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A Gráf Zeppelin diadalutja 
tombold hóviharban, orkánban

■

Őrlési Izgalmait hozott indult el a léghalű ősegeiről — Bérű
Herceg András idegieszito jelenetek hozott a lépcsőbe hapasz- 
hedva jutott fel a Zeppelinre — Bethlen István miniszterelnök 

a nagy tumultus miatt elhagyta a repülőteret

A HAUői Napié munkatársénak ulia a zeppelinen
A vasárnapi nap nagy eseményt hozott 

Budapestnek és az országnak: eljött hoz
zánk is a német óriásléghajó, az L. 2X 127. 
Régóta vártuk, legutóbbi európai utján már 
úgy volt, hogy ellátogat hozzánk és csak az 
utolsó pillanatban változtatta meg a meteo
rológiai .helyzet mostohasága útirányát és 
igy még ennyire közel, szemtől-szembe nem 
csodálhattuk meg az emberi alkotás diada
lának ezt a roppant demonstrációját. Annál 
nagyobb volt hát az egész ország érdeklő
dése, mikor hetekkel ezelőtt nyilvánosságra 
került a hir, hogy a haladó technikának ez 
a nagyszerű alkotása külön magyarországi 
utat tervez.

Budapestet valóságos Zeppelin-láz 
fogta el

és az elmúlt hét utolsó napjaiban úgyszól
ván már másról nem is beszéltek az embe
rek, mint az L. Z. í27-röl, amelynek feltün
tet repesve várták a pesti háztetők felett. A 
Zeppelin friedrichshafen—budapesti utjának 
jegyeit hamarosan lejegyezték és ugyancsak 
igen sok reflektáns akadt a magyarországi 
körrepülés jegyeire is.

Miniszterek, államférfiak, a társadalmi 
élet kitűnőségei jelentkeztek 

egymásután a Zeppelin utazásának magyar
országi részét intéző Királyt Magyar Auto
mobil Club helyiségeiben, hogy jegyet bizto
sítsanak maguknak az útra. Annak ellenére, 
hogy az árak meglehetősen borsósak voltak

— a friedrichshafcn-budapesti utazás 
510 pengőbe, a magyarországi körrepü
lésen való részvétel dija 400 pengőbe 

került —,
hamarosan háromszorosan túljegyezték a 
férőhelyeket.

A legnagyobb protekcióval lehetett már 
csak Zeppelin-jegyet kapni 

és a jelentkezők nagyrészének szomorúan 
kellelt tudomásul venni, hogy bizony er
ről nz útról le kell mondaniuk.

Emberáradat zudul 
Csepel felé

A hivatalos progrnmm szerint a Zeppelin 
müvek L. Z. 127. számú óriásléghajója szom
baton éjjel tizenegy órakor indul el Friedrich*- 
hafcnből és vasárnap délelőtt féltizre ér a cse
peli katonai repülőtér fölé. Azért kellett a meg
szokott mátyásföldi repülőtér helyett ezt a le
szállási pontot választani, mert itt aránylag 
•okkal nagyobb térség áll a kívánás! néző
közönség rendelkezésére. A városban uralkodó 
ZenpeKn-lá/rn való tekintettel joggal lehetett 
óriási tömegekre számítani, éppen ezért a 

rendőrség vezetői, Török János főparancsnok 
és a Zeppelin-készültséget vezénylő Szilavcczky 
Lajos rendőrtnnácsos részvételével valóságos 

haditanácsot tartottak szombaton a csepeli 
repülőtéren,

hogy a rend fentartásának technikai részleteit 
megbeszéljék A budapesti államrcndőrség 

kétezer rendőre, több mint háromszáz de- 
teklivje és hatvan rendőrtisztje

kapott utasítást a csepeli repülőtéren, valamint 
az idevezető útvonalakon való szolgálattételre. 

Vasárnap korán reggel megmozdult a város. 
Már a hajnali órákban jelentősszámú utassal 
érkeztek ki a csepeli hídhoz a villamosok és

a látogatók száma folyton növekedett.
Növelte az érdeklődést a magyar rádiónak fel
tétlenül elismerésreméltó munkája, amellyel

Égő szalmakazlak lángja várja a Zeppelint
Reggel hét órára már
valóságos emberáradat zudult a repülőtérre, 

mert a rádió jelentette, hogy a Zeppelin az 
eredetileg meghatározott félkilenc órás érke
zés helyett könnyen lehet, hogy már nyolc 
órára Budapest felett lesz. A villamosokon, kü
lön autóbuszokon és a rengeteg autótaxin ki

(///. Mclha feloétcle^

reggel hat órától kezdve negyedóránként in
formálta a publikumot a Zeppelin érkezéséről 
kapott hírekről. Mire az első koránkelő nézők 
kiérkeztek a csepeli hid és a vámmentes ki
kötő között elterülő katonai repülőtérre, ad
digra már a rendőri karhatalom clhelyezke- 
kedett. A gyalogosrendőrök kordont vontak a 
hatalmas térség minden oldalán, ugyancsak 
süni megszakításokkal felállottak a Boráros- 
tértől egészen a repülőtérig vezető útvonalon, 
hogy az érkező autók rendjét is biztosítsák. 
Rajtuk kívül lovasrendőrök vigyáztak a re
pülőtérnek a Duna felé néző frontján, hogy 
ott tömeg ne ácsoroghasson és ne akadályoz
hassák meg a Zeppelin kikötését túlzott kíván
csiságukkal Motorkerékpáros rendőrök cirkál
tak végig az útvonalakon a detektiveket pedig 
a forgalmasabb pontokon óllitottók fel, hogy 

a zsebtolvajok munkáját akadályozzák meg.

vül a legfantasztikusabb közlekedési eszközök 
szállították ki az embereket a csepeli repülő
térre.

Hatalmas teherautók érkeztek zsúfolásig 
meglelve utasokkal, régi kélfagatu, üreg 
családi határok lovai poorszkáltak a nagy 
tömegben, motorkerékpárok valóságos in

váziója r nihilt a nyomokban,
de a legtekintélyesebb száma mégis csak a 
gyalogosan érkező közönségnek volt.

A rendőrök sorai közölt elegendő számmal 
akadtak knrszalagos rendezők, akik felvilágo
sításokkal szolgáltak, úgyhogy a publikum el-’ 
foglalhatta hamarosan a helyét a repülőtér ki«í 
kötőhelye körüli négyszög három oldalán. Kö
tél kordon zárta el az egy-, két- és Ölpqpgős 
helyeket, külön négyszöget tffftoltflk f-nn az 
érdeklődő katonatiszteknek, a hangár elé azon
ban, ahol

a kormányzói díszsátrat Is felállították, 
csak külön jeggyel és külön igazolással juthat
tak be a KMAC belső emberei, a hivatalos fo
gadtatás intézői és a budapesti, valamint a 
külföldi lapok munkatársai.

Az érkező autókat a kikötő hatalmas udva
rán parkírozták, a Zeppelin érkezésének pilla
natában

több mint ezer autó szorongott egymás 
melIcíL

A repülőtér elkülönített részébe csak a kor
mányzó* g és a különböző állami testületek ( 
gépkocsijait engedték be, a postaautókat, a 
tűzoltók és a mentők kocsijait. A vármegyék 
és városok országos mentőegyesülelénck hat 
kocsija tartott inspekciót a repülőtéren,, első 
segélyhelyét a hangár belsejében rendezte ho ■ 
a kivezényelt harminc mentőorvos. Rajtuk ki
sül megjelentek a környékbeli községek tűz
oltóautói is, hogy szükség esetén megfelelő 
mennyiséggel tudják pótolni a léghajó vizbal- 
laszt-késilelét.

Kakastollas csendőrök őrzik a repülőtér hphő 
négyszögét, amelynek közepén reggel hét óra 
óla óriási sznlmakuzlnk égnek.

A sznlmakazlak lángja, illetve füstje Jelzi 
majd nz érkező léghajónak a azét Irányát, 

hogy a manövrirozások során a léghajót ve
zénylő parancsnok ezzel az igen fontos körül
ménnyel számolni tudjon

A csepeli légikikötő hangáriánnk léteién 
nz-nkiviil külön széllelzökészülélcket Is ÓIN- 
toltak fel, amelyek pontosan mutatják a szél 
Irányának esetleges fordulásait.

Hét óra után már fekete a csepeli repülőtér 
az emberektől és n hídon ál még mindig .özőn«< 
lik a tömeg befelé. Ekkor sokkal okosabban i 
telte, aki gyalog indult el Budapestről Cse
pelre, mert • •

az autóbuszok, taxik és maffíIrgénkocMk 
tengerében csak c’lgalnMUflággn! lehetett 

előbbrcjntn!. J '
A rendőrök mindent elkövettek, hogy n for
galom gyorsaságát biztosítani tudják,4 nzonhan 
nz összetorlódott autók nngy száma minit ez 
teljesen lehetetlen volt.

Néhány perccel h’lnvolr előtt mÁrírkczik 
líciegh Huszánh Miklós’ f<hrpllá*y h hogy 
szemlét tartson a kivezényelt rt-.-törifc felelt*
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Ő mag.! Is ki kellett, hogy szálljon előbb autó
jából, meri mm tudott előbbre jutni és

« ttfrapitány gyalngoOMt stthtt előre.
E1|S inléskedéso ar volt, hogy a rendőrök ellá- 
táláról gondolkodjék — leváltása után mlnd- 
*0lk fendőr papírzacskóban három darab

szafuládét és hat darab zsemlyét kapott. A fő- 
knpitóiKQal együtt érkezett jneg, fiipka Ferenc 
főpolgármester, gróf Ttltki .kínossal, a Ma- 
gyarorstdgl Műloroshót elnökével, ők kettrn 
ftgják a Zeppelin érkezése után az üdvözlő- 
D' sze rieket elmondani. Ma

Szélviharban, hózivatarban járunk — 
jelenti a Zeppelin rádiója

A rádió ropd lőtéri kirendeltsége úllan* 
’dóan közölte a kint tartózkodókkal a Zep
pelin útirányát éa pontosan informált ár
tól, hogy n Zeppelin mikor hol tartózko
dott.

A rádió mérnökei Herényi Sándor ve- 
retéoével egész éjszaka tnlpon voltak, 

hogy a Zeppelinről érher.ő híreket felvegyék 
ók hogy állandó meteorológiai jelentésekkel, 
valamint — szükség esetén — megfelelő 
nthalgnzitásokknl szolgáljanak a léghajó
nak.

Tegnap éjjel tizenkét óra után 13 perced 
kereste a Zeppelin Magyarországgal nz első 
érintkezést Ekkor a német óriásléghajó 
München felett Járt. A következő Jelentés 
a vasárnapra virradó éjszaka 2 óra 28 perc
kor érkezett Linz fdől. Itt már

«st jelentette a Zeppelin, hogy erős 
néldharban éa hóki hők között járnak.

Több tudni egv óráig tartott, amíg ne erős 
havazásból lekerüllek. Húrom óra 55 perc
kor Sankl-Pöllen felett jár n Zéppclin, nmi- 
kor jelentik, hogy

tftrenkJlomMrrrs gyorsaságú szélben 
tt latnak.

A szét és az eső folyton növekszik és mi
kor 4 óra 20 perckor Hérs fölé érnek, újból 
erős hózivatarról számol be a rádiójelentés.

Hajnali 4 óra 50 perckor „lépi át" a 
léghajó a magyar határt. |

Az irány: ti Balaton útja. Győr. Pápa és 
Sümeg fölött röpül el a léghajó, amely 
pontosan reggeli 6 óra után 8 perccel éri el 
a Balatont*. Egy félórával később Siófok 
fölött vannak, tíz percre rá Align lakói lát
hatták, Ö óra 55 perckor pedig Székesfehér
vár a kővetkező Jelentősebb stáció.

Ennek a Jelentésnek vétele után a 
szakemberek előtt már nyilvánvaló volt, 
hogy a Zeppelin jóval a tervezett féjkllcnc 
előtt fog megérkezni. Háromnegyed nyolc 
óra felé már

• tetőpontjára hág az Izgalom a re
pülőtéren.

unnak allenére, hogy n hidon át állandóan 
örőnfik befelé a publikum. A hangár előtt 
gyülekező előkelőségek aggodalmasan for
gatják a fejüket nz ég felé, mert hatalmas, 
fekete viharfelhők gyülekeznek, a reggel 
kezdődött szél pedig mindjobban erösbö- 
dik. Meglehetősen hideg van Idekint, n vá
rakozás izgalmában idegesen topognak az 
emberek és bizony minden sál meg pléd 
kávéznék bizonyult.

Háromnegyed nyolcra már Javarészt 
együtt vannak azok, akik a magyar 

körreptlléa Jegyét megváltották.
A Zcppelin-utarhs rendezősége ezeket az 
utasokat a hangárban gyűjti össze, Itt kapják 
meg jegyeiket és cgy csoportban fognak 
azután a beszállás helyére indulni.

Parányi pont az égbolton...
Pontban nyolcat mutat nz óra, amikor 

hirtelen havas eső kezd szemezni, nagy ije
delmet keltve a közönség soraiban. Ezt az 
izgalmat azonban másodpercek nlatt egy 
sokkal nagyobb izgalom váltja fel:

r Duna vonala fölött megjelenik a 
Zeppelin méltóságteljes alakja. Hihe
tetlen lelkesedés vesz erőt az embere
ken, óriási éljenzés reszketted meg a 

levegőt,
mindenki érzi, hogy a következő percekben 
nagy élményekkel lesz gazdagabb.

A Zeppelin pedig, amely kezdetben csak 
piciny pontnak látszott a gomolygó vihar
felhő közepette,

mind közelebb és közelebb Jön és most 
már világosan kivehető a hatalmas, 

szlvamlaku lest,
amely méltóságteljesen közeledik a repülő
téren egybegyült tömeg felé. Most már a 
gondola is látható, apró ablakaival, látha
tók a hatalmas motorok, amelyek egyenle
tesen elosztva függnek és dolgoznak a hajó
test alján és a jószemü emberek már a 
léghajó oldalára festett felírásokat is cl 
tudják olvasni.

A léghajó orrán nagy piros hetükkel n 
„Gráf Zeppelin" név áll Írva, mig a tesi 
farán fekete számokkal és belükkel a 
D—L. Z. 1i7. jelzés áll. A „D" tudvalévőén 
Deutschland ol (Németország) jelenti, oz 
„L" Luflschifr, a „Z'‘ pedig a Zeppelin
rendszert. a 127. szám pedig azt, hogy ez 
a léghajó az ilyen számú terv szerint ké
sztilt. Ez tehát

a százhuszonhctcdlk konstrukció 
futóin, hogy a híres fehérbaj uszít öreg né
met gróf, aki — emlékezzünk csak vissza — 
évtizedekig kedvenc témája volt a vicc
lapoknak, első modern kormányozható lég
hajójával bámulatba ejtette a világot. Most 
egészen bizonyosan ő Is igy ámuldozna a 
feje fölött végigdübörgő óriáson, mint 
ahogy a csepeli repülőtéren összegyűlt tíz
ezrek lelték ezt ma reggel.

V'

Itt a Zeppelin — Életveszélyes tolongás
Pár perc alatt
■ hatalmas léghajó egészen közel érkezik. 

Talán Zeppelin tiszteletére az cső is alább
hagy, B felhők közül klcsillnn a nnp és a né- 
néhány bágyadt tavaszi fénysugarat élesen veri 
visflBR a hatalmas test ncélszilrkc oldala. A 
motorok bugása mind erősebb —

• léghajó már ott úszik n fejünk fölült 
és méltóságteljes lassúságból megfordul. Lát 
Szik, hogy a Zeppelin parancsnoka nőm akar 
tulgyorsnn kikölni, mert tudja, hogy cgy fél
órával hamarabb érkezeti meg és minden kö
rülmények közölt be akarta várni a publiku
mot, amely a hirdetett Időpontra még érkezik. 

Természetesen nemcsak n repülőtéren vára
kozó közönség, hanem nz egész város repeső 
•rirvrl nézte a stlvaralaku óriás testet, amely 
hftllnflnn granderzóvnl rágott utal a levegő
ben. A Duna felé vezető utcákon ugyanolyan 

életveszélyes volt a tolongás,
mint a csepeli repülőtéren, a Vórbáslyán az. 
emberek szúzni szoronglak, hogy minél köze
lebbről lássák a légiiniól és a Gellérthegy egy 
megzavart hangyabolvhoz hasonlított. Á Cita
della kövein valósággal

verekedtek az emberek egy-egjr Jobb hely
ért.

de ugyanez volt a helyzrt a szűk pesti utcák 
bérknatórnváin is. Itt, jobb hijjé.n, a gangokra 
tódullak ki hs emberek, amikor n Zeppelin 
döbbenetes motorbúgását meghallották. A vál
lalkozóbb szellemű pestiek pedig egyenesen

• hóilctőkrc másztak fel éa • kémény- 
aeprójárdák vékony drótkorlátjába kapasz
kodó a nxeinléllék a nem mindennapi lát

ványt.
Nyele óra után tii perccel megszólalt a csepeli 
rádióállomás városi telefonja: a kormányzó- 

érdeklődött nz érkezés Időpontjára vonat 
kozőan, mert — mint körölték — a kormányzó 
föltétlenül kimegy n repülőtérre és megnézi a 
léghajót. A repülőtérről azután Jelentették, 
hogy a Zeppelin R| kilenc előtt semmicselrc

sem száll le, nddig manövrlrozik a tér fölött. 
Ezt annál is inkább teszi, mert

az óriási szél
nihil n progrnnimnnk nem lehet azt a pontjai 
beváltani, hogy a Zeppelin földhözrögzitésénél 
segédkező katonák az óriási léghajói a köte
lek segítségével lassan clvontassák a korlátok 
előtt szorongó publikum előtt. így legalább 
aránylag elég alacsonyan mulatja, meg magát 
a tömegnek a Zeppelin.

Félkilencl'.or a távcsővel: ezrei merednek a 
csepeli repülőtér felelt keringő Zeppelin pa
rancsnoki fülkéje felé, amely az utasgondola 
elején van elhelyezve. Innen várják a zászló
jelzést, amely a leszállást jelenti. Eddigre már 
természetesen régen

felsornkor.ott nz n kétszázötven kioktatott 
honvéd, akik a lt bocsátandó kötelekbe ka- 

paszkodva, a földön tartják n léghajót.
A kivezényelt katonaság fele vörös szalagot vi
sel a sapkáján, ezek a Iéghnjó jobboldalát 
rögzítik meg. n másik csoport kék szalagot ka
pott, őt a baloldal egycnsulybnntarlósfit kap
ták feladatul. A Zeppelin-társas.'g egyik Buda
pestre küldött mérnöke és cgy ropülőórnagy 
parancsnokolnak felettük.

Ejtőernyő repül ki 
a léghajóból

A közönség izgatottan várja a leszállás pil
lanatát, az ezt jelentő fehér zúszlóloboglalás 
helyeit azonban egy sokkal különösebb epizód 
kelti fel mindenki figyelmét. Az ulasgondola 
egyik Ablakából nagy fehér tömeg zuhan a le
vegőbe, n következő másodpercben pedig 

egy ejtőernyő bomlik ki 
az ámuldozó tízezrek szemel elölt.

— Egy ember kiugrott a léghajóból! Ejtő
ernyővel ugrott kit — kiáltozzák a tér min

den oldalán.
Az ejtőernyő lassan ereszkedik lefelé, a szél 
belcknpastkodik és n tér legtávolabbi sarkába 
viszi. Ahogy egészen közel Jár már a földhöz,

a drogériák, illatszertárak és késes
boltok valamennyi íérfivevője Igy-sgy
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nyilvánvaló, hogy nem ember ffígg rajta, ha
nem egy csomag — Vátami zsákféle. Csend
őrök szaladnak azonnal utána és hamarosan 
kiderül, hogy

a Gráf Zeppelin a Magyarországra küldött 
posta egy részét dobta ki ejtőernyővel, 

arra az esetre, hn n leszállás bármely oknál 
fogva meghiúsul.

Földet ér a Graí Zeppelin
Félkilenc után néhány perccel végre meg

villan a kikötést jelző fehér zászló a Zeppe
lin parancsnoki fülkéjéhen és most már 
mind mélyebbre ereszkedik az óriás test. 
Harsány vezényszó: a katonák felsornkoZ- 
nak a leszállási négyszög jobb* és balolda
lán és várják a köteleket. Távcsöveken ke
resztül világosan kivehető, hogy

a Zeppelin parancsnoki hldján álló 
kapitány a tér közepén égő máglyák 

füstjét figyeli,
hogy a szél lfányfiról tájékozódjék. A Zep
pelin ugyanis csak a széliéi ellenkező irány
ban köthet ki. A lassú manövrirozAs percei 
alatt a publikum most már egészen közel-
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ről nézheti a léghajót, tisztán láthatók már 
a léghajó utaskosarából kihajoló emberek, 
okik zsebkendőiket lobogtatják az őket har
sányan üdvözlő tömeg felé. Egyszerre csak 

óriási derültség: a léghajó hátsó része 
leblllen és óriás vlzb'zön ziidul a szét- 

ugró katonák feje fölé.
A Zeppelin kiengedi vizhnllnsztjának érv ré
szét, hogy súlyát könnyebbítve, lejjebb tud
jon ereszkedni.

Kétszáz méternyire lehet n gép a földtől, 
amikor a szivaralnku lest vázának orrán 
levő ablakok megnyílnak és három csomó 
bán lezuhannak a kötelek.

A katonák a vezénylő tiszt slpjclzésére 
elkapják n szétágazó köteleket és négy 
csoportban négyfelé szaladva, húzzák, 

ahogy csak bírják.
Munkájuknak meg is van az eredménye — 
a Zeppelin leszáll. A gondola alja azonban 
nem érinti a földel, a külön e célra kivezé
nyelt honvédcsoport vállára nehezedik a 
gondola súlya.

Hatalmas szél tépázza a csepeli repülőiéi

« MAN-RtO UvAh•ÓIBA Z4RT
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szélén álló fákat, és nagyon nehéz a kalapo
kat biztonságban tartani. Természetes, hdjjy 
a folyton növekvő szél a Jéghujó kikötését- 
Is bizonytalanná teszi, éppen ezért a léghajó 
parancsnoki hidján álló vezénylötiszt ki Is 
adjn az utasítást, hogy

a ki- és beszállást gyom tempóban kell 
végrehajtani, mert a katonák nem sd*’ ’ 
káig tudják az óriás testet megtartani, 
Mikor a Zeppelin földet ért, a katonákon 

és a csendőrökön és a hivatalos fogadtatás 
néhány emberén kívül senki sincs közvet-, 
len közelében. Természetesen nz újságírókat 
és a film , valamint fotóriportereket nem 
lehetett visszaparancsolni, úgyhogy

mikor a léghajó utasfülkéjének ajtaja 
megnyílik,

körülbelül száz ember közvetlen közelbőf 
asszisztál a kiszállóknak.

Kiszállnak az utasok
Gyűrött arccal, az éjszakai utazástól cgy ki

csit megviselve, de a nagy élmény irgalmával 
szemükben sorakoznak fel a léghajó utasgon' 
dolájónak szűk folyosóján a szerencsésen meg
érkezettek.

Nem túlságosan kőnnyt/* a kiszállás mun
kája,

irrt a Iéghnjó teste ide-oda himbálódzik és ax 
jtóhoz kapcsolódó néhánvfokos lépcsőn /ól 
cg kell kapaszkodni annak, aki ki akar jutni 

t gondolából.
Az első utas, akt kiszáll — Karinthy Frigyes, 

'hogy a köréje gyülekező ismerősöket meg, 
átja. széles ölelésre tárja n karját, elengedve 
i lépcső korlátjait — ebben a pillanatban 
izonban

a léghajó teste megbillen és bizony Ka
rinthy Frigyes lepottyan.

"zerencsérc nem esik nagyot, soknn vannak kö
rülötte, úgyhogy mosolyogva azonnal napi
rendre tér nz incidens fölött.

Miközben n leszállás előkészületei folynak, 
’ hangár melletti hangszórók a Himnusz hang

it röpítik szét a szélben:
megérkezik a kormányzó.

Teleld János gróf fogadja, n KMAC vezetősé
gének nz élén, ők kalauzolják n díszsátorba 
kormányzót, aki szárnysegédjávcl száll ki autó
jából. Az emberi technika diadalának adózó 
elismerésen kívül, pillantásába nz apni büszke
ség is belejátszik, hiszen a Zeppelinen érke
zett Fricdrichshnfenből Budapestre fia: ifjabb 
Horthy István is.

Az utnsok csak egyenként szállhatnak le, 
olyan szűk nz utasfiilke folyosója.

Ar elsők körűit száll ki Fodor László, a 
Hétfői Napló egyik berlini munkntárso, 
aki lapunk képviseletében vett részt a 
Zeppelin első Magyarország felé vezető ut
ján, hogy élményeiről részletesen beszá

moljon.
Rajta kívül még néhány budapesti újságíró, a 
kormányzó fia, Sciíovszky János, a hdöpml- 
niszter fin, néhány német mérnök voltak még 
a fricdrlchshnfen—budapesti ut utasai. Német
országból Jött a Zeppelinnel még Almáig 
László, Dickmann professzor, n müncheni mű
egyetem tanára és

egyetlen nőutast bothlenfnlvl Páll Andorul 
is.

A szél mindjobban erösbödik. A katonák 
ember fölöt ti erővel tartják a köteleket é* « 
KMAC emberei sürgősen összegyűjtik n be
szállni szándékozó utasokat, hogy a léghajó1 
program ellenére bár, de mielőbb elinduiiiss- 
són.

A sírok ápolása 
úgy a régi kercpeslútl. mint as új kötponll 
izr. temetőben április hő f2-én veszi kezde
tét. Befizetések a Pesti Chevra Kadlsa szék 
házában, Ví., Laudon ucca 3. szám alatt már' 
most eszközölhelők, esetleg ugyanoda postán 

is beküldhetők.
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Harmincegy ntas indul Budapestről
’Anjig a vámvizsgálat tart és a csendőrök 

átnézik az érkezettek útleveleit, megtörténik 
a beszállás. Harmincegy utas indult a ma
gyarországi körrepülésre. Egymásután száll
nak be
Kőpeedy Elemér, Hans von Schoen magyar 
országi német nagykövet, gróf Edelsheim- 
Gyulay Lipót, Hültl Ilümér dr. orvospro- 
féaszor, Schiffcr Miksa, dr. vitéz Rákosy 
György ezredes, vitéz Szentkeresztcsy Hen
rik, Kenese Waldemár, Magyar Miklós fővá
rosi bizottsági tag, Schultz Frigyes, Patt 
Antal és Antalné. Stern Károly, dr. Petzrick 
Jenő, StőUösq Gábor, Rudas Pál, Rúd Fri
gyes, Schmidt Károly, vitéz Csenkey Ele
mér, Delmdr Walter és a felesége, Holstein 
Rudolf, Holitscher Géza, Kienast Ferenc 
•vájd fökonzul és

két elegáns hölgy: gróf Almásy Denlse 
és gróf Károlyi Imréné.

A Zeppelin ajtajában álló tisztek nagy gyor
sasággal invitálják a beszállókat s igyekez
nek a repülőtéren való tartózkodás idejét
• minimálisra csökkenteni.

Az izgalom csak növekszik, mikor a Zep
pelin tisztjei figyelmeztetik az utasokai:

— Figyelmeztetjük a beszállókat, hogy 
előfordulhat az Is, hogy délután, a szél 
erősbödése esetén, nem tudunk újból 

kikötni Budapesten.
Rögtön felvilágosítják a beszállni szándé

kozókat arról is, hogv ez annyit jelent, hogy
• Magyarországon tervezett utat esetleg 
akaratuk ellenére Friedrlchshafenig kell 
meghosszabbítani. Ez a lehetőség azonban 
egyetlen útra készülődőt sem riaszt vissza
• beszállástól, valamennyien

hajlandók akár Friedrlchshafenig is el
repülni.

A léghajó körül mindenki izgatott. Tzga 
tottak a katonák, akik a köteleket és « 
gondolákat tartják,

a hatalmas postazsákokat cipelő posta
altisztek, akik az ablakon keresztül ad

ják be a levelek ezreit,
a HAPAG emberei, akik az érkezett német 
utasok podgyászát emelik ki az ablakokon, 
— csak Lehmann kapitány nem, aki most 
egy pillanatra kiszáll, hogv Ripka főpolgár
mester és gróf Teleki János üdvözlését fo
gadja.

A főpolgármester és a Budapesti Motoros
hét elnöke néhány keresetlen szóval

német nyelven üdvözlik a kapitányt, 
aki boldogan szorongatja a feléje nyújtott 
kezeket és Eckener kapitány sajnálkozását 
fejezi ki, hogy ő nem jöhetett Budapestre. 
Eckcner ugyanis e pillanatban Amerikában 
tartózkodik és bár program szerint ő vezet 
te volna gépét Magvarorszógba, közbejött 
akadályok miatt kénytelen volt azt Leh
mann kapitányra bízni, aki egyik legkipró- 
háltabb tisztje a Zepelin-műveknek. ő volt 
as, aki az L. Z. 127-et Amerikából vissza
hozta.

I egymásután jelentik Lehmann kapltdny-
I nak, hogy mlndcu a legnagyobb rendben

van,
bármelyik pillanatban indulhatnak

A Hétfői Napló munkatársa egy 
feltartóztatja r kapitányt, aki vissza 
a léghajó parancsnoki fülkéjébe.

— Az ut igen rendesen folyt le — 
kérdésünkre az L. Z. 127. vezetője, 
időjárási nehézségeken kívül semmi

Óriási izgalom 
pillanatban <’ 
a levegőben kapaszkodik a Zeppelin lépcső' 
jére, - - ..................................

pillanatra 
akar térni

válaszolja 
— kisebb 
baj nem

goben kapaszkodik a Zeppelin lépcső- 
Harsányt Zsolt lemarad, keresik a 

kormányzó fiát
Alig fejezi be a mondatot a titkár, mikor 

vadászbundás, térdnadrágos férfi szalad fu
tólépésben a gép felé. A léghajó körül fog
lalatoskodó tisztek feszes vigvázzba mere
vedve tisztelegnek; a honvédelmi miniszter

A katonák úgyszólván a váll tikra veszik 
Gömbös Gyulát, itgy segítik fel 
hajóra, mert már az öl motor 

három újból megindult.
— Lassan engedni a kötelet! — 

utasítást a katonáknak, akik nekifeszül*

a lég- 
közül

adják ki

Beszélgetés 
Lehmann kapitánnyal

Mosolygóarcu. fiatalos szemű, szimpatikus 
ember a kapitány. Vastag, barna, ö\ felöltő 
van rajta, sötétkék ruha és sötétkék w pka. Ez 
különben a Zeppelin-tisztek uniformisa — vala
mennyien ezt viselik. Ilyen ruhában van a ma
gassági kormánynál álló Schönherr kapitány, 
az oldalkormányra felügyelő Bríining kapitány,

X léghajó hosszmetszete.

X nagy gondola alaprajza.

Söpöri kk
1  1

Land kapitány, a gázmotorok- ég Beurle mér 
»Ök, a hajtómotorok parancsnoka is. ök azon 
bon nem szállhatnak ki,

valamennyien helyükön vannak.
Lehmann kapitány egy. pillanatra körülnéz a 

főidőn, néhány lépést tesz a motorok felé, 
amelyek vasoszlopokon függnek le a léghajó 
WstérőL Ezek a kis motorházak úgyszólván 
••mmi nexusban sincsenek magával a hajó tes- 
”*•* e8y kis függő lépcsőn mászhatnak ar 
■MPekciós motorkezelők vissza a hajóba. A 
motorok mellett szolgálatot teljesítő montörök

dolgoznak a léghajó mindkét oldalán. |len <
A hatalmas test, amely mégsem monu

mentális szörny, inkább karcsú és kécses, 
mint egy óriás úszó hal — lassan emelke
dik. Ujabb zápor következik, ezúttal a lég
hajó első részén levő vizballasztokat 
dik ki. Néhány katona megint csak 
fürdik u váratlanul jött zuhanyban.

cngc- 
meg-

u potyautasnak vélt ur, báró Herzog 
András, nem tudván a Zeppelin korábbi 
indulásáról, kilenc óra után néhány 
perccel érkezett csak a repülőtérre és 
az utolsó pillanatban indult a gép felé.
katonák tehát nem akarták lerángatni, 

le ne essen,
A 
inkább arra vigyáztak, hogy 
abban az esetben, ha az állandóan emel
kedő gép már nem tudná felvenni.

Ugy látszott, hogy most már a mindin
kább emelkedő Zeppelin nem szolgál ujabb 
szenzációkkal. Azonban máris egy ujabb 
esemény zavarja fel a várakozók érdeklő 
dósét: kiderül, hogy

bár harmincegyen váltottak Jegyet a 
Zeppelin 
közülük

magyarországi körrepülésére, 
mégis csnk harmincán utaz* 

tak el.
hogy az eredeti program elle- 
Horthy Miklós kormányzó, sem 

miniszterelnök 
n körrepülésen,

az öt motor dolgozik, 
lovai megbokrosodva

Most már mind
■ rendőrkordon 

kapják fel fejüket a nagy zúgásra.
És most egy igen izgalmas jelenet követke 
tik: z

a léghajó léesőjébe egy elkésett utas 
kapaszkodik,

akit mindenáron vissza akarnak rángatni n 
felszállás helyén összegyűlt katonák.

•4 potyautas! Egy potyautas! —
visszhangzik a tér minden oldalán, neme-

Azonkívül, 
nére sem 
pedig Ildiden István gróf 
nem vettek részt ezen 
hiányzott egy utas.

öt perccel később
ez a végérvényesen lekésel/ utas Is 

megérkezik: Harsányt Zsolt.
izgatottan meséli, hogy autója az óriási 
torlódásban elakadt és a csepeli hídfőtől 
gyalog kellett nagynehezen előbbre törnie. 

Másfél óráig tartott, amig a hídfőtől a 
repülőtérre ért. Hiúba, őt nem várta meg a

SzOnyegosztatvMkat feloszlatnád 
még beszerzési áron alul Is kiárusítjuk 

Modern bútorszöveteket velúrokat és kárp toskellékekei továbbra 
la mé * nagyobb választékban tartunk raktáron 

VHÖ as Ttt*M MU Usnasrawsr Karóig a 3. 

volt. Remélem, hogy a magyarországi lcőrrepft- 
lés is a legnagyobb rendben fog lefolyni. Saj
nálom, hogy

a nagy szél 
szabb ideig 

azonban majd 
fölött, hogy a léghajót mindenki jól láthassa ..

— Mindenki beszáll már? — érdeklődik o 
kapitány, amint újra felkapaszkodik a Zeppelin 
gondolájába.

— Még hárman hiányoznak — referál Pet-
rovlcs Vidor, a KMAC *" *”•—
bős kegyelmes ur, báró 
sányi Zsolt...

Megvettünk a Fővárostól 
20b0 darab különféle régi 

RírvínysH
ezeket újjá csiszolva a forgalmiár 
lel.erl áru.Illik 

szabú ts zanotti 
X.. Kőbányai ut 43/b. Telefon J. 404 —33 
Villamosmegálló az Északt Főműhelynél

ezeket újjá csiszolva a forgalmiár

miatt nem tudunk most bősz- 
itt tartózkodni a repülőtéren, 
néhány Kört írunk le a város

agilis titkára. — Göm- 
Herzog András és Har

om: Gömbös Gyula az utolsó 
érkezik, báró Herzog; András

lyek sajnálják, hogy lerángatják a kato
nák, némelyek pedig kárörvendő mosollyal 
figyelik a hiábavaló próbálkozást.

Óriási az ámuldozása mindenkinek, hogy a 
„potyautast" mégis csak nagynehezen. kar
jánál fogva felhúzzák a léghajóba és az 
ajtó most már végérvényesen bezárul.

Csakhamar kiderül, hogy a „potyautas'* 
egyáltalában nem volt az, mert zsebében 
szabályszerűen megvált* ti jegy rejtőzött. Az 
történt ellenben, hogy

Zeppelin, amely tényleg a kitűzött időnek 
jóval előtte, féltizkor elindult, féltizenegy 
helyett. A Zeppelin és a Hapag emberei 
azonnal

közük Harsány! Zsolttal, hogy jegyét 
visszaváltják, mert a Zeppelin tényleg 

nem menetrend szerint Indult.
Most a megafonok szolgálnak ujabb esc* 

ménnyel, mert a tér minden sarkába szét
harsogják a felszólítást;

— Ifjabb Horthy István urat kérjük a 
kormányzói díszsátorhoz. A kormányzó 

ur őfőméltósága akar vele beszélni!
A kormányzó keresi a fiát. Ifjabb Horthy 

Istvánt, aki Friedrichshafenből érkezett 
Budapestre és annyi érdeklődő jóbarát állí
totta meg útjában, amig a téren keresztül 
s a tribünök közt Igyekezett, hogy Mr- 
mennyire is szeretett volna, nem tudott 
azonnal apjához sietni. A kormányzó pedig 

|L* '*■ .. . J.'jnflU

természetesen nyugtalanul várta a fiát. Per* 
sze a megafonok felszólításának hallatára, 
azonnal rendőrök szaladnak szét a tér min
den sarkába, de

már maga Is futólépésben Jön a kor
mányzó fia a disznótorhoz, 

hogy beszámoljon édesapjának élményeiről. 
A kormányzó melegen szorít kezet a fiával, 
meghallgatja még az ottlévö német Zeppe
lin-mérnökök jelentését, majd fiával együtt 
maga is eltávozik a repülőtérről.

Felszáll a Zeppelin
A megafonok hírűi adják ezután a kő* 

zönségnek, hogy a magyarországi körrepÜ* 
lésről visszatérő Zeppelin minden valószi* 
nüség szerint .félnégy körül ér újra a cse
peli repülőtér felé. A publikum lassan meg
indul újból a város felé, valóságos

embererdő zúdul u várakozó autóbu
szuk és autók felé.

A legszéditőbb newyorki utcai forgalmat 
mcgcsufoló nutófalanksz próbálja az uta
sok tizezreit a városba vinni s legalább más- 
félóráig eltart, amig valamennyi autó el
hagyja a csepeli repülőtér területét.

A végén már csak a Friedrichshafenből 
Budapestre érkezett néhány német utas vá
rakozik a hangár előtt. Kiderült, hogy

podgyászaikról és autókról a nagy Iz
galomban elfelejtettek gondoskodni.

Árván és elhagyottan várakoznak, mig

Elisabeth Bergner beszél
szombaton

«• Fórumban
Arlane — Claiide Anet regénye filmen.



HÉTFŐI NAPLÓ
gre autó kerül, amely beviszi valnmcny- 
’iükcí a városba.

■ranyfclhőbe burkoltan repül a Gráf 
Zeppelin tovább,

A karcsú gépóflás pedig száll, egyre fel '-égül egészen eltűnik a szemhatáron...
Jelit és feljebb A nap újra kisüt és Ádám László.

A Héttői Napló kiküldött munkatársának 
szenzációs riportja a Gráf Zeppelin

íríedrichshafen-budapesli útjáról
Most, hogy újra a földön vagyok, jól 

esik visszagondolni erre a néhány izgalmas 
órára, amely — bármennyire sokszor ültem 
már repülőgépen —- engem is csodálatos 
élménnyel gazdagított. Örülök, hogy részt- 
vehettem ezen uz utazáson és az első ma- 
gyúrok között voltam, akik a Zeppelinen 
Ülhetlek és hogy ezen az utón éppen Pestre 
lőhettem...

Szombaton délután érkeztem meg Ber
linből Fricdrichshafepbe, amely tudva
levőin Németország keleti részén van, igen 
körei a tengerhez és Jó messze a fővárostól. 
Azonnal

a Zeppelin-müvek szállodájába: a Hotel 
Kurgartenbe vitt az autó.

Itt szállásolták el a magyarországi utazás 
valamennyi résztvevőjét

Az utasok közül az újságírók délután hal 
órára meghívást kaplak a Zeppclin-inüvck- 
töl, Lehmann kapitányhoz, az 
parancsnokához, aki magához kérette 
snjtó einhcreit, hogy informálja őket.

Valóságos Babylon a Zeppelin-müvek 
frlcdrlclishaffcnl telepe, 

amelynek Igazgatósági épületében Ismer
kedett meg velünk a hatalmas léghajó-óriás 
híres óceánrepülő parancsnoka.

Fesztelen diskurzus után kérdeztem meg 
Lchrrann kapitányt arról, hogy vájjon nagy 
veszélyeket rejt-e magában egy ilyen Zeppe- 
f/n-utníás?

— Távolról sémi — válaszolt mosolyogva 
a kapitány. — Nem kell semmitől sem tar
tani!

a léghajó váza százezer köbméter gázt 
visz.

A léghajó úgynevezett Blaugas-zal van 
töltve, a most készülő uj léghajó-óriást már 
héliummal töltik, amely állítólag biztonsá
gosabb. Egy köbméter Blnugas húsz pfen
nigbe kerül, igy tehát

a Zeppelin egyszeri töltése húszezer 
márkát emészt föl.

L. Z. 127. 
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Nem történhet baj!
— A burkolat, a gép, minden rendben van. 
Zavart csak az okozna, ha a vihara földre 
nyomja ■ gépel, ez a gyakorlatban azonban 
úgyszólván lehetetlen. A Zeppelin a levegő
ben I* meg tud állni és — mint ahogy egy 
óceánjáró — a legtombolőbb viharban is 
n sziklás partok helyett a tenger közepén 
van a legnagyobb biztonságban, úgy a Zep
pelin számára Is a levegő n legbiztosabb tar
tózkodási hely.

Elmondta még Lehmann kapitány azt is, 
hogy

Indulunk Magyarország leié
Hogy a Zeppelin-utazás problémáját 

gyakorlati 
kérdezem 
tábilis-e a 
hosszú ut 
sebb,

a magyarországi kőrút nzonhan mégis 
kifizetődik,

mert a KMAC minden költséget vállalt.
A hotelben elfogyasztott vacsora után, fél 

tizenegy órakor, az autóbusz kivisz ben
nünket a starthoz. Én meglehetősen nyu
godtan készülődtem az utazáshoz, akadlak 
azonban néhányon, akik a hangárból ki
vontatott léghajó-óriás megpillantásakor

már a „tengerlbctcgség" előjeleit kezd
ték érezni.

Igen érdekes látvány volt már az is, amint 
a léghajót kivontatták a hangárból. Apró, 
síneken járó négykerekű kocsikra erősi 
tették az óriás testet s igy vitték ki a start
helyre, ahol heszállhalli nk. Benn a han 
gázban sejltetö, kék lámpafény övezte a 
Zeppelint, amely lalán még nagyobbnak is 
látszott, mint amilyen a valóságban.

A Zeppelin-müvek százötven embere tar
totta a start-téren az óriás-léghajó köteleit, 
amikor fölhangzott Schiller harmadkapi 
tány vezényszava:

— Los!
Hatalmas fényszórók világítják meg a 

léghajót és a starthelyei, amikor az ezüst
szürke gépóriás felemelkedik a levegőbe. A 
start olyan hirtelen történik, hogy a mun
kásokat irányitó Schiller harmadkapitány 
alig tud az utolsó pillanatban felkapasz
kodni a gondolába.

a 
oldaláról is megvilágítsam, meg- 
Lehmann kapitányt, vájjon rcn- 
Zeppeltn útja. Kiderül, hogy a 
mindig rcntábilisabb, mint a ki-

nak
a hálófülkék — két-két ággyal.

Ide húzódtak he azután az utasok éjfél után 
. s bizony itt minden takaró kevés volt, mert 
a jói fütött szalon mellett

a hálófülkékben hideg volt.
Lefekvés elölt Lehmann kapitány azt a 

felvilágosítást adta, hogy minden valószí
nűség szerint hat órakor reggel érjük el 
Bécset. A Zeppelin azonban olyan kedvezd 
szelet kapott, hogy 170—180 kilométer 
óránkénti sebességgel haladhattunk előre. 
Így azután- már

reggel öt órakor elértük Bécset
Sürfi köd volt, a császárvárosból semmit sem 
leheteti látni.

Mire Magyarország fölé értünk, mér nap
pal volt. Szombathelynél „léptük át" a ma
gyar határt, addigra már valamennyi utas 
n Szalónhan volt, a jól vagy kevésbé jól si
került alvás után. Mindenki mosolyogva 
tárgyalta a nagy szenzációt, hogy

Karinthy Frigyes álmában, ahogy a 
Zeppelin hirtelen fordult — bizony ki

esett uz ágyból...
Hallatlan szenzáció volt valamennyiünk

nek, amikor reggel hat óra tájban megpil
lantottuk alattunk a Balatont. Lehmann 
kapitány meglehetősen alacsonyra irányí
totta a gé-et a városok fölött, hogy a lakos
ság jól láthassa a német léghajó-óriást. Oly 
alacsonyan repültünk el

Siófok, Tihany, Sümeg. Pápa, Székes
fehérvár felett, 

hogy világosan láttuk az embereket, amikor 
az utcákon megállva integettek felfelé. Még 
azt is ki lehetett venni, hogy az óriási mo
torbúgással közeledő ismertlen veszedelem 
elöl hogyan menekülnek fejvesztve az ud
var legclrejtcttebb zugából a kutyák, macs
kák és a baromfiak. Jó távcsővel pedig azt 
is látni lehetett, hogy az 
’áró „fenevad" mennyire

megrémitette az erdők apró állatait Is. 
Nyúlok és özek szaladtak ki, tájékozásukat 
vesztve, az országúira és közvetlen közelük
ben ijedten lapultak meg a rókák...

óriás árnyékkal |

Meg ér kéziünk , . .
Mielőtt Pest fölé értünk volna, megmu

tatták a Zeppelin többi részét is az utasok
nak. Bevezettek bennünket a gondola 
maciik részébe, ahol

a legénységi szobák 
vannak és ahonnan nyílik az ut 
léghajó testébe. A vár alsó részén ...........o,
a folyosó, amely egyrészt a terhek befoga
dására szolgál, de ugyanakkor összeköti, 
lést is létesít a hajólest egyes részei és a 
gondolák között. A hajó vázának belsején, 
körülbelül a középen, még egy folyosó sza- 
lad végig, hogy n léghajó minden része a 
lehető legkönnyebben megközelíthető ie- 
gyen.

Hét óra után már valamennyien óriási 
izgalommal vártuk, hogy a Zeppelin Buda
pest fölé érjen.

Szívszorongva vártuk a csodás szépsé
gű város panorámájának kibontakozá

sát,
ezzel a szenzációval azonban adós maradt 
nekünk Lehmann kapitány.

A Gráf Zeppelin ugyanis a Duna vonalá
ban közelitette meg Székesfehérvár felől a 
várost. Fodor László.

bar*

az 
fut

A Zeppelin hóviharban,
förgetegben Magyarország 

körül

Kedélyes hangulat: likőr, feketekávé 
szalonjában
télség berni a tájra és bennünket most má
inkkal jobban érdekel a Zeppelin belső 
népe.

Lehmann kapitány egymásután Invi
tálja na újságírókat a parancsnoki fül

kéké,
ahol állandóan egy kormányos és egy se
gédtiszt Is szolgálatot teljesít.

A kormányzóffilkóben és nz úgynevezett 
navigációs helyiségekben vannak az összes 
műszerek ós vezetékek egyesítve. A karok
nak, emeltyűknek, fogantyúknak egész ar
zenálja a falakon és 
rnnesnok asztalán 
tömege.

Lehmann kapitány 
a Zeppelint öt darab

a Zeppelin
Az utasok a szalon ablakaihoz tódultak. 

Amelyeket gyorsan iccngedlünk, hogy minél 
több friss levegő toluljon a gondolába.

Mlrtt rfy óriás, lomha óllat kisért ben
nünket a földön a Zeppelin óriás ár

nyéka.
Amig a gép Friedrlchshafen fölött járt, az 
óriás fényszórók világították meg sejtelme
sen, később ezt a szerepel a Hold velto út, 
mig aztán a mindjobban gyülekező vihar
felhők Mt a fényforrást is kioltották.

A szalonban meleg volt, 
kedélyes hangulat, likőr, feketekávé.

Csak ni volt a nagy baj, hogy dohányozni 
természetesen az egész Zeppelinen tilos. 
Azért ezt is kibírtuk valahogy. Nagy sze
rencse volt azonban, hogy tnég a friedrich- 
sliafcnt hotelben megvnesoráztunk, mert 

a Zeppelin éttermének menükártyája 
bizony meglehetősen borsos.

Nem magyar ember erszényének való'. 
Még a vizet Is pénzért mérik, 

tnég pedig drógán ...

A léilhtjóórfá, műhelytitkai
Ennek ellenére a legjobb hangulat ural

kodik a Zeppelin ssnloujában és az utasok 
kivánosinn nézegetnek le a földre, ahol már 
az éjsxakn sötétje borul mindemo. Az olsö 
nagy esemény:

München, amelynek apró lámpásai 
modálutos panorámát rajtolnak ki a 

ÍÖN sütetjére.

Délelőtt féltlz órakor emelkedett a levegőké 
Csepelen a Gráf Zeppelin és Miskolc felé vette 
uijí.t.

A motorok teljes energiával dolgoznak. Az 
öt darab kétszáz lóerős óriási motor vad ber> 
regessel, zugásr.al hajija a hatalmas léghajót, 
amely Budapest fölött még csak 200 méterei 
mngassípbnn úszik a levegőben. Mindenki n 
léghajó kajüljeinek és szalonjainak ablakához 
siet és

Blattunk ki bontakozik a csodálatos pano
ráma, Budapest panorámája.

\ víros és a környék minden kiemelkedő 
pontján feketéink a tömeg, A Gellérthegyen 
tannak a legtöbben, siirü, fekete embercsoport 
szemléli innen a Zeppelin útját.

Tizenegy óra után néhány perccel már ré
gen elhagyta a léghajó Pestet s a környéket 
s a Zeppelcin alatt mér hegyek, erdők, mezők 
larknsóga váltakozik. Azután apró falvak piros
tetejű házai, majd egy nagyváros körvonalai 
bontakoznak ki:

Mlrkolc fűtött jár a léghajó.
Jól látni a Zeppelin ablakaiból a miskolciak 
nngy lelkesedését is. A város közönsége az ut- 
cón 
nek.

van. Zsebkendőkkel, kalapokkal integet-

aztán Münchent elhagyjuk, újra sö-

az állványokon, n pa- 
müszerek káprázatos

most elmondja, hogy 
-- -............ visszafelé is járatható

A/nybocA-motO! hajtja. Ezek öt külön kis 
gondolában vannak elhelyezve és a lég- 
hajóteslböí csak létrákkal közelíthetők meg, 
úgyhogy a kezelőszemélyzet útközben is 
ig, jár fel és le. A léghajó tesle különben 

230 méter hosszú, az átmérője har
minc méter.

A hajótest maga alumínium ötvözetből ké
szült gyűrűkből áll, melyeket azután egy 
pamutvászonból készült huzat borit. Ez a 
huzat lakkózva van és alumlnlumporral fé
nyesítik.

A parancsnok szobája mellett van
• rádiószoba, 

nmelv szikratávíró utján összeköttetést tart 
fenn a céljául kitűzött repülőtér vezetősé
gével, hogy állandóan időjárási jelentéseket 
kaphasson^ Külön szobában van a kormá
nyos, a szakács és az inspekción mérnök.

Eltért a térha'ón
léghajó szalonkocsij.’ban barátságosan, 

' " \ " a diskurzus, Gömbös hon
védelmi miniszter társaságában lévő hölgyek
kel, urakkal beszélget, majd Lchrrann kapi
tányt keresi fel a parancsnoki fülkében.

A honvédelmi miniszter hosszasan elbeszél
get Lehmannal,

A . .
fesztelenül folyik

aialán elindul » Zeppelin megsttmlólóíére.
Miulán visszatér a Zeppelin szalonjába Göm

bös Gyula, uiár Debrecen felé jár a léghajó. 
Eg.v óra van s a szalonban bőséges, ízletes 
ebédet szervíroznak:

ragulevest, vajas pisztrángot, borjukotlrtet, 
puddlngot.

Az ebédért 5 pengő 50 fillért kell fizetni. Göm
bös honvédelmi miniszter Almásy Donja gróf- 
nővel és Pccznlk Jenővel ebédel. Hiiltl Híimér 
Magyar Miklós vezérigazgató társaságában fo
gyasztja el az Ízletes ebédet.

Alig múlik el sz ebéd ideje, amikor 
a Zeppelin hatalmas hóviharba kerül.

A műszerek azt mulatják, hogy 95—100 kilo
méter óránkénti sebességű ellcnstéllel kell 
megküzdenie a léghajónak. Megindul süfü 
pelyhekben a hó s a zivatarfelhők között vág 
magának utat a Zeppelin.

Az irtózatos, tcir.bcló orkánt as utesflil- 
1íéhben és a czntannkbafl nem hallani, mert 
olyan erővel búgnak a motorok, hogy 
emelteti a félelmetes zengésű metorberre- 
gés mellett a vihar hangjai sem hallatsza

nak.
Egy arisztokrata hölgy múló rosszullélrŐl pa
naszkodik, egy másik utas is rosszul érzi ma
gét. A többi utas azonban jókedvűen s igen 
jó kondícióban szemléli a léghajó ablakából a 
nagy vihart.

— Úgy látszik, a tengeri betegség a tenger 
színe felelt sökszáz méter magasságban is je
lentkezik — mondja maliciózusan az egyik

, utas. de már nincs is oka a maliciára, mert a
| rosszul lett utasok is nemsokára jól érrik ma- 
I Ruk.it.

Tomboló orkánban vissza Csepelre
Mintegy másfélóra hosszat tombol a Vihar. 

A Zeppelin azonban
százkllométcres tempóban rohant szembe 
a száztdlométcrcs sebességű cllcnszéllel 

Debrecen felöl a Hortobágy felé. 
Délután fél három órakor alábbhagy a tomboló 
orkán, eláll a havazás is és most már nyugal
masabb, csendesebb időben úszik a léghAjó 
Szentes felett, Percek telnek el, Hódniezöol- 
sáriiéig tűnik fel, majd nem sokkal későbh

Cegléd felett repülünk. Amikor azután Buda
pesthez közeledünk, újabb szélviharral kell 
megküzdeni. A csepeli rrpülötér felett Ismét 
erősödik a szél. A repülőtérről Budapest felé 
Indul a léghajó s miután Ismét ktrcsztülrepiilt 
a fővároson, visszatér Csepelre, egyre közelebb 
száll a földhöz, azután a nagy szélben

mégis csak sikerül a kikötést
Vége az izgalmas, de gyönyörű utazásnak!

Éjszaka a Zeppelinen
A Zeppelin ula.Ron.lolAjánnk köiepén I ’níol mellett, ktnyelmel /ot/ljökben tSlthf- 

jm elhelyezve nzulún n láixnlgó, ahol .1 WBI ni utalok. A szalon möRölt van-

w UW awW a KW&
w. táaoftf Kit^i árit*.)
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Izgalmas jelenetek közben kötött 
ki a magyar országi körútjáról 

érkező Zeppelin
Miután a Zeppelin elindult magyarországi 

kőrútjára, délután félháromig tartott a csendes 
pihenő a repülőtéren, félháromkor azonban 
már

njra egymásután érkeztek nz autók a re
pülőtérre és újra megindult a népvándor
lás is a közönség számúra fenntartott he-

lyekre.
Minden közlekedési eszköz zsúfolásig meglelve 
érkezeit a repülőtérre s ontotta a délutáni ér
deklődők ezreit. Az Ötpengős helyen, ahol a 
rendezőség hosszú fapadokat emelt.

valóságos korzó alakult ki.
A repülőtér hangárja elölt félhárom után 

már mozgalmas az élet. Egymásután érkeznek 
meg a politikai és társadalmi élet reprezentán
sai, háromnegyed hó rom előtt néhány perccel 
feltűnik a hangár előtt egy hatalmas kék, csu
kott automobil.

Bethlen István gróf miniszterelnök száll
ki a kocsiból.

Bövid szürke bekecs, szürke sportruha, szürke 
sportsapka, vastagtalpu amerikai cipő van a 
miniszterelnökön, aki titkárja dr Hlatky Endre 
társaságában a repülőtér hangárjához siet. A 
hangár elölt Pál Andor, nz AERO Szövetség al- 
elnöke és Déghy Ödön dr., a Királyi Magyar 
Automobil Club ügyésze üdvözlik a miniszter
elnököt, aki azután visszaül kocsijába és ciga
rettára gyújt.

Miután elszívta cigarettáját, újból kiszáll az 
autóból és a repülőtér legfrissebb vendégével.

Arlolta budapesti olasz követtel beszélget, 
aki szintén a Zeppelinre várakozik.

Veszélyben forog a leszállás
Közbén feltűnik a Zeppelin a csepeli repülő

tér északi irányából. Lassan közeledik a repü
lőtér felé, kisüt a nap és

■ napsugnrak közül gyönyörűén bontako
zik ki a léghajó ezüstös teste.

Egészen közel van már a repülőtérhez, amikor 
hirtelen a föld felé fordul a Zeppelin orra és ■ 
most már egészen alacsonyan, alig kétszáz mé
teres magasságban halad a repülőtér fölött. 
Eközben érdekes és

Izgalmas rádióbeszélgetés folyik a repülőtér 
felett úszó Zeppelin és a hangár melletti 
sátorban elhelyezett rádióállomás között.

A csepeli repülőtér rádióállomása azt kérdezi a 
Zeppelin rádiós tisztjétől, hogy mikor száll le 
a léghajót

Néhány perc telik el és már megérkezik az 
üzenet a levegőből:

A miniszterelnök a nagy tumultus miatt 
repülőtérről
csátották a köteleket és ötszáz főnyi készült
ség két oldalról ragadta meg a köteleket.

eltávozik a
Az autóbusz körül, ahol a miniszterelnök 

és társasága beszélget, egyre nö a tömeg, a 
rendezők és a .rendőrtisztek mindenkit fel
szólítanak, hogy távozzék a kikötés helyé
ről, mert olyan szeles az időjárás, hogy

kockázatos dolog • monílvrlros.5 Zep- 
pelln közelében tartózkodni.

A közönség egyrésze azonban nem törődik 
a figyelmeztetéssel, hanem odarohan a Zep
pelin közvetlen közelébe. A miniszterelnök 
mikor látja ezt a fegyelmezetlenséget, igy 
szól a kíséretében lévő urakhoz:

— Ha Ilyen fegyelmezetlenül viselkedik 
a közönség, én eltávozom Innen!

Ezzel Bethlen István gróf sarkonfordult 5

titkárával együtt gyors léptekkel el
hagyta a repülőteret és beült autójába. 
A rendezőség tagjai a miniszterelnök 
után siettek, kérlelni kezdték, hogy 
szemlélje meg a kikötést, de a minisz
terelnök nem változtatott elhatározásán 

és eltávozott.
Közben a Zeppelin egyre közelebb ért_____ . a

földhöz. A léghajó ablakai megnyíltak, lebo-

fi ZEPPELIN ELMENT, 
DE

Busler Ke* fioláknak

ltt maradt és mindennap 
látható

Az elsodort

— Igen erős szélvihar van. Meg fogjuk pró
bálni a leszállást, de

kérünk kétazerannyt karhatalmat
a leszállás megkönnyítésére, mint amennyi 
délelőtt volt. A leszállást délután 4 óra 30 
pejekor megkíséreljük. Kérünk gyors előkészü
leteket. mert

a szélvihar olyan erős, hogy csnk néhány 
perc áll rendelkezésre a ki és beszállás 
letionyolitására. Ha délután 4 óra 30 perc
kor nem sikerülne simán kikötni, a hajó 

egyenesen Frledrlchshafen felé indul.

Áttörik a rendőrkordont
ötvenezer szempár 

tekint föl a Zeppelin lassan és egyre alacso
nyabban úszó alakjára. Már egészen közel van 
a kikötés helyéhez, amikor egy autóbusz érke
zik a repülőtérre.

Kilenc üíKst hor, akik n magyarországi 
körrepülés befejeztével a Zeppelinen Fried

richshafenbe fognak utazni
— ha sikerül a kikötés.

A közönség érdeklődése szinte visszatartha- 
latlanul robban ki.

Megrohanják a rendőrkordont, 
a rendőrtisztek, a rendőrök példásan és jegyei- 
mezetten állnak ellen a tömeg ostromának, 
mégis sikerül a hangár előtti részen a kiván
csiak százainak átjutni a kordonon s nehogy a 
rendőrök nyomukba szegődjenek, futólépésben 
rohannak a csepeli repülőtér közelébe, a kikö
tés helyéhez.

Bethlen István gróf miniszterelnök titkára és 
Páll Andor főrendező kalauzolása mellett meg
indul a kikötés helye felé. A közönség sorai
ban halad » a Légiit • * — 
mögött áll meg.
szemléli a Zeppelin manövrirozását, majd egy
másután intéz kérdéseket a léghajó konstruk
ciójáról s a kikötés lehetőségeiről.

Szóba kerül a Zeppelinen való utazás is s 
a Hétfői Napló munkatársa megkérdezi 
Bethlen István gróf miniszterelnököt, hogy 
miért nem vett részt a Zeppelin magyar

országi kürrepillésén.
Tegnap ugyanis nyilvánosságra került, hogy 
miniszterelnök is jegyei váltott az útra.

— Egyáltalán r.cm volt szándékomban az 
utazás, — válaszolja a miniszterehiök, — nem 
tudom, hogyan került a lapokba az, hogy én is 
utazni fogok.

forgalmi Társaság autóbusza 
Néhány pillanatig némán

a

Gömbös Gyula beszél 
a Zeppelin útjáról 

leszállás simán sikerült! Az utasok■ A ........ ..........
zül elsőnek Gömbös Gyula honvédelmi 
niszler szállott lo a repülőtérre, majd llültl 
Hümér egyetemi tanár, Magyar Miklós ve
zérigazgató, Köpesdy Elemér, az Állami 
V’nsgvárak igazgatója, Almássy Denys gróf
nő, Delmdr Wallerné, Delmdr Walter és 
mások.

Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 
jókedvűen mosolyogva válaszolt a 
Hétfői Napló munkatársának kérdésére:
— Élelem legszebb élménye volt ez a mai 

utazás. Elmondani nem lehet ezeket a felejt
hetetlen impressziókat. Amikor Debrecen 
tájékán jártunk, viharban is volt részünk, 
de a Zeppelin nagyszerű konstrukciója meg
birkózott a viharral.

Lehmann kapitány 
nyilatkozata

A többi utasok is épp olyan elragadtatás
sal nyilatkoztak az utazásról, mint a hon
védelmi miniszter.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt beszélni a kikötés után Lehmann kapi
tánnyal, a Zeppelin parancsnokával, aki a 
következő érdekes kijelentést telte:

— Élelem második legnehezebb útja ct n 
repülés volt. Hasonló nehéz szélvísz nyok 
között csak egy alkalommal vezettem a lég
hajót, amikor Amerikából tértünk vissza 
Friedrichshafenbe.
15 métere* szélsebességgel kellett megküz- 
denünk Most pedig a szélsebesség másod
percenként 22 méteres volt. Fő azonban, — 
fejezte be a beszélgetést a kapitány, — hogy

Busler 
dm! ének.s, zené, és táceog 

vígjátékban
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minden baj nélkül megküzdöttünk a szél
viharral.

Lehmann kapitánnyal folytatott beszélge
tésünk közben a friedrichshafeni utasok 
már beszálltak a léghajóba és a Zeppelin 
ismét a levegőbe emelkedett:

elbucsuzoti Magyarországtól és elindult 
Frlcdrlclishafcn felé.

Tisztelgő kört irt le a csepeli repülőtér 
fölött és amikor a rendezőség hangárja felé 
ért a léghajó, nz egyik kötélen megjeleni a 
tisztelgő német lobogó.

Bécset Odifa

Idegrohamában átvágta 
a nyakát Zalaszentgróton 

egy pesti asszony
Sümeg, március 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Zalaszentgróton rövid idő óta ott 
tartózkodik rokonai látogatására a Harsait 
Istvánná budapesti főpincér fiatal felesége. 
A fiatalasszony pihenni ment rokonaihoz, 
látszólag jól is érezte magát a kis vidéki 
községben.

Szombaton azonban Harsay Istvánná 
minden különösebb ok nélkül súlyos ideg
rohamot kapott és mielőtt még vendéglátó 
gazdái észrevették volna,

kirohant n konyhába, uhol egy hatal-

kö-
mi-

„Vegye át a morfiumot 
a Belvárosi Színház"

Forgács Anna és Erdélyi Béla emléke kísért Ismét 
a bíróság által lefoglalt morfiumadagok nyomán

Erdélyi Béla, Millstatt „hőse** dnrőcbnn el
mélkedik a sopronkőhidai f egy házban a régi 
elmúlt életéről, amikor még ismert szclndonjn 
volt a pesti társaságoknak, de különösen a 
színházi világnak. Erdélyi Béla rossz emléke 
most ismét kisért az egyik budapesti színház
ban, Egy törvényszéki végzés támasztotta fel a 
Belvárosi Színházban — ahonnan Forgács 
Anna Erdélyi Béla karján végzetes útjára el
indult — a mull sötét árnyait: Millslottot, fő
tárgyalást, morfiumot, Veronáit, sclyemsólnt és 
ezt az egész szörnyű bilntömeget, amit Erdé
lyi Béla neve jelent.

A Belvárosi Színház ugyanis B. VI 11693— 
óöO. szóm alatt a kővetkező végzést kapta 
Schadl tanácselnöktől:

„A gyilkosság és egyéb bűncselekmények 
miatt Erdélyi Béla ellen indított bűnügyben

■ törvényszék felhívja a Belvárosi Színház 
Igazgatóságát, hogy a bűnjelként lefoglalt 
R fiola morfiumot lö nap alatt a bíróság 
irodájából vlgve cl, mert különben cl fog

ják árverezni."
Érdekes színházi előzménye van ennek 

színházi végzésnek. A morfium " ’*’ 
ugyanis jelentős szerepe volt a nagy perben. 
Helyesebben, nem is a meglévő fioláknak Ju
tott a szerep, hanem az ezeket tartalmazó kis 
hnlólfejes doboznak, amelyben 12 fiolának van 
hely, de ebből négy hiányzott. Ezzel akarta bl 
zonyltanl ugyanis n védelem — Forgács AnntF 
morfinista mivoltát és azt, hogy Erdélyi nem
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Malacok

Hihetetlen olcsó árakban I 
Eladás kicsinyben isi

A Zeppelin útban hazafelé
Bécs, március tO.

(A Hétfői Naplő tudósítóidnak távirati jelen
tése.) A „Gráf Zeppelin'' vasárnap este

nyolc óra negyven perckor Magyarország 
felől átrepült ar aspcrnl repülőtéren, 

majd az osztrák főváros fölött jelent meg. A 
léghajó nagy kört irt le Bért fölött,' azután 
nyugati irányban eltűnt.

Berlini tudósítónk tel ?fon jelentése szerint a 
Gráf Zeppelin hót főn hajnaltól óra ulán érkezik 

.meg Friedrichhafenbe.

más disznóölŐkéssc! átvágta a nyakát, 
majd alteslén több szúrást ejtett.

Az öngyilkosság úgyszólván pillanatok alatt 
történt s mire n házbeliek kirohantak, ad
digra már a fiatalasszony vérében fetrcngVo 

a konyha padozatán. Azonnal orvost 
5 beszállították a nagykanizsai kór

feküdt 
hívtak 
házba,

ahol nzonban a műtőasztalon néhány 
pillanat múlva kiszenvedett.

A szerencsétlen asszony férjét táviratilag 
értesítették feleségének tragikus haláláról.

kísérelt meg mérgezést Forgács Anna ellen. Jy 
nyomozás azonban kiderítette a négy morfium 
fiola sofsát. Akkoriban a Darázsfészek clmü 
darabot játszották a Belvárosi Színházban, 
amelyben Forgács Anna feltűnt és tehetségét 
rngyogtntla. Az első felvonás rendhen metjj, de 
a szünetben hirtelen rosszul lett és félig esz
méletlen állapotában csak egy szót hajtogatott: 
morfiumod A színház orvosa, hogy az előadást 
félbe no kelljen szakítani,

kivett ■ színház házigyógyszertárából egy 
fele dobot morfiumot és ebből négy fiolát 

■ művésznő karjába fecskendezett.
Forgács Annán ugyanis Olyan nngy erővel 
(almasodolt el n szenvedélye és I „. 
jes fiola morfium kellett ahhoz, hogy . ..... 
Anna újra talpra álljon és végigjátssza a dara
bot.

Nagyon valószínű, hogy s Belvárosi Színház, 
amely azóta uj igazgatás aló került, nem ra
gaszkodik tulajdonához, hanem inkább hagyja 
elárverezni a morfium fiolákat, egy tragikus 
sorsú színésznő kisértő emlékét.

ingy erővel ha- 
hogv négy lel- 
hogy Fo^göcs

b. I.

Még a

zeppelinnél
is nagyobb szenzáció a

STERN 
cipoaruhazak 

huzvéti vására.
Női és férfi slrappa én Inxu* 
divatcipők minden s z i n oeo
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hogy ellopják és értékesítik a kapuablakot, 
amelynek 6(K) pengő az értéke Délután föl
másztak a kapura és

Trankovlcs, akt szakember, pár perc alatt 
leszerelte az üvegtáblát.

Az elfogott kapulolvajokal a rendőrség őrizetbe 
vette.

Gázolt és touáübrabogon 
egv pesti autó

MenekQ.'és k&zbon beierordutt az árokba
Zalaegerszeg, március 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon' 
'jelentése.) A zalamcgyei Pókod község ha
tárában cgy arra haladó budapesti teher
autó elütötte a kerékpáron menő Németh 
Endre pókod! fiatalembert.

A teherautó, amelyen négy személy volt,
■ gázolás utón azonnal (ovábbrobogott 
éa otthagyta az utón n vérében fetrengő 

fiatalembert.
A gyorsan menekülő autót azonban roha
násában szintén baleset érte: a község be

Lopás miatt letartóztattak 
egy előkelő származású 

fiatalasszonyt
Mezőcsáti Naj»y Vilma bűne

A főkapitányságon vasárnap lopás miatt 
följelentést tettek mezőcsáti Nagy Vilma 
húszéves elvált asszony ellen.

Két magántisztviselő tette a följelentést.
Mezőcsáti Nagy Vilma, aki előkelő család
ból származik, válása után albérleti lakásba 
költözött és szerény körülmények között 
élt. A kél hivatalnok — a följelentés sze
rint — megismerkedett mezőcsáti Nagy

Vilmával és különféle megbízatások elinté
zésére pénzt adtak át neki és ezzel a pénzzel 
nem számolt el.

Megindult az eljárás és
mezőcsáti Nagy Vilmát vasárnap elő* 

állították a főkapitányságra, 
ahol kihallgatása után előzetes letartózta
tásba helyezték.

Föi'akasztofla magát egy tízéves kislány, 
mert íélt a veréstől

Debrecen, március 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A debreceni királyi ügyészségnek 
vasárnap jelentették, hogy Komódi község
ben borzalmas gyermektragédia történt. 
Nagy Juliánná, cgy községbe!! gazdálkodó 
tízesztendős kislánya szülei lakásán föl
akasztotta magát s

mire észrevették és levágták a kötélről,

Fényes nappal ellopták 
egy Lónyay uccai ház kapuját

Izgalmas kutatás után elfogták a tolvajokat
Tegnap délután furcsa meglepetés érte a Lő- 

nyayulea 25. számú ház házfelügyelőjét.
A házfelügyelőnek dolga volt az utcán és ki

felé Indult. Mikor a kapufolyosóra ért,

A 
HELYZET 
MAGAS

járatánál, egy utkanyarulatnál 
bclcfordull az árokba és mind a négy 

utasa kirepült az autóból.
Közben előkerült a csendőrség, összesza

ladtak a község lakosai és segítségére siet
tek a gázoló autó könnyebben sérült uta
sainak. A csendőrség a helyszínen kihall
gatta nz autó soffőrjét és megállapította, 
hogy gondatlanságával ő okozta a gázolást 
és a későbbi szerencsétlenséget is. Németh 
Endrét súlyos sérülésével és agyrázkódással 
a zalaegerszegi kórházba szállították.

mór halott volt.
A kislányt n napokban megfenyegette az 
édesapja, hogy megveri, mert elvette egy 
iskolntársának n ceruzáját. A gyermek nny- 
nyira

i félt a fenyítéstől,
hogy- vasárnap félelmében fölakasztotta ma
gát.

Az ügyészség megindította a vizsgálatot 
a gyermektragedía ügyében.

megdöbbentve vette észre, hogy a kapu 
felső része hiányzik.

A hiányzó felső rész hatalmas üvegtáblából áll. 
Kiszaladt az utcára és figyelmeztette a rendőr
őrszemet. A rendőr értesítette a közeli őrszo
bát, ahonnan azonnnl

rendőrök alettek a Lónyay-utcába és átku
tatták az egész környéket.

Az volt ugyanis a föltevés, hogy a vakmerő tol
vajok, akik fényes nappal úgyszólván elloplak 
cgy kaput, sulyos zsákmányukkal még nem me
nekülhettek messzire.

Negyedóráig tarló kutatás után a rendőrök 
észrevették az egyik közeli mellékutcában 

két férfit, akik hatalmas Üvegtáblát cipeltek, 
óvatosan megközelítették őket, nem akartak 
lármát csapni mert attól tartottak, hogy ijed
tükben eldobják nz üvegtáblát és összetörik. 
Mikor a közelükbe értek, felelősségre vonták 

őket:
— Honnan hozzák ezt az üveget?

A két férfi zavaros választ adott, mire a ke
rületi kapitányságra kísérték őket. Magukkal 
vitték az üvegtáblát is. Behívták a kapitány
ságra a házmestert is, aki felismerte az üveg
táblában a Lónyey.-utcai hóz kapurészét. Az 
előállított emberek ekkor

bevallották, hogy valóban ők voltak a tol
vajok.

Az egyiknek Trankovics Ernő a neve, üveges
segéd, a mávk pedig Friss Sándor segédház- 
felügyelő. A/t vallották. hogy munkanélküliek, 
nincs pénrilk és úgy akartak pénzt szerezni.

Húszszor használhatja

Véletlenül elégették 
egy bankigazgató ötezer 

pengős ékszerét
A kályhában találták meg a detektívek 

a drágaköves ékszer maradványait
Különös és izgalmas nyomozás folyt le 

tegnap egy bankigazgató lakásán. Gábor 
Arnold igazgató, aki az Iskola-utca 20. sz. 
házban lakik, bejelentette a rendőrségen, 
hogy feleségének

ötezer pengő értékű, platinába foglalt 
gyémántköves mclltiije elveszett, alig

hanem ellopták.
Azonnal detektívek mentek a lakásba és 
megkezdték a vizsgálatot. Kihallgatták a 
személyzetet és a házbeliekct, azután kutat
ni kezdtek a lakásban. Rövidesen meglepő 
felfedezésre jutottak.

Az egyik detektív kutatás közben kinyi
totta az ebédlő hatalmas cserépkályhájának 
ajtaját és mikor benézett, a hamvadó pa

A parlament kapuja elé hívta 
Peyer Károly a munkásságot

Szocialista nagygyűlés a Tattersallban
A szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt 10 

órakor a Tattcrsall helyiségeiben nagygyűlést 
tartott, melyen nagy számban jelentek meg a 
munkások. Kéthly Anna nyitotta meg a nagy- 
gyűlést, majd Propper Sándor tartott nagyha
tású beszédet, melyben a legerőteljesebb szer
vezkedésre hívta fel a munkásságot.

Propper beszéde alatt néhány fiatal munkás 
rajongott, azonban a gyűlésen résztvevő mun
kások snjátmnguk

a rendőrség kezére Juttatták a rendbontó
kat.

Attól fogva azután rendzavarás nélkül hall
gatták végig a szónokokat.

Peyer Károly a gazdasági helyzetről és a né
met-osztrák vámunióról beszélt. Helyesli a 
vámuniót, mert cgy lépéssel közelebb hozza az 
Európát Egyesült Államok eszményéi.

Wekerle uj költségvetését kritizálta ezután,

Elfogták 
Kaáli Nagy Adorjánt, 

a házasságszédelgő áltenger észtisztet

után

mert 
szol-

Nemrégiben részletes tudósításban szá
molt be a Hétfői Napló Kaáli Nagy Adorján 
állítólagos tengerészkapitánynak a viselt 
dolgairól, akit volt felesége házasságszédel
gés elmén jelentett fel és aki az elfogatás 
clöl ismeretlen helyre menekült.

A fehérhaju, Igen jó megjelenésű fiatal
ember Budapest előkelő köreiben for

gott, tengerészkapiiánynak adta ki 
magát,

arról beszélt s arról adott interjúkat, hogy 
az elsüllyedt hajók kiemelésére világraszóló 
uj szerkezetet talált ki, amelyet már az 
olasz hajóérdekeltségck meg is vásároltak 
tőle. Az érdekes emberről csak szökése 
derült ki, hogy

sohasem volt tengerésztiszt, 
talán még a tengert sem látta életében, 
a háború alatt egyszerű közlegényként 
gólt a gyalogságnál.

A budapesti rendőrség elfogatóparan
csot adatott ki Kaáli Nagy Adorján ellen 

és a körözést ládió utján eljuttatták Európa 
valamennyi rendőrségéhez. Vasárnap dél
előtt

Székely udvur helyről jelentették, hogy 
olt váratlanul letartóztatták Kaáli Nagy 

Adorjánt.
A magvar fővárosból elmenekülő Nagy Ador
ján Szovútán festékgyárat alapított és ami
kor Srékclyudviirbclven felismerték és le
tartóztatták, erélyesen visszautasította nzt a 
gyanúsítást, mintha ö sikkasztást vagy szé
delgést követett volna cl.

A rendőrségi eljárást személye ellent 
hajszának minősítette, 

melyet fulebége már többizben megindított 
ellene Magyarországon. A székelyudvarhelyi 
rendőrségen azt hangoztatta, hogv ó vaídi 
bán lengerésztiszt volt. ezt az állítását azon

Finist br«.,.ií.i . leW1M)
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rázsban valami fényes tárgyat látott csii. 
lógni. Eloltották a tüzet és

a hamuból előkerült az ellopottnak vélt 
ékszer siralmas maradványa: 

a gyémántok a nagy forróságban elham
vadlak és csak a platinafoglalat maradt ugv 
ahogy épségben.

Most azután már rövidesen kiderült, hogy 
mi történt. Gábor Arnolddal együtt lakik az 
anyósa, Dessauer Lipótné, aki délben taka
rítás közben véletlenül lesöpörte az asztal
ról az ott elhelyezett melllüt és

a szeméttel együtt a kályhába dobta.
Miután mindez kiderült, az igazgató visz- 

szavonta a feljelentését és a rendőrség meg- 
szüntette a rövid, de izgalmas nyomozást.

mnjd sürgette a közmunkák megindítását. Az 
Erzsébet sugárút felépítését megígérték és most 
azon gondolkodnak, hogy felépiték-e a két uj 
Duna-hidat.

— A panaszkodás jogát ugyan elvették tő
lünk, — mondotta Peyer, — de

ki akadályozhat meg bárkit abban, hogy 
békésen odaálljon holnap a parlament ka

puja elé.
— A gazdasági helyzetnek pedig csak egy 

orvossága van, — fejezte be beszédét. — Barát
ságot kell keresni szomszédainkkal, annak elle* 
nére, hogy mi is azt tartjuk, hogy a békeszer
ződés teviziőia szorul:

A gyűlés utolsó szónoka Kéthly Anna volt, 
aká az elmaradt március 15-iki gyűlésről be
szélt. Majd felhívta a munkásságot, hogy május 
elsején vonuljon ki az utcára.

ban nem tudta semmivel sem igazolni.
A távirati jelentés alapján a budapesti fős 

kapitányság megindította a kiadatási eljá
rást.

Bútorok

MODERN BÚTOR SZALON
Ip-rmflvARiok Al'al tervezett Mart és po'gArt !«keeren<te£ 
HŐS ttiSük'S W.

lohány-utca

paplanok
■ TCIPUCD paplankészttónél, Kertész-utca 38.
■ IEIUHEN lW- AtdotgozAsr.kat vállal. *1

Tekintse meg FUides n«la

Vlctoria BUTOR-szalónlit
Vlloo. r-o< •. Orllu I KMW. »

Fehérbutort 
vAOrol'on a jtjátb n 

Rosanrto IX . Lllöl-nl 19 
Konyhák, előszobák, leányszobák

4' mégis jó marad a Morisson I
•m-rt az • legjobb svéd a<4tból Usriill Különö-Ikvaináea Minél többször borI'tváH:ozikS<Morfv 
»<n h víz és szsppnnhab használnia nélküli’ — •—*........  ■ '
dr. Morisson borotvakrémmel! borotválkozásnál
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Megunni erfiuel folyik a hajsza 
a kalapácsos

A ceglédi személyvonaton elkövetett kala
pácsos rablőgyilkosság ügye sokkal bonyo
lultabb és nehezebb nyomozási feladat eié 
állította a rendőrhatóságokat, mint a Her
nád-utcai kofferes bűntény. Egy heti lázas 
nyomozás után époly

tanácstalanul áll a budapesti és a ceg
lédi rendőrség

a vasúti gyilkosság rejtélye előtt, mint a vé
res bűncselekmény felfedezése pillanatában.

Vasárnap délelőtt összegezték a budapesti 
főkapitányságon a nyomozás eredményét. 
Kétségtelen, hogy Steinherz Rudolfot a vele 
egy kupéban utazó titokzatos utas gyilkolta 
meg. Ez a feketekabátos

20—25 év körüli IparoskUIscjü fiatal
ember,

aki Steinherz Rudolfot megelőzve szállott 
be a kupéba, Kecskemétre szóló jegyet mu
tatott fel a vasúti kalauznak. Abban a pil
lanatban, amikor a ceglédi állomáson a vé
res rablógyilkosságot felfedezték, ez az utas 
már nyomtalanul eltűnt, minden valószínű
ség szerint a ceglédi állomáson ugrott le a 
lassító vonatról. Kétségtelennek látszik az 
is, hogy

ex a fiatalember azonos volt az állító
lagos Kovács Ferenccel, aki Steinherz 
Rudolffal egyidőben, de külön szobá

ban szállt meg a Merán szállóban.

Egy rendőr érdekes 
vallomása

Ennek a fiatalembernek a nyomára azon
ban sehogy sem tud rábukkanni a rendőr
ség. Vasárnap délelőtt nagyon fontos tanu- 
vailomás hangzott cl a főkapitányság sérü
lési osztályán.

A Nyugati pályaudvaron szolgálatot 
teljesítő rendőr jelentkezett kihallga

tásra,
aki elmondotta, hogy határozottan emlék
szik arra, hogy látta azt a fiatalembert, aki 
a váróterem ajtaján lépett ki és Steinherz 
Rudolf előtt szállott be a ceglédi vonat má
sodosztályú fülkéjébe. A rendőr pontosan 
olyan személyleirást adott a fiatalemberről, 
mint a vasúti kalauz és a szálloda személy
zete. De nagyon fontos uj adatot is közölt 
a rendőr a nyomozó rendőrtisztviselőkkel. 
Elmondotta, hogy

■ fiatalemberen egy puhaszáru fekete 
csizma volt* amilyet a gazdászok szok-

gyilkos illán

Charlie

tok viselni.
Ez egészen uj adat volt, úgyhogy a buda
pesti főkapitányság azonnal rádió utján kö
zölte ezt az uj ismertető jelt az ország vala
mennyi nyomozó szervével.

A nyomozást rendkívüli mértékben meg
nehezíti az a körülmény, hogy

a ceglédi rendőrség és a budapesti fő
kapitányság között nincs meg az az 

állandó és szoros kontaktus, 
ami az egyöntetű és céltudatos nyomozás
hoz feltétlenül szükséges volna.

Általában nagy nehézségeket jelent a szo
ros együttműködés hiánya. A budapesti fő
kapitányság még mindig nem kapta meg a 
ceglédi nyomozás eredményeiről szóló ki
merítő jelentést és igy voltaképpen nem is 
tudja pontosan, hogy milyen megállapításra 
jutott az egyhetes nyomozás folyamán a 
vidéki rendőrség. Nagy nehézséget jelent, 
hogy

a budapesti főkapitánvsár'ról nem utaz
hatott le bizottság Ceglédre az erre való 

költségek hiányában,
holott kétségtelennek látszik, hogy a gyil
kossági ügyekben járatos budapesti rendőr
tisztviselők, ha kellő időben érkeznek a 
helyszínre, sok olyan fontos momentumot 
tudtak volna megrögziteni, amelyek esetleg 
a nyomozás sikerét biztosíthatták volna.

Vasárnap délelőtt a ceglédi ügy nyomo
zásával kapcsolatosan határozott formában 
•erűit fel az a terv, hogy
központilag Irányított gyllkosságl-nyo- 

mozási csoportot kellene felállítani, 
amely Budapesten működne és amely meg
felelően berendezett autókon robogna az 
ország bármely részébe, ahol valami na
gyobb horderejű és rejtélyesebb bűncselek
mény zajlott le A esendörség már ilyen cen
tralizált módon igyekszik megoldani a nagy
szabású országos nyomozásokat és kétség
telennek tartják, hogy a ceglédi eset tanul
ságai ráveszik az illetékes tényezőket, hogy 
ezt a központi megoldást alkalmazzák a 
már úgyis egységesített állami rendőrség 
szervezetében.

Steinherz Rudolf 
biztos tási kötvényei

Vasárnap délelőtt egyébként megállapí
tották a főkapitányságon, hogy

Steinherz Rudolfnak két nagy biztosí
tási kötvénye van.

Az egyik dollárra szól, a másik pedig svájci 
frankra. Steinherz Rudolf anyagi viszonyai 
az utóbbi időben bizonyos mértékben meg
romlottak s erre való tekintettel az egyik

Nagyvárosi 
fények 

(City Llghst)

(Unlted Artista Eco világattrakció.)

BEMUTATJA 
NAGYSZOMBATON 

KIZÁRÓLAG A 

Kamarai
Hely árak P 1.50 t öl P 6á0-ig. 
Elővétel egész nap!

biztositótórsaság, amelynél Steinherz élete I Wnnu««enf a brcslaui rendőrség megkeresésére 
igen jelentős összegű svájci frankra v«., 
biztosítva, azt ajánlotta neki, hogy csök
kentse a biztosítási összeget. Steinherz azon
ban, aki családjáról mindenképpen gondos
kodni kívánt,

nem volt hajlandó a csökkentés tervét 
elfogadni.

A rendőrség a biztosításokra vonatkozó be
jelentés alapján ebben az irányban is nyo
mozást inditott. azonban már az első pilla
natban az a vélemény alakult ki a rendőr
ségen, hogy a nagyarányú biztosításoknak 
semmiféle összefüggése nem lehet a borzal
mas gyilkossági üggyel.

Silbiger Boriska grafológust) ő 
jóslata a gyilkos elfogásáról

volt I tartóztatták le
lopás bűntettének vádja miatt.

Hantissen ugyanis „kthipnotizált" egyik hívé- 
töl egy takarékkönyvet és annak segítségével 
kétezerötszáz márkát fölvett, majd 

megszökött.
Hanussent a brcslaui ügyészség fogházába szál- 
litották.

A zsidóvallásu had
viseltek tömörülése

7

Alig mult el a Schreiber-láz, a közönség 
fantáziáját újabb gyilkossági ügy izgatja: a 
ceglédi vonaton történt kalapácsos rabló
gyilkosság titka. Silbiger Boriska, az ismeri 
jósnő a Schreiber-ügy nyomozása idején 
megjósolta, hogy a lettest akkor fogják el. 
amikor egy öreg embernek zöld kabátot kí
nál eladásra olyan helyen, ahol sok ember 
van, egy olyan épületben, ahol kocsik áll
nak. Ez a jóslás be is teljesedett: Schreiberl 
a Teleki-téri csarnokban fogták el, amint a . - - • A fíétfől NfJpJÓ 

Silbiger Boris-
kabátját akarta eladni, 
munkatársa most fölkereste 
kát o megkérdezte,

ml a véleménye az
Az Ismertnevü grafológusnő 
mondotta:

— Steinherz Rudolf gyilkosa egy magas
termetű szőke férfi.

A Jobbarcán folt vagy sebhely van.
A neve: az ábécének A-tól G-ig terjedő betű
sorában található, ö vagy C kezdőbetüs vá
rosban tartózkodik ebben a pillanatban, te
hát vagy Budapesten vagy Cegléden. A tét-

esetről.
a következőket

dulakodás közben fogják majd kézre' 
keríteni. Szerintem április 2-án történik 

az effogatás,

lehet azonban, hogy legkésőbb április 8-ig.
— A gyilkos foglalkozása iparos vagy ke

reskedő, — folytatja. — Mesterségéből ki
folyóan npró tárgyakkal foglalkozik. Ezzel 
az emberrel

halósági személyek beszéltek már a 
gyilkosság óta, de nem tudták, hogy ő 

a tettes.
Régen jobb napokat látott, most szegény 
ember Elfogalása után tagadja majd a gyil
kosságot, de legkésőbb április 8-ig vagy be
ismeri, vagy csalhatatlan bizonyítékot sze
reznek ellene.

Ennyit mondott Silbiger Boriska. A kö
zönség pedig várja, mi teljesedik be az érde
kes jóslatából.

Az áldozat temetése
Cegléd, március 29.

A rablógyilkos támadás áldozatát, Stein
herz Rudolfot szombaton a közkórházban 

fülboncoltSk.
A boncolásra Ceglédre érkezett Kenyeres 
Balázs törvényszéki orvosszakértő és dr. 
Nagy György törvényszéki bíró. A holttes
tet a család Kecskemétre szállíttatja és ott 
temefteti cl.

Hanussent, a Pesten is járt 
hires hipnotizőrt vasárnap 
lopás miatt letartóztatták

A néhai Adler Illés dr. főrabbi által alapított 
Magyar Zsidók Egyesülete még februárban 
megtartott nagygyűlése elhatározta, hogy zász
laja alatt tömöríti a zsidóvallásu hadviselt ma
gyar polgárokat, akiknek ilyenmódon hatható
sabban védheti meg érdekeit. A nagygyűlésen 
elhangzott felhívásnak, valamint a szervező
bizottság buzgó munkájának meg volt az ered
ménye, úgyhogy a vasárnapra hirdetett alakuló 
ülésre zsúfolásig megtelt az egyesületnek a 
DrccA*/er-palotáhnn levő nagyterme.

Az ülésen Jahn Sándor elnökölt és azon 
Schüller Jenő, szakosztályi elnök ismertette 

a hadviselt zsidók sérelmeit.
— A magyar zsidó hadviseltek ezideig min

den szervezet nélkül nem tudtak érvényt sze
rezni jogos kívánalmaiknak — mondotta.

Vérünket, életünket, exhr.tenclánkat áldoz
tuk fel

a legnagyobb lelkesedéssel és legbuzgóbb haza- 
Ósággal szeretett hazánkért és most arra sem 
nyújtanak módot, hogy a romokból újra épít
hetünk.

— Törekvéseink arra irányulnak, hogy azt 
a mesterségesen felállított falat, amely kü
lönbséget tesz zsidó éa nem zsidó között,

leromboljuk.
.1 közhivatalokban ma zsidó embert nem vesz
nek fel, a zsidó hadviseltek gyermekei az egye
temre csak zárt számarányban vétetnek fel. A 
közmunkák kiosztásánál Ügyelőmbe sem veszik 
azt a körülményt, hogy az'*k a pályázó

zsidó Iparosok és kereskedők részesülje
nek előnyben, akik a hazáért áldozatot 

hoztak.
Ezekben a sérelmekben és panaszokban végre 
tenni kell vnlomit.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után ar el
nök megnlaknltnak jelentette ki a Magyar Zsi
dók Egyesülete Hadviseltek Szakosztályát és 
indítványára a gyűlés elhatározta. hogy átiratot 
Intéz a többi tórsadnlmi épülethez, amelyben a 
„Trianoni-igazságtalanság" reperálása érdeké
ben felajánlja erőit és szolgálatait. (—)

F
Stettln, március 28.

(A Hétfői Napló tudósítójától) A stettini 
rcndörigazgalósúg a szombatról vasárnapra 
virardó éjszaka letartóztatta Albert Héttőig bér 
Unt artistát, aki

Erik Jan Hanossen néven igen ismert hip
notizőr, 

aki frappáns mutatványaival egy Időben egész 
Európát lázbaejtette n többször járt Btida- 
msten. ahol nagy sikerrel vendég«rcrcpcll

r r

A zezon cSiőatflaila
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rainai KaiapszaKL'ziatmn
Vii., Dob'Utoa 99. (Kertész-mca zárok.) 
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MtikAa (toria ino-! l?-!W)
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HÍREK • tátrai remete 
Borzalmas vallomásaKEDV2ZMÉNY OLVASÓINKNAK! A 

Hétfői Napló olvasol a főváraa Össze* !Cr- 
<őibc 20 kedvezményt kapnak. A kcdvfz- 
ménycs Jeryck kiadóhivatalunkban (VIL, 
ErraéhcFkilrut 4. I. emelet) kaphatók.

— Apponyi A!b«rt firóf gyengélkedik. Ap- 
pongi Albert gróf tudvalévőién szombaton 
érkezett meg hosszabb külfökli útjáról. Ap- 
ponyl Albert gróf mór tilnzá'n alkalmával 
nicjhült. <’c azért mégis mcglartoita párizsi 
é.s hrilaizell előadását. Hazaérkezése óla 
Wcrbűczy-utca 17. r.zám alalti lakásán gyón- 
Kélké.’’k. TL'tnélliclő’eg az ősz úHámrérfhi.
- nki rövidesen folytatni akarja külföldi 

(ilőnelóssorozatait, — hamarosan ismét friss 
egöizrégbon elegét tehet azoknak a meghívá
soknak, melyek során megtartja újabb elő
adásait.

— IJrrnhcrd Shaw vanámop Athénbe érke- 
aetl. Helyrédből jelentik: Bcrnhord Shatv euró
pai l.örulja forém vasárnap Athénié érkezett. 
K:d1on vagy szerdán Indul Belgrádha. nhonnan 
pénteken utazik tovább Budapest felé. A ma
gyar fővárosból Prágába, ms^d Bécsbe utazik.

— Htter Vilmos dr. beiktatása Győrben. 
Győrből jelenük: Vnsánnp ünnepélyes kéretik 
I.Özött Iktatták be tisztségébe Höftr Vilmos dr. 
városi főjegyzőt, n gvőri evangélikus egyház- 
Megye uj világi cgyhózfdügyelöjét. As <van- 
(ólikus templombun Kapu Béla dr. püspök 
rtóndoll ílrnepi beszédet, majd bizottságot oln- 
lilnltnk. amely felkereste Hőjét Vilmost és 
ntogkcrli-, hogy fogadja cl a tisztséget. Eznlnll 
Thuróczy Zolién lelkész felesket tette a presbi
térium uj tanácstagjait. Ezután Hőiét Vilmos 
<Jr. tartotti m«g székfoglaló beszédéi.

— NépinűvészétI kiállítás. Az Országos Ma
gyar Iparművészeti Társulat a Technológiai 
Ntizetnn helyiségeiben népművészek munkáiból
kiállítást rendezett, melyei vasárnap nyitottak 
»aeg előkelő közönség jelenlétében. P. Kovács 
Erzsébet előadásában ismertette n kiállítás 
nnyagót, tpnjd felhívta a megjelentek figyelmét 
ma. hogy mindenkinek, akit « nemzeti művé
szet érdekel, meg kell ismernie ezt a kincseké! 
<ZÖ gyűjteményt.

— A magnáBsciielsknlák Igazgatóinak gyű
lése. Vasárnap délelőtt tartotta az Államilag 
Engedélyczelt klaaánzcnciskolák Országos S:ő- 
nelsége ezévl rendes közgyűlését a Zeneakadé
mia tanácstermében, fíraber Lajos alclnök meg
nyitója után felszólallak özv. Kiéin Ödönné, 
Müller Eugénia, Orszáqh Tivadar. Szekeres Fe
renc és Stojanovits Fcrcncné. szóvá léve azt a 
tűrhetetlen helyzetet, hogy illetéktelen, hozzá 
nem értő óraadók konkurenciája miatt a zene
iskolák csak a legnagyobb nehézségekkel lart- 
hajlók fenn magukat.

— A kispesti Frontharcosok szervezkedése. A 
J ronLhnrco* Szövetség kispesti csoportja vasár- 

t- nap alakúin gyűlést tartott, melyen elnökké- 
falcokéi Lotz Viktor alezredesi, dr. Molnár JA 
vet polgármestert és Kalibert Ottót választot
ták nieg.

— A Balatoni Szővelmlg közgyűlése. Vasár 
nap délelőtt tartotta meg n Balatoni Szövetség 
évi rendes közgyűlését Batthyány Lu.ios gr'if 
• lnöklésévd. Cséplő Ernő Igazgató terjesztette 
(lő nz évi jelentért, maid határozat! javaslatot 
nyújtott he. melyben Jnvasolla, hogy a szövet- 
vég kérje a bnlntoni börvnnnlok megindítását, a 
Bécs--Balaton közvetlen vonalai és különböző 
fitnk létesítését. A javaslathoz számosán szólal
tak fel, majd a Balaton vízellátásának kérdését 
ía AZ ftlig.11 kikötő Ügyét tárgyalták.

— Borzalmas töinfggyllkossúg. Ncncnbiirgból 
'jelenük: Március 28-i'ra virradó éjjel egy en- 
fcelswnldcl aranyműves háráhon négy személyt 
ólmukban baltával meggyilkollftk. A gyilkos- 
»ágnak Zoli Károly hatvanéves háztulajdonos, 
i Ivcnnyoloéves felesége, a hnrmln'éves Beylc 
JIóza és nyolcéves Jenő fia esett áldozatul, mig 
ilcyle Rózának négyhetes kisgyermeke életben 
maradt. A véres tettet csak tegnnp késő dél
utón fedezte fel Zoli Károly hajadon leánya. A 
l-lt elkövetésével Beyle Róza férjél gyanúsít
ják. nki válófélben van feleségétől és külön él 
tőle. A gyanuftlloltnl beszállítói lók az itteni tör
vényszék fogházába.

- Olga Oeliove Budapestre érkezett. Vasár
nap este Budapestre érkezett Olga Csehova. n 
népszerű filmszinésmö, aki néhány este az Uj 
Színházban vendégszerepel társulatával. A pá
lyaudvaron híveinek nagy csoportja várta 
ibolyncsokorral. Olga Csehova azonnal...... ............. ..._.........        hotel
jébe hajtatott és pihenni tért, mert a hosszú 
utazás: Berlintől-Budapestig igen kifárasz
totta.

— Egy fiatal Iparos rejtélyes Bngyllkossdgn. 
A Bnlzsr.m-nlcn 2. számú házban Vérsep Fe
renc. 2*1 éves iparos lovassági pisztollyal halán- ■ 
féken lőtte maflát s azonnal meghalt. Az élet
unt ember Fclhősi János rendőrfelügyelő.he- 
Ivettednél lakott albérletben és • felügyelő
helyettes szolcálatl fegyverével követte el •« 
öngyilkoséi got. Az öngyilkosság okát nem sike
rült zrcgóll.ipitani. Vrfe.*rp Ferencnek anyagi 
ignndjal nem voltak és horzátnrtozót semmiféle 
írlvilágositást nem tudtak adni a rejtélyes ftn- 
gyilkosságról. A főkapitányságon megindult a 
nyomozás nz öngyilkosság okainak megállapí
tására.

— A aaállUó munkások köag’ülése. A Ssól- 
llló Munkások Egyesülete vasárnap dílolötl 
hntnjanlch-ulcAl heíviségében közösülést tar
tott. melyen UHft Emil főtitkár elnökölt. A«

■ ■ • t
nevében fíiichlngct

évi je|*ntó» <« * naplreod letárgyaló?* útin i» 
ezoclí.ldcmokrnl* póri nevében C--'.K'“-'r 
Manó és a városházi írxkcló nevében Síelnhrrt 
filmen FdvfirMte * szállítómunkásokat.

Mér » Zoppatln utasai InPumpernickol
cacmege’-.onyorot
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Haiaios asyífi ua:ioita íjb, hogy autizedekkei elöM 
asysnlűtűa íiuuen Ksfluesát

Pozsony, március 28
(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) Vasárnap 

reggel igen érdekes jelentés futott ba a pozsonyi 
rendürigr.zgnióságra a krnpinai kórházból, ahol 
izgalmas tragédia utolsó fejezető zárult le, 
<gy különc öregember halálával. Mintegy tizen
négy nappnl ezelőtt szállították be a kórházba 
Casimir Kodcgát, aki

évtizedek óta egy tátrai kunyhóban k’klk 
és aki valósággal rcmeteélctet élt az óriás feny
vesek közölt. Az öreg különc emberre 

félig megfagyva találtak a favágók 
egy erdei tisztáson, így került kórházba. 
tegségéhez súlyos tüdőgyulladás is 
hogy nz orvosok le kellett, hogy 
életéröl.

Halála előtt néhány órával nz 
..remete" azzal a kéréssel fordult 
höz, hogy hívják el hozzá a kórház papját, 
mert nagy báni akar meggyónni Ugyanakkor 

a városka csendarparanrsnnkát Is a halálos 
ágyhoz kérette.

Mikor aztán úgy n pap, mint a csendőrtiszt 
megjelentek a kórházban, az öregember elmon- 
elctta, hogy őt tulajdonképpen Koclian Ka- 
mitnsM grófnak hiv/dk és hircs lengyel nemesi 
család sarja. E1ö.idásn szerint IfifiÖ ban szüle
tett Krakkóban, ahol édesapja magasállAsti ál
lami tisztviselő volt Mint fiatalember katonai .. . 
pályára lépett és egy lovasezred tisztikarának ember fantáziájában történt meg.

Be- 
ugy-járult.

mondjanak

őrcg erdei 
íz ápolónő

Halmos Károly 
rágalmazás! pert indított 

egy francia nyelvtanár ellen, 
aki azt Aillfo'ta róla, hogy ő a magyar Ephialtes

Hadik Batkóczu Endre gróf nagybirtokos 
francia nyelvleckéi vett Kara Zollán nyelvtanár
tól, nki egy alkalommal beszélgetés közben 
csodálkozását fejezte ki a gróf előtt, hogy a 
grófi esalád optáns ügyelt Halmos Károly dr. 
intézi.

— őszintén csodálom — mondta, — hogy a 
Hadik Barkóczy grófok akár csak anyagi tér 
mészetü kapcsolatot is tartanak fenn Halmos 
Károllyal, aki

hazójdt elárulta, fiáját hazája ellenében 
klllállnm érdekolt szolgálta. Halmos Ká

roly a magyar EphlalteS.
Hadik Barkóczy Endre gróf, mikor legköze

lebb találkozott Halmos Károllyal, közölte vele 
Kara Zoltán kifakadását, mire Halmos rágal
mazás elmén

feljelentést tett
a nyelvtanár ellen.

— leégett Párizs egyik telefonközpontja. 
Párizsból /elemik. Párizsban vasárnap nagy
arányú tűz pusztított. A város nyngníi részé
ben ItkvŐ „Carnot,‘ Irltfonközponli pülel, 
melyben négy központ van elhelyezve, a reggeli 
órákban tűz'ütött ki. A központ igazgatósága 
azonnnl kikapcsoltatta nz épületben n villany
áramot. Minek következtében Párizsnak mint
egy 18.000 lelcfonelö.flzctője kikapcsolódott n 
hálózatból. Magát a műszaki kapcsolóberende
zést a lángok megkímélték, nnnól nagyobb kárt 
okozott azonban a beáramló víz. Előrelátható, 
hogy a javítási munkálatok hosszabb időt vesz
nek Igénybe, úgyhogy a !8.000 előfizető tele
fonja csak napokon belül kapcsolódhnlik újra 
be a forgalomba.

— A MAVAG gyártja a TendloB-gyár eddigi 
gyártmányait. Amint értesülünk, n TeudlofT- 
Diltrieh Armatúra. Szivattyú- és Gépgyár Rt. 
üzemét beszüntette. E beszüntetés folytán a 
magyar piacot az n veszély fenyegette, hogy 
mindazokat nz iparcikkeket, amelyeket a Tend- 
loíT-gyúr állított elő. ezentúl külföldről kell 
majd’beszerezni. A kérdés szerencsés megol
dást nyert azáltal, hogy a Magyar Királyi Ál
lami Vas,- Acél- és Gépgyúrnk (MÁVAG) be
illesztette gyártási körébe a szőbanforgó cik
keknek na előállítását ét ebből a célból meg
vette a TeudlofT gtár üzemi berendezéséi. Az 
uj helyzetben a srőbnnforgó cikkek eladását n 
MAVAG képviselője: n Magyar Királyi Állami 
Vasgyárak Kereskedelmi Képviselete Részvény
társaság. Budapest, V., Vilmos császár-ut 28. 
sz. fogja intézni.

— fDrdiikál.<,era.«i4d. mosdök 

kit gyári hlhárs HAt. lNT-nA’.
SMinaAgHpT IV., ntes i. r.-Am (KoMu’h

Uw* utca rarott O:»'on Sá-V-i

— Lefejeztette magát a vcnallol. Pápáról je
lentik: A pipnl vasútvonalon, a 2. számú Őr- 
háznál, fivi Sándor 75 évrí gnzdn htiskomorsá- 
pában n tinekrt feküdt. A vonat áthaladt rajta 
s levágta a fejét, amely messzire elgurult a vé
rében fetrengö beittcsttöl.

Magyar
Lovaregylet

április hA 5. 5. ti. 11. Iá, tó. ö. Min ?ers nyt 
isrt. Kezdete «t. ■. 3 *i ért. Hclyárak! 1. nri a P. 
hölgy 4P. II. 3.50 P. 111. Mfill.. péhotyülés 8 P, ring 10 P 
Totálist! cár. VMdáglá n Indsn helyen. Villamos I—TI ik 
hdyhel • tTe*. Bt. helyhez 24. 38 *« kocsik. HÉV m

II., III. helyh t. Aatahusi „A" VArásnwrty-térr.T 
2 b' SAS, .A* Okto-ci-lérról T!.\_á.1(1 órfl !;.-••

Vissza V. faiam után. Átszállóig)- 1 pengő.

lett a tagja. Ezredé előbb Bécsben, később 
Lcmbergbcn állomásozott. Harminc esztendős 
volt, kapitány! rangban, amikor

Lembrrgbco megismerkedett n városi szín
házi fiatal szubrr tjével: Anna Rubklcwicz- 

cel. A fialnlok hamar megszerették egymást, 
de a férfi rövidesen rájött arra, hogy a prima
donnának — több barátja van. A féltékenység 
jelenetek egymást követték és az egyik ilyen 
összetűzés során ő

előkapta revolverét éa több lövésül megölte 
Anna Rubklcwiczcl.

Ugyanazon a n.-tpon a fiatal lovaskapitány el
tűnt Lembcrghől és egy tátrai hegyi kunyhó 
magányos lakója lett. Egészen halálos ágyáig 
sikerült megőriznie titkát, most azonban érzi, 
hogy közeledik a vég, és nem akar /eloldozás 
nélkül meghalni.

Állitásainnk igazolására régi okiratokat, ka-
tenai igazolványokat mutatott fel, amelyek 
valószínűsíteni látszottak az öreg különc elő
adását. Mindezek alapján a városka csendőr
parancsnoka formálisan letartóztatásba he
lyezte a haldokló öregembert, aki azonban 

reggelre meghalt.
A csendőri jelentés alapján most megindult 

a nyomozás nz érdekes ügyben, annál is In
kább, mert azt a lehetőséget sem tartják ki
zártnak. hogy az egész gyilkosság csak az öreg-

Szombaton tárgyalta az ügyet a budapesti 
bíintetöjérásbiróságon Kovácsy dr. biró. Kara 
Zoltán kihallgatása során tagadta a terhére 
rótt kijelentéseket és azt állította, hogy Hadik 
Barkóczy gróf eláll soha sem beszéli Halmos
ról, akit nem is ismert. Hadik Barkóczy Endre 
gróf ellenben, akit a bíróság szintén kihallga
tott, határozottan

állította, hogy Kara Zoltán előtte a rágal
makat elmondta

fis a gróf tanúvallomására esküt is telit
A bíróság felszólítására Vadász Mihály dr. 

fömagánvádló bizonyítás kiegészítést kért és 
Biró Pál nv. miniszteri tanácsos kihallgatását 
kérte, akivel Hadik Barkóczy gróf szintén kö
zölte Kara Zoltán kijelentéseit. A bíróság el
rendelte Bíró Pál kihallgatását fit evégből a 
tárgyalást elnapolta.

— Vadász Tibor: Futóhomok. A Nyugat után 
a közelmúltban az Otthon írók és Hírlapírók 
pályázatán díjnyertes. kitűnő, fiatal iró köny
vét most jelentette meg a Genius. A kötetben 
tnlálhntó három kis regény közül magában a 
„Futóhomok* cimü pályndijazott munkában 
olyan sok élesen rajzolt, érdekes figura mozog, 
hogy egy bőbeszédűbb iró legalább két kötetet 
merített volna belőle. A Genius formás kiállí
tású könyve igaz gazdagodása a magyar Iroda
lomnak. (rtk.) __________

S n!0S6 
féptiruha-napi 

e ntten szomnauai 
Saját késtitményü divatos férfiöltö

nyök remek szabásban, kifogástalan ki
vitelben, 45.— pengőért, elegáns férfi 
doubl felöltő 42.— pengő. László Lajos 
férflruhaüzletóben, Vilmos császár-ut 
40. szám. Minden darab a legtökélete
sebb kiállításban készült. Felhívjuk t. 
olvasóink figyelmét, használja ki ezen 
olcsó vásárlási lehetőséget, mert ilyen 
alkalom többé nem lesz.

— ARsxonjAru! Az ura nyűkkendój« kopott. Siessen 
Kozmá hoz IcroU. Olcsón, gyönyörűt kap ott. (Károly- 
körút 3, a sarkon.)

— Felhívás n kfltMsétlMl! AZ egész ötszAjrban köz 
Lnert Grönicld Testvérek sronvcRnaRvkcroskedó cég, 
Budapest, V., liUvóny utca 4, elhatárolta, hogy azönye 
gc!t sicntlciói oleső árakban kÖKVBtlenál a fogyaszió 
•.őtónsőg részére kicsinyben Is árusítja. Aronkivól min
den fajtiiju éa m'nösígü szőnyegek, (Oggönyök. térítők, 
takarók éa bénmly e szakmába vágó cikkek április hó 
4 ia ai erc.il-ti naaybnni árnklól 10% külön éngedmény- 
nycl kerülnek elatnsra.

— Dljtrlnn kasmetliial tanfolyam olvasóink téliért. 
A ..honiiellka** az etsö magyar szépségápolási folyóirat 
kcameUkal tanfolyamot cctidea. Egyes szám ára 40 fillér, 
halható mindenütt.

— Kerékpáiasok figyelmébe. Kerékpárok és alkattá- 
>» k kedvezd fizcté'i f-ltétekk mellett Is besicreihelök 
l'alace Jládió r.AI. Ilákóezi ut 47. ugvnnHt mindennemű 
r.,Un>eikkek nagy váladékban, előnyös érban kihalók.

— nivatbemulató a Fenyves AruMiban. E hé en min 
den délelőtt 10 ornt kcadettel divatbemutatót rendez a 
Gn.vln téri Fenyves AruhA). K«-n díva'bemutatón nem 
r»nl< m ut tavaszi divat Wszcbh V-llomti kerültük be 
mutatóra, hetvm bemutatja a Fenyves Aruház a mai 
hiidetésben s.-.nte bámulatot o'csőn ajánlo-t eíkk.-tt is. 
T.ó ható lest, boiv n-m lebítctlcnség e«y csinos nó| ru-

At 3 pengő •»< ((dérért mesvásárolrl ts ekkor srét eav 
I penaó n f| lír érté ü n4s rikk vó.ArUMrk IorosIIő 
tőit nvt a<l vissza .. rég, uflyhMy vígercdmdnvben egy 

h l‘lru'’' •’,l»Jd«>n1:éppcn csak 1 pengd 
4A fillérbe kerül.

Angol tweed knWIt, 45. az
fiók és leAnyoz iéa*6i« ... ...................

Sötétkék nevioHelöltő, 45. sz.
Uuk Aa leányok ráwóra......................... w...........y

FJaölWny gyapjussttvet, 8. jz, p 
^dtétkék leúnymatrózruha
W. s/., jó minőség .......... ........

Flanel! foppe^ 4 évesnek
csinos kivitelbeo ...............................

... p

p

p

Gyermekcipők 5.411, 4 50, 8.20 .. p 2-5f
CD kizárólagos gsernjekrubaUzletöU bHLEK UMl?,.Corvin reozipBiou

— Kútba vetette mngíf. Zalaegerszegről jc. 
lentik: Wolff István 52 éves diszeli kovácsmes. 
tér még szerdán eltűnt a falujából. Hozzátar
tozói napokon át keresték, mig vasárnap dél. 
előtt a Tapolca közelében lévő egyik kuthan 
egy kalapot láttak, melyet kihalászlak s meg. 
állapították, hogy az az eüilnt kovácsmester 
kalapja. Kihívták a tűzoltókat, majd létrán le- 
szúljva a kútba és megtalálták az eltűnt ko
vácsmester holttestét-

— Késsel és baltával sebcsltette meg felesége 
védelmezőit. Csurgóról jelentik: Kovács József 
csurgói leventcoktntó vasárnap összeveszett a 
feleségével. A szomszédban lakó Cserti János 
védelmére kelti az asszonynak, mire az Ittas 
férj Csertit homlokon szúrta. Erre előkerül 
Cserti Ferenc a megszűrt Cserit János bélvja, 
aki testvérét ki akarta szabadítani a dühöngő 
Kovács kezei körül, azonban a leventeoktafó 
haltál ragadott és azzal fejbeoágta a másik 
Csertit is. Végre a szomszédok mégis megfékez- 
lék Kovácsot. Cserti Ferencet sulyos sérülésé
vel a nagykanizsai kórházba szállították.

— A lehatott kisgyermek halála. Nagykani
zsáról jelentik: Túllő János zalaszántóí gazda 
présházában dugott bál volt, melvert Nagy Ist- 
ván gazdalcgény a legénybucsuját tartotta. A 
mulatók közé került Klglics János A éves 
fiúcska, akit a legények elkezdtek itatni. A 
kisgyerek kábultra illa magát és néhány óra 
múlva, még a mulatság tartama alatt alkohol
mérgezésben meghalt.

— Ezer református diák konferenciája. Va
sárnap délelőtt kezdődött meg a Kálvin-téri re
formátus templomban a Solt Deo Glória szövet
ség országos konferenciája. Havast László püs
pök nyitotta meg a konferenciát, Basilldcs Má
ria énekelt, majd Makkai Sándor püspök tar
tott nagy beszédet a szabadság, egyenlőség, 
testvériség parancsairól.

Újból tüntettek a „Dreyfus-Hgy* ellen Párti
ban. Párisból jelentik: Szombat este a „Dreyfus- 
ügy’* előadása újabb incidensekre szolgáltatott 
okot. Maga az előadás háborilatlanul folyt le, 
de előadás után az épület környékén összese- 
régiéit ,.királyrikkancsok“ összetűztek a rend
őrökkel. Dulakodás közben kél rendőr megse
besült. A tüntetők közül tizenkettőt letartóztat
tak. A rend csak éjfélután állt helyre. Az Ac- 
tion Francaise bejelenti, hogy a „hazafias ifjú
ság" szervezetei tovább folytatják akcióikat a 
színdarab előadása ellen.

— Halálos családi perpatvar. Szegedről je
lentik? Vasárnap délben halálos családi dráma 
történt az alsóvárosi Fekete-földek 31. száma 
házban. Bodor József gazda és családja éppen 
asztalhoz ültek, mikor András éa István nevű 
fiai öászeazólalkortak. Egyre hevesebbé vált 

a szóváltás, mire András egy tompa tárggyal 
öccsét fejbevágta. Erre István kést rántott él 
bátyjába szúrt. Bodor Istvánt haldokolva kór
házba szállították, öccsét pedig letartóztatták.

JÓZSEF KÖRÚT 3,

Vér-, bér- ét 
nsmiostsostflskst 
gyógyító intézete rendel 
retwl Mól este Hí-Mérti 
ésnólbotegaknik „Salvar- 
tu kúrák." VérdiíflAUt

O A Pesti Hasal aáloglevéltranrakclója. 
Egy svájci pénzcsoport átvesz a Pesti Hatat 
Első Takarékpénztár Egyesülettől 15 millió 
svájci frank névértékű, 20 évi időtartalmú, 
hélszáznlékos záloglevelet, amelyekből 10 mil
lió svájci frank névértékű címlet április elején 
98 százalékos árfolyamon kerül. Svájcban nyil
vános aláírásra, mig 5 millió megfelelő zárolás
sal külföldön nyert elhelyezést. .

O A Salgótarjáni Kőszénbánya fiésrvénytár- 
saság dr. Chorin Ferenc felBŐhézi tag elnök
lete alatt tartott 03-ik rendes évi közgyűlése 
megállapitoltn az 1930. évi zárszámadásokat és 
elhatározta, hogy az össres üzleti költségeknek 
levonása, óz értékcsökkenést tartalékalapnak 
2 millió pengővel éa a rendes tartalékalapnak 
200.000 pengővel való javadalmazása után 
fennmaradó tiszta nyereségből osztalékul rész
vényenként 3 P, a forgalomban lévő 910 030 
db részvény után összesen 2,730.000 P fizettes
sék ki, 123.8G9.09 pengő pedig nz 1931. év szám
lájára elővilessék. Az osztalékszelvény f- ért 
április hó 8-lk napjától kezdve kerül bevál
tásra. .

O A Magyar Általános Kőszénbánya Rt- igaz
gatósága megállapította ZZ 1930-ikl üzleté* 
mérlegét és elhatározta, hogy április 14-ikéf* 
hívja egybe a rendes évi közgyűlést, amelynek 
a szokásos tartalékolások és dotációk mellel* 
részvényenként harminckettő pengő osztalék ki
fizetését fogja javasolni.
o A Nemien Takar«kp4»«' «’ ,1“"k V,1 

részvényenként 2 pengő = 8 százalék osztalé
kot fizet nz Intézet és a Kereskedelmi Bank 
pénztóra inál.

- Id'e*»4zét rtertszflnlctl a prrMté Ptlavin lördő.
- Ha alcginsaa akar ruháikodnl, keruse ,pL.Va'ji 

Sándor féeflszabómr*t’'r ’ itühó hírnevű üzleté*. Rákócn- 
ul 50, ahol elegáns Mrtiöllönyökel vn«v felöltőkéi 
delétro mérték alán kétsaeri próbával. 5Ó és 80 penfi "H 
ké-th R Ie«t|vtftosafi!i fRVBMl srövctekből. a leg!»kél«e 
»ebb kivitelben és szabással.
- A MFTR, Mail. hMy a hajőjárMdMH Bndsf***'-

Ettleriom kőtóit az tgyldejoleg kiadott menetrend »»»’ 
rím akként indlti. mro. hogy as első hajó Pndaps^r*' 
l.sttn somba áprllla 1 én H óra 2í) perekor. fjMterf0”’* 
ból Buda pepire pedig áprllli 3 án 4 órakor indul. A 
Budapestről 8 óra 30 perekor, illetve Esrtergomb'l «■ 
órakor e.scdé’-es má-odlk kisdunal hajóidra! megtud »» 
var későbbi ldér>o’'lbai> történik. Aprllh lén n'tlnsk 
meg a !l«zát «zrmélvstállltással eiryN-kMő'l teherjár’"* 
ia. Szolnok—Csonsrád és Csrngr d—St*o<*'! közóit. mmi- 
két IrdnyMn Euyutift! tűből körit a MFTR. hogy • B*' 
dapest és Mohács közöttt sreraélvhíjók március !*■ 6,1 
oaponta rond*Mro*eo kórtekodmü, * *
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4As ellenzéki kisgazdák 

izgalmas gyűlése Debrecenben
Megzavarta a gyűlést a

Debrecen, március
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap tartották meg az ellen
zéki kisgazdák tiszántúli nagygyűlésüket 
Debrecenben, az Aranybika nagytermében. 
A nagyterem zsúfolásig megtelt, sőt 

rengetegen kintrekedtek 
és ezek a lépcsőházban és a szálló előtti 
térségen csoportosultak. A gyűlésre érkező 
gazdák, hogy a magas kövezetvám ellen 
tüntessenek, a sorompóinál hagyták szeke
rüket. A városi sorompóknál mindenütt 

hatalmas szekértáborok álltak.
Biszkey Árpád földbirtokos nyitotta meg 

a gyűlést és üdvözölte Gaál Gasztont, Szijj 
Bálintot és kíséretüket. Piszkey Árpád ez
után bejelentette, hogy a gyűlést a Zeppe
lin érkezésének hírével

meg akarják zavarni 
s ezért figyelmezteti a közönséget, hogyha 
azt hallják, hogy jón a Zeppelin, ne üljenek 
fel, mert a léghajó csak délutón 
érkezik Debrecen fölé.

Ezután Szijj Bálint beszélt a 
helyzetéről, majd utána

Gaál Gaszton tartott egyórás 
amelyben az igazságos adóztatásról, a he-

két órakor

kisgazdák

beszédet.

Gráf Zeppelin érkezése
lyes agrárpolitikáról, az államháztartásról 
beszélt és hangoztatta, hogy az ellenzéki 
szervezkedésre szükség van.

Amint befejezte beszédét, a nagyterem 
ablakain át látni lehetett, hogy megérkezett 
a Zeppelin, mire

életveszélyes tolongás kezdődött.
A zsúfolásig megtelt terem közönsége elsö
pörte a rendőröket s pillanatok alatt kiló
dúlt a nagytemplom előtti térre, ahol zseb
kendőt és kalapot lengetve, harsány íljen
zéssel köszöntötték a nagy hófúvásban, 
szélviharban megérkező óriás-léghajót. Az 
Aranybika nagytermében ezalatt

magukra maradtak a nagygyűlés vezé
rel.

Percekbe került, míg az utcára tóduló kö
zönséget rá lehetett bírni, hogv térjen visz- 
sza. Addigra azonban a nagygyűlés részt
vevőinek fele elszéledt. a többi érdeklődő 
elölt azután Tildy Zoltán, valamint Farkas 
Lajos országgyűlési képviselők beszéltek.

A nagygyűlés végül kimondotta, hogy 
Hajdú, valamint Csonka-Szabolcs és Csonka- 
Bihnr vármegyék gazdái csatlakoznak Gaál 
Gasztonhoz.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap a következő prognózist adta ki. Túl
nyomóan derült Idő éjjeli fagyokkal. Hol
napra a szél enyhülése várható.

— Bethlen István gróf miniszterelnök ju* 
bileuma. Mint a Hétfői Napló jelentette, áp
rilis 16-án lesz 10 éve annak, hogy Bethlen 
István grófot a kormányzó megbízta a ka- 
binetalakitással és ezt az évfordulót na- 
gyobbszabásu Ünnepségekkel akarták emlé
kezetessé tenni, azonban a miniszterelnök 
elhárított magától minden ünneplést. Mint 
értesülünk, az egységesnárt egy diszalbum- 
Jnai fogja megünnepelni vezérének jubileu
mát és ezt a dlszalbumot — mely az egysé
gespórt tagjainak arcképét fogja tartalmazni
— küldöttségtleg fogják átnyújtani a mi
niszterelnöknek.

— Ottó királyfi európai tanulmányútja. 
Magyar legitimista körökben Ottó királyfi
val kapcsolatosan az az érdekes hir terjedt 
el, hogy Ottó fcirályfi már legközelebb hosz- 
azRbb, egy évig tartó tanulmányútra indul 
Európába. Ezen tanulmányút során szó van 
atról, hogy — amennyiben a magyar kor
mány lehetővé teszi —r ellátogat Magyar' 
országra Is. Ottó királyfit útjában a magyar 
arisztokrácia néhány fiatal tagja is elkíséri 
és szó van többek között nrról, hogy Palla- 
vicini Alfonz Károly őrgróf fia is ott (esz 
Ottó királyfi kíséretében. A királvl család 
különben most a franciaországi Grenoble- 
bán van, ahöl már Ottó királyfi egyetemi 
tanulmányai alatt is többizben tartózkodtak.

— A külügyminiszter hazaérkezett. Káro
lyi gróf külügyminiszter, aki tudvalevőleg 
résztvett a római buzakonferencián, vasár
nap délelőtt megérkezett Budapestre. A ma
gyar külügyminiszter — mint ismeretes — 
beható tanácskozásokat folytatott Grandi 
olasz külügyminiszterrel és Mussolini mi
niszterelnökkel. Kihallgatáson fogadta Őt az 
olasz király és a pápa is. Károlyi Gyula 
gróf a hétfői nap folyamán referál Bethlen 
István gróf miniszterelnöknél római tanács
kozásairól.

— Albrecht királyi herceg egyházi eskü
vőjének akadályai. Albrecht királyi herceg,
— aki tudvalevőleg hetekkel ezelőtt kül
földre utazott, — amint értesülünk, a hús
véti Ünnepekre már visszaérkezik Buda
pestre. Albrecht királyi herceg egyházi es
küvője Ügyében utazott elsősorban Ottó 
királyfihoz és utána — mint ismeretes — a 
pánánál is megjelent kihallgatáson és pedig 
azért, hogy feleségének első házasságát nul- 
HfikáljRk egyházi szempontból és igv meg
tarthassa az angliai polgári házasság utón 
ax rpyhári e'kÜvöt is. Mini meghízható for
róból értesülünk, Albrecht királyi herceg 
ily iránya Msei egyelőre nem jártak siker
rel és mindenesetre még hosszú időbe fog 
kerülni, amíg a Szentszék elhatározását ki- 
e<rVŐrölheti felesége első házasságának egy- 
hórf meeseTPTr’l’iféséhrz.

A r-mzetkört gahoiuférlekertet a hazatér- 
melés csökkentéséről. A nemzetközi gabona
értekezlet vasárnapi ülé«én ugr ar. angol, mini 
a spanyol, kanadai, svájci, hollandiai delegátu
sok rgvérlclműleg rra ni. álláspontra helytzked- 
iek. hona nem lehel szó a termelés esőkkenté- 
férőt, sőt egyesek még a termelés fokozáséi 
hangostatlAk. A szovjet delegátusa is kijeién- 
tette, honv nem halandók csökkentem a ter
melést. Foglalkozott azzal « favaslaltal K 
amelv zt cétórz. hogv mondják fel a kereske
delmi Merr-ődést minden olvan Wymmal 'izem- 
ben. amely nem akar kötvIezettséRet váWllni 
arrs, hogy nem vásárol stov let gabonát. Ez a 
fenyegetés — mondotta — hidegen hagyja a 
stovjel képviselőit, mert sikertelen 
olyan terv, amely a föld felnidének egyötöd 
Hasét klakarla iám! a gaida<ági kapcsoltok- 
Ml Gmnrff olasz kfilügymlniszter különben 
Wárnnp ebédet aduit a gebonaértekczlet rószt- 
Vgvölnek tiszteletére
áwjtilíáí*1** me*wflBUd * p“*«í Pilavia-

— Uj tlpusu lesz az osztrák-magyar ke
reskedelmi szerződés. A római buzakonfe- 
rencia néhány, nap múlva befejeződik és az
után a legteljesebb erővel megindulnak új
ból a magyar-osztrák kereskedelmi egyez
ményre vonatkozó tárgyalások és pedig 
minden valószínűség szerint Budapesten 
Miután a két kormány megbízottai között 
az alapelvek tisztázva vannak, a tárgyalá
sok gyors befejezése várható, úgyhogy most 
már kétségtelen, hogy a régi szerződés le
jártakon jumus l'én az uj szerződés életbe 
fog lépni. Mint jól informált helyről értesü
lünk, a most megkötendő egyezmény egé
szen uj tipusu szerződés lesz, olyan, aminő 
még eddig egyetlenegy állammal sem kötte
tett.

— A nagykanizsai Ipartestűlet díszközgyűlése. 
Nagykanizsáról jelentik: A nagykanizsai Ipar
testület, az egész város társadalmának érdeklő
dése mellett vasárnap délelőtt tartotta díszköz
gyűlését, melyet volt elnökének, BatsA József 
kocsigyárosnak arcképét leplezték le. Kiss 
Ernő nyitotta meg a díszközgyűlést, majd Si
mon Lajos ünnepi beszédet tartott s azután le
leplezték a jól sikerült képet. BazsA József 
meghatva mondott köszönetét az ünneplésért.
Lognzebb húsvéti toJAsok

teJcsokolLdébél készülnek!

— Kúpért Rezső ünneplése. Barátai és tiszte
lői szombaton este meleg ünneplésben részesí
tették Kúpért Rezső volt nemzetgyűlési képvi
selőt tO éves fordulóján bátor fellépésének a 
különböző kilengések ellen. Szimonidesz Lajos 
szólalt fel elsőnek a tiszteletére rendezett vacso
rán, majd Kóbor Tamás nagyhatású beszéde 
után Vázsonyi János mint édesatyja küzdő tár
sáról emlékezett meg Rupertről. Vanczák János 
a szociáldemokrata párt, Nagy Vince a Kossuth 
pártnevében üdvözölte az ünnepeltet. Szász 
Zoltán és Kadosa Marcell beszéde után Kúpért 
Rezső meghatottan köszönte meg az ünneplést, 
majd Buza Hágná beszéde után az ünnepi va
csora véget ért.

— TlMtujttófl a nyugdíjas fővárosi tlsatvlae- 
lők egyesületében. A Nyugdíjas Fővárosi Tiszt
viselők vasárnap délelőtt tartották tisztújító 
közgyűlésüket, amelyen elnökké Almády Géza 
m. klr. udvari tánácsöst, helyettes elnökké dr. 
Melly Béla ny. szfÖv. m. kir. udvari tanácsost, 
ügyvezető elnökké dr. Horváth Grill tankerü
leti főigazgatót és főtitkárrá Schroti Bélát vá
lasztották meg.

— Nagyszabású pénzhamisítást lepleztek 
le. Debrecenből jelentik: Az erdöhényei 
kocsntóros tegnap jelentést tett a csendőr
ségen, hogy Eriik Béla falubeli kovácssegéd 
vendéglői számlájának kifizetésekor hnmls 
huszfilléreseket adott át hekl. Az volt a 
gyanú, hogy Eriik gyártotta a hamis pénzt. 
Á csendőrök azonnal elindultak, hogy ház
kutatást tartsanak nála. A kovácssegéd — 
mint utóbb kiderült — valóban hamis húsz
filléreseket gyártott. Két ládára való hamis 
pénzt készített már. Ugy látszik, meg- 
neszelte, hogy a kocsmdros leleplezi és még 
mielőtt megérkeztek volna a csendőrök, a 
hamis pénzt beolvasztotta. A bűnjeleket 
azonban nem tudta eltüntetni és a házkuta
tás során megtalálták a hamlspénzgydrtó 
szerszámokat. Eriik Bélát Debrecenbe kisér
ték. ahol dr. Preinestberger Jenő vizsgáló
bíró megkezdte kihallgatását. A nyomozás 
tovább folyik és Eriik Béla bűntársait is

-- ---------------------------------------

»paplant
SÁNDOR

Mellű Béla ny. szfŐv. m. kir. udvari tanácsost,

a.

Húsvéti eladósuntodebél végén befejezzük •
• kész ruha osztályainkon •

Akif izeMtósszegelt féléről- 

vásárlás’ utaluáoqí adunk,melcjekkel többi 
osztásainkon bá rmí vásárolható.

Husvétig az áruház este 7-ig lesz nyitva!
Vásárlási utalványt

__54 — 
__39 — 

w — loai’JTJ vo ouwiao* r.iuuta, «•* univwva — — — — — ÜV fll
Átmeneti kabátok, angol mintázatú kelmékből, ^9 zdl -

oégtlnk kűlöuleges reklámja — S “zTb

33.50 
21—
15.25
14.75
13.25
12 —
5.25 
3.90

pongöe

pengős

pengős

pongős

Divatos Charmolinköpeny
Crepe de C'hine béléssel, fekete es sötétkék színben — —

Finom Tweeököpeny
modern szabással, legújabb színek és mintákkal _ —

ModeJi kabátok
, fekete ée sötétkék színben, végig tartós béléssel— — —

Tweed kompIS: Ruha és Kabát
tiszta gyapjú divatkelmékből— — — — — — — — — — —

Koszaim: Aij «• Kabát, »»<■ gy»pjuk.!m6b«l
sok szép angol fazonban ... - _ _ — — — — — —
Gyapjú Tweed Hői ruha

pengős pické mellény és gallér dísszel ............ . — — — —
Crepe de Chine Kői ruha,

P^gös Goorgetto diszitéfiael, sok színben és fazónban — — — — 
Kői ruha, divatos, mintázott kelmékből,

pengős divatbőrövvol — — ———————————
Divatos Női ruha,

tiszta gyapiu ttolinkolinékből__________ — — — — — —
Tweed-Jersei Női ruha

pflngös csinos fazonok, minden nagysAaban — — — _ __  _ _
Tenisz ruha

pengős jo minöséntl fehér rlpOTTészonbdl__________ _ ______ _ __

0 qíl Női házi rvha, diszkréten mintázottU.IIU pengd. mos<, kainii-kból. Igen kIiiob kiviteli,imi_____________

17 Női blous Crepe de Ohitióböl, minden színben,
• ■ pengős fe3a fazonokban, divatos szegődlszitéseel — — — — — — —

7 8(1 bicus,
Bantun" vászonból, garantált színtartó, jó minőség— — —

12 50 Plisié alj
•“•**** igen jó, tiszta gyapjukolmékből________________ —  

Kimonó, ;apán fazőn, 
mosókelméből, rengeteg színben éa mintában, — — —

pengős

108
78
58
28
67
42 ponvds

30.50
29.50
26.50
24 pengd.

10.50
7.80

1.45
8.50
3.90
6.25

16 p.oga.

5 prag*

Divatos Férfiöltöny, *9,$"
modetii tavaszi dlvatszinekbéo ós mintákkal— — — — — _<bjO

Kiváló Átmeneti kabátok,
divatos donblésEövetokból___ ______ ___ '____ _____ 2 — — — OcS?

Női és férfi Hubertus kabátok, A
a leghálásahb viselet, zöldes szín árnya lat okban — — — — — n “ar

Férfi és női gumikabátok kOIÜBMtfl dfvMkelmrtMl 11
Férfi csikós nadrágok, « ry

divatos gyapjúszövetekből, selyemmel átazővo _  — — — — I G
Sportnadrág, K a a

58 mintázott divatszövetekből— — ————————— ws«rV 
Leányka-matrózruha, „maim ,0vjo«i>óu 

dúsan ráköti alj, tinóm damaBztgarniturávai, 
6 évesnek — ____ _

Számonként 1 pengő emelkedéssel
Leánykeruha, gy»p;uTwa>a-it9im6k6«i, 

pickó-gaUérrol. 4-évesnek — — —____ — _ _ — _
Számonkét 1 pengő emelkedée-se!

LGánylOrUhaf mintázott inflselymekből,
3 évosnok — _

Számonként 0.70 pengő emolíTodóssol

13.25

2.50
2 50.. .. L°anykaruha, m,* —adtom

pengős keresztöhésea kézimunkával, L nagyság__________ —
_________________ _ RzámonkáM é.7O fillér emelkwdésitol 

Leánykafelöltő, tiszta gyapjú mintás kelmékből, 
8 évesnek_____________ ___ _  —____ ___________

Számonként 1 pengő emelkedéssel 
Leányka-malrózkabát, «t<.tMk kamS^ 

•oviotból^ végig bélelve, intézeti előírás szerbit.

Számonként 1.S0 pengő emelkedéssel 
Fiuöliöny, sötétkék wviotből, bólolt nadrág és 

kabáttal, 5 évesnek — — — . — 
■I Miau Számonként 1 pongő emelkedéssel
riuoltony, Igen jó sportkelmékböl, 

végig bélelve, elsőrendű kivitelben, 8 évesnek
Számonként 1 [>engő emelke 

Tirolt nadrág, bőrerős rusztiánból, 
2 évosnok_____________ ____ ___________

SUmönként 0.7S flllét emelkodéSMl “ 
JOpPQy színtartó, csikós flanellbőL 

8 évesnek-------------------- -------- _________________
_ Számonként 0.79 fillér emelkedéssel

1.60 ®V«rmok játszóruhák pengő. nogyoo alma mtotozolt pomotk, Imikből_______

Festi clkk.krfil k«pe. ir- Jegyzéket díjtalanul küIdUak.

Calvin-lép 7.

14 pengi).

16

19

15

pmgo

4 pongd.

4

9.50
7.50

Vámnáz-köput 6.
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MOZI
Primadonna a fiecsfie-ólban

Elkeseredett nyugdíjas szlnóstgyBlds, „adói a* dlfes gyomrod 
rosst zongorája" szolgáltatta a disérSzendt — Éles támadás 

a SzindszsztSvetsdg ellen
színházi naplóA mai szomorú világban Is régen hallgat

tunk végig olyan rendkívül elkeseredett 
hangú gyűlést, mint amilyet vasárnap a 
nyugdijat színészek egyesülete tartott a FA- 
szék klub helyiségeiben. A Thália régi hí
res papjai és papnői gyülekeztek —

sokan rongyosan, de majdnem mind
nyájan éhesen.

IWgi sikerekről már nem esik szó, a szép 
mull emlékét, bizony csúnyán elűzte n si
vár jelen. A közgyűlést Heves Béla elnök 
nyitja meg, majd Hídvégi Ernő alelnök tett 
meglepő éa rendkívül érdekes kijelentést:

— Szomorú tényhez fűződik a közgyűlés 
— mondja. A Szinészszövetség ugyanis 
nem képviselteti magát a közgyűlésen. 
Azonban ez nem ért váratlanul, mert

a Szlnénsaövetaég kedden megtartandó 
jtiblláris közgyűlésére nem hívott meg 

minket, nyugdíjsa színészeket.
Így ép* en azok fognak hiányozni a Színész 
azöse' ' ünnepségéről, akik a Szövetséget 
megalapilották és nagyra fejlesztették. Mi 
aeo iban ezennel ünnepeljük itt az egyesü
letet — a ml egyesületünket.

Javaslatára a közgyűlés elhatározta, hogy 
a kővetkező szövegű táviratot intézi a juhi- 
lá’ó Szinészszövetséghez: „A hatvanéves év
forduló alkalmából szívből üdvözli az anya- 
efr csili etet at elfelejtett nyugdíjas színészek 
egnesülete."

Ezek után

Halló,,., itt Rótt Sándor
Telefoi-lnter/u a kis Róttál, aki most fe’emelt leije! jön 

Budapestre, mag ’val hozva Fritz Griinbaumot

tán például ezeket mondotta:
— Talán nem egészen olyanokat mondok, 

ami illik, de éhes vagyok és most nem a 
szivem, hanem a gyomrom zongorázik. Ez a 
rossz zongora kiséri a közgyűlés mtíódrá- 
máját.

Ha egy finánc vagy egy postás 120 
pengő nyugdijat kap, akkor Julius Caesar 

vagy Rómeó la megérdemel ennyit. 
Harminc évig fizettük r nyugdijjárulékot, 
gyakran éhezve is, mert trencséni tót, dél
vidéki szerb és erdélyi román falvakban 
jártunk magyar szót hirdetni, mégis össze
sen 1R pengő nyugdijat kapunk.

Majd Pálffy Nina a maga korának nagy
szerű primadonnája sírástól elcsukló han
gon mondotta el, hogy egy erdei kunyhóban 
lakott, de

három éve kilakoltatták, 
ajóta koldul éjjeli szállást egyik nap itt, a 
másik nap ott,

lakott már kecskeólban Is, de nem 
bánná, ba megint lakhatna benne, mert 

ma nem tudja, hol fog aludni.
A közgyűlés miután elfogadta Pintér Ferenc 
javaslatát azzal, hogv nemcsak neves színé
szeket, hanem politikusokat is fel fognak 
kérni ügyük támogatására. Az egyesület 
disztagul választotta meg Schuller Dezső dr. 
fővárosi tanácsnokot és a Jelenlévő Flax-

rendkivül sok érdekes és moj/er József dr. tanácsjegyzőt, a nyugdíjas 
megrendítő felszólalás történt. Arnold Zol-1 színészek pártfogóját.

,— Halló itt Márisch-Ostrau ... Capitol- 
sainház.

— Halló itt Hétfői Napló, kérjük 
Sándort a telefonhoz.

— Azonnal ..
Pillanatok múlva lelkendezve szól be egy 

hhng a telefonba.
— Halló itt Rótt Sándor. Kimondhatat

lanul boldog vagyok ... Máris csomago
lunk és jövünk Pestre... Igen... igen... 
Fív éve nem voltam már otthon, közietek, 
akiket legjobban szeretek a világon. Irdd 
meg, hogy

most már felemelt fejjel, boldogan éa 
büszkén Jövök haza

... igen, úgy van ahogy gondolod. Likvidál
tam végre a azomoru emlékű színházi vál- 
1 tlkozásomai, kifizettem minden adósságot, 
pÖnálét, nem tartozom már senkinek. Újra

Rótt

Berczelly Magda tönkrement
Csődöt kértek a színésznő kocsmája ellen — Vagyonta
lansági esküt tett a Terézköruil Szinház egykori sztárja

Ugylátszik nemcsak a színigazgatókra jár 
a rúd, hanem lassanként a színészek és a 
színésznők is a bíróság elé kerülnek, hogy 
vtigi/ontalansdgi esküt tegyenek. Nem ré
gen még azzal vollak tele a lapok, hogy 
Sebestyén Géza, a Városi Szinház volt igaz
gatója tett a bíróság dőlt vagyonlalanságl

vígszínház

Jim és Jin
Operett 2 részben. 5 képben

Írták: Clllford Orey éa Creatrex Newman
Zenéjét szerezték:

Vivien Ellla éa Richard Myers
Fordította; Zégon István

Főszereplők:

Gatfl Franchka
Latabír Kálmán

Fn/tit Teri. Hegedűs Gyula, Gazsi 
Mariska. Jávor Pál, Gárdonyi Lajos, 

Vendrey Ferenc, Peti Sándor

10 évvel 
kabarétól

ezelőtt, 
megvál-

úgy van minden, mint 
amikor a Rénay-ufcai 
tam ...

— ???
— Hát es nem igaz, semmiféle— __ változás,

nincs a csalátnál De hozok valakit, aki 
biztosan nagyon kedves lesz a pestieknek, 
<5 ugyanis már előre feni a fogát a kitűnő 
hazai ételekre. Hát perszg, hogy a Fritz 
Grünbaumról a németek legünnepeltebb 
komikusáról van szó,

aki 17 év után most Jön először Pestre. 
Mit beszéljek róla? Imádja a magyarokat és 
éppen ezek szerint állítottuk össze a mű
sort is. Legnagyobbrészt magyar irók bo
hózatait játsszuk a Magyar Szinházban kedd
től ... Velünk jön Európa egyik legjobb 
dlzőze is...

— Halló itt a központ 3 perc. Bontottuk 
a vondlat. Berlin . . keresi a Hétfői Naplót.

esküt, Sebestyén most átadta helyét a bíró
sági pulpitus előtt a tehetségéről és szép
ségéről ismert pesti színésznőnek, Bérceiig 
Magdának.

Bérceiig Magda az elsők között volt, aki 
a színészi pályáról átnyergelt. Azelőtt n 
Terézkflruti Szinház primadonnája volt, de 

egy napon as Öltözőt felcserélte a kony
hával

és exkluzív vacsorázó helyet nyitott „Fehér 
halló1' cimen. A mostoha idők viszontag
ságával azonban a ritka Fehér holló sem 
tudott megbirkózni és csakhamar elmarad
tak a mágnás társaságok a művésznő kocs
májából. Hltetezöi csődnyitási kérelmét in
téztek ellene a törvényszékhez és ennek so
rán idézték meg Berceily Magdát.

Bércéiig Magda a törvényszék elölt kije
lentette, hogy teljesen tönkrement, sehol, 
semmiféle ingatlan, vagy ingó vagyonnal 
nem rendelkezik és

■ vagyontalanadgl esküt letette.
Érdekes, hogy Berceily Magda a bírósági 
listán igy szerepel: Csíllagí Miksáné ven
déglős. Szomorú idők, szomorú jele ...

Hétfői színházi est;
Magyar Királyi Operabált Don Pasquale (%*).
Kun ara Színház: Bunbury (%8>. 
Nemzeti Szinház: Magyar Passió (»8). 
Városi Színház: Don Juan 
Vígszínház: Fekelesz-lru cseresznye (8). 
Belvárosi Színház: Törvény nevében (8). 
Magyar Színház: Lámpaláz (8).
Fővárosi Opereltjrinhaz: Harapós féri (8). 
UJ Színház: Olga Gschova vendégjátéka (8). 
\ndréssyuli Színház: Tihamér és kabaré (9).
erézkőrutl Színpad: Őfelsége anyósa és kabaré (9). 

Bethlentéri Színpad: Uj kabaré műsor <W, W>). 
Hoyal Orfeum: varieté műsor (4-30 és 8.15). 
Komédia Orfeum: Márciusi műsor (w».

JC antasztikus eltűnési hírek keltek szárny- 
l ra e héten Bársony Rózsiról, aki egy
szerre „eltűnt a fővárosból". Ismerősei, ba
rátai hiába keresték, mindenünnen csak 
vállvonogatás volt a válasz, még a Király 
Szinház is, ahol természetesen nem lépett 
fel, megtagadott mindenféle felvilágosítást 
Bársony Rózsira vonatkozóan. Mi azonban 
kiderítettük a rejtélyt, amely nem is olyan 
nagy, — csak nagyon kellemetlen. A Király 
Szinház üdvöskéje ugyanis a legnagyobb ti
tokban gyomormérgezésben szenvedett. Rő- 
zsika meghagyta mindenkinek, hogy ne 
árulják cl senkinek, hogy ő beteg. Vasárnap 
délelőtt beszélgettünk a kedves fiatal pri
madonnával, aki bágyadt hangon bár, de 
örömmel mondta a következőket:

— Hála Istennek, már túl vagyok a bajon.
1 miomormérgezés alaposan megviselt. De 

remélem, hogy holnap már föl is léphetek 
a Király Szinházban.

4 Király Szinház frontján egyébként egy 
másik primadonna-hadállás is megren

dült. A ballerina primadonnája, Honthy Hanna 
vasárnap beteget jelentett és emiatt el is ma
radt a vasárnap délutáni előadás. .Estére azon
ban meggyógyult a kitűnő művésznő és elját
szotta a Martos—Szirmai operett főszerepét 
De hogy a Király Színháznál ne menjünk to 
oább, itt a közeljövőben zeneszerző avatás 
'esz. Hevest Sándor „Falusi kisláng Pesten" 
-imü darabját kezdik el próbálni, amelg darab 
muzsikáját Fehér István, egy fiatal tehetséges 
zeneszerző komponálta. Egyébként cikkeink 
sürgető, kérésére, ,a Király Szinház ugylátszik 
mégis esak szerződteti ennek a darabnak fő
szerepére Király Ernőt; akit vétek egy pilla 
nőiig is színpad nélkül hagyni. Neül állunk 
olyan jól színészekben
f~ haplin, az istent „csámpáé" eltűnt. Egy- 

szerűen elveszett Párizsban, ahogyan 
ezt a Berliner Tagblatt közli olvasóival. 
Chaplin ugyanis megígérte, hogy visszatér 
Berlinbe, a City Light cimü filmje premier
jére. A berlini filmszínház azonban hiába 
kereste megadott párizsi címén Chaplint, 
nem találta. Minden kérdezősködéséze, táv
iratra az a válasz, hogy nincs meg Chaplin. 
Nyomtalanul eltűnt Párizsból. Hogy hova 
ment, merre ment, azt nem tudja vagy nem 
akarja tudni senki. Lehet, hogy valami ér
dekes kaland játszott közbe, lehet hogy meg
unva az ünneplést és kifáradva a bókokban, 
valahová elbújt a világ szeme elŐtl, hogy is- 
lenigazában kipihenje dicsőséges körútja 
fáradalmait. Lehet azonban az is. amiben a 
budapesti Kamara-mozi igazg^fósága nagyon 
reménykedik, hogy Budapest felé vette út
ját Chaplin és megjön a Chaplin-fllm nagy
szombati premierjére — Budapestre. Ez 
mindenesetre szép léfíne tőle! ____________

U /"* 1 \T A Deketow Cirkosa Varlet. DE VI V/k VAioaUget. Telelőn: Aut. 18S-S5 
HusvétvMérnap, április R-ón és bnavét héttőn tprllle 8-ér 
naponta délután 4 és este 8 órakor «—ü nagy ünnep 
etoaüAs a legkltönőbo mttvéa/.ek é< nOvéranőit lelléptével. 
J.jF Délután teihelyArak. ‘XjSA ▼

C zokolay Ólig Pesten marad, ellentétben 
az elterjedt hírekkel, hogy Bécsbe uta

zik a lekötött vendégjátékára. Szokolay 
Ollyt ugyanis a Magyar Színház „főzte 
meg", mert egy olyan szerepet adott neki a 
szombaton szinrekerülő újdonságában, a 
Viharos nászéjszakában, amelynek egyetlen 
primadonna se tudna ellentállnl. 4 Magyar 
Színház különben a legnagyobb ambícióval 
készül legújabb sikerére, — mint ezt már a 
„sikerek színházában" remélik, — hiszen a 
most szerződtetett Törzs Jenőn kívül 
Vaszarg Piroska és a színház kitűnő törzs- 
gárdája, Tamássy Lívia, Z. Molnár László, 
Pető Zoltán és még igen sokan játszanak 
kitűnő szerepeket az ötletes darabban, me
lyet Vaszary János nemcsak rendez, hanem 
magyarra át is dolgoz.

IZedves kötelességünk megemlékezni egy 
•*’ fiatal magyar színésznő külföldi sikeré
ről. Müncheni lapokból vesszük a hirt, hogy 
Falus Edit, a müncheni Staatsoper kitűnő 
fiatal tagja, milyen sorozatos sikereket arat 
a bajorok fővárosában. A müncheni opera 
egyike a legkitűnőbb és legkomolyabb német 
operaházaknak és igy kétszeres dicsőség 
Falus Edit számára az, ha alig egyéves mű
ködése után a müncheni opera vezető tagjá
vá lett. Falus Edit a budapesti Városi Szín
házból indult cl művészi útjára és rövid idő 
alatt nemcsak a müncheni közönséget, de 
több nemet nagyváros közönségét hódította 
meg sokatigérö tehetségével,
A z Operaházat az idei szezónban már má- 

sodszor éri az a kellemetlen baleset, 
hogy cgy müvet, amely már előadásra készen 
állott és amelyre már tetemes kiadása volt, 
az. utolsó percben kénytelen volt __ nem
bemutatni. Bartók „Csodálatos mandarin
jának" tudniillik van egy nem kevésbé költ
séges elődje. A szezon elején Weinbergcr 
Járomit cseh zeneszerzőnek „Schuzanda, a 
dudás" cimü operája került le az utolsó 
percben a műsortervről. (Az Operaházban 
a jókedvű tréfál kozák már össze is házasí
tották a két nagy „reklámsikert" — 
„Schwandarin" dm alatt.) Az Operaház 
kárbaveszett kiadásait nem kell részletez
nünk. A díszletekbe, kosztümökbe, tantiem- 
előlegekbe, ballerinaüdülésbe, stb. beleölt 
pénz nem egy budapesti magánszínház igaz
gatóját tudná szanálni. A szegény „névtelen 
pesti szinháflátogató", aki folyton azt ol
vassa, hogy egy-egg színdarabba ölt befek
tetés — ha a darab történetesen nem vált be 
— a magánszínház igazgatójának egyene
sen az anyagi romlását idézi elő, elgondol- 
kozhalik azon, milyen jó dolga is van az 
Operaház igazgatóságának, amely az ilyen 
csekély kis veszteségeket játszva tudja sze
mélyzeti gárdájának gázsiredukció jóból és 
leépítéséből fedezni.
A Corvin Mátyás Olasz-Magyar Egyesület a 

Tudományos Akadémián magyarnyelvű 
felolvasóülést tartott, amelyen Berzeviezg Al
bert elnökölt. Radó Antalt, az Ismert műfordí
tót, a PEN-Club elnökét üdvözölték melegen 
ötvenéves, műfordítói jubileumával kapcsolat
ban, majd Silvia Rho költőnő személyében uj 
Petőfi-forditó mutatkozott be. Utánuk Széesi 
Ferenc, az ismert olasz műforditó és költő ol
vasott fel a sajtó alá most kerülő és már 
készenálló nagy olasz antológiából négy remek 
verset. Radó Antal Széesi Ferencben at olasz 
költészet terrénumán az ő őtven évvel ezelőtt 
megkezdett műfordítói munkásságának hivatott 
utódját üdvözölte.
Tfabos Gyula ugylátszik nemcsak őnmagá- 
** bán, hanem — családi trónörökösében is 
is tehetséges. Pista fia,, aki a vicclapok rova
tait szorgalmasan megtölti, ezúttal mint la- 
moly muzsikus és színész mutatkozott be — a 
Berzsenyi Dániel reál gimnázium 11 osztályá
nak tinnepéllgén. Vargha Sándor osztályfőnök 
ugyanis egy rendkívül kedves ünnepélyt ren
dezett, amelyen természetesen Kabos István 
György vezető szerepet játszott. Remekül zon
gorázott, majd eljátszotta a „Horog Muki tíz 
pengőért leckét tanul" cimü falrcngetŐ bohó
zat címszerepét — teljes apai és osztályfőnöki 
elismerés kíséretében.
Tegnap délelőtt a Városi Szinház igazgatói 
* irodájában szereplő. görjesapat jelent
kezett,, az élükön.egy harcias fiatal hölggyé- 
A színház eme táncosába és . csinos közka
tonái nagy sérelmet adtak elő. Elmondották, 
hogy a színház egyik hitesebb tagja állan
dóan csipkedi őket és nem hagy nekik bé
két. Tekintve, hogy enr\ek az urnák közele
désé semmiesetre sem szimpatikus számukra, 
kérik az osztályfőnöld... paédon az Igazgft- 
tói megrovást. A Városi Színház liömoty 
igazgatósága ez egyszer eltekint a színházi 
vé.fztörvényszéktől és csak négy fát között 
fedte meg a tu'vérmes idősebb urat.
A z elkövetkező vasárnap a Városi Színház- 

** bán szép fubilcum keretében ünnepük 
Pajor Ödönnek, a Városi Szinház tagjának 
huszonötíoes színészt jubileumát. A „Cigány- 
báró"-t adják elő. majd nagy művész hangver
seny lesz, amelynek keretében számos kitűnő 
primadonna, opcraénekcsnö és énekes, oala* 
mint komikus lép fel.

• A BECTVA. Beketow-clrktna Varieté hnitvét vasér* 
nnp éj hétfőn, naponta d. u. 4 éj eata 8 órakor a legkl* 
tflnóbb művészekből összeállított műsorral dUzclőadíao- 
kát rendez.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
A csonka ligabajnoki 

vasárnap nagy meglepetései
Pontot adott le a Ferencváros — Újpest nagy gólaránnyal győzött 
—- Szegeden tisztázták az utolsóelőtti hely problémáját — A Vasas 

4:0-ra verte a Sabariát
A hóviharos bajnoki forduló még az ala

pos csonkaságában is tudott elég érdekes 
motívumot szolgáltatni egy hétre: az Újpest 
—Ferencváros derbymeccséig. Az első ilyen 
érdekesség a Millenáris-pályán, amelyet 
„teknősnek becéznek, alakult ki.

Az Újpest éfl a Hungária után, most a 
Ferencváros Is egy ponttal könnyebben 
hagyta el a „teknőt**, ahol már sok kel
lemetlen tésztát gyúrtak a nagyoknak.

A Nemzeti e hármas bravúrjának utolsó fel
vonásán azonban nagy szépséghibát ejtett 
az a körülmény, hogy

Kann Frigyes bíró szinte érthetetlen 
zavarával a mérkőzés utolsó perceiben 
a Ferencváros vitathatatlan győzelmét 

ferdítette el döntetlenné.
Erről a hét folyamán alighanem bővebben 
is szó lesz.

Az Újpest, amely most érkezett el a tava
szi szezón második s egyben legnehezebb ál
lomás elé, a husvét vasárnapi nagy össze
csapás előtt a respektúbilis játékerőt képvi
selő Budai fantasztikus gólaránnyal
küldte haza, sőt a nagy győzelemmel elérte 
azt is, hogy

a Hungária eddig sokkal jobb gólará
nyát majdnem a minimumra szorította 

le.
Az Újpest tehát nagy favoritként indul jövő 
vasárnap a tűzbe.

A Vasas a Sabariát látta vendégül először 
az uj otthonában s megcsufolva minden ud
variasságot, megismételte a pécsiek elmúlt 
heti bravúrját és ugyanolyan gólarányban

győzte le nz ugylátszik egyre hanyatló vi
déki csapatot.

Pécs tavaszi szezónjának legnehezebb 
mérkőzésére indult vasárnap Szegeden, út
ját azonban nem kísérte szerencse. Tekinté
lyes veresége most már végleg tisztázta a 
kérdést: ki játszik osztályozásit S minthogy 
vasárnnp a Somogy váratlanul vereséget 
szenvedett s így leszakadt az Attilától, most 
már az is bizonyos, hogy

a Pécs-Baranya és a Somogy fogja az 
osztályozó keretében eldönteni, melyik 

érdemesebb az első ligára.

Veszélyben a Hungária 
gólarányai

Újpest vasárnapi nagy gólarányu győzőimé 
lényegesen megjavította a csapat gólarányát, 
amely már csaknem egyezik a Hungária gól
arányával. Mind a kél csapat 52 gólt adott, el
lenben a Hungária két góllal kevesebbet ka
pott Újpestnél.

A bajnoki tabella 
után az alábbi képet

embere, minthogy ez a bemutatkozója, túlsá
gosan nagy lámpalázzal dolgozik. Opata kor- 
nerci veszélyesek, de nem lesz belőlük semmi. 

Faultsorozattal indul a második félidő, de. 
ezekből egyet sem vesz észre a biró, úgyhogy 
a Fradi-közönség joggal tör ki éktelen lármá
ban. Pór percnyi mezőnyjáték után megtörté
nik a csoda; s most meg

a Nemzeti jobb a széllel szemben, 
aminek egyszerű a magyarázata: a fiatal Sárosi 
kifullad és szinte teljesen eltűnik a mezőnyben. 
A nagy résen át azután nyugodtan görögnek 
a támadások Amsei felé s a 7. percben már 
csak szerencse menti meg góltól. Egy perc 
múlva azonban mégis a Ferencváros örvendez
teti meg a híveit, mert

Tilnzer keresztlabdáját Hossó Kohut elé 
fejeli, akinek süvítő beadása Toldi fejé
ről villámgyors csavarodással a kapu sar

kában köt ki. 2:0.
Ezzel el is volna intézve a mérkőzés s a Nem
ien néhány percre tényleg feladja a küzdel. 
met. A lö. ptreben Szedlacsek Ugrik ki Három 
lépésnyire áll a kaputól, a lövése azonban 
emberbe megy, majd a visszapattanó labda kö
rül nagy a küzdelem s végül pontozással győz 
Hossó.' A győzelemért azonban tizenegyes jár, 
amelyet most Tönzer lő a Zeppelin után — 
Csepelre. Fatális pechl

dón áll,
de amikor Flóra rosszul fejeli a labdát, kifut 
belőle, a jobbdsszekötő helyón elcsípi a labdát, 

keresrtbckUldőtt lövése Gallina lábán Irányt 
változtatva, perdül a kapu felé, ahova 
Kohut hatalmas Iramban messziről érkezik 

s ar ellenkező sarokba vágja
Mintaakció volt, de a következő 
megdöbbentő mozdulattal mutatja 
hogy

a gólt annullálta és offszájdért 
rugat.

Tomboló botrány tőr ki, a rendőrök futólépés- 
ben gyűlnek össze, közben azonban a Nemzeti 
már tovább játszik s a meyzavarodott ferenc
városi védelem nem tudja tartani Opatát, aki

■ «öl<- 
pillanatban 
Kami biró,

büntetőt

G*M.iNA

a vasárnapi mérkőzések 
mutatja:

Gó|ar|ny Pontszám
1. Újpest 59:26 27
2. Hungária 59:24 26
3. Bocskay 40:33 22
4. Ferencváros 41:22 22
5. III. kér. FC 33:30 19
6. Nemzeti 27:31 17
7. Sabaria 24:31 16
8. Vasas 30:36 13
9. Bástya 28:46 12

10. Budai „11“ 23:41 12
11. Pécsbnranya 22:14 9
12. Kispest 24:46 6

Rendcrhard, lovasattak, tomboló 
botrányt volt a Ferencváros egy pontjának 

búcsúztató zenéje
Ferencváros—Nemzeti 2:2 (1:0)

Még remeg a levegő a Zeppelin motorjainak i 
fenséges bugásától, amikor a két nehéz ellen
fél gyors iramban kibújik a föld alól és az 
orkanszerii szélben nagysictve fut a kapuk 
dó —• melegedni. A választásnál a Nemzeti a 
szerencsés, az orkánt ő kapja hátban. Amikor 
Túrái elindítja a labdát, a komor felhőkből 
hirtelen lezúdul a nem várt "hó s most

a pálya legzordabb szibériai jellegbe búr- 
kolódzlk.

Mindenki fázik és ugylátszik. hogy „fázik** a 
Nemzeti is — a Ferencvárostól, amely az első 
negyedólában korlátlan ura a

más koncert lesz, hogy percekig szót sem 
érteni.

tengelyében Sárosi ragyogó te- 
pompájában bontakozik ki s

A Ferencváros 
hetségc teljes , , .
veszélyesebbnél-veszéiycscbb labdákkal tömi a 
csatársört, A 13. pércben Sőrosi-pÜtszal ugrik 
ki. Toldi, de a labdát már kívülről centerezi, 
úgy, hogy Túrái hiába lő gólt, a biró már lefÜ- 
tyülle. Az első negyedóra után a Nemzeti is 
frontba kerül, de csak átmenetileg. A 23. perc
ben már Ismét a Ferencváros csatársorára mo- 

mnriy ur. solyog a szerencse. Tarai kitör, Török hosszú
pályának, ahol utón kiséri, egész a tizenegyes pontig s ott hir-

A portos voauLHtit: •TS»5U
LyUA »»ASAD«x)6A*a VliiAsIMQBAN ,116- 
LACSCU. orvsoAJbcn a'u.oz Hamm k;aó 
NIM VŰVvVl - WftMA A ttfkA*
lycoMcsia lm”*'** «auJma 
Cakwat étimre mcstöbíu 
ÍAlcaosmó tteaur 
iiasX^os <éw 
kicfcxz. — ■•7»I

Egy perccel később Kovács remek stílus* 
bán fut le egészen ■ hatos vonalig. Itt 
azonban Papp látja el a baját, amiért 
ugyanénak tizenegyes jár. Ért azután ok- 
tatóstllusban Török pontosan a léé mellé 

plasszlrozza. 2:1.
A meginduló hóviharban viharos lest a játék 
is most mór

hófúvás,
Újpest

forró ostromokat rendez és hüti a vért a Nem
zeti ‘drukkerek ereiben. A nagy fölényt csalt 
Kann biró indokolatlan füttyei szakítják meg, 
atnejy ellen hiába zug a közönség.

De aztán megfordul a szerep s ha eddig 
Kann bíró fütyült a közönségre, most a 
közönség fütyül a bíróra s ebből olyan for

télén ügyes mozdulattal összeüti Túrni bokáit, 
aki hatalmasan vágódik el. Vita nincs is tizen
egyes, amelyhez

Papp érkezik meg nyolcvanméteres neki
futással s a labdát nagy erővel fölé lövi.

Vnn Is lárma. A 29. percben azonban sikerül a 
Ferencvárosnak sok próbálkozás után végre 
eredményt is elérnie, mikor

Sárnál Lrtáboz küldi a labdát, aki Török 
fölött ngrasztja ki Toldit. Török oxfor- 
doznl akar, de csak akar, úgyhogy Toldi 
kényelmesen küldheti bambáját a tárt kapu 

ölébe. 1:0.
Szél ellen vezet a Ferencváros, tehát nagy gól- 
szűreire van kilátás. De ennek ép ax ellenke
zője következik be s a Nemzeti döntő fölénybe 
jut félidő végéig. Apróra széjjelszedi n ferenc
városi védelmei, gólt la lőhetnének, de Vadas 
ügyetlen, míg Kovács, az érdekes nap legjobb

öt méterrel a kapu előtt nagu lövést küld — a 
léc mellé.

Kezében volt a Nemzetinek a nagy bírói 
tévedés után a győzelem Is.

Kiengedte. Amikor Kann lefújja a mérkőzést, 
a közönség betör a pólyára

Kan bíró csak szörnyű közelharc után tud 
a lejáróig elkerülni, mielőtt azonban el
tűnne, az egyik néző nagy Illést mér rá 
s a köpköd.ésck özöne száll utána n mélybe.

A rendőrség, amely nem akarta a kedélyeket 
még jobban szítani, most már tisztító munká
hoz kezd, s az egyik renitens drukker igazol
tatás céljából, mint egy üstökös, süvítve zuhan 
Kann biró után a lejáró mélyébe. A közönség 
haragja most már utat tör a tribünök felé s 
az újságírói páholy előtt, amelyet összetéveszt 
nz MLSz. és a birótcstület páholyával, nagy 
tüntetésbe kezd s

a szidalmak egész lavináját zúdítja a meg
lepett újságírók felé.

A helyzet néhány pillanatig veszélyes, de ide
jében érkezik a rendőrség s igy a tévedések 
vigjátéka drámai poén nélkül ér véget. Nem 
igy az utcán, ahol

a megrekedt drukkerek egész hnda tombol 
magánkívül s fenyegeti Kann bírót.

Ennek azután nz lesz a vége, hogy a rendőr 
lovak patáinak zenéje gyors iramban tisztítja 
meg a veszélyes területet. A felháborodás azon 
bán tovább tart s a körutakon bosszút esküvő 

' csoportok alakulnak ki. Kann biró ezúttal ah- 
I posan melléfogott.

A ferencvárosi csatá* 1 
rok azonban nem tudnak 
lőni. Nem igy a Nemzeti,! 
amely egyre veszélye
sebb. 33. percben

Odry kornert csikar 
ki a védelemtől, ez 
Bibáml fejére röp
pen, majd újra visz* 
ssakerül hozzá s as 
óriási tumultusban ■ 
befutó Odrynnk ■ 
fejéről végleg a há
lóba gurul a labda. 

2:2,
azoknak, akik nem lát- 

Ferencváros most kétségbe-
óriási
jók a ...... ........ ............. ......
esetten támadásba fog s a Nemzeti kczzel-iáb- 
bnl védekezik. A 43. percben Lyka szabadru- 

lő.
lövés pillanatában Szedlacsek offszáj-

Gólarányjavitó délután Újpesten
Újpest—Budai „11" 7:1 (4:0)

'av?"i..,,.“°P h.“.lo^!!‘ ,?rdl2!^* I,mét b2 l Wretelle • mérklizé.n.k néhány prrer, 
•• való (eltUggeaztéaél,

azonban Kiéin Árpád biró nem reagált a kére- 
lemre. A 21. percben Spitz mintapasszal szök
tette Steinert. akt szépen elhúzott Hunglcr mel
lett s pompás gólt szerzett csapatának. 3:0. A 
gól után alig kezdték meg a játékot, Steiner 
mintegy harmincöt méterről éles, lapos lövést 
küldött a budmak kapujára, amit Lantos kiej.

meglepetés 
játékot. A

londos időjárással ajándékozta meg a profi- 
futballt, mely alig tud mérkőzéseire közönséget | 
toborozni. A bajnokegyüttes mérkőzésére ez
úttal is alig

kétezer főnyi publikum
volt kiváncsi. Mdga a mérkőzés nem sok szép
pel kedveskedett, mert tönkretette a rendkívül
erős szél, az időnként jelentkező kellemetlen 

*- nemkülönben az a körülmény, hogy 
lulkorán döntötte el a maga javára 

a mérkőzést,
úgyhogy komoly küzdelemről szó sem lehetett. 
A meccs javarészében Újpest domináló fölény
ben volt s különösen az első félidőben o|y nyo
masztó volt a lilflfchérck fölénye, hogy ahár 
cgy tucat gólt is lőhettek volna a meccs eme 
periódusában.

A gólok sorozatát mór a második percben 
megkezdte Újpest, amikor Is

Steiner lövése megtévesztette banfoM és a 
labda ellenkező sarokba gurult. 1:0. 

Három perc múlva Wilhclm átadásából Auer 
szerezte meg Újpest második gólját. (2.0.) A 
gyors egymásutánban született két gó| megle
hetősen kényelmessé tette a játékosokat, úgy
hogy a meccs mintogy husi percen kérésziül 
ellaposodott. Erre nr időre esik n Zeppelinnek 
a Stadion fölött történt megjelenése, amikor is 
• közönség az Impozáns látvány hatója alatt

perdült (1:0). Ezután

Csepel kerékpárok,
v*rrOv<bp«*< Heti 3B-M panflAa r'szlMre.
AlkatrAnek hb keréxpárukh >r. gyárt an>*».

Palaoa

te// s a labda a gólba perdült (i:0). Ezután 
Auer bombája, szép knpuléctövése szárakor., 
tállá a közönséget. i|ely urobban kórinban kő- 
vcleltc az u'.ibb gólokul, tekintettel árra, hogy 
a gólarány is igen fontos, A 43. percben Auer 
egy szép szabályos gólt lőtt rgynn. de a biró 
tévesen lesé Ilim rimán érvénytelenítette. A bu
daiak az utolsóelőtti percben vezették az első 
komoly támadásukat.

Szünet utón a 3. percben Újpest ujnhb /’ó't 
lőtt, melyet n hlró czultnl is annulhill. Néhány 
erőtlen búdat nkrjó ut n n 9. percben Steiner 
ótfejclle a labdát Auerhtb aki kapásból bal- 

. ........ .....“W



</a( copuM (3.0). KO 
labdája telsőléfcrl pa1

pehely egy két perc alatt fehérré varázsolta a 
pályát, ami a játékosokat szemmrllúthalólag 
befolyásolta teljesítőképességükben. Ezután ■ 
Budai 11 csatársora is néhányszor szóhoz ju
tott, sőt a 33. percben Embernek elkerült átjut
ni a bekkeken s élesen a léc alá küldte a láb- 
dót (6:1). Három perc múlva az Újpest kor- 
rtert ért el, amelyből Steiner szén fejei góljával 
beállította a végeredményt (7:1).

Újpest csapata a nagy gólarónvu győzelem 
ellenére sem déglteR ki A Dudát helyett játszó 
Kővágó meglehetősen bizonytalan volt s Fogl 
III. is több súlyos hibát csinált. A hulfsorban 
Wí/hr/m Igen gyenge teljesítménye volt szembe
tűnő. A csatársor okos taktikával dolgozott s 
különösen Auer, Steiner és P. Szabó formája 
kellhet megnyugvást a lilafehérek táborában.

A hnlísorhan Bbrtányi és Kvasz igen hasznos 
műnkét végzett.

Á Budai 11 égésién gyenge játéka siralmas 
látványt nyújtott, ■ csapat minden tagja hozzá
járult • gólnrányjavításhoz.

A Sabaria gyönge játéka 
n agy gólaránya győzelem
hez segítette a vasasokat

Vasas—Sabaria 4:0 (2:0)
Múló Indiszpoziciótink, pillanatnyi |brmn 

hanyatlásnak tudta te a sport közvélemény a 
Sabaria múltbeli pécsi kudarcát. De hogy a 
Vasastól is Ilyen súlyos Vereséget szenvedjen, 
ez| még a legvérmcseb Vasas-drukkerek séin 
mérték volna remélni. Pedig A tartalékol Sh- 
baria mór a startnál elvesztette minden esélyét. 
A csatársor, ha támadót! is néha-Afha, csak a 
lő-oilg jutott el. Azután pedig, hogy Kovács l 
sérülése után Iglódy hátrament, még azt a ke. 
véí akeióképcsségét is elvesztette, írni eddig 
volt.

Belkó volt vasárnap a Sabaria csatársorá
ban as egyedüli érték.

A fedezetsor igen szurka volt • a védelemből 
Is csak Jnnzsó emelkedett kf. Az újonc Var
gának volt néhány nagyon bizonytalan vé
dése.

'•* a

| jé*'zva
r térét ük re -- ~

meg az kiddel 
, r3** ' 4áíf

az ujabb két gól

• játék nem volt lem uép, sem Izgalmas.
A hideg szél már eleve kizárt minden bzép 

játékot. "Eleinte nem is igen sok esemény 
akadt.

Edzós hangulat uralkodott ugy a pályán, 
mint a nézőtéren.

A nagy szél n Vasast segítené, de a csatárok 
egy ideig ném tudnak vele mit kezdeni.

A 15. pereben megjelenik a pálya fűlött a 
Zeppelin!

üdvözlésére Belkó vállalkozik, öc hatqjmas 
Üdvlövéséj Bcrcezky kornerre üti.

A 23. percben a labda tarcsdobás után 
Stanzlhoz kerül, a szélső fejjel továbbítja 
Egrihez. Tőle

a tisztán álló Remmer kapta a labdát 
!0-osról élesen ' * * * 

r- Tr-r-r-—•
a balsarokba lőtte. 1:0.

Ezután 
ugrásnál 
megsérül

egy be- 
Kovács I 
fekvő ma-

Kiviszik.
A 34. percben Jeney 

fut le, beadását Egri 
kapta s szép, magas 
lövését Varga nem 
tudta fogni. 2:0.

Szilnél után-’ mintha 
Itcmmer kissé magéra Vklólna

• íSabaria. De ugylátszik, csak a hideg 'tnintl 
mozognak élénkebben, mért a 12. percben 
iénfét a Vasas mg gólt.

Stnnzl beadására Jeney és Varga fut, de 
mig ők a földre esnek, a labda Rcnirncr- 
hec vánszorog s ő az üres kapuba helyezi.

A .Sabaria, támadókedve mindjobban ellany
hul s*^"’ 
dóra.
a

s W&ű^Belkó szánj* el magát egy-egy ak- 
i. Erednfénjtelonül persze. Ezzel szemben 

félidő végén isthét gólhoz jut a Vasas. 
Slanzl lefut, a kőtelére kanyarodik, azptán 

Jcneyhez adja a Inbdao.A Jfölső a jó helyzet
ben levő Bruncckcrhez továbbit s

Brunrckcr szép magas lövéssel továbblt'a 
a labdát. 4:0. X •*> f

NAPLÖ
mérkőzést jelentcU es a találkozás, A rossz Idő 
ellenére is mintegy kétezer főnyi közönség 
látogatott el az újszeged! pályára, hogy szem
tanúja legyen az izgalmakkal telt, Megfeszítő 
^:‘.zdeTSnnck. A Bástya jobb játékával rászol
gált a győzeh mre 8 alaposan maga mögött 
hagyta a Pécs-Barahvát, amely Kispesttel y|av 
kodhátlk a kiesés, Illetve az osztályozó mér
kőzés tekintetében.

A Bástya minden valósztoüség szerint el
került a veszélyes rónából,

mert alig látszik valószínűnek, hogy nagy 
pontelőnyét a mögötte lévő csapatoknak tiki 
rülne behozni. A Bástya tudásának legjavát 
adta ezen a mérkőzésen s nagy lelkesedéssel 
küzdött. A pécsi csapat sehogysem tudta át
venni a szegedi játékosok lendületét s a csa
pat tagjai a mérkőzés nagyrészében egymással 
civakodtak, ami mór eleve kizárta nz eredmé
nyességet. A számszerű eredmény ily körül
mények között teljesen megfelelt az erőviszo
nyoknak. A Bástyában a védelem. Korányi és 
Tóth játszott jól, a Pécs Baranyában egyedül 
Ijéder és Magyar játéka érdemel dicséretet.

A Bástya az első félidőben erős szél ellen 
játszott, de ekkor Is erős támadásokat veze
tett ellenfele kapuja ellen. A 15. perben a ezc-

A Somogy kikapott í&roksáfon — az Attila 
bajnoki reményei megerősödtek

A második profiliga frontján mindössze két 
mérkőzést játszottak le, mert a Rákospalota— 
Józsefváros mérkőzés elmaradt. A bajnokság 
sorsára döntően fontos volt a Somogy—Sorok
sár vendégszereplése, melyet nagy meglepetésre, 
Soroksár csapata nyert meg 4:1 (4:0) aranyban. 
A miskolci Attila ílytnódon ismét három pont
tal került a Somogy elé s igy bajnoksága alig 
lehet vitás, aminek a következménye az, hogy 
Somogy kénytelen lesz osztályozó mérkőzést 
játszani nz első liga utolsóelőtti helyezettjével, 
több mint valószínűleg Pécsbnranyával. így te
hát a két délnytignrtnagy.nrországi sportmetro- 
pólisban fog eldőlni az osztályozó mérkőzések 
sorsa.

A VÁC jubíláris dísztornája
A Vívó és Athletikai Club most ünnepli ala

pításának 25-ik évfordulóját. A jubileumot ki
tünően sikerült disztorna vezette be. Vasárnap 
délelőtt előkelő és nagyszámú közönség jelent 
meg az Uránia Színház nézőterén és lelkesen 
ünnepelte a jubiláló egyesület tornászait.

A magyar sporttársadalom előkelőségei közül 
ott láttuk Demény Károly nyug, államtitkárt, 
a MOTESz-nek csak a napokban visszavonult 
vezérét, db kivW megjelent a magyar torna
szövetség Mellét vezérkara és a társegyealiíetek 
tagjai, vezplői teljes számban.

Á szép sportünnepélyt dr. Désl Géza’ ország-

Soroksár—Somogy 4:1 (4:0).
A lelkesen és szép összjátékkal játszó Sorok

sár megérdemelten nyerte a mérkőzést ae 
egyéni akciókkal operáló s váratlanul gyengén 
játszó Somogy ellen. A Soroksár egymásután 
négy gólt szerzett Mestyanck, Pflum II., Izsépy 
és ismét Pflum II- révén. Szünet után a SorQk- 
sár fölénye mindjobban kidomborodott, de ak
kor már Somogy is gyakran jutott szóhoz, ám 
a csatársora akcióképtclen volt. Az utolsó fiz 
percben Somogy volt fölényben s ekkor Galam
bos révén sikerült szépíteni az eredményen.

Turul—Vaé FC 8:3 (3:2).
A harmadik helyért harcoló két csapat küz

delme végig érdekes és izgalmai volt.
* —" f r
gyűlési képviselő lelkes üdvözlő-beszéde nyi
totta meg, utána pedig a VÁC tagjainak előadá
sában gyorsan peregtek le a változatos torna
gyakorlatok, amelyek ugy a férfi-, mint a n?i, 
valamint a gyermc-klomászokat foglalkoztat
ták. Különösen nagy váltott ki a nők lendület
gimnasztikája. ritmikus tornagyakoríatai, a fér
fiak bemutató gyakorlatai a magasnyujtón és 
korláton, a parterr-gimnasztika, a gyermekek 
játékszerü tornája és az izr- reálgimnázium, 
mintacsapatának világitó buzogánygyakorlatai.

Az egyesülettel együtt jubilált a klub agilis 
művezetője: Dückstein Zoltán testnevelési ta
nár, akit a nyílt színpadon eláfzékenyült han
gon Üdvözölt a jeles magyar iornástsampión: 
Szalai József. A kedvet sportürinepélyt a Hím- 
nasz akkordjaival zárták be.

Korányi H. 
nézőközönség egy 
verekedés támadt,

gediek Havat révin értik el a vezet* gólt. 
(ItO). Ekkor kötél negyedórás hóvihar zulv.- 
tagút óIRfk a játékosok. A 24. percben Mar- 
mát ujabb gólt lőtt. i.-O. A félidő hátralevő 
részében, a Bástya egy, a Pdcsbaranya jiedig 
két komért ért el-

Sfflnet f»Hn a második percben Korányt II. 
révén a Bástya a 
harmadik góljához ju
tott (3^0), de egy 
perc múlva a pécsiek 
Halas révén s:é pitét- 
lek az eredményen 
A 36. percben Havai 
állította be a végered
ményt. (4:1). közben

a nézőtéren heves 
botrány tört ki. 
Ugyanis az egyik 
píesl játékos ősz- 
szcszólalkozott a 

tagjával, amiből parázs 
melynek • rendőrség 

vetett véget.

A komerarány 4:2 volt Pécs-Baranya javára.

A Pécs-Baranya osztályozóra utasítva
Bástya - Pécs-Baranya 4:1 (2:0)

Sv9geé, márclíts 23. . l^e/crtfése) .A bajnoki tabella alsó régióiban 
(A Hétfőt Napló tudósítójának fefe/on-1 lévő k^t vidéki együttesre nézve sorsdöntő

Budapesti Hirlapra
negyed évre előfizet,

ELÜNK!
cirnü, husvétkor megjelenő 160 oldalas, gyönyörű illusztrációkkal 
ékesitett diszalbumát. Könyvkereskedői forgalomban nem kapható és 

csak előfizetés utján szerezhető be
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ffSzép ifjúság, jöjj vissza egy szóra!
** Zala (M.*C) nyer?© az első oSd boy mezei futóverseny II

Öreg ember nem vén ember, — tartja a mn- 
<yar közmondás. Es — úgy látszik — kivénült 
hoNzutávfutö atlétáink is ezen a véleményen 
vasnak. Mert a daliás idők öreg harcosai a hű
vös, sxetea márciusvégi vasárnapra ismét 

kiásták a harci fcdrdot.
Vagyis hogy ismét felhúzták a rövid nadrágot 
és ismét

előkotorták a padláson porosodó szögo- 
/ sciket.

Óriási közönség — mintegy fit ember — volt 
kiváncsi a hajdani hires legények — most tisz
tes családapák — idegrázóan izgalmasnak ígér
kező küzdelmére. Fal is vonultak derék old- 
boyaúnk; ott volt Gross Pityu, tata, Fonyó; 
csak Lovas Tóni kesergett a táv rövid volta 
midit. Elvégre ő nem sprinter . . .

KÜLFÖLDI SPOBTMftPLB
A Hungária újabb pompás győzelmet 

aratott Németországban 
Hungária—SV Polizei 6:3 (5:1)

Chcmnitz, március 28.
(A Hétfői Napló tudósitó jónak telefon- 

jelentése.) A kékfehérek szombati berlini 
fényes győzelme Után vasárnap az SV Polt-

Hirzer Barátky

zei csapata ellen játszottak, amely nemcsak 
Ghemnitznek legerősebb együttese, de a 
német birodalmi bajnokságban it jelentős 
sikerrel szerepel.

A Hungária játéka a várakozásnak meg
felelően igen nagyvonalú s helyenként

A Bocskay nem bírja az egyiptomi 
hőséget

Alexandria válogatott—Eocskay 2:1 (1:0)
Alexandria, márc. 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
A debreceni Bocskay egy győzelme s egy 
veresége után újabb minimális vereséget 
szenvedett egyiptomi túrája során, ezúttal 
Alexandria válogatottjától. A Bocskay pom
pás játékkal /mutatkozott be Alexandriábap, 
azonban a durva egyiptomi védelem ellen 
nem boldogult. A mérkőzés alatt olyan nagy 
hőség volt, hogy a játékosoknak a szokatlan

Svájc szenzációs döntetlenje Olaszország 
ellen — az Európa Rúnában

Sv'/c —Olaszország 1:1 (0:0)
Bern, márc. 29.

( A HéffŐt Napló tudósító jónak távirati jelen 
tése.) Meglepő eredménnyel zárult Olaszország 
—Svájc. Európa kupamérkőzése, amelyet mi 
20 000 főnyi közönség elölt az angol Rous bí
ráskodása melleit játszottak le.

A lelkes svájciak a mérkőzést eredmény
felen félidő után döntetlenné Indiák lenni, 
sőt nz olaszok egyenlítő gólja Is csak egy 

fél perccel a befejezés előtt cselt.
A mérkőzést az olaszok támadása vezette he.

A Kispest minimális gólkülönbségü 
veresége Pozsonyban 
Bratislava—Kispest 2:1 (0:0)

Pozsony, március 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) Az 

elsöosztálvu magyar profiliga utolsó helyezett
jének vendégjátékát a kedvezőtlen Idő ellenére 
is p'n közönség nézte végig A rossz ta

lajon két csapat megle
hető cn kiegyensúlyozott 
játékot mulatott. Az első 
félidőben a hátszéllel ját
szó Kispest támadott 
többet, szünet utón azon
ban a Bretislava került 
fölénybe. Általában
mindkét csapat csatárso
rát a gólképtclcnség jel
lemezte, ennek ol áui 
t::dh-.tó be, hogv az első 
félidő eicdménytclcn ma
radt .....................................................
percben Kispest érte el a'Sport—Odrsacski SC 1:1 (1:1).

1 vezolay.

Szünet után a

Azután szédületes lassúsággal
útnak Indult a rettenthetetlen gárda.

A verseny leírásával tálán ne háborgassuk a 
kedélyeket. Elég az hozzá, hogy amikor jó 
hosszú idő múltán — bizonv jó egynéhány 
fröccxök elfogyasztására volt ideje az ílluszrtls 
nézőseregnek — feltűntek a futók.

Zala baktatott as élen.
Utána Lovas érkezett meg még csak nem is 

lihegve, majd Gross Pityu vágott ki mindent 
elsöprő finist. Azután egyre-mésra érkeztek be 
a veteránok: Horváth, Rótta stb

Es már mindenki beérkezeti, már menni ké
szült a didergő zsűri, amikor két lihegő sin- 
váltógyerek egy elfelejtett bajnok jöttét jelezte.

Fonyó Márton érkezett meg . . .

klasszikus volt.
A csatársor nagyszerű kombinaliv játékot 
mutatott be s a trükkök egész sorával szó
rakoztatta a több mint tizezer főnyi közön
séget. A lövés tudományát pedig Barátky 
érzékeltette hatalmas bombáival, aki

egymaga három pompás gólt szerzett.
A másik három gólt Hirzer, Skvarek és 
Hauer lőtte. A kékfehérek csapata különö
sen az első félidőben játszott nagyszerűen, 
inig szünet után szemmelláthatólag leféke
zett, miáltal szóhoz hagyta jutni ellenfelét 
is. Ekkor az SV Polizei Neumann és Medter 
révén szépíthetett az eredményen. A csatár
sorban a nagy lövő kedvében lévő Barát- 
kyn kívül Ticska és Hirzer ördöngős tech
nikája imponált a németeknek. A halfsor 
állandóan tömte a csatársort labdával és 
nagyszerű taktikai csapatrésznek bizonyult. 
A közvetlen védelem kissé könnyelműen ját
szott s ennek tudható be a második félidő
ben kapott két gól.

A Hungária együttesét a mérkőzés után a 
közönség lelkes ünneplésben részesítette.

meleg miatt folyton frissítőket kellett ma
gukhoz venniük. Az alexandriai bal szélső 
vezető gólját kiegyenlítették, a második fél
idő elején, de nemsokára újabb gólt értek cl 
az egyiptomiak, amit a Bocskay nyomasztó 
fölénye ellenére sem tudott kiegyenlíteni.

A Bocskaiban Markos, Teleky, Vincit és 
Fejér játszott kitünően, de az egész csapat 
jó benyomást keltett.

A nagy meleget azonban nem birja a tö
rékeny együttes.

de a 11. félidő 83. p. hen Monseyli hátvéd fault 
jóért Abcgglcn III. a megítélt 11-est belőtte. Az 
olasz támadások sorra megtörtek Pache kitűnő 
védésén és csupán az utolsó percben egy Lói 
chot hibájából megítélt szabadrúgásából juttat
ták a labdát Mezza és Ferraris együttes erőfe
szítéssel a kifutó Pác he mellett a svájci hálóba. 
Két hét múlva a lelkes svájciak Budapesten ját
szanak szintén Európa-kupamérkőzést ellenünk

| Kérdés, hogy több lesz-e lelkesedésük a magyar 
1 tudásnál.

vezető gólt Konyor révén, melyet a 81. percben 
Bulla kiegyenlített s két perccel a befejezés 
elölt Vher mcgizciezlc a pozsonyiaknak a győ
zelmet jelentő gólt.

A Kispest csapatában Paczolay. Sleiner és 
Rozgonyi volt Jó. Dénes több szép védést mu
tatott be, a sorsdöntő gólnál azonban kiejtette 

labdát.a

SZABADKÁN LEGYŐZTEK A BAJNOK
JELÖLTET.

Szabadka: SANl)—Postás 5:1 (3:0), Ferrum
Zsák 3:2 (0:1), rogy meglepetés a bajnokje 

lóit csapat veresége. — Zcnto: ZAC—Zombori 
ZSÁK 5:1 (2:1). — Bclgf'd: Jugö«1av|Jn—Zlmo 
nyl Sparta 2:1 (11). — Zógr.'h: Vasutas—Con 
rordla 3:2 (2:0), Sparta—Gia icnr 4:0 (1:0). 
Grndjnnskl—Viktória 20 (0:0). — Zombor:

A temesvári proilcsapat nagy 
ba’szerencsével elvesznie 

második nemzetkSzi 
mérkőzését is 

Beojradski SK—Ripensla 
4:3 (2:1)

Temesvár, móréiul 28.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) A temesvári proücsapat a mult 
héten a Bástya ellen minimális arányban 
elvesztette mérkőzése után vasárnap Bel- 
grád reprezentatív együttesét látta vendé
gül, melytől óriási hóviharban újabb vere
séget szenvedett. Az egész mérkőzés folya 
mán a Ripensla volt fölényben, de részint 
az abnormis idő, részint pedig kapusának, 
Zomborynak rendkívül rossz védése követ
keztében kénytelen volt a győzelmet áten
gedni a belgrádiaknak.

Prága a magyar remények temetője
Ma Zombori és Kárpáti szenvedett vereséget, mig Erdélyi 

töréssel kórházba került
Prága, március 29.

(A Hétfői Napló tudósitójának tetefonfelen- 
tése. Vasárnap délelőtt folytatták nx Európa 
birkózóbajnoksúg viadalait Prágában a Lu
cerna nagytermében, Szomorú eredményeket 
hozott a mai nap Is, mert

Zombory Ödön, valamint Kárpáti ponto
zással verrséget szenvedett, míg Erdélyt 
nehéz kündelent közben oly szerencsétlenül 
cselt hátra, hogy lapockatörért szenvedett 
s a szőnyegről egyenesen kórházba kellett 

szállítani, 
tehát ellenfele temiészetc6en győzött. Keve
sebb reménnyel indítottuk útnak az egykor 
világhírű magyar gárdát Prága falai közé, mint 
máskor, de arra nem gondoltunk, hogy a sze
rencsétlen körülmények egész lóncolatn köz
ben fognak a magyar színek egvre lejebb és 
lejebb kerülni a nemzetek porondjáról.

Részletes eredmények a következők: Pehely
súlyban: Philajamocki (finn) pontozással győz 
Zombory Ödön ellen. A finn azonnal táma
dásba megy, amelyet Zombory már nem tud 
behozni. Mentik (cseh) volt a döntőbíró, tehát 
ugyanő, aki a Szekfii—Mfz-mérkőzésben óvási 
emelt Szekfii ellen. Hering (német) tussal győz 
a jugoszláv Boross ellen, mig Maudr (cseh) a

Pillér György százados az idei 
főrbajnok

Vasárnap vívták Te a RBTE tornacsarnokában 
Magyarország tőrbajnokságát.

A bajnoki elmet Pillér György százados, 
a kardvívás Európa-bajnoka nyerte egy 
vereséggel, melyet nagy meglepetésre • 

kitűnő Eckl Viktor mért rá.
Méltó ellenfele volt Hatz Ottó főhadnagy.

Az utolsó asszóig a helyzet az volt, hogy 
holtverseny lesz Hatz és Pillér között a baj
noki elmért, de Hatz 5:4 ránuhan elvesztette 
asszófdt Hajdúval szemben és igy Pillér lett a 
bajnok. Rozgonyi a döntő folyamán vissza
lépett. A verseny eredménye a következő:

Magyarország 11)31. évi törvivóbajnokn: Pil
lér György százados MAC 7 győzelemmel, győ
ző tt Rozgonyi ellen 7:0, Hajdú 6:3, Gözsy 6:4, 
Hatz 5:3, Hechs 5:2, Getevich 6:2, dr. Tóth 6:1 
arányban

2. Hatz Ottó főhadnagy Tiszti VC 6 gyŐze- 
’emmcl. győzött Eckl ellen 5:2, Rozgonyi 5:0. 
Gözsy 5:2, Hechs 5:3, Gcrevlch 5:2 és Tóth 5:3

A favoritok győztek 
az amatőröknél

Az amatőr első osztály mérkőzései során a 
"űrekvés trind erőteljesebben nyomul előre ez 
’vben is a bajnoki címért s ezúttal a Pósláso- 
\at győzte le elég kíndós gólarónnynl. Az UTE 
mcgleneté-sszerfien minimális győzelmet aratott 
a BSE fölött, mig a Beszkárt nagy gólarúnnyal 
’-léito. el az. óhudaiakat. Az egyetemisták is 
-ikercl izorrncltek az MTK-val szem bet), mig » 
BTC az GrtAK-kal s az FTC n Fér. Vasutassal 
megosztozott a pontokon. Ax eredmények a kő
vetkezők:

Törekvés—Fostás 3:0 (1:0). UTE—BSE 1* 
(1.0). Beszkárt—1U. kér. TVE 5:0 (2 0). BEAC 
-MTK 2:9 H:0l, BTG—URAK 0:0, FTC—Fér. 

Vasutas 3:3 fl:3).

MAGYARORSZÁG—AUSZTRIA 2«»3.
Dées, márrlua 20.

Az osztrák—magyar asztali tenniszmérkőzés 
a magyarok 2fí:3 pontaránya győzelmével vég
ződött.

A férfi egyesben Barna Fehér ellen 8:1-re, 
Dávid Fehér ellen 3:2-rc, Kelen Fehér atlcfi 
":0-ra és Szrbadns Fehér .ellen 3 0-n győzött. 
Kohn cll<n Barna 8:0-ra, Dávid 3:2-re. Kelen 
3;0-ra és Szabados 3:0-rn győzőit. I.iMter ellen 
Barna 3:0-ra, Kelen 3:1 re, Szabados 8:2-re 
•’yŐíőtt. míg Dávidot IJobster 3:1-rc verte, 
’tnsenfcld ellen Pnrnn 3:0 ra, Dávid 31-rc, Ke
rn 3:0-rn, Sznbndox 3-1-rt nyőzöll.

A hölay egyesben Gól Kőibe ellen 3:1-re 
”' r1 :'th cP'-n 3:0 ra győzött. Sípos Kolbert 
' ’t ra. ForhAtnt ugvrnc—k 3^-ra verte.

4 rrf n ’rnyt'cn ’ Sípos a RcItZ'r Kőibe 
'r r’t -n 3 " rn pyőr'TL

) tfrtl r,^ff,,Knn
tpnrjrt c»v(1Urs rtten 3-2-re, n Vohn Kn!*-a 

pár ellen 8:0-n» győzőt!. Dávid—Kelen a Kohn

A 9. percben a Rlpensia Sícrc^te meg • 
vezető gólt I.nkntos beadásából, Wetxcr ró* 
vén. A Ripensla óriási fölénybe kcrüÚ cM 
Után, de a 21. percben síkerült • belgrádiak
nak kiegyenlíteni, sőt a 28. percben Marjas 
novlcs révén a vcz< tő gólhoz is Jutni. Szfi* 
nct után a 11. peh ben Schware egy tlMen- 
egyest kapu mellé helyezett. A 20. percben 
Zoirtbory kapus megsérült s ekkor a bek 
grádiak újabb gólhoz jutottak. A 27. pere* 
ben Schwarz 3:2-re javította n gókrónyf, 
de néhány preo múlva a belgrádiak újabb 
szerencsés gólja oly nngy előnyt biztosi* 
tolt a részükre, hogy Ripensla a 36. percben 
Schtvarz révén szépíteni tudott még at 
eredményen, de nz egyenlítésre nem futott® 
az erejéből. A Ripenaia csatársora igen >zé* 
pen játszóit, védelme azonban kissé bizonv^ 
tálán volt. Zombory kapus életének egyik 
legrosszabb mérkőzését mutatta be.

Egyéb temesvári eredmények: TMTE-— 
Kinizsi 1:0 (0:0), Gyapjuipar—Kádima 2 fli 
(0:0), UDR—Politechnika 2:0 (1:0).

francia Mólét és Mezulian (Ausztria a dán 
Sackot győzi le pontozással.

Könnyüsuhjcsoport: Kárpáti és a svéd Karls- 
sohn mérkőzése nagyon rosszul indult a ma
gyár birkózóra nézve, mert azonnal szőnyegre 
került. Kárpáti kitűnően tartja magút s mig a 
sovén cseh közönség tombolva követeli Karís- 
söhn győzelmének kihirdetését, n küzdelem 
egyre hevesebb. A 16. perrhen

Kártpáll kezének erős sérülése minit fel
adja a küzdelmet.

Ebben a súlycsoportban győzött még: Balti 
(norvég). Marki (finn), a német Sperllng és 
Wneli (észt).

A kisközépsuty második fordulójában követ
kezel! be a nap legtragikii’abb eseménye, ami
kor Erdélyi, a magyar birkózó a cseh Samecce.1 
került szembe, óvatos, tapogatódzó mérkőzés 
s csak a 7. percben töri meg Samec n nngy 
óvatosságot és hirtelen ferkófogásától Erdélyt 
a szőnyegre terül. Az esés nagyon szerencsét
len. de egyelőre azt hiszik csak, hogv a keze 
sérült meg. Rögtön kórházba szállítják s itt 
derűi ki, hogv lanorkatöró«e van. További 
győztesek: Nordllny (finn), r.tazyea ílengvel), 
Gelegatti olasz), Mőchtet (német), Claas (svéd).

A nagvközéosulyban győztes eddig: JoLans- 
són, Gruppioni, Kokkinen, Pryblll és Cavals.

arányban.
3. dr. Hajdú János Részkört 5 győzelemmel, 

győzött Eckl ellen 5:3. Rozgonyi 5:3, Gözsy 5:3, 
Hatz 5:4, Hechs 5:3 arányban.

4. Gcrcoic.h Aladár MAC i győzelemmel, 20 
kapott tussal, győzött Rozgonyi ellen örO, 
Hajdú 5:3, Gözsy 5:2 és Tóth 5:3 arányban.

5. Dr. Tóth P.'ter MAC 4 győzelemmel, St 
kapott tussal győzött Rozgonyi ellen 5:3, Hajdú 
5:2, Gözsy 5:3 és Hechs 5:3 arányban.

fi. Eckl Viktor Rendőrtiszti AC i győzelem
mel, 34 kapót tussal, győzőit Pillér ellen, 5:4, 
Gözsy 5:4, Gcrcvich 6:2 és Tóth 5:4 arányban.

7. Hechs Béla MAC 3 győzelemmel, győzőit 
Eckl ellen 5:3. Gözsy 5:4, Gcrevlch 5:4 arány
ban.

8. Dr. Rozgonyi György Vén fiuk VC 2 győ
zelemmel, győzött Eckl ellen 5:2, Hechs ő:4 
arányban.

9 Göz-y <ándor BEAC 1 győzelemmel, győ
zött Rozgonyi ellen 5:1 arányban.

Kulka cgyütles ellen 3:0-ra győzöl! de a Fehér 
—I.lcbster pártól 2-3 arányú veresége! szenve
deti.

A vegyes párosban Sípos. Barna—Ehncr. Fe
hér ellen őÁ-ra, Reitzer—LiebstCr ellen 8:2-re 
győzőit, Gál—Szabados pedig Ebner—Fehér 
ellen 3:2-rc, Reitzcr—Liebster ellen 3:l-re győ
zött

A SLAVIA LEHENGERELTE PRÁGÁBAN AZ 
AUSTRIÁT

Megsemmisítő arányú vereséget mért a pom
pás formál kijafszé) Slavia n bécsi Aust:iára. 
Ag első félidőben még jól tartotta magát az 
Austria s ekkor még csak 3:2-re vezetet! a cseh 
csapat, szünet utón azonban teljesen vissza- 
eclt a bécsiek fedezetsora s a Slavia végered
ményben 7:2 arányban győzőit. A gólokat Swo- 
hoda (4), Junek (2), Cambnll, Illetve Viertl 
(21 LYtJAk

Eintmc-ht Frankfurt—Sp. Fűrth 0:0 Pirma- 
aens—-Bayem München 3:1, Karlsruhcr FV— 
Wtyinatia Worms 2:2.

X A Nemzeti csapata nyerte a srl'.-ctségl 
serleget. Nemzett B—Frrcncvt'ros R 2;1 (1:1). 
A két csapat végig nívós küzdelmet mutatott « 
<i Nemzeti R ezzel a győzelmével az ctévi szó- 
vetséyi serleget megszerezte.

X A Jugnszlív rxövelxég vasárnap Drlgrihl* 
h.-m trrt.’a meg rendkkltt! közgyűlését, ame
lyen arról fegnnk határozni, hogy hév. zcssék-e , 
Jugoszláviában a ligarrndszert, vágj* som. A 
llgt.rvrdsz.er mellett íő’.eg a vetető cgv-sülctek 
vannak, inig a kis klubok heves agitúc'.t fejfo- 
n<k k ellene, úgyhogy nagy összccfapásra van 
kiTtá.s a közgyűlésen.

X A gyűrt vivők nagy ayjjrd-n'* n vcsr"né- 
>rlek feláll. Gy’rből jelen’!’-: A győri vivők a 
veszprémi.kkei az mScn 25:11 őré vu ryőz.d- 
•**1 arait'’!*. A ver- ny Győr"!! fnb i le n-*v- 

I -ámu közönig r’ött A r'-vánsn’érkflrést JővŰ 
'éviién Veszprémben larlják rneg.15.
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Folvó hó 29-tól megtekinthető a Műcsar
nok jobboldali első termőben. Továbbá 

QYORSIEHERAUTO 
8 tonnáig

Kóthengeres és népyhongeros lengőten 
ffelyes személy* és teherautók 1000-601,0, 
illetve 11.0*0 kg hasznon terheléssel. 
Hálom tengelyes teremi utó. Háromke

rekű szállítókocsi.

Saját karosszéria-üzem

Unitas Autógyár Rt
Vt, Zápolyfr-utca Telelőn-zárn : U23-85

BUDAPESTI AUTOMOBIL KIÁLLÍTÁS

mlndenjM
mlnflan nafwsáflEsn 
mindennemű Harosnűrmual

FIAT AUTOMOBILOK MAGYAR ELADÁSI R.-T.
Budapest, IV., Váci-utca 1. - Telefen: 828-48

Eredeti alkatrészek kizárólag nálunk kaphatók 
Óvakodjunk az utánzatoktól/

Budapest, IV., Váci-utca 1. - Telefen: 828-48

A VIII. nemzetközi budapesti 
automobil hiállitás

A fáradhatatlan, buzgó agilitás, amelyet 
báromhónapos nehéz és küzdelmes munká
val az Autókereskedők Egyesületének veze
tősége, Rock István elnök és főként Kádár 
Imre igazgató végeztek, csodás eredménnyel 
zárult. Szombaton délelőtt nyitotta meg Jó
zsef főherceg a városligeti Műcsarnok épü
ltében rendezett Vili, nemzetközi buda
pesti automobilkiállitást.

Gróf Andrásai .Sándor, a KMAC elnöke.

ussm cordatic Pneut
aki a főherceget fogadta, büszkén jelent
hette, hogy e kiállítás mindennél beszélőbb 
dokumentuma a magyar élniakarásnak. 
József főherceg a kíséretében levő előkelő- 
aégek társaságában, akik között ott láttuk 
De Vienne francia. báró Scfioen német és 
EÜL Cnlice osztrák követet, Álgya-Papp Sán-

Pneumatikok
Autófelszerelések 

Amerikai alkatrészek 
dús választékban, leszállított áron 

Hagy Jűzca’nfii. ui. r.ndrassy-ui m.
Telefon: 221-97.

dór tábornok, ny. államtitkárt, 
órán át tartózkodott a kiállításon, megte-~^- 
kintelte nz összes kiállított modelleket s kü
lönösen hosszan érdeklődött dr Horouil: 
Györgynél, a FI AT-müvek budapesti vezér 
Igazgatójánál és Bolgár igazgatónál, aki 
büszkén mulatta be a főhercegnek a kiállt

berlinit, az 521/C csukott coupét, nz 52/. sz. 
16/50 HP-s 7 üléses nyitott torpedót, ti 
drólkiillős 20/70 HP-s 525/S 5 üléses gyö
nyörű berlinit, az 525 N vörös Landaut. Ki
állította a gyár a róma—rio de janeirói re-

BUDAPESTI
AUTÓS ÉS IY10T0R0S HÉT 

március ts- Április o-ie.

Nemzetközi Autószalon a Műcsarnokban
Nemzetközi csillagtura 

Bcluló: április 3. Cél: a Millenáris-oszlop.

Nemzeti csillagtura “ MUlenárls-OBzlop. 

Motorkerékpár Grand Prix 
„Bu lapost na-ydliaért- aprllh ö. Európa Icglobb versenyzői a etartaál. 

Concours d’Élégance Április 6.

Kiiométer rekordnap Világrekord kísérlete^

Ibit gyqpyorű Austro-Daimler- és Stcyr- 
kocsikat.

At /. számít termet a Cordatic Magyar 
Gumiabroncs Rt. gyártmányai töltik meg. Fel
tűnést kellett a falon elhelyezett hatalmas 
tábla, amely szemléltetőleg ismerteti, hány 
retorlán megy át a guinifa termése, amíg 
belőle Cordatic-pncu válik. Egymás mellé 
helyezve látjuk a drót és guniiperemű bal- 
Ión-köpenyeket, az. extraerős óriás köpenyt, 
tömlőket, tömör abroncsokat, stb.

A 11. teremben a 3/<4 VÁG teher-, tűzoltó 
és fecskendő-automobiljai, autóbuszok, 
sejirő,- és uccamosó-automobiljai, stb. van 

nuk kiállítva.
A III. termet az Austro-Daimler—Puch— 

Slcyr-müuek dominálják. Kiállított kocsijai 
f lőtt az érdeklődők tömege áll s elismeréssel 
jadózik a kiállított kocsiparknak.

A /V. terem a F/AT-gyár impozáns gyűj
teményét hozza. A kiállítási anyagból meg 
említjük az 5/4. sz. 2 üléses, nyitott Spidert, 
a 9/30 HP-s, tárcsáskerekű, 4 üléses zöld 

, WAKEFIELD

MOTOR O/L

piilés hősét, a 600 HP-s repülőgép-mótorját, 
a FIAT A. 22 R.-t s végül a FIAT A. 50. 7 
hengeres, Afrikát körülrepülő csillagmó- 
torját.

A baloldali II. sz. teremben Szilárd Béla 
alkatrész-kiállítása állítja meg a látogatót;

A kiállításon általános feltllnfst keltettek a 
lengőtengelvvs Ó3 keretnélküli alvázas tipusu 
kocsik. E típusokból legszebb két darab a 
Tátra tizenkéthcngercs V. motorú és az Austro- 
Daimler nyolchengeres egyvonalba épített mo
torkonstrukciója. Ezeknek a kocsiknak és ál
talában a Tátra-autók kiállítási termének 
állandó tömegek a látogatói. A Tátra-müvek 
igazgatósága ezen kiállítással igazán nagy szol
gálatot tesz az autoinobil-népszerüsités érde
kében.

A baloldali hátsó oldalteremben gyönyörű 
képekkel, festménytkkel a falon, mindenkit 
megállósra kényszerit a Ferro Vas és Műszaki 
Rt. impozáns Cnstrol kiállítása.

AUTÓLÁMPA FÉNYERŐS, TARTÓS, 
RÁZKÓDTATÁSOKNAK ELLENÁLL.

LÓSPOKT
Budapesti ügetőversenyek

A Gróf Desscioffy-emlékvcrscny volt a vasár
napi versenyek eseménye A háromévesek idei 
első klasszikus dijáért pompás mezőny pályá
zott, amelyből a közönség Nevadiánt telte meg 
nagy favorittá. Nevadiánnak nzonbnn gyönge, 
állóképessége minit meg kellett hajolni Enyém 
II. előtt. A nap egyébként Is a meglepetések je
gyében folyt le s különösen a két utolsó futam
ban érte a fogadókat nagy csalódás. Az ötödik 
futamban valamennyi sánszos ló csődöt mon
dott, a hatodik futam eredményét pedig a 
start pillanatában ni egész mezőnyt akadá
lyozó Pengő befolyás* ’ta. A részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM: 1. Körmendi ménes F.xcellenz
(4) Sülő, 2. Futórózsa (3) Feiser, 3. Mephlsto
(5) Ma szár F. Fm.: Melinda. Áruló, Szerető. 
Bérezi, Brutus, Orkán. Tót.: 10:66, 17. 30, 23, 
olasz 74. — II. FUTAM: 1. Rózsavölgyi istálló 
Pergő (2Jí) Maszár F.. 2 Keringő (4) Feiser, 
3. Dante (pari) Kovács II. Fm . Dombóvár, 
Ebadta, I.ndy <>f Pamuk, Diana, Oihello, Or
mi: zd. Tót.: 10.36, 14, 12. olasz 62 — III. FU- 
TAM: I. Webet M. Cigánybáró (IV.) Mészár 1 
F., 2. Krampusz (3) BenkŐ 3. Lngzi (16) Mn
szár I. Fm.: Nótás, Coco, Avanli D.. Patyolat 
II.. Vélek. Tót.: 10.22. II. 15, 31 olasz 47. — 
IV. FUTAM: 1. Sznkách E. dr Enyém I!. Í2'í) 
Zwi’lingcr. 2. Ncvadinn (2 reá) Maszár F. 3. 
Sacy (6) Fllyó. Fm : Pávia lánya, Elhel Har '

Mindenki tudja, ezért mégte foutos újból hab 
fám. Vebtecen, 1931. március 7. T. Cordatic 
Magyar Gumauabroncs Rt., Budapest. Öröm- 
mérés a ningyar gyáripar kiválósága iránti tel
jes bizalommal és elismeréssel tudatom Önök
kel, hogy Magósix fnrtgyár gyártmányú és ki
tünően bevált gépkocsimon annak használatba
vétele óta (1928. május) kizárólag csak Cor- 
diilic tömlőt és-abroncsot használok. A kocsival 
vett első készletet, a városi közlekedés céljaira 
még ma is használatban tartom és ezen . ab- 
roncsok teljesen kifogástlanuL; funkcionálnak. 
Sesztina Jenő,-. felsőházi tag, m. kir. Kormány, 
főtanáoao^ a debreceni Kertóeti Keresk. éa 
iparkamara elnöke.
standon vannak kiállítva a Roy.1 Cord .meri- 
kai gumigyár .összes Megyarorlzágofi képviselt 
termékei.

Általános feltűnést keltett a Bfumenlhal test- 
vérek impozáns kiállítása is. Az általuk vezér- 
képviseletben b.irt Sciberling amerikai gumi
gyár tefmélTélt,' valamint a Caspnr olajat álli- 
lottók ki óz áutókiállitáson, igen ügyes, Tmpo- 
ións keretben.

vest, Bonny, Thyra, Viki. Tót.: 10:44, 12, 11. 
14. olasz 45. — V. FUTAM: 1 Deák S. Gjcrdan 
(10) Maszár I., 2. Didó (2) Feiser, 3. Clayton 
(12) VViesncr. Fm.: Dániel, Lord Ida, Dacapo, 
Rosiila, Nurmi Tót.: 10:180, 27, 14, 89, olasz 
30. — VI. FUTAM: 1 M-tropole isi. Pista (6) 
HofTmnnn, 2 Edunrd B. (2) Felser, 3. Fényes 
(4) Fisztcr. Fm.: Kitly. Pengő, Filip, Biifelejtő. 
Sálán, Tamerlan, Nomád, Leopárd. Tót. 10:152, 
32, 18, 22, olasz 36.

LÓSPORT IIIREK
A Pcstmrgyel hendleepben nz eddigi tervek 

szerint a következő lovak indulnak: Pajzán 
(Schcjhal v. Blnekbnrn). Példás (Esch). Mungó 
(Gutái), Ralo (Takács I.), Kamerád (Szilágyi), 
Mlrjan: (Esch II), Daniséi (Szabó L. II), Cipou 
(Balog), Nebuló (Csutn), Add oda (Teltschik). 
Renaissance (Kaszián F.). Csokor (Hcrberstcin 
gróf). Kétes indulók Wotau (Schejbal) és 
Fiirt (?).

A Lesvárl ménes nem indítja a háromévesek 
nyílt hend jeepjében Pcrtinarot s arról Is szó 
van, hogy az Osztrák dcrbgbcn nz Istállót nem 
Thank you. hanem Bonny Boy képviseli.

Az osztrák Istállók erősen készülnek tavaiéi 
versenyeinkre. A Pest megyeit Kameráddal, a 
Rákosi dijat Kadéttal akarják megnyerni.

Hcrbvrstetn Henrik gróf megmarad urlovM- 
nak, miután a Lovnregylelhez hivatásos lovas
engedélyéért benyújtott kérvényét visszavonta*

A szerkesztésért és kiadásért Mai:. 
Dr. ELEK HUGÓ

NYOMATOTT A GI OBUS NYOMDAI MülN'TÉZET H.T. KÖRFORGOGEPE IN, BUDAPEST, VI, ABADI UCCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


