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Halálos katasztrófa 
a motoMeréKpáruersenyen

■ ■ ' ' —I— I  *

Vladimír Jarisics zágrábi versenyző motorkerékpária vasárnap 
felborult a mllléniumi emlékoszlopnál—Jarisics életveszélyesen 
megsebesült, a montőrle kado Wledilaqua baléira zúzta magát

Babonás előjel után indult a versenyre Medilaqua
Husvét vasárnapján a BSE által rende

zett Grand Prix nemzetközi motorkerékpá
ros versenyen az idén is halálos szerencsét
lenség történt. ' A rendezőség messzemenő 
előkészületeket és óvóinlézkedéseket tett a 
verseny napjára és a rendőrséggel egyetér
tőén gondoskodás történt arról, hogv az 
curópaszerte nagy érdeklődéssel várt ver
seny lehetőleg sima lefolyású legyen és ne 
ismétlődjenek meg a városligeti motorke- 
léknárversennyel kapcsolatban szinte elma- 
radha lattan súlyos szerencsétlenségek. A 
pálya kanyarodóinál

az úttest szélére félméter széles ho
mokfalakat emeltek,

hegy ilymódon biztosítsák egv • esetleges 
■‘■’crencséllenség esetén a járdán álló néző
köz >n ség testi épségét.

A verseny iránt, amelyen számos kül
földi motorkerékpáros is résztvett, a hűvös 
idő ellenére is igen nagy érdeklődés mutat
kozott. A Slefánia-uton és a versenypálya 
fgyéb útvonalain

Két véres sebe
Kétségbeesett scgélykiáltás, vérfagyasztó 

sikolyok hangzottak fe’ az úttestről. A gyen
gébb idegzetű nézők, főleg a hölgyek azt 
hitték, hogy a rettenetes gyorsasággal szá
guldó motorkerékpár áttör a hoinokfalou és 
nckizudul a nézők tömegének.

Pánikszerű menekülés támadt,
« következő pillanatban azonban mindenki
nek földbegyökerezett a lába:

a motorkerékpár a homokfal előtt fel
borult, az oldalkocsiban ülő flatalem- 
bí r hatalmas Ívben klz’.ihnnt az út
testre, a motorkerékpár pedig magn 
n,á temette a gép szerencsétlen veze

tőjét
mindketten vérbefagyva, mozdulatlanul 

terültek el a porondon.

Halál a mentőautóban
Öriá^j riadalom támadt, rendőrök rohan

tak a katasztrófa színhelyére és vad sziré- 
kázással érkezeit a mentőautó., Csakha- 

ezer és ezerszámra tolongott a közön
ség.

Az izgalmas lefolyású verseny során 
déli félegy órakor

a millénlumi emlékmű előtti kanyaró
dónál történt meg a vérfagyasztó sze

rencsétlenség.
Egy oldalkocsis motorkerékpár, amelyet 

Vladimír Jarisics 24 éves jugoszláviai mo
torkerékpárversenyző vezetett s amelynek 
oldalkocsijában Kado Medilaqua 27 éves, 
ugyancsak jugoszláviai motorszerelő ült, 
szerencsére túlhaladt már a veszedelmes 
kanyarodón és a motorkerékpár vezetője 
éppen a nagyobbik sebességet adta a gép
nek, hogy a kanyarodó alatti időveszteséget 
behozza, amikor a homokfal mögött állé) 
közönség soraiban megdöbbenve látták, 
hogy

a motorkerékpár kilendül Irányából, 
neklszáguld a homokfalnak 

és azután hirtelen felborul.

sült az úttesten
mar megállapították, hogv mind a két jugo
szláv motoros életveszélyes sérüléseket szen
vedett. Vladimír Jarisics súlyos agyrázkó
dást szenvedett és jobb alsó lábszára is el
tört. Az oldalkocsiban ülő

Medilaqua koponvaalapl törést, kopo
nyatörést, agyrázkódást szenvedett, 

azonkívül karja és lábú Is eltörött.
A mentöorvosok gyorsan bekötözték a 

teljesen eszméletlen két motorost és nz 
Uzsoky-utcai kórházba robogtak velük. .Vr- 
dilaqua azonban

szállítás közben még a mentőautóban 
klszenvedclt.

Vladimír Jarisicset az Uzsoky-utcai kórház
ban ápolás alá vették, de ar orvosi megálla
pítás szerint oly nagyfokú agyrázkódást 
szenvedett, hogy

áilapola az orvosi segélynyújtás után 
is életveszélyes maradt.

A katasztrófa megtörténte ulán tovább

folytatták a versenyt a Városligetben, ahol I horzsolást a versenygép fogantyújától, 
a mentők ujabb komoly beavatkozására azonban egyilcülcet sem kellett különösebb 
mar nem került a sor. Mindössze orvosi kezelésben vagy kórházi ápolásban

még két versenyző szenvedett kisebb I részesíteni.

Halálsejtelmekkel indult a versenyre 
Kado Medilaqua

A szerencsétlenül járt két motorver
senyző közül Kado Medilaqua 27 esztendős 
belgrádi motorszerelő, társa, Vladimír Jari
sics pedig 21 éves zágrábi szerelő. A két 
fiatal motoros számos nemzetközi motoros
versenyben veit már részi,

Budapesten is többször jártak.
Az idei Grand Prix-verseny alkalmával a 

múlt hét elején érkeztek Budapestre. A 
Metropol-száUö negyedik emeletén béreltek 
közös szobát és innen indultak minden nap 
a városligeti tréningre. A verseny napján, 
husvét vasárnapján, kora reggel felkeltek és 
együtt indultak a versenyre.

A szállóból való távozás közben külö
nös Incidens történt velük.

A negyedik emeletről liften ment le a két 
motorkerékpáros. A földszinten a liftből 
elsőnek Jarisics szállott ki, majd utána a 
szerencsétlen Medilaqua is ki akart* lépni a 
liftből. Bőrkabátjának egyik gombja azon
ban beakadt a liftrácsba és le is szakadt 
Jarisics türelmetlenül szólt oda társának:

— Mi van veled-? Miért nem jössz:’
— Beakadt a gombom és leszakadt.

Rossz előjelnek tartom,
ha babonás volnék, nzt mondanám, leg
jobb volna, ha nem is indulnánk,

Jarisics mosolygott nz incidensen, azután 
mindketten gondtalanul felszálltak a szál
loda előtt várakozó motorkerékpárra és el
robogtak a Városliget felé.

Ki felelős a katasztrófáért?
A halálos szerencsétlenség mélységes 

megdöbbenést keltett az egész motoros tár
sadalomban. A rendőrség megállapítása sze
rint, 

a katasztrófát minden valószínűség sze
rint nz idézte elő, hegy Jarisics még a 
forduló után is kelleténél jobban kiha

jolt az oldalkocsiból
és az egyensúly felborulása okozta a mo
torkerékpár irányváltozását és katasztrofá
lis felborulását.

A szerencsétlenül járt belgrádi szerelő 
holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
vitté’-.

Az Uzsoky-utcai kórház jelentése szerint 
Vladimír Jarisics állapota hétfőn este is vál
tozatlanul súlyos, életveszélyes, de azért re
mény van' életbenmaradásához.

A sebesültek állapota
Az Uzsoki-utcai kórházban hétfőn a mo

torkerékpáros Grand Prix két sebesültjét 
ápolták: Jarisists Vladimír és Mclichár Vil
mos osztrák versenyzőt, a többszörös Grand 
Prix- és Tourist Trophy-gyÖ7Áest, aki mint 
ismeretes, szombaton tréning közben gépével 
besült közül

Melichár Vilmos
állapota máj annyira javult, hogy tüzetes or
vosi vizsgálat után megengedték, hogy eltá
vozzék a kórházból és hazautazhasson.

Az osztrák versenyző előreláthatóan 
kedden vagy szerdán már elutazik Bu

dapestről.
A szerencsétlenül járt zágrábi motorkerékpár
versenyző állapota is jobbra fordult hétfőre. 
Lévay Jenő dr. főorvos a késő esti órákban 
ismét megvizsgálta és nz ujabb orvosi vizs
gálat arra a megnyugtató megállapításra ve
zetett, hogy

minden veszélyen túl van 
és rövidesen fölépül.
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Gróf Károlyi Gyula külügy
miniszter

nyilatkozata a német-osztrák vámunióról, a kereske
delmi szerződésekről és a római agrár konferenciáról

Csehszlovákiával is valószínűleg 
megkezdődnek

•A Neue Freíe Presse húsvéti számúban Ká
rolyi Gyula gróf külügyminiszter érdekes 
nyilatkozatban foglalkozik Magyarország kül
politikai helyzetével és a magyar kormánynak 
a német-- osztrák vámunióval szemben elfoglalt 
álláspontjával.

— A mngynr külpolitika iránya — mondotta 
Károlyi Gyula gróf — inogj' továbbra Is a 
bevált kijelölt utón.

tEat ax utat nem befolyásolhatja sem az 
olaaz—francia flottacgyeamény. sem a 

német—osztrák vámunió.
Mj az olasz—francia flollaegyezményl — Mus
solini ezen mesterművei — örömmel és meg- 
•■légedésscl üdvözöljük. Az Olaszország és 
Franciaország közölt fennállott feszültség 
enyhülése, nemcsak európai érdek, hanem — a 
közeli kapcsolatok, folytán, amelyek benniin-' 
két Olaszországhoz fűznek — a mi érdekünk
ben saló is volt, mert

ar. olasz—francia feszültség megszűnése 
Magyarország részére Is enyhülést jelent, 

l a amellett lényegesen megjavította Olasz
ország és Jugoszlávia viszonyát Is.

— Romániával való kapcsolataink határozot
tan javulást mulatnak. A gazdasági kérdések 
ben a megértés mind mélyebb lesz. Ideiglenes 
kereskedelmi egyezményünk Romániával há
lom hónappal meghosszahblltatott és megvan 
minden reményünk arra, hogy a mostani pro
vizórium kedvezően véglegesítésre kerül.

— Csehszlovákiával való viszonyunk •— saj
nos — sok kívánnivalót hagy hátra. Hiszem 
azonban, hogy áprilisban újra fel fogjuk venni 
ezen szomszédunkkal is n tárgyalások fonalát, 
amelyre vonntkozólag különben ml közöltük 
hajlandóságunkat és n csehszlovák kormány 
részéről is most már megvan n készség arra, 
hogy mielőbb megkezdjük a tárgyalásokat.

— Ami " német—osztrák vámunió kérdését 
illeti, ml n várakozás álláspontján vagyunk.

Kút nővér titokzatos líafála
Az egyik váratlanul maghalt es mire az e Ohivott orvos 

mogielent, a noveret is holtan találta a lakosban
Tragikus kettős haláleset történt husvét 

vasárnapján a Bécsl-iit 56. számú házban. 
A ház egyik lakásában lakott Iloffmann Ká
roly ny. miniszteri tanácsos két nővére, a 
74 éves Iloffmann Borbála és a 68 éves 
Iloffmann Anna. A két idős magánzónő tel
je* visaxavonultságban élt a bécsi-uti lakás
ban, egymásnak és egymásért éltek.

HofTmann Borbála vasárnap reggel 
váratlanul elhunyt.

Nem tudták megállapítani, hogy gázmérge- 
rés vagy ételmérgezés áldozata lett-e és a 
tisztiorvosi hívták ki, hogy n halál okát ál
lapítsa meg, vagy pedig n boncolást rendelje 
el. A tisztiorvos a délelőtti órákban meg is 
érkezett a bécsiül! lakásba, hogy a halót-

Királyok tornya 
Soroksárpéteri határában..

Három uralkodó vadászott egykor Soroksárpéter/n
Soroksárpólerin akadt dolga a napokban, 

tísle mentem, a hétórás lajqsmizsei vonattal. 
Oda meg csak odaértem, de dolgom végez
tével, ugy félkilenc felé az állomásfőnök 
tudomásomra adta, hogy a tagközelebbi 
pesti vonat csak reggel hatkor judnl, n ven
déglő elölt azonban áll egy autó. az. viszi a 
kései utasokat a szentlőrinci villamosvég
állomáshoz.

Nekiindultam tehát autón a hepe hupás 
éjszakai niczőségiuk. De nem rázhatott to
vább tiz peicnél a benzines alkalmatosság, 
mert egyszerre csak egy latyakos zökkenő
nél leálltunk. Defekt... Mire fuvarosom 
kijelentette, hogy lnnél már csnk öt pero a 
villamos megálló, a messzeségben pislogó 
lámpák Irányában.

A torony
Kiszálltain, körülnéztem, l.gy kerítés mö

gül elém 
épület.

Furcsa, 
felírás:

ködlött egy kis toronyformáju

öreg torony volt. Homlokzatán

1812 Glorlettc 1024
Tetszik tudni kik voltak itt valaha? 

magyarázza a 
mint

az osztrák

aofőr. — Nem kisebb urak,

császár, a porost király, 
meg a cár ...
csóváltam a fejemet.Hihetetlenül csóváltam ■ fejemet.

— Bizony, nz szent igaz, hogv itt voltak. 
En csak annyit tudok, mint a többiek a fa

tár-

, amire 
íz esel- 

hogv 
mint 

Addig

a tárgyalások
A mi gazdasági helyzetünkben nem is tehetünk 
mást, mert a mi álláspontunk csak nz lehet, 
hogy azt az ülni kövessük, amely a mi gazda
sági létérdekeinknek legjobban megfelel.

— A vámunió problémája egyáltalában nem 
nltcrálhalja kereskedelmi tárgyalásainkat 
Ausztriával.

Husvét után nyomban megkezdődnek a 
további tárgyalások Ausztria és Magyar
ország között, talán Budapesten, de lehet, 

hogy Bécsben.
Az eddigi tárgyalásokból Ítélve a megegyezés 
meg fog történni.

— Ezzel egyidejűleg megkezdődnek 
gyalusaink Németországgal »|s.

Ha meglesz a német—osztrák vámunió, 
nekünk semmi ingerenciánk nincsen, u; 
ben bekövetkezik annak szükségessége, 
a mi szerződéseinket ugy Ausztriával, 
Németországgal revízió alá vegyük, 
azonban mi folytatjuk a tárgyalásokat, mintha 
nem történt volna semmi változás, aminthogy 
a valóságban még nem is történt.

— A páneurópai gondolattal szemben a ma
gyar kormány annak idején válasziratóban le
szögezte álláspontját és az nem változott meg.

— Ami a római agrárkonferenciát Illeti, meg 
kell állapítanom, hogy a tanácskozások mind
végig n legkoncillúnsabb módon folytak le.

Azt mondhatjuk, hogy az érdekek szolidn- 
rllása nyilvánult meg minden oldalról.

A magyar részről történt javaslatok az albizott
ságok állal behatóan tanulmónyoztattak. A 
május hónapban Londonban tartandó agrár- 
konferencia fog dönteni a javaslatokról.

Ezen konferencián már az egyes kormá
nyok megbízottai részletes Instrukciókkal 

és meghatalmazással jelennek meg
és remélhető, hogy a londoni tanácskozásokon 
már végleges határozatok hozatnak a felvetett 
problémák megoldására. 

lat megvizsgálja. Mikorra azonban odaért, 
már kél halottat kellett megvizsgálnia, 

mert akkorra már Ilolfmann Annát is holtan 
találták. Minden valószínűség szerint IIofT- 
mann Anna halálát az okozta, hogy nem 
bírta elviselni a gondolatot, hogy most már 
nővére nélkül kell tovább élnie. A halál két
ségtelen okát ebben az esetben sem lehetett 
mcgúllapitani, felmerüli az a feltevés is, 
hogy HofTmann Anna is valamilyen mérge
zést szenvedhetett és a méreg csak később 
halott valamivel erősebb szervezetébe.

A tisztiorvos intézkedésére a két nővér 
holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
vitték, ahol a boncolás fogja megállapítani, 
mi okozta mindkettőjük hirtelen halálát.

T

hibán. Errefelé valaha nagy vadászatok 
lak és a királyok innét nézték a parádét. 
Ha nz urat netán érdekelné több is, a plé
bános ur biztosan elmondhatja a torony 
egész történetét — mondta a soffőr egyked
vűen. miközben autója fényszórójával meg
világította a vadásztornyot.

, . . .' oroksárpfteri . . . 1814. , « . Napó
leon Elba szigetin -.. Bácsi kongresszus; a 
királyi vendégek is udvaruknak hónapokig 
tartó szórakozásai a császárvárosban . • . 
Könnyen ehet, hogy iderándtilUk egyszer 
nyulászm Ferenc császár és fenséges ven
dégei . ..

Csillagos, hideg este volt. Siettem a meg
álló felé és türelmetlenül gondoltam a hol
nap délelőttre, mikor Soroksárpéteri plébá-

vol-

no,ától meg fogom tudni, hogy ml a legenda 
és mi a valóság.

„Itt volt egyszer három király"
Mikor másnap délelőtt leszálltam a vonat

ról, tavaszthozó langyos napsugár üdvözölt 
és elindultam a régi torony irányába, ahon
nét néhány lépésre van a templom és mel
lette a parókia.

Egy negyedórái gyaloglás után már fel
tűnt a legendák tornya. Kupaalaku, vörös
réz tetején czerfelé tört a nap sugara. Amint 
közelébe értem, örömmel állapítottam meg, 
hogy a torony kapuja nyitva van és előtte 
egy leányzó diszestámláju, ódivatú székeket 
törölget. Mellette meg egy idősebb asszony
ság a bejárat lépcsőjét súrolta.

— Igen kérem — mondja az asszonyság — 
itt volt egyszer a három király, 

olt lóg a képük is a felső szobában.
Amint beléptem, egy kis kápolnában ta

láltam magam, melyet a torony jelenlegi 
tulajdonosa, Persch Ferenc, nyugalmazott 
főhadnagy ^24-bcn alakíttatott át. Innen 
vén falépcs® vezet egy kÖralaku szobács
kába, ahol az erkélyre nyíló ajtó fölött Fe
renc császár, ///. Frigyes, Vilmos és Sándor 
cár olajnyomatu képmása lóg. Az uralkodók 
képei körül őz-, szarvasagancsok és egyéb 
vadúszlrofcák.

— Tessék csak fölkeresni a plébános urat, 
ö tud mindent a legjobban — mondja bú
csúzóul a derék asszonyság, majd egyked
vűen tovább folytatta a királyokat látott 
soroksárpéterii vadásztorony grániikockái- 
nuk súrolását.

Ml a legenda, ml a valóság
Halkan kopogok a plébánia irodájának 

ajtaján és a főtisztelendő ur szívélyes „sza- 
b«d,‘-jára, néhány percen belül már jegyez
hettem is a pestkörnyéki vadásztorony neve
zetességeinek históriáját.

A főtisztelendő ur egyet-kettőt pöfékelt 
még hosszuszáru csibukjából, azután el
kezdte a legendás történetet:

— A vadásztornyot a hajdani nábob, Gras- 
salkovich Antal herceg

építtette néhány nap alatt,
mikor Ferenc császár és a többi uralkodók 
elfogadták meghívását a nevezetes agará- 
szatra — meséli a főtisztelendő ur. — Mint 
tudnivaló, Grassalkovich-birtok volt itt egész 
Hatvanig minden, meddig a szem ellát. 
Egyetlen őszi délutánt töltöttek a herceg és 
fenséges vendégei a toronyban. A lakosság 
között apáról fiúra szállt annak a délután
nak emléke, mikor fölverték a környéket a 
fenséges urak több százra menő vadász
csapatának és kopóinak lármája.

— Mikor eltávoztak a királyi'vendégek.
— fűzi tovább a legendát a főtisztelendő ur,
— bezáratta a vadásztornyot a herceg, min
dent ugy hagyva a fenségek után. Hosszú

évtizedekig állt ■ torony érintetlenül.

A rossz időjárás és a nagy pénztelenség 
tönkretették az idén a húsvéti vásárt

Csak a nagy áruházakban volt némi forgalom a húsvéti vásárol
Elérkezett a fővárosi kereskedők egyetlen re

ménysége, a húsvéti vásár. A kereskedők azon
ban ezúttal ismét becsapódlak. Az emberek nem 
a boltok pultjai előtt zsúfolódtak össze, hanem 
a kirakatok előtt állottak és mohó szemekkel 
szemlélték az árakat, amelyek miatt azonban 
nem mertek bemenni az üzletbe. Pedig a kiraka
tok egész sora ontotta a húsvéti vásár látványos
ágait s csábította vásárlásra a járókelőket. De 

hiába! Nincsen pénz. Végig a Körúton, a Rá
kóczi ufón

üresek as üzletek.
Csak a nagy áruházakban volt némi forgalom.

A Magyar Divatcsarnok, Fenyves, Corvin, 
Sternbcrg, Dél Ka forgalma csak olyan, mint 
hétköznap délelőtt. Leginkább

az olcsóbb cikkek fogytak.
A Károly-kőruton és Vilmos császár-uton sok 
kereskedő ki sem nyitott. Nem volt érdemes. 
Még a húsvéti kölnivlr-locsolóárusok is ráfizet
tek. Egyik legforgalmasabb utca sarkán ü|Ő 
árus igy panaszkodik:

Száz üveget vettem bizományba is elfogyott 
tiz...

A Retvárosban sem rózsásabb a helyzet. Hét
főn minden üzlet délig nyitva volt. Á selyem,- 
szüvetáruházak kirakataiban káprázatosnál-káp- 
rázatosabb tavaszi újdonságok. A boltokban 
tavasz — az utcán tél — télikabátos emberek a 
kirakatok előtt.

Jóformán
semmivé váltak a kereskedők húsvéti remé

nyei a zord április miatt.

Vagyonszerzés
és tökének lcgblzlotabb elhelyezése, ha

4

házhelyet
vesz. A telket nem lehetett sem lebélyegezni 
sem elvinni. Legjobban valorizálta vagyonát aló 
ingatlant vett. Az

Erzsébet királyné
ul és Zuglóban
nagy választékban már

2500 P-ért
kapható

Eladó telkek:
Zuglóban családi ház és vlllatelkck Egressv- 

Szumolányl-, Miskolci-utcák <'s Körvasút közi’ 
19-cs villamostól egy negyedórányira, ötévi 
részletre, 10% lefizetése után elfoglalhatok 
Négyzelöle 25-től 33 pengőig. Érdeklődni Mis- 
kolci-utcai helyszíni irodánkban: Egressy- és Li- 
pólvár-utca közölt is lehet.

Erzsébet tdrályné-ut mellett. Kassal- és Do
rozsmai-utcákban 60-tól 180 öles közműves csa
ládi háztelkck kedvező föltételekkel.

Thököly-ut melleid városi bérházaknál, bérház- 
telkek, minden közmüvei. 100-tól 200 öles par
cellákban, kedvező részletre.

VII., Gyarmat- és Istváiif.v-uleákban ÍOO-lól 
400 öles telkek négyévi részletfizetésre.

Hajtsár- és Erzsébet királynéul keresztezése 
közelében, közeljövőben épülő templom körnvé- 
kén, 6()-fól 1Ö0 öles telkek háromévi részlet

fizetésre.
Dudán, Istenhegyi- és Dombóvárl-ufon, n Fe- 

hérvári-utnál 350-től 400 öles vlllatelkck háiom- 
évi fizetési föltétellel.

Felvilágosítás díjmentes, megmutatás költség
mentes. Békési Részvénytársaság. Almássy-iér 
nyolc. Telefon: József 424—98, József 366-89.

Az óriási Grassalkovich-vagvonnak már hire< 
hamva!... A torony Szemere István tulajt 
dona lett, vele az egész*Soroksárpéteri halár, 
A toronyról meg azt mondják a környék" 
beliek, hogy 1919-ig zárva volt... A komi 
munisták feszitették fel a kapuját és össze* 
dúlták, elrabolták a három 'uralkodó ott 
tartózkodásának enllékeit.

— 1924-ben vette meg a telket a torony
nyal együtt Persch Ferenc nyugalmazott fő
hadnagy. Le rtkarTá' a tornyot hettitáiul, mert 
a teteje merő vörösréz, ami kitenné jútow 
mán a telek egész "vételárát. De mikor 
uj tulajdonos megtudta, hogy a toronyhoz 
történelem fűződik, a tornyot rcstaurállatla 
és átalakíttatta kápolnává.

Erdősl Szilveszter.

A divatszakmában a kereskedők 
hideg időjárás rovására írták a 
gyengébb húsvéti vásárt.

nuereménuelt
az ul magyar Kir. osziaiysorsiateKtian

Az elérhető legnagyobb nyeremény;

Pengő 500.000
Jutaom éa nyeremények:

Pengő

300.000
200.0001

100.000
50.0001
40.000 |

30.000
25.0001

■tb , stb , összesen közel
i millió pengő készpénzben-
84.000 sorsjegy közül 4X.OOO himoMD nyer, 

tehót minden második ■oisjegy!

Elza hozat április hö 17-ön kezoMlki
________Sorsjegyek a hivatalos (trón:

| 11 "Tr^Fél 
lí P

■m M»a«ea árnnitöknrtl kaphatóit-
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Pathánymereggel akarta 
elpusztítani csaladjai egy fiatal leány

Arzént kevert a tözOilsztíie
Szentgolthárd, ápr. 6.

(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Példátla
nul álló, elvetemült merényletet kísérelt meg 
a családja ellen Szentelek községben egy fia
tal leány, Roth Sándor községbeli gazdál
kodó házában vasárnap lyinepi ebédre ült 
össze a család. Ebéd közben egyszerre csak 
hirtelen rosszul lett Roth, majd a felesége és 
sorra a többi családtagok is. Pár perc múlva 
már

a család összes tagjai görcsökben fet- 
rengtek.

,i szomszéd lakók orvosért siettek, aki meg
állapította, hogy az egész család '

arzénmérgezésben
szenved. Első segítségben részesítette őket és 
csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszön
hető, hogy megmenekültek a haláltól.

K titokzatos mérgezés ügyében megindult 
a nyomozás és a csendőrök "munkája rövi

desen megdöbbentő dolgot tisztázott: 
kiderült, hogy a gazdálkodó leánya, 
Roth Anna mérgezte meg az egész csa

ládot.
A fiatal leány kihallgatása során beismerő 
vallomást tett. Elmondotta, hogy 

összeveszett egyik testvérével és dühé
ben elhatározta, hogy kiirtja az egész 

családját.
Roth Anna előkereste az arzéntartalmu 

patkánymérget, amelyet a patkányirtásra 
vásárolt az édesapja és

a mérget titokban belekeverte a föző- 
lisztbe,

amelyet a vasárnapi ebéd elkészítéséhez 
használtak fel.

Roth Annát beismerő vallomása után
letartóztatták

és átadták az ügyészségnek .

Húsz méter magas töltésről
a Dunába zuhant egy autó 

három utasával
Husvét vasárnapján hajnalban különös 

autószerencsétlenség történt Pakson, a 
Duna partján

Demetrovics Lajos paksi autófuvarozó 
hajnali háro móra tájban a vasúti állomás 
felé haladt, dr. Resch Béla szekszárdi or
vossal, a bábaképző tanársegédjével és en
nék testvérével, özv. Dávid Béláné születeti 
Resch Anna paksi lakossal. Amikor az autó 
a község határához ért, az autó rugója eltö- 

a szolgá-rött, a kormány is felmondta 
latot és

a gépkocsi nekivágódott az 
szélén álló korlátnak.

A vasút felé vivő ut it meredek
lad és a korlátra azért van ..............
a járművek le ne zuhanjanak a több mint 
húsz méter magas töltésről a Dunába. A

országút

parton hn- 
szükség, hogy

korlátnak vágódó autó áttörte a korlátot s 
vezetőjével, utasaival együtt a húsz mé

ter magasból a Dunába zuhant.
A szerencsétlenség pillanatában csodála
tos módon sem a soffőr, sem az utasok nem 
vesztették el lélcjclcnlétüket. Mindhárman 
kiugrottak az autóból és noha az autóval 
egyidejűleg ők is bezuhantak a Dunába, 
mindhárman életben maradtak, mert az 
autó nem süllyedt le velük a viz fenekére. 
Resch Béla dr. a fején sérült meg és a bal
karja tört cl, -özv. Dávid Béláné csak kisebb 
sérüléseket szenvedett, az autófuvarozó a 
jobbkarját törte és szinten a fején sebesült 
meg. A segítségül érkező emberek

mindhármukat a paksi kórházba vitték.
A nap folyamán azután az autót is kiemel
ték a Dunából a csendörség segítségével.

ügyésze, aki Székes- 
a bünügv nyomozá- 
Budapesten tartózko- 
része befejeződött és 

Budapestre. Néhány

Két láda akta érkezett 
Székesfehérvárról Budapestre 

a Zavaros—Vargha panamapör iratai
Bary Zoltán dr. királyi ügyész a székes-i lönféle följegyzésekkel, 

fehérvári panama-pör " ' •
fehérváron irányította 
sát, egy hét óta ismét 
dik. A vizsgálat első 
az ügyész visszatért 
Nap múlva pedig vasúti küldemény érke
zett a törvényszék címére:

Székesfehérvárról két hatalmus ládát 
hoztak, amelyek szinilltig vannak a bün- 

pörben szereplő iratokkal.

A vizsgálóbíró Szontagh Emil hites tör
vényszéki könyvszakértőt jelölte ki szak
értőként és az iratok megérkezése után 
nyomban

berendelte a szakértőt,
aki már meg is kezdte az iratok átvizsgá
lását.

A könyvvizsgálat előreláthatóan
hetekig tart

és ennek a befejezése után dönt majd ar — ——— r 7 viliit K <i uvicJtAiic uiíii
üzleti könyvekkel, elszámolásokkal és kü- | vizsgálóbíró a továbbiakról.

Szobrot állítanak a tragikus 
szerelem áldozatainak

Konkoly-Thege Gyulának és feleségének hatalmas mauzóleumtól 
emelnek a Kerepesi-temetöben a dollármilliomos Ahrensék

A két halott már ott pihen a Kerepesi-teme- 
tőben; a szomorú tragédia áldozatainak em
léke azonban még sokáig élni fog. Kevés olyan 
társadalmi világszenzáció volt, mint amikor 
Konkoly-Thege Gyula mérnök fiatal felesége.

Ahrens amerikai dollármilliomos leánya az éj
szakának egyik önfeledt pillanatában a méreg
hez nyúlt és hosszú szenvedés utón meghalt. 
Amilyen tragikus volt ez a halál, olyan meg
döbbentő volt a másik hir is, amiko. Konkoly 
Thegc Gyula, az ifjú özvegyférj holttestét hoz
ták haza messzi az Északi Jeges-tengertől. 
Ahrensék leányuk temetése uián hajóidra küld
ték vejükel, a norvég fjordok mellett a Jeges
tenger felé haladtak, amikor az ifjú mérnök 
egyetlen revolverlövéssel követte feleségét a 
túlsó útra.

A Kerepesi-temelőbcn a megrázó szerelmi 
tragédia áldozatai egymás mellett nyugosznak, 
s az asszony *“ ...............................
növelte vejük 
Iák. hogv

örök időre
nyuknak, Ahrens Etelének és vejüknek,

Konkoly-Thege Gyulának.
Az Ahrens-szülők a megindító dráma áldoza 

tai, gyermekeik sírja fölé
hatalmas mauzóleumot építenek,

amely arányaiban és kivitelében meglepő dísze 
lesz a Kerepesi-temetőnek, amely pedig gaz
dag az előkelő és finom műalkotásokban. 
Ahrensék három magyar szobrászművészt: Hor 
vay Jánost. Kisfaludy Stróbl Zsigmondot és 
Sidlá Ferencet szántották fel, hogy a sír
emlék tervét dolgozzák ki, még pedig akként, 
hogy az arányaiban és művészi kivitelében 
méltó legyen ahhoz a fájdalomhoz, amelyet 
ők gyermekeik halála miatt éreznek. Ahrensék 
azt akarják, hogy a mauzóleumot még az idén 
megépítsék, s hogy a mű Halotfak-napjára 
már álljon Is.

A síremlék beszenlelésérc az Ahrens-szülők „
is Budapestre jönnek. Hivatkozzék a HÉTFŐI NAPLÓ-ra, külön kedvezményben részesülCUKKÁR0LY-KÖRUT3.ASARKDH

szüléi, akiknek fájdalmát még 
önfeláldozó halála, c1határo<-

szóló emléket állítanak led-

Ow

F

NYÚL-
ion mindig azután, ami 
kéznél van. Ha sokat 
gyalogol és hamar elfá
rad. a legegyszerűbb és 
legolcsóbb segitség: a 
P A L M A kaucsuksarok. 
Ezzel kímélheti az idegeit 
és az egészségét.

Két hétig- feküdt holtan 
bezárt lakásán az öngyilkos

dr. Farkas Gyula fogorvos
Látogatóba érkező fivére fedezte fel a tragédiát

a 
bentö 
zsán.

Nagykanizsa, április 6.
Hétfői Napló tudósilójától.) Mégdöb- 
tragédiát fedeztek fel ma Nagykani-

A Kinizsi-utca 3. számú házban lakott 
dr. Farkas Gyula 34 éves fogorvos. Farkas
dr. nemrégiben

Aemirkábon járt 
és visszaérkezése után a Kinizsi-utcai ház
ban nyitott rendelőt.

Szülei és a fivére, Farkas Jenő keres
kedő Budapesten élnek.

Farkas .Tenő most Nagykanizsára érkezett, 
hogy meglátogassa testvérét, a lakás ajtaját 
azonban zárva találta.

A kulcs belülről a zárban volt, 
de hiába kopogott dörömbölt, mm nvilt ki 
az ajtó. Rosszat sejtve rendőri hivott, ki 
kinyitotta az ajtót. A lakásban azután meg
döbbentő látván ytárult a belépők elé. A 
hálószobában

megtalálták dr. Farkas Gyula már osz
lásnak induló holttestét.

Az éjjeli szekrényen több félig telt orvossá- 
gos üveg állt, mellettük pedig egy papír- 
szeletre akadtak, amelyre ez volt Írva: Fáj
dalmaim miatt csillapítót vettem be. Dr. 
Farkas Gyula. A cédulán dátum is állt, 
amelyből kiderült, hogy a szerencsétlen 
orvos

ezeket a sorokat már két héttel ezelőtt 
Irta, tehát két hét. feküdt holtan a be

zárt lakásban.
Nyilvánvaló, hogy Farkas Gyula dr. ön

gyilkos lett. Tragédiája városszerte nagy 
résvétet keltett. Farkas Gyula dr. vissza
vonult életet élő,

alig érintkezett az emberekkel.
Ismerősei azzal magyarázzák az öngyilkos
ságot, hogy hosszú harctéri szolgálata alatt 
idegbajt szerzett, amely komorrá tette és ez 
vitte a halálba.

Bölöny Györgyné írónő ellen 
nemzetgyalázás és kormányzósértés 

miatt elfogatóparancsot adtak ki
A vizsgálóbíró elfogatóparancsa alapján a 

budapesti nllamrendőrség érdekes körözőlevc- 
lel adott ki s ennek alapján tegnap óta az ősz- 
szes rendőrhatóságokhoz értesítés érkezett, 
amely közli az elfogatóparancsot*

A budapesti biintetőlörvényszék vizsgálóbí
rója dr. Bölöny Györgyné, született Márkus 
Otlilia Írónő ellen adta ki elfogatóparancsát. 
Az 57 éves Írónő, akinek pontos személyi ada
tait és szcmélyleirását közli az elfogatóparancs, 
nemrég könyvet irt, amelyet külföldön adott 
ki. A könyv címe: „4 budapesti börtönök'. Bg- 
löny Györgyné könyvében olyan sulyos és va
lótlan rágalmakat közölt, hogy az ügyészség

a magyar állam megbecsülése ellen irá
nyuló bünteti, valamint kormányzósértés

_ elmén eljárást Indított ellene.
Megindult a nyomozás Bölönyné ellen, akit 

azonban nem sikerült Magyarországon feltalál
ni, mer’, esztendők óta külföldön tartózko
dik. Ezek után adta ki a vizsgálóbíró elfogató
parancsát ellene.

A nemzclgyalázással és kormányzósértéssel 
vádolt írónő férje, dr. Bölöny György iró a pro
letárdiktatúra bukása után

Bécsben emigrált s Itt telepedett le felesé
gével együtt.

Bölönyné Kernért Sándor néven több köny
vet adott ki. Az írónő ellen kiadott elfogató
parancsot megküldölték az összes külföldi 
rendőrhatóságoknak is .

.............................................. P 2.90 métert*
TW&Od US cm. . . , , . - . - . . P 3.90 . 
Kosztüm- és köponyszövotok .hl. P 7.90 
Szövőt-, selyem- és mosómaradékok féláron!

Tekintse meg kirakatainkat! 

SIEII JÓZSEF h >i 
MOST: tv., Szerulta-tér 5. sz.
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VUlák, öröklakásoki
Az előkelő közönség bizalmával támogatott, a legszolidabb alapon megszervezett, után 
fizetésektől, perektől mentes építési akciónk keretében 1931 ben, november 1-i beköltö
zéssel, fővárosunk vulóba'n legszebb, legegészségesebb helyein megépítjük; 1. Nyolcadik 
és kilencedik TAltSASIlAZlINKAT, a,Szent Imre szobor mellett. 1, 2, 3, 4 szobás, clő- 
kerlro néző hallos, villaszerű öröklakásokkal (300 O-öles kert, hangfogó válaszfalak, 
díjtalan üzlethelyiségek) és uz Aréna-utnúl hasonló kertes öröklakásokat. Tetszés szerint 
szövetkezet vugy u tulajdonos nevére szóló telekkönyvezés. 2. A Margit-körutnál, a par
kírozott Ilim 'o-ulia 4 sth. sz. Gróf Mnjláth-tclkcken, 10 darab 4—5 szobás, hallos 
MAGÁNVILLÁT. 3. A városmajornál, a Trombitás-utca 7. sz. alatt, továbbá a Gellérthegy 
déli lejtőjén, II Ki lviihi gM Ut 21. a úti két TÁRSASVILLÁT, néhány 3-4-5 szobás, elkü
lönített luxuslakással, saját kertrésszel. Névreszóló telekkönyvi tulajdon. Olcsó, fix árak. 
Rendkívül előnyös, törleszlésc-s LÁB- vagy bankköciön. Kívánatra prospektus tervekkel, 
kibővített szaktanácsokkal, hogv öröklakásvételnél esetleges kározodásokat mikép lehet 
elkerülni. „Centrum" Házépítő-Vállalat, Horthy Miklós ul 0. (9—-12, 3—5-ig, Lágym. 9—96.)

Táraasházban a CENTRUM vezet!

Beszélgetés Sehreiber Tamás 
szüleivel

Lágyszívű ember volt Tamás, nem tudott a légynek sem ártani 
— mondja az édesapja

A szolnoki bőröndös gyilkos leleplezése óta 
Sehreiber Tamásból a gyilkosból „szenzációs 
hás" lelt. A közönség megtudott mindent 
Schrelbrrrö\, hogyan élt, mit csinált, csak egy 
maradt bornálvbon:

honnan származik, kik a szillel.
Erre 0 kérdésre válaszol most a Dáctniegyel 
Napló, nmely húsvéti számában szenzációs ri
portot közül Sehreiber Tamás szüleiről.

Pancsovútól 35 kilométernyire van Plosice 
község. Kevrpnllosnak hívták azelőtt. Itt élnek 
Sehreiber Tamás szülei.

Sehreiber András, nz npa most 53 éves, Ta
más fia 1900-ban születeti, most tehát 31 éves 

jól kereső ókszc- 
, Zimonyban van

sebben tnlsiltn megszorítani a nyakát, de 
akarta megölni. Hiszen

mindig olyan lágyszívű ember volt, 
nem tudott a légynek sem ártani. Félénk

nem

tihallgatlak, amikor a kitűnő primadonna a 
csütörtök esti főpróbán — kinyitotta a szá
ját. A botrányokat ugyanis le lehet utánozni, 
d«* Franciskát nem!

Mig Gaál Franciska afférjáról rengett o 
város, csendesen egy

másik primadonna-affér húzódott meg 
a Városi Színházban

az ott készülő „Hajnali csók“ cimü Farkas 
Imre-operett házi főpróbáján. A botrány 
hőse: a primadonna és a karmester ismert 
ensembleja. A második felvonás nagy finá
lééban Lábass énekkel búcsúzik hercegétől, 
Szedőtől. Lábass valóban szépen énekelt, 
ugy hogy nemcsak a nézőtér benfentcsei, 
hanem a görlök is a színpad mélyén meg* 
tapsolták. Alig hangzott el a taps, amikor a 
Városi Szinház karmestere, Donálh Jenő, 
talán a legjobb szándéktól vezérelve, meg
szólalt:

— Művésznő, ne egyedül énekelje ezt a 
dalt, jó lenne, ha Szedővel együtt énekelné 
ezt a számot!

Lábass Jucinak sem kellett több, hirtelen 
megfordult, eltűnt arcáról a mosoly és a ha
ragtól kipirultan a színpad közepére sietett 
és magából kikelve, kiáltotta a karmester 
felé:

— Elhallgasson! Végezze a saját dolgát, 
csend! Érti?!

Angol tweedkabAt, 45. sz iau
tini ét leányok léezéte ... ................................... j> |7'w

fftttétkék aevfotleWItff, 45. sz. <a>
Útik ieAoyok részére...................... .. _............p ÍZ*00

F.uöltliny gyapjuszttvet, 3. sz. p 
htitétkék leAnymatrózruha 4a 
’ 60. az., jó minőség ..........  __ p (/■''
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BUCHLER
Néhány pillanatig valóban dermedt csend 

uralkodott a színfalak között és a nézőtéren, 
mindenki a primadonnára és a karmestere 
nézett és

készülődő nagy botrány előszelét éréi, 
ték.

A karmester az erélyes leintésre ni. 
gasban felejtette dirigáló kezét
megrökönyödve nézett farkasszemet u 
erélyes primadonnával. Végül is gyj.
zölt benne a jobb belátás és fölemelt 
karja a zenekarnak szóló kopogáshoz szfik- 
séges mozdulatra lendült. Lábass szikdió 
tekintete is megenyhült, néhány pillanat 
múlva már cl is felejtették ezt a miniatűr 
QÍlért.

Még két testvére él: Ignác, i 
lész, Jakab pedig szíjgyártó, 
üzlete.

— Meséljen valamit Tamás 
—■ mondja az újságíró.

— Tamás feleli az édesapja, 
gyerek volt mint n többi. Bár

sokat hnzudozott gyerekkorában és sze
retet nagyzolnl.

azért éppen olyan gyerek volt, mint a többi. 
Nagyon sok verést knpott. Eszes gyerek volt. 
Jól tanult és

mindig tiszta jeles bizonyítványt hozott 
haza

és azt reméltük ur lesz belőle, de azután...
Sehreiber Tamás Józsefet az apja 1912-ben 

bevitte Verseero és elhelyezte Gerspán József 
női szabónál, akinél kitanulta a mesterséget. 
De gyakran hazajött, mert nem fért össze a 
mesterével. Az apja azonban visszaküldte. Mi
kor fölszabadult. Budapestre jött és szabóse
géd lelt. Később bevonult katonának.

kikerült a frontra,
azután végképpen elszakadt a szüleitől.

— Tíz év óla nem járt itthon ós azóta 
Is láttuk, — folytatja. — A háború alatt 
szer otthon járt, azzal dicsekedett, hogy 
desen katonatiszt lesz, le fogja tenni a 
náziuml érettségit.

Most megszólal Sehreiber Tamás nnyja
— Vájjon mi lesz vele, milyen kúr |gnne 

ezért nz okos fiúért.
— Azt elhittem, hogy sokszor rosszban töri 

a fejét, — mondja nz npa —, de gyilkosságra 
még sem tartottam képesnek. Tahin csak ezért 
nem fogják felakasztani? Biztosan veszekedett 
azznl a szerencsétlen nővel és egy kicsit erő-

gyermekkoráról,

— éppen olyan

nem 
egy- 

rövi- 
gbn-

nem tudott a légynek sem ártani. Félénk volt, 
azért Is bujkált a rendőrök elől olyan sokáig.

Nem akarunk többé tudni róla, 
ha már ilyen nngy szégyent hozott a fejünkre.

Ennyit mondanak a szülők, a többit pedig 
elmondja a falu. 1921-ben — mint a falubeliek 
mondják — Sehreiber Tamás Belgrádban élt, 

betört egy ottani bőrkercskedésbe, 
Ahonnan árut és pénzt vitt cl, 
szökött.

Most azután a 
más hírét a szülőfalujába.

Megvizsgálják Sehreiber 
elmeállapotát

Még csak két hete, hogy Sehreiber Ta
más József, Nagy Mária gyilkosa a Markó- 
utcai fogház lakója, a gyilkossági ügyben 
gyors tempóban folyik az eljárás, úgy, 
hogy Sehreiber Tamás József a legrövidebb 
időn belül már a bíróság elölt fog számot 
adni a gyilkosságról.

Bubit* Jenő dr., a Schreibcr-ügy vizs
gálóbírója többszöri kihallgatás után befe
jezte a gyilkos kihallgatását és már

elkészítette a vizsgálati Indítványt. 
Közben az ügyészség is foglalkozott az ügy
gyei és

Rory Zoltán dr., a referens királyi 
ügyész indítványt terjesztett a vizsgáló
bíró elé, amelyben Sehreiber Tamás 
József elmeállapotának a megvizsgálá

sát indítványozta.
vizsgálatra azért van szükség, mert

majd meg-

rádió hozta el Sehreiber Ta-

A .____ . .
Sehreiber főbenjáró bűncselekményt köve
tett el, amelyért esetleg halálbüntetést szab
hat ki a bíróság és ezért tisztázni kell az 
elmebeli állapotot mór a vizsgálati stá
diumban. Babits Jenő dr. már meg is kapta 
az ügyészi indítványt és előreláthatóan 
már

kedden' dönt
nz elmeorvosi vizsgálat elrendelésének kér
désében.

Ptimadonnaafíét 
a Városi Szinfiázban

Csend! — mondta a primadonna a karmesternek <fs csend tett
Az elmúlt hét utolsó napjnl a vígszínház!

botránytól zengtek. Mindenki arról beszélt, — n rendetlenség láttára. Féktelen kombi* 
hogy Gaál Franciskát ismét sikerült újabb nációkat fűztek a legújabb Gaál Franci-bot- 
botrónyba beugratni és hogy a kitűnő mü- rányhoz, de még a legrosszabb nyelvek is

vésznő Ismét nem tudott uralkodni idegein,

Ne fizessen házbért!
Telektulajdonosoknak lelépitjUk príma kivitelű teljes 
komtortos villaszerű csalAdiházAt, tehermentes telkére, 
hátralékot — 5 évi házbérnek megfelelő összeget — hAz- 
bérnél sokkal kisebb részletekben törleszthet!.

Príma kivitelű komfortos lakó- 
1 hálák építési költsége: keltösio-SI bős5000, háromsiobás 8000,négy- 

u rrv ssobás lt.000 pengőtől. A z építési

n >, • l'TK összeg 15—tó,i.-a fizetendő az
I fN. építkezés tartama alatt a már11’1 telítettéit munka arányában —

hátralék 5—15 évig terjedhető 
legelűmtösebb részletekben. Az 
épi>kelést mindén előzetes 'lefi
zetés nélkül azonnal megkezd
jük, 4—8 héten belül teljesen 
készen átadjuk.
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Az uj választásokra 
kiterjesztik a titkos szavazást

Politikai körökben mind élénkebben fog
lalkoznak az őszi választások lehetőségével. 
Vannak ugyan kombinációk arról is, hogy 
a képviselőházat a költségvetés letárgya
ló sa után oszlatnák fel,

ez azonban megbízható helyről szerzett 
információnk szerint egyáltalában nem 

valószínű.

Minden jel arra mutat, hogy a választások 
a kora ősszel lesznek, annál ijs inkább,

mert a miniszterelnök a parlament

nyári szünete alatt fogja tanulmányozni 
azt a kérdést, vájjon nem lenne-e idő
szerű a választójog titkosságát bizo

nyos mértékben kiterjeszteni, 
értesüléseink szerint amennyiben a most 
érvényben levő választói törvény módosí
tása valóban napirendre kerülne, az esőt* 
ben sokkal mélyrehatóbb változások is be 
fognak következni, mert ez esetben nem* 
csak a titkosság kiterjesztése lesz az egyet* 
len változtatási hanem bizonyos csonka fte* 
rületeket is meg fognak szüntetni.

Májusban újra összeül Londonban 
a buzakonferencia
Amerika szerepe a tanácskozásokon

A római buzakonferencia immár befejezte 
tanácskozásait és a magyar kormány meg
bízottai és pedig Prónay György báró 
államtitkár és Nickl Alfréd meghatalmazott 
miniszter is visszaérkeztek már Buda
pestre.

A római tanácskozásokon tudvalevőleg 
az Egyesült Államok megbízottai csak mint 
megfigyelők vettek részt, inért az Egyesült 
Államok kormánya hivatalosan nem tagja 
a konferenciának, amely éppen ezért fela
datául tűzte ki, hogy Amerika is csatlakoz
zék a konferenciához és igy annak az ér- 
tékesitésre vonatkozó határozatai reá is 
kötelezők legyenek.

A mostani megbeszélések a meglévő ga
bonafeleslegek értékesítésének kérdését vi
tatták meg, Mivel az európai mezőgazdasági

államok meglehetősen tekintélyes felesle
gekkel rendelkeznek, természetesen még hí 
az idén közepes termés lesz is, újból elő
térbe kerül, hogy mi történjék az 1930— 
1931. év feleslegeivel.

Erre vonatkozólag, mint megbízható 
forrásból értesülünk — ez év május hé 
18-án Londonban újra összeül a nem

zetközi buzakonferencia 
és ezeken a tanácskozásokon kerül W 
vitatásra a folyó év feleslegeinek értékeik 
tése.

Lehetséges — ami a tanácskozások ered* 
ményessége érdekében döntő fonlossip 
volna — hogy a májusi konferenciákon tt 
Egyesült Államok már nem mint nieg/l' 
gyelő, hanem mint a konferencia rendet 
tagja vesz részt.

Mégsem kerül Ady szobra 
a szegedi Pantheonba

Kossuth, Deák és I. Ferenc József emlékét megörökítik
Amikor a szegedi egyetem árkádjai alatt 

elhelyezett Nemzeti Pantheon szobrait ki
jelölték, sok kifogás hangzott el, hogy a 
a Panlheonból hiányzik II. Rákóczi Ferenc, 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc — és Ady 
Endre is. Most azután Klebelsberg Kunó 
gróf elnöklésével tanácskozásokat tartot
tak, hogy kiket vegyenek még föl ti Pan
theonba. A tanácskozáson résztvettek Her- 
czeg Ferenc, Négyessy László, Csánky 
Dezső, Kertész K. Róbert.

A bizottság két elvi határozatot hozott. 
Eszerint

a Nemzeti Emlékcsarnokban nem kap- 
* hat helyet politikus, hadvezér, vagy fe
jedelem, ha csak a tudományok műve
lése vagy pártolása terén nem szerzett 

érdemeket.
Tgv azután elhatározták, hogy nz emlék
csarnokban pótlólag fölállítják Kossuth Fa
jos és Deák Ferenc szobrait, mint szóno
kokét, I. Ferenc Józsefét, mint a kolozsvári, 
s Mária Teréziáét, mint a szegedi egyetem 
alapitójáét.

Kimondották továbbá, hogy a Nemzeti 
Pantheonban a várakozási idő — huszon
öt év. Ei azt jelenti, hogy valaki csak ha
lála után huszonöt évvel kaphat szobrot a 
szegedi csarnokban. így

nem jut he — egyelőre — a Pantheonba 
Ady Endre, de Rákosi Jenő sem.

Viszont fölvették a Nemzeti Pantheonba 
pótlólag a magyar mult néhány nagyságát. 
Szobrot kapnak a szegedi PanHltionbun 
Könyves Kálmán király, Szenei Molnár Al

bert, Dugonics András, Károli Gáspár, < 
biblia-forditó, Veranics és Kovácsiét tW* 
ténetirók, Vedrest István mérnök, az AlföM 
csatornázásának elöharcosa, Fcssl FrlgyBi 
Pollák Mihály és Stelpdl Imre építészek. A 
többi szobor már elkészült; egyrészÜklt 
azonhan még a Nemzeti Múzeumban é» *
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Titokzatos öngyilkosság 
a Paulay Ede-utcában

0 szocialista pariról fis oiionieieiroi irt bucsinoueiöben 
a baloldali mozgalmakban szereplő molnár árpán ny. min. 
tanácsosnak egy tisztviselőnő, aki leiakasztotta magot

Szenzációs olcsó szőnyegárosllás

Husvét vasárnapján a Paulay Ede-utca 
16. számú házba hívták a mentőket, ahol 
titokzatos öngyilkossági kísérlet történt.

A ház első emelet 6. számú lakásában la
kik

Knecht Erzsébet 25 éves tisztviselőnő, 
fiatal elvált asszony

mint albérlönö. A lakásadó családnak fel
tűnt, hogy Knecht Erzsébet egész nap nem 
ad magáról életjclt. Hiába kopogtak, zö
rögtek szobája bezárt ajtaján, választ nem 
kaptak. Végül is rendőrt hívlak, aki a ház
mesterrel együtt felnyitotta a szoba ajtaját 
és megdöbbenve állapították meg, hogy 
Knecht Erzsébet alig pár perccel az ajtó 
feltörése elölt öngyilkossági kísérletet kö
vetett el. Éppen

arra az ajtóra akasztotta fel magát, 
amelyet a rendőr és a házfelügyelő 

felnyitottak.
Az életunt tisztviselőnőt azonnal levágták 
a kötélről és a mentőket hívták, akik az
után a Rókus-kórházba vitték. A rendőri 
bizottság búcsúleveleket talált Knecht Er
zsébet szobájában. Az egyik a rendőrség
nek szólt, amelyben a következőket irta:

„Nem volt más választásom. Halálomért 
ne okoljanak senkit. Temetésemen senki se 
jelenjék meg, még csak

a síromat se jelöljék meg, 
szeretném, ha az újságokba se kerülne cse
lem. Ugy akarok eltűnni az életből, mintha 
nem is éltem volna1*.

Egy másik búcsúlevelet
dr. Molnár Árpád ny. minisztert taná

csosnak
irt az életunt tisztviselőnő. Molnár Árpád 
dr., aki a Csáky-utca 18b. számú házban

FURCSA DOLOG A PÉNZ
Komoly beszélgetés egy táncosnővel anyagi dolgokról

Az orfeumban nagy sikere van, a plakátok 
feltűnő betűvel hozzák a nevét, amely a ma- 
f^yar fül számára cseppet sem artista-hangzású. 

Bea Zoltana:
igy hirdetik a falragaszok és ez alatt a nem
zetközi név alatt emlékezik meg róla a 
programm is.

Érdekelt a dolog és meg akartam tudni, 
hogy ez alatt az elnevezés alatt ki rejtőzik? 
Előadás után felkerestem n nemzetközi sztárt 
Kedves magyar köszöntéssel fogadott.

Valóban honfitárs vagyok, még hozzá uj 
pesti lány, mint ahogy újpesti volt a nemrég 
meghalt híres Mimi Kött is. Polgári nevemen 
Zoltán Böskének hívnak, egyetlen leánya va
gyok apámnak, aki Újpest város isztviselője. 
Kora ifjúságomtól kezdve a tánccal foglal
koztam,

balettpatkány voltam Nirschy Emíliánál.

Tisza István kertváros
A budai hegyvidék 
legszebb kertvárosa a

Magyar Semmering
A hűvösvölgyi nagyrét 
felett. Magaslati fekvés, 
festői kilátás. Villany
világítás, vízvezeték, 
vendéglő. Minden par
cella egy darab erdő.

Az intelligens középosztály 
legkedvesebb lakó- 
és nyaralótelepe

Nem 20—25 év múlva, hanem 

azonnal árnyas kertet kap 
ős fákkal.

A parcellák fele már eladva

Olcsó építkezés! 
Kedvező fizetési feltételek!

A 88-as villamos 
hűvösvölgyi végállomásától 
az ünnepek alatt ingyen 

autóbuszjáratok!
(5 perei

Tekintse meg az Ünnepek alatt!
Dr. Keresztes Béla
VI., Damjanich utca 30.

lakik
többször szerepelt baloldalt politikai 

mozgalmakban
és éppen a minap ítélték el egy cikk miatt, 
amely a Parasztok Lapjában jelent meg. A 
jelek szerint Knecht Erzsébet politikai ösz- 
szeköttetésben állhatott dr. Molnár Árpád
dal, mert a nyitott búcsúlevélben a követke
zőket irta neki:

„Bocsásson meg nekem, nem tudom 
többé elviselni az életet. Kedves Molnár 
elvtárs,

u szocialista pártra vonatkozó dolgokat 
majd megtalálja az asztalomon. Be 
kellett látnom, hogy ellenfeleim erő

sebbek nálam.
Nincs más hátra számomra, mint hogy a 
halálba menjek. Kedves elvtárs, magát is 
arra kérem, hogy ne jöjjön el a temeté
semre és ne is gondoljon többé rám.“

A rejtélyes ügyben a rendőrség tovább 
folytatta a nyomozást. Igyekeztek megta
lálni az íróasztalban

az állítólagos politikai iratokat,
de ezeket sem az asztalon, sem az asztal 
fiókjaiban nem tudták felfedezni. A Ró- 
kus-kórházban Knecht Erzsébet még nem 
tért eszméletre és

nem lehetett tőle felvilágosítást kérni 
az öngyilkosság titokzatos hátterére vo

natkozóan,
azonban remény van felgyógyulására és igy 
a rendőrségnek módjában lesz megállapi- 
adni.

milyen kapcsolat volt Knecht Erzsébet 
és Molnár Árpád dr. között 

és milyen politikai okok vitték Knecht Er
zsébetet az öngyilkosság útjára.

Innen a régi Royal Orfeumba kerültem, csak 
ugy slaffázsnak, vagy ahogy ma neveznék, 
görlnck. Dr. Kovács Jenő, az orfeum akkori 
igazgatója fedezte fel tehetségemet és szóló
számnak léptetett fel. Ez volt a kezdet, amire 
azonban Budapesten nem igen emlékeznek, 
hiszen rövid szereplés után külföldre távoz 
tam.

— Nyolc éve vagyok künn és mn szerényte
lenség nélkül mondhatom, hogy egyike vagyok 
a legjobban fizetett táncsztároknak. A műso
ron ugyan kissé banálisán „The Hungárián 
speciálist dancing star“ megjelöléssel szerepe
lek, de a gázsi, amelyet szereplésemért fizet
nek, megkülönböztetett hangzást ad nevemnek 
Ez alatt a nyolc év alatt Bécsben a Ronacher- 
ben és az Apollóban, Londonban a Cochran 
Revue Pavillonban, a New-Princessben és a 
Colosseumban léptettek fel, Parisban nz Em
pire mulatóba szerződtem, Berlinben a Scala 
kötött le, Milánóban a Theatro Dalvcrnesben 
szerepeltem.

— Hónapokra előre el vagyok foglalva, 
nézze, éppen most kaptam meg kopenhágai 
szerződésemet, ahová júliusban megyek. A gá
zsim, láthatja, nem titok, 2250 dán korona, 
ami 3 .">00 pengőnek felel meg. Ennél alább nem 
szoktam elmenni, 4000 pengő az átlagos havi 
fizetésem, de volt már ennél több Is.

— Magyarorszógrh a honvágyon kívül a csa
ládom hozott vissza.

— S van valami értelme anyagi szempont
ból ennek n világvándorlásnak? — kérdeztük.

— Hát bizony, a pénz kissé furcsa dolog 
Hallgassa meg, mi történt velem. 192,8 végén 
hajón mentem Velencébe s itt megismerked 
lem az egyik nagy biztosító intézet magyar 
országi igazgatójával. Beszélgetés közben el
mondtam, hogy pénzem,

200.000 pengő, nz egyik budapesti nagy
banknál van elhelyezve.

Persze, mindjárt meg Is kérdeztem, hogy jól 
tettem-e, mire az igazgató hosszú értekezésben 
kifejtette nekem, hogy a bank ugyan nagyon 
jó, de tulajdonképpen szerinte csak olyan in 
tézetbe érdemes a pénzt vinni, amelynek va 
gyona nem bankjegyekben, hanem ingatlan 
bán, földben fekszik. Sok minden történhetik 
a világon, de a föld megmarad, az a legbizto
sabb fedezet. Azt tanácsolta, hogy

vigyem a pénzemet a Földhitelbankba, 
nz a legbiztosnbb befektetés. Én azt válaszol
tam, hogy majd közlöm apámmal, de végered
ményben rábíztam a dolgot.

— Erre apám ellen valósággal szervezett tá
madás indult meg, az ügynökök egész sora 
kereste fel és arra igyekezett rávenni, hogy a 
pénzemet vigye át a Földhitelbankba. Végül 
nem tudott ellenlállnl, megtelte, amit kértek 
tőle és a többit nem is kell elmesélni: két ho 
nappal az eset után megbukott a Földhitel 
bank és

a pénzem odaveszett.
_  Én azonban nem sirok éa továbbra is 

bizom jövőmben, igaz, hogy azóta már más 
intézethez viszem a pénzemet.

Egy bájos mosoly és vége az tnterjunak. 
Tényleg, egy táncosnőnek a spiccelésen kittül 
még pénzügyi tudományokhoz is értenie kelt 
Nem is olyan könnyű dolog.., ,V. J. 

uaiöűi la Boucie pamöszönyeg r 48.-
ugyanaz 350x250 F 78.—................. ..

ueiour piüsch la aauioszönyeg r 55.-
Ugyanaz 200x190 P 65.-, 340x240 P 108.—

Erös-sparga in strapa luiöszönyeg^ p 1.24
ugyanaz 90 cm szélesben P 1.00

Caramanie rollos gamiayaiveio... P 14.-
kapható 300x2(0 méretben is _____—

Caracülla gyapiu gamiagaiveiö...P 42-
Kapható minden színben .....................

moketi la selyemfényű pamiagatveiö p 42-
madras-íugpöny 2 szárny, 1 drapéria p e.so

Nagy választék gyönyörű mintákban ......

Flanell takaró la minősig. . . . . . . . . . ps.so
elképzelhető legszebb mintákban ........

Szöveigarniiura, 2 agy 1 asztam P 20.-
la gobelin P 80.—, la satén P 88.—___ _

GröDfeld Testvérek
Lipcsében elfogták Pacek 
Ilonát, a hírhedt elegáns 

budapesti tolvajnőt
Vasárnap rádiogram érkezett a lipcsei 

rendőrigazgatóságtól a budapesti főkapitány
ságra. A rádiogramban azt jelentették, hogy 
egy lipcsei nagyáruházban lopás gyanúja 
miatt elfogtak egy elegáns nőt, akiről kide
rült, hogy

Budapestről érkezett Lipcsébe.
Siegrist Lajosné, született Pacek Ilona az el
fogott asszony neve és a lipcsei rendőrség 
arról érdeklődött, ismerik-e őt Budapesten.

A főkapitányságon nagy örömet okozott a 
lipcsei rendőrség értesítése.

Pacek Irén hünlajstromából 
vajnők egyike,

akit most is ötrcndbcli lopás gyanúja miatt 
köröz az ügyészség. A bűnügyi nyilvántartó 
hivatal adataiból megállapították, hogy 
Pacek Ilonát tulajdonképpen férjezett nevén 
Szabó Kálmánnénak hívják és ezen a néven

Simon Bősbe férje 
megnyerte auíópörét 

amelyet as elgázolt napszámos indított ellene
Brammer Ödön, Simon Böskc Miss 

Európa férje tavaly ősszel a Váci-utcában 
autójával elgázolta Holzer András nap

számost, 
aki súlyosan megsebesült. Holzer felgyógyu
lása után kártérítési port indított és havi 80 
pengő járadék megítélését kérte.

Tegnapelőtt tárgyalta a port dr. Bónis 
György törvényszéki hiró. Brammer Ödön 
előadta, hogy Holzer András

a baleset után 250 pengőt kapott

Öngyilkosok husvétja
Duna, méreg, emelet, borotva 

a húsvéti öngyilkosságok 
íeketelistáján

A húsvéti ünnepek alatt sok munkát adtak 
az életuntak a rendőrségnek és a mentőknek.

A Fillér-utca 5. számú ház egyik második 
emeleti lakásában Jakab Etel 17 éves szobalány 

gázzal 
mérgezte meg magát, n mentők a Rókus-kór
házba vitték.

Forrás Lajosné 58 éves napszámosnő a Tár
sadalombiztosító flumeiuti központi épülete elölt 
öngyilkossági szándékból

varrótűt nyelt.
A mentők súlyos, életveszélyes állapotban vitték 
a Rókus-kórházba.

A Király-utca 2. számú házban Nagy Julianna 
17 éves cselédleány követett cl öngyilkossági 
kísérletet. Az clsöemeleti folyosóról

levetette magát az udvarra.
Súlyos fejsérülést és csonttöréseket szenvedett. 
A Rókus-kórházban még nem sikerült eszmé
kre téríteni.

Pesterzsébeten, a Nagy Sándor-utca 119. sz. 
házban Zimmermann Ferenené 30 éves gyári 
munkásnő

szublimálta!
mérgezte meg magát. A Rókus-kórházba vitték. 

A Várna-utca 9. számú házban Németh Jó
zsef 23 éves szabósegéd balkezén

az Ütőereket vágta fel borotvával 
öngyilkossági szándékból. Öt Is a Rókus-kór
házba vitték.

Húsvéthétfőjén a kora reggeli órákban Bdesay 
Béla 23 éves pénzügyőr a Margithid budai híd
főjénél

a Dunába vetette magát.
A rendőri motoroscsónak kimentette. A men

ueiour-pioscn la rollos agyoiöszönyog P «•-
Ugyanez összekötőben P 11.80 gjönyöztl n. taták

Perzsaszfinyeg
Imitáció, megtévesztően hasonlít a valódi perzsához.

85X135 „éret P 16.-135X200 m4„tP 40.- 
00X165 . P 24.-180X300 . P 80.-
00X225 . P 34.- 200X300 . P 96.-
80X275 . P 40.- 200K300 . P 135.-
00X350 . P52.- 280X370 . P 170.-
Továbbá: Valódi Argaman. Angol-Tábris, 
Gyapju-velur, Angol gyapjú boucle-szőnye- 
gek, Pamlagátvetők, Ágy- és asztalteritck, 
Paplanok, Takarók, Függönyök, Csinvatok.

Matracok

Hihetetlen olcsó árakban! 
Eladás kicsinyben Is!
szőnyegnagykereskedő cégnél

Budapest, II., BMy-u. 4

ismerik öt a hatóságok, de a Pacek Irén 
nevet is szokta használni.

Pacek Irén hünlajstromából
kiderült, hogy lopás miatt Bécsben börtön- 
büntetésre ítélték, aztán kitiltották Ausztriá
ból, de megbüntették inár lopás miatt Prá
gában és Budapesten is. Megállapították, 
hogy Budapesten a Visegrádi-utcában 
Siegrist Lajosné néven van bejelentve. Még 
április 2-án eltávozott hazulról és azóta a 
házbeliek nem látták, mig most

megjött a hir, hogy az elegáns visegrádi
utcai lakót lopás gyanúja miatt elfogták.
A főkapitányság nyomban rádión válaszolt 

Lipcsének és kérte, hogy Pacik Irént a fenn
álló körözés alapján

tartóztassák le és tartsák fogva
a kiadatási eljárás lebonyolításáig.

és aláirt egy nyilatkozatot, amelyben elis
merte, hogy az összeggel végleg kielégített- 
nek tekinti magát é.s lemond minden további 
igényéről.

A bíróság elutasította Holzer András 
keresetét. (

Az ítélet megokolása szerint a törvényszék 
érvé’- nek mondotta ki a lemondó nyilat- 
ko. /• , másrészt pedig, a vizsgálat adatai 
szerint, a npszámos vigyázatlanságával maga 
idézle elő a balesetet.

tők a Rókusba vitték. A pénzügyőr még nem 
tért eszméletre s nem lehetett öngyilkossága oka 
felől kihallgatni.

NYAKKENDŐ SZALON
KOSSUTH LA OS-U. 3. 

NYAKKENDŐ ÚJDONSÁGOK

4 PENGŐTŐL

INGYEN
minden uyakkeodőhöz ■ izab-Cotuprcssor" ntskkendötmló
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Egy ismeretlen budapesti 
urlasszony titokzatos 

Öngyilkossága Becsben
UMaiMstMl erHazstt lévaiéi teiaiteK ez elegáns un 

esszMV reliMllieten
A bécsi rendőrigazgatóságlól érdekes te- 

lefonjelentés érkezet husvét hétfőjén lludtt’ 
pestre. A jelentés szerint vnsáriftip reggel 
as osztrák főváros egyik előkelő fürdői''*- 
ben megjelent cgy igen elegápspn öltözött 
harminc év körüli urlasszony, nki ax egyik 
fülkét kibérelte. Mikor nzonbnn q kitűzött 
időn túl is zárva maradt a kabin ajtaja, a 
személyzet rendőrt hívott és

as ajtót feltörték.
Az elegáns uriasszonyt ott találták a fürdő
kabin padlóján, habzó szájjal, eszméletle
nül. A gyorsan kihívott mentők az öngyil
kosjelölt nőt n fíudolf-kórházba .szállították, 
ahol nr. orvosok megállapították, hogy

ismeretlen méreggel mérgezte meg 
magát.

Röviddel később eszméletre tért, azonban 
nem volt hajlandó elárulni sem nevét, sem 
pedig azt, hogy miért akart megválni a: 
élettől.

Nyomára jutott 
a rendőrség a kalapácsos 

gyilkosnak
Házkutatás egy kárpltossegéd lakásán

Kecskemét, április fi-
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclen 

tése > Kecskeméten, husvét vasárnapján újabb 
arŐs I indult meg a nyomozás a kalapácsos 
gyilkos kézrekeritésére. A rendőrség a leg
nagyobb titokban

házkutatást tartott egy kárpltossegéd laká
sán, akit ■ gyilkossággal gyanúsítanak.

Hl több Írást foglallak le és megállapították, 
hogy a kárpitossegéd Írásának betűi Igen ha
sonlítanak nz állítólagos Kovács Ferenc be
jelentőlapjára, amelyet a Merán-szállóban 
állított ki. Megállapították azt is. hogy 

a kárpltossegéd szerszámai közül két kala
pács hiányzik.

A lakásban, ahol a házkutatást tartották, talál
tak egv feketejedelfl bibliát is, amelyben a 
vonat kalauza felismerte azt a könyvet, amelyet 
a Steinherz társaságában utazó fiatalember

Gyermekrontással és lopással 
vádolták meg ártatlanul 

Hanussent, a világhírű hipnotizőrt
Egy „ál-Hanussen“ követte el a bűncselekményeket, 

amelyek miatt a felesége Is el akart válni a hipnotizőrtől
A Hétfői Napló legutóbbi számában n Wolff- 

Iroda és a berlini, valamint bécsi lapok jelen
tése nyomán megemlékezett orról, hogy

a nálunk la Ismert, világhírt! hipnotikus és 
okkultista Hanussent Brcslauban elfogták 

annak nyomatékos gyanúja minit, hogy egy nő- 
ísmerösétől takarékkönyvet lopott. Rövidesen 
kiderült azonban, hogy

Hanussen teljesen ártallnn a dologban, 
mert egy magát Hanuscnnek mondó fiatalember 
kövsttte el a sorozatos csalásokat.

At érdekes esettel knpesolatban, amelynek 
szenzációs további fejleményei vannak, a Hétfői 
Napló berlini munkatársa beszélgetést folyta
tott

Erik Jan Hanusscnnel,
aki a kővetkezőket mesélte el:

— Képzelheti, milyen nagy volt a megrökö
nyödésem, amikor felmutatták előttem nr. elle
nem kibocsátott elfogatóparancsot, amely így 
szegény asszony kárára elkövetett kétszázötven
márkás lopással vádolt meg. Nagynehezen si
került csak tisztázni a tényállást és kideríteni, 
hogy

egy fiatalember, aki Berlinben azelőtt 
könyrügynöküskttdcssel foglalkozott, föl 
vette a nevemet és nyakra-főre követte el a 

legMÖrnyübb dolgokat.
Városról-városra járt Németországban és kél 
márkáért „lelki tanácsokat" adott ar emberek
nek, ö követte, el n lopást is, amelynek kapcsán 
azután letartóztatásom hírt az egész világsaj
tót bezárta- Rettenetes következményei lettek 
ezeknek a tudósításoknak. Berlini irodám ki
lincsét egymást adták a végrehajtók s egész va-

gyónómat le akarták foglalni, a kapu elölt ide
gen emberek vigyázlak az autómra, hogy be ne 
szánhassak és jachtom kapitánya lelefónon ér
tesített, hogy töröltek a Motor jachtklub tagjai
nak .'.órából. Legjobb barátaim átmentek a 
túlsó oldalra, mikor megláttak és

feleségem az első pillanatokban válópört 
akart indíttatni.

A koncertlrodák egymásután mondották le elő
adásaimat, de ez még mind semmisem volt a 
másnap elkövetkezendő eseményekhez képest.

— Másnap ugyanis megjelent nálam a bres- 
laui rendörfönökség két detektivje, akik

reggel hat órakor kihúztak az ágyamból, 
anélkül, hogy megmondták volna, hova 

visznek.
•Se szó, se beszéd, elvittek cgy garlcnstrassci 
szanatóriumba, ahol titokzatos sugdolózások 
közepette két másik deloktivrek adlak át, akik 
azután egy betegszobába vittek be. Ebben a 
szobában cgy fiatal nő feküdt, aki szemmel- 
láthntónn röviddel azelőtt adóit életet annak a 
sivalkodó szőke kis apróságnak, aki mellette 
feküdt. Egy idősebb hölgy fogadott, amikor a 
détcklivck társaságában beléptem, minden való
színűség szerint az ágybanfekvő hőig)1 édes
anyja.

— Na. itt van végre fiatalúr! — fordult hoz
zám gyilkos iróniával. — Rt van az eredménye 
szörnyű bűnének, amelyet elkövetett!. ..

—• Én természetesen nem tudtam hová lenni 
a csodálkozástól s ámuldozva kérdeztem, mi 
közöm van az egész ügyhöz és hogy tulajdon
képpen ki a bölcsőben sivalkoodó gyermek 
anyja.

— Még kérdezni meri? — rlvalllak rám. —

A Charlie Chaplin túltett önmagán
a Nagyvárosi fények City Lights főszerepében 

Bemutatja kizárólag a KAMARA

A fürdőbe rendőri bizottság szállott ki, 
amely megtalálta és átvizsgálta az uriasz 
szony rctiküljét. A rotikülben cgy kis cé 
dula volt a következő szavakkal:

— Nem hagyom magam tovább kinő:- 
látni az élettől!

A retíkülben talált feljegyzések és iratok 
nem adnak határozott bizonyossággal fel
világosításokat az öngyilkos nő kilétére vo
natkozóan,. néhány a retikiilben talált és

Budapestről érkezett levélből, valamint 
abból, hogy az öngyilkossági kísérletet 
elkövető urlasszony rosszul beszélt né
metül, arra következtetnek, hogy a nő 
magyar és pedig budapesti származású 

és csak röviddel azc'őtt érkezhetett az oszt 
rák fővárosba.

A bécsi rendőrigazgatóság széleskörű 
nyomozási indított a magát megnevezni 
nem akaró uriasszony kilétének megá'lapi 
fására.

lapozgatott. A rendőri nyomozás során meg- 
állapítást nyert az is, hogy Steinherz a kárpi- 
eossegéddcl regi ismeretségben volt. A keresett 
fiatalember egyelőre

szökésben van,
néhány órával előbb azonban még a városban 
látták, úgyhogy kézrekcrilésére valóságos hajtó
vadászat indult meg.

Emlékezetes az Is, hogy a ceglédi vasútvonal 
mentén egy véres vasdorongot találtak játsza
dozó gyerekek. Felmerült annak a lehetősége 
is, hogy

ezzel a vasdoronggal verte agyon bestiális 
támadója Steinherz Rudolfot.

A vasdorong husvét hétfőjén megérkezett a 
budapesti főkapitányságra, ahonnan átküldték 
u vegyvizsgáló intézetbe, annak a megállapítá
sára, hogy a dorongon látható foltok tényleg 
vértől származnak-e.

Az anya ez ■ szerencsétlen tizennégycszten- 
dős kisleány, akit maga kilenc hónappal 
ezelőtt a breslaul parkban elbocsátott.
— Nem tudom, mi történt volna velem, ha 

közben ar ágybanfekvő fiatal anya meg nem 
néz figyelmesebben és kijelenti, hogy nem én 
vagyok az a Hanttssen, aki őt azon a bizonyos 
tavaszi éjszaka nmegrontotta. Annak szőke ba
jusza és hosszú orra volt. Nagynehezen tudtam 
csak bebizonyítani, hogy

már csak azért sem lehettem én a tettes, 
mert abban az Időben nem is tartózkodtam 
Európában, hanem előadó-köruton voltam 

Filadelflában
és még annyira az én mágikus hatalmon sem

Roth Jenő, a dohányutcai 
templomi merénylet 

legsúlyosabb áldozata, 
vasárnap eszméletre tért
Nem emlékszik semmire és ma sem tudja, 
mi történt vele — A másik sulyos sebesült 

is a javulás utján van
Husvét ünnepének két napján valóságos bú

csújára* színhelye volt a Rókus-kórház, amely
nek kórtermeiben a péntekesti merénylet áldo
zatai vívják nehéz küzdelmüket a halállal az 
életért. Ismeretlen, egyszerű emberek százai 
jönnek el naponta, hogy elhozzák a maguk né
hány szál virágát, néhány szem gyümölcsét, 
vagy házisüteményét a sebesülteknek, akik fe
hér kötésbe pólyállan, egv-egy pillanatra esz
méletre térve, még mindig értelmetlenül állnak 
szemben az eseményekkel. Róth Jenő, a me
rénylet egyik áldozata, aki beszállítása után 
negyvennyolc óráig eszméletlen volt,

vasárnap, a késő délutáni órákban magá
hoz tért.

Révetegen nyitotta fel a szemeit s azonnal 
felismerte az ágya mellett ülő két fivérét, akik 
a szerencsétlenség pillanata óta úgyszólván el 
sem mozdullak mellőle. Róth Jenő

teljesen árva gyermek,
apja hét évvel ezelőtt halt meg, édesanyját alig 
két éve veszítette el és azóta két fivérével 
együtt lakik a dobutcai lakásban. Bátyjai isko- 
lázlatlák, ruházták és látták el mindennel.

— Mi történt velem? — volt az első szava, 
majd fivéreire mosolygott: — De jó, hogy itt 
vagytok...

Az első kérdésből nyilvánvaló volt, hogy 
Róth Jenő nem tudja, ml történt vele.

A közelben lévő orvos tanácsára fivérei nem 
is közöltek vele semmit, nehogy az események 
újból való felidézése izgatólag hasson a telje
sen elgyöngült fiatalemberre.

— Hát mit gondolsz mi történt veled? — 
kérdezték a fivérei

— Én csak arra emlékszem, hogy
az istentisztelet végeztével nagyon elgyen
gültem, rosszul lettem és éreztem, hogy 

összecsctem.
A többire nem tudok visszaemlékezni...

Röviddel Később Róth Jenő újból elvesztette 
eszméletét és csak este tért megint magához. 
Ekkor már annyira jól érezte magát, hogy a 
Rókus-kórház értesítette a főkapitányságot, 
hogy Róth Jenő néhány percig tartó rövid ki
hallgatásának nincsen akadálya. A főkapitány
ságról dr. Ecsedy Árpád rendőrfogalmazó 
szállott ki a Rókuskórházba, hogy a kihallga

Elutaztak Budapestről az olasz 
diákvendégek

A múlt héten hangosak voltak Budapest főbb 
útvonalai, a múzeumok és fővárosunk egyéb 
nevezetességei a pirospozsgás müncheni diák
leányok és Mussolini diákjainak csevegésétől, 
kacagásától. Hétfőn utaztak el ifjú vendégeink. 
És mint megtudtuk tőlük és vezetőiktől, amit 
látlak és tapasztallak, az mind kedves, mara
dandó emlékük marad.

A körúti Royal-szállóban meglátogattuk va
sárnap este

Itália ötvenhat diákját,
éppen vidéki látogatásukról érkeztekamint 

vissza.
ötvenhat egészségtől duzzadó ifjú ... Ott áll

tak a hallban, körülfogva vezetőjüket, Nino 
Vaccarit, nz olasz közoklalósügyi minisztérium 
attaséját, akivel a másnap reggeli elutazást be
szélték meg.

A diákok
Olaszország eminens tanulói,

akikéi, mint a múlt évben is, Mussolini kezde
ményezésére hozott az olasz közoktatásügyi 
minisztérium jutalmul Mngyarországra.

— Minden, minden nagyon szép volt, — 
mondja signor Vaccarl. — Eddig is hallottam 
nz önök híres vendégszeretetéről, de Ilyen elra
gadó fogadtatásra igazán nem voltunk elké
szülve.

Nem az udvariasság szavai ezek signor 
Vaccarlnál,

mert egy füzetet vett elő. melybe pontosan fel
jegyezte az utazás részleteit:

— Szerdán érkeztünk. Az első két napon 
megismertük az önök gyönyörű fővárosát. Pár

terjed, hogy telepátikus utón ilyen bűnesetek, 
ményeket elkövessek ...

— Természetesen óriási bocsánatkérések k6. 
zepetle engedtek el, de kiderült, hogy hónapok 
óta körözőlevél van ellenem kiadva, nem éppen 
srimpátikus bűncselekmény: gyermekrontát 
miatt.

— Az is kiderült, persze, hogy
mindezt az a bizonyos „másik Hanussen*4 

követte el,
aki aljasul visszaél nevemmel és akinek nvo- 
mára magam is nagyon szeretnék rájönni, he- 
mélem, a közönrég ezekután nem fog felülni 
csalásainak és az első esetben rendőrkézre 
adja.

tást foganatosítsa. Róth Jenő azonban a rend- 
őrtisztivselő kérdéseire sem tudott mást mon
dani, mint hogy

nagyon elgyengiilt és összeesett a templom- 
bán.

— Valószínűleg elrontottam a gyomromat
— tette hozzá magyarázatképpen.

Természetesen a rendörfogalmazó sem vili, 
gositotla fel betegsége valódi okairól. Éjjé] ti. 
zenegy óra felé Róth Jenő állapota erősen rósz- 
szabbodolf, láza felszökött, úgyhogy a Rókus- 
kórház Régészeti osztályának orvosai nagyon 
aggódlak az életéért. Reggelre azonban a láza 
alábbhagyott, úgyhogy hétfőn délelőtt, mikor a 
Hétfői Napló munkatársa meglátogatta a fél
emeleti kórteremben, összefüggően tudott vá- 
laszolni a hozzá intézett kérdésekre. Azaz, 
hogy inkább ő kérdez, mikor leülünk az ásva 
szélére: ?

— Mit szól a mcccsercdményhez?
— kérdezi izgatottan és aziránt érdeklődik* 
hogy vájjon hogyan folyt le a vasárnapi Új
pest—Ferencváros bajnokságdöntő mérkőzés. 
Elmondja azután, hogy ő

igen lelkes futballdrukker, nem szokott 
hiányozni egyetlen nagyobb meccsről sem 

és nagyon sajnálja, hogy „rosszullite“ miatt 
erre az igen fontos mérkőzésre, nem mehetett el.

Az orvosi rendelet tiltja a sok beszédet, do 
Róth Jenőn látszik különben is, hogy az el
mondott néhány szó is alaposan kimerítette. 
Lehunyt szemmel dől hátra párnáira, fején ha
talmas kötés beszél sérüléseiről:'

Néhány kórteremmel odébb, ugyancsak M 
félemeleti sebészeti fronton fekszik a véres me
rénylet másik áldozata: Taglicht Náthán is, 
akinek ógyál családtagjai, felesége, kánra cl 
rokonai ülik körül.

Az orvosok
megtiltották, éppen sebesülésének súlyos
ságára való tekintettel, hogy egy szót is 
szóljon, Tagllch Náthán tehát, akihez szin
tén Igen sok látogató érkezik, mozdulat 

lanul, csukott fzájjal fekszik az igyon. '
Hétfőn délután beszéltünk a két súlyosan 

’árült kezelőorvosával, aki kejelentette, hogyha 
különösebb komplikáció nem következik be, 
úgy mindkettőjük életét meg tudják menteni.

lament... Sok-sok festői részlet. Szobrok. épifc 
léteik művészi architektúrája ... És Munk..< 
Munkás . . .

— Munkácsy ...?
— Igen, igen, — bólogat signor Vaccari elis

merőleg — óriási művész! A mi naturalistáink
nál Is n legelsők között lenne.

Szombaton Tata, Esztergom, Vác kerüli 
sorra, majd Vácról kirándultak a korányi csár
dába olaszaink, ahol

halpaprikás
fogadta őkel.

Másnap Kecskemétet látogatták meg. MajJ 
onnét a néhány órára levő bugaci pusztán

a csikósak gulyással vendégelték meg ■ 
derék fiukat, 

akiknek Nino Vaccarl szerint itt volt a legna
gyobb élményben részük.

— Nem mondhatok ezek után egyebet önnek. 
— mondja búcsúzóul nz olasz minisztérium al» 
taséja — végtelenül örülök annak, hogu eljöb 
tem ebbe a szép országba.

— Szép, de csak a harmada annak, ami rótt- 
—- mondjuk búcsúzóul, mire signor Vaccarl 
biztosit arról, hogy Mussolini és vele cgé»l 
Olaszország a magyarok igaz barátja.

8—4 szobával, hallal, modern kivitelben f®*"®'*' 
J®nk*n» c®«k 3 lakás) ÁLLAMI KÖLCSÖNNFX 
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Romantikus asszonyszöktetés 
Szombathelytől Budapestig

Autón Budapestre szöktette különváltan élő feleségét három barátja segítségével 
_ A szombathelyi rendőrség rádiógrammja alapján Budapest határában 

feltartóztatták az autót — Személyes szabadság korlátozása miatt eljárás indult 
a kalandos vállalkozás résztvevői ellen

Irgalmas éa kalandos asszonyszökteté-s 
történt vasárnapra virradó éjszaka Szom
bathelyen. A regénybe vagv filmre illő 
szöktetést

négy budapesti fiatalember
követte el. egy kölcsönvett autón. A négy 
fiatalember közül az egyik a megszöktetett 
asszony kűlönváltan élő férje volt, aki ilyen 
romantikus módon akarta a felbomlott há
zaséletet helyreállítani.

A romantikus férj Schmergel István bu
dapesti fakereskedő, aki a Szalay-utca 3. 
számú házban lakik és aki múlt év novem
berében vette feleségül a szombathelyi tár
saságban jólismert. szép, fiatal Geró Klá
rát. A fiatal pár Budapestre költözött, de 
csak hat hétig éltek együtt, mert újév előtt 
Gerő Klára

visszatért Szombathelyre, 
ahol egy ideig szanatóriumban is volt, hogy 
feldúlt idegeit megnyugtassa.

Schmergel Istvánná azóta nővérénél la
kott Szombathelyen, a Wesselényi-utcában.

Szombaton este ünnepelték a fiataiasz- 
szony tizennyolcadik születésnapját 

s ez alkalommal a rokonság a fiatalasz- 
szonnval elment a szombathelyi Kovács- 
kávéházba. Schmergelné társaságában vol
tak rokonain kívül Rosenbaum Mátyás bu
dapesti nyomdatulajdonos felesége és egy 
Goldberger László nevű fiatalember is. Éj
fél után egv óra tájban távozott a társaság 
a kávéházból. Alig léptek ki a helyiség ajta
ján, amikor

a homályban négv fiatalember állt 
eléjük.

közülük kettő a társaságot tartotta sakk
ban, a másik kettő pedig a fiatalasszonyt 
ragadta meg és a társaság dühös segélykiál
tásai ellenére

beemelték egy autóba, azután mind a 
négy fiatalember beugrott a kocsiba és 
■ nagy fekete, csukott Buick-autóval 

elrobogtak Budapest irányába.
Az izgalmas pillanatok folyamán dulako

dásra is került a sor, Rosenbaum Mátyás 
budapesti nyomdatulajdonos egy boxütést 
kapott és mint később kiderült, a fiatalasz- 
szony is megsebesült a térdén.

A hangos segélykiáltások és a dulakodás 
kajára nagysietve

két katonatiszt érkezett a helyszínre, 
akik kivont karddal akartak a két
ségbeesetten sikoltozó fiatalasszony se

gítségére sietni.
'Amikor azonban a két tiszt az autóhoz ért. 
akkor már a motor be volt gyújtva, a fiatal
emberek benn ültek már a kocsiban s a 
következő pillanatban a gépkocsi elrobo
gott.

A két tiszt még néhányszor rávágott 
kardjával az autó gumijára, 

d° a pneunak semmi baja se történt és igy 
az autó továbbroboghatott.

Szombathelyen óriási feltűnést keltett a 
különös eset. Csakhamar megtudták azt 
is, hogy a fiatalasszonyt tulajdonképpen

a férje vitte el három társa közremű
ködésével.

természetesen azonnal értesítették a szom- 
nathelyi rendőrséget is, ahol Rosenbaum 
Mátyás súlyos testi sértés miatt is bűnvádi 
följelentést tett Schmergelék ellen.

A szombathelyi rendőrség rádión értesí
tette a budapesti főkapitányságot a történ
tekről és

• rádiógram alapján a budapesti fő
kapitányság azonnal detektiveket és 
rendőröket vezényelt ki a budafoki 

vámhoz,
hogy a Szombathely felől érkező automo
bilt feltartóztassák.

CONRADl 
VEIDT 
életének legszebb szerepe

Bosporusi 
éjszakák 
Claude Farrére „Ali Olt" 
eimü regénye filmen

Royal Apollo

Reggel hat óra tájban, a hajnali csend
ben. a rendőri kirendeltség erős autózörejt 
hallott nyugati irányból Azonnal

elálltak az utat
és a pár perc múlva már feltűnő autót meg
állították. A feltartóztatásról, amely köz
vetlenül a budafoki vám után, tehát már a 
főváros területén történt, azonnal értesítet
ték a budapesti főkapitányságot, amely azt 
az utasítást adta, hogv az autót és vala
mennyi utasát állítsák elő a főkapitány
ságra.

Ez hamarosan meg is történt. A hajnali 
ügyeletén megtörténtek az igazolások. Ki
derült, hogy Schmergel István fakercskedön 
kívül

résztvett a vállalkozásban Schmergel 
fivére. Schmergel Pál és egy fiatal gra
fikus. valamint egv- budapesti box- 

bajnok.
Schmergel István a budapesti főkapitány
ságon előadta, hogv- szereti a feleségét és 
különválásuk óta egyre jobban látja, hogy 

nem tud nélküle élni
és ezért elhatározta, hogy ilyen utón intézi 
el a kérdést.

A fiatalasszony hallani sem akart arról, 
hogy a kalandos asszonyszöktetési ügy 
happv cnddel végződjék. Kijelentette a

Szerelmi bánata miatt 
mellbelőtte magát 

aGerbeaud-paVillon mögött egy főt szfvíselő
Búcsúlevelet írt az életvédelmi osztály 

egyik rendőrkapitányának
Vasárnap délután a Városligetben szolgá

latot teljesítő egyik rendörörszem revolver
dörrenést hallott a Geröeatid-pavillon irá
nyából. Odasietett és a petition mögött egy 
pádon, hatalmas vértócsában fekvő elegáns 
férfire akadt.

A férfi melléből vastag sugárban patak
zott a vér,

a földön pedig ott feküdt a revolver, mely- 
lyei az öngyilkossági kísérletet elkövette.

A rendőr a mentőket hívta, akik első se
gélyben részesítették, azután a Rókusba vit
ték a sebesültet. A zsebében talált iratokból 
megállapították, hogy

Jung Imre a neve, harmincnégycsztcn- 
dős, a Hcrmcs Biztosító Intézet főtiszt

viselője.
Több búcsúlevelet találtak a zsebében. Az 
egyiket édesanyjának, a másikat nővérének, 
a harmadikat Kispál Bélának, a Hermes 
Biztositó Intézet vezérigazgatójának címezte, 
a negyedik levél borítékján pedig ez a cim 
áll:

^Jakó Ferenc dr. rendőrkapitány urnák. 
Főkapitányság. I. emelet 89."

Jung Imre sérülése igen súlyos, még hétfőn 
is eszméletlen állapotban feküdt, ugy hogv

Szenzációs fordulat a vau-féle 
építkezési panama iigvében
Gerléczv Gedeon. Bogdénttv Géza és Uiutfka Ernő 

műszaki tö anácsos ellen megszüntetik az eiiarast — 
az Ügyészség aoo oldalas uédirata elkészült

Hónapokon keresztül tarló nyomozás, 
vizsgálat és egymástkővetö letartóztatások 
után most döntő stádiumba jutott a belügyi 
építkezésekből támadt nagyszabású bűn
ügy, amelynek Vay Kázmér miniszteri taná
csos a fővádlottja. Az építkezési panama 
ügye, — amelynek tudvalevőén valamennyi 
szereplője szabadlábon van már — heteken

SZERDA helyett CSÜTÖRTÖKÖN
jelenik meg a

Színházi Elet
azéri, bog.v közölhesse a húsvéti ünnepek színházi 
és autóeseményeit gyönyört! mélynyomásu képekben

rendőrségen, bogv
nem hajlandó Budapesten maradni, 

hanem a legközelebbi vonattal visszautazik 
Szombathelyre.

A fiatalasszony a jegyzőkönyv elintézése 
után el is távozott a főkapitányságról, ahol 
a négy fiatalembert még további kihallgatás 
céljából ott tartották, s mialatt ezek a ki
hallgatások folytak a rendőrségen a fiatal
asszony nyugodtan vonatra szállt és

visszautazott Szombathelyre.
ahová vasárnap estefelé már meg is érke 
zett.

A budapesti rendőrségen pedig megálla
pították. hogy Schmergel István egv gépész
mérnök ismerősétől kérte kölcsön az autót, 
fivére és két barátja pedig azért vettek 
részt a kalandos vállalkozásban, mert ők 
is azt szerették volna, hogv- a házastársak 
között helyreálljon a béke.

A budapesti főkapitányságon a részletes 
kihallgatások befejezése, után Schmergel 
István. Schmergel Pál, a grafikus és a box- 
bajnok ellen

szemé Íves szabadság jogtalan korláto
zása miatt indították meg az eljárást 

és az ügyet áttették a járásbíróságra. Ez
után valamenvien eltávoztak a főkapitány
ságról.

nem tudták kihallgatni. Megidézték a főka
pitányságra egyik hozzátartozóját, aki elő
adta, hogv a főtisztviselő a család tudo
mása szerint

szerelmi bánatában követte el sz 
öngyilkossági kísérletet.

A búcsúleveleket kézbesítették a címzettek
nek és eljuttatták a negyedik búcsúlevelet 
Jakó rendőrkapitányhoz.

Tragikus részlete nz öngyilkosságnak, 
hogv’ Jakó Ferenc kapitány n főkapitány
ság életvédelmi osztályán teljesít szolgálatot 
és

az első emelet 89.. ahová Jung Imre a 
levelét címezte, ar életvédelmi osztály 

helyisége, 
ahol öngyilkosok ügyeivel szoktak foglal
kozni.

Itt azután rövidesen kiderült, hogy Jung 
Imre a közelmúltban egyszer már öngyilkos
sági kísérletet követelt el és akkor

Jakó Ferenc rendőrkapitány volt az, aki 
az ügyével foglalkozott.

Most, a második öngyilkossági kísérletnél 
búcsúlevelet irt a rendőrkapitánynak. Jung 
Imrét holnap hallgatják ki, a vallomása dé
rit majd fényt az öngyilkosság okára.

keresztül feküdt a vizsgálóbíró előtt A sok
száz oldalas vallomási jegyzőkönyvek, szak
értői vélemények és egyéb iratok áttanulmá
nyozása ulán a vizsgálóbíró befejezte a vizs
gálatot és áttette az. iratokat az ügyészségre, 
ahol dr. Szécsy István királyi ügyész, a 
bűnügy referense hozzákezdett a vádirat 
megszerkesztéséhez. Az ügyész reggeltől a

késő esti órákig dolgozott a vádiraton.
Hivatali szobájának zárt ajtaja mögött 

folytatta munkáját.
amely most fejeződött be elkészült a vád
irat. Az utóbbi esztendők monstre bűn- 
úgyeiben készült vádiratok közül is kiemel
kedik ez a hatalmas ügyészi munka:

nem kevesebb mint 300 oldalra terjed 
a Vay-ügy vádirata, amely tizenegy 

belügyi építkezéssel foglalkozik 
cs mindenre kiterjedő részletességgel mondja 
el Top Kázmér, Halassy Géza, kitt ke Kár
mér és a panamaügy többi terheltjének 
szerepét ax építkezések körül

A vádirat elkészülése után most már a 
vádtanács elé kerülnek a bűnügy aktái. A 
vádtanács rövidesen foglalkozni fog a pa
nama ügyével és igy — valószínűleg még a 
nyári szünet előtt.

május végén vagy júniusban főtárgya* 
látra is kerül az építkezési panamák 
bilniigyc. A főtárgyalást értesülésünk 
szerint, Törcky Géza dr. kúriai bíró, a 
büntetőtörvényszék elnöke fogja vezetni, 

a vádat pedig Szécsi István dr. kir. ügyész 
képviseli.

A Vay-ügy főtárgyalásán ar eddigi szerep
lők közül már kevesebben kerülnek a vád
lottak padjára. .4 Hétfői Napló értesülése 
szerint ugyanis többek ellen megszűntetik az 
eljárást. Mint értesülünk.

Gerlóczy Gedeon. Bogdánffy Gésa építé
szek és Wuffka Ernő műszaki főtaná

csos ellen szüntetik meg az eljárást.
Gerláczy és Bogdánffy ellen csalás miatt 
rendelték el a vizsgálatot, ezenkívül Ger- 
lóczvt hűtlen kezelés büntette miatt is vizs
gálat alá helyezték. Gerlóczv és Bogdánffy, 
a vizsgálati indítvány’ szerint a Fehérvár?- 
uti rendőri lakótelep építkezése körül követ
tek el szabálytalanságot és

egymással összejátszva, megkárosították 
a kincstárt.

Wuffka Ernő, aki Gerlóczyval együtt szak
értőként működött a Fehérváry-uti építke
zésnél, — ugyancsak csalás miatt rendelték 
el n vizsgálatot és fclbujlással gyanúsították. 
Most

blronvitékok hiányában szüntetik meg 
az eljárást a monstre bűnügynek ezen 

szereplői ellen.
Vay Kázmér, Halassy Géza és Liftke Kár- 
mérral szemben azonban megvesztegetés, 
csalás és egyéb címeken tovább folyik az 
eljárás.

Egy ismeri temesvári 
orvos özvegye 

felakasztotta magát
Temesvár, április A.

M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnapra virradó éjsxaka özv. dr. 
Schossberger Sándorné, egyik legismertebb te
mesvári gyermekorvos özvegye lakásának elő
szobájában öngyilkosságot követett el:

ai ajtó kilincsére felakasztotta magát.
Reggel a: orvon kis gyermekei fedezték fel édes
anyjuk szörnyű tettét.

Az öngyilkos uriasstony
néhány soros eédolát hagyott hátra, amely

ben azt írja, hogy fél a nyomortól 
és ezért megy a halálba.

Schosberger Sándorné tragédiája az egész vá
rosban osztatlan részvétet keltett. Férje, ar is* 
mert gyermekorvos nemrég hunyt el.

Megvettünk a Fővárostól 
2000 darab különféle régj 

ntáruMrM 
ezeket újjá csiszolva a forgalmiár 
táláért érusltluk 

Szabó fis zanotti 
X.. Kőbányai ut 43;b. Telefon J. KU-SS 
Villamosmegálló az Északi bőmühelynál
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III KEK
Miklós román 
királyi herceg 

a kormányzónál
Csütörtök délben reggelire 

vendégül látja Horthy Miklós 
kormányzót

Miklós román királyi herceg, aki szom
baton Budapestre érkezeti, hogy részt- 
vegyen n Királyi Magyar Automobil Club 
által rendezett autószépftégversenyen, va
sárnap délelőtt egy órakor kihallgatáson 
fogadta Horthy Miklós kormányzó, majd « 
kihallgatás után a román királyi herceg 
résztvett n kormányzó és neje által adott 
villásreggelin, amelyre még hivatalosak vol
tak ílasil Grigorcca budapesti román követ 
és neje, Manolescu ezredes szárnysegéd, Ni- 
kóla* Palangconti alezredes, budapesti ro
mán katonai attasé, továbbá Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök és neje, dr. Vér- 
fess,]/ Sándor kabinetirodái főnök, Károlyi 
Gyula gróf külügyminiszter és neje, Khuen- 
lléderváry Sándor gróf és neje,, vitéz Som- 
kulhy József tábornok és neje, ifj. Károlyt 
Gyula gróf és neje, Almássy Kálmán gróf, 
ifj. vitéz Horthy István, ifj. vitéz Horthy 
.Miklós és vitéz Koós Miklós. A reggelt után 
a kormányzó meghívta Miklós román ki
rályi herceget páholyába a délutáni ló
versenyre.

Vasárnap eslc Miklós román királyi her
ceg ebédel adott n román követségen a 
KMAC vezető személyiségei részére. Este 
9 órakor Miklós herceg résztvett a KMAC 
és Budapest székesfőváros által a nemzet
közi aulomobilversenyen résztvevő külföldi 
versenyzők részére a Gellért szállóban ren
dezett ebéden.

Szerdán délután 5 ómkor a román követ
ségen teára látja vendégül Miklós királyi 
herceg n magyar közélet vezetőit. majd 
utána este Károlyi Gyula gróf külügymi
niszter a Nemzeti Kaszinóban ebédet ad r 
román királyi herceg tiszteletére, 
hivatalosak a budapesti román 1 
neje, a követség többi tisztviselői, 
Teleki Pál gróf és neje, Andrássy 
gróf és neje. Andrássy Géza gróf, 
Héderváry Sándor gróf. Károlyi 
grófnő, a külügyminiszter leánya, 
János gróf és neje, Mikes Ármin gróf. Tán- 
ezos Góbor, Belitska Sándor és neje, bérezi- 
házi Bárczy István és neje, Pró'nay György 
báró, Andrássy Mihály gróf. ifj. vitéz 
Horthy István, Máridssy Zoltán és Almássy 
L:í«zló gróf.

Csütörtökön délben 2 órakor a román 
követségen Miklós királyi herceg reggelit 
ad, amelyen megjelenik Horthy Miklós kor
mány tó is.

Miklós román 
este utazik cl a 

melyre 
követ és 
továbbá 

I Sándor 
Khuen-
Emma 
Teleki

királyi berreg csütörtökön 
magyar fővárosból.

Változatlan idő csővel éa hősülyedés- 
<el. A húsvéti ünnepek setn hozták el az 
igazi tavaszt. Vasárnap és hétfőn barátság
talan. borús volt az idő és husvét hétfőjén 
órákon keresztül permetezett az eső is. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa szerint vál
tozékony idő várható, északnyugatra for
duló légáramlással, sokhelyütt csőnél és hő- 
sülyedésscl.

Gyengélkedik he angol király. Lon
donból jelentik: Az uralkodó állapota to
vább javul, bár még mindig gyengélkedik 
és emiatt kénytelen szobájában maradni. 
i.MTD.

Férfloknek élveiét a borotválkozás, viz, szappan ée 
rr*ct nélkül »t eredeti francia Rizvitc-crémmcl Kapható 
ki», közép é» nagy tubusokban. Drogériák, illatszert*- 
rak és gi ógj»rcrlírok árusítják.

Hogyan lett csalási bűnügy egy ügyvéd, 
egy festőművész és egy gyárigazgató 

üzletébőlautóeladási
Csalás büntette címén indult meg az eljárás 

egy budapesti ügyvéd, egy fesfőművész és egy 
gyárigargntó ellen. A csalási bűnügy egy autó 
eladásából keletkezett és a biintetőlörvényszé- 
ken Mrsiik biró elölt most lóg tisztázódni, 
hogyan keveredett csalási bűnügybe az autó
vásárló és autóeladó ügyvéd és két társa.

Eddig ar történt ebben a bonyolult csalási 
ügyben, hogy dr. Markovién György budapesti 
ügyvédet, aki régebben Erdélyben rendőrknpi- 
lány volt, egy ügyvédiért#

csalás elmén feljelentette.
Feljelentésében azt adta elő, hogy Markoviéi 
dr. tőle egy értékes gépkocsit vásárolt meg 
többezer pengőért. A vételárat azonban nem 
kapta meg, körben pedig az történt, hogy

I — Darányi Kálmán államtitkár szabad-
• aágon. Amint értesülünk, Darányi Kálmán 
I miniszterelnökségi államtitkár. megrongált
• egészsége helyreállítása céljából hosszabb 
■ szabadságra ment.

— A lakáskérdéa részleges megoldása. A 
gazdasági helyzet ma már otthonunkat is 

1 korlátozza, viszont berendezéseink értékesí
tése a lehetetlenséggel határos. Ennek föl
ismerése arra indította a ...Magyar Vacuum 
Clcaner" szőnyeg- és butorberaktározási 
vállalatot, hogy V., Visegrádi-utca 62. számú 
négyemeletes üzletházában a fülkerendszerii 
„Garda Metible” üzletágat ismét bevezesse, 
úgy, hogv mindenkinek módjában áll fül
kéjét lezárni, lepecsételni és berendezését 
nagy érdeklődés mutatkozik,

— Péchy Erzsi az Operaházban. Hétfőn u 
Bohémek Mimi szerepében lépett fel Péchy 
Erzsi nz Operaházban. Hangját intelligensen 
használta, bár a rutinlrozott operaénckesnők- 
kd nem veheti fel a versenyt. Szimpatikus 
megjelenése és játékkészsége a gyérszámu 
közönségnél meleg fogadtatásra talált .

— Managttában újra reng a föld. New 
Yorkból jelentik: Managuából jelentik, hogy 
a földlökések folytatódnak és újabb áldoza
tokat követelnek. Egy beömlő fal öt embert 
temetett maga alá, akik visszamerészkedtek 
hogy házuk romjai alól egy és más holmil 
kimentsenek. Mind a: öten meghaltak. Eddig 
800 halottat temetlek el. Husvétvasárnapján 
újabb borzalmas leletre bukkant a holtteste
ket kereső és eltakarító különítmény. Egy 
kráter partján 40 asszony holttestét találták 
egyetlen -gomolyagban. Ennek a krátertónak 
partján szoktak az asszonyok nagymosást 
végezni és a földrengés nyilván itt lepte meg 
és pusztította el valamennyit. Eddig nem ta
láltak rájuk, mert a holttestek kutatása in
kább magában a fővárosban főig. Most a kör 
nyéket tüzetesen átkutatják és attól tarta 
nak, hogy a halottak száma jelentékenyen 
emelkedni fog. Eddig 20 fosztogatót agyon
lőttek. Egy amerikai tengerésztisztet gép. 
puskaharc során, amely tengerészek és fosz
togatók között lefolyt, a tulideges legénység 
agyonlőtt.

— KI lesz a karcagi képviselő? Mint Kar 
tagról jelentik, hétfőn a kisgazdapárt ülést 
tartott és egyhangúlag elhatározta, hogv 
Csontos Imre, a kerület elhalt országgyűlési 
képviselőjének örökébe Kenyeres -Jánost lép* 
leli fel jelöltjéül.

— Eljegyzés. Nviri Dacsó Irént, Dacsó Emil 
szerkesztő és neje Irányár eljegyezte London
ban Harry Morris, a J. Morri.s and Són# lon
doni .szőrmegyáros cég beltagja.

— Sós Endre előadása a német-osztrák 
vámunió és Magyarország csatlakozásúnak 
problémájáról. Só.i Endre, a kiváló publi
cista. április 7-én, keden este 7 órakor a 
Magyar Cobdcn Szövetség szemináriumi 
előadásainak sorozatában a Magyar Keres
kedelmi Csarnok (V.. Szabadság-tér 12.1 
nagytermében előadást tart „Ml lesz Euró
pával” címen. Fejtegetései során rátér n 
német-osztrák vámunió és Magyarország 
csatlakozásának problémájára is. Az ak
tuális problémákat foglalkozó előadás iránt 
nagy érdeülödés mulatozik.

— Felhívás ■ kitgünséghez! Olasz és francia pcrna- 
stónyeg imitációkkal behálózzák ax esést országot ügy
nökök és art, kit ahogy becsaphatnak, horribilis áron 
eladják. Ezen visszaélések elkerülése végeit elhatárolta 
at egész országban kótismert Grünfeld Testvérek sró- 
njegnagykcrcske.dö cég Budapest, V,. Bátvény-utc:i 
hogy ezen szőnyegeket szenzációs olcsó árakban kőtvrt- 
len a fogyasztéköiönség részére kicsinyben li Árusítja. 
Azonkívül minden fajtájú s minőségű srényegeket. fögaö- 
nyöket, térítőkét, takarókat él bármely e szakmába vágó 
cikkeket április hó IS-ig az eredeti nagybani árakból 
Ifl százalék külön engedménnyel kerülnek eladásra.

— A m. klr. Osrtálysnrsjálék fóelárusitói kérik, hogy 
akik a postán küldött sorsjegyek árát inég nem egyen
lítették ki. Miveskedjenek a megfelelő őssreget meg
illetni. mert a nverrményigény és minden más jog <*ak 
resk ugv biztosítható, ha a sorsjegy ára az előirt 30 fil
lér költséggel együtt a hutás előtt kIcgycnlittctelt. Ha 
azonban, bármely oknál fogva, * sorslegyeket n-m akar
ják megtartani, küldjék azonnal vissza az ilelékes 
helyre, meri a főáruallöknnk nagy kárt okoznak, ha azo
kat nem kapják rlaau.

— A szülői gondok a tavasz beköszönlével remhogy 
enyhülnének, hanem súlyosbodnak, mert a i> a| nehrt 
időkben minden szőlőnek proh’émn. hogviin lássák cl 
permekríket jőminőaégü és praktikus tavaszi ruhákkal 
könnyen megoldható er a kérdés RHehler klaőró'agM 
gsermakruhttiletében. VlUtl-ul «. . Corvin t nzlpalota). 
ho| ■ legjobb mlnó-égű. divatos gyei mekrulták. valsn Int 
tartós és kényelmes gyerrnekapók lutunyosan (ú.árol 
hatók.

Vér-, bőr- ét 
n,mlaet»g,lg*kal 

i ítétet* resttel 
teáiéi MAI este Mrti 

nftl betegen nek ,íalvei- 
mo kúrák. Várvkagálat

Markovién dr. a gépkocsit eladta és as 
autó értékesítésében szerepe volt Kőröst 
István volt gépgyári igar<atónak és Glasr 

Miksa festőmUvéaanek la.
Ar Ügyészség megindította a vizsgálatot a fel
jelentés ügyében én úgy Markovics, mint Kő- 
róni és Glasz ellen vádiratét adott ki csalót 
elmén. Markovin azzal védekezett, 
autót nem bílnős utón értékesítette, < 
joga volt az ügyvédtársával kötött t 
dús értelmében.

A büntetőtörvényszék
e héten fogja tárgyalni 

az autóvásárlásból támadt érdekes 
ügyet.

hogy az 
ehhez neki 
mrgállapo-

csalási

— Kinevezték aa uj jugoszláv hadügy
minisztert. Belgrádból jelentik: Sándor ki
rály ma nevezte ki a kormány uj hadügy
miniszteréi: Sztojanovics Dragomir tábor
nok személyében. Ismeretes, hogy a jugo
szláv kormány eddigi hadügyminisztere 
egészségi állapotára való tekintettel lemon
dott és lemondását a király is elfogadta. Az 
uj hadügyminiszter, aki ötvenhárom éves, 
azelőtt a A irály adjutánsa volt és résztvett 
a világháborúban is. Különösen Verdim vé
delménél tüntette ki magát. Az uj jugoszláv 
hadügyminiszter kinevezését osztatlan szim
pátiával fogadták.

— Háziasszonyok főzővenenye. A magyar 
háziasszonyok egyesületei - és szövetségesei a 
háztartások racionalizálásával kapcsolatban or
szágos főzöversenyt rendeznek, először az egye
sületek és szövetségek keretén belül, majd a 
vidék bevonásával ar egyesületek győztesei ver
senyeznek ..Magyarország legjobb háziasszo
nyai" címéért. A versenyekre értékes tisztelet
díjakat tűztek ki; valamennyi egyesületi nyertes 
tiszteletdijat kap. A versenyeket a Károlyi-palo
tában (IV., Egyetem-u. 6.) az alábbi napokon 
tartják meg az egyes egyesületek: Április 8-án 
d. u. 5 órakor: Katbolikus Háziasszonyok Orsz. 
Szöv.; április 15-én d. u. 5 órakor: Katholikus 
Leányok Orsz. Szöv.; április 20-án d. u. 5 óra
kor: Magyar Gazdaasszonyok Orsz. Szöv.; ápr. 
22-én d. u. 5 órakor: Foederatio Emericana; 
ápr. 27-én d. u. 5 órakor: Dolgozó Nők Lapja; 
ápr. 20-én d. u. órakor: Katholikus Házi
asszonyok Orsz. Szöv.; május 2-án d. u. 6 
órakor: Katholikus Háziasszonyok Orsz. Szöv.; 
május 6-án d. u. 5 órakor: Protestáns Nőszö
vetség; május 12-én d. u. 5 órakor: Tovább
képző háztartási iskola volt növedékeinek szö
vetsége. Országos záróversenyek és dijak ki
osztása 1931 május 30—31-én. Belépés díjtalan, 
vendégeket szívesen látnak. A közönség közül 
azok, akik a verseny nyerteseit helyesen el
találják, dijat nyernek. Tekintettel a verseney 
közhasznú voltára, melyen háziasszonyainknak 
alkalmuk lesz nemcsak házias tevékenységüket 
és tudásukat bemutatni, hanem a gyors és ta
karékos főzés sütés lehetőségeit is bebizonyí
tani. a versenyek — különösen háziasszonyaink 
részéről — nagy érdeklődésre tarthatnak szá
mot.

— A Danába ugrott egy rokkant. Hétfőn 
délután a Templomutca irányában, az óbudai 
Dunnpartról a Dunába vetette magát Németh 
István 27 éves rokkant, akt az Apát-utca 18. 
számú házban lakik. A dunai motoros mentő- 
őrség kimentette, a mentők a Rókus-kórházba 
szálliiolták. — Még egy öngyilkosság történt 
husvét hétfőn este. Wlasánszky Istvánná, hűtő
házi altiszt 42 éves felesége, a Márton-utca 5/a. 
számú házban lévő lakásán, szivenlőtte magái 
és meghalt. Tettének oka ismeretlen. Holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe szállí
tották

— Kellős gázmérgezés. Az Újlaki rakpart 
27. számú ház L emelet 4. számú lakásában 
husvét hétfőjén eszméletlen állapotban talál
ták Szabó Dénesné. született Reismann Mária 
háztartásbeli nőt és húgát, Reismann Klára 22 
éves tisztviselőnőt. A helyszínre érkező rendőri 
bizottság megállapította, bőgj- mindketten 
gármérgezést szenvedtek, a gázcső meglazulása 
következtében egész éjszaka szivárgott a gáz 
és ez okozta a két nő sulyos mérgezését. A 
mentők a szerencsétlenül járt két nővért a 
Rókus-kórházba vitték, ahol megtettek min
dent megmentésükre

— » kedvezményez azfivelnep h Fenyves Áruházban. A 
nagysikerű húsvéti okkasió után újabb akcióval lepi meg 
a Kálvin-téri Fenyves Aruház a vázárlóksyftnséect. 
Ugyanis kedden, szerdán, csütörtökén, pénteken és szom
baton. ezen az S napon, bármelyik szövetből 1 méter he
lyett 1 10 métert szolgál ki a cég. Ezen újabb fantasz
tikus akcióval újból azt mutatja be a Fenyves Aruház, 
hogy nem riad vissza » legnagyobb anyagi áldozatoktól 
sím hogv hűséges vevőkörének legnagyobb elAnvdkkH 
kedveskedjen. A legújabb tavaszi nól- és férftkelmék 
oly nagy választékban és kiváló minőségben találhatók 
föl az áruház asövetosstályán. hoirv ez aa 5 nap feled
hetetlen élménye lesz minden takarékos hölgynek.

X A Morlélet húsvéti száma uj formá
ban, gazdag tartalommal jelent meg. Közli az 
Ufa-szinházak legközelebbi progrnmmjól inti
mitásokat Charlie Chaplin munkájáról, Eliaa- 
belh Bcrgnerről, Conrad VeidlríU és beszámol 
a készülőben levő európai és umerikai film- ' 
produkcióról. Regényrovat, gazdag rejtvény
melléklet és sok érdekes hír egéaziti ki a lapot, 
amely 20 fillérért mindenütt kapható.

MIAMI KÁVÉHÁZ 
Erzsebet-kftrul 39 

Esténk int
Az AFRIKAI d‘*d*,n,*R turnéjuk 
az /V.T 1VL1V/V1 hazaérkezett 

Two-Master’s Hands
vendégszerepelnek

Szolid kdvehdzi árak. Zenés uzsonnák.
 Mérsékeli reggo i árak.

— Titulescu alakit kormányt Románia, 
bán. Bukarestből jelentik: A. húsvéti ünne
pek alatt az egész ország közvéleményét 
kormány lemondása foglalkoztatta. *Mint 
ismeretes, szombaton délután a Minoréscu. 
k ormány lemondott és a király a lcmondáis 
elfogadta, órákkal később a kormány jr. 
mondása után hire terjedi a fővárosban’ 
hogy Titulescul táviratilag hazarendelték 
vasárnapra pedig az a hír került nyilvános’ 
ságra, hogy Titulescu már dezignált mi
niszterelnök is és kormányát a liberális 
párt tagjaiból állítja össze. Hétfő éjszakai 
jelentés szerint Titulescu a királlyal történt 
táviratváltása után a kormányalakítási me< 
bízást elfogadta és holnap, szerdán már 
Bukarestben lesz, hogy tárgyalásait meL-. 
kezdje a pártvezérekkel.

O Fel kell emelni n Pénzintézeti Köznont 
alaptőkéjét. A Pénzintézeti Központ most 
érkezett el működésének tizenőtcjulendö- 
jubileumához, most tartotta meg nz intézet 
jubiláris közgyűlését is. A Pénzintézeti Köz- 
pont jubileuma ismét akfuálitást adott jm- 
nak a hosszú ideje sürgetett követelésnél 
amely visszhangra talált az egész közgazda^ 
sági életben. A Pénzintézeti Központ alap, 
tőkeemeléséről van szó. Amikor az intézet 
megkezdte működését, saját tőkéje közel 
másfélszázmillió pengőre rúgott, ma pedíp 
amikor a Pénzintézeti Központnak még fo’ 
kozottabban kell teljesítenie neínzetgazda- 
sági szempontból oly jelentős, közérdekű 
munkáját, 40 millió pengőn alul van a tő
kéje. Ezzel a tőkével a P. K. csak a legna- 
gyobb nehézségekkel folytathatja munká
ját és ezért indult mozgalom az egész köz
gazdaság! életben az intézet alaptőkéjének 
felemelésére, amely eléggé nem hangsúlyoz
ható, eminens érdeke az ország egész pénz
ügyi és közgazdasági életének. Remény vau 
rá, hogy a hivatalos faktorok intézkedni 
fognak, hogy a P. K. alaptőkéje megfelelő 
módon felemeltessek és a tőkeemelés mi
előbb végre is ha itassák.

O A PK közgyűlése. A Pénzintézeti Központ 
március 30-án tartotta Korányi Frigyes dr. bá
ró ny. pénzügyminiszter elnökléséve! XIV. ren
des évi közgyűlését. A közgyűlésen a pénzügy
minisztert lklódy-Szabő Andor dr. h. államtit
kár képviselte, a budapesti és vidéki pénzinté
zetek kiküldöttei nagy számban jelentek meg. 
Az Igazgatóság jelentését Pásztor Miksa vérér
igazgató terjesztette elő. A közgyűlés tudomá
sul vette ar igazgatóság évi jelentését, megálla
pította az 1930 december 31-iki mérlegel, nmely 
909,725.26 pengő tiszta nyereséget eredménye
zett. A közgyűlés a pénzintézeti üzletrészek 
után az alapszabályszerü, maximális 6 százalé
kos osztalékot állapította meg, a kincstári üz
letrészek után pedig 520,105.43 pengőt, ami 
2.16 százaléknak felel meg.
0 A Magyar Áltnlánns Ingatlanbank rt. Ma- 

darassy-Bcck Marcell dr. báró elnöklete alatt 
megtartotta ezidéi rendes közgyűlését, mely 
részvényenként 12.— P osztalék kifizetését ha
tározta el. Az 1930. évi 5. számú szelvények f. 
évi április hó 4--étől váltatnak be az intézetne! 
(IV., Deák Ferenc-u. 17.), a Magyar Általános 
Takarékpénztár rt. (V., Gr. .Tisza Islván-u. 
8—10.). a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó, 
bank (V., Doroltya-u. 6.) és az östcrreiehislie 
Credit-Anstalt für Handel und Gewerbc (Wien, 
I., Renngasse 2.) pénztárainál.
0 Ab Urlkány-Zsllvölgyl Magyar Kőszénhá

nya Rt. igazgatósága most tartott ülésében el
határozta, hogy az április 14-re összehívandó 
közgyűlésnek javaslatot tesz, mely szerint az 
1930-i üzletév nyereségéből részvényenként ki
lenc pengő osztalék fizettessék.

Minden külön értesítés helyett-
Alulírottak az összes rokonság nevé

ben és fájdalomtól megtört szívvel jelen
tik, hogy forrón szeretett édesanyjuk 

özu. stepR iiRR^cnt 
szül. Kramcr Stefánia

vallásos, áldásos életének 77-ik évében 
folyó hó 5-én délután visszaadta lelkét 
teremtőjének.

Folyó hó 7-én, kedden déli 12 órakor 
kisérjük őt a rákoskeresztúri uj izr. 
temetőben örök nyugvóhelyére.

Budapest, 1931 április hó 6-án.
Eugen Stern Wien, Ljubljann, Székely 
Mór, Maliid férj. Vértes Jcnőné, Székely 
Andor Wien, Székely Zoltán Trbowlje. 
Miklós, Irén férj. dr. Gutfrcund Ferenc- 
oé, gyermekei. Eugen Stcmné szül. Altér 
Olga, Székely Andomé szül. Lackcn- 
bacher Margit, Székely Zoltánná szül- 
Kuney Nlna, menyei. Vértes Jenő, dr. 
Gutfrcund Ferenc, vejei. Ladislana Egon 
Stem, Georg Stern, Gutfrcund Annuska. 
Renalc Székely, Stern Vera, Székely Ka

tóka, unokái. 3
Adjon neki az örökkévaló örök nyugol- 

mát és békességet.
Emlékét soha el nem múló szeretettel fog- 

juk megőrizni.

ö«v. Wagaehál Máriiná Web* Janka M»-
motodott szívvel tudatja, hogy szeretett, drág*

kereitiuri itr. temetőben fogjuk örök nyugalomé 
helyezni.

Gyáztoliilk gyermekei, veje, vaakúi és rokonai. 
Mladen kOWá érte.Ház helyett,
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Bá«ü húsúét 
hétléién a gyulai moziban

Gyula, április 6.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 

jelentése.) Könnyen végzetessé válható pá
nik keletkezett hétfőn délután a bé^ésgyu- 
Iái Király-moziban, amelynek első előadá
sára zsúfolásig megtelt a filmszínház. Javá
ban folyt az előadás, mikor háromnegyed
hatkor

detonáció zaja reszkettetfe meg a leve
gőt és óriási fiistfelhő zudult a néző

térre.
A publikum soraiban óriási pánik kelet- 

(ezett, az emberek egymás hegyén-liátán 
gye keitek a kijárat felé.

A nagy zűrzavarban, amikor asszonyokat
» gyerekeket taposva rontottak az emberek .

ki járati ajtóknak, végre az egyik férfi I óra múlva tudták a tűzoltók eloltani. A pá- 
sszányerte önuralmát és hangos szóval si- nik során husz-harminc ember könnyebben 
rült lecscndesitente a tömeget, amely az- I megsérült.

Különös harc az állatkerti 
igazgató és a vendéglős között

Húszezer pengő kártér lést emel a főváros ellen, 
amiért korán zárják be az Állatkertet

Ar^ta a főváros tanácsa ideiglenesen 
Nádit fíerbertef, Batthyány Ervin gróf
nak, „bögötei iskola" alapítójának egy
kori két bízta meg az Állatkert igazgatá
sával, minden bonyodalom történik a 
főváron intézménye körül, de a legmulat- 
ságosab és a legdrágább mégis nz állat
kerti vfléglő körül kialakult kavarodás.

Hivatalán a fővárosnak két állatkerti 
nagyvendcőie van: a külső és a belső. A 
külső ventoiő bérlője évek óta C.undel Ká
roly, a beíé Kutasig Lajos. A külső ven
déglőt beléjdij nélkül látogathatja a kö
zönség, a bfö területére viszont csak állat
kerti jeggyeíichct bejutni. Ez a vendéglő 
viszont igy isjépszerü: itt tartják nagy kö
zönség előtt nyári szimfónikus hangver
senyeket is.

Igen ám, cs\hogy tavasszal azt tapasz
talta az állatkei vendéglős, hogy esténként 
nincs közönscge.Hamarosan meg is tudta: 
miért! Egyszerűé azért, mert

délután hat rakor Irombitaszóval 
hívták föl a községet, hogy távozzék I 

az datkertbŐl

pörölte a fővárost ötvenezer 
pengő vagyoni kárért.

A szerződés szerint a vendéglősnek igaza 
van és igy a főváros most egyessegi tárgya
lásokat folytat.

Húszezer pengő kártérítést és szerző
dési kedvezéseket már fölajánlottak 

Kutassy Lajos vendéglősnek,
a főváros mindenáron békésen szerelne 

kijutni (bböl a kinos ügyből.
A legnagyobb baj azonban ar, hogy nz 

Állatkert közönsége a folytonos háborgatá
sok és zavarlkeltő rendelkezések miatt 

és egyúttal a pénzlrokat is bezárták. „Lé-I egyre jobban megcsappan. Ha nagyon kel
lek az ajtón se be, » ki'.!“

Ar állatkerti venéglös szerződésére hi
vatkozva, amely szűnt az ö zárórája is 
akkor van, amikor . külső vendéglőé, az 
igazgatóhoz fordult. Az igazgató viszont 
arra hivatkozott, hogj az esti közönség za
varja az állatokat és gr állatoknak nyuga
lom kell!

— Dr. Ripka Ferenc főpolgármester táv
irata a Pesti Izr. Hitkikséghcz. A Pesti Izr. 
Hitközséghez a péntekesti merénylet óta az 
ország minden részéből és a külföldről nagyé 
számban érkének a testvérhitközségek ré
széről a rcszvjttáviratok, amelyek együtt
érzésükről adnik kifejezést a hitközség és a 
merénylet szcríicsétlen áldozatai iránt. Dr. 
Ripka Ferenc ^polgármester Abbáziából a 
következő távirtot intézte a Pesti Izr. Hit
község elnökséghez:

„Megdöbbenésül értesültem arról a borzal
mas merényletről amellyel egv’ szerencsét
len őrült feldúlta templomi ájtatosságukat 
és a gyülekezet falainak életét veszélyez
tette. Fogadják az \ldozatul esett hittestvé
reik iránt érzett ősznte részvétem kifejezé
sét. Dr. Ripka főpolgármester."

— Autógázolás az 'xahelia-ntcában. Husvét 
vasárnapján a Bp. 3S\-18fí. rendszámú autó 
amelyet Nagy Sándor bfőr vezetett, az Iza- 
bcllo-utca 73. számú hÁ előtt elütötte Hévízi 
János 52 éves füszcrkerijkedŐI, aki sulyos sé
rüléseket szenvedett. A sterencsétlenül járt ke
reskedőt a mentők a Rókií-kórházba vitték, a 
gázoló sofőr mellen a rendiség megindította r.z 
eljárást.

11 előadás

II táblás ház

ARIANE
A főszerepben az utólérhetetlen 

után kissé rendezettebben hagyta el a mo
zit. Közben a rögtön értesített tűzoltók is 
megérkeztek, addigra azonban

lángokban állott már a mozi gépkam
rája.

A süni füstből alig tudták kimenteni Lő
rinc: Béla gépkezelőt, aki kezén, lábán és 
fején szenvedett súlyos sérüléseket, úgy
hogy a mentők

haldokolva szállították kórházba.
Ugyancsak súlyosan megsebesült a mel

lette foglalatoskodó segédmunkás is. akinek 
nevét, miután elvesztette eszméletét, nem 
tudták megállapítani. A tüzet, amelyet az 
egyik tekercs meggy u Iá sa okozta, csak két

— Ez igaz, — mondta a vendéglős, — de 
ha az állatoknak nyugalom kell, akkor 
hagyták volna őket ott Afrikában, ahol nyu
godtan éltek. Viszont a főváros ne. csináljon 
vendéglőt az Állatkertben és ne adja bérbe, 
ha az Állatkert az állatokért van — és nem 
a közönségért.

A dolog vége az lett, hogy az Állatkert 
igazgatósága ragaszkodott 
lemhez, a 
hez. és

be is

s

nz á Hátvéde- 
vendéglős pedig — a szerződesé-

Icmetlenül érintette a fővárost, hogy ami 
kor legutóbb az egyik külföldi állam kö
vete. feleségének s társaságának az Állat
kertben adott találkozót, a követet az igaz
gatói rendelkezés értelmében nem engedték 
be az Állat kert kapuján, a társaság pedig 
hosszú ideig izgatott türelmetlenséggel vá 
ra kozott.

— Motoros és teherautó karambolja. A 
Thököly-ut 134. számú ház előtt vasárnap 
délben Ilinkéi Vilmos 28 éves iparosmester 
Bp. 44—755. rendszámú oldalkocsis motor
kerékpárjával, melynek oldalkocsijában Hor
váth Erzsébet 26 éves háztartásbeli leány ült, 
belehajtott az előtte haladó teherkocsiba, 
amely Mendel Károly fuvaros hajtott. A te
herkocsi és a motorkerékpár felborult. A mo
torkerékpáros, a fuvaros és az oldalkocsiban 
ülő lány kizuhantak az úttestre, mindhárman 
sulyos sérüléseket szenvedtek, úgyhogy a 
mentők teljesen eszméletlen állapotban vit
ték mindhármukat a Rókus-kórházba. A 
rendőrség erélyes nyomozást nditott a hár
mas szerencsétlenség okainak megállapítá
sára.

— Elgázolta az autó ■ kerékpárost. Különös 
közlekedési szerencsétlenség történt vasárnap 
délben a Krisztina-körut 113. számú ház elölt. 
Benyovszky Károly 16 éves tanuló kerékpáron 
hnladt a zuttest közepén, amikor cgy 4-es jel
zésű villamos és a Bp. 29—03fí. rendszninu 
autó közé szorult. A sebesen haladó gépkocsi 
eliitöte a kerékpáros diákot, aki lezuhant gé
péről sé súlyosan megsérült a fején és mind
két lábán. A mentők a szerencsétlenül járt diá
kot az Uj Szent Jánns-kórházba vitték, a rend- 
dőrség pedig megindította a vizsgálatot a fele 
lösség megállapítása céljából.

— Az rlektrotheraiikoa nikotinmenlesltés 
megőrzi a dohánygyártmányok karakterét. Ér
dekes előadást tartott dr. Gártncr Károly ve
gyészmérnök. a Dohánylövedék főmérnöke a 
Természettudományt Társulat kémiai szakozz 
tályában a nikotinról és a nikotinmentesités 
problémájáról. Bevezetésül elmondotta, hogy 
a dohány a zegyetlen növény, amelyben az 
>*rős mérgek csoportiához tartozó nikotin ki
mutatható. A dohányban a nikotin almasavhoz 
és citromsavhoz kötött állapotban lelhető fel. 
Évtizedek óta kísérleteznek kémikusok « ni- 
kotlnmenfesltéssel. de esak egyetlen eljárás 
van. amely a dohánygyártmányoknak nem árt 
és ez at elektrothe'mikus eljárás. Ennél az a 
legfontosabb, hogy megőrzi a dohánygyártmá
nyok karakterét. A Dohányjövedék ezért ve
zette he a Nikotex-djárást. amelyet kémiai la
boratóriumiban szigorú ellenőriz. A dohány 
nikotintartalma rendkívül vóltnió. Megállapí
tási nyert, hogy a dohánymagvakban egyálta
lában nincsen nikotin, amely csak az ötödik 
levélben mulatható ki. Dr. Gáitnci előadását • 
tanulságos vita követte.

I ‘‘-Mindig ni gniidr
finom si'é&nnal késeltvc, keményítve és vasalva. Nem tisztítandó, de 

nem w érdemes, mert oly olcsó; ha piszkos eldobjuk.

G darab ■* Í.20
Tehát hordhatunk mindig uj gallért, körülbelül a tisztítás ára fejében, 
nem bajlódunnk tisztítással és megtakarítjuk a gallér beszerzési árát!

Súlyos testísértési vád 
a futballmeccsen történt 
szerencsétlenség miatt

Ki oüoxta Süld fi fános, ax újpestied fi apusának balesetit?
A pestvidéki törvényszék büntetőfanácsa 

most tárgyalta Várkonyi József futballista 
ügyét, akit sulyos testitcrtésscl vádolt nz 
ügyészség. Tavaly májusban

bajnoki mérkőzést játszott az újpesti 
UMTE és az Egyetértés.

A csapatok elkeseredetten küzdöttek 
vezető gólért. Várkonyi József az újpestiek 
centere magához kaparintotta a labdát és 
egészen a hatos vonalig futott vele. Suták 
János, az Egyetértés kapusa kiugrott a ka
puból és rávetette magát a labdára.

A gólt megakadályozta ugyan, de ájul- 
tan, mozdulatlanul maradt a földön.

A mérkőzés megakadt, odasietett a pálya
orvos is és megállapította, bőgj* Suták la-

— Erkölcsbotrány Debrecenben. Bebre- 
cenből jelentik: Az egész városban nagy 
megdöbbenést és izgalmat keltett az a nyo
mozás, amely a legnagyobb titokban folyt 
a rendőrségen. Több névtelen bejelentés 

1 érkezett ugyanis, a debreceni rendőrséghez 
s a bejelentések arról számoltak be, hogy 
beteges hajlamú férfiak valóságos orgiákat 
rendeznek egyes lakásokban. A rendőri 
nyomozás megindult s eddig állítólag 28 
férfi ellen olyan adatokat produkált, hogy 

, ügyüket áttették az ügyészségre. Ezzel 
azonban nem zárult le a nyomozás, hanem 
folyik tovább a az ügyészség a maga hatás
körében folytatja a vizsgálatot.

— Német tanárok Budapesten. A berlini 
Zcntralinslitut für Erzichung und Vnlerricht 
harminc tagból álló tanulmányi csoportja 
Lampe professzor vezetésével látogatást tett a 
Magyar Külügyi Társaságban, ahol a tisztikar 
élén dr. Lukács György ny. miniszter, alelnök 
fogadta a német vendégeket. Részükre Lukács 
György és dr. Makay Miklós a Budapesti Kér- 
reskcdclmi és Iparkamara tisztviselője egyórás 
előadásban ismertették Magyarország kulturá
lis és gazdasági problémáit. A Külügyi Társa
ság a német vendégeket a Parlament ’ Pincéjé
ben villásreggeli vendégül látta.

— Megölte gyermekét, hogy megszabaduljon 
a „szégyentől*-. Győrből jelentik; Szőrei Mária 
24 éves téti leány gyermeknek adott életet. 
Hogy megszabaduljon n „szégyentől" megfoj
totta az újszülöttet és holttestét az udvaron 
elásta. Másnap felfedezték a gyilkosságot és 
Szőrei Máriát letartóztatták. A gyilkos leány
anyát a győri ügyészség fogházába vitték.

— Magyar Semmerlng létesül Budapesten. 
Gróf Tisza István kertváros elnevezéssel igen 
érdekes akció indult meg Budapesten, amely n 
Hűvösvölgyben hatalmas kertváros alapjait kí
vánja lerakni. A Tisza István kertváros rövide
sen a fővárosi publikum legkedveltebb kirán
dulóhelye lesz, mert nz épülő remek villák, szá
zados, óriás fák árnyékában a lehelő legtelje
sebb pihenést fogják nyújtani. Természetesen 
gondoskodni fognak a kertváros lakóinak ké
nyelméről i<{, többek között nagyszerű vendéglő 
épül ujonnnn rendelkezésükre.

— Vízvári Mariska könyvel Irt. Érdekes 
könyv jelenik meg a pünkösdi könyvpiacon. 
Vízvári Mariska, a Nemzeti Szinház kitűnő mű
vésznője, „A konyha művészete" címmel sza
kácskönyvet irt, amely különösen jóízű ételek 
egész seregének készítési módját ismerteti a jó 
polgári konyha keretein belül. A könyv óra öt 
pengő lesz.

— A komornyik cimen magyar film ké
szül német tőkével. A berlini Sonor filmgyár 
ugyanis megvette Zágon István Komornyik című 
darabját, amely a közeljövőben kerül csak 
színpadra — fllmesités céljából. .4 Zágon-darab 
fllmszcenáriumát Nóti Károly írja, a zenéjét pe 
dia Eisemann Mihály komponálja. .4 tárgyalások 
eddigi állása szerint a film magyar prímádon 
nája Eggert Márt ha, a kitűnő fiatal koloratur- 
énekesnő lesz^ férflfőszerepeit pedig Kabos 
Gyula és Szőke Szakáll játsszák. A film felvételei 
május első napjaiban kezdődnek meg Buda 
pesten.

Orkán pusztított cgy japán repülőtéren. 
Tokióból jelenti. A Kiusiu szigetén épült 
tachiarai repülőtéren husvét vasárnapján 
hatalmas orkán pusztított. Az orkán tiz re
pülőgépet pozdorjává zúzott, tiz másikat pe
dig hasznavehetetlenné tett. Harminc ház 
beomlott, negyven pedig erősen megrongá
lódott. A romok maguk alá tömtetek négy 
embert: tizenké t polgári személy többé- j 
kevésbbé súlyosan megsebesült, a kárt több 
mint két millió yenre becsülik, |

n
Havas Ernő 

vezette, azon- 
ászló dr. törvényszéki or- 

A bíróság a tanúvallomás és

pockatörést szenvedett.
A pest vidéki ügyészség sulyos tesfisértés 

vádja miatt
eljárást indított Várkonyi József ellen 

azzal, hogy — ha véletlenül is — Várkonyi 
rúgta meg Sulákot és igy ő okozta a bal
esetet.

A tárgyaláson kihallgatták 
futballbirót, aki a mérkőzést 
kívül Tóth Pál L 
vosszakértőt. u ............_
az orvosszakértői vélemény alapján 

felmentette Várkonyi Józsefet.
mert nem látta bizonyítottnak, hogy ö 
okozta volna a balesetek Az ügyész fcleb- 
bezett az Ítélet ellen.

jelentést 
során a 

Egyesült 
törekvé- 
némef —

— Benes nyilatkozata az osztrák—német 
vámunióról. Prágából jelentik: A nemzeti 
szocialista párt húsvéti kongresszusán Be
nes dr. külügyminiszter részletes 
lelt a cseh külpolitikáról. Beszéde 
következőket fejtette ki: Az 
Európa megvalósítására irányuló 
sekbe bombaként csapott be a 
osztrák vámunióról szóló szerződés. Cseh
ország (létérdekeit veszélyezteti: politikai 
tekintetben, mint az osztrák csatlakozás 
előkészítése. Óhajtjuk és reméljük is, hogy 
mai jószomszédias viszonyunk Német
országgal és Ausztriával nem fog ez akciók 
alatt szenvedni. Ez azonban nem akadályoz
hat annak kijelentésében, hogy a vámunió 
terve, ha mai elgondolásában megvalósít
ják, Európa mai állását súlyosan veszélyez
tetné és a békét nem vinné előbbre.

— Ügyvédi hír. Dr. Bálint Sándor nyug, ve
zető kir. járásbiró Budapesten VII|.. Salétrom
utca 8. földszint 2. sz. alatt ügyvédi irodát 
nyitott.

— öngyilkos vámőr. Békéscsabáról jelen
tik: Herczeg László vámő kötegyáni laká
sán fegyverével szájába lőtt és mire rátalál
lak halott volt. Tettének oka ismeretlen. A 
nyomozás megindult.

— Bernjén István festőművész-növendék 
rejtélyes öngyilkossága. Husvét vasárnapján 
délelőtt a mentőket a szentendreiül vám
hoz hívták. Bénijén Zoltán szigorló köz
gazdász kért orvosi segítséget, aki Buda- 
kalászról sulyos, eszméletlen állapotban 
hozta kocsin a szendendreiuti vámig testvér
fivérét, Bernjén István 25 éves képzőművé
szeti főiskolai hallgatót, aki Budapesten, az. 
Erzsébet királynéul ja 77. számú házban 
lakik. A két Demjén-flvér á húsvéti ünne
pek alkalmával Budakalászra ment szülei 
látogatására és Bernjén István a szülői ház
ban ismeretlen okokból öngyilkossági kísér
letet követett el: megmérgezte magát. A 
mentők a szentendreiül! vámnál átvették az 
eszméletlen fiatalembert és beszámították a 
Rókus-kórházba. Még nem tért eszméletre 
és a rendőrség nem tudta kihallgatni ön
gyilkossága oka felől.
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S ZI Mi t z - MOZI 
Kényszerszünet az Operában

Husvélvasárnap este a tűzoltóság félórára 
felfüggesztette az Operaház előadását

jvét vasárnapjón ünnepi közönség 
gyűlt össze nr Operaház nézőterén, akik 
élvezettel hallgatták „Parasztbecsület*4 elő
adását, amely nz est második műsor számi, 
volt. Utána a „Pesti karnevál" egy'úvoná- 
sós táncjáték következett volna, de ebbe 
különös módon szólt bele a tűzoltóság. Az 
történt ugyanis, hogy az egyik tűzoltó ész 
revette, hogy a színpadon a megengedettnél! 
kevesebbet mutat a viznyomásmérŐ, gyor
san jelentést tett az ügyeletes rendőrtiszt- 
s iselőnek.

aki mindaddig nem engedte frlhuzatni 
a harmadik egyfelvonásos függönyét, 
ameddig a színház víznyomóba nem 

teljes.
Izgatott hajsza indult szakemberek után az 
Operaházban, akik végre előkerültek és i 
megállapították, hogy az Operaház Hajós
utcai oldalán fekvő vízhálózatban műhiba 
történt ét ezért a csövekben nincs meg a 
kellő víznyomóé. Gyors és eredményes haj
sza utón előkerültek a vízmüvek emberei,

P Törzs Jenő Vaszary Piroska Szokolay Olly

| viharos nászélszaha
Magyar Színház Minden este 8 órakoj

» Viharos kacagás
N Z. Molnár Pét hő Tamássy Lívia

SZÍNÉSZ az árbocon 
avagy ötven „fehér holló" garázdálkodása ? a dunamenti községekben

Nagypéntek a színészek napja. Minden szín
ház zárva van s a színészek ezt a kivételes 
alkalmat minden évben az ünnep komolyságá
val nem egészen egyező módon a legvigabb 
tivornya, ezer tréfa és vicc keretében ünnepük 
meg. Van egy tórsaságuk. a „Fehér holló", ame
lyet néhai Környey Béla és Szerémy Zoltán 
ainpitolt. A „Fehér holló" minden évben nagy
pénteken hnjót bérel és tagjaival — szigorúan 
csak férfink! — kirándulást rendez. Az idén is 
mintegy őtvenen gyűltek össze a hajón, amelyet, 
mint minden évben, most is Lázár kapitány 
vezetett. A kapitány ur jellegzetes alakja a 
dunai életnek. Mindenki ismeri nagy, fehér két
felé álló oldalszakállát, amely akkor még rozs
dát fényben ragyogott, amikor első útjára vitte 
« „fehér hollókat"

Ezt kell előre bocsátani azért, hogy megért
sük az elkövetkezendőket.

Szerémy Zoltón, a „Fehér holló" főkonzula, 
a hajó indulásakor éppen nagy ceremónia köz
ben vette át a hajó kulcsait Lázár kapitánytól. 
amikor a PálfTy-téri hajóállomáson hirtelen 

öt Lázár kapitány vöröses pofaszakállal 
rontott fel a hajóra 

ét körülugrálták a kapitányt.
— Papa, papa, vigyél cl minket is! — kiál

tozták és a szegény Lázár kapitány megrökö
nyödve nézte öt élclhü mását, akik természete
sen kimaszkirozott színészek voltak, még pe
dig Gárdonyt. Pártos, Bárdi, Sarkad! és Dózsa. 
A hajó természetesen majd „megrepedt" a ka
cagástól, Lázár kapitány alig tudta összeszedni 
magát a meglepetéstől. Ezzel a kitűnő hangulat
starttal indult útjára a „Fehér holló".

A hajón persze nyomdafestéket nem tűrő 
viccek és tréfák özöne indult meg. miközben a 
tagok elérkezettnek látták nz időt a „vésztör 
vényszék" megtartásátAr első vádlott Keleti 
László, az ismert kómikusszinész volt, akit tár
sai árulással vádoltak, mert ar ismert és nagy
port felvert „Halotti bestéd" című tréfájával a 
zsidó hitközség illetékes köreit beavatkozásra 
kényszeritette,

De jaj volt nz árulónak. Fctschauer Attila, nz 
Ismert vlvóbajnck, a „Fehér hollók" egyik dísz
tagja volt a védője aki igy védte „áldozatát":

— Ne törődjenek vele, ez egy szegény hülye, 
értelmetlen, névnélküli ember, stb. stb.

Hogy nz ügyész, Badó Sándor mit mondott 
lóin, art jobb le nem Imi. ellenben n vésztör
vényszék ítélete annnl Inkább példát statuáló 
volt.

n haauót azanztcioia:

JimésJill
a legnagyobb operettsiker a

Ulgszlnházban

akik dacára a husvét ünnepének, azonnal 
munkába fogtak, hogy az Operaház előadá
sát ne kelljen végleg megszakítani. Mintegy 
félóráig dolgoztak a vízcsőhálózaton, ame
lyet sikerült megjavítani.

Közben a közönség nem tudta mire vélni 
a hosszú szünetet és izgatottan tárgyalták 
egymás között a vélt okokat. Talán a Do
hány-utcai merénylet hatása alatt

sokan rémhíreket kezdtek suttogni a 
nézőtéren,

amely természetesen igen gyorsan reagált 
mindenféle képtelen kombinációra. Általa 
nos megkönnyebbülés vett erőt a közönsé
gen, amikor jó félóra múlva felhuzódott a 
vasfüggöny, megszólalt a gong és megkez
dődött a „Pesti karnevál" előadása. A? 
Operának mindenesetre gondoskodni kellett 
volna az előadás megkezdése előtt arról, 
hogy a műszaki berendezése rendben le
gyen és hogy az előadást ilyen hibák ne 
akadályozhassák meg.
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a mit sem sejtő Keletit ugyanis markos mat
rózok ragadták meg, fölvonszolták az ár- 
bócra és mintegy hat méter magasan a 

fedélzettől kikötötték.
Oltcsüngött szegény Kelet' az ég és a víz kö
zölt. míg társai lágytojással dobálták meg a 
„hitszegöt". Hogy a kitűnő kémikus milyen 
mulatságos lehetett az árbocon, azt a „Fehér 
hollók" tagjai most sem tudnák elmondani, 
mert „hogy erre gondolnak, nevetőroham fogja 
cl őket.

Ilyen és hasonló mulatságok közben siklott a 
hajó fölfelé a Dunán, a környékbeli falvak nagy 
megrökönyödésére. A hajó szinész-„kapilánya“ 
ugyanis Leányfalu közelében az egyik sváb 
községnél „álljl"-t vezényelt, a hajó horgonyt 
vetett és egy távcsövei kiszemelt réten

az ötven színész megrendezte a salzburgi 
ünnepi játékokat.

Hogy ez milyen körülmények között ment 
végbe, azt elképzelni is nehézl

A tréfa ugy látszik, nem ismert határt, vala
honnan szekeret szereztek, tüzoltósapkát és 
trombitál. így

vészesen harsonázvn és kiabálva rohantak 
keresztül a falun.

ahol a község népe nagy megrökönyödéssel bá
multa a jókedvű társaságot, amelynek majdnem 
kellemetlen kalandja is vojt. A sváb legények 
ugyanis összeálltak, hogy kiverjék a faluból a 
szörnyű csendháborítókat! Csak a hajó adott 
biztos menedéket a legények ellen!

Szentendrén volt aj ebéd, ahol azután több 
humoros felköszöutő utón Pcthes Sándor föl
csapott idegenvezetőnek és

skótnak öltözve, angolul mutatta meg a vá
roska nevezetességeit az ötventagu társa

ságnak.
Az bizonyos, hogy Szentendrén régen volt ilyen 
idegenforgalom, Pcthes minden szatócsbolt ki
rakata előtt megállt és angol halandsa-magyará- 
zatot tnrtott, ugy, hogy Csortos Gyula könnye 
is kicsordult neveltében. Volt mit nézni a város 
apraja-nagyjának. akik nem tudták elképzelni, 
hogy milyen szól fújta ide ezeket a különös 
idegeneket.

Ilyen mulatságok után nem csoda, ha este 
nyolc órakor félholtan érkezett haza ez a szi- 
nészlársaság, amely egy egész évig gyűjti az 
ötleteket, amivel a következő nagypénteken 
amúgy islcnigazában elmulathatnak — egymás 
közölt.

Premier után
VIHAROS NÁSZÉJSZAKA. A Magyar 

Színház büszkén hirdeti, hogy a sikerek 
színháza. Több darabja egymásután a leg
nagyobb és a mai világban szinte szokat
lan sikerrel került színre és az idén nem is 
volt ritka a jubileum az Izabella-téren. 
Éppen ezért mór előgezett jókedvvel ül be a 
közönség a Magyar Színház nézőterére, 
mert majdnem biztos benne, hogy ismét 
jól fog mulatnil A „Viharos nászéjszaká"- 
ban a közönség nem is csalódik. Ami kaca
gás, jókedv — no meg egy pikantéria bele
fér egy darabba, azt mind Ízlésesen szerví
rozva kapjuk ebben a viharos nászéjszaká
ban, amelyhez az éjjeli zenét a viharos 
taps és kacagás szolgáltatja. Elsősorban a 
jótollu iró-rendező: Vaszary János érdeme 
ez az uj magyarszinházi siker, amelynek 
szinészgárdája, élén a vendég Törzs Jenő
vel (aki nagyszerű bravúrral viszi az elő
adást), Szokolay Ollyval, ezzel a szép, ele
gáns, jóhangu és remek táncos primadon
nával. az ellenállhatatlan humoru Vaszary 
Piroskával, a rendkívül szinpatikus és te
hetséges Palotás Irénnel, a jó Haraszti Mi
éivel, a folyton fejlődő, tehetséges Tamássy 
Líviával, a remek Z. Molnárral és a most 
előnyösen feltűnt Pethő Zoltánnal, rendkí
vül sok tapsot kapott a premieren és a hús
véti előadásokon.

JIM ÉS JILL. Egy sereg angol szerző 
összeállt, hogy Írjon — «!7J7 semmit. Mert 
mindent láttunk a Vigszinház „Jim és Jill 
operettjének előadásán, csak darabot nem. 
A „Jim és Jill" mindenütt mint revükeret 
került színre és igy is aratott sikert. A 
Vigszinház ízléses mértékkel a revüt ope
rettre mérsékelte, amelynek primadonnája 
az utolérhetetlen és a maga nemében egye
dülálló Gaál Franciska, ez az üdítően te
hetséges nő, akinek csak a színpadra kell 
lépnie, hogy minden megbocsáttassék neki. 
Az operett másik értéke Latabár Kálmán, 
aki egv kis világvárosi levegőt hoz magával 
a Vigszinház színpadára. Hogy remekül 
láncol, nem most először állapítjuk meg 
róla. A többieknek: Hegedűs Gyulának, Jávor
nak, Somlónak, Fejes Terinek és a kitűnő 
táncos Lenkey Magdának nem jutott jó 
szerep. Bródy István rendezése tökéletes és 
a Vigszinház színpada (eltekintve a máso
dik felvonásbeli disszonáns kórusjelenet- 
töl), mintaszerűen szép! A közönség sokat 
mulat és tapsol a Vigszinház operettelöadá- 
sain.

HAJNALI CSÓK. Farkas Imre, annyi édes
bús romantikáju operett dicsőséges szerzője 
most átnyergelt és kalandoroperetlct irt. Moz
galmas színpadot varázsolt elő felvonásról- 
felvonásra, amelynek keretében jó helyzetek, 
kitűnő énekszámok és kellemes muzsika vál
takoznak. Lábast Juci és Szedő Miklós hang 
bán, játékban egyaránt méltó partnerek. Nagy 
sikerű is volt. A humort a rendkívül bájos és 
finom Kun Magda (nki a Városi Színház üd 
vöskéjévé nőtte ki magát) és a boszorkányos- 
lábú Erczkövy László szolgáltatják. Jutott 
taps Szirmai Imrének is bőven.

LIPINSZKÁJA A TERÉZKÖRUTIBAN. 
Salamon Béla kis színháza elhozta a tavasz 
nagy attrakcióját Budapestre: Dela Li- 
pinszkáját, ezt az utolérhetetlenül ragyogó 
dizőzt. akit a budapesti közönség tavaly 
óta sem tudott elfelejteni Csupa báj, csupa 
humor, ötlet és tehetség ez a nő, aki egy 
félórán át ugy játszik a közönség nevetö- 
sirú értékeivel, ahogy csak akar. A műsor 
másik sztaiji természetesen Salamon Béla, 
nki kél «*mtk bohózatban csinál akarat
lanti is konkMrrepciál Lipinszkájának. 
(Különösen jó fikUcxr. amikor Chaplin- 
maszkhan jön a színpadra és néhány moz
dulatával pontosan karrikirozza a nagy 
filmsztárt.) A műsor közkatonái közül ez
úttal Komlót Vilmosé minden elismeré
sünk, aki ismét megmutatta, hogy egyik 
leghasználhatóbb színésze a népszerű ka
barénak. (8. Z.)

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

Magyar Kir. Operahíit Sába ItirilynSíe (A bériéi) 
Nemiell SilnhAi: Magyar Passió 
Nemietl Stlnhái KamarasiinhÁja: Bunbury (%8). 
Városi Stinhói: Hajnali csók (H8).
Vigsiinháii Jim é» Jill (8).
Belvárosi Silnhát: Aranyóra (8).
Magyar Silnhái: Viharéi násréjwaka (8). 
Fővárosi Operellstinháat A harapó* férj (8). 
ül Silnhán A csásiár katonái (8).
Andrássvutl Silnhái; Tihamér, Magdaléna és kabaré (9). 
TeréikSrati Stlnpadi Lipinskája és kabaré (9).
Bethlrntéri Stlnpadi Kegyelmei uram! és kabaré 

í’.afi. ’A9).
Komédia Orfeum: Áprilisi mösor (9).
Hoyal Orfeum: Bea Zoltana, varieté itb. (H5, v*9).

A színházi emberek legnagyobb csodálko
zására az egyik estilap húsvéti számá

ban a Fővárosi Operettszinháznak egy köz
leménye jelent meg, amelyben a színház be
jelenti, hogy péntektől kezdve a Csodabárt 
játssza. A Harapós férj sikere miatt érthe
tetlennek látszott a Csodabár reaktiválása s 
éppen azért utánajártunk, hogy mi van e 
különös közlemény mögött.

Ismeretes — hangzott n felvilágosítás —, 
hogy Dayka Margit hetenként kétszer az 
Aranyárát kénytelen játszani a Belvárosi 
Színházban és ilyenkor a Konto X. cirnü 
darabot játszottuk. A Konto X. iránti érdek
lődés azonban annyira megcsappant, hogy a 
színház arra gondolt, hogy helyette heten
ként kétszer a Csodabárt illeszti műsorába és

a színházi iroda ezt előjegyzésbe is vette. Á 
terv azonban megváltozott, mert a közönség 
olyan szeretettel ragaszkodik a Harapós 
férjhez, hogy kénytelen volt a színház a 
hiányzó heti két estén is a Harapós férjet 
műsorába illeszteni. Ez annál is inkább si
került, miután Dayka Margit helyett alkal
mas szereplőt talált a színház Ferenczy Ma- 
rianne személyében. A színházi iroda azon
ban nem értesült erről az uj fordulatról, ha
nem elküldötte a műsorjelentést a lapokhoz, 
amelyek azt természetesen kinyomtatták. 
Szó sincs róla, hogy a Harapós férj le
kerüljön a műsorról, sőt ellenkezőleg: most 
már minden este fogja a színház játszani.
AJ otnár Ferenc Pesten töltötte a husvétot. 
1 A Baráti köre természetesen hajnalig ült 
körül a nagy irót, aki egymásután mondja a 
legérdekesebb színházi bon mot-jait. Egy a 
sok közül:

— Hallottam, hogy szenzációs u] munkc 
jelent meg a pesti könyvpiacon.
- !tf
— X Y. színházigazgatók megírták 

„Szinházalapitás kiskátéját" ...
Tkehát azért van valami ebben a „Csodabár 

bán is. A Fővárosi Operett színház ugyai 
tárgyalásokba bocsátkozott Giovannivul, 
.zsebtolvajok királyával", hogu ez a kiváló 
tista lepjen fel a Csodabir keretében a ' 
városi Operettszinházban. A tárgyalások rl 
folynak és nagyon valószínű, hogy a Harcs 
férj után a Csodabár kerül újra színre — ■*- 
vannival a főszerepben.
T smert régi pesti színész és rendező hu>n- 

•* ötéves jubileumát ünnepelte meg rnciél- 
előtt a Bethlentéri Színpad. Iványl De^> a 

színház főrendezője volt az ünnepelt, elég 
ünnepség keretében először a Bethlenié tár
sulat nevében Szentiványi Kálmán, majtf kü
lönböző egyesületek részéről dr. Sándoroddá 
és Sándor József üdvözölték a közkedv jubi
lánst. Ezekután megkezdődött a jubile1! elő- 
adás, amelyen a színház tagjain kivülKornai 
Berta, Sarkadi Aladár, Komlós Vilm> Badó 
Sándor, Feleki Kamill és még igen éan le
léptek. A közönség zugó tapsokkal jód hozzá 
a kedves szinészünnepélyhez. /
J\Tagy gyásza van a Berky-Gózoidőzaspár- 

nak. Husvét hajnalán med^t Berky 
Lili édesanyja, özvegy Berky Féltené szü
letett aszódi Tóth Amália. Azdös uriasz- 
szonyt hetvenhetedik évében, fi>id szenve
dés után érte utói a halál. Keien délután 
négy órakor fogják temetni a prepesiuti te
mető halottasházából. Szinés és művész
körökben nagy részvét nyíl ifiül meű a~ 
anyját bálványozó Berky Lilpánt.
A Hoyal Orfeum áprilisi fasorának szen- 

zációja Bea Zoltano, np Zoltán Bőske, 
a táncos világsztár, aki ml évek óta a leg
nagyobb attrakciója a kiflid! varieté-szín
padoknak és akiről külö cikkben emléke
zünk meg. A Royal Orfam egyéb artista
számai is pompásak. A fa(iyar magánszá
mok közül Sándor Stefi brilUáhs előadó
művésznő és Weygand jibor érdemlik meg 
elismerésünket.

Filmpranierek
A húsvéti ünnepek! a filmszínházak ter

mészetesen legnagyolb slágereikkel siettek 
kiszolgálni közönségiket. Elsősorban téri 
mészetesen a Kanara filmszínházban be* 
mutatott

„NAGYVÁROSI FÉNTEK" 
cirnü Chaplin-filmről kell sjólanunk, amely 
a maga nemében sohasem álmodott meg
lepetés. A film meséjét, anéjét Chaplin 
irta, ő rendezte s játssza a főszerepét is s 
ezzel talán mindent el is pondtunk. Chap
lin a film általánosan elismert cézára, aki 
nem gyári tömegárut jrodukál, hanem 
megteremtette a film mberi költészetét. 
Chaplin közel két évig ksziilt erre a film
jére, amelynek minden Jöckájára uj és uj 
varázslatként tűnik fel. Minden jelenete uj 
hangulat és szin és —amit sohasem sza« 
had Chaplinnél elfelejfni: — a legneme
sebb költészet. Bátran állíthatjuk, hogy et 
a filmje az egyik legHimorosabb, de egyút
tal a legmélyebb alküás is. Egy szegény 
csavargóról van szó, akit egy szegény vak 
virágárusleány gazd/g urnák, mecénásá
nak hisz. Ez az eseten slemil-flgura még » 
börtönt is vállalja fzért, hogy a leány visz- 
szakapja a szemevíágát. Az a jelenét, ami
kor a már látó ^ány megpillantja álmai4 
nak vélt lovagját a toprongyos Chaplinben 
és Chaplin fájdalmasan, vágyakozva, re
ménykedve és aözatosan visszanéz rá: a 
legnagyobb élmAiyek egyike, amelyet senki 
sem nézhet száraz szemmel. A Kamara 
filmszínházban természetesen gyakorink a 
nyilfszini tapsok, amelyek egy-egy jelene
tek külön és ónálló sikerét pecsételik meg. 
És hogy napokra előre elfogynak a jegyek* 
az természetes. Mihály István feliratai mü* 
'észien egyszerűek és ízlésesek.

A hét mástk nagyon megbecsülendő művészi 
filmje a Fórum filmszínházban pereg

^LBIANE**
címmel. Claude Anet regényének filmváltozata 
ez, amelynek’ címszerepét Európa legnagyobb 
drámai sztárja, F.lisabelh Bergner játssza. Ez a 
film nem trákkőkön és nagyszerű hatásokon 
épült. Á szereplők minden mozdulata maga a 
művészi tökély. EHsabeth Bergner hatalmas 
egyénisége a törékeny, gyenge, kislángot testé
ben l.t lenyűgözve tart minden nézőt. A német 
diáklánynak ét orosz nagyhercegnek szerelmi 
regénye, nmely mögött a modern fiatalság. « 
mai Berlin élete forrong, a legfinomabb és £ 
leghangulatosabb történetek egyike.
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autónapló
♦ MotarnapáKptr, motorcsOnah 6» aulatlka 4 

Husvét hétfőién tartották meg 
a Városligetben a nemzetközi 

autószépségversenyt
A kormányzó és a miniszterelnök Sváb Károlyné A. D. R. 

kocsijára szavazott — Miklós román herceg is résztvett 
kocsijával az autószépségversenyen

K közönség nagy érdeklődése melleit husvét 
hétfőjén délelőtt rendezték meg az autó- és 
motoroshét keretében a negyedik nemzetközi 
autószépségversenyt a Városligetben. A ver- 
senyt a KMAC, a BSE, a MAKÓÉ, és az Ur 
vezető egy (ütésén rendezte.

A társadalmi élet számos előkelősége jelent 
meg az érdekes és bizarr autófelvonuláson, 
amelynek lefolyását maga a kormányzó is 
végignézte, feleségével és fiával együtt. A kor
mányzó díszpáholya mellett gróf Bethlen 
István helyezkedett el, feleségével együtt és 
mindannyian nemcsak csöndes szemlélői, 
hanem

szavazatukkal élénk résztvevői is voltak a 
versenynek.

Érdekes, hogy
ug.v a kormányzó, mint a miniszterelnök 
Sváb Károlyné Austro-Daimler kocsijára 

szavaztak.
A kormányzón és a miniszterelnökön kívül 
ott láttuk az érdeklődő közönség soraiban 
majdnem teljes számban a budapesti kül
képviseletek tagjait. Ezúttal a román követ is 
eljött a versenyre, mert hiszen azon nem ki
sebb személyiség vett részt, mint Miklós 
román királyi herceg, Károly király öccse, aki

Duesenbcrg kocsijával szaladt végig a 
tribünök előtt-

Az Osztrák Motorklub kétszáz motorkerék
páros résztvevője és az osztrák Autóklub tag
jai negyven kocsival jöttek a pesti Concours 
d’Élégance megtekintésére. Délelőtt tiz órakor 
nagy feltűnést keltettek az osztrák vendégek, 
amint Hild Károly titkár vezetésével felvonul
tak.

Élénk tapsvihar zúgott fel úgyszólván min
den kocsi elvonulása után, mert ilyen sok szép 
autó még nem vett részt a szépségversenyen, 
mint a husvét hétfőin. Csak az volt a kár, 
hogy a verseny végén szitálni kezdett az eső. 
Nagy izgalommal várták Titkos Ilona szerep
lését, akit a „szinlap** utasként hirdetett. A 
prfnMidonnának egy krémszínű Maybach-kocsi 
val kellett volna indulnia, azonban lekésett az 
,.előadásról1* és csak a publikum zsöllvesorai- 
ból szemlélhette végig a kocsik felvonulását 
Meg kell állapítani, hogy az autó a primadonna 
nélkül is nagy sikert aratott. Nagy taps hono
rálta a Balogh József és fia, valamint a Nagy 
Géza magyar karosszériagyárosok igazán min
den elismerést megérdemlő kocsijait. Külön 
érdekessége volt a versenynek az a gyönyörű 
amerikai, magyar karosszériás kocsi, amelyet 
a kormányzó fia: ifjabb Horthy Miklós veze
tett. Sorban egymásután következtek ezután 
Wolfner László sportkocsija, Hültl Hümér 
egyetemi tanár 0. M. Superba-jn, gróf Beste- 
tich György Dilambdája gróf Almássy Imre 
Kellner Alfréd vezette Chrysler-je — mind tap
sot kapott. Valamennyinek karosszériáját Nagy 
Géza gyáros készitette.

Lyka Istvánná sárga Bupa/fí-koc'sija. a hosz 
szu sorban elvonuló Steyr-, Dclage- és Renault 
kocsik élén

a montccarlól csillagtura győztes kocsija 
haladt, amely Hector Petit angol ver- 

versenyzőé.
A Gráf és Stifft gyár is méltóképpen képvisel 
tette magát a versenyen, két csodaszép színe
zésű kocsijával és büszke méltósággal felvo
nult az autók királya: a Rolls Roycc is. A ver
senyen résztvevő Rolls Royce-aulő a híres

Enyhe tél, hűvös tavasz
Mindenkinek fájnak a lábal

A különös tavasz, mely idén uralkodik, leg
nagyobb ellensége a lábaknak. Ilyenkor mutat
koznak a lábak égető érzései, fáradt, ólom
nehéz és zsibbadt lábak, gyulladásos fagyási 
bánlalmak. A tyúkszemek különösen sajognak, 
a bütykök nyilainak és megnagyobbodnak, 
boka- és reumatikus fájdalmak lépnek fel.

Egyszerű és nem költséges módon egycsa- 
pásra megszabadulhat ezen bánlalmaktól. Áz
tassa lábait vagy 20 percig jó meleg lábfürdő
ben, melyben előzőleg egy evőkanálnyi Szent 
Rókus lábsót feloldott. Keletkezik jótékony, 
oxigéndús, tejszerfl lábfürdő, mely megszaba
dítja a lábat az összes kínzó érzéseitől. Hosz- 
szabb áztatás megpuhítja a tyúkszemeket és a 
bőrkeményedéseket annyira, hogy azok kés 
nélkül, könnyen eltávolíthatók. A Szent Rókus 
lábsó a legelhanyagoltabb lábakat is tökélete
sen rendhehozza. 1 nngy csomag ára P 1-28, 
kapható gyógyszertárakban és drogériákban. 
Ha valahol nem volna, forduljon közvetlenül a 
Szent Rókus gyógyszertárhoz, Budapest, VII., 
Rákóczi út 70.

SÁNDOR
... •• téraénét azerezza t>«.
»V, Raromermajer K. u. 1, Központi városMaa 6rü.etében

osztrák iró: Hugó von Hoffmansthal kocsija 
volt.

Az ötvenhárom slarlszámu Sfeyr kocsit nem
csak azért tapsolták meg, mert az autó, hanem, 
mert a „soffőrje" is igen szép volt. A kocsi 
volánjánál ugyanis Tasnády Fekete Maria, az 
idei Miss Magyarország ült. Utána rögtön a fő
kapitány leánya1 Bezegh-Hustágh Morzsa kö
vetkezett Sleyr-kocsiján. És ki tudná számba- 
venni a rengeteg szép kocsit, amelyek még 
elkápráztatták a nézősereg szemét: a külön
böző kategóriákban felvonuló Fiat-kocsik, az

Budapest, V., Vilmos császár üt 28. sz.
Telelőn: Automata 273—20, Automata 273—28, Automata 273—29

Két magyar és három külföldi 
győzelem

a vasárnapi III. Grand Prixen
Husv4l vasárnap reggel, ködös, hideg csőben 

futották le a harmadik magyar Grand Prix-t a 
Városligetben. A nézők tízezrei vontak kordont 
a verseny útvonalán, amelyet a rendőrség vé
gig lezárt A verseny startja és a cél a Wein- 
gruber-pavillon elölt volt, ide érkezeit meg a 
kormányzó is, József főherceg és külön dísz
páholyában helyet foglalt Miklós román her
ceg is.

Elsőnek a 175 köbcentiméteres kategóriában! 
indultak heten. Közülük azonban csak ketten 
futottak be a kiirt időn belül. Zboray, Boh 
mann, Hóra Nándor váltakozó szerencsével 
űzték egymást, mig a végén

Zboray elsőnek jutott át a célon.
A 250 köbcentiméteres kategóriának kilenc 

indulója volt, de a limit időn belül csak négy 
versenyző érkezett be. Ebben a versenyben gi
gászi küzdelem folyt a résztvevők közölt. A 
magvarok a híres svájci Torieellivcl álltak 
szemben, aki — bár a start utáni fordulóban 
negyven másodpercet veszített — a második 
körben veszteségét már behozta,

az élre került
és a Kiss Lászlóval vívott izgalmas küzdelem 
után — guőzött is.

Tiz perc szünet után a 350-es és 500-as kate
gória következett, amelynek huszonegy indu
lója volt Nem volt könnyű a hatalmas csapa
tot el. -rfoltatnl. Balázs Lászlónak mégis sike
rült. A start után óriási izgalom vett erőt a né
zőseregen, mert

etekben a kategóriákban indultak a leghl-

Pneumatikok 
Autófelszerelések 

Amerikai alkatrészek 
dús választékban, leszállított áron Hagy Jözsemái. vi. andrauy-ui 84.

Telefon: 22t-97.

V. .4. G autói, Berecz László Reo-kocsija, gróf 
Karácsonyi Jenöné Minervája, Mariu Buta 
lescu Chrysler- je, Sturdza hercegnő Fiat-ja, 
Szemere István Dilambdája és a többiek vala
mennyien. A Concours d’Élégance zökkenés
nélküli, sima lebonyolításáért meg kell di
csérni a rendezőséget.

Kálmán Sándor.
Hétfőn este félnyolckor ült össze a zsűri 

nagysárosi Lenz Albin tábornok, gróf Bona- 
cossa Albert, W. E. Bradley, Brunsurick 
György, Falus Elek, Kádár Imre, André Latour. 
Pogány Móric, Síró György, Srödy Szilárd, 
Társ Tibor, Usefty Béla dr. és Georg von Zeidt 
Uíitz részvételével, hogy meghozzók a döntést.

A zsűri a következő kocsikat tüntette ki:
Aranyzászlót nyertek: Morris Tulsh (Lancia), 

Schwáb Károly (A. D. R. 8), Imperial Rt. 
(Buick). Nagy Géza (Lancia), gróf Almássy 
Imre (Chrysler), Miklós román herceg (Due- 
senberg), Graff und Stift, Maybach, Steyr, dr. 
Kálmán Ernő (Lancia).

A közönség diját Alfréd Pongrác Mavbach 
kocsija nyerte.

Ezüst zászlót nyerlek: Maybach, Graeff und 
Stift, gióf Zclensky Róbert (Minerva), Sleven 
Pongrác (Reo), Macht Pálné (Dclage), Schle- 
singer Ernő (NAG), Serényi Richárd (Buick), 
Steyr, Alfréd Pongrác (Maybach), Gusll Schieb 
(Mercedes Benz), C. Walthcr Andreáé (Brenna- 
bor), Nnthusius Hans (Wanderer), Szemere 
István (Lancia). Winler Ernő (Mercedes Benxj 
és Jcrzsik István (VMV).

resebb külföldi versenyzők:
Gaycr. Bálimon, Uróic, Bullus, Dodsen, Bac 
kér. Runtsch. Rögtön a start után Bullus kerül 
az élre. í gy látszik, hogy Dodson rettentő küz
delem után behozza, azonban végül mégsem 
tud előretörni. Runtsch gyönyörű formát mulat 
vagy huszonnyolc körön át. azonban villatörés 
miatt ki kell állnia, de márkatársa:

Bullus ekkor már biztosan vezet N. S. U.- 
gépével.

A győztes Bullus különben uj pályarekordot 
is állított fel, mert az eddigi 118 kilométerrel 
szemben 118 kilométert futott. Bullus győzelme 
ellen a második helyre kerülő Dodson óvást je
lentett be, azonban azt visszautasították.

Tizenkét óra elölt néhány perccel indul el n 
kilenc résztvevőből oldalkocsis mezőny. A start 
után azonnal Jakusich Vladimír zágrábi ver
senyző kerül nz élre, de Bauer József, Cujba 
Mihály, majd Lukovetz Ferenc erősen a nyo
mában vannak. Izgalmas finis után Cujba le
töri Jakuslchot, aki

mindenáron be akarja hozni veaateaégét.
Cujba nem hagyja magát és borzalmas ira

mot diktál gépével Ekkor következik rí n 
Grand Prlx tragikus eseménye: az Emlékmű 
előtti fordulónál a gépét kissé jobbra csúsz
tató

Jakusich küllőszakadást kap, rástalnd a 
homoksáncrn, gépe felborul és ő, vala
mint oldalkocsis utasa: Bevllaqtia messze 

kirepülnek • gépből.
Jakusich kétszeres bokacsonttőrést szemre 

deli, sokkal súlyosabbak a sebei azonban kísé
rőjének. A szerencsétlen fíevilaquanak ugyanis 
fejvédősisakja esés kötheti leesett, úgyhogy 

fejét borzalmasan szétroncsolta.
Sulyos koponyaalapi töréssel és léprepedfs- 

scl a mentők hordágyra emelték, hogy kór
házba vigyék, útközben azonban meghalt.
flB| _ ai«Unft polgári éaZsoldos^—

A szomorú esemény arra késztette a KMAC 
sportbizottságát, hogv

az oldalkocsis kategóriát egyszcrsmlnden- 
korra töröljék

a Grand Prix verscnysznmaiból. K. S.
A III. Grand Prlx eredményei. 175 ccm solo- 

kategória 40 kór 110 km. 1. Zbóray Ferenc 
RSE, DKW 1 ó 15 p 38 mp 87.4 átlagseb. 2. 
Bohmann Kari ÖMRV, DKW 1 ó 22 p 21 mp,
80.4 átlagscb.

250 ccm solo kategória 40 kör 110 km. 1. 
Torricelli E. USC Puch 1 ó 9 p 3 mp 95.5 ál- 
Jagseb. 2. Kiss László HÁG Puch 1 ó 9 p 12 
mp 95.8 állagseb. 3. Kiss László KSG DKW 1 
ó 12 p 35 mp 91 állagseb. 4. Schuster Vilmos 
TTG Ariéi 1 ó 12 p .35 mp 57% mp.

350 ccm solo kategória 60 kör 165 km. 1. 
Gayer Mirháéi ÖMV Chaler Lea 1 6 34 p 18 
mp 105 átlagscb. 2. Kovács Sándor BSE Rudge 
1 ó 35 p 10 mp 104.1 átlagseb. 3. Krémm József 
HAC Velocelle 1 ó 38 p 16 mp 100 állagseb. 
Befutottak még 33. slartsz. Kovács Béla MTK 
Motosacoche 59 kör, 26. slartsz. Szász Károly 
TTG AJS 59 kör, 35. slartsz. Bohmann Kart 
ÖMRV Rudge 59 kör. 39. slartsz. Uroic Anion 
Hr. M. C. Motosacoche 52 kör.

500 ccm solo-kategória 60 kör 165 km. 1. 
T. Ballas Autó C. U. NSU 1 ó 23 p 53.83 mp 
118 átlagscb., uj pályarekord. 2. Charles Dod
son Autó C. U. Motosacoche 1 ó 24 p 22 mp
117.4 átlagseb. <3. L. Baker ACU NSU 1 ó 28 p 
13 mp 111.2 átlagscb. 4. Deli Lajos BSE Rudge 
t Ó 31 p 2 mp 108 7 átlagseb.

6’00 ccm oldalkocsis kategória 40 kör 110 
km. 1. Cujba Mihály TTG BMW 1 ó 9 p 20 
mp 95.3 átlagscb., uj rckordl 2. Lukavecz Fe
renc KMAC Standard 1 ó 10 p 21 mp 93.9 át
lagseb.

Angol sportkörökből vett értesülésünk sze
rint legutóbb egy verseny alkalmával megsza
vaztatták a versenyzőket arranézve, hogy a 
versenykocsik és motoroknál melyik olaj vált 
be a használatban a legjobban. A versenyzők 
közölt olyan hírességek is leadták szavazatu
kat, mint pl. Campbell, Dodson, Kaye Don stb. 
A szavazás egyöntetűen azt eredményezte, hogy 
a Wakefield-gyúrtmányu Castrol-olajok váltak 
be a legjobban és ez a szavazás eredménye 
igazolja Magyarországon is a Castrol-olaj erős 
elterjedését.

Az automobilizmus rohamos fejlődése min
denkor nagy feladat elé állította a pneumatik- 
gyárakat, mert a modern kocsik növekvő se
bessége mind nagyobb és nagyobb teljesít
ményt igényel a pneumatikoklól. A pneumati
kok sebességének elérhető maximumát, vala
mint az üzembiztonság tökéletességének fokát 
— mint köztudomású — az U. S. Rubber Go. 
New-York oldotta meg. Az általuk gyártott U. 
S. „Rogal’’ pneumatikok világszerte a legna
gyobb elismerésnek örvendenek. A modern ko
csi sebessége magával hozza a tömlőbe préselt 
levegő felhevülését és tudvalévő dolog, hogy ar. 
erősen fclhevült tömlő fala átmclcgcdet! álla
potban vészit az cllcnállóképcsségéből. A 
„HEAT RES1STING1* (hőellenálló tömlő) főelő- 
nye, hogy a kerekek leggyorsabb fordulatszáma 
mellett sem bővülnek át, lehat minden külső 
behatásnak jobban ellenállnak. Ha még tekin
tetbevesszük, hogy a „Royal Ilcat Reslstlng''- 
tömlők ára kiváló tulajdonságuk dacára sem 
drágább, mint nz eddigi Royal-tömlőké, biz
tosra vesszük, hogy az utazóközönség között a 
legnagyobb közkedveltségnek fog örvendeni.

áruházamban legelönyöseb. 
ben beszerezhetők részletre i. 

Földes Bertalan 
VII. KArol.-kUrut II.,z.

AZ IDŐK JELE
SZENT ISTVÁN BÚTORCSARNOK 1v.lV.Í",1,fc 
megkezdte öleid butoráruiltáiál csekély havi részletre 

MODERN BÚTOR SZALON
IpsrmSvAnek Állal 
sex kiállítása. Nagy 
fizetőit teltételek 1

tervezett Muri és polgárt lakberendezés 
Arleazál'ltán I Dúarak árl legkönnyebb, 
Bíijír, BuaapcF'. Vfli. OiiStutM.au

Tekintse meg Földéé Béla

Vlctorla BUTOR-szalónlflt
Vilmos csAsr.Ar-nt A. órfáal választék I Réaz'etre lat

kISiPAHI BÚTOR LERAKAT
Címre Agyelnl I Vili, Jözset-uict 16. Címre ügyelnit
Nagy árleszállítás. Dósraktár.legkönnyebb tlMtési tejiéte-lclt

Konyha-Előszoba
Bl|g|Al*n£ca 28 Kazhiciy n. tar. k

OiiStutM.au


HÉTFŐI NAPLÓ Budapest 1931 április 7*

H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros első bajnoki 

veresége Újpesten
A húsvéti körmérkőzések második napján ugy az
Újpest, mint a Ferencváros nagy győzelmet aratott

A húsvéti kellős ünnep programmja meg
lehetősen szegényesnek látszott, minthogy az 
élcsapatok közül mindössze kelten,

az Újpest és a Ferencváros maradt 
itthon.

A szegényes programot azonban pótolta az 
az izgalom, amely ennek a két nagy ellenfél
nek bajnoki találkozójából önként adódott. 
Szóval hiÁvét vasárnapja volt a hangsulyo- 
sabb eseményben, izgalomban, sőt — pen
gőkben is.

Az Újpest igazolta a híveinek várakozását 
és végig komoly, erős munkával, túlfűtött 
atmoszférában, ha szerencsésen is, legyőzte 
u Ferencvárost. Mióta pénzért rugdalják a 
labdát Magyarországon, azóta

ez. volt az első csel, hogy az Újpestnek 
a Ferencvárostól egy mérkőzés kereté

ben sikerült kél pontot elvennie, 
Husvét második ünnepén mind a Ferencvá
ros, mind pedig az Újpest bombagyőzelmc- 
két aratott, nz előbbi a Vasas, az utóbbi pe
dig a közönség szimpátiáját nagyon kiér
demlő Jugoslavia ellen

A többiek külföldön keresték a dicsőséget

s a pénzt, s ezek közölt az első helyen a 
Hungáriát kell felemlíteni, amely Bécsben 
az első nap legyőzte a Rapidot, a második 
nap pedig döntetlenül játszott az Austriával. 
s hogy mégsem sikerült a négyes serlegmér- 
kőzésben első helyen végeznie, azt pusztán 
annak a körülménynek köszönheti, hogy az 
Austria az első nap oly gólaránnyal verte 
meg az SV Fíirlh csapatát, hogy azt behoznia 
u Hungáriának nem lehetett. 

A bajnoki tabella
ulán a következő: 

Gólarány 
62:27 
59:24 
40:33

vasárnapi mérkőzöl
Pontszám

a

mellé megy? ... 
szökken oda s

Tombol a nézőtér. Elvégeztetett...
A Ferencváros csatársora számystegclten, 

erötleriil küzd. Hiába minden. De csak egy 
darabig.

Az Újpest ugyanis mostmár nagyon vigyáz, 
hogy gólt ne kapjon s ez persze csak fél 
megoldás, mert a Ferencváros nagyobb 

teret kap, többet támadhat.
Támad is. Takács labdája már-már gól. ami
kor Huber nagyszerűen védi. Az Újpest 
ofszájdon akad cl mindig. 18. perc. Takács ke
rül ofszájdra s bár a labda a hálóba röppen, 
nem gól. 21. perc. Túrái áttör három emberen, 
Tánczcr szökhet, majd lő is, Huber kiüti, most 
Toldi lö, de Dorsányi lába idejében nyúlik a 
lövésbe, korner. A Fradi-drukkerek a fogukat 
szívják: még ez sem gól?... 23. perc. Túrái
bombáját Huber macskaügyesen fogja cl. Most 
jobb a Ferencváros. Közben mégis komért rúg 
az Újpest, de Kvasz végül is mellé lő. A sors 
szekere azonban megállíthatatlan és — igaz
ságos is. A 26. percben

Takács II. régi formájúban vezeti a labdát, 
át árkon-bokron, az utolsó stációnál Dudás 
elől Tünczcrlicz passzol és ugrik, a labdát 
visszakapja s aztán villámgyorsan, laposan 

belövi. (3:1.)
Szép gól volt. Nagyon megérdemelték. A Fradi 
most szárnyakon száll. Rögtön kezdés után 
Kohut—Toldi—Takács összjólék, nem volna 
mentség, de Huber a lövésbe szerencsésen dobja 
magát. Egy tizedmásodpercen múlott a gól s 
talán ... egy pont is. Nem lehet - 17-------
városra ráösmerni. Káoszban zug
Korner. Takács fejese a lécen csúszik végig. Ez 
sem volt utolsó helyzet. De nem ám, mert most 
meg Auer fut el Papp mellett. Csak 6 lépés 
már a távolság ... és Auer elesik. A finis aztán 
ismét az Újpesté lesz. Vagyis hát az utolsó St 
perc. A közönség kitart végig, de — hiába, 
nincs ujabb eredmény.

lövés Amseié. Aztán I 
egy hathuzésos, kápráz
tató újpesti akció jön I 
és korner.

Erik a gól.
S itt a 40. perc. |

Spitz a hatoson fej
jel Auerhcz küldi n 
labdát, de nagy a 
tolongás, visszakapja, 
Spitz lő, Amsei csak 
kiüti a labdát s a 
labda az ellenkcrő 
oldal felé pereg ...

nem! Auer villámgyorsan 
az utolsó pillanatban be- 

tólja. (2:0.)
Most újra a Fradi támad, szép, nagyon szép 

az ötlet, de aztán Túrái holtbiztos helyzete 
csattanó kapufába oldódik llm! el van átkozva 
ma a Ferencváros. Semmi sem sikerül.

Szünet után csöndes tavaszi permetezésbe 
kezd az cső. Nagy a sötétség, persze húsz per
ces késéssel indult a nagy meccs. Egyelőre a 
mérkőzés megismétlése fenyegeti a lila-fehé
reket. Süriin nézik az eget, mikor derül? ... A 
Ferencváros nem törődik semmivel, hajrá!,., 
a játék a fontos, talán mégis csak sikerül
valami betörés. Támad, támad. Kohut messze

mellé lö. öt perces
Fradi-nyomás. Aztán . ..

Sárosi Steiner lab
dáját elfogja fejjel, 
de túl magas s igy 
a fejes váratlanul 
Lykához esik, ő vlsr- 
szaadja a labdát, de 
közben már Kvasz 
lába Is ott van s nagy 
ívben szállítja a lö- 
veget Ströek elé. 
Ströck kapásból lő 
és Amsei későn nyúl 

a csalafinta labda után, az a léc alatt be
surran. (3:0.)

Steiner

1 Újpest*
2. Hungária
3. Bocskay
4. Ferencváros
5. III. kér. FC
6. Nemzeti
1. Sabaria
fi. Vasas
9. Bástya

10. Budai „11“
11. Pécs-Barany
12. Kispest

• Újpest egy mérkőzéssel többet játszott, mint 
Hungária.

Négyéves vágy teljesült". Újpest végre 
egy meccsen szerzett hét por * 

a Ferencvárostól
Újpest—Ferencváros 3:1 (2:0)

a Ferenc- 
az aréna.

de a kapu — ala-
LMÜA

STRQCU , a ^at$yaro£. 
l«.n*íx«r»4, kirf*l«i> 

snót uruvu,

At UrPEStt 
ttMa'aiafc. .

netst i A\JtR
Holt* a lc&maGaSazs 
ruTQMu Muváticr TAUACSl

AUÍQ.

bXooSi

Az utóbbi évek legszínesebb napjában gyö
nyörködhetett az elfogulatlan néző. (A druk
kereknek persze gyönyör helyett százszázalé
kos Izgalom jutóit, dohát... ez az izgalom 
□ fűtőanyag a nagy katlan alatt, amelyben n 
magyar labdarúgás a maga soványka pecsc 
nyájét süli.)

Az újpesti pálya hatalmas meglepetésekkel 
szolgált. Először Is: közelebb került Pesthez 
(erről — csodálatos! —- a Beszkárt 
aztán olyan

rend, tisztaság, csín volt az. ur ar 
Stadionban,

hogy —' minden túlzás nélkül — ma 
pest leggondozottabb sporttelepé az Újpesté.

Rcmcghnngu megafónokból patakrik a slá
gerek zenéje, n pálya talaja gondozott, a határ- 
sonnlnk vakítóan feltétlenek, húszezer ember

Már hat perce fut a játék. Erősen, férfiasán. 
Mos IÖ először kapura Auer,

TAUACS I-

Spíti 
%l ín dívjam •

Amsel ’ 
tu'ső* ( < 

hNÚL ik‘-

SltÍNttt— i
P.»iat»ó» nercbe.
Sí ÖgK+nr

.Stoocu 
kapásból ló’

van együtt... s egyszerre csak, mintha titkos 
megbeszélés lenne:

a zöld-fehér reklámzánzlóeskák lobogni 
kérdenek a az aréna olyan most, mintha 
a tavaszi mező pattanna mozgásba titkos 

szél borzolása nyomán.
Remek ötlet volt ez nz uj buzdítást mód Alig
hogy elült a zöld-fehér színek frappáns jelent
kezése, a Illa-fehérek dupláztak rá s az egész 
arénát egyszerre megtöltötte a látvány gyönyö
rétől fakadt jóízű nevelés. De már is pontot 
tesz, a mondathoz a hntnlmas taps:

Túrái szikár, marcona alakja tűnik fel, 
majd futólépésben a Fradi. Kis Intervallum... 
taps .-..

P. Szabó vezetésével az újpesti legények Is 
kiröppennek.

Ii| az Izgalom*
Itt most mór nincs pardon! Amit a pályám 

hozlak, nz itt mind bemutatható: tudd*. sze
rencse, pech... mósfélórás harc a bajnok
ságért Újpestnek, n rrnomméér ■ Ferencváros
nak. Melyik lesz erősebb?*...

Ivanesics fültyent. sorsolás, a Fradi fog kez
deni. Vacognak a fogak, remegnek az izgatott 
testek, majd háromszoros éljen zug a Ferenc
városra s a kél nagy ellenfél farknsszemet néz:

Amoel — Takács I„ Tapp — Lyka, Sárosi, 
Lázár — Tlnezer, Takács 1I-, Tural, Toldi, 

Kohut
nz egyik oldalon, míg a másikon

Huber — Dudás. Fogl 111. — Borsányl,
Kvcar. Wllhelm — Ströck, Auer, Steiner, 

Spitz, P. Szabó áll.

esonv. Már tiz perc. Mi lesz?... gólokat ké
rünk! — zug a tömeg. S lassan kialakul Új
pest fölénye. Most P. Szabó lö fölé, aztán...
a

A skót Vasas nem 
spórolt a gólokkal 
Vasas—Jugoszlávia 5:3 (4:2)
Hej! esek a Vasas legények, gémlábu csoda- 

lények ... olyan háromnegyedórát varázsollak 
vasárnap a Stadionban a közönség elé, hogy 
hirtelen azt se tudta az ember: vájjon a skót 
válogatott játszik-e?!... Skót? ... ördögöt, hi
szen szinte pazarolták a gólokat. Viszont a

Jugoslavia tanulhatott. Kapott gél gól „fórt", a 
Vasas-bácsik mondták: csak igyekezni gyerekek, 
mert aztán majd mi jövünk ... a Jugoslavia 
erre temperamentumosán nekilendült és gyorsan 
két gólt lőtt.

Az elsőt a 4. percben Lyuboric kanalazza be, 
a másodikat előbb Zccevics lőné, ha nem volna 
kapufa, aztán meg Nikolics lőné félre, ha nem 
volna háló, amely elfogja. A Vasasok igazítanák 
egyet a nadrágszijon. No. most már ennek fele 
sem tréfa. Hát még a dupláját Jó lesz vigyázni. 
Pláne a Jugoslavia jobb is. Ugy játszanak „ka
pásból", hogy a sok állítgatáshoz szokott ma-

12. perc'
Spitz jellegzetes mozgással csörtet le, Papp 
elöl Slröckhör rttplll a labdát, ez viszont 
Lázárt magára vonja és Auerher passzol... 
két lépés, Takáes I. közeleg, amikor Auer 
elbotllk. de esés közben, fordulva a 16-os 
sarkáról nemes, félmagas bombát zúdít ar 

ellenkező sarokba. (itO.)
Auer néhány pillanatra a fulballludomány leg
magasabb művészetét mutatta be. Csodás gól 
volt! Dohát tovább. Két komért rúg most a 
Ferencváros, a másodikból Túrái pompás fe
jese fut léc mellé. Utána már ismét nagy baj 
közeleg a Fradi-knpurn. Auer kiugrik Steiner 
okos szöktetésével, de. nem jön ki a lépés és
6 méterről Amsei lövés helyett pasast foghat 
cl. Egyre veszélyesebb az Újpest. De a Ferenc
város sincs két vállon ... a 23. percben Túrái—
7 dnc:er—To/di-akidó ...

Hu brr kilendül, Toldi neki s a szörnyű üt
közéstől Toldi * * — "ívben repül hanyatteave. 

Elájul.
ide-oda pattng, Kohut élesen 
*'“■ a gólvonalon.

____  ___ , ______ _____  ____ a zöld-fehérek 
Izzadhatnak megint. A védelem hibát, Auer 
tuljut mindenkin, de labdája egy lépésről Is 
kapufa, amelyet azután Papp hárít el.

lntcrmer.ró: Spitz lő... Steiner lö... Auer 
lő ... nr újpesti bokkek a félvonalon állnak, 
rüslden; nyomasztó fölény: Steiner 25 méteres

Közbon a labda 
lö, de Batsányi végre tisztáz 
Toldii kicipclik. És most már

csendülése

Mint a húsvéti harangok

TUNGSRAM
BÁRIUMCSÖVEK

csodálatosan tiszta, 
kristályos zenéje!
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gyár közönség csak bámul. Nagyok a délszlávok 
,,kapásban". Gólkapásban. Merlhát es is elkö
vetkezik.

Rottler gránátját Dlmltrovle fejeli, örül, 
hogy épen maradt a feje. Közben Remmer 
elfogja a fejest, néhány lépést tess s a 
16-osról lapos, védhetetlen labdát küld a 

hálába. 1:?
A közönség jól jár: negyedóra alatt három gólt... 
tt másfétóra alatt 18 gól! Aztán milyen játék
kal!?...

A 22. percben például
Stencil és Egri játszadozik össze gyermeki 
önfeledtséggel, aztán a Bruneeker „gyerek" 
kér labdát, odaadják a jósslvü pajtások és 
hamm!... máris gólba fejelt a csintalan

Hu. 2:2.

Bruneeker

Most már egész magas 
klasszison mozog a já- 
léik. A Jugaslaviában 
néhány elsőrangú nagy 
játékos mozog, a Vasai 
viszont?... a Hun- 
f/úríu-drukkerck csön
des rettegéssel számítják 
át a papírformát a Béke
utcai talajra, ami április 
26-án okoz majd gondot 
a kék-fehéreknek. Még 
kész sincs a számítás, 
amikor

a fürge Vasasok „szétanalizálják" a jugók

védelmét s amikor Remmer lövése emberbe 
pattan, Staneal hirtelen mozdulattal a cen
ter helyéről gurítja a bálóba a gólt. 3:2.

A következő percben viszont csak a szerencse 
menti meg a Vasasokat az egyenlítéstől. Keslcs 
kitörését szerencsésen hárítja cl Bereczky és 
Rottler: a Vasasok egyesült izzó védelme. A 32 
percben

Egri Bruneeker elé tolja a labdát s a kis 
ember hirtelen a léé mellé pöttyentl. 4:2.

Hiába csodálkozik a kapus.
Szünet után Egri az agilis, csakhogy ofTszúj- 

don állt. Aztán meg labdáslól gólba nyomja a 
kapust, itt meg fault miatt érvénytelen a gól. A 
Vasas egyedül játszik. A 20. percben azonban 
már ismét csak szerencsével ússzak meg Késiét 
ügyes áttörését. A 24. percben

„mázli-gól" esik. Remmer és Jency össz- 
Jútóka után Jeney lő, n jugoszláv bekk el
fogja és kapásból vissza. A bomba a há
rom méterre álló Jeneyhez vágódik és In

nen hirtelen a hálóba. fi:2.
Man.liiy?rrc játszik a Jugoslavia. Ezzel aztán 
vége is volna. Hétfőre is kell puskapor. De nem 
így gondolkodnak a jugók, akik

kihasználják a Vasas átmeneti lanyhulását 
és Keslcs Lyuburlcs labdáját közelről be

vágja. 6:3.
A hátralévő tiz percet pedig ártatlan szórako
zással tölti a két derék együttes, minthogy 
semmi értelme sincs már a nagy gőznek.

Három perc három gól — a Ferencváros 
bombagyőzelmet aratott a Vasas ellen 

Ferencváros— Vasas 7:0 (5:0)

ktipen.v. 
Igen kedvelt 

tavasii forma, 
vígig bélelve

Nöl ruha 
Crepe de Chlae* 

böl, csipkés 
gellér-dlnltéeiel

nőit heaserzeu ojabb minőiig, 
példátlanul Jütényoi éra 

mák 19.50

NŐI köpenyek
29.-, 39.-, 49.—
Tweed-Jersei Nöl ruha 10.50 
Vászon lennlsz ruha.
Pongyola vírágoi kelmékből

Hosódelén házi ruha

7.80
3.90
1.90

Leánykaruha
faltér grenadinMI A KA
kési hí miénél   éG«9U
Nagyságonként 70 fillér emelkedéi

Kompié, rnb* 
éa kabát. Hu: 

jjiiíi Tweed kel
alj, kábít éi Crep meböl, Georgette 
de Chlna blons gallér-diMltéisel

A vasárnapi nagy harctól fáradt Ferencváros 
csapatát a tarlalékgárdából négy emberrel fris
sítették fel s ezek a „tartalékok": Szedlacsek, 
Fulirmann, Obitz és Kroncnberger voltak. Régi 
Idák, szép emlékek! ügy látszik, ennek volt kö
szönhető az, hogy

a Ferencváros olyan játékkal lepte meg a 
közönséget és a Vasast, amelyet immár egy 

év óta nélkülöztünk tőle.
Kezdés után rögtön a Ferencváros támad. Obitz 
Szedlacsekhez, ö Sdrosihoz passzol, aki Takács 
fejére emeli a labdát, Takács Tánctérhez csúsz
tat, aki villámgyorsan visszajátszik s a remek 
formában levő összekötő éles, sarkot lövéssel 
megszerzi az első gólt 1 ;0. Újrakezdés utánia
mét a Ferencváros támad.

Turay fejjel Takácshoz küldi a labdát, aki 
leállít s a 16-osról remekül helyezett gólt 

lő. 2:0.
A Ferencváros elsőrangúan vezeti a támadásait. 
Így történik azután, hogy a 3. percben

Sárosi Takácsot kiugrasztja ,akl az eléje 
kerülő védelem sorfalán áttör és sarkoa lab
dáját Bereczky már esak besegíteni tudja.

3:0.
Vfrre is m'.r régen veit példa A Vasas erőtlen 
támadásait a ferencvárosi védelem ofszájd- 
játéka állandóan leállítja s Igy a zöld-fehérek 
maradnak frontban végig. A 15. percben

Szedlacsek—Kohut—Szedlacsek—Turay ak
ció következik s a nyurg acente ra 16-osról 

a felső sarokba zúdítja labdáját. 4:6.
Egy perccel később Turay—Takács—Tánczer— 
Turay összjátéka következik,

tapsolni kell, oly remek a kombináció és 
Turay be is fejezi, mert jól helyezett fejes

labdája pontosan az előbbi sarokban köt 
ki. 6:0.

Ar, amit most a Ferencváros játszik, az iskola
játék legmagasabb foka. Minden mozdulat gól- 
Izü, amelyet csak az fékez, hogy mindennél job
ban ügyelnek a szép játékra Tisztelet ne essék 
mondván, macskák játszanak mos az egérrel 
s még az sem bosszantja őket, hogy két gólt is 
lőnek, amelyet ofszájd miatt a biró nem ad 
meg. Sárosi mozgása és játéka külön élmény.

Szünet után már a harmadi kpercben ered
ményes az erős zöld-fehér támadás, mert

Takács egyéni akcióval hatra emeli a gólok 
számát. 6:0.

A továbbiakban Szedla
csek erőtlensége miatt ma
radt el az eredmény, vé
gül is az összekötő meg
unja a sok sikertelensé
ge* s a 8. percben egy 
Izomerből hirtelen sarokba 
plaszlrozza a labdát. 7:0.

Most, hogy stilszerii le
legyen, elered az eső s 

a közönség nagy hús
véti locsolásban ré

szesül, 
amely elől pánikszerűen

Sárosi menekülnok. Biró Sán
dor sem szerelteti a vizet, mert cgy percnyi ha
bozás után hirtelen lefújja a mérkőzést s re
mek sprint formában az öltözőbe robog. Hiány
zik még 25 perc, de annak ellenére, hogy nz 
első negyedóra múlva alábbhagy s a közönség 
tombolva és fütyülve követeli a mérkőzés foly
tatását, a csapatok már nem jönnek vissza 
Mindkettőjüknek elég volt.

Auer egyedül verte meg a Jugoslaviát
Újpest—Jugoslavia 7:3 (4:1)

Az Újpest sem lehetett kevésbé fáradt, mint 
a Ferencváros, igy hát az összeállításban sze
replő. tartalékembcrek beállítása indokolt volt. 
De ne mvolt indokolt az a játék, amelyet ezek 
a tartalékok bemutattak, különösen a hátsó 
formációban, ahol, jóformán minden mozdulat 
ax első negyedórától eltekintve a hibák halmo
zásából állott.

Egyedül Auer, ez az egyre nagyobb és na
gyobb magasságokra törő fiatal csatár volt 
as, aki tartotta bennük a lelket és gyors ered
ményes működésével, lendületével már 

eleve megpecsételte a Jugoslavia sorsát.
A mérkőzés ugyanúgy indul, mint az előző: 

az első percben
P. Szabó fut le, középre játszik, Auer, 
mint a tank tör előre a hatosig s onnan 

bombagólt lő. 1:0.
Újrakezdés után nagy 
újpestiek ismét és

Possák

rössel robognak le áz

Steiner tisztán kapja 
a labdát, eaak a há
lóba kell vágni. 2:0.

A 11. percben Kvasz— 
Ströek—Possák támadása 
fut le s a center éles, 
sarkot lövéssel szintén 
gólt lő. 3:0. A Jugoslavia 
csak néha támad, de 
akkor veszélyes, mert 

as- újpesti védelem 
szörnyen bizonyta

lan.

hiányzik a rutin s annak ellenére, hogy a lila
fehér fedczelsor már az első félórában alig áll 
a lábán, eredményt elérni még sem tud.. Azaz, 
hogy

Kővágó egy hibáját a válogatott klasszist: 
Nikolics kihasználja és kényelmesen a 

hálóba gurítja a labdát. 3:1.
A 35.’ percben Ströek áll tisztán, labdát kap, 
végigfut, majd centerez és Auer berobogva, kö
zelről beteszi. 4:1. Ezután a jugoszlávok kerül
nek fölénybe, de Hüber a szinte menthetetlen
nek látszó helyzeteket is nagy szerencsével 
parírozza.

Szünet után tervszerűtlen támadások indul
nak mindkét oldalon.

Újpestet kineveti a közönség, de ez Auer- 
nak nem Imponál, mert egyedül Indul el a 
félpályáról, végigkísértél! magát mindkét 
bekkel a a 6-os vonalnál flcscn a léé alá 

lövi a labdát. 5:1. .

MTK sporttelep, HunflArla-ut
19 1 április 12-én, vasárnap délután Viö órakor 

labdarugó mérkőzés

suaic - magvarorszag 
válogatott csapatai közölt az Európai Kupáért 

Elfisöleg délután %3 órakor a Budapeatl Nöl Kézi
labda válogatott csan«tok mérkőzés* - 1 órakor a 
Budapesti Férti Kézilabda vál. csapatok mérkőzése

A közönség a Jugoslaviát 
biztatja. A kezdeti lendület lassan megtörik, a 
jugoslavia mindinkább frontba kerül, tje

A Tudor Accumulátowár
által 
tyártolt

Rt.
\ \KTA

A(< t Ml IÁTOK

rtmoteszüittBWez es auiomounotiwz
DEIOTW 
r VM- ©"< IN, “ 

ualml*km«nl», nab*
Umpa,lem,k é* uArsz anódlelepak 
telulmnlhaullenok. Wad.nfi l kwNlök.

Talán elég Is volna, de nem tgv a Jugoszlávok- 
nak; Kezdés után lefutnak Milanovics lő, Hu
ber kiejti a labdát s Milanovics most már át 
ugorja a fekvő kapust s a hálóba plasriroz. 
5:2. Nikolics ezentúl úgy játszik nz újpesti vé
delemmel, ahogy akar, de n belsők mindén jó 
akcióját elrontják. Végül is egyéni akcióval 
próbálkozik s a 13. percben

átjásaza a védelmet s utána laposan a 
sarokba lövi a labdát. 5:3.

.4 közönség ünnepli a jugoszlávokat. Dehát 
korai aa ünneplés, mert a 25. percben Auer 
ismét kiugrik, a kapus késik s mire kifutna, 
Auer már ismét a léc old küldi a labdát. 6:3 
Most már teljesen ellaposodk a játék, csak 
Auer mozgásában van öröm, aki minden „zic 
eert" megjátszik s a 44. percben

Ströek szabadrúgását, bár Steiner zavarja, 
szép fejessel küldi a hálóba. 7:3.

Letörten Indulnak á Jugoszlávok ar öllöxf 
felé. Hogyisne! Két nap alatt 12 gólt kapni.

•• - a Kedden, Szerdán, Csütörtökön, Pénteken é«gf py /tTy/VTFl Q ■ Szombaton bármely szövetünkből minden 

* 1 méter helyett 140 szolgálunk ki.

Sípos Annus három magyar 
bajnokságot nyert

A magyar asztali tennisz-bajnokság küzdel
mei az idén elsőizben voltak nemzetközi jelle
gűek. A bajnoki versenyre megérkeztek az ösz- 
szes bcigérkezelt külföldi vendégek, a német
görög Madjaroglout kivéve, aki betegsége 
miatt maradt távol. A német ping-pong szövet
ség udvarias levélben mentette ki n kiváló 
fiatal versenyzőt, aki a világbajnoki küzdelmek 
során vált népszerűvé a magyar fővárosban.

A selejtező és elődöntő fordulói, melyeket 
Nagyszombaton Csle, sőt részben még Nagy
csütörtökön a Westend-kávéház helyiségében 
tartottak, csak vasárnap estére tisztázták vég
legesen a döntő küzdelmek bajnoki kereteit az 
összes versenycsoporfokban. Meglepetést kel
tett, hogy a hazai résztvevők nagy száma szólt 
bele a bajnokság kialakulásába, a külföldiek 
közül csak Kolar, Kohn, a jelenleg csehszlovák 
színekben játszó Kelen, llse Kőibe, a párosban 
pedig a Lauterbach—Kohn és az llse Kőibe— 
Marietta Benes együttes jutott szóhoz. A vegyes
párosban M. Benes Szabadossal párt alkotva 
vette fel n küzdelmet. A Kelen—Kolar-pár 
A'yltray—Házy tói szenvedett meglepctésszerü 
veresége után már az elődöntőben kiesett.

A nyolcas, illetőleg négyes bajnoki körmér
kőzésekben a következő versenyzők veitek 
részt;

Férfi egyes: Barna (MTK), Szabados (MTK). 
Kelen (Prága), Lovászi (BSE), Glantz (egyleten 
kívüli), Kolar (Prága), Boros (MTK), Kohn 
(Baden.

Női egyes: Gaál Magda (KEAC), Sípos Annus 
(BSE), llse Kolba (Baden), Zaláné (MTK)

Férfi páros- Barna—Szabados (MTK), Lauter* 
bach (Bríin)—Kohn (Baden), Niytral—Házy 
(BSE. Glantz—Boros (MTK).

Női páros; Gaál (KEAC)—Sípos (BSE), Be
nes (WAC)—I- Kőibe (Baden), Sípos Klári— 
Földes Gizi (BSE). Zaláné—Dnrvasné (MTK).

Vegyes páros: Sípos Annus (BSE)—Barna 
(MTK), Galá Magda (KEAC)—Glantz (e k.). 
Zalénú—Boros (MTK), Benes (WAC)—Szabados 
(MTK).

Az ifjúsági bajnokságok már be is fejeződtek 
és az eredmény a következő:

Ifjúsági egyes bajnok: Klopfer (KISOK), 2 
Vermes (Szeged), 3. Egri (NSC) és HofTmann 
II. (KISOK).

Ifjúsági páros bajnok: Klopfer (KISOK) — 
Egri (NSC), 2. HofTmann II. (KISOK)—Barna 
II. (MTK), 3. Lukács—Nagy (KISOK).

A husvélivasárnapi előmérkőzések, valamint a 
hétfő délelőtti elődöntők során vaskos meg
lepetések adódtak. Így például: Barna Viktor, 
aki 21:8, 23:21. 23:21 arányban legyőzte Kelent, 
majd 21:19, 21:19, 21:19 arányban Glanzot, 
vereséget szenvedett a cseh Kolartó!, aki 24:22, 
16:21, 18:21, 21:9, 11:21 arányban győzte le a 
kitűnő magyar versenyzőt.

Győzelmet aratott Barna a fiatal osztrák baj

nok: Kohn felelt, aki 21:17, 17:21, 21:19, 21:11 
arányban szenvedett vereséget.

Szabados viszont legyőzte Glancot, Kolart 
Borost és Kohnt. Viszont Glanz, Kelen, Kolar 
és Kohn fölött győzedelmeskedett.

A végleg visszavonuló többszörös vilógboj- 
nők K. Mednyánszky Mária örökébe minden 
bizonnyal Sípos Annus lép, aki előrelátható 
fényes karrierjét a húsvéti két ünnepen meg
rendezett magyar asztali tenniszbajnokság 
küzdelmeiben kezdte meg, amikor is egy csa
pásra hárorfi bajnokságot sikerült megnyernie. 
Az eredmények a következők:

Magyarország nöi páros bajnoka: Sípos— 
Gál-pár. Második a Kőibe—Benes-pár (né.cji. 
Slpossék a döntőben 21:13, 21:14 és 21:15 
arányban győzlek.

Magyarország női egyes bajnoka: Sípos An
nus, második Gál Magda, harmadik Kőibe 
(Bécs), negyedik Zaláné. A sorrendet a Sípos- 
Kolbe-mérközés döntötte el, melyet Sípos An
nus nyert meg 11:21. 21:8, 21:13 és 21:19 arány
ban. Ha Kőibe győzött volna ,ugy hármas holt
verseny után újabb körmérkőzés döntötte 
volna cl a bajnokságot.

Szabados Miklós Barna Viktor
Magyarország vegyespáros bajnoka: Sípos 

Annus—Barna-pár, 2. Benes—Szabados, 3. 
Zaláné—Boros, 4. Gál—Glanz. Siposék Bcnesé* 
kot 21:19, 21:11, 13:21, 21:12 arányban győzték 
le.

Magyarország férfipáros bajnoka: Barna— 
Szahados-pár. A Glanz—Boros-pár ellen 21:18, 
21:15, 21:13 győzelmet arattak Barnáék. A má
sodik helyért hármas holtversenyt tartottak.

Óriási izgalom közepette került sor a 
Szabados—Barna döntőmérközésre. Az

első szelet Barna nyerte 21:17 arányban.
A következő kettőben azonban Szabados 

diadalmaskodott 21:18 és 21:14 arányban s a 
döntő mérkőzést fej-fej mellel! küzdelem után

Szabados nyerte 24:22 arányban
s Igy a vllágbajnoksóg mellett a négyes bajnok* 
ságoi Is megszerezte.

A vízipóló-válogatottak 
tartalékjait legyőzték 

Egerben
Eger, ápr. 5.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Az Egri versenyuszodábnn a MESE úszó- 
éa vizipólómérkőzést rendezett, amelyen a MUSz 
vezetősége részéről Kéler Tibor társelnök Mé- 
ray János főtitkár, valamint Tihanyt Béla, a 
KISOK igazgatója jelent meg.

Bárány István komoly ellenfél nélkül 1 p 
00.6 mp-es jó időt ért el. A vizlpóló B) csapat 
ar egriektől minimális gólaránnyal vereséget 
sszenvedett. Részletes eredmények a követke
zők:

100 m, gyorsuszás: I. Bárány litván MESE 
1 p 00.6 mp. 2. Baranyai MESE 1 p 04. mp, 3 
Kánásy MAC 1 p 05.6 mp.

100 m liátuszás: 1. Bitskey Aladár MESE 1 p
19.8 mp, 2. Bitskey Árpád MESE 1 p 30.4 mp.

200 m mellúszás: I. Mezey István MESE 3 p 
06.6 mp. Merev-VViesncr Ferenc. Berzkárt 3 p
10.8 mp, 3. Helier Egri TE 3 p 11 mp.

800 m gyorsuszi'.s: 1. Borsi Mihály l'TE 12 p 
03 mp. 2. Bitskey Zoltán MESE 12 p 10 2 mp.

MESE—Li) válogatott 5:4. Biró: Speiseggef 
Ernő. Rajki II. góljával n B) válogatott jutott 
vezetéshez. Bárány átadásából azonban Tarrody 
kiegyenlített. Kánásv góljával ismét a R) válo
gatott \esetett, dr. Bárány és Tarrody összjáfé* 
kából Baranav kiegycnlitett. A félidő utolsó gól
ját kánásy dobta. A II. félidőben az egri csapat 
a kösönség lelkes buzdításától kisérve sorozatos 
támadásokat indított. Tarrody 3:3-ra egyenlí
tett, mnjd ugyanő uiabh két gólt dobolt Haralvi 
átadásából, A mérkőzés végén Hazay cgj-rdíll 
leúszva 5:<-re szépítette nz crcdménvl

Egri TE-MF.SE II 4:3 (3:0). Biró: Méray. A 
Íólokat Pibcr (3) és Karács, llcllvc Bnrécsy (2) 

s Hclnics dobta.
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A FERENCVÁROS ELSŐ GÓLJA, AMELY 
BÁMULATOS ÜTEMMEL FEJLŐDÖTT KI 
S AMELYHEZ EGYETLEN VASAS JÁTÉ
KOS SEM ÉRHETETT.

HÉTFŐI NAPLÓ

Társadalmi esemény volt a Nemzeti Nagyváradon
VASÁRNAP: NEMZETI—TÖREKVÉS 1:0 (1:0) 

HÉTFŐ: NAC—NEMZETI 2:2 (1:0)
Nagyvárad, április 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A mngvar-román sportbojkott következ
tében régen járt budapesti csapat Nagyváradon

Nemzeti fölénnyel indult a mérkőzés. A 
budapesti vendégcsapat technikai és taktikai 
tudásával szemben a Törekvés lelkes játékkal 
védekezett. A 10. percben a Nemzeti kapufát 
lőtt, majd két perccel a befejezés előtt

Opata átadását Odry a mérkőzés egyetlen 
góljává érvényesítette.

A második félidőben változatos játék alakult 
ki. a Nemzeti a hétfői mérkőzésre való tekin
tettel nem nagyon erőltette meg maigát s igy 
a Törekvés volt a többet támadó, az eredmény 
azonban változatlan maradt. A Nemzeti csapa
tában Czétényi és Tőrök volt a legjobb.

Husvét hétfőn a Nemzetinek a NAC volt az 
ellenfele. A budapesti csapat vendégszereplését 
ezúttal is hatalmas érdeklődés előzte meg:

négy és félezer főnyi közönsége vol( a 
meccsnek.

AZ ATTILA DÖNTETLENJE AMIÉNSBEN 
Attila—AC Amlens 2:2 (1:1)

Atniens, április 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Miskolc profiegyüttese husvét első napján 
a nagy játékerőt képviselő amicnsi csapat ellen 
2:2 (1:1) arányú döntetlent ért el. Az Attila a 
mezőnyben kitünően játszott, azonban a kapu 
előtt sok hibát ejtettek csatárai. A vezetőgólt a 
A .percben Rudas szerezte meg> melyet a fran
cia csapat részérö la 28. percben Lamar egyen
lített. Szünet után a 8. percben a franciák Li
beróig révén vezetéshez jutottak, ezt viszont a 

percben Pomázi egalizálta.28.

A BAK GYŐZÖTT TRENCSÉNBEN 
Bak TK—Trenclnskl SK 4:3 (3:1).

A Csehszlovákiában túrázó Bak FC első mér
kőzésén szép siker aratott a trencséniek ellen. A 
BAK végig döntő fölényben volt s a második 
félidő 30. percéig még 4:l-re vezetett.

KÜLFÖLDI SPORÍNOPLÓ
A SV Fürth nagy veresége 
szorította második helyre 

Bécsben a Hungáriát
Pontszámban holtverseny, csak a gólarány miatt első az Austria

Be kell vallanunk, hogy a bécsi húsvéti | A mé’odlk félidí elején tovább tartott a Hun-Be kell vallanunk, hogy a bécsi húsvétit ............. —- .......... - -- -- t ,
.wleemórköífx érdekesebb volt, mint nz P4'1" " <•
. . ... , i , i .. • .•« 1 pompás gólt lőtt. A Hungária védelme csak-honi. Három nemzet első klasszisa tornászott ' tartózkodott. A

A Bástya veretlen maradt 
Kolozsvárott

Kolozsvár, ápr. 6. 
BÁSTYA—KOLOZSVÁRI KOMB. 1:1 (0:1).

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Bástya ellenfele husvétvasámap a 
KAC, KNSC és a Románia játékosaiból alakult 
kombinált együttes volt.

A szegediek széteső Játékukkal nagy csaló
dást keltettek.

Az első félidőben a kolozsvári csapat lényegesen 
többet támadott ellenfelénél és a 18. percben 
szabálytalan kornerböl Dobosán révén gólt ért 
el. 1:0. A második félidőben a játék eldurvult. A 
20. percben a Bástya Havas révén kiegyenlített 
1:1.

BÁSTYA—UNTVERS1TATEA 2:0 (0:0).

A Sabaria 
fekete husvétja
HASK—SABARIA 5:1 (2:1).

Zágráb, ápr. 6.
Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn-

AZ ANGOL LIGA HUSVÉTJA
London, ápr. 6.

Arsenal—Portsmouth 1:1. Birmingsham— 
Sunderland 1:0. Bolton Wanderers—Westham 
United 4:2. Chelsea—Leicester City 1:0. Derby 
County—Blackpool 3:2. Manchester United— 
Liverpool 4:1. Sheffield United—Leeds United

TIZ GÓLT LŐTT A POSTÁS KÉT NAP ALATT 
Komárom, ápr. 6.

Husvétvasámap a Postás a Komáromi SC- 
vei játszott és 2:0 arányú félidővel fordulva, 
végül is 4:0-ra győzött.

Hétfőn Dunaszerdahely vendége volt s az 
ottani WAC-ot 6:0 (1:0) arányban győzte le.

a porondon s köztük n Hungária is, amely, 
első napi nagy játékával az erkölcsi győz
tese maradi e szép küzdelemnek. Ha a Fürth 
nem omlik össze az Austria nagy nyomása 
alatt, akkor talán az erkölcsi győzelmen kí
vül a tényleges győzelem sem maradt 
volna el.

HUNGÁRIA—RAPID 4:3 (3:1).
Mintegy 10 000 néző Jelent meg o hütlcldorfi 

pótyftrt a húsvéti scrlcgm<'rközósek első napján. 
A Stepanovsrky prágni bíró által vezetett mér
kőzésen n Hungária rendkívül szép és stílusos 
jálékávnl legjobb formájára emlékeztetett. A 
Rapid különösen az el.'ő félidőben és a máso
dik félidő elején nlig tudott ellenlállnni a Hun 
gária támadásainak.

A csapat valamennyi tagja kitűnő volt, kü
lönösen Kalmár, aki h centerben elsőrangú 

teljesítményt nyújtott.
A fedczetsorból Wcber tűnt ki A támndósor 
szép, pontos játékával nagy tetszést aratott. A 
Rapidben Schramscis jóval szokott formáján 
nlul szerepelt s a fcdcretsorból is csak Smistik 
volt jó. A csatársor legjobb embere Smistik IL 
bnlszélsö volt, mig n belső trió csak mérsékelt 
leljesilmónvl nyújtott,

A Hungária az első percek védekezése után 
erős támadásba ment át s a 18. percben Barátky 
megszerezte a vezetést. Sebes kapufalövése után 
a 21. percben Lueff feiesgóllal kiegyenlített. A 
23. percben a bíró 11 est ítélt meg a Hungária el
len .amelyet Wana erősen a kapu fölé lőtt. .4 
.W. pereben Kalmár szépen irányított támadását 
gáttal fejezte be. A Hungária továbbra is fö 
lényben maradt s n 36. percben Sebes kornerböl 
a Hungária harmadik gólját lőtte.

ne mállandóan a középvonalon tartózkodott. A 
31. perctói küzdve azonban a Rapid erőteljes 
finisbe fogott. A bécsi zcld-fehérek teljes erővel 
belcfekíidlek a játékba s Smistik II. csakhamar 
gólt ért el. A magyar ellentámadásnál Kalmár 
bombája a kapufáról pattant vissza. A 40. perc
ben LuefT jól szöktette Kabureket, aki a Rapid 
harmadik gólját Ifitte. Röviddel ezután Kaburek 
veszélyes fejesét Újvári szépen fogta.

AUSTRIA—SPIELVEREINIGUNG FÜRTH 
•:6 (3:0).

A húsvéti serlegmérkőzés második küzdelmé
ben a bécsi Austria megsemmisítő győzelmet ara
tott a Spvg. Fürth fölött. A német csapat igen 
gyenge teljesítményt nyújtott, csak Leinberger 
volt jó. Az Austriánnk főleg a támadósora volt 
kitűnő. A 4. p.-ben Nausch, a 23. p.-hen Viertel, 
a 25. p.-ben Spechl, a II- félidő 12. percében 
Sindclar. a 29. p.ben Molzer és a 31. percben 
Viertel lőtte a gólokat. A mérkőzést a prágai 
Ccjnar vezette.

HUNGÁRIA—AUSTRIA «:•
A Hungária csapata vasárnapi meccsétől fá

radtan, eredménytelenül 0:0 arányban játszott 
az Austriával. A játékosokon annyira kiütköztek 
a fárndság jelel, hogy az Austria helyenként fö
lénybe is került, de fölényét nem tudta gólokra 
átváltani. A mérkőzést ismét Cejnar (Prága) ve
zette és annak nyolcezcrfőnyí közönsége volt.

A bécsi húsvéti torna nagy meglepetése. 
RAPID-SV. FÜRTH 6:4 (1:2).

A
1. Austria
2. Hungária
3. Rapid
4. Fürth

torna végállása:
3 pont 6:0 gólarány
3 „ 4:3
2 ,. 9:8
0 , „ 4:12 „

A Bocskay veresége Egyiptomban
Alexandrla, épr. 6. vedelt. A debreceniek eruttal is szép, tech-Airuaiiutw, u|,i. v. .. ...................... - .

.4 Hétfői Napló tudósitójának táoirala.) A niRás játékot mutattak, de a keményen jat- 
Bpeskay vasárnap Alexandria válogatottja el- szó ellenféllel szemben a puha csatárok nem 
len játszott • 3:2 (2:2) arányú vereséget szén- boldogultak.

A budaiak egy veresége 
és egy döntetlenje Temesvár ott

Temesvár, április 0.
. (A Hétfői Napló tud ősit A jónak telefonjelen 

tises ) A budaiak mindkét napon szép futballt 
mutattak be. de a nagyszerűen feltörő Ripensiá- 
vnl nem boldogullak. Allnlános a vélemény, hogy 
m Ripensia rövidesen eléri a nagy Kinizsi 
klasszisát.

Ripensia—Budai „11“ 3:1 (0:0).
Az első félidőben a budaiak sok szép akciót 

vezettek, ekkor még n Ripensia halfsora kissé 
Idegesen mozgott, azonban a közvetlen védelme 
Áthárította a pestiek puha csatársorának próbál- 
kórósait Szünet ulán a gyengén játszó Zernlcr 
helyett Dobay került a Ripensia csatársorába, 
amely ilvmódön sokkal lendületesebbnek és 
eredményesebbnek bizonyult. A meg megújuló 
Ripensia támadósok nyomán visszaesett a bu
daiak védelme s a 9 . 14. és 10 percekben Dobny 
hal Irickjével már 3:0-ra vezetett n Ripensia. 
amikor a budaiak n 26. percben Sztancsik révén 
szépítettek az eredményen A mérkőzést Sepl 
bíró kifogástalanul verette

Ripensia- Budai 11 3:6 (2:2).

Az 1. félidőben srebbnél-szebb Ripensia-akciók 
jellemezték « játékot. A 0. percben Schwarcz 
révén szerezte meg n Ripensia a vezetést, majd 
három perc múlva Raflnszky lövését Lantos ki
ejtette s a szemfüles Zcmler a rendeltetési hc- 
lvére jultallta. (2:0). Ezután a Ripensia kiváló 
halfsora fölénveskedni kezdett, amikor is a 29 
percben Sztnncsik, a 36.-ban pedig Ember révén 
két gólt értek el a vendégek. Szünet után a Bu
dai 11 alaposan belefeküdt a játékba és a máso
dik percben a balszélsöt játszó Czumpft révén 
vezetéshez jutott. Ekkor mindkét csapaton a fá
radtság jelei mutatkoztak, sok jó helyzet maradt 
kiaknázatlanul. Az utolsó tir percben a Ripen- 
sia nagyszerű finissel lepte inog ellenfelet, ami
kor is Dobásnak egy lövés* a kapufáról a gól
vonalon túljutott, azonban Murgu bíró a gólt 
érvénytelenítette. A 41- percben azután a Ri- 
penzió tizenegyeshez jutott, amikor is Rafinszky 
egyenlített.

A budaiak védelme nagyszerűen dolgozott, a 
hnlfsorukban még hézag mutatkozott, mig a 
esntársoruk is szépen kombinált, de. Ember ki
vételével gyenge lövők.

(A Hét fái Napló tudósítójának teíefonjelcn- 
tése.) A szombathelyi proficsapat husvét vasár
napi zágrábi vendégszereplése hatalmas balsiker- 
azonban csatárainak puhasága következtében 
rel végződött. A Sabaria az utóbbi időben gyen
gén szereplő és a sebesültek miatt szörnyen tar
talékos együttese Zágrábban folytatta megdöb
bentően rossz játéksorozatát s a ragyogóan ját
szó HASK csapatától súlyos gólarányu vereséget 
szenvedett. A Sabaria csak az első félidő egyes 
periódusában mutatott hírnevéhez méltó játékot. 
gólképtelenségév*l tündökölt. A horvátok Hitres 
és Leinert révén mór 2:Ó arányban vezettek, 
amikor a Sabaria Kobács révén egyetlen góljá
hoz jutott. A második félidőben a HASK abszo
lút fölénybe került, és Wolf, majd egy kapuelőtti 
kavarodásból Babits két góljával beállította a 
végeredményt.

GRADJANSKI—SABARIA 5:1 (3:1)

A Törekvés győzelmei Eszéken.
Eszék, április 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
téses.) A magyar amatőrbajnok Törekvés husvét 
két napján Eszéken vendégszerepelt s szenzá
ciós játékával nagy gólarányu győzelmeket ara- 
tott. Az első napon a Makkabit 7:1 (4:1 arány
ban, a második napon pedig a Jugoszlávia baj
nokságában is jelentős szerepet játszó Slaviát 
5:1 (2:1) arányban győzte le.

TEMESVÁRIAK AFRIKÁBAN
A Temesvári Atlétikai Club Afrikában túrázó 

csapata az északafrikai válogatottat 3:2 (3:1) 
arányban legyőzte. A TAC góljait Körömi (2) és 
Molnár lőtte.

X Külföldi csapatok a magyar vidéken. A 
bécsi Adnüra B-csapata, melyben a vol válo
gatott Runge is játszott, 6:2 (3:1) arányban győ
zött a Soproni Vasutas SE eűen. Másnap pedig 
a Soproni FC-t 5:2 (2:1) arányban verte, — A 
bécsa BAC Körmenden vendégszerepelt a Kör
mendi TK együttese ellen s 5:0 arányabn gyöze 
le a körmendi csapatot.

X A második ligában a húsvéti ünnepek 
alatt egyetlen mérkőzést játszottak. Soroksár 
csapata 6:0 (3:0) arányban legyőzte Megyeri.

LÓSPORT
Kapunyitás a galop-sporton

Gitano és Sátán nyelték a meg
nyitó napok főszámait

A húsvéti ünnepeken kaput nyitott a buda
pesti lóvcrsenypúly^. A premierre e nehéz vi
szonyok ellenére — vagy talán éppen azért, 
hogy a szerencsével javítsák meg anyagi hely
zetüket — igen nagy közönség jelent meg. A 
hosszúin nyúlt tél nagyon akadályozta az elő
zetes munkákat, de ez mégsem látszott meg a 
mezőnyökön, annál inkább a lovak kondíció
ján. A .versenyek mégis színesek, érdekesek és 
izgalmasak voltak. Vasárnap az első elörefo- 
gadásos verseny, a Pestmegyci hendikep voll 
program főszáma. A tízezer pengői díjért 11 
lovat nyergeitek fel, amelyek közül, a közönség 
Példást tette meg toronymagas favorittá. 
Példás azonban teljesen érdemtelennek bizo
nyult a nagy bizalomra, mert semmi szerepet 
sem játszott a versenyben. Imponáló stílussal 
nyerte meg a versenyt Drchcr Jenő sokat ígérő 
ísŐdöre, Gitano a kis Klímschával. Gitano t jó 
sansza ellenére annyira elhanyagolták, hogy 
tizennégyszeres osztalékot fizetett győzelmére 
a lolalizntör.

Ünnep másodnapjún a Háromévesek nuill 
hendikepje volt a program eseménye. A ver
senyt nz utolsó napok favoritja Sátán fölénye
sen nyerte Hopmester és Csak előre előtt.

A vasárnapi versenyek eredménye a követ
kező:

I. FUTAM: 1. Urbán L. Pali Mail (3) Wc- 
ekermann, 2. Csipkerózsa (16) gr. Hcrbcrstein, 
3. Hárem (l’/«) Kaszián F. Fm.: Gyöngyike, 
Bonne, Amazoné. To(.: 10:48, 24, 56, — II. 
FUTAM: 1 Wenckheim D. gróf Alvincz (10) 
Schejbal. 2. Partner (2H) Esch, 3. Perlinax 
(8:10 reá) Balog. Fm.: Pej paripám, Ignác. 
Roulette, Simple Simpn. Tót.: 10:97. 14, 12, II. 
111, FUTAM: 1. Drehcr J. Gitano (5) Klimscha, 
2. Mirjam (1) Schejbal, 3. Nebuló (20) Wc 
ckermann. Fm.: RenaissHnce. ~
Rejtély, Kamerád, Milike, 
Tol.: 0139, 38, 24, 79. — 
Bcrchlold L. gróff Creola 
Wenckheim D. gróf Wotan 
veresnyben. 3 Nagyur (10) 
Borotra, Mungo. Tol,: 10 és 16. Helyre:
14. - V. FUTAM: 1. Wenckheim D. gróf
Rakéta 13%) Schejbal. 2. Pálinka (61 Horváth

B., 3. Pezsgő (12) Gutái. Fm.: Habari, Siker 
Ring, Peking, Volhynia, Pihegő, Corvin. Be- 
légvár. Tót.: 10:49, 21, 29, 34. — VI. FUTAM: 
1. Lesvári ménes Suzy (3) Balog, 2. Táhlabiró 
(12) Csuta, 3. Petár (5) Fodor. Fm.: Puszta, 
Bujdosó, Kotola, Moment, Szélhámos, Sohase, 
Salome.

A hétfői versenyek eredménye a következő
L FUTAM: 1. Slall Miros Baltimorc (4) Ba

log, 2. Bosnyák (2) Rózsa, 3. Arme Gredl (5) 
Klimscha. Fm.: Bizalom. Tót.: 10:40. — II.
FUTAM: 1. Dreher J. Pálinka (2) Klimscha, 2. 
Vágjad (5) Fodor, 3. Bármikor (1J4) Csuta. 
Fm.: Bandita. Tót.: 10:28. — ül. FUTAM: 1. 
Horthy J. Sétán (3) Tcllschik, 2. Hopmcster 
(1J4) Szenté, 3. Csak előre (6) Blackburne. 
Fm.: Fonőlány, Emlék, Tavasz, Nonnsberg, 
Péter. Tót.: 10:46, 17, 16, 17. — IV. FUTAM: 
1. Wenckheim D. gróf Pártütő (4) Klimscha, 
és Jankovich Bésán E. gróf Gyöngyike (3) 
Tcllschik holtversenyben, 3. Csokor (6) Her- 
borsiéin gróf. Fm.: Bernina, Farsang, Tudós, 
Rowuma, Annabál. Tót,: 10:33 és 24. Helyre: 
20, 21, 18. — V. FUTAM: 1. Kengyeli ménes 
Admirális (2 reá) Toltschík, 2. Kamerád (2) 
Szilágyi, 3. Igazgyöngy (4) Csuta. Több ló nem 
futóit. Tót.: 10:17. — VI. FUTAM: 1. Guhl O. 
Ludvlk (3) Esch, 2. Fuvolás (6) Kaszián, 3. 
Funny (12) Fodor. Fm.: Kinizsi, Moselwein, 
Nuni, lelkem, Obsitos, Szigliget, Héra, Apor, 
Bokros, Alhambra. Tót.: 10:57, 30, 31, 82.

Példás. R«!q, 
Cipou, Add oda. 
IV. FUTAM: 1. 

(pari) Esch és 
(2) Schejbal holl- 
Blackburn. “Fm.:

13 és

Pejaesevlch gróf, Kapóst és Przybyla istállói 
vannak formában a megnyitó napok tapaszta
latai szerint. Különösen nagy formában van 
Kapó sí mester és Przybyla, akiknek négy, ill. 
három lovuk nyert a két versenynapon. . Jól 
futnak Issekül: őrrujgy és Smutny lovai is. 
Annál gyatrábban szerepelnek Szigeti gondo
zottjai. melyeknek még sok munkára van 
szükségük.

Blackburn az uj angol lovas igen előnyösen 
mutatkozol be. Vasárnap a gyönge, esélyű 
Nagyurat rendkivüíili eréllycl lovagolta s lo
vaglása egyébként is azt mutatta, hogy «erös 
ellenfele les* legjobb zsokéinknak.

Az újonnan létesített kettősfogadásokra va
sárnap Gitani és Rakéta győzelmét 9 nyerő
tikettel találtál) el a fogadók. Az osztalék bu
sás: 6:333 pengő volt. — Hétfőn n Sátán— 
Párt ütő fogadóra 5:52.50 pengő, a Sálán— 
Gyöngyike doublera 6:109 pengő volt az osz
talék.

A szerkesztőért és kiadásért felelt 
Dr. ELEK HUGÓ
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