolásai számítása szerint 
kétszázötvenezer pengőt tesznek ki. Mikor az
után az uj rezsimnél jelentkezett, a megfelelő 
indokok hiányában nem tudták érvényesnek 
elfogadni követeléseit. Az ügy már esztendők 
óta húzódik. Közben Asbóth Gyula felélte 
den pénzét. A 90 éves öreg ur dolgozni 
tud és

nagy nélkülözések iözé került, 
aki áriátikus, támogatta eddig,

m in
neni

__ ______ ___________ , ____ „ most 
már azonban ez is megszűnt. Fia ugyanis egy 
uj rendszerű repülőgépet konstruált, minden 
pénzét ebbe fektette, formai okok miatt azon
ban már hosszú idő óta

nem tud hozzájutni a repülési engedélyhez 
és igy nem képos tovább támogatni niegfelc-

Súlyos automobllszerencsotlenség 
a pestszentlőrinci Oiioi-uton

Ego túraautó hat utasával feltutott a járdára, összeütközőit egy 
teietonoszioupai es felborult

Hétfőn hajnali hat órakor az Üllöi-ut J.32-cs 
számú házban levő 98-as számú rendőrőrszoba 
előtt szolgálatot teljesítő rendőrőrszem egy 
rendkívül sebes tempóban haladó automobilra 
lett figyelmes. Amikor az autó közvetlenül az 
őrs'zoba előtt dübörgött el, az örszemes rendőr 
kézjetzéssel megállásra szólította fel a soffört, 
aki

válasz helyett még nagyobb sebességgel ro
bogót tova.

Körülbelül egy félórával később az őrszemes 
rendőr ismét figyelmes lett erre az automo
bilra, amely most már ellenkező irányból szá
guldott végig az Üllői-utón. A rendőr megint 
kézjelzés-sel megállj-t intett, a gépkocsi vezetője 
azonban figyelemre se méltatta a rendőr inté
sét, tovább akart robogni, de ebben a pillanat
ban megtörtént a szerencsétlenség.

Eddig még pontosan meg nem állapított ok

A PESTI TOZSD1
EJ SZÁMÁNAK FŐBB CIKKEI:

Meinl kávé
Tkree Stars
ÍHetoe keverék, hozzáérték é» 
Mn, a legfinomabb aromAju faliakból ONZO*

MMWbf ’/♦ F 8’ay

Scltovszky Tibor: A külföldi kölcsönök- 

Klenbück József, Ausztria pénzügyminlsz- 
Az 1928. év husvétjára.
Eresz Károly: Több optimizmust. 

Kammer Slegfrled: A textilipar helyzete. 
Gáldy Marcell: Építsünk.
Dr. J. Snoep (Amsterdam): A hollandi pénz

piac nemzetközi jelentősége.
J. J. Sterkenburg (Eindhovcn): A Philips* 

Müvek és a rádióipar.
Davignon Vicomte, belga ügyvivő: A magyar

belga kapcsolatok.

A Tuhlztf Müselycmgyár és a belga mU- 
selyemipar.

Dr. Ujlaky Müller Pál: Az építőtevékenység- 
rőL

Óbudai Freudiger Dávid : A textilipar szerepe 
a mezőgazdaság és az ipar harcábim.

Dániel Ervin: S. O. 8.
Schober József: Selyem vagy müselyem. 
Bacher Emil tragédiájának igazi okai.
Belga és hollandi különmelléklet. — Nagy 

textllmelléklet. — Biztosítási ügyek. — Árupiac. 
— Árutőzsde. — Egyheti teljes árfolyamlap.

miatt a nyolcvan kilométer sebességgel robogó 
gépkocsi oldalt kanyarodva felrohant a jár
dára.-és teljes erővel nekifutva a járda szélén 
álló tclefónoszlopnak.

Az összeütközés ereje olyan heves volt, 
hogy az oszlop kidőlt és rázuhant a kocsi- f 
bún ülő utasokra. Ugyanebben a pillanat- * 
bán felborult az autó, utasai széles Ívben * 
kirepültek az ülésből és véresen terültek el ’ 

a kövezeten.
Kiáltozásaikra odarohantak a környékbeliek'! 

akik a közeli rendőrőrszoba legénységével 
együtt segítségükre síeltek. Koppál János sof- 
főrön kívül öt utas foglalt helyet a kocsiban! 
Kovács Jolánná, R urnán Béla és felesége és 
Szerdahelyi Ferenc. Ringwaldnét és Szerdahe* 
lyit a kihívott mentők a Szent Jslván-kórfiázbá 
vitték, a többieket, akik valamennyien köny- 
nyebben sérültek meg, a helyszínen kötözték 
be.

Azonnal megindult n rendőri nyomozás isj 
amelynek során megállapították, hogy az autó, 
mobil Kammerer Ferenc kispesti kereskedő tu
lajdona, illetve jelenleg egy miskolci kereskedő 
és Kammerer Ferenc közötti átírási eljárás van 
és a kocsi még most is a Miskolckerületi rends 
számot viseli.

Koppál János soffőr kihallgatása során elA* 
adta, hogy

szerencsétlenséget minden valószínűség sze- * 
rlnt guminidcfckt okozta.

\ szerencsétlenség okát a rendőrségnek egy. 
előre még nem sikerült pontosan megállapítani: 
mert a kocsi eleje összetört és igu csak hivatá
sos autószakértfík fognak fényt deríteni a sze
rencsétlenséget megelőző pillanatokban történi 
lekre, amelyek a katasztrófát előidézték.

Főszerkesztő: KALLÓS JÁVO8 
Szerkesztőséit ée kiadóhivatal : Budapest, Vin, RUkk SlilSrd-utca 9. 

Egye, szóm árn : 40 flltr. = Kapható a Br««rz!,l BúkJnl.KO, rlkkaacs^aOl, trafikokban.

X Szcndcy angol trénert kap. A Ncptum 
Evezős Egylet kérelmére az Amateur Rowing 
Association H. Grccn-t, a svéd evezősszövetség 
volt trénerét ajánlotta ifj. Szendey Bélának 
az. amsztredami olúnpiászon leendő, előkései* 
lésére, • f <
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SZIVHÁZ MOZI
ÚJABB BONYODALOM MOLNÁR OLYMPIAJA KÖRÜL

Jelentkezik egy szerző, aki azt 
állítja, hogy három éve megírta 
darabjában Molnár Ferenc Olym- 

piájának alapötletét
Néhány héttel ezelőtt kitűnő kollégánk, 

Wallesx Jenő, egyik napilapban tejjedelmcs 
cikket tett közzé, amelyben kijelentette, 
hogy előbb irta meg színdarabban az Olim
pia alapötletét, mint Molnár Ferenc. Wallesz 
Jenő cikkében bizonyít is, igy kétségtelenül 
megállapítható, hogy Molnár Ferencnek leg
újabb és a világsiker felé induló müvének 
alapötlete

más magyar iró agyában is termékeny 
talajra talált.

A bejelentést akkor tudomásul vette az 
írói-, színházi világ és a közvélemény, de, 
ugylátszik, nem mehetett el emellett szó nél
kül egy színpadi szerző, Varsa Imre, aki a 
Hétfői Naplóhoz intézett rendkívül érdekes 
levelében újabb bonyodalmak elé dilit ja 
azokat, akik figyelemmel kisérik a színházi 
és irói világ megnyilatkozásait. A levelet, 
amely érdekes és jellemző színházi viszo
nyainkra, minden kommentár nélkül itt 
közöljük:

— Három évvel ezelőtt egy színmüvet Ír
tam, — szől a levél, — a címe: „A baráber". 
Hetekkel a Molnár premier előtt már meg
jelentek a kommünikék, amelyek igazolják, 
hogy

darabom már majdnem a publikum elé 
került.

de egy nagyon furcsa körülmény ennek elő
adását megakadályozta. Ne inéllóztassék 
haragudni, de én is kénytelen vagyok min
den tiszteletem és bámulatom ellenére Mol
nár Ferenc Olympiáját nevezni ennek az 
oknak, amely miatt darabom előadása el
maradt. Ezt állítom azért, mert

eaodálatosképpen as Olympia alapötlete, 
fundamentuma hajszálra azonos aa én 
darabom, „A baraber" alapötletével.

1922. óta hallott a rMlóban,
a londoni 14 tagú

Savoy JazzBand
Teddy sinciair 

dirigálásával 

április 10-án (Kedden) 
április ll-án, (szerdán) 

haiigvonenyoz a

NEWYORK
kMíiku

Játszási Idő:
KMMI Miután 6—fél 7-ig, ette 11-tól-l-ig 

a kávéházbnn és 1-től 3-ig a barban.

Szérián Miután ó-tői tél 7-ig, este 11-tői 
3-ig a kávóházb&o

Belépődíj nincs!

Nem akarom részletekkel untatni, szer
kesztő uram, csak annyit említek meg, hogy 
nálam is, mint az Olympiában, egy arisztok
rata anya és egy szerelmes arisztokrata kis
asszony ezzel a szóval küldi el a szerelmet 
követelő paraszti sorból felnőtt fiút, Béres 
Jánost:

— Paraszti
Az okok ugyanazok, amik a Olympiában, 

a helyzet is ugyanaz. Mindkettőnk színmüve 
ezen a vágányon indul el.

— Miután még mindig nincs kizárva, hi
szen történnek csodák, — Írja kissé keserűen 
az előadatlan szerző — hogy „A baraber“ a 
.Színészszövetség jóvoltából az „Uj dráma
írók bemutató ciklusa" keretében a publi
kum elé kerül, kénytelen vagyok már most 
leszögezni, hogy „A baraber" három éve 
járja a „titkos drámaírók" tragikomédiája
ként vándorutját, kézről kézre, színházról 
színházra. E hároméves múlt mellett tanú
ként hivatkozom a sorrend szigorú betartá
sával dr. Marton Sándor, Bárdos Artúr, Len
gyel Menyhért, Komor Gyula, dr. Pauker 
Ödön (Neu> York), Róbert Jenő (Berlin), 
Bálint Lajos (Nemzeti Szinház), Hegedűs 
Gyula, dr. Sándor Zoltán, Hegedűs Tibor, 
Szőke Kálmán, Faludi Jenő igazgató urakra.

— Mindezeket ennek ellenére sem tarta
nám szükségesnek felemlíteni, ha az előbb 
említett nagyon különös és e nagyon furcsa 
eset nem kényszerítene erre. Ez a furcsa 
eset pedig a következő:

— „A baraber" hat hónapja van a Szi- 
nészszövetség rendezésében előkészület alatt. 
Egy sereg jóravaló szinészember hónapokon 
át tanulta és próbálta szorgalommal szerény 
darabomat, januárban már-már előadásra is 
került, még pedig a Magyar Színházban, egy 
szombati éjjeli előadás keretében.

— Faludi Jenő igazgató ur egyszer elkérte 
a darabom kéziratát. Énhek elolvasása után 
kijelentette, hogy a

darabom az Olympia premiérje előtt 
nem kerülhet színre a Magyar Színház

ban.

Miután az Olympiát óriási sikerrel bemu
tatták! egy héttel a premier után Faludi 
igazgató ur kijelentette, hogy „most már" 
nincs kifogása ellene, ha „A baraber" egy 
szombati napon éjjeli előadásban a Magyar 
Színházban színre kerül. Ebben a remény 
ben még két-három napig próbáltuk A bara 
bért, amikor Faludi Jenő igazgató ur várat
lanul aggályosán arra az álláspontra helyez
kedett, hogy mégis

eiöbb kikéri ebben az ügyben Molnár 
Ferenc véleményét.

Hogy mi volt az eredménye a kérdésnek, 
azt nem tudom, csak ait konstatálom, hogy

«A baraber a Magyar Színházban nem 
került színre.

— Ezekkel egy pillanatig sem merném állí
tani, hogy akár közvetett, akár közvetlen utón 
Molnár Ferenc tudomást szerzett volna da 
rabom alapötletéről. Csak nehéz munkám 
reputációjaként vagyok kénytelen megálla
pítani, hogy a véletlennek ilyen fatális talál
kozása folytán nem részesülhetek abban a 
vádban, hogy A barabert az Olympifibót má
soltam, mert

A baraber születése éppen három érrel 
előzte meg aa Olympiát.

Eddig a nyilatkozat, amelyből újra kide
rül a sokat vitatott tény, hogy Molnár Fe
renc darabjaiban nem is az ötlet egyedül
állósága, hanem inkább annak csodás tech
nikájú feldolgozása, ragyogó szinpadrutinja 
és költői elgondolása predesztinálja a nagy 
írót a világsikerre.

Stáb Zoliin.

ui műsor az Andrassy-uu szinuszban! 
tökös Anna, Törzs, RátKai, Delly 

UEHDEGJATEKB
A „Magyar rapszódia" és egy sereg pompás 

uj filmremek az Uia jövő szezonjában 
Uj vezérigazgató az Ufa-Génius Hlmkölcsönző élén

Közeledik a szezónvég s ezzel megindul a 
filmszakmában a nagy harc az 1928—29-iki 
szezőn jó filmjeiért Nagy fllmköksönzőcégek 
prospektusainak tömegével látják el a nagy 
mozgószinházak igazgatóit, akiknek valóban 
nehéz helyzetük van, mert természetesen mind
egyik a slágerek slágerét akarja a maga részére 
megszerezni.

A fllmpiac eme versenyében természetesen 
első helyeken áll az Úja Filmszínház, amelynek 
közönsége hozzászokott ahhoz, hogy a művészi 
értelemben is a legszebb s legjobb, legpompá
sabb filmeket lássa a kedves filmszínháznak 
műsorán. Az Ufának azonban helyzeti előnye 
is van a többiek fölött, mert

a berlini Ufa-gyár természetesen már előre

BELUAROSI SZIHHftZ
Török Rezső:

Bemutató: április 13.

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Husvétkor négyszer került színre telt házak 

előtt a Városi Szinház uj operettje, a Gyurko
vics fiuk, amely olyan kedves .derűs, aranyos 
és finom, mint szerzője, Farkas Imre, a női 
lelkek megértő költője. A húsvéti közönség 
tapsai szankcionálták a Városi Szinház sikerét, 
amelynek részese a szinház sztárnélküli en- 
scmbleje. Ez a színház ismételten bebizonyí
totta, hogy

nem okvetlen szükséges sztárkongressxust 
rendezni

egy színpadon, hanem éppen olyan jó üzlet 
becsületes munkával a fiatal tehetségek elé 
nyitni a aiker útját Zilahy Irén, Körősi An
géla és Siró Anna az operett három fiatal pri
madonnája ragyogó. Férfifőszereplöi: a de
rűs, mulatságos Sziklay József, a nagyon jó 
formát mutató Fenyves Sándor, az elegáns Ker
tész Oszkár és a szimpátikusan beszélő, éneklő 
és jól táncoló Békási István. A sor elejére kel
lett volna írni Kompóthy Gyulát, aki egy kisebb 
bonviván szerepben ismét képességeinek jó ta- 
nujelét adta. A stílusos és ötletes rendezésért 
Lóránt Vilmost, a jó táncokért Sebestyén Jenőt 
kell megdicsérnünk.

Lázár Ödön, a Király Szinház igazgatója 
Tihanyi Vilmos főrendezővel Bécsbe utazott, 
hogy megnézze az uj Kálmán-operettet, a 

AZ ELSODORT EMBER
sikere utőlérhetetlen. Csak a BOTAL APOLLÓBAN!

is biztosítja slágertermékeit magyarországi 1 
filmszínháza részére.

közé tartozik Erich Pommer és Fri’~Ezek ____ ........ ........ ........ ..
Larg négy csodás filmje, amelyek közé

a Magyar rapszódia fa tartozik.
Erich Pommer zsenialitását megcsodálhattuk a 
Hotel Imperial fii ínremekben is, de uj filmjei 
majd csak öregbitik népszerűségét.

Az Ufa természetesen egy sereg kitűnő ame
rikai képpel is rendelkezésére fog állani a jövő 
----- __ igéret annál ia 

az 17/a-üenius- 
friss és tetterőn 
Rákosi SándoS

szezónban közönségének, ez az 
inkább keresztülvihető, mivel 
fllmkölcsönző vállalat élére uj, 
szakember került Berlinből, 
vezérigazgató személyében.

„Csikágói hercegnőt". A Csikágói hercegnő 
Bécsben husvétkor négyszer került színre, 
tehát épugy, mint a Gyurkovics fiuk a Vá
rosi Színházban, Bécsben Kálmán operettjét 
is a premier után közvetlenül a délutáni elő
adásokra is kitűzték. Lázár, mielőtt Bécsbfi 
utazott volna, előzetes megállapodást kötött 
Péchy Erzsivel a „Csikágói hercegnő" elő
adására vonatkozóan és ha Lázárnak sikerül 
megegyeznie Kálmán Imrével, akkor a Ki
rály Színháznak

a Csikágói hercegnő lesz a kővetkező újdonsága 
A Csikágói hercegnő kórusnélküli, úgyneve
zett bécsi operett, tehát olyan, mint amilyen 
műfajtól a Király Szinház a Mersz-e Mary- 
vel annakidején elpártolt.

Amint már jelentettük, a Magyar Színházi 
kővetkező darabja operett lesz, mégpedig 
Yvain „Yes" cimü párisi operettje, amelynek 
főszerepére a szinház leszerződtette

Halmay Tibort és Huszár Pufit
aki utóbbi csak junius végéig vállalt szere
pet a Yes-ben. A szinház a zenei előkészí
tést Nádor Mihályra bizta. A Magyar Szín
ház szakított fordítói tradícióival is, ameny- 
nyiben ezt az operettet nem Harsányival é< 
Zágonnal, hanem Stellával is Harmath Im« 
révei fordittatja.

Az első igazi jazz-film:
HACSKAZILAE Főszerepben: Cortane Orifflth

Ezenkívül AMERIKA FIA (Sportdráma)

CSÍTÓltTÖKTÓL fórumban

z0
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Sport és szerelem
már szinte jelmondatává vált a modern életnek. 
A testi erő, ügyesség kultusza uj spártai ifjakat 
nevelt a háború utáni fiatalságból ,amely „ép 
testben ép létek” igazság alapján követeli és 
szinte kisajátítja magának a — szerelmet. A 
modern donjuanok ma már nem parfümős sza
ténokban hódítanak, hanem a versenypálya 
gyepén, a középkori lovagi tornákhoz hason
lóan, kemény küzdelemmel igyekeznek meghó
dítani a gyenge nem szivét. A „Sport és szere
lem" cimü filmet hasonló elgondolás alapján 
készítették. Főszerepét

Paul Rtchter
játssza, akit a Niebelungok Siegfriedje remek 
alakításából ismert meg a nagyközönség. A 
Palace mozgó színház tűzi műsorára ezt a 
pompás sport-filmet, amely mellett első helyen 
tarthat az érdeklődésre számot

Putty Lla
uj filmje, amelyet „Éjféli rózsa" címen mulat 
be az előkelő stilusu Palace filmszínház. Mind
két film csütörtöktől kerül bemutatásra.

A hugvét hangversenyei kőiül a legnagyobb 
érdeklődésre Tury Peregrin szerzői estje tart
hatott számot, amelyen a filharmóniai zenekar 
is közreműködött. A hétfőn este tartott kon
certen

Relle Gabi tiz uj dalt énekelt
A közönség sokat tapsolta a művésznőt, akit 
az estély után fölkerestünk:

— Úgyszólván éjjel-nappal készülök uj sze
repemre — mondta Relle Gabi — D*Albert ope
rájának, a Hegyek aljá-nak Mártájára. A Márta 
valaha Szamosi Elza tradicionális nagy szerepe 
volt, igy nem túlzás, ha kijelentem, hogy óriási 
teljesítmény előtt állok. A nagy asszony, az 
európahirü énekesnő mindig élő emlékével kell 
felvennem a versenyt. Nagyon érdekes, hogy 
az Operai)áz előkerestette részemre néhai Sza
mosi Elza ruháit és ezekben fogom elénekelni 
a Mártát.

Egyik operettszinházunknak kiváló fiatal 
szubrettje lázzal és betegséggel küzdve, játssza 
esténként végig az előadást. Ez a kedves hős
nő — szubrett egy alkalommal az előadás után, 
szinte félholtan magához kérette a színház 
igazgatóját és sirva panaszolta neki:

—• Dirikém, gondoskodjatok dublőzről, mert 
nem tudom, hogy meddig bírom.

A direktor, aki semmit sem tudott szubrettje 
betegségéről, ijedten hivatta a színházi orvost, 
aki megállapította, hogy bizony a szubrett iga
zat beszél.

A színházigazgató irodájában természetesen 
nagy konsternációt keltett a husvét előtti be- 
jelentés, annál is inkább, mivel alkalmas 
dublőz nem mutatkozott a láthatáron. Az egyik 
igazgatónak azután eszébe jutott a Bécsben 
időző Molnár Vera, akit telefonon sürgősen 
hazahivatott. Husvét vasárnapján 

megérkezett Pestre Molnár Vera
aki aznak délután már megjelent a színházban, 
végignézte mindkét előadást és minden eshető
ségre számítva, betanulta a kiváló szubrett 
szerepét.

Itt említjük meg, de minden malicia nélkül, 
hogy a beteg szubrett állapota vasárnaptól 
kezdve rohamosan javul.

Az Andrássy-uti Színház főszezonbeli műsor
ral startolt a husvét hetében. Ennek a kedves 
színháznak az idén talán

jobb műsora még nem volt 
mint ez, amely kaleidoszkopszerü változatos
ságával, előkelő, de mulatságos hangjával ala
posan igénybeveszi a nézőközönség nevelő 
rekeszizmait. Fazekas Imre kitűnő dramolettje, 
Faragó Sándor mulatságos egyfeávonásosa a 
tengelye az uj műsornak, amelyben az An
drássy-uti Színház törzsgárdáján tehát Vidor 
Ferike, Vaszary Piri, Szilágyi Marcga, Ra- 
sofszky Juci, Gárdonyi' Vilmos, Fekete Pál, 
Peti Sándor és Radó Sándor és egy sereg szí
nészen kívül, a vendég Tőkés Anna, Törzs Jenő 
Rátkay Márton, Doly Ferenc aratnak esténként 
nagy sikert. •

Ami még nem történt meg, íme itt van. A 
Lóversenytéren husvét vasárnapján egy árve
résen 1100 pengőért lovat vett Nagy Jenő, a 
Fővárosi Operettszinház tagja, aki ezzel beállt 
a lótulajdonosok és lófuttatók sorába. Az uj 
lólulajdonos • \

Mr. Foltos \ 
néven jegyezteti „istállóját". 1 1 '

A Zenebonának husvétkor $ \ 1 '
második premierje ' I '•

Volt. Ekkor játszott először a Fővárosi Operett- 
színházban Péchy Erzsi, akinek szerepét termé
szetesen kibővítették és uj számokkal látták el. 
A bűbájos szőke primadonnát nagyon melegen 
fogadta a közönség és sokat tapsolta a harma
dik felvonás elején énekelt Harmath Imre —- 
ábrahám Pál Páris cimü hasvay dalát.

Április huszonötödikén lesz
Rótt Sándor jubileuma 

amelyet a három nagy magyar miírésiegyesil- 
let, a Szinészszövetség, a Színészegyesület és az 
Artistaegyesület rendez a kitűnő kémikus szá
mára. Nagyon érdekes, hogy egy darabban 
lépnek fel: Rótt, Rátkay, Csortos, Kabos, Ró
zsahegyi, Titkos, Biller és Sarkady. Ez a darab 
pedig: a Katicabogár.

AMwhnt ríTFlerw) erMft, perm <■» nwyrna 
asönyegek, valamint aatfk katnroa 

olcsóbban mint bártól

Mntlkark R.-T.
(Sternberg Z. J.)

VII., Dob ucea 31. az.
(Kaztnesy-atcat saroktslet)

Régi keleti asénvegekért éa antik 
bátoroké t nagy irat flaetkak

Scitovszky belügyminiszter 
kijelenti, hogy ősznél előbb szó 
sem lehet a fővárosi reform par

lamenti tárgyalásáról CORVIN ÁRUHÁZ

Az uj budapesti választások terminusa 1929 április
A múlt héten érkezett le a városházára 

Scitovszky Béla belügyminiszter leirata egyes 
fővárosi üzemek megszüntetéséről. A belügy
miniszter leiratában jóváhagyta a közgyűlés 
döntését és igy több üzem szűnik meg már a 
legközelebbi jövőben. Ezzel a döntéssel kapcso
latosan híre jár, hogy további üzemmegszün
tetésekre kerül a sor.

SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER 
akit ebben az ügyben megkérdeztünk, a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— Leiratomban közöltem, hogy a fő
város közgyűlésének egyes üzemek meg
szüntetése tekintetében hozott határozatát 
általánosságban jóváhagyom. A jóváhagyás 
értelmében megszűnik a községi épületek 
és a községi berendezések javítóműhelye, a 
községi konyhakerti gazdaság ,a fővárosi 
faárugyár, az Első Magyar Szállítási Válla
lat, a Ruha- és Cipőüzem, megszűnik to
vábbá a zöldségárusitó üzem, amely a köz
ségi élelmiszerárusitó üzembe olvad. Ezzel 
azonban a magam részéről az üzemi kér
dést elintézettnek nem tekintem. Én ugyanis 
arra az álláspontra helyezkedem, hogy

csak azok az üzemek tarthatók fenn, 
amelyek szociális Igényeket és tömeg

szükségletet elégítenek Id.
A községi üzem fölösleges konkurrenciát 
csinálhat az adófizető kisiparnak és a kis
kereskedelemnek. S ebben az irányban te- 
htá további tárgyalásokra van szükség, 
amelyek során az üzemi kérdést alaposan 
meg kell vitatni.

A belügyminiszter tehát nyilatkozatában 
megsürgeti az üzemek további fokozatos 

megszüntetését.
Közbevetően megkérdeztük .hogy a községi 
élelmiszerüzem is a megszűntetésre Ítélt üzemek 
között szcrcpel-et A következő választ kaptuk:

— A községi élelmiszerúzem fentartását 
továbbra is szükségesnek tartom, hang- 
suyoznom kell azonban, hogy

kizárólag tömegélclmező cikkek árusí
tásával szabad foglalkoznia.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint még e héten beható tárgyalások indul
nak meg a főváros vezetősége és a belügy
minisztérium között az üzemek további foko
zatos megszüntetéséről. E tárgyalások során fog 
dönteni a belügyminiszter arról a kérdésről is,

fővárosi üzemek részvénytársasági formá
ban egyáltalában müködhetnek-e?

E kérdés eldöntése előtt Scitovszky belügy
miniszter átvizsgálja a Beszkárt egész üzlet
menetét. A belügyi kormány végleges döntése 
elé politikai körökben is nagy érdeklődéssel 
tekintenek.

oly termőwetadta, kiváló hatású bőrápolószer, mely kivonja a pórusokban felgyülemlett 
tlaztátlanságokat, elősegíti a bőr legfontosabb feladatát — annak normális légzését; növeli 
a bőr szöveteinek aktivitását; a benne levő vőredényeket fokozottabb munkára serkenti, 
■ ezáltal megerősíti s üdén tartja. Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörsenéseket, 
bőrhámlásokat A bőr zsíros fényességét megszünteti, a zsíros mitesszereket kiszorítja. 
Rendszeres használat mellett a kezdődő ráncokat kisimítja; s visszaadja a bőrnek eredeti 
fiatalos ttdeségét Ctodd/afo-f hatása már egyszeri alkalmazása után is tapasztalható. Próba* 
csomag használati utasítással 50 fillérért kapható minden gyógyszertárban, drogéria, illat* 
szer ős kozmetikai szak üzletben. Ahol esetleg nem volna, oda e hirdetésre való hivatkozás
sal 76 fillér postabélyeg beküldése ellenében bérmentve megküldeti a .MMlCNSülla** rf.

—n, i. rorntm n-

Vígszínház
pénteken, nombaton é» vasArnnp Április ts, 14 é» tB-én a

MAX KHBM1AKDT
vreetísn alatt flK

THEATER IN DÉR JOSFFSTADT 
 társulatának vendégjátéka

A jegyeket áruházunk összes 
pénztárainál P 1.50ért árusít, 
jak, mely összegben a teljes 
uzsonna (kávé, tea varpj csoko- 
Iádé süteménnyel is benfoglal- 

tatik

IINDEN mtlrüVK
HOZ CT í 3SÍ» JE

GYET ADUNK KI

A beszélgetés során szoba került a fővárosi 
törvényjavaslat beterjesztésének kérdése is. 
Scitovszky belügyminiszter ezeket mondotta:

— A fővárosi törvényjavaslat előkészítés 
alatt áll. Én mindenesetre szeretném ezt a 
törvényjavaslatot még a nyári szünet előtt 
a képviselőház elé terjeszteni.

arról azonban szó sem lehet, hogy ez 
a hatalmas reformjavaslat még a nyári 
szünet előtt letárgyalható is legyen.

Arról azután ,hogy az őszi hónapokban mi
kor lesz a fővárosi törvényjavaslat kitűzhető 
a képviselőház napirendjére, most még nem 
nyilatkozhatom, mert hiszen a képviselőház 
munkarendjének a megállapítása a minisz
terelnök ur feladata.

Poltikai körökben ezek után bizonyosra 
veszik, hogy

az 1928 december 31-én lejáró mandá
tumokat feltétlenül meghosszabbítják

és az uj községi választások megtartására 
legkorábban 1929 áprilisában, tehát csak egy 
év múlva kerül sor.

Kedden, 
április 10-én 

délután'[,5 órakor 
és a következő napokon

Áruházunk büfféjében
(II. emelet)

Háromszáz négyszögöles 
erdőtűz a Hűvösvölgyben

A husvét hétfői verőfényes napon a hűvös
völgyi kirándulók körében nagy riadalmat kel
tett egy erdőtűz, amely közvetlen a hűvös
völgyi Balázs-vendéglő hátamögölt elterülő, a 
székesfőváros tulajdonát képező tölgyesben tá
madt.

Az erdőiüret minden valószínűség szerint 
egy kirándulótársaság okozhatta, akik a déli 
órákban ebédfőzéshez tüzet raktak s távozásuk 
után nem oltották el az izzó zsarátnokot, amely 
lassanként lángra kapva, lángralohbantolta a 
közeli bokrokat. Az élő cserje, bokor és fiatal 
fák

nagy lánggal, hatalma* füsttel kezdtek 
égni

és az egyre jobban terjedő tűz fénye és füst
felhője ygyszólvánteljesen elborította a Hűvös
völgy közeli erdőrészletét.

A kirándulók közül néhányan teiefónotn ér
tesítették a központi tüzőrséget, ahonnan 
Klrschmann Ádám segédtiszt vezetésével vonult 
ki a központi I., II., valamint a III. kerületi 
őrség is. A tűzoltók segítségére sietett több ki
rándulótársaság is, nagy felkészültséggel lát
tak hozzá a veszedelmes erdőtűz oltásához, 
és rövidesen sikerült is.

a háromszáz négyszögMca területen 
már pusztító s már-már katasztrofálissá fajuló 
erdőtüzet megfékezni és eloltani. A rendőrség 
megindította a nyomozást a tűz keletkezésének 
felderítése végett.

I
rendezünk
20Mannequinközretnü- 
ködésével a legújabb

Szépség
glóriája tflndökllk 

az Ifjúság feje fölött!
Késő öregségéig megóvhatja e 
glória fényét, ha arcbőrének 
egészségére fokozottabb gondot 
fordít, mert a női arobőr szép
sége szoros összefüggésben van 
annak egészségével. Ápolja, gon
dozza tehát szépségét s MIMIM 
no rentfszorooM MmtHltozzo 
masat, a

jr

kerülnek bemutatásra

Fantózia-modelleket ez alka
lommal mellőztünk, mivel az 
uralkodó gazdasági viszonyok 
között azokatamugyis csakke- 
vesen vásárolhatnák. Inkább 
azt mutatjuk meg. hogy kevés 
pénzért is előkelőén és ízlé
sesen öltözködhet. Kollek
ciónkban természetesen ismét 
szerepelnek neves francia és 
német divatházak eredeti 
kreációi, a modelek túl
nyomó része azonban saját 

műhelyeinkben készült.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ

a körutak

nngy szenzá- 
Fercncváros- 
vcreségének

A körúton folytatták 
a húsvéti serleg

mérkőzést! ...
Pofonok özöne a járdán — 

Kiegyenlített a Ferencváros
Ha nem volna kötelességünk hétfőn reg- , 

gél pontosan beszámolni közönségünknek a 
vasárnapi sporteseményekről, sohasem ten- 
nők be lábukat a pályákra. Hát nem volna 
pazarlás négy öt pengőket leszurkolni a pá
lyák pénztáránál, amikor az esti órákban 
bőséges információkat kaphatnánk a mécs
esek lefolyásáról a lapok kiadóhivatalának 
körúti kirakatai előtt? Óh, dehogy is gondo
lunk ini a kirakatokban kiakasz.tott „hír
szolgálati plakátokra", mert ember legyen 
az, aki ezekből a zagyva „beszámolókból" 
kiokosodik. Hanem az élő emberi ajkakról 
elhangzott .,objektív" mercstudósitások és az 
azt követő viták, amelyek nem egyszer 
„csattanót** befejezést nyernek, valóban él
vezetes szórakozást nyújtanak 
sport közönségének.

Husvét vasárnapján Ismét 
dója akadt a pesti utcának. A 
nak a Sabariától elszenvedett ____
riasztó Ilire a kora esti órákban megmoz
gatta az erősebb nemhez tartozó ifjúságot. 
A poszton álló rendőr már kétszer is szét
zavarta a futballrajongókat, ám hasztalan ; 
őt perc múlva már ismét a tizenegyes jogo
sultsága volt a téma a kiadóhivatal plakát
jai előtt.

Azonban — amint a beszélgetésből kide
rült — ezúttal nem a Sabária volt a bajnok
csapat ellenfele, hanem az örök rivális : a 
Hungária. Egymásután került bonckés alá 
„Mari néni", Amseit, sőt Kohut, mig a másik 
részről

a szegény ártatlan Konrád bizonyára 
csuk lőtt.

aki pedig nem Is játszott vasárnap. ’A kis 
Haart sem kimélto meg a nem túlságosan 
objektív kritika, pedig a Hungária jobbszél- 
6Ője nagyon jól játszott vasárnap.

Szó szót követett és egyszerre

■ tömeg közepén hatalmas csattanás 
hallatszott.

Nehéz volna ezt másnak, mint pofonnak 
minősíteni. Ez valószínűsíti azt is, hogy egy 
pillanat múlva elcsattant a „kiegyenlítés" 
is és

néhány perc alatt olyan parázs vereke
dés támadt az utcai plakátok előtt, hogy 
a rend éber őrei csak a legnagyobb ne- 
héaségek árán tudták a járdát megtisz

títani.
•< körúton a Ferencváros fölényesen győ- 

iött...

Az Attila kiverte a III. kerü
leti FC-t a Magyar Kupából 
Attila—111. kér. FC 2:1 (1:1)

Miskolc, április 8.
(A Hétfői Napló tudósitójánka telcfonjelen- 

fisé.) Nagyszámú közönség érdeklődése mel
lett játszották le a husvétvasárnap Miskolcon, 
a nép-kerti sporttelepen a Magyar Kupa egyik 
elődöntő-mérkőzését, amelyen a hazai csa
patnak a ///. kér. FC volt az ellenfele. A nívós 
mérkőzés egyenlő erejű ellenfelek küzdelmét 
mutatta és az 1:1 arányban végződött első fél
idő után nz Attila közönségének biztatására 
hatalmas finisbe fogott és sikerült is n mérkő
zést a maga javára eldönteni. A győztes csa- 
Íat góljait Povolny és Pruha, a III. kerületle- 

ét pedig Konyor rúgta.

A Slovan Debrecenben 
kikapott, Miskolcon dön

tetlenül játszott
Slovan- Attila 1:1 (0:0)

(A Hétf:i Napló tudósítójának telcfonjelen- 
lése.) Ar. Attila a Slovan debreceni játékának 
hatása alatt elbizakodottan indult a küzdelem
be A bécsi csapat technikai fölényben volt. A 
gólokat Lckl, illetve Fricsz rúgta.

Bocskay - Slovan 7:1 (4:1)
Debrecen, április 8.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A bécsi Slovan vendégjátéka csalódást 
keltett Debrecenben. A Boeskay fölénye már 
az <lsó félidőben kirívó volt és a debreceni 
együttes szünet után még liutványozottabb 
mértéken mólvitette ki győzelmét. Meglepően 
jól játszott a debreceni csatársor, de uhszolut 
lahdabiztosiuik mutatkozott a Bocskay vé
delem is._hmMm■■■■■hmm■■■■■■■■■mmmm■ ftv ■ < Ul|uu un gáti i vein, riat uujuK ironman. Hoiznaucr a csomóból ki-

A Ferencváros —Hungária 
mérkőzés H-ik félidejében 
dőlt el a Húsvéti-serleg sorsa
A derbyt 2:1 arányban Ferencváros, a serleget 
a Hungária nyerte — Hungária csak az utolsó 
percekben törte meg Újpest ellenállását — Sabaria 
4:1 arányban lelépte a tartalékos Ferencvárost, 

Újpest ellen 3:3 arányú döntetlent játszott
Lezajlottak a húsvéti serlegmérkőzések, 

négy vezető csapatunk komoly és szép 
küzdelmek keretében csapott össze, hogy 
valamelyikük a Húsvéti serleget és a vele 
járó 11 aranyérmet elnyerje, örvendetes 
jelensége volt a mérkőzéseknek, hogy bár 
voltak zökkenők a csapatok teljesítményé
ben, alapjában véve ezek a mérkőzések 
mégis csapataink javulásáról tettek tanú
bizonyságot. All ez elsősorban a Ferenc
városra, amely úgy látszik, túljutott gyen- 
geségi periódusán, mig a Hungária, a 
Sabaria és Újpest felett kivívott győzelmé
vel aratott elismerést. A Sabaria pedig ép
pen a Ferencvárossal szemben mutatta meg 
oroszlánkörmeit, Újpest masszív csapata 
pedig gyenge kezdés után tette vitássá Hun
gária győzelmét és Sabaria elleni döntetlen 
eredményét.

Vasárnap: 
Hungária— Újpest 

4:3 (1:0)
Amikor a mintegy húszezer főnyi közönség 

ásitozva szemlélte a két csapat érdekesnek in
dult, de rövidesen az unalomba fűlt mérkőzé
sének sivár első félidejét, még senkisem gon
dolta volna, hogy a meccs másik fele igazi, 
vérbeli futbnllcsatát fog eredményezni. A mér
kőzés utolsó negyvenöt perce valóban kihozta 
a pályán küzdő huszonkét játékos teljes tudá
sát és az utolsó percig kétes kimenetelű játék a 
mérkőzés végét jelző bírói fütty elhangzásáig 
le tudta kötni a figyelmet.

A kemény csata a Hungária javára dőlt el. 
Tegyük hozzá: megérdemelten. Már a mérkőzés 
első percei is azt a benyomást keltették, hogy 
a két fehér csapat egyszerűen le fogja rohanni 
nagy ellenfelét. Ez volt a látszat. A valóság el
lenben az volt, hogy a győztes csapatnak már 
régein nem kellett ennyire megküzdenie a győ
zelemért, mint ezúttal. A Hungária Őndrukke- 
reinek a felállításnál a Haar-Tritsz jobbszárny 
miatt támadtak balsejtelmei, holott Tritz meg
lepő aktivitásról telt tanúbizonyságot, mig 
Haar — ha nagy dolgot voltaképen csak a má
sodik félidőben produkált is — nagyon jól el 
tudta látni feladatát. A bajok kutforrását ellen
ben a védelemben kell keresnünk. Egy mérkő
zésen. sőt egy félidőben két öngól-végtére is 
nem mindennapi eset. Mentséget természetesen 
nem nehéz találnunk. Hiszen Fehér egy alig 
gyógyult gyomormérgezésből lábalt ki az el
múlt* napokban. A védelem többi tagjainak pe
dig egy-egy gyönge pillanata is elég volt ahhoz, 
hogy a fürge újpesti csatárok egy-egy rajta- 
ütéssrerü betörésre rést találjanak a kék-fehé
rek első védelmi vonalán. Pedig az agilis 
Schneider Pepi ugyancsak dolgozott, hogy csa
pata a győzelem felemelő érzésével vonuljon le 
a pályáról. Konrád hiányát erősen megérezte a 
kék-fehér legénység és igy a Hirzer—Kvarek- 
kettősre birony elék nagy feladat hárult.

Beszéljünk most már egy keveset a lila-fehé
rekről és állapítsuk meg .hogy a mérkőzés 
második félidejében végzett teljesítménye alap
ján egy döntetlen eredmény lett volna esedé
kes. Ha az együttes összmunkája ellen vannak 
is némiképpen jogos kifogásaink, az egyéni 
teljesítményt illetőén dicsérő jelzők illetik meg 
a csapat tagjait. All ez elsősorban Benedára, 
Fogl //.-re, Borsánuira, Lutzra, P. Szabóra — 
hogy csak n legjobbakat említsük. Hogy azután 
" futballsnerencse sem kényeztette el tulsúgo. 
san Újpest fiait — azt még a legnagyobb el
lenségeik is elismerik

Egy tizenötpcrces Hungária-ostroinmal indult 
* mérkőzés. A Haar—Tritz—Skvnrek-trió őssz- 
láléka mindjárt az első percekben eredménnyel 
kecsegtet, ám Fogl II. az utolsó pillanatban 
ment. Hirzer ront el most egy ziccert, majd 
Tritz éles lövését Beneda teszi ártalmatlanná. 
Veszélyes szituációt teremt P. Szabóval egy jól 
irányította korner, de a támadt tumultusban Fe
hér mégis kihalássza a veszélyes labdát. A gól 
soká várat magára, végre is a 35. percben

Skvarek a Hlrzertrtl kapott labdát a rosszul 
helyezkedő Beneda mellett védheteflentil 

a hálóba Juttatja.
Félidő: 1:0.

A második félidő első percei már előre
vetették a nagy játék árnyékát. Mindkét rész- 
ről egv-egy kitűnő gólhelyzet adódik. Ezek

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy___________ _______________ __ a 
pompás tavaszi idő mindhárom alkalommal 
pártfogásába vette egyesületeinket, és min
den egyes alkalommal a közönség tízezreit 
csábította ki ezen mérkőzések megtekinté
sére, úgy megállapíthatjuk, hogy ezen ser
legmérkőzések úgy sport-, mint anyagi 
szempontból futballsportunknak a legtelje
sebb sikert biztosították annál is inkább, 
mert csak a Ferencváros—Hungária-mérkö-, 
zés II. félidejében egy gólon dőlt el a serleg 
és vele all aranyérem sorsa.

A Húsvéti-serleg mérkőzések végeredmé- 
npei:

Hungária 4 pont (8—6). 
Ferencváros 4 pont (7—7). 
Sabaria 3 pont (8—7). 
Újpest 1 pont (8—11), 

azonban kiaknázatlanok maradnak. Az 5. perc
ben Újpest kornerhez jut.

P. Szabó sarokrúgását a szorongatott Fe
hér fogni akarja, ám a labdát szerencsétlen 

módon saját kapujába boxolja.
Megtörtént a kiegyenlítés Újpest egymásután 

indul rohamra és Lutz akciója már-már ered
ményesnek látszik, amikor a labdáért hátravo
nult Hirzer villámgyorsan kiugrik, átemeli a 
labdát Benedán és

Fogl n. már nem tudja befogni a kapus 
mögött a hálóba guruló labdák

Tritz bombája a kapu mellett talált kiutat és 
Haar is kihagy egy ziccert. Most Újpest veszi 
ismét ostrom alá a Hungária kapuját. A 29. 
percben tumultus támad Fehér kapuja előtt.

Schnelder Fehér kezének Irányítja a lab
dát, amely bepattan saját kapujába.

Az eredmény: 2:2. A Hungária csatárlánca 
döntő rohamra indul. Haar gyorsan lefut, pom
pás beadására azonban senki sem startol és 
Beneda. a magas labdát szépen lehúzza. A 35. 

........................................................................  ’ a percben ismét Haar iniciativ akciója köti le 
figyelmet.

A kistermetű szélső csatár Fogl H.-őt kicse
lezve, akcióját lűvéssel fejezi be és a labda 
a következő pillanatban a bálóban táncoL 

(3:2.)
Újpest offszájdot reklamál és ezért néhány per
cig késik is az újrakezdés. Újpestnek mintha 
igaza volna, hiszen a határbiró is offszájdot 
jelzett zászlójával. Ám a biró gólt ítél és Új
pest dacosan folytatja ostromát. Egy perc sem 
telik el és

Auernek az ellenkező sarokba irányított 
csodás fejesét Fehér nem tudja elfogni.

Három-háromra áll a meccs és már csak két 
perc van hátra. Újpest drukkerhadának már- 
már felcsillan a szeme a Hungária kapuja előtt 
támadt izgalmas jelenet láttán, ám Spitz iveit 
lövését Fehér robinzonáddal menti. A helyzet 

aegy pillanat múlva azonban megváltozik és 
meccs utolsó percében

a Hirzer—Skvarek—Trltz-triő összjátékából 
Tritz távolról irányított eredményes lövé

sei eldönti a meccs sorsát.

Sabária — Ferencváros 
4:1 (3:0)

Az a körülmény, hogy a Ferencváros Amseit, 
Bnkoui, Fuhrmann és Rázsó helyén Huber, 
Lyka, Fröhlich és Koszta személyében tartalé
kokkal állt fel, talán megmagyarázza a súlyos 
vereséget, de semmiképpen sem rpenti. A hús
véti serleg kiírása alkalmával kikötötte az ala
pító, hogy minden egyesület legjobb csapatával 
köteles kiáltani cs igy önmagára vessen a 
Ferencváros vezetősége, hogy ennek a csúfos 
és megérdemeli vereségnek kitette a csapatát 
azáltal, hogy krekkjeit a Hungária elleni talál
kozóra tartogatta.

A mérkőzés egyébként a húsvéti serlegmér
kőzések között a leggyengébb sportot nyúj
totta. A Ferencváros tartalékos fedezetsora 
nem tudta használható labdákkal ellátni a csa
társort, amely Fröhlich vezetése alatt nem 
tudta feltalálni magát. Kínos bizonytalanság, 
kapu előtti tehetetlenség jellemezte a csatársor 
játékát és ha Weinhardt cl nem számítja ma
gát Lyka szabadrúgásánál, úgy még a tisztelet
gólt sem tudta volna megszerezni. Egyedül 

Hungler, Takács II. és Tural állottak feladatuk 
magaslatán, de társaik tehetetlensége folytán 
ök is csakhamar kedvüket vesztették.

Ezzel szemben jól esett látni a Sabaria friss, 
lendületes játékát. Bár a belső trió még mindig 
nem a régi, de mentségére szolgáljon, hogy az 
első félórától eltekintve — amikor a biró Mé* 
szóróst teljesen indokolatlanul kiállította 
10 emberrel küzdötte végig a mérkőzést. Eddig 
alig 23 p<rc alatt három gólt lőtt a Sabaria 
csatársora és ki tudja, mi lett volna az ered
mény, ha a bírói önkény meg nem fosztja tör
ténetesen egyik legjobb emberétől. A védelem
ben a fiatal Kovács messze kimagaslott a me
zőnyből válogatott nívón mozgó pompás játé 
kával. Prém kitűnő segítőtársa votl, mig a fe
dezetsorban Bars váratlan formajavulása tűnt 
fel. A csatársor ezúttal sokkal jobban játszott, 
mint a Hungária ellen, különösen a balszámy, 
mig a jobboldalt tartalék Kása igazolta képes
ségeit, bár sokszor túlságosan önző.

Sabaria támadással indul a játék és már a 
3. percben Mészáros behúzott labdája Lyka 
testéről a kifutó Huber mellett a hálóba gurul. 
(1:0) A Ferencvárost nem zavarja a váratlan 
gól, sorozatos támadásaival mintegy 20 percen 
keresztül kezében tartja a játékot, de Kohut 
két Ízben is hibáz A 22. percben Mézsáros tisz
tára játsza Stofliánt, Huber csaknem a 16-os 
vonalig kifut, de Stofflán mellette gólt lő. (2:0) 
Alig kezdik ujra a játékot, Mészáros szökteti 
Kását, ennek beadásnak szánt iveit labdája 
Huber feje fölött a kapuba esik. (3:0) A 29. 
percben Obitz beletalpal Mészáros lábába, akt 
megsérti őt, mire a biró Mészárost kiállítja. A 
Sabaria most 10 emberrel fölénybe kerül, de a 
belsők rendre hibáznak. Az utolsó percekben 
a Ferencváros kerül frontba, de a Sabaria vé 
delem mindent ment.

A második félidőben Túrái megy centerbe, 
Fröhlich pedig hátra és a játék biztatóan in
dul, mert Lyka 40 m-es szabadrúgása a korán 
startoló Weinhardt feje fölött hálót ér. (3:1) 
Ferencváros erősen támad, a 9. percben Túrái 
fautolja a Basst, mire a biró Túráit, aki előző
leg Weinhardtot is megrugta — kiállítja. Az 
erőviszonyok kiegyenlítődtek, a játék nyilt jel
leget ölt, amikor a 14 percben Tárnokot lövő 
helyzetben a ferencvárosi védelem faultolja, a 
megítélt 11-est Prém góllá értékesíti. (4:1).

Lassan besötétedik, a játék erősen huulámzó, 
a Sabaria a védekezésre fekteti a súlyt és si
kerül

teljes sötétségben
az eredményt megtartani, bár Szedlacsek és 
Kohut jó hleyzetekben javíthattak volna a 
csúnya vereség eredményén.

Hétfőn:
Sabaria—Újpest 3:3 (1:1)

A két csapat legénységének húsvéthétfői ta
lálkozása korántsem tudta kielégíteni a két 
nagy együttes nagyszámban felvonult hivősere
gét A mérkőzést kritika szempontjából két 
részre kell osztanunk, mig az első félidőben a 
pihentebbnek látszó és jobb kondícióban ki
álló Sabaria fölényes játéka ellenére sem tudott 
megközelítően is veszélyes támadásokat intézni 
Újpest' kapuja ellen, addig a lendületes stílust 
képviselő újpesti támadósort nem egyszer a bal
szerencse ütötte el a sikertől. A második fél
idő heves, nem egyszer kíméletlen játékának' 
áldozatául esett Újpest két kombattáns har
cosa, Auer és Száger. A két futbalista még sze
rencsét próbált a széleken, azonban csakhamar 
feladták a reménytelennek látszó küzdelmet és 
elhagyták a pályát. Újpest ezután 9 emberrel 
hősies küzdelmet folytatott, hogy a Sabaria 
Szerzett előnyét kiegyenlítse, ami sikerült is és 
és a Sabaria kénytelen volt a már megnyertnek 
látszó mérkőzést a kezéből kiengedni.

Vasárnap HungAria-utl pálya 
délután 5 órakor

Hungária-Bástya
I. ligabeli mérkőzés

A Sabaria csapatában főként a támadórészen 
voltak érezhetők folytonossági hiányok. Ál
landó harcban úgyszólván csak a két két szélső, 
Tárnok és Buresch voltak, Mészáros és Holz- 
bauer csak a mérkőzés egyes fázisaiban elégí
tettek ki, mig Stoflán néhány igazán szép ak
ciójától eltekintve, keveset mutatott. A fedezet
sorban Pesovnok volt a legjobb ember, mig a 
közvetlen védelemben Weinhardt produkált 
csodás dolgokot. Újpestnek ezzel szemben ép
pen a támadás volt az erőssége. A két szélső* 
csatár, Ströck és P. Szabó tudása teljes fényes
ségében csillogott. Aucr és Száger sérülésükig 
méltó partnereik voltak. A fedezetsorban külö- 
lönösen Borsányi játéka vonta magára a figyel
met, de a Beneda—Fogl II.—Fogl Ilii, össze* 
állitásu közvetlen védelem is megfelelt.

A mérkőzés újpesti támadásokkal Indult. 
Ströck gyönyörű beadását a belsők elengedik, 
de P. Szabó ráslartol, Auernek paszol, utóbbi 
lövése mellé megy. Újpest továbbra is támad. 
A hatodik pereben P. Szabó lefut *és a hátulról 
hirtelen kiugró Száger lövése védhetetlenül ta- 
’ál utat Weinhardt kapujába. A tizenötödik 
percben Aucr kiszökik, éles lövése a kapufáról 
visszapattan, de a befutó Jakube fölé lő. Igazi 
nagy helyzet volt. Ezután Aucr, majd P. Szabó 
hibáz, de a kővetkező pillanatban már a Saba- 
riát látjuk frontban. Holzbauer a csomóból ki-
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ugrik, lövéséi azonban Beneda fogja. Sorozatos 
szombathelyi támadások következnek ezután 
anélkül, hogy ezek sikerrel kecsegtetnének. Jó 
negyedóra telik cl, mig Újpest csatársora ismét 
szóhoz jut. Az utolsóelőtti percben a Sabaria 
csatársora ismét kitör és Tárnok fejese meg
hozza a ktegyenlitő gólt.

Félidő 1:1.
Szünet után ismét a Sabaria a támadó fél. Bu
resch beadását Stoffián Beneda megtámadásá
val igyekszik elérni, azonban eredménytelenül. 
Újpest erőteljes támadó akcióit Weinhardt egy
másután háromszor is elhárítja. A huszadik 
percben Buresch beadását Stoffián átlépi, de a 
résen álló Holzbauer váratlan lövéssel vezetés
hez juttatja a Sabariát (2:1).

Újpest most erősít. Tumultus támad a Saba
ria kapuja előtt. A vehemens közelharcnak 
három sebesültje marad a porondon Újpest ré
széről. Az erős játék Újpestnek még több em
berét is harcképtelenné teszi. Auer beáll ugyan, 
de helyette viszont Száger vonul le a pályáról 
sántítva. Mindkét játékos a széleken próbál 
statisztálni, de hasztalan, néhány perc múlva 
végleg elhagyják a pályát. Újpestnek kilenc 
embere marad a harcban. Ströek és I’. Szabó n 
mezőnyben próbálkoznak, úgy látszik sikerei. 
Az ellaposodott játék a harmincegyedik percben 
kél újra életre, amikor a Sabariának egy újabb 
akciója meghozta a sikert. Stoffián gyönge ki
adását Buresch fogja, utóbbi lövését Beneda 
már nem tudja védeni. (3.1).

A harmincötödik percben P. Szabó villám- 
gyorsan áttöri a védelmet, a közbelépő Weln- 
hardton átemeli a labdát és éles szögben irá
nyított lövése pompás gólt eredményez. (3:2).

Újpest most minden erejét összeszedve, ki
lenc emberrel erőteljes finist diktált. A negy
venedik percben P. Szabó remek akcióját lö
véssel fejezi be. A labda Weinhardt kezéből ki
esik és a befutó Jakube pompás lövéssel meg
szerzi a kiegyenlítő gólt. Az utolsó percek is
mét a Sabariáé. Újabb eredmény azonban már 
nem adódik.

Ferencváros—Hungária 
2:1 (2:0)

Hatalmas érdeklődés előzte meg a két ősi 
rivális találkozását, ez a találkozó azonban csak 
részben elégítette ki a derbymérkőzések ínyen
ceit. A csapatok négy napon belül, három erős 
mérkőzéssel a lábukban fáradtan mozogtak és 
már az a körülmény, hogy a Ferencváros az 
első tiz percben 2:0 arányban vezetett, elrönteni 
látszott a mérkőzés sorsát. A Hungáriát a gyor
san bekapott két gól érthetően idegessé, kap- 
kodóvá tették. A játék ezen részében a Ferenc
város szuverén ura volt a helyzetnek, de mint
ha a gyorsan elért két gól fejébe szállt volna 
á csapatnak, képtelen volt további eredményt 
elérni.

így történt, hogy a második félidőben a Hun
gária magára talált és az első percekben elért 
góljával nemcsak egyenrangú ellenfél volt, ha
nem határozottan jobb is volt a Ferencváros
nál. Ha a fedezelsora a támadások folytonos
tógát biztosítani tudta volna, legalább is dön
tetlenné tehette volna a mérkőzést.

A győztes csapatban külön fejezet illeti meg 
Bukovinák első félidőben nyújtott klasszikus 
teljesítményét. Mellette Fuhrmann tetszett, mig 
á védelemben Takács I. erélyével, Hungler 
technikájával tűnt fel. A csatársorban Szedla- 
esak-‘— Kohut szárny volt a jobb, mig a Takács
II. ezúttal gyengébb teljesítményt nyújtott.

A Hungária vereségéi elsősorban széteső fe
dezetsorának köszönhette. Kiéber az első fél
időben teljesen eltűnt a mezőnyben és Schnei- 
derrel együtt csak a második félidőben javul
tak fel. All ez a közvetlen védelemre is, ahol 
Kocsis—Mandl hátvédpár kínos bizonytalan
ságról tett tanúságot. A csatársorban csak Hir- 
zer és helyenként Skvarek felelt meg, de 
Braunnak is voltak jó momentumát.

A játék Ferencváros támadással indult, soro
zatos támadások után az 5. percben téves 
bírói Ítélet folytán a Ferencváros kornerhez 
jut, Koszta labdáját Takács II. behúzza és 
Szedlacsek a hálóba fejeli (l.O). Hungáriát 
megzavarja a váratlan gól és kapkodó védel
mének jóvoltából a 9. percben Bukbvl magas 
labdájára Fehér kifut, Kocsis ezt észre nem 
véve hátrafejel s a befutó Kohut a labdát az 
üres kapuba gurítja (2:0). Ferencváros nem 
lankadó érövei folytatja a támadásait, a Hun
gária védelem csetíik-botlik, a 25. percben ki
tűnő helyzete akad Tarainak, e-ónban lövése 
kapufát ér. Jellemző a Ferencváros fölényére, 
hogy a Hungária csak a 30. percben indítja el 
első támadását, de Tritz jó helyzetben hibáz. 
A hátralévő negyedóra is Ferencváros támadó 
sok jegyében telik el. de most már a Hungária 
védelem biztosan szerel.

Helycsere után ismét Ferencváros lép fel 
támndóiag, azonban az 5. percben Bukóul fel
buktatja Jenyt a tizenhatos vonalon belül, a 
bt ró 11-est Ítél, amelyet Hir zer góllá értékesít 
(2:1) A Hungáriát felélénkiti az eléri eredmény, 
úgyszólván

percek alatt klasszisokkal javul az egész 
csapat,

különösen a fedezetsor és a meg-megujuló tó 
madások nemcsak zavarba, de komoly veszélybe 
is hozzák Amsei kapuját, azonban Jeny és 
Braun jó helyzetekben hibáznak. A Ferencváros 
ésak szélsői lefut sn utján kísérletezik, azonban 
Kohut kapu fölé lő. mig Kosztól Mandl szereli 
Még Kohut offszcidizü lefutása és kapufalövése 
hozza veszélybe Fehér kapuját, amely utón a 
játék ellaposodik, mintha mindkét fél az ered
mény megtartására törekednék.

A Hungária mert megnyerte a Husvétl-serle- 
|et, a Ferencváros, mert megnyerte a mérkőzést

„Remény van Homonnay Márton 
ügyének kedvező elintézésére'1 

— mondotta Scitovszky Béla belügyminiszter 
a Hétfői Naplónak

Amikor Homonnay II-nek, a legjobb magyar 
vizipólójátékosnak kivándorlási szándéka nyíl- 
városságra került, az egész magyar sporttársa 
dalom egy emberként fogott össze, hogy Ho
monnay II-nek ittmaradásál és az amszterdami 
olimpiászon leendő részvételét biztosítsa. Nem 
kell magyaráznunk, hegy mily nagyjelentőségű 
nemzeti érdek parancsolja azt, hogy Homonnay 
II, a szimpatikus magyar fiú, aki oly sok ma
gyar dicsőség részsese, megmaradjon a magyar 
sport kötelékében és ezzel elősegítse a magyar 
színek olimpiai diadalát.

Most abban a helyzetben vagyunk, hogy kö
zönségünknek az akció küszöbén álló sikeréről 
számolhatunk be. Homonnay Márton sorsa 
néhány napon belül el fog dőlni és bízunk 
benne, hogy a magyar sporttársadalom óhajá 
nak megfelelően.

Scitovszky Béla belügyminiszter — mini 
azt lapunk munkatársának kijelentette, —- 
figyelemmel! kíséri a világ legjobb vízi- 

pólójátékosának sorsát 
és néhány napon belül bizonyára kedvezően 
fog eldőlni ez a magyar sport olimpiai szerep
lésére oly rendkívül nagyfontosságu kérdés.

Ebben az ügyben megkérdeztük 
SCITOVSZKY BÉLA 

belügyminisztert, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának ;

— Én kiadtam az utasítást, hogy keresse
nek egy olyan lehetőséget, amellyel ez a kí
vánság teljesíthető.

Még ezen a héten referálni fognak ne
kem Homonnay Márton ügyében, ame
lyet — megvallom ’ magam Is szeret
nék közkívánatra kedvezően elintézni.

Itt minden attól függ, hogy nincs-e a kér
dés megfelelően kedvező elintézésének tör
vényes akadálya. Ha törvényes akadályokba 
ütközik a kérés teljesítése, akkor természe
tesen nem tudok rajta segíteni, mert hiszen 
a törvényt mindenkinek respektálnia kell. 
Az ügyosztály már a legközelebbi napokban 
elém terjeszti a Homonnay Márton ügyéről 
szóló referátumot és

én máris kejclenthetem, hogy van re
mény a kedvező megoldásra.

47 :43 arányban az angolok nyer
ték a Cambridge-Budapest főiskolai 

atlétikai viadalt
Weigthmann Smith vasárnap is 15 mp.-re futotta a 110-es gátat 
— Green 4 p. 06 mp.-cel nyerte az 1500 méteres futást — 
Rinkel hármas győzelmet aratott — Késmárky 183 cm.-es ugrásával 
nyerte a magasugrás meghivásí számát — A KAOE 4xí00-as 

stafétája legyőzte a Cambridge! főiskolai ailélaegyíittest
A Cambridge—Budapest főiskolai atlétikai 

viadal második napja a várakozásnak megfe
lelően folyt le. Bár a sulydobás holtversenye 
és Tóth gyenge magasugrása révén biztos pon
tokat adtunk le, meg lehelünk az eredménnyel 
elégedve, mert futóik tudása oly kétségbevon
hatatlan fölényt jelentett számukra, amelyet 
ügyességi atlétáink nagyobb tudása sem hozha
tott be.A legnagyobb sikert ismét a megveszte- 
getően szép stílusban futó délafrikai Weight- 
mán Smith aratta, ki ma kétségtelenül Európa 
legjobb gátfutója. Mellette Rtnkel könnyedén 
kivivőit hármas győzelme kellett feltűnést, 
amellyel Igazolni látszott bécsi 44.6 mp-es ered
ményét. A mieink közül egy-két kivétellel min
denki azt nyújtotta, amit a korai szezonban 
várni lehetett. Különösen Magdics, Paitz és 
Késmárky eredménye bizalomkeltő.

Részletes eredmény:

A főiskolai pontverseny számai:
Sulydobás:

1. Bácsalmási (Budapest) ) Howland (Cam
bridge) 1371 cm. 3. Tóth (Budapest) 1281 cm.

A harmadik dobásuig Howland vezet 1368 
cm-es dobással, ekkor azonban Bácsalmásinak 
sikerül megelőznie. Már ugylátszik, hogy Bács
almási nyeri a versenyt, amikor az utolsó do
bással Howland beéri és ezzel biztos győzelem
től estünk eL

100 m. síkfutás:
1. Rinkel (Cambridge) 10.8 mp. 2. Smoinha 

(Cambridge) 11 mp. 3. Paitz (Budapest) 11.2

Első startra elindul a mezőny s Rinkel végig 
vezetve két méterrel nyer Smouha előtt. Paitz 
a finisben ugyanennyivel marad Smouha mö
gött.

Magasugrás:
1. Obitz (Budapest) 168 cm. 2. Tóth (Buda

pest), Welghtmann Smith és Fleming (Cam
bridge) 160 cm.

Gyenge eredmény A két magyar bizonytala
nul ugrott, az angolok pedig nem magasugrók.

1500 m. síkfutás:
1. Green (Cambridge) 4 p 06 mp. 2. Skelton 

'Canbrldge) 4 p 15.6 mp. 3. László (Budapest) 
i p 22.3 mp.

Gombos Sándor dr. és Petschauer Attila vívó
akadémiája nagy sikert aratott Pozsonyban

Pozsony, április 9.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Huavét hétfőn délelőtt rendezte a 
Pozsonyi TE sportünnepélyét, amelyen ma
gyar részről Petschauer Attila és Gombos 
Sándor dr. vettek részt. A verseny keretében 
egymás között magas nívójú vivóakadémiát 
vívtak, amellyel frenetikus sikert arattak. .

Délben nagyszabású bankett volt a Carl- 
ton-szállóbun a vendégek tiszteletére, ame
lyen Pozsony egykori magyar polgármesterei 

Skelton vezetésével indul a mezőny, mögötte 
Green és a kél magyar. 550 m-nél Fülöp már le
szakad s csak László próbál ragadni az ango
lokra. 800 méternél Green élre megy és erősiti 
az iramot, amelyet egy darabig a másik kettő 
is átvesz, a cél előtt 300 méterrel azonban egy
szerűen megszalad ellenfeleitől s csodálatos 
könnyedséggel futva, 40 méterrel veri Skcltont, 
inig László 30 méterrel harmadik.

400 méteres síkfutás:
1. Rinkel (Cambridge) 50.2 mp. 2. Magdics 

(Budapest) 51.8 mp. 3. Smouha (Cambridge) 
52.4 mp. 4. Ferenczy (Budapest).

Kiméretlen pályán futották a versenyt, belül 
Magdics, mellette Rinkel, Ferenczy, Smouha 
sorrendben. Stml után Rinkel rgtön élre állt s 
végig vezetve biztosan győzött. Smouha csak a 
finisben nyomult föl és verte meg a gyengén 
futó Ferenczyl. Magdics formája biztató.

Pontverseny: 1 Cambridge 47 pont. 2. Bu
dapest 43 pont

A meghivásí verseny számai:
100 m síkfutás. 1. Rinkel (Cambridge) 11.2 

mp. 2. Smouha (Cambridge) 11.2 mp. 3. Sugár 
(KAOE) 11.4 mp. Az angolok biztosan verték 
az egyedül kiálló Sugárt.

Magasugrás. 1. Késmárky (BBTE) 183 cm. 2. 
Orbán (KEAC) 180 cm. — Késmárky is, Orbán 
is — a korai szezont tekintve — jő formában 
vannak. A 186 cm-rel Késmárky nem boldogult

110 m. gátfutás. 1. Weightmann Smith (Cam
bridge) 15 mp. 2. Mann (Cambridge) 16.4 mp. 
3. Ferenczy (MAFC) 16.6 mp. — Weightmann 
Smith vasárnap is ugyanoly könnyedséggel érte 
el csodálatos eredményét, mint előző nap. 
Mann már messze van tőle.

220 yardos gátfutás. 1. Welghtmann Smith 
(Cambridge) 26.2 mp. 2. Dénes (MAFC) 27.4 
mp. — Kelten Indultak. Dénes hat gátig együtt 
ment Weightmann Smith-el.ott azonban a dél
afrikai könnyedén elhúzott a és a végén lelas
sítva 5 méterrel győzött.

*X100 m ita/ílafutás. 1. KAOE (SugAr, O.rő
II.,  Vida, Balázs) 43.5 mp. 2. Cambridge 
(Smouha, Weightmann, Smith, Rinkel) 44.Bmp. 
3. Főiskolai kombinált (Orbán, Balkay, Ottó- 
vay, Paitz). A KAOE végig vezetve nyolc mé
terrel győzött

Moraveck Elemér dr. ünnepi beszéd kísére
tében nyújtotta át a Pozsonyi TE diszes em- 
lékplakettjeil.

A zói>ó vasárnap fatballnaptára
Hungária - Bástya (Hungária-ut), 
Újpest—Vasas (Stadion).
Kispest—Ferencváros (Sárkány-Utca). 
Sabaria—Brcskay (Szombathely).
III. kér. FC—Budát „33" (Iiatár-utca). 
Attila — Nemzett (Miskolc)-.

| Horthy Miklós kormányzó és neje 
a Magyar Póló Club lovaspoló 

mérkőzésén
Húsvéthétfőn rendezte a Magyar Póló- 

Club második lovaspóló mérkőzését, a Vér
mezőn, amelyet gyönyörű tavaszi időben, 
szépszámú előkelő közönség nézett végig. 
Megjelent Horthy Miklós kormányzó nejé
vel, akiknek üdvözlése után kezdetét vette a 
mérkőzés, amikor is két csapat állott fel 
egymás ellen.

Pirosingesek: a Meklenburgi herceg, if
jabb gróf Bethlen István, M. N. Peery Jones, 
angol katonai attasé, Kovács Dezső.

Kékingesek: Aich Hubert, ifj. Horthg 
István, ifj. Horthy Miklós, M. M. Kearns.

A mérkőzésen, amely hat 7 és fél perces 
menetre, lovaspoló nyelven szólva, chargertre 
tagozódott, javarészt a pirosingesek voltak 
fölényben és végül is 12:1 arányban győz
ték le a kékinges csapatot. Legjobb játé
kosuk ifj. gróf Bethlen István volt, aki egy- 
maga öt gólt ütött. A kékingeseknél ifj. 
Horthy István játéka tűnt ki.

Az izgalmas mérkőzés után a Kormányzó 
és neje hosszasan elbeszélgettek mindkét 
csapat tagjaival, különösen a Meklenburgi 
herceggel, majd a kormányzó neje kiosz
totta a győztes csapatnak a Magvar Póló 
Club diját: négy ezüst serleget.

A professzionalista ligák bajnoki 
frontján:

Soroksár kétpontot kapott húsvéti ajándékai 

mert 4:1-re (félidő 3:0) legyőzte Erzsébetváros 
csapatát. A győzelem jogosult volt, mert So
roksár jobb volt ellenfelénél. Góljait Pflum 1^ 
Plum 11., Schtveier és ilackspacher rúgták. Er
zsébetváros tiszteletgólja Nagy érdeme.

Kanizsa visszaszerezte elveszített bajnoki 
pontját, 

mert a II. kér. FC ellen elsőizben elveszített, 
majd megsemmisített és husvét vasárnnpján 
újrajátszott mérkőzését 2:0-ra megnyerte.

Kanizsa igy ismét megelőzte délnyugati 
riválisát, Pécs, Baranyát.

A bajnoki táblázat élén a helyzet vasárnap 
óta a következő:

1. Kanizsa 28 pont (33—9).
2. Pécs-Baranya 27 pont (43—17).

3. Wekerle 21 pont (27—23).
4. Józsefváros 19 pont (36—23).

A bécsi futballsport 
husvétja

Bécs, április 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Két bajnoki és egy kihivási mérkőzés 
mellett a prágai Viktória Ziskow látogatása 
volt Bécs kettős ünnepnapi attrakciója.

Nemzetközi mérkőzések:
Viktória Ziskow—Brigittcnau 1:0. 
Austria—Viktória Ziskow 2:1.

Bajnoki mérkőzések:
Admir—Simmering 2:1 .
Rapid—Hakoah 4:2.

Kihívást mérkőzés:
Rapid—Simmering 3:1.

Kocsis (FTC) csak minimális 
pontkülönbséggel tudott győzni 
Énekes (B Vasutas) felett az 
FTC meghívásos boxversenyén

A részletes eredmény a következő:
Subják (FTC) pontozással győz Huszár (ETC) 

ellen.
Kontra (ETC) pontozással győz Rosenberg ti. 

(FTC) ellen.
Erős B-Vasulas) pontozással győz Rosenberg 

I. (FTC) ellen.
Szelepcsényi (FTC) pontozással győz Horák 

(B-Vnsutas) ellen.
Kövessy (FTC) pontozással győz Budinssky 

(FSC) ellen.
Kocsis (FTC) pontozással győz Énekes 

(B-Vasutas) ellen.
Künsztlcr (B-Vasutas) pontozással győz 

Csapó (FTC) ellen.
Body (FTC) pontozással győz Sajbán (TTC) 

ellen.
Régner (MÁV) pontozással győz Lénárd (B- 

Vasutas) ellen.

X A drezdai hokklcaapat 3:1 arányban le
győzte a MHC-l. A Dresden „09-* hokkicsapata 
vasárnap a MHC I. csapatává Imérkőzött és 2:0 
eredményű félidő után 3:1 arányban biztosan 
győzött a jól játszó magyar csapat ellen.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
LÓSPORT

Megkezdődtek az idei lóverse
nyek — Gcmőr nyerte a pest
megyei, Vacak a háromévesek 

nagy handicapját
A magyar lóvensenysport újjáéledését lát

hatta nz a nagyszámú közönség, amely husvót- 
vasárnnp ellepte a Külső Kerepesi-uU verseny
teret. A multévi Millenlumi dij, vagy Derby 
napján sem voltak többen, mint az idei meg
nyitáskor. Az udvari páholyban a kormányzó 
egész családjával megjelent. Mágnásaink közül 
herceg Festctich, gróf Festettek György, grój 
Gsckonics Gyula, gróf Batthyány Elemér és 
Gábor, herceg Odc.calchi, gróf Wenckhelm Dé
nes, báró Harkányt János ót Drclier Jenőt lát
hattuk. A sport igazi magas nívón mozgott. A 
nap főversenyében a pestmegyei handicapban 
kilenc Induló állt starthoz. Maga a verseny nz 
egész utón igen izgnlmas lefolyású volt, mert a 
cél előtt 20 méterrel még nem lehetett tudni, 
hogy Bandi II, Tatrang vagy Gömör nyer, vé
gűi is Szabó L. 11. gyámoltalansága GöiaörUék 
szerezte meg n fejhosszas győzelmet.

A húsvéthétfői versenynap főszáma 0 Három
évesek nyílt handlcapja volt. Tiz ló állt start
hoz ebben t> versenyben. A fogadók leginkább 
n gróf Wcnckheim istálló ménjét, Vuczákot fo
gadták és ezúttal nem is csalódtak, mert ha 
nem is könnyen, de egy nyakhoaszal valóra 
váltotta a fogadók bizalmát. A hétfői napon a 
favoritok már jobbén viselkedtek, mint vasár 
nap, meri legalább három versenyt nyertek.

A két nap részletes eredménye a következő: 
A vasárnapi versenyek részletes eredménye a 

kővetkező:
I. futam: 1. Charleslon (2) Balog, 2. Odahaza

’(2*/») Csuta, 8. Rádió (1*A) Kaszián. F. a 
Saida (12), 3 hosszal nyerve, 2 hosszal haHna- 
dlk, 10:80. Esetleges kvóták: 18 Rádió, 35 Oda
haza, ti*.

II. futam. 1. Soréi (12) Csuta, 22. Capablanca 
'(pari) Szabó L. II, 3. Souvenir (8) Tuas. F. m. 
Nur für mich (2%), Varázsló (8), Sofla (12). 
Félhosszal nyerve 1% hosszal harmadik. 10:169, 
32, 17. Esetleges kvóták: 18 Cnbaplanca, 85 Nur 
für mich, 88 Souvenir, 334 Sofla, 428 Varázsló.

Ili. futam: Pestrnegyel handicap: 1. Gömör 
(Í) Tusa, 2. Bandi 11. (2) Szabó L. II, 8. 
Tatrang (8) Bözödi, 4. Petúnia (6) Blazsek. 
F. m- Andorét (10), Esch Gy, Krinolin (6) Szo- 
kolai, Mietlo (4) Schcjbal, Pagál (3) Gutái, Esz
mény (10) Balog, fcjliosszat nyerve, nyakbosz- 
sznl harmadik. 10:79 21, 15, 81. Etctlcces kvó
ták: 20 Bandi II., 69 Pagnt, 81 Miette, 147 Kri- 
nolin, 152 Petúnia, 227 Tatrang, 285 Andorás, 
398 Eszmény f> »

IV. futam. 1. Kapatos (5) Sdhejbal, 2. Siklós 
(3) Csuta, 3. Rnjnn (pari) Gutái. F. m. Adonis 
(6), Didó (3), •/« hosszal nyerve, nyakhosszal 
3-ik. 10:55, 24, 28. Esetlege# kvóták: 20 Rajna, 
42 Didó, 61 Siklós, 72 Adonis. Kapatos a ver-

V. futam: 1. Turridu (8) Balog, 2. VaczQgó
(8) Schcjbal, 8. Snlvia (4) Stlrczul*. F. m. 
Cserhát (3), Kohold (8), Montana (6), Bonadea 
(12). 4 hosszal nyerve, 4 hosszal harmadik.
10:43, 15, 14, 15. Esetleges kvóták. 46 Montana 
és Vnczogó, 47 Cserhát, 49 Salvia. 122 Kohold, 
272 Bonn Don. Vacogó vezet Turridu elölt,

VI. futom: 1. Fencegyel (pari) E*ch, 2. Pör- 
gelyii (5) Blnskovita), 3. Pasita (6) Stenzl. F. 
in. Babuska (3), Baghira (12), Bobby G. (6). •/« 
hosszal nyerve, nynkbosszal 3-ik. 10:27, 16, 18. 
Esetleges kvóták: 39 Babuska, 48 Pörgetyfl, 163 
Bobby G. és Pailta, 312 Baghira. Feneegyel

A hétfői versenyek részletet eredményei a 
következő:

I. futom: 1. Vlglegéng (5) Esch Gy, 3. Pom- 
padour (3) Guzmics, 3. Cnprlce II. (fi) Kaszián. 
F m. Muladetta (3), Kérdőjel (1 */<). Saida (12). 
fi hosszal nyerse, 3 hosszal 3-ik. 10:64, 31, 81.

II. futam: 1. Kacagó (3) Szüca, 3. Divo (6) 
Balog, 8. Pnssernu (pari) Csuta. F. m. Faun 
(8), Grandéza (3). FcjhoMzal nyerve 1% hosz- 
szál harmadik. 10:32, 18, 30. Faun veret Kacagó

III. futam: 1. Vaczak (2</s) Schcjbal, 2. Cin
kos (5) Tuas, 3. Ficxkó (fi) Gutal. F. m. Kolon- 
vfir, (5) Sziies, Harakiri (6) Szabó, Light-foot 
(7) Csuta), Pctcr Pun (6) Bözödi, Retnember me | 
(12) Szokolai, öreg Signora( 12) Kacsián, Pro- | 
mise (12) Buliig). NyakhoMral nyerve, 3% 
hosszal harmadik. 10:35, 17, 21, 2b.

IV. futam: 1. Pára (l'/s) Csuta. 3. Poprád 
(6) Tuss. 3. Mandoliné (8) Szűcs. F. m.: Sau- 
vjgnvn (10), Klárika (C), Anikó (10), Anna (6), 
Janicsár (0), Sarkot (6). IMi hosszal nyerve, 
lMi hosszal harmadik. 10:27, 18, 18, Ifi. Sára 
ugrik cl 3 hosszal és bevezet.

V. futam: 1. Mundér (2 reá) Gutal. 3. Mav- 
riki (2*/z), Szürs, •/< hosszal nyerve. 10:12.

VI futam: 1. Katáng (2*/i) Esch Gy, 2. Pe- 
leas i2) Kaszián, 3. Alfa (pari) Esch. F. m.: 
Emel tcs tót (5). Fcjhotszal nyerve, 1% hosz- 
arai 3 ik. 10:26.

Bécsi űgetőverseny
B4e». dprfiii *.

liajut tudód lónk telcfonjelcntóM.) M* futottéi Bée»- 
hen a< (igeit Derbi kísérleti varwnyl a kies Keletű- 
lishíin. ii n nanyszúmu kózönséí éléit. A versenyt a 
innojsr Vturlaberényl ménes neveltje, Jéf-
ml II ám nyerte, a -ri«.t,-n insRysr Céllá é« Zella előtt. 
A réirletcs erediruiy * kbveikető: 1. Jtfeslllám (114) 
)l»H<in 2. Céllá l i-rher. 3. Zella (1%) llofbauer.
10:29. II. 11. 11. Idó 1.275.
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AUTÓNAPLÓ
4- Motorkerákpár, motorcsónak es aulailka +

A Dunántúli Automobil és Motor Club 
első nagy turautja

Május 13-án nagy napja lesz a magyar 
automobilsportnak, mert ekkor rendezi meg 
a DAMAC első nagy

350 kilométeres dunántúli turautjút.
A DAMAG vezetősége, élén dr. Pető Ernő 

elnökkel most bocsátotta közre a turaut sza
bályait, amelyből kitűnik, hogy a turauton 
résztvehet minden automobil éa motorkerék
pár. A benevezett jármüvek kizárólag a

)( As elaő magyar rekordnap Nyergeaujfolu 
és Táp között. A Királyi Magyar Automobil 
Club ez év április 29-én tartja meg as első 
magyar rekordnapot Nyergesujfalu éa Táp kö- 
’ég között az újonnan épitett országúton. Kül 
földön már hosszú Idő óta nagy szeretetted hó
dolnak az úrvezetők ennek a különleges ver
senynek. A rekordversenyen motorkerékpárok, 
valamint az automobilok összes válfajai kép
viselve lesznek tekintet nélkül hengerűrtartal
mukra és valamennyien le fogják futni az egy 
kilométer hosszúságú versenypályát. As első 
kilométer nekifutásnak számit, a következő 
kilométer elején és végén precíz műszerekkel 
és stopperórákkal mérik az autó és a motor
kerékpár gyorsaságát, mig a harmadik kilo
méter a kocsik kifutására szolgál.

)(Automobil-világkongresszus Rómában. A 
nemzetközi automobil egyesületek és klubok 
ezévi világkongresszusukat Rómában tartják 
meg, amelyre vonatkozólag úgy az olasz ér
dekelt felek, mint a két kontinens összes 
automobilérdekeltségei megtették a szüksé
ges intézkedéseket. Erre a nagy világkon
gresszusra a KMAC is megkapta már a meg
hívót és a magyar automobilizmust azon 
előreláthatólag Szelnár Aladár dr., a KMAC 
vezértitkára fogja képviselni.

®agosi
hénueírpea, 

>sijnajara&.u, 
oIcöo turakoc&i.

)( Megjelent az Aulólexikon. A modem 
könyvjiacon eoha nem látott mü jelent meg 
néhány napa! ezelőtt Frommer József kiadásá
ban Autólexikon cimen. A rendkívül csinosan 
és Ízlésesen kiálilott, több mint 500 oldalas ki
tűnő munka felöleli nemcsak mindazokat a 
technikai részleteket, amelyek szorosan össze
függnek az autóval, hanem a legújabb minisz
teri és közigazgatósági hatóságok rendeletéit is 
részletesen közli, igy tehát nélkülözhetetlen Út
mutatóul szolgál minden autóvezetőnek.

bizonyítja 
első t ráuszBudapesten as Ad/cr-kocai. KL 

tlpusu, hathengeres, tökéletes turagép, amely | porttal

DAMAC, illetve a KMAC, vagy kartelklub- 
jának kell hogy tagja legyen. Az automobi
lok és motorkerékpárok vezetői és nevezői 
részére a verseny vezető igazolványt a KMAC 
— mint sportföhatóság — állítja ki. Egyben 
kötelezőleg kimondották, hogy

minden versenyző tartozik teati épségé- 
nek megvédése céljából egy előlráaoa

nFITFirAT kS2£»sinoiorlier6KöSpe8KerfiRoíiroK
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Kérje az 5. számú prospektust.

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-kiírut 12 

felvétel egész nap

fejvédő sisakot viselni.
A szabályzat részletesen magában foglalja 
mindazokat a feltételeket, amelyekkel a mo
torkerékpárok vagy automobilok a startvo
nalhoz állhatnak, többek között megemlíti, 
hogy az induló gépeknek hatékonyan mű
ködő fékekkel, kifogástalan sárhányóval éa 
megfelelő hangtompítókkal kell ellátva len
niük. Majd, foglalkozik az automobilokkal 
és ezek részére is precíz szabályokat állít 
fel; előirja, hogy milyen rugózással, milyen 
mély üléssel, szélvédővel, megfelelő sárhá
nyóval és tartalékkerékkel kell ellátva len- 
niök. A nevezést határidő 1028 május 5-ike 
este 6 órakor, de a megkésettek részére biz
tosítja az utólagos nevezési lehetőséget két
szeres nevezési dij mellett. A verseny útvo
nala a következő: Szombathely—Sümeg, 
Sümeg—Győr, Győr—Budapest-óbudai vám.

magyar • Általa nos - gép gyár- r. tT73®7 
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, )( A KMAC buszonhetedlk közgyűlése. A Ki
rályi Magyar Auto'mobil Club 1928 április 22-én< 
vasárnap délelőtt a klub nagytermében tartja 
meg huszonhetedlk évi rendes közgyűlését^ 
amelynek tárgysorozata a kővetkező: 1. Évi je
lentés és zárószámadás bemutatása. 2. Folyó 
évi költségvetés megállapítása. 8. Két választ
mányi póttag megválasztása. 4. A Magyar 
Touring Club alakulása. 5. Beérkezett indítvá
nyok. 6. A huszonötével klubtagok részére a 
klub díszjelvényének adományozása.

KEIMAW

ít Ások as autókedvelők, akik eddig csak a 
kocsi hátsó ülésén foglaltak helyet, a szép ta
vaszi Idő beálltával és a Motor iránt növekvő 
állandó és általános érdeklődés közben maguk 
is a volán mellé kerültek. Ez alól a járvány* 
szerű szerelem alól a művészvilág sem vonhatta 
ki magát. A legutóbbi napokban Berczy Géza, 
Szenes Ernő, valamint sok fővárosi újságíró 
iratkozott be a Teréz-köruli Csermely úrvezető 
iskolába.

)( A húsvéti ünnepek alatt lezajlott motor
versenyen különösen feltűnt a világhíres fran
cia Peugeot 350 kein kerékpárt, amelyet 
Engedi Dénes álnév alatt az egész Európában 
ismert Jenet versenyző vezetett. A Peugeot-^ép 
büntető pont nélkül abszolválta a rossz utakat^ 
igy tehát a Peugcot-motorokat várakozáson felül 
a legelső kategóriába kell sorolnunk.

KMAC téli megbízhatósági versenye 1028
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