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Előre figyelmeztettük 
a készülő merényletre 

a zsidó hitközséget
—— ■■■—■——Bal———— i-------

Knoll Abrahám budai vendéglős jelentőst lett a szentegylet titkárénak, 
da nem vették komolyan a dolgot - n rendőrség keresi Pallos Jézset 
zombori újságírót atd a morényiet-tervroi beszélt a vendéglősnek

Fontos kihallgatások a főkapitányságon
A dohány-utcai zsinagógában történt re

volveres merénylet ügyében váratlan for
dulat állott be. Zatloka Emil mérnököt, akit 
a rendőrségi és a törvényszéki orvos ön- és 
közveszélyes őrültnek, elmebetegnek nyilvá
nított, szombaton délután az ügyészség utasí
tására a lipótmezei elmegyógyintézetből a 
gyüjtőfogházba, illetve az igazságügyi elme- 
megflgyelö intézetbe szállították. Itt fogják 
tovább folytatni a revolveres templomi me
rénylő elmeállapotának a megfigyelését, ami
hez hosszabb idő szükséges.

Ennek az átszállításnak kettős oka is 
volt. Az egyik ok az volt, hogy a szerencsét
len Róth Jenő hosszas vívódás után a Rókus 
kórházban kiszenvedett és ennek következté
ben Zatloka Emil merényletének a minő
sítése sokkal súlyosabbá vált, ami szüksé
gessé tette, hogy az igazságügyi hatóságok 
hatáskörébe tartozó megfigyelő intézetben

Hevesi Ferenc rabbi és Ábrahámsohn titkár 
kihallgatása a rendőrségen

Szombaton délelőtt a dohány-utcai temp
lomi merénylet * ügyében nyomozó rendőr
tisztviselő váratlanul utasítást kapott fontos 
és részletes tanúkihallgatások elvégzése. A 
kihallgatottak között voltak az Izraelita 
Hitközség vezető pozícióban lévő szemé
lyei, köztük Kecskeméti Adolf dr. elöljáró, 
a templomi szertartás vezetője, Hevesi Fe
renc dr. rabbi és Ábrahámsohn dr., a 
Szentegylet titkára. Kihallgatásuk és még 
más hitközségi funkcionárius kihallgatása 
azért vált szükségessé, mert illetékes helyen 
megtudták, hogy

Ábrahámsohn titkárnak s az ő révén 
a hitközség többi vezető emberének 
körülbelül egy héttel a dohány-utcai 
merénylet előtt tudomására jutott, 
hogy állítólag merénylet készül zsidó 

személyek ellen.
Akkoriban a feljelentést egyáltalában nem 
vették komolyan, senki sem törődött vele, 
a véres esemény megtörténte után azonban 
szükségessé vált ennek a különös momen
tumnak a tisztázása.

Ábrahámsohn titkár kihallgatása során 
kiderült, hogy

a merénylet kíszUWIdf.írfll Knoll Áb- 
rahám budai vendíglda adott telefonon 

értesítést március l»-én, vaadntap. 

folytassák tovább megfigyelését.
A másik ok, amely erre az elhatározásra 

késztette az illetékes tényezőket, egy beje
lentés volt, amely nagyszabású nyomozás 
megindítására vezetett a főkapitányságon. 
Váratlan,

meglepő bejelentések történtek a do
hány-utcai merénylet ügyében.

E pillanatban még nem lehet tudni, hogy a 
bejelentések során előadott eseményeknek 
milyen a jelentősége, hogy azok valóban 
összefüggésben állanak-e a véres templomi 
merénylettel, a rendőrség azonban minden 
esetre a legnagyobb eréllyel és a leggyor
sabb intézkedésekkel látott hozzá a tények 
megállapításához és az adatok ellenőrzésé
hez.

A bejelentésről és a rendőri nyomozás 
fejleményeiről a Hétfői Napló munkatársa 
a következő részleteket tudta meg: 

tehát hat nappal a merénylet előtt Ábra-, 
hámsohn titkárnak.

A rendőrség csakhamar megállapította, 
hogy Knoll Ábrahámnak a Batthyány-utca 
46. számú házban van a vendéglője és a la
kása és innen sürgősen beidézték kihallga
tás céljából.

A budai vendéglős, aki körülbelül hat éve 
él Budapesten és akit a szerbek hazafias ma
gyar magatartása miatt toloncoltak ki csa
ládjával együtt Szabadkáról.

a főkapitányságon részletesen elmon
dotta mindazt, amit az üggyel kapcso

latosan tudott
és amit annakidején szükségesnek tartott az 
Izraelita Hitközség tudomására hozni.

Knoll Ábrahám, aki végigküzdölte a vi
lágháborút és aki a Vitézi Széktől szép el
ismerést kapott. Szabadkáról való eltávolí
tása után Budán telepedett meg családjával 
és azóta szoros baráti összeköttetést tartott 
a délvidéki menekültekkel, főként a sza
badkaiakkal és a zomboriakkal. Hónapok
kal ezelőtt — mondotta — megjeleni ven
déglőjében

Pallos József 57 éves zombori újság
író,

a vendéglős régi ismerőse, aki panaszkodva 

adta elő, hogy egy magyar szellemű cikke 
miatt a szerbek kiutasították és most Buda
pesten nem tud clhelyezkedni. Arra kérte 
a vendéglőst, hogy adjon neki lakást, se
gítse élelemmel. A vendéglős gondoskodott 
is a menekült hírlapíróról, összeköttetése
ket szerzett neki a Menekültek Gyámolitó 
Egyesületénél, étellel, itallal, sőt készpénz
zel is támogatta.

Véres merénylet készül — mondotta
Palics József

Körülbelül két héttel ezelőtt Knoll ven
déglős megbetegedett, napokig feküdt a kór
házban és Palics József ott is meglátogatta. 
Amikor a még mindig gyengélkedő vendég
lős hazatért lakására, Palics József szenzá
ciós dolgokat közölt vele.

— Elárulok egy nagy titkot, — mon
dotta a menekült hírlapíró. — Figyel
meztetem, hogy a titkot ne árulja el 
senkinek, mert az életembe kerülhet. 
Olyan Htok ez, amiért sók pénzt kap
hatnék és kell Is kapnom a zsidóktól. 
Van Itt Óbudán egy titkos összejövetel! 
hely, ahol bizalmas szervezkedés, ké
szülődés folyik. A titkos összejövetelen 
március 22-én résztvett Hitler egyik né
met kiküldöttje, két nappal később, 
24-én pedig Cuza egyik román meg
bízottja. Arról értesültem, bogy vulami 
véres merényletet készítenek elő, vagy 
legalább is ennek a terveiről folyik 
megbeszélés. Többet egyelőre nem 
mondhatok, de mindent hajlandó va
gyok közölni megfelelő pénzösszegért.
A Batthyány-ulcai vendéglős nagy cso

dálkozással hallotta barátjának előadását és 
másnap, vasárnap reggel arra az elhatáro
zásra jutott, hogy akár komoly, akár ko
molytalan Palics előadása, értesíti a dolog
ról a zsidó hitközséget. Mivel Kaolinok ré
gebbi ismerőse Ábrahámsohn szenfegyleli 
titkár, őt hívta fel telefonon és röviden kö
zölte vele, milyen értesülései vannak.

Telefonjelentés a Szentegylet 
titkárának

— Hajlandó vagyok részletesen is elmon
dani azt, ami tudomásomra jutott, — mon
dotta a vendéglős, — ha valaki idejön. Ma
gam nem mehetek, mert gyengélkedő be

Palics József napról-napra megfordult 
a Batthyány-iitcai vendéglőben,

közben elmondotta, hogy beköltözési enge
délyt kapott, melynek alapján sikerült ma
gát visszahonositania, sőt azt is elmondotta, 
hogy Baja környékén mozit akar nyitni és 
az engedély elnyerésére már megtette a lé
pésekéi.

teg vagyok.
Ábrahámsohn titkár, aki fantasztikusnak 

találta az egész esetet, azt mondotta Knoll 
vendéglősnek, hogy közölje értesüléseit Sán 
dór Pállal, Dési Gézával vagy Gál Jenöve) 
és ezzel véget is ért a telefonbeszélgetés.

A hitközség részéről senki sem jelent 
kezelt u gyengélkedő vendéglősnél,

aki nem tartotta szükségesnek, hogy to
vábbi lépéseket is tegyen.

Még ugyanaznap újból megjelent Palics 
Knoll vendéglősnél, újra beszélgettek a do
logról, a menekült újságíró hangoztatta, 
hogy pénzre van szüksége és hogy alátá
massza előadása hitelességét, még

egy hatoldalas röplratot is adott át a 
vendéglősnek, amelyet az állitólugos 
titokzatos társaság adott ki s amely „a 

zsidók aknamunkájá“-ról szól.
Ennek'a röpiralnak az első oldalán ott var 
Palics sajátkezű írása, tigy, hogy ez a füze- 
tecske, amelyet egyébként időközben Knoll 
vendéglős eljuttatott a zsidó hitközségnek. 
tulajdonképen alátámasztására szolgál .in
nak, hogy a vendéglős igazat vallott Palics 
József előadására vonatkozóan.

Ez a tárgyi bizonyíték Időközben ter
mészetesen o hatóság kezébe került.

Még néhányszor megjelent Palics a 
Batthyány-utca vendéglőben, Knoll vendég
lős azonban nem igen tárgyalt többé a do
logról. 'Látta, hogv

a zsidó hitközség nem veszi komolyan 
a bejelentést,

ő is kételkedni kezdett az egész ügy komoly- 
ságiban.

Pár nap múlva, április 3-ón. pénteken 
este megtörtént a revolveres merénylet. Pa
lics József másnap megjelent a vendéglő-
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Rókáimat

A drámai esemény megtörténte után 
zsidó hitközség részéről érdeklődni 
lék Knoll Ábrában) értesülései 
tőle beszerzett adatok alapján

illetékes helyen elrendelték n nyomo
zás megindítását.

A főkapitányságon meg is indult az eré
lyes munka. Megállapították, hogy Palics 
József Óbudán, a Lajos-utcában, majd az 
Ipar utca 7. számú házban lakott, azonban 
ícm az egyik, sem a másik helyen nem ta
lálták meg a detektívek, akik ki akarták

a 
kezd- 

iránt és a

PERL szűcs, Lioöt körút li
ben. de csak futtában beszéltek a merény
letről. A zombori menekült azóta nem mű
in tkozott a vendéglőben. Knoll Ábrahám 
arra gondol!, hogy Palics bizonyára Bajára 
utazott a mozi iigyél>en. Azonkívül pedig 
arra is gondolt, hogy Palics előadása és a 
zsldótemplomban történt véres esemény kö
zött semmi összefüggés nincsen.

Keresik a bejelentőt

A letartóztatás oka: gyilkosság büntette 
és többrendbeli gyilkosság kísérlete

A lipótmezei elmegyógyintézet Igazgatósága 
szombaton délután értesítést kapott a buda
pesti királyi ügyészségtől, hogy a Nagyszomba
ton beszállított dohányutcai lövöldözőt, Zatloka 
Emil gépészmérnököt, n fogházi rabszállifő 
autón odaérkező fogházőrmcstcrnek. adják át. 
Az utasításnak megfelelően a megfigyelő osztá
lyon leső Zatlokát azonnal a főorvosi hiva
talba vezették, levették róla a kórházi öltöze
tet és a raktárból előhozott ruhát adták rá. 
Zatloka a gyűrött, tépett ruhában, arcán zúzó- 
dósok nyomaival egyáltalán nem árult cl hiz
laló külsőt.

Zavartan nézegette magát
és hiába kérdezte, hogy mi fog vele történni, 
miért öltöztetik újból a kopott ruhába, senki 
sem tudott neki választ adni.

Délután ö| órnkor érkezeti ki a lipótmezei 
elmegyógyintézetbe n hatalmas sárgásszürke 
r»)M7.álliló gépkocsi húrom fogházörreb A fog- 

^lázőrmeslcr átadta az ügyészség értesítését, 
amelyben

a vizsgálóbíró végzésére való hivatkozás
sal kérik a megfigyelés végett beszállított 
Zatloka Emil átadását, mert a vizsgáló
bíró elrendelte az Országos Bírósági Meg

figyelő Intézetbe való Kzállltását.
Két fogházőr közben Zntloka mellé lépett és 
átvcllc nz elmegyógyintézet! ápolótól. A me
rénylő megdöbbent, amikor a fogházőröket 
meglátta, de egyetlen szót sem szólt, hanem 
ellenállás nélkül ment n csukott rnbszálliló 
autóhoz.

A gépkocsi néhány perc múlva mór a fog
ház. Kohárv-iilcni knptijn előtt állott és Zatloka 
Emilt a fogház Irodájába vezették. Személyi 
adatait n fogház törzsköin vébe 1809/1931 szám 
nlalt vezették be. Znlloka Emil a kérdésekre 
nyugodtan és értelmesen válaszolt. Hediktáltn, 
hogy hol és mikor született, hogv hlv-lák szil
iéit, hol lakott legutóbb, hol végezte iskoláit

— Miért tartóztatták le? — kérdezte végül 
n fogházi tisztviselő.

Erre a kérdésre azonban már nem kapott 
választ. Az 53 éves gépészmérnök, nki Nagy
péntek este a dohányukat zsidó templomban 
egymásután nyolcszor sütötte el revolverét, 
értelmetlenül bámult maga elé és több sző 
nem hagyta cl ajkát. A tisztviselő a vizsgáló
bíró végzése alapján irta be azután n fogházi 
törzskönyvbe:

„A lelartóztntás oka gyilkosság."
A fogházirodából nz első emelet 3. számú 

magánzárkúba kísérlek Znlloka Emilt. Olt csak 
egv rövid félórát tartózkodott, mnjd újból a 
yabítállltő autóba ültek vele a fogházőrök és

Szerencséje lesz,

ha 
nálunk
sorsjegyeit
vásárol! ."V.

Húz A’ már 
pénlokon,

17-ón
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kérdezni n dologra vonatkozóan. Szombat 
dél óta valósággal

tűvé telték a detektívek a fővárost, 
hogy Palira Józsefet felkutassák, de se

hol sem lehetett megtalálni.
Mivel a rendőrség sem tartja valószínűtlen-i 
nek, hogy Palics Bajára vagy Baja környé
kére utazott, ott megnyitandó mozija ügyé
ben, telefonon hívták fel a bajai kapitány
ságot, hogy kutassanak Palics József után 
és feltalálása esetén hallgassóg ki az ügyben.

Vasárnap estig nem érkezett válasz a ba
jai rendőrségről, ami annyit jelent, hogy 
Palics tartózkodási helyét nem sikerült még 
megállapítani. Pedig rendkívül fontos volna 
1‘filics József mielőbbi kihallgatása a rejtel
mes és állítólagos értesüléseire vonatkozóan, 
mert csak ilymódon lehel egyszersminden- 
korra tisztázni azt a kérdést, hogy valóban 
igaz-e a dolog, vagy pedig

az erről szóló előadás csak egy kitalált 
mese volt-e,

amelynek segítségével egy anyagi gondok
kal küzdő ember pénzhez szeretett volna 
jutni. Ez az. utóbbi feltevés igen valószínű
nek látszik és ez esetben

különös véletlen 
lehet csupán, hogy a különös pénzszerzésre 
szolgáló mese kitalálása és a merénylet 
megtörténte majdnem azonos időpontra 
esett.

A főkapitányságon Dorning Henrik fő
kapitányhelyettes irányítása mellett nagy 
eréllyel folyik a nyomozás és kétségtelen, 
hogy Palics József feltalálása esetén a leg
rövidebb időn belül teljesen tisztázódik 
egész kérdés.

az

a kora esti órákban Zntloka Emii már

alatt

______ _ _____ ____ ___ a
■ maglódititi gyüjtőfogház mellett működő Or- 
- szágos Bírósági Megfigyelő Intézetben volt.
i Zatloka Emil letartóztatásának és a bírósági 
) megfigyelő intézetbe való szállításúnak érde- 
. kés előzményei vannak. A lövöldözés áldozn-
• Iának, a 17 esztendős Roth Jenőnek elhunyta
■ után a főkapitányságról sürgősen átküldték
• az iratokat a kir ügyészségre további intézke-
• dés végett. Az ügyészség azután megállapította,
• hogy

Zatloka Emil szabályszerűen nincs Is 
letartóztatva és elmebetegsége sincs a tör

vény által előirt módon megállapítva.
Mindössze rendörorvosi vélemény volt az ira
tokhoz csatolva, amely szerint Zatloka Emil 
zavaros viselkedése elmeorvosi megfigyelését 
teszi szükségessé. Ezzel a rendőrorvosi véle- 

' ménnyel egyező véleményt adott Bakody Aurél 
dr. egy. magántanár, törvényszéki orvosszak- 
érfő, a lipótmezei elmegyógyintézet főorvosa 
is, aki Zatloka rendőrségi kihallgatása ’ " 
jelen volt és a lövöldözőt a rendőrségen meg
vizsgálta. Ezen az alapon került Zatloka Emil 
n merényletet követő napon megfigyelés vé
gett a lipótmezei elmegyógyintézetbe. A tör
vény azonban nzt Írja elő, hogy bűncselek
mény elkövetésével gyanúsítottal szemben csak 
akkor lehet megszüntetni az eljárást, ha az 
elmebetegséget a vizsgálóbíró által kirendelt 
törvényszéki elmeszakértők állapítják meg.

A királyi ügyészség az iratok átvizsgálása 
után art az indítványt terjesztette a vizsgáló
bíró elé, hogy rendelje el a lipótmezei elme
gyógyintézetben levő Zatloka Emil azonnali 
letartóztatását és elmeállapotának a gyűjtőfog
ház melletti megfigyelő intézetben törvényszéki 
orvosszakértőkkel való megvizsgálását. A yizs- 
gálóbiró az indítványnak megfelelően döntött 
és azonnal kiállította végzését, amely szerint

elrendeli Zntloka Emil 53 éves gépészmér
nöknek u Roth Jenő sérelmére elkövetett 
gyilkosság büntette, salatnint többrendbeli 
gyilkosság kísérlete elmén való előzetes 

letartóztatását.
Egyben elrendelte a vizsgálóbíró, hogy Németh 
Ödön dr. és Minich Károly dr. törvényszéki 
orvosszakértők vizsgálják meg Zatloka elme
állapotát és

slzsgálatuk eredményéről záros határidőn 
bellii terjesszenek elő szakértői véleményt.

Az elmeorvosi vizsgálat tartamára a vizsgáló
bíró Zatloka Emilt beutalta a gyüjtőfogház 
megfigyelő osztályára.

Baróthy Pál főügyész 
nyilatkozata

A királyi ügyészség ezenfelül még egv indít
ványt terjesztett elő. Kérte a vizsgálóbírót, 
hogv rendelje el a Rókus-kórházban pénteken 
elhunyt Róth Jenő holttestének törvényszéki 
orvosszakérlőkkel való felboneolását. A vizs
gálóbíró utasítására Róth Jenő holttestét a 
Rőkus-kórházból kiszállították a Szvetenay- 
ntcal bonctanl irytézctbe, ahol

hétfőn korán reggel boncolják fel a vizs
gálóbíró jelenlétében.

BARÓTHY PÁL DR. KIR. FŐÜGYÉSZ, 
a budapesti királyi Ügyészség elnöke, Zatloka 
Emil bűnügyével kapcsolatosan a Hétfői Napló 
munkatársának a következőket mondotta:

-— A királyi ügyészség Indítványára került 
Zatloka Emil nz angyalföldi elmegyógyinté
zetből n gyüjtőfogház megfigyelő osztályára. 
A vizsgálóbíró által kirendelt törvényszéki 
orvosszakértők ugyanis csak ott tudják meg
vizsgálni a gyilkosság büntette elmén betartóz- 
tatásba helyezett Zatloka elmeállapotát. Az 
ügyészség további Intézkedései attól függnek, 
hogy az elmeorvosszakértők milyen szakvéle
ményt készítenek. Amennyiben azt állapítanák 
meg az orvosszakértők, hogy Zatloka Emil 
elmebeteg, akkor meg kell ellene szüntetni az 
eljárást, mert az elmebetegség büntethetőséget 
kizáró ok, de ha a szakértők az ellenkező meg-

Sipőcz Jenő polgármester húsvéti szabadsága 
után szerdán veszi át újból hivatalát. A pol
gármester távollétében Liber Endre alpolgár
mester vezeti a városházi adminisztrációt, 
minthogy Borvendég Ferenc alpolgármester is 
szabadságon van. A polgármester hazaérkezése 
után intézkedik a megüresedett fogalmazói 
állások betöltéséről. A fogalmazói állásokra 
kiirt pályázat szerdán, április 15-én jár le és 
a Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint

Sipőcz Jenő polgármester még ezen a hé
ten kinevezi a tizenkét uj fogalmazót.

A tisztujitásból ezekután már csak a segédfo- 
galmazói állótok betöltése marad hátra. 
A segédfogalmazókat az uj törvény értelmé
ben Ripka Ferenc főpolgármester nevezi ki. 
Ellenzéki körökben nehezményezik, hogy a 
tisztújítón rendkívül lassú tempóban folyik és 
a városházi adminisztráció az öthónapos 
meneti idő alatt valósággal megbénult.

Ripka Ferenc főpolgármester, 
akit ebben az ügyben megkérdeztünk, a 
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— A tisztujitás most már rövidesen befeje
ződik. Magam is szerettem volna, ha az átme
neti időt megrövidítjük, ez azonban lehetetlen 
volt, mert a tisztujitás egyes fázisai különböző 
terminusokhoz voltak kötve. Most is az kés
lelteti a teljes befejezést, hogy a segédfogal
mazói állások betöltése előtt tudnunk kell,

Vasárnap zajlott le a Terézvárosi Torna 
Club automobil és motorkerékpár szakosztá- 
Ivának rendezésében sz idei országos tavaszi 
turaverseny. Az útvonal Budapest, Kalocsa, 
Kiskunhalas. Kecskemét, Lajosmizsén át veze
tett. A táv 330 kin volt. (A start reggel 7 óra 
kor történt a Magyar Fantóművek gyártelepé
ről. amikor is a benevezett 50 jármű közül 3^ 
starthoz is állt.) Ezek közül 21 be Is futott. 
Az útvonalon végig csendőrök, leventék és 
rendőrök ügyeltek a rend fentarfására. A ver
seny nagyszerű rendezéséért Walter József 
szakosztályi elnököt, Koppenslein Benő főtit
kárt és Bállá János titkárt illeti elismerés.

Szóló-motorkerékpárok 250 kem-ig. 
irt átlag 45 kg.): I helyezett Koenig 
TTC Puch (45 km.) II. helyezett Timka József 
GyAMC (42.2 km.)

Szóló-motorkerékpárok 350 kem-ig. (Előirt 
átlag 55 km.): I. helyezett Nemes László, TTC 
(55 km.) I. helyezett Andor Antal. HAC/ (55 
km.)

Szóló-motorkerékpárok 500 kem-ig. Előirt 
átlag 55 km.): I. helyezett Hölzl Ferenc, TTC, 
Méray (55 km.) I. helyezett v. Komolya Ist
ván, TTC, Ariéi (55 km.)

Szóló-motorkerékpárok 
(Előirt átlag 55 km.): I. 
István, KMAC (55 km.) 
György, TTC (51.2 km.)

Oldalkocsis motorkerékpárok 600 kem-ig. 
(Előirt átlag 50 km.): I. helyezett Breitner

500 kem-en felük 
helyezett Martinék 

II. helyezett Berger

IZ

állapításra jutnának, akkor természetesen a 
gyilkossági bűnügy tovább folyik a maga tör
vényszerű utján Éppen azért, mert a bűnvádi 
eljárás még mindig folyamatban van, tartotta 
a királyi ügyészség szükségesnek Róth Jenő 
holttestének törvényszéki orvosszakértők 
való felboncolását.

állal

Róth Jenő temetése
A pesti izr. hitközség elöljárósága minden 

Intézkedést meglett arranézve. hogy a dohány
utcai templomi merénylet áldozatának, Róth 
Jenőnek hétfő délelőtt 11 órára kitűzött teme
tése méltó keretben történjék. A temetési szer-

hitközség elöljárósága nevében Stern Samu 
udv. tanácsos, a hitközség elnöke mond bú
csúztató ^beszédet. A simái Hevesi Ferenc dr. 
rabbi búcsúztatja a halottat s utána Llneczky 
Bcrnát főkúnlor énekel gyászdalt a templomi 
énekkar kíséretével.

A pesti izr. hitközséghez számos részvét
távirat érkezik az ország minden részéből és 
külföldről is

DR. BEZEGH-HUSZÁGH MIKI^ÓS 
főkapitány a következő táviratot intézte Stern 
Samuhoz, a hitközség elnökéhez:

„Mélyen megrendülve a gyalázatos merény
let szerencsétlen óldozatának Róth Jenőnek ívse niciiu aerciuen turicnjrn. n mii- , , , . -

tnrtásl a teljes templomi énekkar közremükö-! elhunytán, fogadja kérem és tolmácsolja a hit- 
désével a ravatalnál Abrahamsohn Manó fő- I tagjainaI úgy a saját, mint egész tej.
kántor végzi és dr. Hevesi Simon vezető- túlélem legoszintébb részvétének kifejezéséi, 
főrabbi fogja a gyászbeszédei mondani, mig al Bezegh-Huszágh főkapitányé’

Ripka Ferenc főpolgármester 
nyilatkozik a városházi 
tisztujitás befejezéséről

át-

kö-

(Előirt 
Rudolf

hány ilyen állás üresedik me'. ügy gondolom 
azonban, hogy

még április havában teljesen befejeződik 
a tisztujitás

és május elején már véglegesen kialakul a vá
rosházi adminisztráció képe.

Ar. alacsonyabb rangú városházi tisztvise
lők körében nagy izgalmak előzik meg a fo
galmazói és segéd fogalmazói állások betöltését. 
összesen csak tizenkét fogalmazói állás üre
sedett meg, azoknak a száma pedig, akik fo
galmazói szakból pályáznak ezekre az állá
sokra, megközelíti a százat. De hir szerint szó 
van nem fogalmazói szakban működő tisztvise
lőknek a kinevezéséről is. A városházán ugya
nis dolgozik sok olyan jogvégzett tisztviselő, 
akik ideiglenes hivatalnoki állást töltenek be. 
Tizenöt-busz éves gyakorlattal rendelkező kis
tisztviselők várják most sérelmeik orvoslását 
ezeknél a fogalmazói kinevezéseknél. Az állá
sok korlótozott száma miatt természetesen köz- 
megelégedést nem fog kelteni a polgármester 
döntése, bármennyire körültekintő legyen 
is az.

A városházán egyébként széleskörű irgalma
kat váltott ki a polgármesternek azok az intéz
kedései, amelyek az adminisztráció átcsoporto
sítását eredményezték. Úgy az. ügyosztályvezetői 
pozíciókban, mint a helyettesi állásokban is 
lényeges személyi változások következtek be 
és a városházi tisztviselők attól tartanak, hogy 
az adminisztráció jelenlegi beosztása még min
dig nem végleges.

A TTC tavaszi turaversenye
Sándor, TTC, BSA (50 km.) II. helyezett László 
Gyula, KAC (49.4 km.)

Oldalkocsis motorkerékpárok 600 kem-en 
felül. (Előirt átlag 50 km.): I. helyezett Dal- 
noky László, KAC, Harley (50 km.) II. helye
zett Culyba Mihály, TTC (48 km.)

Turaautomobilok 1100 kem-ig. (Előirt átlag 
45 km.): I. helyezett Wicesengrund Ferenc, 
ADAC (45 km.)

Turaautomobilok 1100 kem-ig. (Előirt átlag 
50 km.): A 120-as startszámu Tóth Gyula. 
TTC, az előirt állagnál fél órával előbb ért 
célba, miért is a versenyből kieseit.

Turaautomobilok 2000 kem-en felül. (Előirt 
átlag 55 km.): I. helyezett 125 startszám Skrek 
Gyula, HAC, Lancia (55. km.)

Sportaulomobilok 2000 kem-en telül. (Előirt 
állag 55 km.): I. helyezett Okolicsányi Zse- 
dényi Zenó, MAC, Austro-Daimler (55 km.)

A mezőny elindulása után a motorosok *k£- 
gyelefes ünnepséget rendeztek a kispesti terae- 
tőben, amikor is megkoszorúzták néhai Dor- 
món Árpád motorsport mártírjának sírját. A 
sírnál a KMAC, a TTC, a KAC, az MTK és a 
GyAMC tartottak beszédet és koszorút helyez
tek el.

Ujabb Castrol Kikérek. Londonból jelentik: 
Scott pilóta a mai napon befejezte az eddigi 
leggyorsabb „London-Ausztrália" repülést 9 
nap és 3 óra alatt. 18 órával megrövidítette az 
eddigi rekordidőt. A Castroll XXV. olaj nagy
ban hozzájárult az elért rekord sikeréhez.

NEMZETKÖZI GRAND PRIX
BUDAPEST 1931

CASrAR IT10T0H0LAJ
utólérhetetlen minőségét igazolják a Grand Prix-n elért szenzációs eredmények :

175 kem Zboray Ferenc — DKW — kategória-győztes 
350 kem Kremm József — Velocette — III. helyezett 
600 kom oldalkocsik abszolút győztese, ütvonalrekorddal:

Czulyba Mihály — BMW
600 kem Lukarec Ferenc - Standard — IL helyezett

A győztesek nyilatkozata: Hőállóbb, kompresszióblztosabb, tökéletesebben 
bevált olajjal még nem mentem.

Caspar 011 Corp., Newyork, magyarországi vezérképviselete
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Vasárnap délelőtt exhumálták 
a kecskeméti temetőben 

Steinherz Rudolf holttestét
Április 15—2O-lg

20.000 pár
A kecskeméti ügyészség veieitfönye szerint 

Flschl ös steinherz csak balesetet beszeltek meg
Kecskemét, április 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A kalapácsos gyilkosság ügyé
nek nyomozásában vasárnap újabb ese
mény következett be a kecskeméti zsidó 
temetőben, ahol

reggel tiz órakor felnyitották a nem
régen elhantolt Steinherz Rudolf sir- 

jál.
Ismeretes, hogy az ügyészség intézkedésére 
elrendelték Steinherz Rudolf exhumálását, 
annak megállapítása végett, hogy

vájjon a gyilkosság előtt vetl-e be 
narkotikumokat, hogy az állítólag 
előre megbeszélt ütések előtt már bó

dult állapotban legyen.
Az exhumálást Kenyeres János dr. vizs
gálóbíró vezetésével nagyszámú törvény
széki bizottság végezte. A vizsgálóbíró in
tézkedésére három munkás felásta Stein
herz sírját és kiemelték a kettős koporsót. 
Egy fakoporsóba zárt cinkoporsóban nyu
godott Steinherz Rudolf teteme. A cintetőt is 
leolvasztották, a holttestet kiemelték és a 
halottasház elölt felállított boncasztalon 
dr. Nagy György törvényszéki orvosszak
értő elvégezte a boncolást. Munkája során 

kiemelte a májat, a szivet és a holttest 
egyéb belső részeit.

Ezeket a testrészeket légmentesen lezárt 
üvegedénybe helyezte, az üvegedényeket 
pedig ládába csomagolták. A holt testet 
azután visszahelyezték a koporsóba, a 
dát pedig

még vasárnap délben elindították 
Budapestre,

ahol az Országos Vegyvizsgáló Intézet 
véleményt mondani a narkotikumok < 
leges használata ügyében.

Kecskemétre érkezett különben mn dr. Szőke 
Sándor budapesti ügyvéd, aki dr. Virányi La
jossá/ <\‘,yütt a család érdekeinek képviseleté
ben jár el ebben az ügyben. Szőke Sándor dr. 
a Hétfői Napló munkatársának a következőket 
mondotta:

— Itt Kecskeméten senki sem hiszi, hogy a 
St.einherz-ügy előzményei tényleg a gyilkos val
lomása szerint játszódtak le. Mindenkinek az a 
véleménye, hogy

a rejtélyes Úgy kibogozását más nyomon 
kell keresni.

Olyan hatalmas lelkierőre, mint amely a bizto
sítási csalásnak ehhez a fajtájához szükségelte
tik *— senki sem rendelkezik. Az exhumálás 
eredménye el fogja majd dönteni, hogy Stein
herz vett-e narkotikumot, amit különben én ki
zártnak tartok. Elhangzott már a sebészi nyi
latkozat, amely szerint zokszó nélkül nem le
het ilyen szörnyű fájdalmakat elviselni. Az 
ütések közül különben is csak a két utolsó volt 
halálos, tehát egészen bizonyos, hogy közben 
Steinherz, szörnyű fájdalmainak súlya alatt, 
meggondolta volna a dolgot. Különben is meg
állapítottam azt, hogy

közvetlenül Pestre való elutazása előtt az 
egész délutánt Jóízűen véglgaludta otthon.

Halálos tervvel az agyában ezt nem lehet felté
telezni senkiről. Pesten felkereste sógorát, Reiff 
középiskolai tanárt, akivel részletesen megbe
szélte, hogy annak beteg kisgyermekét, akinek 
levegőváltozásra ven szüksége, husvetkor Kecs
kemétre viszi.

— Elképzelhetetlen az, hogy valaki ilyen 
részletes terveket sző — tizenkét órával előre 
tudott halála előtt. Ezt a megbeszélt halált

a tettes dobta a közvéleménybe,
mert neki megvan minden érdeke, hogy nz 
áldozat akaratát állítsák be a gyilkosság indító 
okául. Véleményem szerint itt közönséges 
rablógyllkosságról van szó és a körültekintéses 
nyomozás össza fogja- Toppantani Fischl hazug
ságainak kártyavárát-

— Akármit dönt az exhuipálás utáni vegy-

vizsgálat — folytatta ezután Virányi Lajos 
—, én nem várok attól eredményt. Az semmit 
nem fog változtatni a tényeken. Józan ésszel 
különben sem lehet feltételezni, hogy valaki 
ilyen borzalmas tettet hitelbe vagy részletre 
elkövet . . .

A kecskeméti ügyészségen különben ur. 
összes indítványok gyilkosság címén adat
nak ki Fischl Frigyes elleti. Az ügyészség
nek az a véleménye, hogy Steinherz és 
Fischl

esek baleset okozására beszéllek össze 
és Steinherz nem akart meghalni. Fischl 
cselekedete tehát kimeríti a szándékos 
emberölés tényálladékát. Neki tudnia kel
lett, az ügyészség véleménye szerint, az ütés 
erejéről, hogy az hajálos lesz. Feltétlenül 
tudnia kellett a biztosításokról is, ez eset
ben tehát a biztosítási csalásokban is ala
posan gyanúsítható biinrészességgel.
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Az eladás menv- 
nyiségének jo
gát fenntartjuk

A Kalapácson nőm föföltak semmiföle ufirnyomoKat

azt 
be

A budapesti főkapitányságon vasárnap 
délelőtt megjelent Vajda Gyula kecskeméti 
detektivfelügyelő, aki közölte a bűnügyi 
osztályon, hogv a kecskeméti rendőrség 
megbízásából vasárnap délben Bécsbe ulti
zik, hogv olt a bécsi rendőrigazgatóság en
gedélye alapján közvetlenül kikérdezhesse 
Fischl Frigyest, a kalapácsos rablógyilkost.

A kecskeméti detektív lesz az első ma
gyar közeg, aki közvetlenül beszélhet a 
Bécsben letartóztatott fiatal gyilkossal, aki
nek még sok részletkérdésre kell felvilágo
sító választ adnia. A nyomozás legújabb 
adatai szerint ugyanis valószínűnek látszik, 
hogy

Fischl nem mond igazat, mikor 
vallja, hogy Steinherz gyilkosságra 

rclfc őt fel.
Sokkal valószínűbb és elhihetöbb, 
Steinherz csak súlyosan meg akart
sülni n vasúton, mert hiszen biztosításai 
balesetből kifolyóan bekövetkező rokkant
ság esetére is szóltak. Az utóbbi napokban 
olyan hirek terjedtek el, hogy Steinherz 
Rudolf, felmondta volna a pozsonyi biztosí
tásokat. amihez azonban a biztositó intéze
tek nem járultak hozzá. Vasárpapra meg
állapította a rendőrség, hogy ez a verzió 
nem felel meg a valóságnak. Az igaz, hogy 
Steinherz körülbelül három héttel a kala
pácsos merénylet előtt leveleket irt a bizto
sitó társaságoknak és azt a kívánságát fe
jezte ki, hogy a különböző intézeteknél lévő 
biztosifásait egyesítsék. A vállalatok azon
ban erre a kérésére ehitasitó választ adtak. 
Érdekes, hogv Steinherz Rudolf a biztosí
tások egyesítésére irányuló kérését levelé
ben a következőképpen indokolta:

__ Azért is szerelném biztosításaimat 
egyesíteni, mert ha igy küion-külön van
nak, különböző intézeteknél, akkor, ha va
lami baj történik velem,

a különböző biztosító társaságok eset
leg gyanút meríthetnek.

Ebből is arra következtet a rendőrség, 
hogy Steinherz Rudolf nem akarta agyon
veretni magát, hanem csak egy színlelt 
rablótámadás folyamán súlyosan meg akart 
sebesülni. Fischl Frigyes bizonyára „túl- 
ment a kikötött határon" és halált okozó 
ütéseket mért Steinherz Rudolfra. A fiatal 
gyilkos bécsi elfogatatta után természetesen 
cselekménye enyhítéséül azt hangoztatja, 
hogv Steinherz gyilkosságra bérelte fel.

A vegyvizsgáló intézettől c“" 
sárnap délelőtt küldték vissza 
eszközéül használt kalapácsot 
eredménnyel együtt.

A kalapácson nem találta’: 
vérnyomot 

során megállapították, 
nem vérnyomok, hanem 
kalapács véres is lelt, 
a megszáradt vér már 
róla, úgy, hogv mil 
....................... való- 

meg Fischl a 
Vajda Gyula dcteklivfei- 

........... ................ t a kalapácsról készült 
fényképet magához vette és azt Bécsben is 
megmutatja Fischlnek, hogy felismeri-e 
benne saját szerszámát. Vajda detektív fel
ügyelő két napig marad Becsben és visz- 
szatérte után a kihallgatás eredményéről 
jelentést lesz úgy a budapesti főkapitány
ságnak, mint a kecskeméti rendőrségnek.

egyébként va- 
a gyilkosság 
a vizsgálati

scmmilélc

s a vegyvizsgálót 
hogy a sötét foltok 
rozsdafoltok. Ha a 
ennyi idő múltán 
feltétlenül leporlott ...
már nem lehet megállapítani, hogy 
bán ezzel a kalapáccsal ölle-( 
borkereskedőt, 
ügyelő egyébként

Sipöcz polgármestet előtt 
Házasságot fiötött vasárnap 

délben Arlotta Liliana, 
az olasz fiöuet leánya, De Astis 

áövetségi első titkárral
Ártotta Mario budapesti olasz követ leánya: 

Ártotta Liliana vasárnap délelőtt kötött házas- 
ságot De Astis Giovanni-val, a követség első 
titkárával, Sipöcz Jenő polgármester előtt. A 
házasságkötés előestéjén

fényes ünnepi esiély volt
a budapesti olasz követségen s az c élyen a 
magyar társadalom és közélet notabilitásai 
valamennyien olt voltak, élükön Horthy Mik
lós kormányzóval és József főherceggel, akik 
családtagjaikkal együtt jelenlek meg .3 követ
ség Esterházv-utcai palotájában.

Arlotta követ a követség! palota bejáratá
nál személyesen üdvözölte a magas vendé
geket, akik a tündöklőén díszes llvrékbc 
öltözött, lobogó kandelábereket tarló vol- 
leltl " ......................................................(komornylkok) sorfalai közt vonultak 

az előcsarnokba:
néhány perc és a hatalmas, gyönyörű 
összes termei megtellek a vendégsereg-

Még 
palota 
gél. Frakkok, egyenruhák, szikrázó rendjelek, 
káprázatos estélyi ruhák. Az érkező vendégek 
áradata megtorpant a vörös teremben, amely 
ebből az alkalomtól valóságos kincsesházzá 
alakult át. Itt sorakoztak fel azok a mesés 
nászajándékok, amelyekkel a kormányzó, a fő
hercegek, a: Ártotta- és De Astls családok, a 
magyar kormány tagjai, az olasz diplomaták 
és a budapesti diplomáciai kar halmozta el a 
jegyespárt.

A megjclenlek névsorát hosszadalmas lenne 
felsorolni. Elég megjegyezni annyit, hogy ott 
volt a közélet és arisztokrácia egész hautc 
volée ja Különösen

nagy szeretettel vették körül Bethlen Mar
git grófnőt, aki két botra támaszkodva, de 
ragyogó Jókedvvel vett részt a káprázatos 

estélyen.

.4 vacsora éjféli 12 órakor kezdődött. A t 
belin-teremben terített diszasztal körül. am< . 
látványosság számba ment, ültek: a kormányzó 
és felesége, a diplomáciai kar tagjai..

A haliban terített asztalok mellett foglalt 
helyet Liliana Arlotta és Giovani De Astis, a 
jegyespár, Magdolna főhercegnő és nz arisztok
rácia tagjai, összesen

háromszáz vendég seregiéit össze 
nz örömszülők meghívására. Negyven pincér 
hordta fel az ünnepi vacsorát, amely a kuliná
ris művészet igazi remeke volt. A pompáson 
sikerült est láthatatlan hőse igy Cesare Marink 
a követség kitűnő szakácsa volt, aki a kukták 
egész seregével kreálta a nagyszerű soupert.

Vacsora utón, miközben n jegyespárt lelke
sen ünnepelték, megkezdődött a tánc Egy 
jazz bánd és egy cigányzenekar szolgáltatták 
zenét.

Már reggel fi óra Jóval elmúlt, amikor a 
vendégsereg utolsó tagjai Is távoztak 

és a felejthetetlenül szép, káprázatos soiréc 
után újra csend borult az Esterházy utcai pa
lotára. A kora délelőtti órákban azonban már 
talpon volt Arlotta követ és családja: a pol
gári esküvőre készülődtek.

Vasárnap délben három elegáns, csukott auto
mobil állott meg n régi Városháza városház
utcai főbejárnia elolt. Bundás hölgyek, cilmde- 
rés urak szállottak ki nz automobilokból és siet
lek fel nz elsőemeleti polgármesteri hivatalba, 
ahová elsőnek egy knresu. szőke, pézsmabun- 
dús hölgy és egy cilindere#. sötétszürke kabátos 
ur lépett be1

. Arlotta Liliana. Arlotta Marin, a buda 
I pesti olasz követ leánya éa De Astis Glo- 
I vannl a budapesti olasz követség első tlt- 
I kára.

ffO 
íely

akik azért jöttek cl ide. hogy Sipöcz Jenő, 
Budapest polgármestere előtt házasságot kösse
nek. A vőlegény és menyasszony társaságában 
ott voltak uz örömszülők: Arlotta követ és fe
lesége, De Astis édesapja, valamint az olasz kö
vetség vezető tisztviselői, élükön Oxilia alezre
dessel, az olasz katonai attaséval.

Az előkelő jegyespárnak csak n legszűkebb 
családtagjai, legközelebb álló ismerősei jöt
tek cl a polgári házasságkötés aktusához, 

mégis benépesült velük a polgármester tágas 
fogadószobúja.

Az előkelő vendégeket Szwoboda K. Endre fő
városi tanácsjegyző és Forsler Miklós külügy
miniszteri segéd fogalma zó fogadták.

A menyasszony gyönyörű világosszürke maró- 
cain kompiét viselt, lábán sötétkék kigyóbőr- 
cipő, fején széles, sötétkék karimáju, fehér 
szalmakalap volt A vőlegény zsakettet öltött, 
amelyhez divatos szárnyas gallért és galamb
szürke nyakkendőt viselt. Arlotta követ felesége: 
az örömanya sötétkék selyemruhában jelent 
meg, a követ és a többi urak valamennyien zsa
kettben vannak.

Egy óra után tiz perccel belépett a fogadó- 
terembc Sipöcz Jenő polgármester, 

nki zsakettjén ott viselte a szeles, arannyal di- 
szitetl ncmzctiszinü szalagot és mint anya
könyvvezető hozzákezdett a házasságkötés ak
tusához, amely magyar is francit nyelven folyt 
le.

A polgármester először n vőlegényhez fordult:
— ön De Astis János hajlandó-e feteséfjill 

venni Arlotta Lillán kisasszonyt?
A vőlegény mosolyogva olaszul *válaszol:

— Si!
Ezután a menyasszony felé fordul a polgár

mester és Arlotta Liliana ugyancsak moso
lyogva, franciául ad feleletet:

— Óul!
Sztnoboda lanácsj.’gyzö felolvassa ezután a há

zasságkötési aktus jegyzőkönyvet, amelyet alá
irt a menyasszony és a vőlegény, majd a ta
nuk lépnek a polgármester asztalához, hogy a 
jegyzőkönyvet aláírják. Elsőnek a vőlegény 
tanúja: Pignalclli Ricardo herceg, utána pedig 
a menyasszony tanúja: Arlotta Aldo hitelesítik 
aláírásukkal a jegyzőkönyvet.

Ezzel a házasságkötés aktusa befejeződött és 
Sipöcz polgármester odalép az ifju házas
párhoz és barátságosan kczetszorlt velük. 

Kezet fog Arlotta követtel is. aki bemutatja a 
polgármestert a társaságnak. Sipöcz polgár
mester pár perc múlva búcsút vesz a vendégek
től s azután Arlotta követ lép az ifjú pár elé. 
Leányát megcs' kot ja, De Astis Giovannival ke
zet szorít s őt is megcsókol/a.

A flntal férj édesapja szemében könnyek 
csillognak, amikor megcsókolja a fiatal 

párt.
A fényképészek ostroma vár még az ifju házas
párra és pár perc múlva, miután a felvételek is 
elkészültek, a fiatal házaspár és kísérete autói
val elrobog a Városháza elől a követség palo
tájába, ahol szükehbkörü ebéd volt Az egyházi 
esküvőt holnapután, szerdán tartják meg.

/ Szerencse \
sorsjegyek

CT* <// osztály sorsjátékra t
Faész Fél Neaved

■54.-P iíT-p e.-p
Nyerhető szerencsés cselben:

500.000
Ju'alom és főnveremér.y j

300.000 >* 
200.000.

összesen 42 C00 nyeremény. Főzet 
nyolcmillió pengő készpémc- 

Rendeljen még ma!

Oiírge Frigyes
bank rl.-nól Budapest

IV., Kossuth Lajos-utca 4
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Vasárnap autón vitték Pécsről 
Mohácsra Kolozsváry Dénest, 
akit közel százrendbell bűncselekményért ma vonnak 
felelősségre a mohácsi városháza dísztermében tartandó 

törvényszéki föiárgyaláson
Vasárnap n déli órákban a pérsi törvény

szék foghozépűkte elölt egy csukott, fekete 
gépkocsi tiltott meg. Mialatt nz automobil a 
kapu elölt várakozott, odabenn a foghátban 
megnyílón egyik magánzárka és

egy sópudlareu, megtört férfi lépett ki raj
ta, hóna aluli pnplrba burkolt kis cso

magját szorogaltn.
Kél fogházör a fogházlrodába kísérte le a 
magánzárka lakóját és Hl a néhány percig 
tarló formalitások elintézése utón győri lép
tekkel sietett ki a fogház előtt várnkozó autó
hoz, mögötte a két oldalon fegyveres fogház
őrrel.

Pár pillanattal később, miután a fogoly és 
kél őre elhelyezkedett a gépkocsiban, ’

gyors Iramban elszáguldott az autó a fog
ház elöl

és a városon keresztül robogva, Mohács felé: 
vette útját.

Az autóban utazó fogoly: Kolozsváry Dé
nes volt,

u sikkasztó mohácsi árvaszéki ülnök, aki ed
dig a pécsi ügyészség fogházában várta bűn
ügyének főtárgyiilását, amely — mint ismere
tes — ma, hétfőn délelőtt fí órakor kezdődik. 
A tárgyalást a pécsi törvényszék Mohácson 
tartja meg, az ottani városháza dísztermében.

Nyolc napra ítélte a rendőrbiró 
a „milliomos" koldusasszonyt

Temetési költségre spóroltam — védekezett az öregasszony, akit 
éppen akkor értek kolduláson, mikor bankba akarta vinni a pénzét

A rendőrség tolonc és fogház ügyosz
tályán a rendőrbiró tegnap tárgyalta Pi- 
stág Györgyné, a „milliomos" koldusasz- 
szony kihágás! ügyét.

Az Erzsébet-köruton pénteken a rendőr
őrszem elfogta Piszág Györgyné 56 éves 
öregasszonyt, aki koldulási engedély nél
kül adományokat gyűjtött. Előállította a 
kapitányságra és itt azután furcsa dotgok 
derültek ki.

h koldusasszony fantasztikus rongy- 
nlhéjánák zsebeiből ezeregyszáz pengős 
bhnkkönyvet és SflO pengő készpénzt szed
tek ki. Állapították, hogy

Piszágnénnk főbórlcll lakása van a 
Bem-utcában és albérlőket tart.

Nála lakik a leánya is. A leánynak külön 
bútora van. A minap

cgy huszprngős tartozás miatt elárve
rezték a bútorait

év Piszágné nem adott húsz pengőt a leá

Kiszélesítik a Margithidat
A főváros hazai bankoktól négymillió pengős függőkölcsönt 
vesz fel — E héten ankét lesz Ripka főpolgármesternél 

a hídépítések ügyében
A főváros közigazgatási bizottsága mn dél

előtt tiz órakor tartja április haél ülését, ame
lyen ellenzéki oldalról szóval eszik a tavaszi 
közmunkatervek végrehajtása tekintetében ta
pasztalható késedelmet. Főként a hídépítési 
munkálatok megkezdésének nz elhalasztása 
okoz komplikációkat. Ripka Ferenc főpolgár
mester hetekkel ezelőtt erélyes akciót indított 
a hídépítések megindítása érdekében, ez az 
akció nzonbnn — legalább egyelőre — siker
telen és pedig főként amiatt, hogy

■z építkezéshez szükséges fedezetet nem 
tudják előteremteni.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése sze
rint Ripka Ferenc főpolgármesternél

még ezen n héten ankét lest a hídépítések 
llgyébcn és ezen az ankéten maga Búd 
János kereskedelmi miniszter Is részt 

vess,
hogy ezzel is dokumentálja azt rt jelentőséget, 
amit a kormány a hídépítések megkezdésének 
tulajdonit.

Apa és leánya elkeseredett 
harca a kis unokáért

Női becsületbe vágó dolgokat akart bizonyítani 
saját leányáról az apa

Példátlanul álló ügyet tárgyalt szombaton 
4 büntetőjárásbíróságon Fencssy dr. járái- 
biró.

•— Ki van itt a Bachner-féle rágalmazóit 
Ügyben* — kérdezte a bitó Altisztje.

Az ügyfelék jelentkeztek és ekkor 
kiderült, hogy n rágalmazás! pör vád
lottja Barhnrr János hivatalnok, n sér
tett pedig a saját lánya, Bachner Mai 

vb*.

Tekintve, hogy a bünügy összes tanúi vala
mennyien mohácsi Iákosok. Vasórnap a pécsi 
törvényszék bírái és ügyésze is elutazott Mo
hácsra.

Az esti órákban megérkezett Mohácsra az 
az automobil, amely Kolozsváry Dénest 

hozta.
A városban nem keltett feltűnést Kolozsváry 
megérkezése, mert senki som tudta, hogy a 
gyorsan robogó fekete autón, amely a járás
bíróság felé hajtott, Kolozsváry Dénes utazik

Kolozsvár)! a járásbíróság fogdájában he
lyezték el,

Itt kap szállást a néhány napos főtárgyaló* 
tartama alatt.

A főlórgvnlásra egyébként, .amelyen közéi 
százrendbeli bűnös cselekményért kell szá
mot adnia Kolofcsvárynak,

meglepő tanúvallomásokra számítanak és 
sok Izgalmas jelenetet várnak.

Úgy Mohácson, mint Pécseit rendkívüli ér
deklődés nyilatkozik meg Kolozsváry Dénes 
bűnügyének főfárgyalása iránt.

Vasárnap délelőtt valóságos ostrom Indult 
meg a tárgyalási belépőjegyekért.

A törvényszék elnökének intézkedésére azon
ban csak száz főnyi hallgatóság részére adnak 
belépő/cgyekct a tárgyalásra.

nyának. Inkább engedte, hogy a bútorokat 
elvigyék.

Kiderült az is, hogy az öregasszony 
éppen a bankba Igyekezett, 

hogy 260 pengőjét belegye, de útközben 
se hanyagolta el a hivatását. A bank felé 
menet is szorgalmasan dolgozott.

Piszágné azt mondotta, hogy 
temetési költségekrek spórolt, 

mert azt akarta, hogy szép koszorúja le
gyen.

A koldusasszonyt a kapitányságról a to- 
loncházba vitték, ahol a rendőrbiró 8 napi 
elzárásra Ítélte engedély nélküli koldulás 
miatt. Piszág néni megnyugodott az íté
letben, csak

aggodalmaskodva kérdezte, vissza
kapja e a pénzét,

de mikor megnyugtatták, megvigaszta- 
lódva vonult a cellájába.

A városházán egyébként híré jár, hogy 
még a nyár folyamán megkezdik a Mar- 
glthld kiszélesítésének a munkálatait Is.

Erre azért határozta cl magát a főváros veze
tősége, mert egyelőre csak a Boráros-tért hidat 
lehet megépíteni éj így az óbudai közlekedési 
viszonyok megjavítása érdekében feltétlenül 
szükség van a Margithid kiszélesítésére. A 
Mnrgithid kiszélesítése mindössze négy-ötmil
lió pengőt igényel és az építkezést végre lehet 
hajtani anélkül, hogy a forgalmat a Margit- 
hidon teljesen be kellene szüntetni.

Az építkezés tartama alatt a Mnrgithid 
egyik oldala mindig szabadon maradna.

A Mnrgithid kiszélesítéséhez szükséges négy
millió pengőt a főváros vezetősége függököl- 
csön utján óhajtja megszerezni — hazai ban
koktól, ugvnnugv, ahogy az üzemi beruházá
sok céljaira szükséges nyolcmillió dollárt is 
hazai pénzintézetektől vette fel a főváros ve
zetősége ugyancsak fúggőkölcsön formájában.

Bachncr János beadványt intézeti a szé
kesfővárosi árvaszékhez, amelyben kérte, 
hogy leányának gyermekét, aki régebben 
nála ncvelkedetl,

vegyék el az anyjától éa adják neki.
Ebben a beadványában slilyos szavakkal 
kritizálta még leányának állítólagos élet
módját. \ beadványban foglalt állítások 
miatt azután

Barhnrr Malvin rágalmazásért beperelte 
I az apját.

A tárgyaláson Bachner a bizonyítás el-,tásba. 
rendelését kérte A bíróság azonban az in- 
dítványt elutasította azzal, hogy

női becsületet érintő tények a törvény 
értelmében neifi bizonyíthatók.

A vádlott erre haragosan kifakadt, mire a 
biró rendreutásitotta, majd mikor nem 
csöndesedéit le, büntetést helyezett kiló-

Kitűzték a főtárgyalást 
a gubacsiuti álarcos posta

rablók bünpörében
Az egyszerűsített eljárás alapján vonják 

felelősségre a fiatal banditákat — A törvényszék 
Marton-tanácsa tárgyalja a bűnügyet

A büniigyi szenzációk sorát ebben az év
ben a Gubacsi-uti postarablás nyitotta 
meg. Ezt követte a Kinizsi-garázs kifosz- 
lása. majd a Schreiber-ügy, végül pedig a 
kalapácsos gyilkosság következett. .4 Ki
nizsi-garázs rablói felett már ítélkezett a 
törvényszék, most pedig kitűzték a főtár
gyalást a Gubacsi-uti postarablás bűnügyé
ben is.

Mint emlékezetes, három fiatalember: 
ifj Mrázik János, N'amesznik Géza és 

Dávid József 
álarcban behatoltak a Gubacsi-uti posta
hivatalba, revolverrel megfélemlítették a 
tisztviselőnőket, elraboltak egy

0900 pengőt
tartalmazó postazsákot, azután elmene
kültek.

A napokig tartó hajsza után először 
Mrázek János, utána Namesznik Géza került 
a rendőrség kezére, mig Dávid József ön
ként jelentkezett a főkapitányságon. A 
pénz nagyrészét még megtalálták náluk.

A fiatal banditák ügye egyszerűsített

300 000 hold földet, 500 bér házat 
és 50.000 telket akar kisorsolni 

báró Wansee Alexandra
Fantasztikus terv a hadikölcsön valorizációjára — Rejtelmes 

külföldi csoport a világ legnagyobb sorsjáték-üzletét 
akarja megcsinálni

Március 16-án, tehát négy héttel ezelőtt 
Nagy Béla dr. budapesti ügyvéd, mint a 
Hadikölcsöntulajdonosok Országos Szövet
ségének elnöke, kihallgatást kért Bethlen 
István gróf miniszterelnöktől, hogy Írásos 
tervezetet nyújtson fit egy többmilliárdos 
pénzügyi tranzakció ügyében. A miniszter
elnök intézkedésére Benes Zoltán dr. osz
tálytanácsos fogadta dr. Nagy Bélát, aki át
nyújtotta báró Wansee Alexandra írásbeli 
kötelezvényét, amellyel a bár óné a hadi- 
kölcsönproblémát akarja megoldani.

A bárónő ebben az írásos kötelezvényben 
kijelenti, hogy

kötelezettséget vállal arra, hogy 300.000 
hold földet, 500 bérházat és 50.000 ház
helyet a rendes forgalmi áron megvá
sárol, tehermentesít és a telekkönyvi 
kivonatokat az állampénztárban letétbe 
helyezi, ha a kormánytól engedélyt kap 
arra, hogy ezeket az ingatlanokat ki

sorsolhassa.
Ezért ellenszolgáltatásul kötelezettséget vál
lal, hogy az összes magyar nosztriflkáláSu 
hadikölcsönkötvéhyeket, azokat is, amelyek 
az állam tulajdonában vannak, az arany
érték negyven százalékával beváltja és a 
hadikölcsönkötvényeket minden további 
ellenszolgáltatás nélkül az államkincstár
nak áfszolgáltálná. A főnyeremény egy 
ezerholdas birtok volna, további nyeremé
nyek pedig hat- és ötemeletes bérházak, 
esetleg kisebb gazdaságok és házhelyek.

Báró Wansee Alexandra háromszázmillió
huszpengős sorsjegyet akar kibocsátani, 
tehát hatmilliárd pengőt, a mostan terve
zett nagy államkölcsön tizenkétszeresét 
hozná forgalomba, ha a terv komoly. 
Egyelőre ugyanis a miniszterelnökségről az 
az aktákat áttették a pénzügyminiszté
riumba, ahol most érdeklődnek Wansee 
Alexandra bárónő külföldi pénzcsoportja 
iránt. Mindeneseire rejtelmes, hogy a mai 
nemzetközi pénzügyi viszonyok között a 
300.000 hold föld, az 500 bérház és az 
50.000 telek vásárlására szükséges

kétmilliárd pengő előzetes beruházást 
hogyan tudná előteremteni báró Wan- 

ser Alexandra.
Akármilyen fantasztikus is ugyanis el a 

terv, tény az, hogy a hadikölcsöntulajdnno- 
soknt erősen foglalkoztatja. Annak a hadl- 
kölcsönszöretségnek, amelynek égisze alatt 
a nagyarányú sorsjátékot, a világ legna
gyobb sorsjátékát, végre akarják hajtani. 
Erba-Odescalchi Virginia hercegnő, Ottlik 
Iván dr. v. b. t. t., Beádrd Agóston, Ln- 
kachich Géza báró, Galántai Glock Tivadar,

Bachner* ekkor kapta a kalapját és 
kisétált a tárgyalóteremből.

A védője kérte, hogy védettje eltávozására 
való tekintettel napolják el a tárgyalást. A 
járásbíróság azonban Ítéletet, hozott és

12 napi elzárásra ítélte Bachner Jánost, 
akit a saját lánya jelentett fel.

eljárás alá került
és az ügyészség kiadta ellenük a vádiratot, 
amelyben mindhármukat rablással vá
dolja, mint tettestársakat.

Mrázik János az elsőrendű vádlottja a 
bünpörnek. A bűntársak közül az eljárás 
során Mrázik dr. Baumfeld Lajos, Nameiz- 
nik pedig dr. Lázár Ernő ügyvédet kérte 
fel a védelemre, Dávid József azonban még 
nem választott védőt. A védők az egyszerű
sített eljárás szerint

nem éltek kifogással a vádirat ellen, 
mert erre csak a főtárgyaláson kerülhet 
sor.

Az ügy iratai elkerültek a törvényszékre 
és Töreky Géza dr. elnök a Buzáth-ta- 
nácsra szignálta az ügyet. Buzáth tanács
elnök időközben megbetegedett,

de a főtárgyalást igy is kitűzték április 
huszonegyedikére.

A fŐtárgyalás elnöke Marton törvényszéki 
tanácselnök lesz és a jövő hét keddjén 
vonja felelősségre a Gubacsi-uti banditá
kat.

Ölbcrg-Tyll Lajos tábornokok, dr. Papp 
István kúriai tanácselnök, dr. Bartók La
jos miniszteri tanácsos a vezetői s ilyen
formán Wansee Alexandra bárónő fantasz
tikus ajánlatát mégsem lehet égésién Fiáin 
mesének tekinteni.

Annyi bizohyos: ahhoz, hogy 300 millió 
buszpangős sorsjegyet lehessen eladni, a vi
lág minden második felnőtt kereső lakosá
nak kellene egy-egy sorsjegyet vásárolni. 
Már most csak az a kérdés, hol veszik elő 
majd a huszpengöket a botokud-négerek? 
Vagy ők kagylóval is fizethetnek?

A

Magyar Királyi Oszlálysarsiálfk

I
elsö osztályának húzása I

penteken, I7 6n hezdOilIK 11

Az elérhető legnagyobb nyeremény

Jutalom és nyeremények

800.000 
800.000 
100.000 

30.000 II 25.000 
40.000 20.000
30.000 || 13.000 

■tb. pengő, összesen közel 
a millió pengő kbnpínlleB.

84.000 sorsjegy közül 
42.000 biztosan nyer,

minden második sorsjegy!
A sotbjegyet hlrstiüng ára;

Fél Negyed Nyolcéi
a* «a • *
rengd pengd pengd

az összes árusítóknál kapható*!
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Odescaichl ffllklús herceg 
ulaM autoanérja

fl randOrseg kinailgaila a herceget, aki ellen a debreceni 
polgármester tttuedeki eirarast indítón, meri vámfizetés nemin 
a uamör tiltakozása ellenőre

Vásáry István dr., Debrecen polgármes
tere átiratot küldött a budapesti rendőr
ségre, amelyben

Odescaichl Miklós herceg kihallgatását 
kérte.

Ez a kihallgatás egy jövedéki eljárással van 
kapcsolatban, amely miatt eljárás indult 
Odescalchi Miklós herceg ellen, akinek is
meretes rendőraflerjában éppen mostan 
Ítélkezett a budapesti királyi Ítélőtábla.

Az ügy előzménye a jelentés szerint az, 
hogy a minap egy budapesti autó akart be
hajtani Debrecenbe a budapesti országúi
nál álló vámsorompónál. A sorompóőr 
megállást jelzett az autónak, hogy elkér
hesse a vámot. A gépkocsi vezetője azon
ban

Titokzatos tértiholttest 
a budaörsi erdőben

Nyolc-kilenc hónapig feküdt az ismeretlen halott 
a Csillagbércen

A budaörsi csendőrség egyik járőre a köz
ség határában elterülő erdőben, az úgy
nevezett Csillagbércen, borzalmas leletre 
akadt. Kis tisztáson egy férfi holtteste fe
küdt. Fiatal, 35—40 év körüli férfi volt. A 
holttest legalább

8—9 hónapja feküdhetett az erdőben. 
Teljesen feloszlott már és

a csontvázát csak a ruhadarabok tar
tották össze.

Rendelet készül 
az álhirlapirók visszaéléseinek 

megakadályozására
Megalakult az újságírók nemzetközi becsületvédelmi bírósága

Az újságírók nemxctközi szövetségének Ber
linben tartott kongresszusának határozata alap
ján ez év első felében megkezdi működését az 
újságírók nemzetközi becsületvédelmi bírósága, 
amelynek székhelye Hágában lesz és elnökévé 
Loder Róbertét, az állandó nemzetközi bíróság 
volt elnökét választották meg.

A becsületvédelmi bíróságnak az elnökön kí
vül két állandó és két nem állandó bírója lesz 
és ezeknek ugyanannyi helyettese. Az új
ságírók becsiiletvédclmi bíróságának a feladata 
n népek között a jó egyetértés megteremtése 
céljából

emelni az újságírói foglalkozás tekintélyét, 
éppen ezért a bíróság ügyviteli szabályai elő
írják azokat a különleges kötelességeket, ame
lyekkel az újságírók állásuknak tartoznak.

A bíróság nem akarja a sajtószabadságot be
folyásolni, ennélfogva az egyéni vélemények 
kérdésében nem ítélkezik, csak az újságírók 
jóhiszeműségét és az eljárás lojalitását fogja az 
eléje kerülő esetekben megvizsgálni. Minden 
újságíró és igy különösen az egyes államokban 
dolgozó idegen, illetőleg külföldi újságíró fele
lős a lapjának küldött információkért, akár 
interjú, akár ankétről szóló tudósítás, vagy 
akár valamilyen riport legyen az. Az újság

Budapesten keresnek 
egy gyilkos német hajózási 

vállalkozót
Rádión körözi a

A bremerhafeni rendőrség radiógram 
utján értesítette a budapesti főkapitánysá
got, hogy egy Wulf Frigyes Ágost nevű ha
józási vállalkozó tegnapelőtt

gyilkosságot követett el
és azután ismeretien helyre szökött a kon
tinensen. A gyilkossággal gyanúsított férfi

Az url publikum kedvenc találkozóhelyei

ZSIGMOND LÁSZLÓ
(a Spolarlch-áttermek volt Igazgató/a)

éttermei és kávéháxa
Binttn, Keltty Károly-utca 9. **.

9. ói 17-91 autóbusz végállomásnál.
Kitűnő Jazz-Band.
Elsőrendű magyar és francia konyha.

M[nden délután és este tánc /

alhajsott a debreceni sorompón 
a jelzés és figyelmeztetés ellenére sem 

állt meg, hanem keresztülhajtott a 
vámhatáron.

A sorumpóör nem tudta megállítani a ko
csit,

a rendszámát azonban följegyezte és 
kiderült, hogy az autó Odescaichl 

Miklós herceg gépkocsija volt.
A sorompóőr megtette jelentését, amely
nek alapján vámjövedéki kihágás miatt 

megindult az eljárás.
A városházára került az ügy és Vásáry 
István dr. polgármester elküldötte meg
keresését, amelyben Odescaichl Miklós 
herceg kihallgatását kérte, hogy tisztázód

jék az ügy.

A halott ruházata szürkecsikos angol zakkó, 
fekete fiizös cipő, zöldes kalap.

Zsebében semmiféle írást nem találtak, 
amiből személyazonosságát megállapíthat
ták volna. Megindult a nyomozás, hogy 
kiderítsék,

bűntény vagy öngyilkosság 
történt-e. A holttestet orvosszakértök vizs
gálják meg, a csendőrség pedig kutat a ha
lott kiléte után.

írók nemzetközi bccsülctvédelmi bírósága 
ítélkezni fog olyan esetekben is, amikor va
laki az újságírónak információt ad, de kifeje 
zetten diszkréciót kért és

az újságíró ezt a köteles titoktartást 
megsértette.

Hogy azután ezeknek az Ítéleteknek milyen 
szankciója lesz, azt majd a megalakulandó 
bíróság fogja meghatározni.

Értesülésünk szerint a nemzetközi újságíró 
becsülelvédelmi bíróság megalakítására vo
natkozólag a megfelelő megkeresés

megérkezett a magyar kormányhoz Is.
Ettől függetlenül nálunk Magyarországon is 

készülőben van bizonyos közigazgatási rendel
kezés arra vonatkozólag,

hogy az újságíró-foglalkozást hathatósabb 
védelemben részesítsék

és ezután senki sem fog kapni olyan közokira
tot, amelyben a foglalkozása újságírónak van 
feltüntetve, amennyiben újságírói mivoltát 
megfelelően nem igazolja.

Ez a rendelet nemsokára meg fog jelenni és 
célja az, hogy lehetőleg megakadályozzák az 
álhirlapirók visszaéléseit.

német rendőrség
véres ruhákban, arcán karmolási nyo
mokkal, matrózsapkában szökött meg 

és a jelek szerint Budapest felé menekült.
A budapesti főkapitányság a rádiógram 

alapján az összes vasúti állomásokkal és 
határállomásokkal közölte Wulf Frigyes 
Ágost személyleirását, akinek elfogatására 
megtörténtek az összes intézkedések.

Gyerünk vásárolni a

ott minden a legolcsóbb es legjobbi Egyem Kiszolgálás!

Nem épül uj »Albertíalva«
A népjóléti miniszter nem engedélyezi, hogy a Társadalom
biztosító az öregségi alapból házakat építsen — Ernszt 

Sándor a magánvállalkozás számára akarja a tökét 
rendelkezésre bocsátani

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
igazgatósága javaslatot terjesztett elő a nép
jóléti miniszterhez, hogy a munkanélküliség 
enyhítése érdekében az öregségi biztosítás 
tartalékalapjára az idén és a jövő évben be
folyó tökéből

az intézet tisztviselő- és munkásháza
kat építsen.

E terv jelentősen foglalkoztatja az építési 
és vállalkozási köröket és igy nagy érdeklő
déssel várják a népjóléti miniszter döntését, 
l’gy tudjuk azonban, hogy Ernszt Sándor 
népjóléti miniszter az OTI igazgatóságának 
javaslatát

ebben a formában mellőzni fogja, 
hanem amellett dönt, hogy az OTI öregségi 
tartalékalapja épitőszövetkezeteknek és ma

A németwoszfrák vám* 
sulyos pontjai 

álíafkívítelűnkre
Veszedelem fenyegeti a magyar ipart és drágulás 

a fogyasztóközönséget
Az osztrák-német vámunió kérdése még 

mindig a legteljesebb mértékben foglalkoz
tatja az egész világ közvéleményét. Most 
már bizonyos információk vannak arról is, 
hogy ez az egyezmény milyen részleteket 
tartalmaz és bennünket különösen érdekel 
a német-osztrák vámegyezménynek az a 
része, amely arról szól, hogy

a két állam egymás között nz állat
egészségügyi egyezményeket a most 
fennálló hasonló egyezményektől el
térően Ausztria és Németország egész 

területére külön fogja megállapítani.
A mezőgazdasági államokat, igv különösen 
Magyarországot nagyon közelről érinti ez a 
kérdés, mert amig nekünk Ausztriával a 
viszonyokhoz képest az állategészségügyi 
védelemre vonatkozólag tűrhető szerződé
sünk van. Németországgal szemben már 
sokkal súlyosabb a helyzetünk,

mert Németországnak módjában van 
bármikor állategészségügyi szempont
ból elzárni határait a magyar állatok 

elől.
Ilyenformán Magyarország nagyon hátrá
nyos helyzetbe kerülne addig, amig nem 
tudjuk, hogv milyen lesz az a külön egyez
mény, amelyet az osztrák-német vámunió 
alapján a két állam területére külön meg
állapítanak.

Előrelátható ugyanis, hogy amikor egy 
kis állam, mint Ausztria és egv hatalmas 
birodalom, mint Németország, ilyen vám- 
egyességet kötnek,

akkor nem az osztrák alacsony vám
tételek maradnak meg, hanem a néme

tek magas tarifája,
ami azt jelenti, hogy az Ausztriába expor
tálandó különböző termények is a maga
sabb tarifa alá esnének és ez Ausztriában 
is nagy drágulást okozna.

De eltekintve attól a veszélytől, amelyet 
az osztrák-német vámunió a magyar mező
gazdaságra jelent, a vámszerződéshez való 
csatlakozás

nagy veszedelmet jelentene a meglévő 
magyar Iparra Is.

Eltekintve attól, hogy a német agráriusok 
máris a legerélycscbben tiltakoznak uz 
ellen, hogy mi vámmentesen üthessük be 
Németországba a ml mezőgazdasági termé
keinket, azt is hangoztatják, hogy az utóbbi 
években a német mezőgazdaság olyan nagy 
összegeket fektetett be a mezőgazdasági ter
melésbe, hogy nemcsak nem bírná ki a ma-, 
gyár mezőgazdasági terménvek konkuren
ciáját, hanem befektetett tőkéjük is elvesz
tené a rentabilitását.

Lehetséges hogv az Ausztriába és Német- 
országba irányuló exportunk vámmentes
sége nemcsak az oltani mai magas gabona

gánosoknak, tisztviselőknek és munkások
nak nyújtson jelzálogos kölcsönt építkezé
sek céljaira. Ezek a kölcsönök 20 —30 év 
alatt volnának törlesztendők. 6—6.5 száza
lék kamatozással.

A miniszter elhatározása folytán tehát 
nem épül uj Albertfalva,

ellenben az OTI kölcsönei révén több épít
kezés indulhat meg, mert igy a munkála
tokba a magántőke is bekapcsolódhatik. 
Amellett az OTI házi építkezése költsége
sebb is volna és az öregségi tartalékalap tő
kéjének legföljebb 4 százalékos kamatozta
tását biztosítaná. Emellett a megoldás terve
zett módja kizár minden olyan utólagos vi
tát, mint amilyenek az albertfalvai építkezé
seket még a parlamentben is követték.

árakat nyomná le, hanem bizonyos mér^ 
fékben felemelné nálunk is a terményára
kat, de ennek ismét az a fogyasztóközönség 
adná meg az árát.

amelvik ma már több megterhelést 
csakis vásárlóképességének még na

gyobb lecsökkentésével bírna cl.
Elsorvadna tehát egyrészt a csatlako

zással a magvar ipar, másrészt a fogvasztó- 
köz.önséget a terményárak emelkedése súj
taná. llvcn körülmények között a magvar 
kormánynak valóban nem lehet más állás
pontja — mint amire már a vámunió első 
hírére helyezkedett —, a várakozás addig, 
amig a német-osztrák vámunió teljes részle
tei nuilvánosságra és táraualás alá kerülnek.

A milánói Corriere delta Sera legutóbbi 
száma nagyobb cikkben foglalkozik Ma* 
gyarország helyzetével s a jövőbeli esetle
ges magatartásával, az osztrák-német vám
egyezménnyel kapcsolatban.

A lap megállapítja, hogy Magyarország még 
mindig a trianoni békeszerződés nyomasztó 
hatása alatt áll és ilyen körülmények kö
zött nem csodálatos, ha az osztrák-német 
vámegyezmény váratlan hire,

mint a régóta óhajtott megkönnyebbülés 
Ígérete jelentkezett a magyarok lelki 

szemel előtt.
Magyarország azonban gyakorlati bölcses* 
séggel nem téveszti szem elől az igazi ba
rátokat és nem kockáztat hamis lépést.

hét!

Afrika
beszél!

Palace
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Nem Melba egymillió emleget hagyott 
megver unohahugera, egy hősi 

halait halt testőrtiszt özvegyére
A nemregen elhunyt világhírű enehesno nővérének 

lányé Pesten született ás nevelkedett

Ha a bárónő olajat vesz
ÖsszeJátszott-e az ügynök a tiszttartóval'?

Nemrégen az egész európai sajtót bejárta 
a hir, hogy Ne/// Melba, a világhírű éne
kesnő hosszú szenvedés után meghalt. A 
halálhír nagy részvétet keltett mindenütt és 
óriási érdeklődéssel várták a szenzációt, 
amelyet majd végrendeletének felbontása 
fog hozni. A végrendelet felbontásának ün
nepélyes aktusa néhány nappal ezelőtt zaj
lott le Londonban.

Vagyona legnagyobb részét Nelll Melba 
eszerint unokájára hagyta. Jelentős részt 
juttat azonban a végrendelet

egyik unokahugának, gróf Wlntersteln 
Edouard, volt osztrák testőrtiszt özve

gyének.
Ez az örökrész bennünket is közelebbről 
kell hogy érdekeljen, mert Ne/// Melba 
ttnokohuga, az osztrák testőrkapitány özve
gye — magyar származása.

Melli Melba idősebbik nővére ezelőtt 
harminc esztendővel ment férjhez Lon
donban Basll Buch nevű angol keres

kedőhöz.
Basil Buch viszont egy Buch Béla nevezetű 
magyar emberrel volt azonos, aki Buda
pestről korán kikerült Angliába és olt eft 
tlszlenciát alapított. Házassága ulán nem. 
sokkal azonban '

Venizelosz miniszter elnök
balladákat énekel egy jótékony

célú hangversenyen
Athén, április 12.

é.4 Hétfői Napló tudósitójától.) A görög 
társadalmi életnek óriási szenzációja van: 
Venizelosz miniszterelnök néhány nap 
múlva

mint hangversenyénekes mutatkozik be 
az athéni előkelő közönség előtt.

Néhány nappal ezelőtt Venizelosz, aki ré
gen foglalkozott titokban énekstudiumok- 
kal, jótékony célra régi görög népdalt éne
kelt gramofonlemczre. A szakemberek nagy 
elismeréssel fogadták a lemez megjelené
sét és mondnni sem kell, hogv percek alatt 
szétkapkodták a piacra került egész kész

A zalamegyei iparosok 
panaszai

Hol vannak az Iparpártoló
Nagykanizsa, ápr. 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn- 
tése.) Vasárnap délután tartotta nagygyűlését 
Nagykanizsán a zalavármcgyei iparlestüleiek 
szövetsége. Nagykanizsa képviseletében dr. 
Hegyi Lajos főjegyző, polgármestcrhclycttcs 
jelent meg a nagygyűlésen, amelyet Kiss Ernő, 
az nsztaloslpartcstület elnöke nyitott meg.

fíazsó József, a szövetség elnöke, 
az uj Ipartörvényjavaslatról 

beszélt, amrly szerinte nem haladási, hanem 
visszafejlődést jelent. Schmidt Viktor (Zala
egerszeg) ipnroskörpont megteremtését sür
gette, Malek Rudolf (Zalaegerszeg) az iparos- 
aág nevében olyan törvényt kívánt, amely az 
iparosság jogait kiszélesíti.

Jádi Károly, a znlacgerszegl Iparlestület el
nöke szólalt fel ezután, majd Samu Lajos 
(Nagykanizsa) főtitkár beszélt arról, hogy 

az Iparosság csalódott 
az ipartörvénylcrvczftbcn. Nem ujabb tervet 
kér, hnnem az iparosság összefogását. Ne csak

Megzsarolták a gavallért 
a „védtelen hölgy** lakásán

Vakmerő zsarolási kaland ál-rendőrrel és két letartóztatással
Különös zsarolási ügyben történlek letartóz

tatások délelőtt a főkapitányságon Egy ál- 
lamvasuti tisztviselő panaszt tett a rendőrsé
gen, hogy néhány nappal ezelőtt nz utcán 

megismerkedett egy Nngy Erzsébet nevű 
csinos fiatal növel,

aki a Nagydiófa-utcában lévő lakására invi
tálta.

Alig lépett be a nővel a szobába, amikor 
berohant n lakás főbérlőjc. Ordas Gyula Jó
zsef napszámos és egy Lajos nevű
napidljas. a leány s'gortl. Ebben a pillanat 
bán Nagy Erzsébet sikoltozni kezdett:

— Segítség! Se^ltségl !’■ nz ember erő- 
•zakóskodIk, megvert, jó, hogy jlitlílkl

A két férfi rárontott n iiartn/selőre B'ntény 
Lajos hirtelen egy derékszíját csatolt fel és 

feleségével együtt visszajött Magyar
országra és egy időre Budapesten tele

pedtek le.
Itt is szedetett meg első gyermekük, akit 
Sári névre kereszteltek és akit tizenötéves 
koráig itt is neveltek. Mikor a kislány 
tizenÖtcsztendős lett, meghalt az édesanyja 
és akkor

apjás’al együtt Bécsbe költözött.
Itt ismerkedett meg azután későbbi férjé
vel: Wintcrslcin gróffal, aki testőrcsapata 
élén a világháborúban hősi halált halt. 
Nelll Melba unokahuga most harmincöt 
esztendős és állandóan Bécsben él, ahol a 
legelőkelőbb főúri társaságok tagja.

A világhírű énekesnő unokahugára nem 
kevesebb, mint

egymillió shillinget hagyományozott.
A vagyon főrészét unokája kapta, ugyan
csak őrá hagyta egymillió pengő értékű hí
res ékszergyűjteményét is. Vagyonából kö
rülbelül háromszázötvenezer pengőt egy 
Melba-alapitvány létesítésére hagyott. Eb
ből az alapítványból konzervatóriumot lé
tesítenek Melbourneban olyan énekesnők 
kiképzésére, akikből remélhető, hogy egy 
uj Melba lesz.  

letet. Gramofonlemezének nagy sikere most 
arra késztette a miniszterelnököt, hogy a 
nagyközönség előtt most már személyesen 
is megjelenjék énektudásával. Ma hozták 
nyilvánosságra, hogy Venizelosz a jövő 
biten egy ugyancsak jótékony célra ren
dezett

koncert keretében fellép és néhány régi 
népbnlladát fog énekelni.

A hangverseny borsosáru jegyeit félóra alatt 
eladták a hangversenyirodák. a görög fő
város előkelő társasága oly óriási érdeklő
déssel várja a sokoldalú miniszterelnök uj 
szerepben való bemutatkozását.

képviselők? — kérdezték 
papíron, hanem tényleg is kapjanak közmun
kát az iparosok — mondotta — és bírálta a 
tervezetet, amely megfosztja'autonómiájától az 
iparlestülclekct.

Kakas Márton (Zalaegerszeg) beszélt még. 
azután Kiss Ernő vázolta nz iparosság súlyos 
helyzetét. Sürgette a közmunkákat és megkér
dezte:

hol vannak azok nz országgyűlési képvise
lők, akik Ipnrpdrlinak mondják magukat, 

de nem jöttek az iparosok nagygyűlésére. Vé
gül jnvnslatot terjesztett elő, amely szerint a 
nagygyűlés fÖlir az ftsszkormányhoz

a közmunkák megindítását, az OT1 Járulé
kainak leszállítását

sürgeti és kéri, hogy az exportvásár megte
remtésénél Nagykanizsán állítsák fel a vágó- 
és hűtőtelepet.

A nagygyűlés elfogad a határozati javasla
tot és kimondta, hogy az iparteslület reform
járól szóló törvénytervezetet mindenben az 
IPSz. módosításával fogadja cl.

harciason kiáltotta:
— Rendőr vagyok! Azonnal fizessen száz 

pengőt, mert különben nagy botrány lesz, elő- 
állítom a rendőrségre.

A tisztviselő látta, hogy zsarolókkal van 
dolga, kijelentette, hogy

csak 2 pengő 50 fillérje van,
többet n< m udhnt. A derékszíjjá* napidijas el
vette a kis összeget is és útjára bocsátott

A följelentés alapján a detektívek keresték 
n Nngydiófn-utcnl lakásban Nagy Erzsébetet 
és n két zsaroló férfit, de csak Ordasit és 
llöményt találták meg, mert Nagy Erzsébet 
körben ismeretlen helyre költözködött.

Ordnsll és Döményt zsarolás vétsége 
miatt letartóztatták,

Nagy Erzsébet clfopalásárn pedig a rendőrség 
megtette m intézkedéseket.

özv. Hőnich Henrikné sz. báró Madarassy 
Beck Irén nőtincsi birtokán megjelent a Blu- 
menthal testvérek budapesti olajnagykereskedő 
cég ügynöke és olajat, valamint benzint kínált 
megvételre. A bárónő hajlandó Is volt ügyletet 
kötni, azonban kijelentette, hogy csak az egy 
évi szükségletnek megfelelő mennyiséget óhajtja 
megrendelni és azt is hozzátette, hogy mivel 
o tekintetben kellő tapasztalatai nincsenek, az 
uradalom vezetőjétől fogja megérdcklődnt, 
mennyi legyen ez a mennyiség?

A bárón tényleg magához hivatta a tiszt
tartót, aki megerősítette az ügynöknek azt az 
állítását, hogy 30 hordó olaj és 50 hordó ben
zin szükséges egy évre, a bárónő szerint azon
ban ezt azért tette, mert az ügynök előzőleg 
összejátszott vele és őt a valóságnak meg nem 
felelő adatok közlésével félrevezették. Felfo
gása szerint tehát az ügylet őt nem kötelezi, 
mert a cég ügvnöke az ő tájékozatlanságát és 
alkalmazottja hűtlenségét kihasználva, 

megtévesztéssel vette rá a rendelésre.
Ezt a védekezést terjesztette elő a bárónő 

atban n perben, amelyet az áru vételárának 
megítélése iránt a cég ellenef olyamatba tett.

Mégis megépíti idén a főváros 
a két uj tömegstrandfürdőt

Keresik a fedezetet a két milliópengős közmunkára
Még nincs is itt a tavasz, de a városházán 

már serényen foglalkoznak n két év előtt fel
vetett strandfürdőépilkezések terveivel. A vá
rosgazdasági ' ügyosztályban újra kiteregették 
a két tömcgstrandfür'dő vázlatait és folynak a 
tárgyalások a tervek megvalósítása érdekében.

Ismeretes, hogy
a Lágymányoson és a Vizafogónál akar
ják a két uj tömcgslrondfürdőt építeni, 

melynek nem hasznothajtó, hanem szociális 
intézmények lennének.

Két millióra van szüksége a fővárosnak 
a strandok megépítéséhez és ott a baj, hogy 
ezidőszerint olyan nagy összeggel nem rendel 
kezik.

A ml álláspontunk az, a főváros ennek a 
szociális kötelességének teljesítése elöl el nem 
zárkózhatok. És jólesőcn látjuk, hogy

az Illetékes tényezők mindent elkövetnek, 
a tervek megvalósításáért.

Azzal is próbálkoznak, hogy magánvállalko
zással kombinálva, épüljön fel a két uj 
strand, esetleg átmeneti kölcsönt szereznének 
erre a célra és arra is számítanak, hogy

a kormány —
amely elsősorban sürgeti a népstrandfürdők

Rejtélyes halál 
a csónakgarázs 

udvarán
Szombaton délután a Köztisztviselők 

Fogyasztási Szövetkezetének három tiszt
viselője: Bohavccz István. Szlávik Géza és 
Pajor János csónakkirándulásra mentek a 
Szunyogsziget felé. A Ferenc József-hidtól 
indultak és az útra hét deci konyakot vit
tek magukkal.

A hűvös időben Bohavccz István a jelek 
szerint a kelleténél többet ivott a konyak
ból, mert kitűnő evezős létére szabálytala
nul evezett és nagyon is vklámán viselke
dett. Az óbudai Dunaparton partra húzták 
a csónakot, de

Bohavccz hirtelen visszaugrott ■ csó
nakba éa egyedül evezett tovább 

s csakhamar eltűnt társai szeme c”’, akik 
hiába kiállóitok utána és hiába kli’dtek 
csónakosoka. éi motorosokat a keresésére.

Vasárnap r?pgel azután a szert ’ ’?n 
Bohavecz Istvánt

holtan találták meg n szunyogsziget! 
csónakgarázs udvarán.

A harmincéves ■ tisztviselő fürdődr ' n 
elterülve feküdt a földön és a helyszínre 
érkező rendőri bizottság nem tudta meg
állapítani, hogy halálál tulajdonkéonen mi 
okozta. Lehet, hogy szivszélhüdés érte, le
het, hogy fulladás okozta, halálát, de

az sem lehetetlen, hogy az éjjeli fagy 
dermesztette hal”, a

a fürdőtrikóban eszméletlenül fekvő fiatal 
tisztviselőt.

A rendőrség a szerencsétlen sorsú hiva
talnok holttestót a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitette, ahol a boncolás fogja 
megállnpitani halála kétségtelen okát.

IMI ftglfilfII rrtfEIBBS es használt min 
denfeie lakberendezések hlhrtetl' n olcsón I 
AlKALMIEUTORCSARNOK 
Király utca száztizenkettő. (IZvöldMéraél)

kÍhVi’a'ki EUTOR I.ERABAT

Címre egyelni I vili. .MzMt-uicaw. Címre f gye’ni!

A cég viszont azt állította, hogy a bárónő vád* 
j«i nem feleinek meg a valóságnak, de meg « 
vállalat ne mis ragaszkodik ahhoz, hogy 
egész mennyiséget egyszerre vegye át a báró- 
nő, hiszen éppen ezért vélték bele a kütlcvélbe 
azt a megjegyzést, hogy a bárónőnek jogában 
van az olajat és a benzint nemcsak a szóban- 
forgó évben, hanem ha kell, a következő ess* 
tendőkben is lehívni. Ragaszkodott tehát ah
hoz. hogy a 6700 pengőt kitevő vételárat a 
bárónő fizesse meg.

Most tárgyalta ezt az ügyet a Kúria Góth- 
tanácsa, amely a keresetnek teljes egészében 
lielytadolt és

a bárónőt a követelt összeg megfizetésére 
kötelezte.

Az Ítélet indokolása szerint abból a körül
ményből következtetve, hogy az áru lehívása 
több éven át is meg volt engedve, nyilvánvaló, 
hogy a bárónő számolt azzal, hogy a megren
delt mennyiség nz évi szükségletet meghaladja. 
Ennek következtében kizártnak kell tekinteni 
art, hogy tévedésben lett volna és hogy az 
ügynök őt megtévesztette volna, miért is a kö- 
vetélést megfizetni tartozik.

felállítását — anyagi támogatást nyújt ehhez a 
fővárosnak.

A népstrandfürdők építését felvették a fő
város sürgősen megvalósítandó közmunka 
programmjába. Az összes tervek teljesen ki
dolgozva készen állanak,

meg van a terület, biztosítva van a 
melegvíz,

most tehát csak arról van szó, honnan és ho
gyan teremtsenek elő pénzt a fürdőépitkezé- 
sekre.

A magánfürdövállalatok persze nem örülnek 
ennek, mert a fürdők, különösen a nyári 
lurdőiizcmek amúgy is súlyos válsággal küz
denek. A mull évben is több százezer ember
rel csökkent a fürdők látogatottsága és ha 
a főváros most két ujabb tömegstrandfürdőt 
helyez üzembe, ez — a magánfürdőtulajdono- 
sok szerint —

katasztrófába döntené a magánfürdőket.
A fürdőlulajdonosok azzal is érvelnek a terv 
megvalósítása ellen, hogy nagyon kétséges, 
vájjon az uj városi strandfürdők alacsonyan 
megállapítandó jegyáraiból fedezni tudnák-e 
a fenntartási és amortizációs költségeket és 
nem szaporitnnák-e ezekkel a strandfürdők
kel is a deficites közüzemek számát.

Betiltották a nagykanizsai 
gazdatitkár működését

Nagykanizsa, április 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Kínos feltűnést keltő rendelkezést ho
zott ma dr. Laubheimer Alán, nagykanizsai 
központi főszolgabíró, majd azt követően 
Krátky István dr. nagykanizsai polgármester is.

Nagykanizsán működik már hónapok óta 
Schtvcig Sándor gazdatitkár. A főszolgabíró
hoz bejelentések érkeztek arról, hogy a gazda
titkár a gyufakölcsönncl kapcsolatban tárgyalt 
egyes emberekkel, kérvényeket irt részükre és 
pénzt fogadott cl, holott ehhez nem volt joga.

T.atibliclm^r dr. főszolgabíró erre betiltotta 
a gardntltkár működését és elrendelte, 
írják össze, kik fizettek Scliwelg Sándor
nak, aki nem állami hivatalnok, hanem 

csak a Falu Szövetség megbízottja.
Hasonló rendelkezést hozott Krátky István pol
gármester is. A gazdatitkár a további intéz
kedésig nem folytathatja működését.

Mint értesülünk, a Falu Szövetség megbízá
sából Tokaji Nagy László, aki a vidéki gazda
titkárok felett az ellenőrzést gyakorolja, már 
le is utazott Nagykanizsára az ügy kivizsgá
lása céljából.

MODERN ESUTOR SZALON 
tpsrmttvészek Alfát tervezett főurf és po’gArt Iskberendezé* 
•ec kiállítása. Nagy AneszAl'ltAs! Dús rsk Ari • eíkönnyebb 
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ma au Kirái elé 
a düsseldorfi rém

Klíonc syllhossággai es számteian gyilkosság! kísérletiéi 
uásoíia kürtén Pétért az ügyészség

Düsseldorf, április 12.
ifA Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Nemcsak Németország, hanem 
úgyszólván az egész világ óriási érdeklő
dése mellett

ma kezdi meg a düsseldorfi esküdtszék 
a tömeggyllkossággal vádolt Kürtén 

Péter bűnügyének főtúrgyalásál.
X düsseldorfi rém, aki annyi ideig tartotta 
izgalomban egész Európát, ma végre birái 
elé áll. Nem kevesebb mint

kilenc gyilkosságért kell felelnie.
Négy gyermek, egy férfi és négy asszony 
vére tapad a kezéhez.

Az esküdtszék lesz hivatva eldönteni, 
vájjon ép ésszel kövctle-e el Kűrien Péter 

áldozataival: a koponyák oldalán egyforma hatalmas lyuk tátong

borzalmas cselekedeteit, vagy pedig a ha
lálbüntetés végrehajtása helyett' az elme
gyógyintézet falai közé kell zárni a bestiá
lis gonosztevőt.

Az ügyészi vád több csoportra oszlik. Az 
első csoportba tartoznak a Kiírtén Péter 
által véghezvitt gyilkosságok, a második 
csoportba azok a gyilkossági kísérletek.

Efnpkfpmiiolal a ISm'nililloi lemUril. Eri a térképpel ellátott levelet küldi' o: ekkor 
még Ismeretlen tette, ere dűli'ldorfl „erkeii láefgbe. A levélben ponloean mrairlolte. hol 
követett el egg mllkoi^gol él hol álla el a hol nettet. A lehelt helyen meg í« tolatlak a: 

áldozatot

amelyeket a düsseldorfi rém bármilyen ok
nál fogva nem tudott végrehajtani. Függet
lenül azonban a gyilkosságoktól és gyilkos
sági kísérletektől.

számos olyan gyilkosság! ügy szerepel 
az ügy szőnyegén, amellyel Kűrien 

Péter önmagát vádolja, 
de amely miatt vádat emelni az ügyészség 
bizonyítékok hiányában nem akart.

Kiírtén Péter első áldozata az a tízesz
tendős kisleányka volt, akit 1913 júliusá
ban holtan találtak liléin kölni vendéglős 
hálószobájában. Akkor a gyilkosság gya
núja a kisleány nagybátyjára terelődött. 
azonban az esküdtszék bizonyítékok hiá
nyában fölmentette. Soha nem derült volna 
ki, ki követte el a szörnyű bűncselekményt, 
ha Körten tavaly májusban történt elfo- 
gatása alkalmával nem vallja be önként. 
Kürtén előadása szerint.

ő lopni akart.
amikor behatolt a vendéglőbe és hogy a 

kislány ne legyen árulója — megfojtotta.
Tizenhat évvel később, 1929 februárjá

ban kezdődött meg a tulajdonképpeni 
gyilkossági széria. Újra egy gyermek sze
repel a listán, a nyolcéves Rosa Ohligcr, 
akit

számtalan késszurással ölt meg egy 
rosszul világított mellékutcában.

A kis holttestet azután petróleummal le
öntötte és meggyujtotta. Néhány nappal ké
sőbb egy ötvenhároméves rokkant: Róbert 
Scheer lett a düsseldorfi rém áldozata. 
Valósággal szétdarabolta a szerencsétlen 
ember testét Kürtén Péter. Scheer állítólag 
tudott a kis Ohliger Róza meggyilkolásáról 
— ezért tette cl őt Kűrien láb alól. 1929 

augusztus 20 án a húszéves Marié Hahn a 
következő áldozat. Ezt a fiatal cselédleányt 
házassági ajánlatokkal ostromolta, annak 
ellenére, hogy nős volt, kicsalta egy Düs
seldorf környéki erdőbe és ott megölte. A 
gyilkosság után

levelet irt a rendőrségnek, amelyben

pontosan megjelölte a gyilkosság szín
helyét.

Röviddel később három másik eset követ
kezett. Egy Wintcr nevű asszonyt, egy 
Kornblum nevű kereskedőt és a tizenkilenc 
esztendős Annié Goldhausent súlyosan 
megsebesítette, majd

meggyilkolt két gyermeket: a tlzen- 
négyéves Louis l.enzet és az öleszten

dős Gertrud Ilaarmachert.
Néhány nappal később a huszonnégyesz- 
tendős Gertrud Schultze a következő áldo
zat, majd a harmincegyéves Ida Reuter a 
soros Tizennégy nappal később életveszé
lyesen megsebesíti a húszéves EUse Dör- 
riert, október 25-én pedig Meurernét és 
Wandersnét. November 13-án követi el az 
utolsó gyilkosságot, mikor is

az ötéves Gertrud Albcrmannt stur
kálja halálra.

Egy félesztendővcl később végre hurokra 
került Körten Péter, aki ma felel bűneiért...

A független kis
gazdák kecskeméti 

gyűlése
Kecskemét, ápr. 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) A Gaal Gaszton vezérlete alalt álló Füg
getlen Kisgazdapárt vasárnap nagygyűlést tar
tott Kecskeméten, a Kertmozi helyiségében, 
amelyen Kecskemétről és környékéről körül
belül háromezer ember vett részt. Pásztor Já
nos ar. megnyitó beszédo után Sándor István 
nyugalmazott polgármester ismertette a párt 
megalakulásának szükségességét.

Utána Gaal Gaszton nngy érdeklődés mellett 
fejtegette, hogy a párt társndalmi osztály, fe
lekezeti különbség nélkül mindenkit szívesen 
lát hívei sorában. Ismertette ezután a mai gaz
dasági helyzetet és a világkrizis okait és külö
nösen azt hangoztatta, hogy a mezőgazdasági 
termények árát összhangba kell hozni a tér 
melési eszközök és iparcikkek árával, mert a 
mai vámpolitika csak a gyáripari támogatja.

Beszélt a mammutfizetésekről, a képviselők 
összeférhetetlenségéről és élesen kritizálta a

Megmérgezte magát Bacsányi 
Géza árvaszéki üinök

Öngyilkosság vagy véletlen baleset?
Debrecen, április 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A debreceni rendőrségen vasár
nap reggel különös iigvben indult vizsgá
lat. Bacsányi Géza, Hajdú vármegye árva
széki ülnöke tegnap este családi körben 
vacsorázott, azután visszavonult hálószobá
jába és lefeküdt aludni. Reggel

eszméletlenül találták ágyában.
Orvost hívtak hozzá, aki megállapította, 
hogy veronálmérgezése van. Bacsányi Gé

Bíróság elé került 
a klinikai panama, 
amelynek egyik fővádlott ja: 

Vitárius Gyula miniszteri tanácsos 
hirtelen meghalt

(
gondnokot mint tetteseket megvesztegetéí'-’^ 
bűntettével vádolja az ügyész, Román- 
| Reichenfeld József husnagykereskedőt, Föl- 
des-Frimm Béla igazgatót pedig felhajtás
sal vádolja.

Négyesztendeig tartó vizsgálat, meglepő 
letartóztatások és szabadlábra helyezések 
után most került bíróság elé az utóbbi esz
tendők egyik legnagyobb panama-ügye; a 
klinikai panamáké.

Holnapután, szerdán délelőtt 9 órakor 
kezdődik a klinikai panamákból támadt 
monstrc-bünpör törvényszéki főtárgya- 

lása.
A budapesti büntetőtörvényszék nagy es
küdtszéki termében tartják meg a főtárgya
lást. Dr. Patay István törvényszéki másod
elnök vezeti a fötárgyalást és a bünper 
monstruózus anyagát dr. Várady-Brenner 
Alajos törvényszéki biró referálja. Ugyanaz 
a tanács ítélkezik ebben a pörben, amelyik 
Nagy István volt biró és társainak bűn
ügyét tárgyalta.

Á bűnügy hatalmas arányait nemcsak 
az a

több mázsa súlyú Irat
jellemzi, amely a referens biró szobájából 
holnapután reggel a nagy esküdtszéki terem 
birói asztalára kerül, hanem a bűnügy 
szereplőinek nagy száma is. Eddig

háromszázötven tanú kihallgatását ren
delte el a bíróság.

A háromszázötven tanú idézéséi már kibo
csátották. A monstre bünpernek

tizenegy vádlottja lesz,
eggyel kevesebb, mint amennyien idézést 
kaptak a tárgyalásra. A tizenkettedik vád- I 
lőtt

Vltárlus Gyula miniszteri tanácsos, a 
klinikai panamák bünperének egyik 
fővádlottja, két nappal ezelőtt hirtelen 

meghalt.
Az eddigi diszpozíciók szerint a főtárgyalót 
két hónapig fog tartani és belenként há
romszor tart tárgyalást a Patay-lnnács.

A királyi ügyészség terjedelmes vádiratá
ban

megvesztegetés bűntettével vádolja va
lamennyi vádlottal

és két részre csoportosítja a vádat: rés-ben 
a klinikák husszállitására. részben pedig a 
szénszállítások miatt emelt vádat. A hús- 
szállitásokról megállapítja a vádirat, hogy 

romlott és silány minő’ég ti húst szál
lítottak a klinikáknak

és ezeket a husszállitmányokat a megenge
dettnél magasabb áron vásároltatták meg 
a klinikákkal. Ezért dr Szabó Béla klinikai 
főigazgatót, Kiss Károly klinikai igazgatói, 
a szállítások elbírálására alakult bizottság 
elnökét, Sztarieskay István klinikai gazda
sági gondnokot és László Gyula klinikai

Megvettünk a Fővárostól 
2000 darab különféle régi 

fflMnMuel 
ezeket újjá csiszolva a torgalmiár 
faiéért árusitiuk 

szabó es zanotti 
X.. Kőbányai ut 43/b. Telefon - J. 404-33 
Villamosmegálló az Északi Főműhelynél

Nemzeti Ránk hitelpolitikáját. A kormánytól 
azt kivonja,

hogy vásárolja meg az eladásra kerülő 
földbirtokokat és telepítéssel kezdemé

nyezzen helyes földblrtokmegoszlást, 
sürgeti a méltányos adópolitikát.

Ezután Eckhardt Tibor szólalt fel, aki külö
nösen a szabadságjogok kiterjesztését sürgette, 
majd Tildy Zoltán lelkes beszéde után a vidéki 
kiküldöttek jelentették be csatlakozásukat a 
párthoz.

A nagygyűlés után körülbelül háromszázte- 
ritékes ebéd volt. t 

zát sulyos állapotban vitték a debreceni 
klinikára.

Eszméletlenül fekszik
és nem lehetett még kihallgatni. Nem tud
ják, öngyilkosság történt-e, vagy véletlen 
baleset. A család szerint az árvaszéki ül
nök

véletlenül
a kelleténél többet vehetett be, az altató
szerül használt Veronáiból és ez okozta a 
balesetet. A rendőrség folytatja a vizsgála
tot.

A szénszállítások ügyében az a vád, hogy 
az eredetileg megrendelt mennyiségnél 
kevesebb szenet szállítottak a klinikák 

számára.
A szénszállításokért Frischfeld Tivadar kul
tuszminiszteri számvevő főtanácsost, Stern 
Jenőt, nz Esztergomvidéki Kőszénbánya Rt. 
vezérigazgatóját, Fedor Károly klinikai 
gondnokot, Haasz Imre klinikai gondnok
segédet, Farkas Ferenc fögépészt, valamint 
ugyancsak Szabó Bélát, Kiss Károlyt és 
Földes-Frimm Bélát megvesztegetéssel vá
dolja nz ügyészség, részben mint tetteseket, 
részben mint felbujtókat.

Az ügyészség vádiratában megállapítja azt 
is, hogy

a vádlottak 10.000 pengőn felüli kárt 
okoztak a kincstárnak

bűncselekményükkel.
Ha a törvényszék Ítéletében is megálla

pítja n 10.000 pengőn felül való károsodást, 
a vádlottak büntetését szigorított minősítés 
alapján kell kiszabni és ez esetben

5—10 évig terjedő fegyházbüntetést 
ir elő a büntetőtörvénykönyv.

Pasarét elején, Budakeszi
ül, Julia-utca, Á kos-utca és 
Pasaréti-ut között levő nagy 
telektömbünk parcelláinak 

eladása megindult.
Ezen telkek felosztását a telekkőn" I hatóság folyó éti 

március 0-én véeleg engedélyezte
♦

Ezenkívül a Somlúi-ul52 a azé in alatti 
villatelkünk olcsón kapható.

Előjegyzések a jelentkezés étrendjében cszkft B'tctnek 
«

Olcsó ár. Kedvező fizetési teltételek, építési hitel.
*

KKssIrkedé-a. 5-ős Jelzésű autóbusz, 44. 81 és H-as 
villamos. «

FclvflAgoaUás kapható és tervek n evteafi thetők
v agyar Alta'Anoa Ingatlrnbank r -t nál,
IV.,T'eák Keret e utca 17. Telefon: 818 MésaHtl'ös- 
völgyi Jncatlanlrodánál, II., l'asaróti-utá .Tel. 641-88

»
Ha most vesz telket éa épít, ősszel már raját otthonában 

fog lakni. *

Éöltünk Önnek őtszobáa Ikerházat telekkel együtt kb. 
45.<co pengőért.
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HÍREK
Néger zsidó kántor 

a hangversenydobogón
Ritka érdekességü vendége volt vasárnap 

déliitón a Zeneakadémia dobogójának. Totvje 
Hakohen. a világ egyetlen véget zsidó kán 
tora adta első budapesti hangversenyét, ame- 
Igen megjelent a budapesti zsidóság számos 
reprezentánsa Tömje Haltohen intelligens arcú 
néger fiatalember, aki kántori ornáfusdban je
lenik meg a közönség előtt. Világot Urai te
norjának megvan a néger hangok rajától 
gutlurállssága, de hangjában benne rétég a: 
elnyomott népfajok jajongó fájdalma.

Héber Imákat ét ztargon nyelven ttép tildá 
dalokat énekelt, amelyekkel nagy tikere volt. 
Egyben lehetséges előadó, aki kifejező gesztu 
tokkal ét keltédet mimikával kitért énekét. 
Természetesen elhibázott és kockázatot vállal- 
kosdia volt, amikor Brahms ét Hugó Wolf- 
dalokat énekelt, miután etekhez mégis „fehér" 
l.ulliira rtűktcgce.

G- r.

— KEDVEZMÉNY OLVASÓINKNAK! A 
Hétfői Napló olvasói a főváros ömzcs für
dőibe 20 százalékon kedvezményt kapnak. 
1 kedvezményes jegyek kiadóhivatalunk* 

hnn (VII., Erzaóbef-kHrut 4., I. emelet) kap
hatók.

— Lbmu hőemelkedéa. Vasárnap reggel 
hűvös és borult volt az idő később azon- 
hun mindinkább melegebbé, derültebbé vál
tozott az időjárás és délután mór hnmisilat- 
lan verőfényes tavasz köszöntött ránk. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 

felhős idő várhaló apróbb csőkkel és latsa 
hőemclkedésscl.

— Glattfclder Gyula püspök Ünneplése. 
Szegedről jelentik: Vasárnap délelőtt Sze
ged város társadalma melegen ünnepelte 
Glattfclder Gyula csanádi megyéspiispököt 
névnapja és húszéves jubileuma alkalmá
ból. A fogadalmi lemlomban Várhelyi Jó- 
zsef pápai prelátus celebrált hálaadó isten
tiszteletet. majd nz uj püspöki palotában 
fogadta Glaltfelder Gyula a küldöttségeket.

— Halász Zslgmond j nblleuma. Halár: 
Zaigmond, h Wellkurier szerkesztője, a jó- 
nevű közgazdasági újságíró negyvenéves i>j- 
*ágiró| mükÖdésénlk jubileumát ünnepelték 
vasárnap este az Otthon Körben, ahol nemesük 
az újságíró testületek tagjai, hanem közgazda- 
‘•ági életünk számos kiválósága Is megjelent 
Sziklay János, az Otthon Kör elnöke üdvözölte 
az ujságiró testületek nevében. Donit: Ferenc 
ny. miniszteri tanácsos, a Neues Politischv.s 
Volkshlatt főszerkesztője szőkébb kollégái ne
vében. mnjd dr. Berke Róbert közgazdasági 
bnrótnl a „péntekiek" nevében tartott mély ér
zéstől áthatott beszédet. Ezután Halárt Zslg- 
mond. az ünnepelt meghatott szavakkal mon
dott köszönetét a baráti megnyilatkozásokért. 
Márkin Miksa szólalt még fel s nzt hangoz
tatta, hogy minden újságírónak most a lég 
fontosabb köteles»ége. hogy a hírlapírók nvug 
dijintézetét Ismét teljesen talpraállíthassák, 
hogy azután tisztes újságírói múlt után gon
doskodhassanak az újságírók öreg koráról, 
özvegyeiről és árváiról is.

— TUntctéal rémhír a Kamara-Színházban 
Vasárnap este nagyob brrndőri kirendeltsé
get vezényeltek ki a Nemzeti Szinház Ka
mara-Színháza elé, mert az a bizalmas ér
tesítés érkezett n rendőrségre, hogv Móricz 
Zaigmond darabjának vasárnap esti előadá
sát egy tüntető csoport megnkarjn zavarni. 
A szinház épületében és környékén már a 
kora esti órákban detektívek és rendőrök 
cirkáltak, rendőri beavatkozásra azonban 
nem került sor, at előadót a legnagyobb 
rendben folyt le.

A vasárnap öngyilkosai. Vasárnap dél
után a lágymányosi tó közelében egy fán 
függő holttestre akadtak a járókelők. Rend
őri hívlak, aki megállapította, hogy Fazekas 
Bálint 60 éves kocsissal azonos, aki a 
llózsn-ulca 103. számú házban lakik. Va
sárnap délután követte el az öngyilkossá
got. Holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállj toltak’. — í'gyancsak vasárnap 
követelt cl öngyilkosságot Erhardt Katalin 
17 éves szobalány, a Sremélynök-ulca 26. 
számú házban levő szolgálati helyén. A 
harmadik emelet rácsán keresztül az ud
varra vetette magát és véres tagokkal terült 
el az udvar kövezetén. A mentők n Rókus- 
kórházba szállították. Állapota életveszé
lyes.

SCHniPTHAUERnTTWI7r« FI ke-erűvlz csodá- 
Termís rétes UJUfiUaU |atoa és páratlan 
Összetételénél fogva a világ legelső keserüvixel

—- Ha elegánsan akar mhórkodnl, keresse 
fel László Sándor férfiszabómester kitűnő 
hírnevű üzletét. Rákócziul 50. ahol elegáns 
férfiöltönyöket vngy felöltőket rendelésre mér
tek után kétszeri próbával. 50 és 00 pengőért 
készít n legdivatosabb tavaszi szövetekből, a 
legtökéletesebb kivitelben és szabással.

— A második kisdnnal személyhajólárat 
megnyitása. A MFTR közhírré teszi, hogy a 
Budapestről 1 óra 30 perckor Esztergomba, 
Esztergomból pedig 16 órakor Budapestre ese
dékes kisdunni sz.cmélyhajójáratot április hó 
Iá ,‘n megindítja

Halmörgezűsben meghalt 
egy hereskeflo fiatal felesege

A rendőrség kutatja, hogy hol vásárolta a romlott halat
Néhány nappal ezelőtt Benedek Sándor 

Garny-téri kereskedő 24 éves fiatal felesége 
tifuszgyanus szimptomák között súlyosan 
megbetegedett. A fiatalasszonyt a Szent 
László-járványkórházba vitték be, meri 
nem tudták mindjárt megállapítani tulaj
donképpeni baját.

Benedek Sándornéi
kétmtpl szenvedés után megholt a kór
házban és a boncolás után derült ki, 

hogy halálát halmérgezés okozta,

— óriási árubáztüz Maubeugcban. Pá
rizsból jelentik: Óriási arányú tűz ütött ki 
vasárnapra virradó éjszaka Maubeugc egyik 
nagy áruházábnn. A tűz az épület tetőzete 
alatt keletkezett és nagy gyorsasággal át- 
harapódzott nz áruház negyedik cmt leiére, 
ahol sok alkalmazott lakása volt. A laká
sokban tartózkodó embereknek csak a leg
nagyobb nehézségek árán sikerüli megme
nekülniük. A tűzoltóknak csak nagynehe- 
zen sikerült legalább a szomszédos Szent 
Péter-templomot megóvni a pusztulástól. 
A rendőrség és a katonaság az egész város
részt lezárta. Vasárnap reggelre az épület
ből már csak üszkös romok maradtak. A 
kár többmillió frank.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi Társa
ság vasárnap délelőtt a Magyar Tudományos 
Akadémián felolvasó ülést tartott, amelyen 
Pékár Gyula elnöki megnyitójában Kazinczy 
Ferenc, és Tóth Kálmán emlékének áldozott. 
Lám pért h Géza főtitkár jelentése után Gáspár 
Jenő Milko Izidor tárcáját olvasta fel, mnjd 
Pctri Mór, Kist Menyhért, Feleki Sándor tar
tottak felolvasást.

— A hadirokkantok közgyűlése. A Haditok 
kantok, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos 
Nemzeti Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta 
meg ezévl rendes közgyűlését az Újvárosházán. 
Göndör Sándor dr. elnöki megnyitója után 
Rendes Károly dr. felolvasta a távollevő vitéz 
Árvátfalvi Nagy István ügyvezető elnök beszé
dét, amely az egyesület imunkásságának ered
ményeiről számol be. Lovag Asbahs Sándor dr. 
i népjóléti miniszter. Páskándy János dr. a 
belügyminiszter, Schuller Dezső dr. pedig a fő
polgármester nevében üdvözölte a közgyűlést. 
Több felszólalás után megejtették a tisztújítóit, 
amelyet viharos jelenetek kisértek, végül Is 
’lkerült rendet teremteni és kihirdették a vá
lasztás eredményét, amely .szerint diszelnökké 
Nagy Emilt, Páskándy Jánost és Tabadii Ti- 
l'orl választották, országos elnök vitéz Árvát 
falvi Naoy István dr. lett. Ezután több indít
vány felett határozott a közgyűlés, amely nz 
-sti órákban ért véget.

— Fclnkn-zfotfa megát egv pincér. Vasárnap 
este a Nagyfuvaros-utca 21. számú házban 
’evő lakásán felakasztotta magát Ollschnitz 
Géza pincér. Mire ráakadtak, már halott volt 
OHschnitz már többször is megkísérelte az ön
gyilkosságot. dr mindig mcgakadálvozfák, mig 
most azután sikerült rnki az öngyilkosság. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Hamis őlvenfllléresekct gyártottak 
Csongrádon. Szegedről jelentik: A rendőrség 
az egész Alföldet behálózó pénzhamisító
társaságot tett ártalmatlanná Gsongrádon. A 
társaság leleplezése után, özvegy Gál János- 
né csongrádi lakos Kádár András csongrádi 
napszámostól egy hamis ötvenfillérest ka
pott. Kádár a csongrádi rendőrségen be
ismerte, hogy az előző pénzhamisító társa
ság lefogása után kedvet kapott hamis őtven- 
fll lé retek gyártására. Feleségével és Bercze 
Istvánné nanszámosnővel szövetkezve, ha 
mit őtvcnfllléresekct gyártani. A rendőrség 
mindhármat letartóztatta.

— Sürgős felhívás! A m. kir. oszlálysorsjá- 
fék főárusilói kérik I. üzletfeleiket, hogy a 
kapott sorsjegyeket vagy visszaküldeni, vagy 
azok árét kiegyenlíteni sziveskedienek, mert 
csak azok vesznek részt az uj XXVI. osztály
sorsjátékban, kik a sorsjegyekért járó össze
get a húzás előtt kifizették.

— Anekdóta-könyv. Tali Ferenc Lajos v 
rendőrkapitány európai körútja alkalmával 
éveken ót gyűjtötte és ,.A világ Z20Ó legjobb 
anekdótája" cim alatt a folyó évben sajtó alá 
rendezte a kulturnemzetek kissé pikáns, de 
szalonképes anekdotáit. A könyv óra 4 pengő 
80 fillér. Megrendelhető Tali Ferenc Lajosnál, 
Rákoscsabán.

— Egyedüli célom mindig az volt, hogy ol
csón és jól adjak a közönségnek. Az olcsósá 
got úgy érem el, hogy hnsznot alig kalkulálok 
és a tömeges fogyasztás révén rendkívül ol
csón tudok bevásárolni

— Ezren meg ezren nyertek évről évre n 
Dörge Frigyes bank rt.-nál (Budapest, Kos
suth Lajos-utca 4.) vásárolt magyar kir. ősz 
lálysorsjegyekkel! Miért nem ön isi Már pén
teken, 17-én kezdődik at uj húzós. Sorsjegyek 
ára: egész 24 P, fél 12 P. negyed 6 P.

schhwthauerrt;;m ff. h ^wj^mitermészetes már fél pohár
elegendő Használati utasítás minden palack 
hoz mellékelve 

— Gazdag lehet gyorsan és váratlanul, ha 
• 20. uj osztály-sorsjátékban résztvesz, számos 
kisebb nyereményeken kívül 10. 15. 2á. 30. 40 
50, 100. 200, 300 ezer pengős nyereményeket is 
kisorsolnak. A rendelések Benkő Ránk Rt. 
Andrássy-trt M. tntérendök

melynek szimptomái hasonlítanak a tífusz 
kórtüneteihez.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
Benedékné

a Goray-térl halpiacon vásárolt meg
betegedése napján halat, 

amely ugylátszik, romlott volt s ez okozta 
halálát.

Erélyes rendőri nyomozás indult annak 
megállapítására, hogy melyik halárus hozta 
forgalomba a haláltokozó halat.

— A Zeppelin útja. Friedrlchshafenből jelen
tik. A friedrichshafeni Zeppelin-müvek rádió
állomása az alábbi szikratávirójelentést kapta 
a „Gráf Zeppelin" ftdélzetéről, amely útban 
van egyiptomi és szentföldi útjáról hazafelé. 
„16 órakor az Adria fölött 41 fok 23 perc 
észak és 18 fok 15 perc kelet, közel Spalató- 
hoz és Zágrábhoz. Gráf Zeppelin "

— Lezuhant a „Dél Keresztje DL** —- két 
halott. Londonból jelentik: A „Dél Ke
resztje H“ nevű repülőgép, amelyen Kings- 
ford Smith anglia-usztráliai rekordrepülé
sét végezte, vasárnap Sidney mellett lezu
hant és teljesen összetört. A repülőgép kél 
utasa szörnyethalt.

— Biciklit lopott az ejtőernyő-feltaláló, hogy 
elkészíthesse találmányát. Kassáról jelentik: A 
törvényszék szombaton tárgyalta Gyulai István 
nagymihályi mechanikus lopási ügyét. Gyulai 
István ejtőernyő feltalálásával foglalkozott és 
mivel pénze nem volt, bicikliket lopott, eladta 
azokat és a lopott kerékpárok árából szerezte 
be a találmányhoz szükséges szerszámokat. Ki
derült a tárgyaláson, hogy Gyulai István már 
kétszer volt büntetve és Amerikából kitoloncol
ták. A biciklitolvaj fölalálót a bíróság háromévi 
börtönre Ítélte.

— Halálos szerencsétlenség munka közben. 
Szegedről jelentik; Az Algyői-ut egyik tanyá
ján több munkás vermet ásott vasárnap dél
előtt. Munka közben a verem egyik fala bedőlt 
és maga alá temette a munkásokat. A gyorsan 
értesitett tűzoltók ásták ki az embereket, akik 
között a tizenhétéves Eke Pál halálos sérülé
seket szenvedett. A rendőrség megindította a 
vizsgálatot.

— Nagy tűzvész egy vasmegyei községben. 
Szombathelyről jelentik: Vasárnapra vir
radó éjszaka Magyargencs községben Vida 
Sándor földműves háza kigyulladt és a tűz 
csakhamar átterjedt a szomszédos épüle
tekre. Mire a veszedelmet lokalizálták, négy 
lakóház és számos toldaléképület esett a tűz 
martalalékává. A kár 12.000 pengő, amely 
azonban biztosítás révén megtérül.

— Az erdélyi menekült munkásság szervez 
kedése Budapesten. A Budapesten élő, erdélyi 
menekült munkásság, felismerve az összetartás
ban rejlő erőt, elhatározta, hogy teljesen uj ala
kokon nyugvó szervezetbe tömörül. Ar alakuló 
ilést vasárnap délután tartották Salamon Ár
pád elnöklete mellett, ahol kimondották, hogy 
a tömörülés nemzeti és hazafias alapon történik 
és mentes minden napi politikától. A tisztikar 
megválasztása után, amelynek során Szilágyi 
Béla dr. elnök. Székely Károly alolnök lett, táv
iratban üdvözölték Bethlen István gróf minisz
terelnököt.

— Egy elegáns bndal restaurant. Buda egyik 
legszebb, legfeslöibb szögletében vannak Zsig
mond Lászlónak, a Spolarich-éttermek volt 
igazgatójának éttermei és kávéháza, amely 
modern, minden igényt kielégítő berendezésé
vel rövid idő alatt az úri közönség legkedvel
tebb találkozóhelye lelt. Minden délután és 
este tánc. Elsőrendű francia és magyar konyha. 
(Keleti Károly-utca 9.)

SCHMIDTHAUERnVSEr ÍTTH keserű víz gyo- 
természetes U3*UbUdnW mór- és béltisz 

Utóhatása páratlan. Nefogadjon el helyette tatást

— Kedvezményes nöl fehérnemű árusítás a 
Fenyves Áruházakban. Uj meglepetéssel ked
veskedik vevőközönségének a Calvin-téri 
Fenyves Áruház. Mint értesülünk hétfőn, ked
den és szerdán a köztudatban is már jól is
mert 1-j-l=3 mottóval rendezi meg nagysza
bású nőj fehérnemű árusítását. A minden íz
lést kielégítő elsőrendű anyagokból készüli 
finom női fehérncmükészletébŐI 2 drb vásár
lásánál három darabot szolgálnak ki. A Fény 
vés Áruháznak ezen kedvezménye ép olyan 
meglepetés lesz, mint a múltból ismert Feny
ves akciók. Ajánlatos a délelőtti órÓknt Is vá
sárlásra felhasználni, mert délután az eddigi 
tapasztalatok szerint nagy a torlódás

— Szinte lehetetlen és beszél is róla egész 
Budapest, hogy milyen olcsón árusit a Beck 
Gvula-féle speciális kesztyű- és harisnyaszak- 
üzlct (Budapest, VII.. Erzsébet-körut 32.) Be 
széltünk n cég tulajdonosával, aki pár szóval 
leleplezte az olcsó árusítás titkát:

— 286 Idegen rendőrtiszt Budapesten. Kon 
stantinápolyban nemrégen tartották meg a 
rendőrllsztviselők nemzetközi kongresszusát, 
amelyen 280 német, osztrák és svájci rendőr 
liszt veit részi. A kongresszuson megjelent ide
gen állambeli rendőrtiszt viselők Budapesten 
keresztül térnek vissza hazájukba és három 
napot a magyar fővárosban töltenek. A 280 
rendőrtiszt szomhnlon érkezeit Budapestre 
ahol a főváros meghízott tisztviselői kalauzol' 
‘ák végig őkel Vasárnap este nngv feltűnést 
keltett Budapesten, amint nagv csoportokban 
végigvonultak az utcákon és az Ostende kávé- 
házban gyűllek össze baráti vacsorára. A 
rendőrtisztek héttőn utaznuk el Budapestről

— Pestby Pál előadása szovjetveszede- 
lemrŐL Győrből jelentik: Az Országos pro. 
festdns Sajtószövetség . vasárnap délután a 
győri evangélikus templomban ‘ ünnepélyt 
rendezett, amelyen Kapi Béla dunántúli ev. 
püspök megnyitója után Pesthy Pál dr., ny. 
igazságügyminiszter, a Bethlen Gábor Szö
vetség elnöke egyházkerületi felügyelő tar
tóit előadást. Előadásában azzal a veszede
lemmel foglalkozott, amely a lelkeket a 
szovjet által inaugurált vallásellenes szel- 
lemntk előretörésével fenyegeti. A szovjet 
nagyharcot indított a Nyugat ellen — mon
dotta — és ki akarja ölni a telkekből mind
azt, ami jó és nemes, fel akarja dúlni a csa
ládi élet szentélyét. De ha az ember leiké
ből kiirtődik az istenség fogalma, az ember 
páriává süllyed le. Az ünnepély Thuróczy 
Zoltán felszólalásával ért véget.

Mérték szerint rendelhető 
divatos férfiöltöny remek szabás és ki
vitelben 50 pengőért a legdivatosabb fi
nom szövefmaradékokból László Lajos 
férfiniha-áriiház, Vilmos császár ul 40. 

Vidékre minták bérm.

— Roosevelt amerlknl kővet a Horto
bágyon. Debraecenből jelentik: Előkelő ven
dége van Debrecen városának: Theodor 
Röosevelt, az Unió magyarországi követe. 
Roosevelt követ vasárnap autón Debrecenen 
keresztül a Hortohágyra érkezett, ahol Vő- 
sáry István dr. debreceni polgármester, va
lamint a város több vezetőjének és kör
nyékbeli földbirtokosok társaságában vadá
sz k. A követ Debrecen város vendége.

A karcagi kép viselő jelölt progratnmbeuédr. 
Vitéz Kenyeres János nyugalmazott őrnagy, az 
egységespárt karcagi hivatalos jelöltje, vasár
nap délelőtt Karcagon, délután Kisujszállásáson 
mondott programmbeszédet. Mindkét gyűlésen 
megjelent Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkár Is, aki nagyobb beszédet mondott és 
megemlékezett Bethlen István gróf miniszter- 
elnökségének tízéves fordulójáról és elismerés
sel adózott Karcag és Kisújszállás választó
közönségének azért, hogy megértéssel sorakoz
tak gróf Bethlen István zászlaja alá. A kar
cagi választás különben április 19-én lesz és 
miután vitéz Kenyeresnek ellenjelöltje nincs, 
egyhangúlag megválasztott képviselőnek fogják 
kijelenteni.

—Széchenyi Iatván-emlékűnnep Nagy* 
renken. Sopronból jelentik: A Széchenyi 
Szövetség és a Falu Sövttség együttes ren< 
deresében szombaton és vasárnap nagysza
bású emlék ünnepélyt rendeztek Nagycen- 
ken Széchenyi István halálának évforduló
ján. Vasárnap délelőtt 10 órakor a nagy
cenki templomban Széchenyi István lelki
üdvéért ünnepélyes mise volt, majd a szo
bor előtt az emlékünnepélyen Östör József 
nrszággvülési kénvi«elő tartotta nz iinnneni 
beszédet. Krisztián Imre és Schandl Károlv 
beszéde után az ünneplő közönség átvonult 
a nagycenki családi sírbolthoz, ahol a kü
lönböző egyesületek megkoszorúzták Srr- 
chenyi István koporsóját.

— Nők Beecedósét idő előtt főleg a háztar
tás gond Idézi elő. Az okos asszony nem stra
ndi >a agvon magát és ha nincsen személyzete, 
otthon vngv szinház ut*n Gloh"s dobozba zárt 
ételt mrlcgil, amit a Welsz Manfréd-gyárban 
házisznkérjr készített. Jóságát bizonyítja, hogy 
az előkelő éttermek is használják.

— Bé^sf ünnepi hetek 1931-ben At idei 
Bécsi Ünnepi Hetek határideje junius 7-től 
21-ig terjed. A programmbnn szerepelnek nagy 
ünnepélyes zenei előadások, ünnepi operai 
lótékok, premierek és n színházakban külön
féle darabok uj rendezésben. sportmutatvá- 
nvok és világítási 'ünnepélvek. Az ünnepi he
tek résztvevői messzemenő utazási kedvezmé
nyekben részesülnek.

TAIPAIÍS
legjobb anvagbAI, nflt t (M). fffll t.W. fért** 1.- 

TALPA I rt- Fs FF.RTÖt'7E \ 
Teréz-köiut 22, Aradt-atcat oldalon. Te’eton 1#0-ej

— A Kereskedelmi mln’atter a MÁV. róni 
fain és ennek kezelése alatt álló Helyiérdekű 
Vasutak vonalain 33 százalékos utazási diiked- 
vezménvt engedélyezett a Nemzeti Vadászati 
Védegyletnek Budapesten n Mezőpnzdns.’ri 
Múzeumban április 25-től május 15-ig tnrió 
vndásrtrófea kiállítása vidéki látogatói szá
mára olyan értelemben, hogy n használt vo- 
natnnmnek megfelelően az 1. és 2. koc«losx- 
t.Myban a tényleg Igénybevett kocslosztáhmál 
közvetlen alacsonyabb osztályra váltott egésn 
menetjeggyel, a személyvonatok 3. kocsiosztá
lyán személyvonafu fél 8-od osztályú jeggyel, 
a gyorsvonatok 3. kocsiosztályán pedig a 
gyorsvonat 2. kocsiosztályára érvényes féllcgy- 
gyet utazhassanak. Az engedélyezett menet
kedvezmény 30 km-nél rővldehh ’ távolságokrél 
történő utazásokra nem igényelhető. Aki ezt ar 
utazási di'kedvezménvt igénybe venni óhajtja, 
küldiön Thuróczy Antal múzeumi felügyelő 
elmére: Budapest. VI.. Városliget, Mezőgazda
sági Muzeuni 2 (kettői pengőt, mely összeg 
ellenében nostán egv belépőjegyet a kiáll!- 
fásra és félárn vasútilegv váltására szofeálő 
igazolványt kan nnrtómento«rn. ALI vadász- 
trófeát óhaü VIAtlWari. annak 1evéfbe!| mreke- 
ro«é*ére Kurier Berbert ügyvezető aletnök 
^•'dánost. VT. Állatkerti be»elenfési flrlannf 
kfl'd. Csak 1030 ban eleilett vad trófeája állít
ható ki. A trófeák Lejelentésének és beküldé
sének legvégaó határideje április 13-ike.
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flrzénes gyilkosságot leplezett 
le a haldoklOnagybeteg 

Halálos agyáröl leltemen lolenteito tót a gyilkosságot 
az ügyészségén

Debrecen, ápr. 12.
(A Hétfői Napló tudósító fának telefon- 

jelentése.) Mező Sándor, a debreceni kirá
lyi ügyészség elnöke vasárnapi postájában 
Berettyóújfaluról keltezett levelet kapott. 
A levélnek megdöbbentő tartalma volt.,

— Méltóságon Elnök Ur! Halálos beteg 
vagyok, utolsó napjaimat élem. Egy titkot 
tudok,

nem akarom magammal vinni a sírba, 
halálos ágyamról küldöm ezt az üzenetet.

A levél Írója, aki meg is nevezi magát, 
közölte az ügyészség elnökével, hogy Hajdú

— Bethlen Margit grófnő meggyógyult. 
Mint ismeretes, jó néhány héttel ezelőtt sú
lyos baleset érte a miniszterelnök feleségét, 
Bethlen Margit grófnőt. Séta közben elcsú
szott és lábát törte. Bethlen Margit grófnő 
most már — ha óvatosan is — de fenn jár 
és vasárnap délelőtt már látható volt a 
dunaparti korzón, ahol kedvenc daxlijával 
együtt az egyik korzószeken élvezte a ta
vaszi napfényt.

— A Népszövetségi Liga konferenciája 
Budapesten. A Népszövetségi Liga tagjai
ból alakult interparlamentáris konferencia 
ez évben Budapesten tartja üléseit és pedig 
május hó 26-án. A konferencia részletes 
napirendje még nincs megállapítva, de a 
tanácskozások vezetöanyaga at általános 
leszerelés kérdése lesz. A konferencia bu
dapesti programtnja tekintetében Pékár 
Gyula már állandó érintkezésben van a 
Népszövetségi Liga vezetőségével.

Péter berettyóujfalusi gazda, akit tavaly 
temettek el.

nem természetes halállal halt meg, ha
nem arzénnel megmérgezték.

A levél további részeiben a haldokló beteg 
megnevezte a gyilkost és közelebbi adato
kat szolgáltatott az ügyről.

Az ügyészség elnöke a levél vétele után 
nyomban

elrendelte, hogy Hajdú Péter holttestét 
exhumálják,

a levélíró nngybeteget pedig hallgassák ki, 
hogy világosság derüljön az állítólagos 
arzénmérgezésre.

— Magyar képviselők visszaadják u fran
cia képviselők budapesti látogatásai. Nem
régiben a francia kamara magyarbarát cso
portja Budapesten járt, hogy megismerked
jenek a magyar politikai élet vezetőivel. 
Amint értesülünk, ezt a látogatást nemso
kára viszonozni fogja a magyar országgyű
lés egv csoportja Pékár Gyula vezetésével. 
A párizsi utazás időpontja még nincs meg
állapítva és arra vonatkozólag most foly
nak az előzetes megbeszélések. Annyi bizo
nyos, hogy a francia képviselők vizitjét a 
magyar országgyűlés lehet, hogy még a 
nyár elején viszonozni fogja.

— Előadás az iskolnfürdőkről. Az Országos 
Közegészségügyi Egyesület népszerű egészség
ügyi előadássorozatában április 14-én, délután 
hat órakor Sági Ferenc dr,, i ' ’ 
előadást az iskolafürdőkrőí az 
intézetében (Vili., Esztcrbázy-utca 7.)

iskolaorvos tart 
egyetem fizikai

— A nyáregyházai revolveres affér az 
Ítélőtábla elölt. Emlékezetes még az a csa
ládi hátterű háborúskodás, amelynek sze
replői Pálffy Zoltán OTT. tisztviselő és Mik- 
lóssy Zoltán nyáregyházai intéző voltak. 
Az ügy előzménye még 1927-rc nyúlik 
vissza. Ekkor jutott Miklóssynak tudomá
sára Nyáregyházán, hogy a feleségének 
Pálffy udvarol. Miklóssy ezért kutyakor
báccsal inzuttálta feleségét, akitől később 
el is vált és Pálfíyt is megverte korbácsá
val. Félév múlva történt, hogy Pálffy és 
Miklóssy Nyáregyházán szembetalálkoztak 
egymással. Szó-szót követett és Pálffy re
volverével kétszer rálőtt Miklóssyra, akit 
súlyosan megsebesített. A pestvidéki tör
vényszék Pálffyt másfélévi [egyházra ítélte 
szándékos emberölés kísérletéért, mig Mik- 
lóssyt, akiről megállapították, hogy sértő 
kifejezésekkel illette Pálffyt. 50 pengő 
pénzbírságra ítélték becsületsértés címén. 
Ilyen előzmények után kerül hétfőn a re
volverei affér az Ítélőtábla Kállay tanácsa 
elé

— Demokrata Ifjak előadóestje. A Ferenc
városi Ifjú Demokraták folyó hó 13-ón, hét
főn este fél 0 órakor helyiségükben (IX., Fe- 
renc-körut 23. sz., Hébel-kávéház különterme) 
XX. előadói estjüket rendezik, melynek kere
tében Sós Imre tart előadást nz orosz dumping- 
kérdésről.

— Holttestet vetett partra a Duna. Vasárnap 
délelőtt Budafoknál a Duna hullámai férfiholt 
testet vetett partra. A nyomozás során megál
lapították, hogy a halott ember Winkler Jenő 
nvitrni születésű negyvenéves kereskedelmi 
utazóval azonos, aki Budapesten a Sziv-utcn 
9. számú házban lakott és családja köréből 
március 23-án tűnt el. Winkler Jenő súlyos 
anyagi gondokkal küzdött, ideges búskomor
ság kinozta és ugy látszik, már eltűnésének 
napján a Dunába vetette magát. Winkler hoz
zátartozói hétfőn utaznak Budafokra és az ot-

halottasházában agnoszkálják ntani temető 
halottat.

— Glattfelder püspök Jubileuma. Szegedről 
jelentik: Nagy fénnyel és pompával ünnepelték 
meg dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök 
húszéves püspöki jubileumát. Délelőtt a foga
dalmi templomban Várhelyi József pápai pt». 
látus ponliflkálla az ünnepi nagymiséi, délbeit 
pedig a püspöki palotában Glattfelder dr. 
fogadta az üdvözlő küldöttségeket. A vármegye 
és a város küldöttségét dr. Aigner Károly fő
ispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
vezették.

— A bécsi törvényszék fölmentette a gyil
kossággal vádolt szcntkull főtanitót. Nagy
kanizsáról jelentik: Nyugal-Magyarországon a 
csendőrség letartóztatta Mayer János volt 
szentkút! főtanitót és azzal vádolta, hogy 
1023-ban ő gyilkolta meg Nyitnék Mátyás 
szentkúti plébánost. A bécsi Landesgericht 
szombaton tárgyalta a pórt és miután kiderül*, 
hogy Mayer ártatlan, fölmentette é* azonnal 
szabadlábra helyezte.

— Ipartestületi választás Kaposvárott. Kapós- 
várról jelentik: Vasárnap tartották meg Kapos
várott az ipartestületi választásokat, amelyet 
óriási agitáció előzött meg. Végül is Mayer 
Bertalan eddigi ipartestületi elnököt választot
ták meg újból Boifner József asztalosmester, 
ellenzéki jelölttel szemben.

— Egy riporternő naplójából. A Budai Nők 
Kulturális és Jótékony sági Köre (Szilágyi Dezső- 
tér 5., Budai Polgárt Kör) ma este hét órakor 
érdekes ülést tart. Az ülésen Mándy-Manu 
llonn, a BrassóBukaresti Lapok és lapunk 
párizsi munkatársa tart előadást „Egy ripor- 
lernö naplójából' címen Greger Vilmos opera
énekes énekel. Zongorán Kozma József kikér.

— A költségvetés bizottsági tárgyalásai. 
'A képviselőház pénzügyi bizottsága az el
múlt héten letárgyalta a kereskedelmi, nép
jóléti és igazságügyi tárca költségvetését és 
hétfőn folytatja üléseit és előbb a földmi- 
velésl, majd a honvédelmi minisztérium 
költségvetését veszi tárgyalás alá.

— A németországi alkoholellenes mozgalom 
vezére Pesten. Vasárnap délután Pázmdn 
Erich ny. százados, a németországi alkohol
ellenes mozgalom vezére, az Alkoholellenes 
Egyesületek Országos Ligája meghívására elő
adást tarlóit a Társadalomegészségügyi mú
zeum előadótermében a rendőrség, valamint a 
közlekedési vállalatok vezetői és végrehajtó 
közegei részére. Schfirger Ödön esperes, a liga- 
főtitkárának megnyitója után Pázmán Erich 
megkezdte előadását, melyet Bohstock Béla dr. 
a Gooel Templar-rend főtitkára tolmácsolt. Az 
előadó az autó- és mozdonyvezetők teljes 
abstinenciájának fontosságáról beszélt, ki
emelve, hogy már egy pohár szeszesital is 
számtalanszor végzetes hatású.

—- A pestkörnyéki városok és nagyközségek 
a községek háztartásának rendezéséről szóló 
törvényjavaslat ellen. Pestvármegye székházá
ban hétfőn értekezletet tartanak a pestkörnyéki 
városok és nagyközségek vezetői a községek 
háztartásának rendezéséről szóló törvényjavas
lat sérelmes és a községeket súlyosan érintő 
intézkedéseinek megvitatása céljából. Amint 
értesülünk, az értekezleten minden községve
zető megteszi a maga észrevételeit a törvény
javaslatra és azután nz értekezleten kialakult 
kifogásokat eljuttatják a kormányhoz.

— Dunába ugrott — kimentették. Az Erzsé
beted közepéről vasárnap reggel a Dunába 
vetette magát egy életunt fiatalember. Számos 
szemtanúja volt az öngyilkossági kísérletnek, 
amely nagv izgalmat kellett. A rendőrségi mo
toros mentőcsónak segítségére sietett a ful
dokló embernek, sikerült is partra vinni. Ki
derült. hogy az életunt K. V. húszéves keres- 
kedősegéd, aki a Huszár-utca 8. számú házban 
lakik. A menlök eszméletlen súlyos állapotban 
vitték a Rókus-kórházba.

— Hét betörőt tartóztattak le vasárnap. 
Vasárnap délelőtt hét betörőt tartóztatott 
le a rendőrség, közöttük néhány régóta ke
resett lakásfosztogatót és üzleti betörőt 
Kovacsek Antal 30 éves lakatossegédet la- 
kásnyitogatás, Massányi József 19 éves la
katossegédet üzleti betörések miatt csuk
ták le. Kovács Béla 19 éves hentessegéd és 
Neumann Tibor 21 éves szabósegéd egy Ba- 
ross-utcai hentesüzletbe törtek be. Gyugyí 
János. Burai József és Egerkaí József nap4 
számosok egy Pipa-utcai pálinkamérést 
fosztottak ki. Őket is letartóztatták és a hét 
betörőt vasárnap délután átvitték az ügyész
ség fogházába.

— Furfangos módon kifosztottak egy cse
lédlányt. A József-útca 61. számú házban 
Meglő Zsuzsánna szobalányt hamis ürüggyel 
lecsnlták az ulcóra és távollélében valaki ki
lopta a szekrényéből 30 pengő megtakarított 
készpénzét. A szobalány panaszt tette a rend
őrségen és a detektívek megállapították, hogy 
a furfangos betöréses lopást Németh Anna 20 
éves rselédlánv követte cl, aki egy ismerősé
vel lehlvatta Meqla Zsuzsánnát is azalatt 6 
elkövette a betörést. Németh Annát a rendőr- 
»ég letartóztatta.

— Móriéi Zsigmond előadása a Szülők Is
kolájában. Az illusztris iró a Magyar Szülők 
Szövetsége által fenntartott Szülők Iskolájában 
,.Az érettségiző diák" elmen tart előadást f. 
hó 14-én, kedden este 6 órnkor a pedagógiai 
Szeminárium * (Vili. Mária Terézia tér 8.) 
Mgyterm&en.

Nyersselvem elsőrangú mosó
nyert dlnnea. 80 cm délet ______ h

Színes nyersselyem
minden dinérnyalatban, 00 an mélát — _ P

Mflselyem hurett
komple én ruhaanyag mindet dinben M « P

kelemea illatban, 
kitűnő minőség, 
darabja

Nehéz műselyem mongol
bármely dinben, oea 100 cm ■telén, métere P

Tiszta selyem crepe-de-chlne
kitűnő tehén minfleég, oca 100 cm unétd _ I

georgette
minőcég, oea 100 cm átéld P

Tiszta selvem marocaln
nehén komple én rnhanelyem, oea 100 cm átéld P

Tweed szövet könnyű nöl tavaszi 1.75
ruhákra 70 cm uéleségben. métere _ _ _ P B

Gyapjú krepetla puha omló* ruhaanyag. 9.80
minden dinben oea 100 cm nélM ... ...... P 00

Gyapjú marocaln dinen bdiSvétdl, K.60
liTuil ruha él komple ajdoanág, 100 cm détec P

Gynplu georgeite .. „ 0.50
áJratmintln, finom kelme, métere P RB

Nehéz gynplu georgette kOpenyre 19*50
fekete, afilétkék ét barna. 1*0 cm déle* ... P BÉM

Finom kosztltmkelme aj terae* 11'^
Bitnek ben, 140 cm délet. Unta gyapjú _ — P B B

9-80la férfi öltön szövet
tiuU gyapjú mlnóaéf. téo cm cnélm P 11.AO.

A ■•gkffzsldbbl 1-w—u—. Április 17-én
Csak 1 nnplg csak 1 napig

Nöl és (Érti munkaköpeny K.901 Munkaruha vngy pllátnöltöny 7.90
kltflnó fehér ét dinen kSperwl    P hv | kék, drapp éa nOld kfiptrból ........................ P ■

A 7pen$ös sramofonlemez
melynek magyar sláger-dalait a rádióból te lameri. Cfl
Varsányi Rudolf éneken énekli, jazz-ezámalt Eddy sarV
Wells jazz-zenekara, cigányzenéjét Horváth Sándor p
zenekara játssza, 2S cm. nagyságban, nálunk csak _
Nagy nemzetközi műsor! Ráncos filmek slágerei I

RAkOCZI-UT 74

1M cm 

gramofon
lemezeink 
temert hangos filmek 
slágerei, ope- d Ifi 
rotttk, tánc- |,JU 
számok, drbja J P
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SZÍV HÁZ-MOZI
Ódry Árpád váratlanul lemondta 

az előadást és kényelmetlen 
helyzetbe hozta a Nemzeti Színházat 
Este hét órakor történt a lemondás, egy félórával az előadás előtt 

Ódry Árpád hetekig nem léphet fel
Szombaton este hót órakor, amikor a 

Nemzeti Színházban n szinrekerülő Magyar 
Passió összes szereplői mór öltözőjükben 
kimnszkirozva ültek és várták nz előadás 
megkezdését, a szinház igazgatósági irodá
jában megszólalt a telefon.

— Itt Odry Árpád orvosa beszél, — mu
tatkozott be egy hang a telefonba. — Saj
nos, közölnöm kell önökkel, hogy

n művész urnf semmi esetre sem en
gedhetem fellépni a ma esti előadáson, 

ódry Árpád lázasan, sulyos bronchitisszcl 
fekszik és képtelen egy hangot is kiadni a 
száján.

A színháznál annál nagyobb konsterná- 
ciét keltett ez a bejelentés, mert

hat órakor érdeklődtek ódry Árpád ál
lapota Iránt és tőle azt a választ kap
ták, hogy az esti előadáson feltétlenül 

fellép.
A szinház, amely tudott ódry gyengélkedé
séről, igy nem gondoskodott ódry pótlásá
ról.

Miután a színháznál belátták, hogy minden 
kapacitálás hiábavaló ós az utolsó percben 
való lemondás az előadást komolyan veszé
lyezteti, annál is inkább, mert a közönség 
már nagyszámban ült a nézőtéren és várja 
n függöny felgördülését, a szinház drama
turgja, Bálint Lajos nem sokat gondolko
dott, hanem áttelefonált a Kamara-szín
házba, ahol Lehotay Árpád a „Bunbury" 
főszereplője már kimaszkirozta magát nz 
angol darabra és telefonon megkérte a szí
nészt, hogy

azonnal jöjjön át a Nemzeti Színházba, 
hogy Ódry szerepébe beugorjék. 

Lehotay, bár nem szívesen vállalkozott 
erre n nyaktörő feladatra, hogy próba nél
kül játssza cl a Magyar Passió óriási fősze
repét, mégis csak belement a dologba, de 
hátra volt még annak a megoldása is, 
bőgj’ ki játssza a „Bunbury" főszerepét? 
Erre csak egy művész mutatkozott alkal
masnak: Pethő Attila, aki után

valóságos hajtóvadászatot tartott a 
Nemzeti Színház.

Mig Lehotay autóba ült és áthajtatott a

Minden estei vígszínház Minden estei

Jim és Jill
a legnagyobb operettékor

GAÁL FRANCISKA, FEJES TERI, GAZSI MARISKA, KATA AR, HEGEDŰS JÁVOR 
_ GÁRDONYI, VENDREY, SOMLÓ, BÁRDI, SZEGŐ ’ ’

a.u.. reKCTeazAau c.eeeazave (M.,,tt.it

Férfiestély és díszvacsora 
Félix Salten tiszteletére

Ax Illusztris osztrák iró felolvasása a Belvárosi Színházban
Illusztris vendége van a magyar fővárosunk 

két nap óta.
Félix Sálién, ax európai hlrü osztrák Iró, 
az ausztriai „Pen Club elnöke érkezett Bu

dapestre
" Magyar Pen Club meghívására, hogy Itt elő
adást tartson. Félix Salten pénteken délután 
érkezett Budapestre, este a Belvárosi Színház
ban végignézte az „Aranyóra" előadását, majd 
Molnár Ferenc adott vacsorát az illusztris ven
dég tiszteletére. Szombaton gróf Calice osztrák 
követ fogadta az illusztris Írót, teát adva 
tiszteletére. Szombaton este Lányi Zsigmond 
főszerkesztő, a Külföldi Hírlapírók szindikátu
sának elnöke látta vendégül ferflestjén Félix 
Sallent. A vacsorán, amelyen Molnár Ferenc 
is megjelent.

egyetlen nő sem vehetett részt.
Salten csak a késő hajnali Arákban távozott el 
a vendéglátó házigazda otthonából.

Vasárnap délelőtt tartotta meg a Belvárosi 
Színházban telt széksorok elölt felolvasását 
Félix Salten. A nézőteret a magyar irodalmi és 
művészi éld reprezentánsai töltötték meg. Az 
egyik páholyban Molnár Ferenc foglalt helyet

I
 Nemzeti Színházba, addig a küldöncöknek 
sikerült felhajszolni Petheő Attilát, aki a 
legnagyobb sietséggel igyekezett a Kamara
színházba, hogy Lehotay szerepébe beugor
jék. Természetesen ez sem ment minden 
izgalom és késedelem nélkül.

A Kamaraszínházban nagy késéssel 
tudták csak megkezdeni a „Bunbury*4 

előadását,
mig a Nemzeti Színházban Lehotay bravú
ros beugrása minden zökkenő nélkül szom
bat este is sikerre vitte a Magyar Passiót.

Érdeklődtünk a Nemzeti Színházban 
ódry Ámád utolsó percben való lemondá
sának körülményei iránt, amely meglehe
tősen kényelmetlen helyzetet teremtett a 
színházban. Kérdésünkre felvilágosítottak, 
hogv Ódry Árpád, aki a mult héten egy 
fogmiitéten esett keresztül, most egészen 
más természetű betegségben szenved. Meg
hűlt és a folytonos munkában betegségét 
elhanyagolta. Tegnap azután olyan vehe
mens erővel támadta meg a bronchitisz, 
hogy képtelen volt beszélni.

Arra a kérdésünkre, hogy ódry Árpád 
miért az utolsó pillanatban értesítette 
sulyos betegségéről a színházat — nem 

kaptunk választ.
ódry Árpád betegsége rendkívül megne

hezíti a Nemzeti Szinház munkarendjét. A 
művésznek hosszú heteken át pihennie kell, 
sőt el is kell utaznia, ha betegségét alaposan 
ki akarja kuráltatni. Ez annál kínosabb a 
szinházra nézve, mert

a Nemzeti Színház másik főrendezője, 
Horváth Jenő, már hetek óta sulyos 

betegen fekszik lakásán
és Hevesi Sándor igazgató sem képes teljes 
erejét — gyengélkedése miatt — a színház
nak szentelni. Hevesi Sándornak különben 
a legrosszabbkor jött két főrendezőjének 
megbetegedése, mert egyszerre két színház
ban készülnek müvei előadásra: a Király 
Színházban egy operettjére, a Vígszínház
ban pedig Shaw-forditására. Ilyen körül
mények között azután nem lesz ideje, hogy 
színpadi munkáival — idegen színházak
ban törődhessen.

Makay Margit és Márton Miksa társaságában, 
ott volt báró Hatvány Lajos, Béllé Pál, Lányi 
Zsigmond, dr. Mohácsi Jenő és a Magyar Pen 
Club még sok más tagja. A bevezető előadást 
Kosztolányi Dezső tartotta, beszélve Félix 
Salten Írói értékeiről és többek között arról a 
nagyszerű munkájáról, amely közelhozta az 
emberekhez a „szegény rokon"-l; az állatot. 
Megemlékesclt Salten magyar származásáról 
is. mert tudvalévőén a nagy osztrák iró és 
szinlkritikus magyar származású,

Budapesten született,

de kora gyermekkorában Ausztriába került.
Félix Salten lépett ezután az előadói asztal 

mellé és néhány költői finomságú novellát és 
regényrészletet olvasott fel. Különösen az első 
Írás: Bambi cimü regényének egy megrázóan 
drámai részlete volt hatással a nagy írót szíve
sen hallgató publikumra.

Este a Fészek-klubban rendezett igen elő
kelő irodalmi nagyságok részvételével a Pen 
Club bankettet Félix Salten tiszteletére, 
amikoris számos pohárköszöntő hangzott el.

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

M. klr. Operabált Nincs eláadáa. 
Városi Síinhás: A varázsfuvola (W). 
5’emseti Színház: Süt a nap (/»&?■ 
Kamara Színházi Nagymama (%8). 
Vígszínház: Jim és Jill (8). 
Belvárosi Színház: A törvény nevében (8) 
Király Színházi A ballerina *8). 
Uj Szinház: A császár katonái (8). 
Magyar Szinház: Viharos nászéjszaka (8) 
Fővárosi Operettszínházi A harapó, férj (8). 
Andrássy-uti Színházt Tihamér, Magdaléna és 

Terézköruti Színpad: Uplnskája és kabaré (9). 
Bethleniért Színpadi Uj kabaré műsor (9). 
Komédia Orfeum: Áprilisi műsor (Cl, 
Borai Orfeum: Nagy varieté (165, k9).

t-iogy fedeztek fel? — ezt a kérdést sze- 
** gézi a Neues Wiener Journc a Bécsben 
élő nagynevű magyarok melléher. Németh 
Mária igy válaszolt:

— 1923-ban egy cnektanárommal elmen
tem az egyik budapesti színházba és ott 
anélkül, hogy komolyan készültem volna, 
próbát énekeltem. Egy áriát akartam csak 
énekelni, azonban egy áriából három lett 
és utána felvittek az igazgató irodájába, 
ahol arról értesítettek, hogy az Álarcosbál 
Amáliáját rám osztották. Három hétig éjjel 
és nappal készültem a szerepre, végül eljött 
a ptemier, ahol frenetikus sikert arattam. 
A közönség fedezett fel engem.

(Németh Mária emlékezete, ugylátszik, 
kissé kihagy. Mi egyet-mást tudunk azokról 
a nehéz küzdelmekről, amelyet a kitűnő 
művésznőnek — az előítélettel kellett meg
vívnia. Erről is lehetett volna beszélni...) 

Ugyanerre a kérdésre Palásthy Irén ezzel 
válaszolt:

— Engem háromszor fedeztek föl. Elő
ször négyéves koromban a nővéremmel az 
Opera színészbe járója előtt. A nővérem a 
színészekre mutatott.

— Látod, azok a színészik és színésznők, 
ők sok pezsgőt isznak.

— Akkor én is színésznő akarok lenni
— szóltam és a pezsgőre gondoltam.

Az ajtóban állók meghallották ezt a rö
vid kis dialógust és jót nevettek. De nekem 
nem ment ki a fejemből ez a dolog és addig 
unszoltam a nővéremet, mig elvitt újra az 
Operába és beíratott a balettiskolába.

Másodszor egy Goldmark-ünnepélyen fe
deztek fel, kilencéves koromban, amikor 
szólót táncoltam. Az ünnepély után azon
ban vissza kellett mennem a karba, de 
tizenötéves koromban már ismét szólótán
cosnő lettem. A harmadik felfedezésem 
most fog bekövetkezni — egy pantomim 
szerepében.

(Irénke is feledékeny lett Bécsien. Van 
egy és más aközött, hogy az Opera balett
kórusából a Városi Szinház szubrettjévé 
avanzsált.)
TJazajőtt Nóti Károty. Alig egy éve, hogy 

a Terézköruti Színpad háziszerzője és 
több vígjáték szerzője Berlinbe „vándo
rolt". hogy ott szerencsét próbáljon, Nóli 
Károly, éppúgy, mint számos magyar tehet
ség, Berlinben rövidesen karriert csinált 
Nemcsak, hogy háziszerzője lett Berlin 
több színházának, de a film felé orientá
lódva, egy egész sereg nagyszerű filmssü- 
zsét irt meg, amely egyszeriben hitessé 
tette nevét az egész kontinensen. Nőtt Ká
roly most hazajött — dolgozni. A Sonor 
filmgyár megbízásából Budapesten egy fil
met fog elkészíteni. Zágon István egyik 
vigjátékát dolgozza át filmre, amelynek ze
néjét Eisemann komponálja. A felvétetek 
Magyarországon lesznek és a film főszere
pére is magyar színészeket: Kabös Gyulát 
Szőke Szakállt és másokat szerződtetnek. 
A Viharos nószéjszaka a Magyar Színház 

legújabb sikere. A darabnak azonban ha
tározottan „pechje" van. Vaszary Piroska 
nemzetiszlnházbell elfoglaltsága miatt ugyanis 
nem tudta minden este játszani a darabot • 
ezért Sitkey Irén Is betanulta a „női zenekar" 
vezetőjének szerepét. Tegnap Sitkey Irénre, ke
rült a sor. A kitűnő művésznő, aki nagy am
bícióval készült erre a szerepére, váratlanul 
berekedt. Nem tudott énekelni, igy a legjobb 
énekszámai kimaradtak. Éppen emiatt dr. 
Juhi, a Magyar Szinház igazgatója kéréssel 
fordult Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Szinház 
Igazgatójához, hogy az elkövetkezendő héten 
Vaszary Piroskát minden este engedje át a 
Magyar Színháznak. Hevesi lojálisán eleget 
tett dr. Juhi kérésének és a jövő héten már 
minden este Vaszary Piroska játszik a Ma
gyarban.E* I marad az idei Mussolini-bemutflló. Mi 

jelentettük elsőnek, hogy Mussolini 
, Száz nap" cimü színdarabja, amit Arturo 
Forzanoval együtt irt a Duce, a budapesti 
Nemzeti Színházhoz érkezett, amely azt 
bemutatja. Az első tervek szerint április 
15-ike felé díszelőadás keretében akarták 
mutatni a rendkívül érdekes írói mun
kát. ügy értesülünk azonban, hogy a Mus- 
solini-premiert az idén mégsem tartják 
meg, egyrészt a főrendező és főszereplők 
betegsége, másrészt pedig egyéb okok miatt 
Nagyon valószínű, hogy Mussolini darabja 
a jövő szezónban kerül csak színre Buda
pesten.

KiHLEniai színpad
Telefon’ J. 443—76.

| ÖRÖKLAKÁSOK 
a StelAnia-ut és Semsey Andor- 

utca sarkún lautóbuszme álló)
2 emeletes fársas-villo épül, három szoba, 
hallos öröklakásokkal, élagefütésscl és 
állandó melcgvizszolgáltalással, elsőrangú 
kivitelben. 20 éves amortizációs kölcsönnel 
(LÁB-kölcsön). Villanegyedl Tágas kert az 
épület körül. Emeletenként összesen két, 
teljesen elkülönitett, kertre néző lakás. Nem 
szövetkezet. Minden lakás önálló telekkönyvi 
tulajdon. — Felvilágosítás kapható- a Magyar 
Tisztviselők Takarékpénztára Bl.-nál Buda
pest, IX.. Mester-utca 15/17. Telefon: 4A1—5ft.

"KJ erő Sándort, az Uránia Filmszínház 
* igazgatóját megtisztelő meghívás érte 

a napokban a miniszterelnökségi palotába. 
Bethlen grófnő, a miniszterelnök feleségé
nek unokatestvére Erdélyből megérkezett 
és tapasztalatairól egy nagyobbarányu 
filmmel és diapozillvvel illusztrált előadást 
akar tartani. Verő Sándor készséggel bo
csátotta a kegyelmes asszony rendelkezé
sére az Urániát, ahol a napokban a társa
dalmi előkelőségek részvételével fogják 
megtartani az érdekes előadást.
najor Ödön jubileuma. Vasárnap dél. 
* előtt meleg ünnepség keretében tartót, 
ták a Városi Színházban Pajor Ödön, a 
népszerű színész huszonötéves jubileumát. 
Az ünnepélyen a fővárost színészek szine- 
java lépett fel és telt ház tapsolt a jubiláns
nak, valamint a vendégszereplő művészek
nek.
T3 itka színházi jubileumról kell beszámol- 

nunk. Az Andrássy-uti Szinház e héten 
tartja műsorának százhuszonötödik előadását. 
A mai színházi viszonyok között ez aztán 
olyan óriási, hogy az átlag beszámolókon je
lül külön megemlékezést érdemel. A műsor 
két darabja: Török Rezső Magdalénája és 
Lengyel Menyhért Tihamérje, nem beszélve 
Békeffy László jeleneteiről és konferánszairól, 
megteremtették azt a kifinomult irodalmi ka. 
bárét, amely mégis csak kell Budapestnek. A 
százhuszonöt előadás egész végig táblás há
zakkal zajlott le az Andrássy-uti Színházban 
Fiatal szerzőt revelál az Uj Szinház, 

Innocent Ernő háromfelvonásos drá- 
máját próbálják itt nagy szeretettel. A há- 
ború alatt játszódik le ez a dráma, de pro- 
blémája mégsem a háború. Köznapi cm* 
berek köznapi életéről van szó — a „Zsák
utcádban. A női főszerepet Orsolya Erzsi 
játssza, a két „férfit" Gonda József és Bo- 
ray Lajos. Külön meglepetés lesz Baló Ele
mér figurája, aki a világháború hősét: egy 
összetört és legázolt embert alakit. Ki
tűnő szerepeket játszanak még Bársony 
Aladár, Baróti József, Fábián János, Ger
gely Vilma és Gazdy Aranka. A Zsákutcát 
Bérczy Ernő rendezi.

Filmpremierek
AZ ASSZONYSORS. Egy házaspár a leg- 

boldogabb zavartalanságban tölti napjait. 
Megjelenik a jóbarátnő, aki az asszony fü« 
lébe sugdossa, hogy férje nem a régi már, 
virágokkal sem kedveskedik, mint a házas* 
ság első napjaiban, újságot olvas az ebéd 
alatt és úgy él, mint az átlagférjek tömege. 
Az intrikus szépasszony ezután felkereste 
a férjet, beszelve neki arról, hogy felesége 
nem érdekes, szimpla kis lény, aki néni 
tudja varázslatossá tenni az otthont. A jól 
elhelyezett házasság elleni bacillus meg
kezdi munkáját a házaséletben. A férj é» 
feleség ez évben már külön megy nyaralni, 
az asszonynak flörtje akadt a fürdőhelyen, 
a férjet pedig a barátnő igyekszik meghó- 
ditani. Az apró félreértéseken azután elcsu* 
szik az egész házasság, az asszony fokrób 
fokra lejebb és lejebb kerül a lejtőn, a férfi 
is boldogtalanná lesz — mindez azért, mert 
a barátnő egyszer valamit súgott az asz* 
szonynak és megjegyzést tett a férj előtt is. 
Ezt az egyszerű és mindennapi, de az élet
ben ezerszer és ezerszer előforduló minden
napi tragédiát dolgozta föl az Ufa filmre, 
annyi elevenséggel, ötlettel és finomsággal, 
amely az „Asszonysorsot" a legjobb filmek 
közé emeli. A nők filmje ez, minden as*’ 
szonvnak meg kell nézni az elragadóan te
hetséges Mady Christians történetét, ame
lyet az Uránia filmszínház keddtől tűz mű
sorára.

Premier után
BETHLENTÉRI SZÍNHÁZ. A Bethlent  ̂

Színház, stílusosan a tavaszhoz, könnyű, vi
dám, mulatságos műsort állított ossza 
Ernőd Tamás, Korcsmáros Nándor, Húr* 
math Imre, Faragó Sándor, Brodszky Mik
lós, Kellér Dezső darabjaiból és számaiból 
A műsorban a szinház már kipróbált kilüno 
gárdája szép sikert aratott. Különösen egv- 
cgy magánszámban feltűnt Kemény 011y» 
majd Inkey Margit, László Lili, Hajnal Irén, 
a mindig kitűnő Ormos Béla, Szentiványl 
Kálmán neveit kell ismételten lejegyezni.

EMŐD TAMÁS VIGJÁTÉKA
Korcsmáros-Harmath-?rod*Bky 
operettje Major Kató és László 

Andor felléptévé'.
Eioanam mindennap saaaorator
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Molnár Ferenc ötezer pengőt 
adományozott a Magyarországi 
Hírlapíró fi Nyugdijintézeténefi

Évenként fioxxd a fiat tárulni ax újságíró fi nyugdijalapjdfiox
A Magyarországi Hirlapirók Nyugdíjinté

zete az idén ötvenéves. Az intézet, amelyet 
a korona érték romlása szintén súlyosan 
érintett, most igyekszik megteremteni az 
újságírók megfelelő nyugdíjellátásának 
alapját és a jubiláns ötvenedik ével nagyobb 
akcióra akarja felhasználni.

A hét egyik estéjén a városligeti Gundel- 
étteremben irótársaság beszélgetett a nyug
díjintézet ügyéről és a hirlapirótársadalom 
szociális helyzetéről. A társasághoz akkor 
érkezett meg Molnár Ferenc, amikor aztán 
szóbahozta, hogy az idei állami költségve
tésben az intézet számára szokásos állami 
hozzájárulást

százezer pengőről kilencvenezer pengőre 
szállították le.

Noha minden reménység megvan arra, hogy 
a képviselöház a kormány hozzájárulásával

.6,
FOLYTATÓLAGOSAM
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Ankét Klebelsbergnél!
Ujabb félmillió pengővel akarják sújtani 

a filmszakmát — a vidéki színészet javára!
A magyar filmszakma vezetői, a művé

szeti és színházi kiválóságok közül néha 
nyan hétfőn délelőtt tiz órára meghívót 
kaptak Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi
nisztertől, hogy a vidéki színészet fölscgi- 
tése érdekében tartandó ankéton résztve- 
gyenek. A magyar filmszakma jól tudja, 
miről van szó. Most, amikor hivatalos hely 
131 tárgyalásra szólítják föl őket, csakis 
ujabb megterhelésről és ujabb adóról tár
gyalhatnak velük. A kultuszminiszter ugya- 
gyalhatnak tervbevette, hogy

■ vidéki színészek felsegélyezésére meg
adóztatja a mozikat. A terv szerint 
minden eladott mozijegy után ujabb 

két fillér adót vetnek ki, 
amelynek jövedelme a vidéki színészetei 
volna hivatva talpraállítani.

Nem kell hangsúlyozni, hogy a film
szakma körében milyen osztatlan elkesere
dést kelt már csak a terv felvetése is, hi
szen ez a szakma nyög legjobban az adók 
súlya alatt és már-már elviselhetetlenek 
azok a közterhek, amelyek a legkülönbö
zőbb címeken raknak a magyar filmesek 
nyakába. A filmesek már évek óta haszta
lanul depulációznak, hogy a közterheket 
valamiképpen csökkentsék, de sajátságos 
tragédia az, hogy minden dcputációzás után 
ujabb és ujabb fllmrendelet jelenik meg, 
amelyekben a filmeseket ismételten súlyo
sabb és súlyosabb adóval „támogatják" 
agyon.

Nem kétséges, hogy a vidéki magyar szí
nészeten segíteni kell. De ennek a segítség
nek nem az a módja, hogy egy másik mű
vészeti ágat terheljenek meg az előbbi de
ficitjével. Ez nemcsak célszerűtlen, hanem 
eredményeiben kiszámíthatatlan következ
ményekkel járhat. Nagyon könnyen lehet
séges, hogy az ujabb adó — amely a filme
sek szerint egy évben közel félmillió pen
gőt tenne ki — tönkretenné a filmeseket is 
és igy nemcsak, hogy a vidéki színészeten 
nem segítettek, hanem az államot más nagy 
jövedelmi forrástól ütnék el.

A hétfő délelőtti ankét elé természetesen 
nem a legrózsásabb reményekkel tekinte
nek a filmesek.

Az adatok és a megdönthetetlen sta
tisztika egész tárházát fogják felvonul

tatni a miniszter érvei ellen, 
kimutatandó az, hogy a magyar film
szakma nem bir el további megterhelést, 
hanem ellenkezőleg mielőbbi könnyítésekre 
ttorul. Ettől eltekintve a filmszakma ve-

Bőrgarnitúra
föurl, gyönyörű
eladói

Budapest, VI,, AndrAssy-ut 129. F. 2. 

az eredeti tételt visszaállítja, mégis fontos, 
hogy a társadalomi és a gazdasági élet is 
kivegye részét az intézmény támogatásából.

— Huszonnégy ötezer pengős adomány 
kellene évenként és akkor minden nyugdí
jas újságíró havi négyszáz pengő nyugdijai 
kaphatna, — magyarázta valaki.

— Akkor én, — mondotta -Molnár Ferenc 
— a jubiláns esztendőié már is

fölajánlok ötezer pengőt
s elhatározott szándékom, hogy évenként 
hozzájárulok ujságirótársaim nyugdíjalap
jához. •

Molnár Ferenc ötezer pengős adományá
val így indult meg a nyugdíjintézet jubilá
ns akciója.

Most azután tippelik: ki lesz a második 
magyar iró, aki követi Molnár Ferenc pél
dáját!
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zetői bepillantást engednek a miniszternek 
arra vonatkozólag is, milyen kuszáit álla 
potok vannak a magyar vidéken a magyar 
filmesek jogviszonyait illetően is. A Tom- 
csányi-féle filmrendelet óta, amely rendkí
vül sok mozist fosztott meg mozijától, igen 
sok mozi 'a város, község, iltéfbe különböző 
társadalmi egyesületek kezében van és jö
vedelme a legkülönbözőbb célokat van hi
vatva szolgálni. Ezek a mozik megfizethe
tetlenül nagy bérösszeg és egyéb engedély 
terheinek viselése után visszakerültek a 
régi tulajdonosok kezébe, akik éppen 
emiatt a legnagyobb erőfeszítéssel tudják 
csak az üzemek menetét biztosítani.

Mindezekkel természetesen nem akarjuk 
azt állítani, hogy a vidéki színészet rózsás 
helyzetben van és nem szorul segítségre.

Az egyes vidéki városoknak és közsé
gek háztartásainak kötelessége ■ szín

házi kultúrát ápolni és fentartani.
Tessék alaposan körülnézni a vidéki váro
sok költségvetéseiben és ott méltó helyet 
szorítani a segítésre érdemes nívós vidéki 
színházak számára. Arra pedig semmi szük
ség sincsen, hogy jelentéktelen és jófor
mán semmit sem produkáló társulatokért 
egy fejlődő iparágat tegyenek tönkre.

(8.

ontott fürdőkád ,gyertnekkM, mosdók
ki* gyári hibával BALlNT-nAt.

IgAWagf IV., Magyar-utca 1. azám (Kossuth
Lajos utca sarok). Teletoa 855—16

Vasárnapi 
zeneesemények

Utolsó hangversenyük főpróbáját tartották 
vasárnap a Filharmónikusok, amelyet vendég
karmester, a düsseldorfi/ Hant Weisbach vezé
nyelt. Wetsbachnak ez a bemutatkozó szerep
lése a hangverseny nem nagyon népes, de hoz
záértőkből álló közönsége előtt osztatlan elis
merést szerzett. A műsort megnyitó Tannháuser- 
nyitányban ugyan némi egyenetlenségek voltak 
hallhatók, miután a zenekar Welsbachnak né
mely, a szokásostól eltérő tempóit nem vette 
át. a Báliig Anna kulturált előadásában elhang
zott Strauss-dalokat azonban Weisbach töké 
letes művészettel kísérte. A hangverseny nagy 
produkciója a zeneirodalom legnagyobb és leg
egyénibb eklektikusának, Kahler Gusztávnak 
II, úgynevezett „Feltámadás-szimfőniája‘‘ volt. 
Ebben a lelki megnyilatkozásai egy egzaltált 
lélek váratlan és néha megmagyarázhatatlan 
hangulatváltozásaival váltakoznak, mutatta meg 
Weisbach, hogy a mahleri-tradiciók benne 
méltó letéteményesre találtak. Biztoskezfl, nagy- 
fantáziájú orchestcrmüvész, akt csillogó hang
hatásokkal hozza ki a partitúra sziporkázó őt 
teteit ét akinek nagyszerű teljesítménye ellen
állhatatlanul sugározza a művészi hitet és 
meggyőződést. Mindent elsöprő, hatalmas fo
kozásai mutatták csak meg. hogy a mi Filhar 
mőnikusalnk Is „tudnak". A Mahler SzImfóntn 
két kitűnő szólistáját, fíáthy Annát és Elek 
Szidit, valamint a közreműködő Székesfővárosi 
Énekkart együtt ünnepelték a kitűnő vendég
dirigenssel. (gregor)

Betört orránafi fiöszönfieti fiarrierjét 
egy pozsonyi magyar ügyvéd, 

a fiiból most filmsztár lett
Hogyan fiecült Nemény Ernő dr. pozsonyi ügyvéd 

a vildgfiirii WotHfieim öröfiébe
Nem mindennapi körülmények között és 

előzmények után jut a prominens, világhír
névre joggal igényt tartó filmszínészek so
rába most egy pozsonyi ügyvéd: dr. ,Ve- 
mény Ernő, akit

horribilis gázsival tagjai sorába szer
ződtetett az amerikai Unlvereal-filiu- 

Kiír.
Nemény dr., aki ismert pozsonyi ügyvéd, 
a szerződési ajánlatot már el is fogadta és 
rövidesen áthajózik az óceánon, hogy uj 
.állását" elfoglalja.

Annak, hogy Nemény dr. otthagyja po
zsonyi klienléláját és jómenctelü ügyvédi 
irodáját, igen érdekes előzményei vannak. 
Kemény dr. ugyanis hősiesen végigküzdötto 
a világháborút, ahol a repülőknél szolgált. 
Gépével rengeteg pilótabravurt vitt vég
hez és

az egyik támadásban gépét az ellensé
ges lövészárokból le is lőtték.

A lezuhanó gép maga alá temette a pilóta
tisztet, aki hosszú hónapok után gyógyult 
csak fel súlyos sebesüléseiből. A háború 
nyomait azonban örökké viselni fogja, mert 

az orra több helyen betörött.
Hazatérése után a jogász-pilóta továbbfoly
tatta ügyvédi prakszisát, egyben azonban a 
film felé is orientálódott. Egynéhány ki
sebb szerepet nagy sikerrel játszott el né- 
-met filmeken. Hogy azonban az Universal 
tagjai sorába szerződtette, azt mégis csak 
betört orrának köszönheti.

Néhány hónappal ezelőtt 
az, hogy Fritz Wohlheim, 
származású filmszínész, aki 
helyzet változatlan" filmvariációjának fősze
repét is játszotta — meghalt. Wohlheim 
tudvalévőén

a fogyókúra áldozata lett.
Egyik szerepének előírása szerint ugyanis 
húsz kilóval kevesebbnek kellett lennie, 
mint amennyi a színész testsúlya volt. 
Wolheim gyorsan le akarta fogyasztatni 
magát, ez a mesterséges fogyasztók ura azon
ban életébe került. Wohlheim halálával szá
mos testére szabott szcenárium maradt 
meg az Universal birtokában, közöttük nem 
egy olyan, amely már az ő exlerriőrjére —-

történt ugyanis 
n hires német 
a „Nyugaton a

EGY MODERN HÁZASSÁS 
REGÉNYE.

THuŰMx HOt / 

főként pedig betört orróra — tekintettel 
íratott. Ezeket a IV old he im-szer epeket 
fogja most az Universal uj sztárja, a po
zsonyi magyar ügyvéd játszani, aki még 
eddig nem választott uj nevet, igy hát nem 
tudjuk, milyen néven kerül a sztárok lis* 
tájára.

Eltemették Stella Gyulát
Az ország minden részéből zarándokoltak 

uz „elnök" végtisztességére.
Hatalmas gyászoló közönség vett részt 

Stella Gyula, az Országos Szineszegyesülct el
hunyt elnökének ma délelőtti temetésén a far
kasréti temetőben. A halottasház előtti térsé
gen tettek ravatalra a színészet nagy halott
ját. Az ország minden részéből zarándokoltak 
a színészek elnökük végtisztességére és a ko
rán elhunyt nagyszerű színész koporsója elé 
lerakták a kegyelet és a megemlékezés koszo
rúit. Az összes vidéki színtársulatok, n Nemzeti 
Színház teljes taglétszámával képviselve voltak 
a gyászmenetben, amelynek élén Hevesi Sán
dor, a Nemzeti Színház igazgatója haladt. 
Stella Gyula ugyanis a legutóbbi időkben a 
Nemzeti Színház kötelékébe tartozott.

Hevesi Sándor, a Nemzet! Színház Igaz
gatója, nagyszabású gyászbeszédet tartott 

a sírnál.
Elismerő hangon emlékezett meg Stella Gyula 
művészetéről és arról, hogy a megboldogult 
halála külön vesztesége a Nemzeti Színháznak, 
amelynek hosszú színészi pályafutása ellenére 
is mindössze csak két év óta tagja. Éppen 
ezért a tehetségéhez méltó művészi feladatok 
nagy részét csak ezután oldhatta volna meg. 
de a halál megakadályozta ebben. Kardos 
Géza debreceni igazgató a Szinészegyesülct, 
Komor Gyula a színigazgatók nevében, Faragó 
Ödön a Színész Szövetség, Kovács Andor, az 
Artistaegyesület, Tarján Vilmos a Kövessy-vár, 
Szirmai Imre a Városi Színház nevében mon
dott búcsúztatót. Végül Hídvégi Sándor, a 
Nyugdíjas Színészek Egyesületének alelnöke, 
emlékezett meg kegycletes szavakkal az el
hunytnak a nyugdíjas színészek érdekében ki
fejtett óriási munkájáról, amely

munka őrölte meg a háború óta beteg szi
vének erejét.

Az ünnepélyes gyászszertartás után helyez
ték örök nyugalomra Stella Gyulát a főváros 
által adományozott díszsírhelyen.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Négy remek perc: három gól 
és Svájc csapata összeomlott

Hosszú szünet után végre ismét válogatott 
mérkőzéshez jutott a magyar főváros kö
zönsége. A szünet — úgy l/ilszik — jól telt, 
mert a Hungária-uti pályát haUlmas cm- 
berkoszóru övezte. Tavasz .. . nagy meccs 
az Európa-Kupáért... a huszonötezerfőnyi 
közönség tehát indokolt

Annál kevésbé érthető 
politikája, amely nem 
változott viszonyokról 
árusítja a jegyeit, mintha még mindig 
az inflációs idők nagy konjunktúrája 

viharzóna.

is volt bűnben,

a mérkőzés, 
lesz belőle.

volt.

az MLSz kapzsi 
vesz tudomást a 
s olyan drágán

Az első fél.dő nagy technikai fölénye mellől hiányzott az erő — Szünet után négyperces 
lélegzetáilitó roham hatalmas győzelemhez juttatja a magyar csapatot — Magyarország vezet 

az Európa-Kupa küzdelmeiben
Ettől eltekintve izgalom 
hiszen

nem úgy nézett ki ez 
hogy bombagyözelem

Sokáig nem működött helyesen a magyar 
támadások gépezete, de azután . . .

négy ragyogó perc mindent helyre
hozott.

Magyarország tehát ezzel a győzelemmel 
az Európa-Kupa első helyére rukkolt. Két
szeresen örvendetes ez, mert vasárnap 
Ausztria vett el két pontot a esetiektől, vi
szont az osztrákok szinten két pontot adtak

le az olaszoknak.
A Kupa nagy küzdelmeinek bevezető 
akkordjai tehát arra mutatnak, hogy a 
magyar-olasz mérkőzés dönti majd el 

Ismét a Kupa sorsát.
Az eddigi mérkőzések eredményei 

ján
alap

Régi nagy meccsek hangulata a meccs előtt
.. . .. . Elsőnek a pirostrikós-fehérkercsztes

nehezen engedte az ólinos felhők közül ki- svájci legénység lépett porondra. Meleg 
tavaszt | taps fogadta az olaszokkal döntetlenül vég-

Az egésznapi borongós, esőrehajló idő

Magyarország 
Olaszország 
A uszt ria 
Csehország 
Svájc

az Európa-Kupa állása:
9:5
3:2
3:3
4:5
3:7

gólarány

erővel lángolt fel a támadótüz. Kalmár egy 
rumliban megsérül, de szerencsére nincs baj. 
A svájciak visszaestek

Ez az a 10 perc, amikor meg lehet őket 
verni!

De nem megy olyan könnyen, mert masszív, 
kemény dió ez a vedelem. Negyedóra telik 
már el, de a magyar csatársor minden tagja 
más-más hangszeren játszik, nincs megértés, 
összhang. A 18. p.-ben Auer jó helyzetben fel
bukik, majd Kalmár kitörése gyenge lövéssel 
végződik. A 26-ik percben érjük cl a harmadik 
gólunkat:

Lyka—Auer—Tiinzcr—Auer a labda útja a 
a gólkirály a hálóba ragasztja (3:2).

A gól Tanzer eszél dicséri! Óriási az öröm s a 
magyar csapatot mintha kicserélték volna, most 
minden sikerül. Kél perc múlva Spitz és Kal
már nagy gólhelyzetben kihagy, de a 30-ik 
percben Tünzcr egy reménytelen labdát a kor- 
nervonalról húzott vissza

Kalmár

Negyedóra telik 
de a magyar csatársor minden tagja 

..........i játszik, nincs megértés,

elé, aki a nagy rumliban élesen a 
jobbsarokba fejelte’ (4:2).
sem lelik él és újabb magyar gól

bekkek 
felbuk-

Tünczcr egyedül szá
guld végig a meg
lepett védelmen, Pa- 
sebe kapus eléje 
nyargal, de Tönczer 
okosan mellette gól
ba lövi a labdát (5:2) 

Tánczert a pálya szélín 
álló közönség vállaht 
vitte be a középkezdés
hez. A svájci csapni alig 
lézeng már a pályán, 
amikor a 43-ik percben 
ismét

de ha még öt perc hátra 
esne. Az utolsó percben

akit a 
vonalon

______ ____  ________ _ a labdának a a
jobbsarokba gurítja. (2:2).

A kiegyenlítés sikerült. A magyar csapat 
hátralévő időben állandóan támadott. Kalmár
nak minden igyekezete ellenére sem sikerült 
semmi. Feltűnést kellett az újonc Lázár pom
pás, erőtől, frisseségtöl duzzadó játéka. A fél
idő öt magyar kornerével szemben a svájciak 
csak egyet érlek cl, azt is a 45-ik percben.

ügyesen kiugrasztja Auert, 
ollóba vesznek s az ötös 
tatnak. 11-es! P. Szabó áll

áprilisi napsugár

AMGGLEN Tanczer

ígérő fénykévéit. Az MLSz urai nem bán
ták volna ugyan, ha a déli órákban egy kis 
futólagos zápor végigszaladt volna a pályán. 
A tízezer pengős esőbiztositáshoz elég lett 
volna egy milliméter is! De az eső címn

Szünet után jön 
a magyar gólözön 

második félidőben mindkét részről óriási

Hübeo

AwEm

MÍNEtu

•TKUCltB.

UUU1L

5'ALDER.

zett szimpatikus, snájdig fellépésű 
ciakat. Majd a „párisi*-* fehér trikóban s — 
ezúttal 30 év óta elsőizben! — fekete nad
rágban a magyar együttes tűnt fel. Az 
ováció óriási. Fényképészek, mozioperatő
rök légiói. Középen a szokásos üdvözlések, 
virágcsokor, zászló. A jubiláns Mandlt üd- 
vözlik, majd levonul a reklámerdő. Végre 
negyedöt óra után néhány perccel a joviális 
kinézésű, elegáns olasz, Barlassina biró 

következő csapatokat indítja

Csak Mandl és Tanczer 
volt „nagy" a nagy 

meccsen

Nincs idő többhöz, 
volna, még két gól
Tanczer még kapufát lő s ezzel vége a meccs
nek. Tánczert és Auert az ezernyi tömeg a vál- 
lain vitte le az öltözőbe.

Tünczcr vezeti a támadást, átadja Auerhez, 
akinek a lábáról a féltucatot jelentő gól 

pattan a svájci bálóba (6:2).

A mérkőzést gyönyörű napsütéses időben ját
szatták le, közönséget azonban talán éppen 
ezért nem tudóit eleget toborozni a szombat
éi. > c.s..puc és igy a mérkőzés meglehetős 
részvétlenség mellett folyt le. Az egyetlen gól 
már az első félidőben esett Stróbl lövéséből és 
húr a Sabaria a második félidőben nagy fö
lényben volt, az eredményen éppen tartalékjai
nak gyenge játéka folytán nem tudott változ
tatni. A bécsi csapat győzelmében oroszlánrésze 
volt a bécsiek fedeztsorának, mig a Sabariában 
a kapust játszó Varga, Prém és Kovács IL 
volt jó. __

radt s mire a nöi kézilabdások propa
ganda (!) mérkőzésére sor került, már vígan 
ficánkolt a napsugár nz MTK Hungária-uti 
tribünjein. A közönség ezreit az autók, vil
lamosok és az autóbuszok egvre ontották, 
úgyhogy mire a mérkőzésre került a sor, 
már 20.000 ember várta a magyar csapat 
első hazai szereplését.

DudásMandl, 
Tanzer, Auer.

harcba:
Magyarország: Huber

— Lyka, Kiéber, Lázár 
Kalmár, Spitz, P. Szabó.

Svájc: Pasche — Minelli, Rainsever — 
Loichot, Imhof, Regatney — v. Kanéi, 
Kramer, Weiler I., Abheglcn Hl., Stadler.

Másfél perc alatt — két gól
elánnal támadnak tovább. Kialakul hamaro
san n vélemény: a svájciak igen jók! Olasz
tűz zcl, de nagyobb technikával küzdenek. 
Előbb Tánctér, majd Spitz közvetlen közelről 
hibázott. A 30-ik percben Weiler Lvkát le
rúgta. akit kivisznek. A magyar csapat öt per 
cig 10 emberrel küzd, de mintha a kezdeti 
fellángolás kissé alábbhagyott volna. A

35-lk percben TUnczer viszi a labdát,
égési svájci védelmet magára vonja, majd

A svájci csapat kezdett nap ellen, de a ma
gyar túmodósor azonnal frontba került. Mi- 
nelli gáncsolta P. Szabót,

Auer a 16-osról ló szabadrúgást s remek 
bombagóllal megszerezte • vezetést (Irt)).

A svájci kapus elnéztél Alig kezdenek 
svájci jobbsznmy megfut, a beadást

Abbeglcn stoppolta s éles lövése Huber 
hálójában akadt meg. (1:1).

A meccs kezdetétől még két perc sem telt cl. 
Általános megrökönyödés Szép, erős a játék, 
n svájciak igen veszélyesek. A 7-lk percet mu
tálja n klubtvrrasz hatalmas stoppere, amikor 

cgy újai b svájci támadás a magynr kapu elé 
terelte a játékot s

ismét n vMröshaju Abheglcn kap jó pas«zt, 
egykét drlbll. testesei és az elmélázó Huber 
feleli brrttpUlt a második svájci gól Is. 

Hi2).
Az erekben meghűlt a vér.

a

ar.

ŰLlól ■ ÚTI PÁLYA.

A mieink nagy

Némáéi Úttal éa knpaclöitönto-mérköaéaek.
CatttörtöS »a:

FERENC VÁRÓ STRIESTIN A
Vasárnap:

HUNGÁRIA- TRIESTIN A 
FERENCVÁROS ÚJPEST

A bombagyözelem ünnepi örömében nem 
ildomos sokat firtatni a győztes csapat 
gyengéit. Pedig hát ez is volt bőven.

S ennek legfőbb oka -— ma látszott 
igazán — a kevés válogatott tréning.

Hiányzott az egység s amikor nagysokára 
megjött: négy gólt rágott a magyar csatár
sor egészen rövid idő alatt.

A mérkőzés hőse ezúttal Mandl s a táma
dásban Tönczer volt. 
Játékuk klasszikus ma
gaslaton mozgott. A 
csapat többi tagja sok
kal mérsékeltebb telje
sítményt nyújtott s 
nem egy poszton egé
szen gyenge volt. Kü
lönösen Huber bizony
talansága ütközött ki. 
Három ízben volt tu
dása próbára téve s 
ebből keltő gólban vég
ződött.

keserüvize 
ich>nwi«» — — csökkend avér
nyomást, megszünteti a fejfájást ős meggátolja 
az érelmeszesedést

SCHtliPTHAUERlMSiMff.lltermészetes KJaMman

Mandl

A bécsi Slovan egy góllal 
otthonában győzte le 

a Sabáriát
Szombathely, április 12.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése). A vasárnapi szövetségi napon a Sabaria 
a bécsi Slovant fogadta, amely ellen sérültjei 
miatt kénytelen volt öt tartalékot szerepeltetni. 
Az amúgy sem jó formában lévő szombathelyi 
csaput

!:• arányban vereséget szenvedett bécsi el
lenfelétől.

A Községi Takarékpénztárban vannak a legjobb bank-uszók
A Pénzintézeti Sportügyietek Ligája vasárnap 

délután rendezte a Rudasfürdő uszodájában a 
dr. Grfifl Ödön-vándordijas uszóversenyét, 
amelynek pontversenyét a Községi Takarék
pénztár úszói nyerték 21 ponttal a Kereske
delmi Bank 14 és a Pénzintézeti Központ 
pontja ellen. v .

A versenyek győztesei a következők: 
méteres gyorsuszó staféta: Községi Takarék 
(Balatoni, Gamauf. Kövecses, Halász II.) ’ P* 
12.8 mp. 40 méteres hölgy mellúszás: CsögO’ 
Bözsi (Angol-Magyar Bank) 38.8 mp.; 5X* 
méterest melluszó staféta: Községi Takarék 
2 p. 35 mp. .1X40 méteres hölgyuszó-stafén 
Angol-Magyar Bank 2 p. 12 mp. ÍX.80 métert, 
vegyes staféta: Községi Takarék 4 p. 22.2 mp-» 
40 méteres hölgyhátuszás: Deulsch Lívia (An
gol-Magyar Bank; ZOX*^ méteres gyorsuszo- 
staféta: Kereskedelmi Bank 4 p. 65. mp.

A népes versenyt ifjúsági és gyermekszámó 
tarkították.

zsoldost
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kOlfőldi sportnapló
Budapest válogatott csapata tüneményes 

játékkal lehengerelte Zágrábot 
Budapest—Zágráb 5:0 (3:0)
Belgrád, április 12.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
'jelentése.) A belgrádi alkerület tízéves fenn
állásának jubiláns ünnepségeire meghívták 
Budapest, Zágráb és Laibach válogatott csa
patait, melyek a rendező Belgrád válogatot
tal kétnapos körmérkőzés keretében talál
koznak egymással. Az első napon Budapest 
proficsapatának Zágráb együttese volt az 
ellenfele.

A mérkőzésen tizenötezer főnyi rekord
közönség jelent meg.

Belgrád—Laibach 2:1 (1:0).
Ünnepélyes keretek közölt zajlott le a 
meccs, amelynek megkezdése előtt a buda
pesti profi alszövetség nevében Szegő al- 
elnök üdvözölte a jubiláns belgrádiakat, s 
átnyújtotta a budapesti profik zászlóját.

Magyar támadásokkal kezdődött a mér
kőzés, amely egy-két kapuig sem jutó zág
rábi támadástól eltekintve, végig abszolút 
budapesti fölényben zajlott le. A játék he
lyenként szemkápráztatóan gyönyörű volt.

A Nemzeti döntetlenül játszott a Ripensiával
Ripensla—Nemzeti 1:1 (0:1)

Temesvár, április 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának tciefonjelen- 

tése.) A hétről hétre javuló formát mutató 
Ripensia balszerencséjének köszönheti a dön
tetlent, bár az eredmény megfelel az erőviszo
nyoknak. Mindkét csapat szépen játszott s a 
közönség nagy ovációval kisérte a technikás, 
élénk küzdelmet. Az első félidőben Czétényi- 
nek egy alkalommal hibázott lövése majdnem 
megszerezte a vezetést. Azonban mégis a Ri-

Az Európa Kupa küzdelmei során 
Ausztria Isgyőzte Csehszlovákiát 

Ausztria —Csehszlovákia 2:1 (2:1)
í Becs, április 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A hohewartei pályán negyven
ezer néző előtt találkozott Ausztria és Cseh
szlovákia válogatott legénysége az Európai 
Kupa küzdelmei során. A mérkőzést a 
svájci Buoff vezette. A mérkőzés nem moz
gott magas nívón, mert mindkét csapat 
rendkívül ideges volt. Á csehek ' középcsa
tára ismét a bécsi Kannhfiuser volt, a jobb
összekötőben pedig Suioboda játszott. A 
mezőny legjobb embere az osztrákok kö-

A Vasas második meccsén 
döntetlenül játszott Eszéken 
Vasas—Gradjanski 3:3 (2:0)

Eszék, április 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Nagy érdeklődés előzte meg a 
Vasas eszéki vendégszereplését. Az első fél
időben nagy fölényben volt a budapesti csa
pat s úgy látszott, hogy pompás technikás 
játékával le fogja hengerelni a Gradjanskit. 
Szünet után azonban a betegen játszó Jetii
nek kiállt s helyét Burger foglalta cl. Ez a 
változás teljesen visszavetette a Vasast, 
úgyhogy a Gradjanskinak a kiegyenlítés 
után sikerült a harmadik gólt is megszerez
nie, amit a Vasas csak a legnagyobb nehéz- 
•égek árán tudott egalizálni.

Szépen játszóit a Bástya Új
vidéken, de csak döntetlent ért el 

Bástya—Vojvodina 1:1 (0:0)
Újvidék, április 12.

(A Hétfői Napló tudósitójának tciefonjelen 
tése.) Délhácska metropólisát teljesen megmoz
gatta a Bástya vendégszereplése, úgyhogy több 
mint háromezer főnyi közönség látogatott ki 
o kies fekvésű pályára. A mérkőzés egyike volt 
• legszebbeknek, amit valaha Újvidéken meg-

| A zágrábi védelem egy ideig jól tartotta ma
gát, a meg-megujuló támadások súlya alatt. 
A 30. percben azonban Kohut pompás be
adását Turay a hálóba lőtte. 1:0. . Három 
perc múlva Szedlacsik fejjel s: Hétté Tu- 
rayt, akinek labdája véd hét ellenül repült a 
zágrábi kapuba. 2:0. Újabb három perc 
múlva Turay révén újabb gól ül a horvátok 
kapujában.

Szünet után még inkább állandósul a ma
gyar csapat fölénye, azonban a zágrábi ka
pus és a kapufa mindent mentett, ötperces 
ostrom után szemmelláthatólag lassított a 
budapesti csapat, erejét a hétfői Belgrád 
elleni mérkőzésre tartogatva. Azonban a 
16. percben újra fellángolt a magyar harci 
kedv, amikor Szedlacsik fejpasszával Feny- 
vcssy megszökik s újabb gólt lő. 4:0. Ek
kor a magyar csapat pompás, szemgyönyör- 
ködtelő, trükkökkel larkitott mezőnyjátékba 
fog, úgyhogy a közönség tapsorkánja perc- 
ről-percre felharsan. A 36. percben Takács 
II. a meccs legszebb góljával beállította a 
végeredményt. A közönség szűnni nem 
akaró ovációja miatt alig tudták tovább foly
tatni a játékot. Fehér kapus az egész mér
kőzés alatt mindössze egy labdát kapott, 
aminek az oka az volt, hogy Takács l. — 
Biró bekkpár fölényesen szétrombolt minden 
ellenakciót. A halfsor kitünően funkcionált, 
állandóan tömte a csatársort labdával. Kü
lönösen Sleiner és Sárosi leegyszerűsített ra
cionális játéka volt nagy hasznára a csa
patnak. A mezőny legjobb embere mégis 
Szedlacsik volt.

A négyes körmérkőzés másik két részt
vevője gyenge játékot produkált, úgyhogy 
a jubiláris mérkőzések kimondott favoritja 
Budapest csapata.

pensn jutott ehhez az előnyhöz, amennyiben 
a 22. percben Semler szabadrúgása Török 
lábáról Schwarz elé perdült, aki éles 
lövéssel a hálóba jut lat la a labdái. 1:0.

Szünet után a 8. percben Odrv iveit labdája 
Zombory knpus kezei között esett a hálóba, 
ami a Nemzetinek a kiegyenlítést jelentette. 
1:1. A mérkőzés hátralevő részében a Ripen
sia támadott többet, de a győzelmet nem sike
rült magához ragadnia.

zépfedezete, Hoffmann volt, de rajta kívül 
igen jól játszott a veterán Blum is. A cseh
szlovák csapatban Tyrpekl és Kucsera volt 
a legjobb. A mérkőzés első gólját az osztrák 
Nausch lőtte a 37. percben, de egy perc 
múlva Silny egyenlített. A 42. percben Mor
vát egyéni játékkal szerezte meg az osztrá
kok második s egyben győztes gólját. A 
második félidőben mindvégig lanyha játék 
folyt s az eredményen .egyik csapatnak sem 
sikerült változtatni.

vívtak. Egyenlő ellenfelek küzdelmét mutatta 
a játék, a szegediek különösen pompás fej
játékukkal tűntek ki. A Bástya határozottan 
jobban játszott, mint legutóbbi meccsein. Csa
társora azonban tehetetlennek bizonyult ez
úttal is. Az első félidő heves iramban telt el, 
mindkét csapat több kínálkozó gólalkalmai 
szalasztott el.

Szünet után a 14. percben Korányi II. véd- 
betétién lövéssel megszerezte a vezetést. 1:0. 
Ekkor a Vojvodina minden erejét összeszedte 
s a 29. percben sikerült kiegyenlítenie.

A Bástya hétfőn a Makkabi ellen játszik.

VILÁGSZEMLE
A RIPENSIA REORGANIZÁL.

Temesvárról jelentik: A Ripensia — mint 
már a közelmúltban ott szerepelt proficsa
patok vezetőinek nyilatkozatából is ismere
tes — hamarosan eléri a legjobb Kinizsi ní
vóját s Európa legjobb csapatainak is 
méltó, rettegett ellenfele lesz. A Ripensia 
vezetősége anyagi áldozatot nem kiméivé, u 
csapat viszonylag gyenge pontjait igyekszik 
megerősíteni. így szó van a kapus posztjá
nak sürgős felcserélésről, mert Zombory 
sehogysem tudja visszanyerni legjobb for
máját. De a bekkek kicserélésére is még 
sor kerülhet, sőt centerhalfot és ccntercsa 
tárt is keres a Ripensia vezetősége. Termé
szetesen külföldi játékosok nem jöhetnek 
szóba, csak román állampolgárok, de a

kombinációba vett nevek eddig még titok
ban vannak. «
AZ ELSŐ MAGYAR CSAPAT LÚGOSON.

Lúgosról jelentik: A magyar-román 
sportbéke megkötése óta ma először szere
pelt magyar csapat Lúgoson. Az egész sport
társadalom nagy várakozással tekintett a 
Beszkárt szereplése elé, amelynek játékát 
mintegy kétezer főnyi közönség nézte végig. 
Az egész mérkőzés alatt a kalonazene ját
szott. A 28. percben a budapestiek Berecz 
révén megszelezték a vezetést, majd szünet 
után a 16. percben Gergely kettőre szaporí
totta a gólok számát. A Beszkárt ellenfele, a 
Vulturii ettől kezdve közönségének lelkesí
tése következtében erős támadásokba kez
dett s a 40. percben Gyurgyevics révén, s a 
44. pereljen kavarodásból lőtt gólokkal sike
rült kiegyenlíteni. .4 Beszkárt—Vulturii mér
kőzés tehát 2:2 (1:0) arányban döntetlenül 
végződött.

A SZABADKAI DERBY DÖNTETLENÜL 
VÉGZŐDÖTT.

Szabadkáról jelentik: hogy a Bácska— 
SAND bajnoki mérkőzést óriási érdeklődés 
mellett tartották meg. Az eredmény 0:0 volt. 
A TEMESVÁRI AC SIKERE MÁLTA SZI

GETÉN.
Haltából jelentik, hogy ar ott túrázó Te

mesvári AC tegnap Halta sziget válogatott
fai ellen 0:0 arányban döntetlenül végzett.

MILÁNÓ PECHJE AZ AMBROSIANA.
A hatalmas visszaesést ar Ambrosiana úgy 

látszik sohasem heveri már ki. Vasárnap Mi
lánó városának csapata játszott Köln váloga
tottjai ellen Kölnben s az olasz csapatot az 
Ambrosiana, játékosaiból állították össze. 
0:1-es félidővel fordult a Milánó—Ambrosiana 
és nagy keservesen sikerült a mérkőzést 2:2 
arányú döntetlennel megúsznia.

Az FC Milano pedig a német Minerva 93 
csapatával játszott l:l-es mérkőzést.
OLASZORSZÁG MÁSODIK GARNITÚRÁJA IS 

ELÉG VOLT LUXEMBURGNAK.
Vasárnap Luxemburgban szerepelt Olasz

ország B-csapata a luxemburgi válogatott el
len. A mérkőzést nagy fölény és 2:0-ás félidő 
utón 3:0 arányban Olaszország nyerte.

KISPEST—HAGIBOR, KAC KOMBINÁLT
6:1 (4:0).

Kispestnek — ugylátszik — Kolozsvárra 
kellett utazni, hogy megtalálja gólképességét. 
Budapesten emberemlékezet óla nem tudtak 
egyszerre hat gólt rúgni, Kolozsvárott pedig 
olyan ragyogó játékot produkáltak, hogy 
szinte kapujához szegezték a helyi csapatot.

POSTÁS—KRISANA 6:2 (4:0).
Nagy tetszést váltott ki a Postás várad! Be

mutatkozása. Különösen n csatársor játszott 
kiválóan s az első félidőben klasszisokkal 
múlták felül a jóképességü Krisanat. A gólo
kat Kertész 4 és Dobos 2, illetve Máté és 
Szabó lőtték.

MONTECARLÓBAN NEMCSAK RULETTEN 
LEHET VESZTENI

Ezt a tételt ezúttal Lilly d'Alvarez spanyol 
bajnoknő tanulhatta meg, mert Cilly Aussem 
német bajnoknő kollégája 6:1 és 6:4 arányban 
alaposan megverte.

Sulyos bukás az országúti 
kerékpáros szezon premierjén
Vasárnap délelőtt folyt le a kerékpáros idény 

első országúti kerékpárosversenye a Szövetség 
rendezésében, a gödöllői országút kilőnek ilo- 
méteres jclzőkövélől számított 96 kilométeres 
távon. A verseny startjánál Kirchknopf Ferenc 
dr. elnökkel az élén megjelent a Szövetségnek 
csaknem teljes tisztikara és tanácsa. A célban 
nzonhan óriási közönség is elhelyezkedett az ut 
mindkét oldalán.

A föversenyzők finisét egy kellemetlen bukás 
zavarta meg.

A cél előtt mintegy háromszáz méterrel 
Őrt ián László, a Törekvés SE fiatal ver
senyzője egy kövön megcsúszott, gépével 
felbukott és a bukás következtében a nyo
mában levő harmlncötfőnyl élcsoportból 

számosán kercsztülestek rajta.
A megritkilott élcsoport véfspurtját Vida 

László (BSE) nyerte fél géphossral, Pelvássy 
Ferenc (MTK) ellen. A szezónnyltó verseny 
végeredménye a következő:

Főverseny: 1. Vida László BSE 3 6. 07 p. 55 
mp., 2. Pelvássy Ferenc MTK félgéphoaszal, 3. 
Formánok Pastás, 4. Szeifert Lehel KK, 5. Sze
nes MTK. 6. Bállá, Viktória. 7. Wittner, Árpád 
KK. 8. Tímár Klsposl-Szentlőrlncl KK, 9. Vit- 
tori UTE, 10. Skvarenylna UTE, II. Petnovszky 
Világosság, 12. Huszka Világosság.

Szeniorok versenye (30 km.): 1. Rusovszky 
KAC 58 p. 32 mp.. 2 Garai UTE rajta, 3. Tóth 
Gyula UTE 1 ó. 01 p., 45 mp., 4. Kiss Világos
ság rajtn, 5. Sebesei MENOSz 1 ó. 01 p. 49 
mp., 6. Papp Gyula FTC 1 6. 02 p. 52 mp.

*
Vidéken is vasárnap volt az első kerékpár

verseny. A Nagykőrösi MOVE rendezte elsőnek 
volt a bécsiek fedezetsoránnk, mig a Sabariába 
kerékpárversenyét, amelynek junlorcsoportjn- ( 
bán Donóth Ambrus, kezdőcsoportjában pedig 
Bán János győzött. A versenyen összesen hu
szonöt kerékpáros állott starthoz.

X A délnyugati amalArderbyt vasárnap dÖ 
után játszották le Nagykanizsán az NTE és a 
pécsi DVE csapatai. A mérkőzést a nagykani
zsai csapat nyerte tnog 3:1 (0:1) arányban.

X Birkózó csapatbajnokság Pécseit Pécsről 
jelentik: A birkózó csapatbajnokl küzdelmek 
során a PÁC csapata 10:12 Arányban legyőzte 
a Kaposvári Turul birkózóit.

Divatos trotteur Köpeny
finom mintázott kelmékből _ _  _  P

Elegáns tavaszi Köpeny
tiszta gyapjt, Jvatkelmékből, végig OO —
bélelve________________ _____ P

10.50
7.80

3.90

1.90

Elsőrendű fekete és 
sötétkék Charmeline
Köpeny Crepe de Chilié bélésűéi I' 78.-

Tweed-Kosztüm rft _
Crepe do Chlne blouBBal-------P

Kompleé: Ruha és Kabát
divatos Tweed-anyagból, tiszta gyapjú Z Q 
kelmékből. Georgette gallérral-------P Awa""

Crepe de Chine Női ruha _
csipkés pallérdiszltóssol--------------- P

Tweed-jersey Női ruha
nagyon csinos, modern fazónok — P

Elegáns Tenisz ruha
fehér ripszkolmékből— _ — — — P

Pongyola
Igen csinos virágos mosókelmékből P

Delain Házi ruha
világos és sötét színekben _  _ P

Leányka ruha
fehér grenadlnból, kézi hímzéssel— P 
Nagyságonként 70 fillér emelkedéssel.

Férfi Golfnadrágok
sok szép mintákban.. — P

Férfi Viharkabát
elsőrendű, bőrerős anyagból,
Igen tartós minőségben.. _ — — P

Férfi Hubertus kabát
kiváló lóden-kelmékből ._ .. — .. P

Női barna trotteur cipő
Igen jó és elegáns kivitelben-------P

Női fekete lack és
szamette-antilop cipők _

Férfi félcipő barna
és fekete, 14.so

BoiUn uUnvkttal birmantva ntllltunk. 
Mag naia lalaietrl a flaatalt b„xagal 

aionaal alsxxakUldIUk.

2.50

9.80

16.50

19.50

12.

1+1=3
Hétfőn, Kedden ée Szerdán
— csak ezen a 3 napon — 

bármely nöl fehérnem U- 
vásárlásnál

2 darab helyett 
3 darabot

szolgálunk ki

Calvln-tér 7
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Páratlanul izgalmas küzdelem után, 
8:8 arányban döntetlenül végződött 
a magyar-olasz ökölvívó-mérkőzés

óriási tömeg, díszruhát lovasrendőrök lepik 
el a Beketow-rirkusz környékét. Fél hét' után 
már majdnem tömve van a nézőtér, a közön
ség nagyrésze a magyar-svájci mérkőzésről 
jön, a levegőben futball kifejezések repdesnek 
s a nay magyar győzelem hatása alatt biza
kodó a hangulat.

4:2.

ki.

Szigeti 

menetben azon-

Hátha megverjük az olaszokat?
— Éneket, Szabó biztos, a többieket meg 

majd meglátjuk ...
Háromnegyed hét után megjelenik Gömbös 

Gyula honvédelmi miniszter, majd alig vala
mivel hét után felhangzik a Himnusz:

Megérkezik Horthy Miklós kormányzó.
Kigyulnak az psszes lámpák, fényárban 

úszik nz egész aréna, egy két pillanat, azután 
megjelennek a versenyzők. Előbb az azúrkék 
olaszok, azután fergeteges taps kíséretében n 
magyar válogatott. A katonazenekar előbb a 
mgyar, azután az olasz Himnuszt játssza, majd

Ifj. Horthy Miklós Üdvözli ■ vendégeket.
Egy két üdvözlő szó — éljen, eja, eja! — 

Taps, fényképezés, elvonulás. Erős és Stella 
marad csak nz ivlámpák fényében — bek 
Erős, győzni kell! — azután pedig — pszt, 
csönd legyen — kezdhetjük ...

Stella és Erőa az első pár.
Az olasz nagyon jól mozog s az ütései, ha 

találnak, nagyot csattannak. Már pedig elég 
gyakran utat talál lengő balkeze Erős arcához 
s hiába mozog jól Erős, nem tudja az olasz 
erőfölényét ellensúlyozni s verve marad.

Most Énekes következik R odriguezzel. Nagy 
vehemenciával kezdenek, 
Énekes üt, Rodriguez 
csak védekezik. A máso
dik menetben az olasz 
már kifullad s egy ősz- 
szecsapásnál

Énekes mélyütést kap. 
Rodrlgueznek meg elsza 
kad a nadrágkötője. A 
harmadik menetben még- 
cgyszer mélyen jár az 
olasz keze, de nincs na
gyobb baj: Énekes bizto
san győz.

Énekes

Kiegyenlítettünk 2:2.
A következő pár Ballcrini és Szabó. Ballcrini

nem sokat árul el, de 
Szabó érthetetlenül vá- 
rásra lovagol.

Ballcrini egyszer jó 1 
birkozófogássnl . földrc- 
teszi Szabót, amiért 
figyelmeztetést kap. A 
második menet ismét 
Szabó nagy fölényét 
hozza. Egyizbcn a kőte
lekhez szorítja Ballertnit 
s ott olyan horogsorozatot Szabó
ülsz be, hogy az olasz
meginog és csak lefogásokkal bír védekezni 
Ballerini azután egészen elkészül erejével, 
Szabó üti, csépeli, de kiütni nem tudja.

Győz Szabó óriási fölénnyel. Vezetünk,

Zsúfolt ház tapsolt elragadtatással a két német tornász- 
sampion akrobatákat megszégyenítő teljesítményének

A tornaszövetség disztornája tünnepi külső
ségek között folyt le vasárnap délelőtt az Urá- 
nia-szinhózban. Nagy várakozás előzte meg a 
szövetségi dlsztorna külföldi vendégeinek be
mutatkozásai, hiszen a világ leghatalmasabb 
tornásznemzetének: Németországnak két leg
kiválóbb tornásza: a 23 éves Kurt Krőtzsch és 
a 22 éves Ernst Winter mutatkozott be a ma
gyar publikumnak.

Kettő az egymilllóhatszázeierből.
Németország az 1871. évi porosz.francia há

ború óta nem tagja n nemzetközi tornászó- 
szövetségnek és igy a két csodás tornásztehet- 
sóg csak bemutató-gyakorlatokat végezhetett. 
A válogatott mintacsapat programjába illesz- 
tették a két német tornásznak a magasnyujtón, 
u korláton és a lovon végzett szemkápráztató 

A MAC az elsőosztályu 
kardcsapatbajnok

Vasárnap délután nagyszámú közönig je- i 
lenlétében vívták ni tg Magyarország kardesa- 
patbajnokságmnnk döntő mérkőzéseit. Mig az 
előmérkózések során néhány vaskos meglepő- |

nagy Ernő Pillér

lés tette érdekessé a versenyt, addig a döntő 
mérkőzés a papírforma szerint folyt le. A baj
nokságot a MAC nyerte, miután mindhárom 
ellenfelét fölényesen legyőzte. Kitűnt a csa
patból Pillér, Nagy és Gerevich. A második 
helyre a Rendőrtis-ll AC került, míg hamui, 
dik a Tiszti VC lett

A verseny végeredménye a követi rző-

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINTElCT B.-T. KORFOBGOGÉPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA S. - NYOMDAIGAZGATÓ, HAVAS

Most Fogas és az olasz Furópa-bajnok, Rian- 
chini következik. Bianchini eleinte en mis olyan 
veszélyes. Fogas nagyszerű gyomorütéssel kezd 
és utána is el eltalálja a hosszúságát jól kihasz
náló Bianchinit. Bianchini azonban jobban üt, 
Fogas meglepő jól tartja magút, de látni, hogy
respektálja az Európa-bajnokol A harmadik 
menetben nagyszerűen dolgozik Fogas, Jóné- 
hány ütést be is visz Bianchininek s egyáltalá
ban nincs Bianchini fölényben, óriási fütty fo
gadja tehát, amikor az olaszt hirdetik ki győz
tesnek.

Percekig rúg, tombol az egész aréna s csak 
a szünet vet véget ar óriási felzúdulásnak. 

Olaszország kiegyenlített: 4:4.
Desio ellen Csiszár — u régen látott Cuki — 

lép porondra. A fekete olasz fölénye hamarosan 
nyilvánvaló lesz, Csiszár szeretne ülni, de nem 
|ut ho/zá. Annál többet talál Desionak a lengő 
balkeze s Csiszár csak lefogásokkal s birkózás
sal tud valamit elérni. Vem szép mérkőzés, 
csupa birkózás fs dulakodás. A harmadik me- 
netben végre Csiszár Is csinál valamit, a bél
harcban jobb is valamivel, mint Desio és ismét 

hatalmas fütty! fogadja amikor olasz győ
zelmet hirdetnek 

Olaszország ismét vezet- 6:4.
Szigeti és az olasz Bor- 

sonne következik ezután. 
Szépen dolgozik mind a 
kettő, mintha csak kár
pótolni akarnának az 
előző mérkőzés csúnya
ságáért. A második me
netben Szigeti pillana
tokig a kötélhez szorítja 
Borsonnet s üti veri, az 
olasz mozdulni sem tud, 
de vitézül állja az ütése
ket. Borsonnes is tud 
azonban ütni s bizony 

üt is egyet-kettőt, a harmadik
bán érvényesül Szigeti kétségkívül nagyobb 
cchnikája s óriási üdvrivalgás fogadja, amikor 
kihirdetik Szigeti győzelmét.

Kiegyenlítünk! 6:6
Rossi két jól sikerült egyenes ütésével kezd:- 

dik a Rossi—Kéri-mérkŐzés. Ez kissé, meg
ingatja Kérit, az olasz támad, illetve üt. Mert 
támadni Kéri Is támad, de ütni nem tud s a ha
talmas erőfölényben lévő olasz teljesen kiké
szíti Kérit. A harmadik menetben Rossi már 
sorozza a ütéseket, Kén már alig áll a lábán s 

állandóan ■ kiütés határán van.
Rossi vitán felüli győzelmét nagy taps fogadja. 

Ismét Olaszország vezet 6:4-
Nagy izgalom közepette kezdődik a viadal 

Utolsó összecsapása, a Bruggiatti—Körösi-mér
kőzés. Az olasz óvatosan kezd, de Körösi nem 
tudja ezt kihasználni. Briuggintti szabálytalan 
ütésekkel dolgozik, amiért jónéhánv figyelmez
tetésben részesül, Körösi azonban jó, különö
sen a belharcban és néhány nagyon jól sikerült 
kilépésével szerez jó pontokat.

Győz Körösi a ezzel sikerül eldöntetlenné 
tenni a harmadik magyar-olasz találkozót.

8:8.

gyakorlatait.
A közönség visszafojtott lélegzettel figyelte 
Krőtzsch és Winter műsoron kívüli bemu

tatott müszabadgyakorlatalt, 
amelyeket szűnni nem akaró tapssal honorált.

Előkelő és diszes közönség élvezte végig a 
szövetségi disztomát, amelynek programján 
szerepeltek az összes nagy törnászegyesületek 
tagjai.

A műsor fénypontja a válogatott minfacsapat 
szerlornázása. Gimnasztikát a Testnevelési Fő
iskola hölgycsapaia. ritmikát a BBTE. BSE. 
VÁC hölgycsapatai, talajtornát a Nemzeti 
Torna Egylet és a Testnevelési Főiskola férfi
csapatai, buzogánygyakorlatokat az OTE hölgy
csapata, gyermektornát a BBTE gyermekcsa
patai mutattak be

Magyarország 1981. év| kardeaapatbajnoka 
a MAC, 6 ponttal,

2. a Rendőrtiszti AC 4 ponttal, harmadik a 
Tiszti VC 2 ponttal, 4. a Wesselényi VC

Gerevich Hehe

0 ponttal.
MAC—RÁC 10:6. MAC—Wesselényi VC 11:5, 

MAC—Tiszti VC 10:6, Tiszti VC—Wesselényi 
VC 8:8, 58—59 kapott tussnrónv, RÁC Tiszti 
VC 9:7 és RÁC—Wesselényi VC, 9:7.

A győztes csapatából Pillér György, Nagy 
Ernő, Gerevich Aladár mind a háromszor. 
Gőncra l.nios kétszer és Hehe Réla egvsrrr

szerepelt.
A? idei csapatbajnokság nagy meglepetése a 

két év előtti bajnoknak,
a Nemzeti Vívd Clubnak kiesése az első 

osztályból.
A múlt évi bajnok: a Tisza István VC a dön
tőig nem jutva el, az ötödik helyen végzett.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Válogatott futballmérkőzések Miskol
con. Miskolcról jelentik: Kt. elmúlt vasár
nap két válogatott futballmérkőzést játszot
tak az északi futballkerület székhelyén. 
Délmagyarorszáy és Északmagyarország 
amatőr válogatottjainak találkozása 2:l-es 
félidő után 3:3 arányban döntetlenül végző
dött. A meccs előtt két ifjúsági válogatott 
csapat mérkőzött a Herendi-vándordíjért 
A meccset a Kőzépmagyarország ifjúsági 
válogatott nyerte, amely 2:l-re győzte le az 
északiakat.

X Szünidei továbbképző tanfolyam, közép
fokú iskolai testnevelő tanárok és tanárnők ré
szére. Az OTT előterjesztésére és a kultusz
miniszter rendeletére a Testnevelési Főiskola 
középfokú iskolai testnevelő tanárok és ta
nárnők részére junius 30-tól julius 18-ig test
nevelő továbbképző-tanfolyamat rendez, amely
nek keretén belül az általános testnevelési is
meretek, a testnevelés egészségtana és peda
gógiája, a tcstméréstan, a sportok szervezése, 
iskolaversenyek, tornaversenyek rendezéséből 
elméletben, a gimnasztika, az iskolai atlétika 
és játék, valamint az úszás, tánc, céllövészet 
és sportszerű játékok tárgyköréből elméletben 
és gyakorlatban tartatnak továbbképző előadá
sok. A tanfolyam 30 férfi és 30 női résztvevő 
részére díjmentes. A résztvevők a Testneve
lési Főiskolán kezdeményes szállást és ellátást 
élvezhetnek. Azok, akik a tanfolyamon részt- 
venni óhajtanak, legkésőbb f. é. junius 10-ig 
írásban jelentkezzenek a Főiskola igazgatósá
gánál (Budapest I., Győri-ut 13.) annak feltün
tetésével, hogy a bentlakás és ellátási kedvez
ményre igényt tartanak-e.

X Az Adria Biztosító pinngpongversenye. 
Az Adria Biztositó Társaság sport és kultúrköre 
vasárnap rendezte pinpongversenyét. Az ered
mények a követqezők: Férfi egyes: 1. Ács, 2 
Schwertaschek, 3. Kiss. Férfi páros: 1. Ács— 
Schwertaschekpár. 2. Kiss—Horváth pár, 3. 
Bán—Karácsony pár. Vegyes páros: 1. Ács— 
Károly Mária pár, 2. Schwertaschek—Dóra pár.

X A déli kerület mezei futóbajnoksága. Sze
gedről jelentik: A déli kerület vasárnap rendezte 
meg a déli kerület mezei futóbajnokságát. Az 
eredmények: Csapatbajnok: Szegedi Vasutas 21 
ponttal, 2. SzMTE 41 p„ 3. CSÁK 67 p. Egyéni 
bajnokok: Szombaü (CSAK) 19 p. 07 mp.. 2. 
Mészáros (Sz. Vasutas), 3- Széli (Sz.. Vasutas). 
A táv 6.5 km. volt. Ifj. csapatbajnokok: Csabai 
AK. Ifj. egyéni bajnokok: Hrács (SzMTE) 12 p. 
05 mp- Táv 3.5 km. volt .

X Mezei bajnokság Délnyugaton. Pécsről 
jelentik: Az athlétikai szövetség délnyugati 
kerülete vasárnap rendezte mezei futóbajnoki 
versenyét, amelynek szenior csoportjában a 
hat és fél kilométeres egyéni versenyt Horváth. 
a Pécsi Egyetemi Athlétikai Klub tagja nyerte 
meg 20 p 06.4 mp alatt. A csapatversenyben az 
egyedül induló PÁC győzött. Az ifjúságiak cso
portjában az egyéni versenyt három és fél 
kilométeres távon Vonu, a Kapösvári Turul SE 
tagja nyerte meg 12 p. 56.1 mp-es idővel. Ar 
ifjúsági csapatversenyben ugyancsak a PÁC' 
csapata győzött.

X A MOATSz már rendkívüli tanácsülésén 
számol be az elnökség az asztali tenniszsport 
ez évi működéséről. •

X Küzdelem a gyephokkl-bajnokságért. A 
vasárnapi bajnoki gyephokkimérkőzések a kö
vetkező eredményekkel végződtek: BHC— 
Hungária 1:0, MHC—Hockey Club 3:1, BBTE 
—Vacuum 5:0, MAC—FTC 3:1.

X A balatoni sportélet fejlesztése. Ar OTT 
s/omhalon délelőtt 10^ órakor a Magyar Test
nevelés Háza nagy tanácstermében a balatoni 
sportélet fejlesztése ügyében értekezletet tart, 
amelyen gróf Klebelsberg Kuné kultuszminisz
ter is felszólal.

X A MOTESz déll kerületének bajnokságai. 
Szegedről jelentik: A MÖTESz déli kerülete 
vasárnap délután rendezte meg Délmagyaror- 
szág szenior tornászbajnokságait. Részletes 
eredmények:

Az összeredmény alapján Délmagyarorszóg 
1931. évi egyéni tornászba inoka Szakács KEAC. 
247.30 ponttal, 2. Alt, KEAC, 216.50 p. 3 
Soóky. KEAC, 2Ö8.80 ponttal. Délmagyaror- 
szág 1931. évi női egyéni tornászbainoka Vé
kás Mária, SzTE, 143 ponttal. 2. Bittó Klári. 
SzTE, 138.50 ponttal, 3. Csáky Olga. SzTE. 
112.20 ponttal. Női csapatbajnokságban: 1. 
SzTE, 194.40 ponttal, 2. SzTE. 162 ponttol. 
Férfiak nyolcas szabadgyakorlatai: 1. SzTE. 
784.80 ponttal. Az SzTE. a kerület oklevelét 
nyerte, Szakács a MOTESz délkerületének 
ezüstserleg tisztclctdiját és nagy ezüstérmet 
kapott.

X Pontot szereztek a kiesők. Két mérkőzést 
játszottak az amatőrök vasárnap, mindkettőn 
a kieséstől fenyegetett csapat volt az egyik 
ellenfél. Mindkét mérkőzés eldöntetlenül vég
ződön s igy oz URAK is és a BTC Is egy-egy 
értékes ponthoz jutott. Eredmények: URAK— 
Fér. Vasutas 1:1 (0:0), BTC—33 FC 0:0.

X Bocskay—Tatabányai SC 3:2 (1:1)
Az Egyiptomból visszaérkezett Boeskaynal* 
mindvégig egyenrangú ellenfele volt a TSC 
a Magyar Kupa küzdelemben. A TSC Ke 
leti érvén megszerezte a vezetést, melye’ 
Gvurcsó egyenlített. Szünet utón Vlncze 
Markos lőtt gólt s végül Székelv szépített 

ere'tménvrn.

Budapesti lóversenyek
Botrányos formaváltozások a vasárnapi 

versenyeken. e
A szombati gyenge versenyek után kellemes 

sen érintette a turf barátait a vasárnapi aike« 
rült program, melynek érdekességét két jelen- 
tős sulyelosztóversenyünk: a Nyilt hendikep éi 
a Jánoshegyi hendikep különösen emelte a 
nap főszámait a favoritok nyerték. Kobenzl él 
Csak előre, mely utóbbinak győzelme újból > 
derbyévjórat fölényére mutat. A nap harmó- 
niáját két botrányos formaváltozás zavarta 
meg, melyek közül az egyik ugyan nem járt 
sikerrel, de ennek ellenére éppen annyira fel. 
tűnő, mint a másik. Egy héttel ezelőtt az esé- 
lyének megfelelően toronymagas favorit, Btza< 
lom, négy eladó ló között, a legcsekélyebb 
mcntököriilmény nélkül, rossz utolsónak cam 
mögött át a célon, ma pedig az 5000 pengős 
Jánoshegyi díjban a legjobb gyors lovainkat 
lépte le s csaknem megnyerte a versenyt. Igen 
jó sánsza ellenére hasonlóan szerepeit Add 
oda a Pestmegyei hendikepben, melyben iq«n 
jó lovasával ICsuta) is a legutolsók között vég. 
zett, ma pedig egyszerűen a faképnél hagyta 
Renaissancot és Nebulót, amelyek ett utca, 
hosszal végezlek előtte. Add ódának nem szol- 
gálhat a mai lovasengedmény mentségül, mert 
ezt teljesen kiegyenlíti a Csapiár és Csuta 
közötti rutinkülönbség, egyébként a körűimé- 
nyék azonosak voltak. Reméljük, hogy az „okg. 
sak" nem jönnek ismét igazolni ezeket a meg
döbbentő eseteket azzal a frázissal, hogy „a ló 
nem gép”. Ezt mi is tudjuk, de azt is tudjuk, 
hogy ugy Add oda, mint Bizalom nem azok 
a táltosok, amelyek ilyen formaváltozásra egy 
hét leforgása után képesek volnának.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Gr. Wenckheim D. Rakéta 

(6:10 reá) Klimscha. F. m.: Conchita, Rabló 
Tót.: 10:15. — II. FUTAM. 1. Horthy J. Add 
oda (6) Csapiár. 2. Hadúr (12) Hatscher. 3. 
Bosnyák (5) Rózsa. F. m.: Szoknya, Nebuló, 
Rcnaissance. Buborék, Harangvirág. Tót.: 
10:137. 33. 34. 21. — III. FUTAM. 1. Dreher 
J. Kobenzl (1JÍ) Klimscha, 2. Máramaros (20) 
Kaszács, 3. Islvánka (10) Kaszián. F. m.: 
Gyöngyhalász, Rajna, Marosvölgy, Fasista, 
Daruhát. Románc, Dárius. Tót.: 10:26. 18, 74, 
31. — TV. FUTAM. 1. Schiffer M. Csak előre
(2) Csuta, 2. Bizalom (10) Takács, 3. Rejtély
(3) Balog. F. m.: Mungó, Bon soir, Cortiná, 
Farsang. Tót.- 10:30. 16, 37, 18. — V. FUTAM. 
1. Gr. Wenckheim D. Hopmester (4:10 reá) 
Schejbal, 2. Sandberg (6) Kaszián M., 3. Vén 
legény (12) Blackburn. F. m.: Kolompos IL, 
Suta, Kitáblázás, Csipkerózsa, Roulette. Tót.: 
10:14. 14, 24, 23. — VI. FUTAM. 1. Berkes B. 
Bonyodalom (16) Kaszián M.. 2. Pretty Bella 
(2J4) Esch', 3. Pezsgő (2^) Gutái. F. m.: Billí- 
kom, Szigliget, Pártatlan, Vadócz, Happy End, 
Inka. Tót.: 10:140. 21, 14, 15.

Bécsi versenyek
Vasárnap kezdődlek meg a bécsi versenyek'. 

A megnyitó nap főszáma hagyományosan a 
Przedsivit-hendikep volt. A verseny a favorit 
Ralo győzelmével végződött Damsel és Patriot 
előtt. A megnyitó napon végig a programon 
a favoritok domináltak s a közönségnek nem
csak szép, de hasznos szórakozásban volt 
része. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM- 1. Br. Rothschild A. Sans couer 
(3) Szabó L., 2. Cigányasszony (5) Bojik, 3. 
Krieglach (2%) Weckermann. F. m.: Bolka, 
Moselwein, Brioso, Vacogó, Biesk. Tol.: 10:28. 
12, 14. 13. — H- FUTAM. 1. Br. Rothschild 
A. Santa Maura (2) Szabó L., 2. Osló (3) 
Takács. F. m.: Sonny Boy, Faru, Wehrwolg, 
Happy borse. Tót.: 10:28. 14, 15. — HL 
FUTAM. 1. Spitzhofer V. Ralo (3) Takács, 2. 
Damsel (5) Szabó L., 3. Patriot (8) Tóth B. 
F. m.: Kamerád, Pitykés, Arabian, Problem, 
Flomen, Heros, Ulster, Prinz. Tót: 10:34. 18. 
24. 33. — IV. FUTAM. 1. Stejskal F. Toddy 
(6:10 reá) Rojik, 2. Pharao (3) Bosko. F- m.: 
Glühwürmchen, Hermes. Tót.: 10:13. 11, 14. —
V. FUTAM. 1. Daldeck-ist Pelllt (1H) Rojik, 
2. Piz Palü (Weckermann, 3. Madura (10) 
Bosko. F. m.: Baltimore, Szeladon, Hokobál, 
Hippos, Battling. Tót.: 10:25. 15, 23, 28. —
VI. FUTAM. 1. Hg. Esterházy A. Franche 
(1%) Tuss, 2. Light Siar (10) Dósai, 3. Toscana 
(5) Jurnik. F. m.: Kinoprinz, Ajka, Orestcs, 
Hcrba. Tót.: 10:26. 17, 14, 25.

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

Érvénye* Április 81-ig.
MO 15.00 ind BUDAPEST érk. #.45 17JA 
#.10 18.40 érk WIEN ind. 8.15 l«-00

Az autók indulnak: Budapesten, a Váciutca
1. sióm alól 46, Wienbeu a Bristoltól 40 

perccel a repülőgép indulása előtt
Felvilágosítás és jegyváltás: Magyar Légi
forgalmi Rt., IV., Váci-utca I. sz. Telefon: 
808—88 Központi Meneljegyiroda és at 
5sszes fiókok. Wienbeu : Luflreisebureau. 

Kamlnerclng 5. Telefon: R 28196.
LEVELÉT ÉS CSOMAGJAIT KÜLDJE 

LÉGIPOSTÁN!
Díjszabásért forduljon szállítási osztályunk

hoz: Telefon: Aut. 808—89.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr El EK RUfió


