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A kalapácsos gyilkosság 
újabb érdekes szenzációi

Nagyszabású magánnyomozást indított a Steinherz-család 
- Bizonyítani zKarják, hogy közönséges rablúgyiikosság 
történt - nschlt állítólag a gyilkosság után négy nannal 

meg Kecskeméten látták
Vajda Gyula

A ceglédi vasúton történt kalapácsos gyil
kosságot 'a hetek óta tartó nyomozás elle
nére még mindig sűrű homály födi. Ebben 
á pillanatban a nyomozó hatóságoknak 
úgyszólván csak egyetlen adat áll rendelke
zésére: Fischl Ferenc Frigyes, a tizennyolc
esztendős kecskeméti kárpitossegéd 'beis
merő vallomása, aki beismeri, hogy ö gyil
kolta meg Steinherz Rudolfot, de azzal vé
dekezik, hogy nem rablási szándékból ölt, 
hanem Steinherz Rudolf fölkérésére követte 
el a gyilkosságot,

tehát felszólításra, felkérésre ölt.
Ezt a vallomást a nyomozó hatóságok ösz- 
szevetették Steinherz Rudolf feltűnően 
nagyösszegü biztosítási ügyleteivel és őn- 
ként adódott a feltevés, hogy a bérgyilkos
ság és az életbiztosítások ügye között ösz- 
szefüggést lehet keresni. Ezen a nyomon 
indult el a vizsgálat és most az a helyzet, 
hogy a rendőrség gyanúja szerint Steinherz 
Rudolf előzetes terv alapján kötötte a nagy
összegű biztositásokat és később azután 
fölbérelte Fischl Ferenc Frigyest, hogy vé
gezzen vele és igy juttassa a családját ahhoz 
az/ összeghez, amely az életbiztosítási köt
vények után jár.

A család magánnyomozása
Fischl Ferenc Frigyes ebben a pillanat

ban a bécsi törvényszék fogházának a la
kója. Magyar hatóságok még nem hallgat
ták ki. Mindössze Vajda Gyula dr. kecske
méti detektív beszélt vele, akit a minap 
Bécsbe küldtek. Fischlt akkor átvitték a 
rendőrignzgatóságra, ahol a kecskeméti de
tektív röviden beszélt vele.

A jelenlegi helyzet az, hogy a mérleg 
egyik serpenyőjében áll Fischl Ferenc Fri
gyes vallomása, amely szerint Steinherz 
Rudolf fölbérelte öt a gyilkosságra, a mér
leg másik serpenyőjébe viszont belekerül
nek azok az adatok, amelyeket a Steinherz- 
család igyekszik gyűjteni, hogy igazolja 
Steinherz Rudolfot. Ez a föladat igen ne
héz. mert a körülmények a legtöbb bűn
ügyi szakember szerint igazolni látszanak 
Fischl állítását.

A család azonban nem adta föl a re
ményt.

Steinh'erzék jogi képviselői, dr. Szőke Sán
dor és dr. Virányi Lajos budapesti ügyvé
dek széleskörű magánnyomozást indítottak 
ebben az ügyben és az érdekeltek szerint ez 
8 nyomozás számos jelentős adatot pro
dukált.

egyik legérdekesebb adat az. hogy az 
ügyvédek megtalálták Steinherz iratai kö

elhelyezlek Kecskéméiről
zött azt a szerződéstervezetet, amelyet egy 
svájci élelmiszertársasággal akart kötni. 
Mikor Steinherz biztosítási ügyleteit kezd
ték firtatni és szóbakerült. honnan akarta 
fizetni Steinherz a nagyösszegü életbiztosí
tás dijait, Steinherz családja azt a felvilágo
sítást adta, hogy a dijakat nem ö fizette 
volna, hanem egy svájci részvénytársaság, 
amely alkalmazni akarta őt és az életbizto
sítás szolgált volna Steinherz nyugdijaként. 
Az ügyvédek most

ráakadtak erre a szerződéstervezetre.
A szerződés szerint Steinherz havi ezer 
svájci frank fizetést kapott volna, azonkí
vül megengedték neki, hogy egy ötvenezer 
svájci frankos életbiztosítást kössön amely-

Aki a gyilkosság’ után Kecskeméten látta 
Fischlt

Ezenkívül még egy igen fontosnak látszó 
adatról kaptak hirt a család képviselői. Ez 
a hir arról számol be, hogy

cgy kecskeméti lakos négy nappal a 
gyilkosság után Kecskeméten találko
zott Fischl Ferenc Frigyessel és még 
beszélt is vele különféle dolgokról, kö

zöttük a gyilkosságról is.
Most azon igyekeznek, hogy előkeritsék ezt 
a kecskeméti lakost, akinek az állítása — 
ha beigazolódik —, halomra dönti Fischl 
Ferenc Frigyes eddigi összes vallomásait. 
Fischl ugyanis azt vallotta a bécsi rendőr
ségen, majd pedig a vizsgálóbíró előtt, hogy 
nyomban a gyilkosság elkövetése után le
szállt Cegléden, megkávézott, azután lement 
a postahivatalba, égy „Minta érték nélkül'' 
borítékban feladta Steinherz óráját a bécsi

Elhelyezték Kecskemétről dr. Vajda Gyula 
detektívet

Rendőrségi körökben vasárnap gyorsan 
elterjedt a hire egy rendőrségi áthelyezés
nek, amely arról szól, hogy

Vajda Gyula dr. kecskeméti detektívet 
a belügyminiszter a szolnoki rendőrka

pitánysághoz helyezte ál.
Mint ismeretes, a ceglédi vasúton történt 

kalapácsos gyilkosság ügyében Vajda Gyula 
dr. nyomozott a kecskeméti kapitányság 
részéről és ő volt az, aki a nyomozás veze
tőinek a figyelmét ráterelle Steinherz bizto
sítási ügyeire, majd Fischl Ferenc Frigyes 
személyére és ezen a nyomon elindulva de
rítették ki azután, hogy a fiatal kárpitosse
géd követte el a gyilkosságot.

Vajda Gyulát felettesei kiküldötték Bécs- 

nek diját részben ők fizetnék.
Az ügyvédek szerint ez á szerződésterve

zet most már , megmagyarázza Steinherz 
nagyösszegü életbiztosítását. Természetesen 
a bűnügyi szakértők nem fogadják el 
száz százalékban és föltehetőnek tartják, 
hagy Steinherz csak a látszat kedvéért ké
szítette ezt a szerződéstervezetet

A család ügyvédei most
a budapesti svájci konzulátus utján 

igyekeznek megállapítani, 
melyik volt ez a svájci cég, hogy közvet
lenül a cégtől szerezzenek közelebbi adato
kat az életbiztosítás, illetve a szerződéster
vezet ügyéről.

szovjetkonzulátus címére, majd
Budapestre utazott és azonnal Bécs 

felé vette útját.
Amennyiben a kecskeméti beszélgetés meg
történt volna, akkor megdől Fischlnek ez a 
vallomása, már pedig emőgött ebben az 
esetben

valami különös és érthetetlen titok 
lappang.

Ennek a ceglédi lakosnak a fölkutatása 
már folyamatban van. A család képviselői 
mindent megtettek, hogy előkeritsék és a 
rendőrség elé állítsák, hogv ott megtehesse 
a vallomását. Szőke Sándor dr. ügyvéd va
sárnap Kecskemétre utazott. Egész napon 
át ott tartózkodott és eljárt ebben az ügy
ben.

be és olt a rendőrigazgatóságon résztvett 
Fischl Ferenc Frigyes kihallgatásán. Pénte
ken érkezett meg Béesből Vajda detektív, 

jelentkezett a főkapitányságon
és olt részletesen beszámolt bécsi útjáról. 
Budapesti jelentkezése után pedig

visszatért Kecskemétre.
Most azután rendőri körökben elterjedt n 

hir, hogy
a rendőrség félhivatalos közlönyének 
április 18-ikl számában megjelent egy 

közlemény,
amely szerint a belügyminiszter a kecske
méti kapitányságon szolgálatot teljesítő 
Vajda Gyula detektívet a szolnoki kapitány

sághoz áthelyezte.
Vajda detektív vasárnap érkezeit Kecske* 

metró és becsi utjának eredményéről rész
letesen beszámolt Pintér rendörfötanácsos* 
nak.

A kommunista-ügyben is ki
kérték a gyilkost

Fischl ellen, mint ismeretes, cgy kommu
nista szervezkedés ügyéből kifolyóan állami 
és társadalmi rend felforgatására irányuló 
bűntett miatt már régebben eljárás indult, 
de a főtárgyalást még nem tűzték ki az 
ügyében. A kecskeméti törvényszék

emberölés büntette
címén kérte ki a kalapácsos gyilkosság 
ügyében Fischlt az osztrák hatóságoktól és 
a kiadatási tanács már egy héttel ezelőtt el- 
küldötfe kiadatási kérelmét. Fischl két bu
dapesti védője, Szőnyl László dr. és Virág 
Gyula dr. ugyanekkor eljártak a budapesti 
királyi büntetőtörvényszéken és azt

kérték, hogy a törvényszék a kommu
nista ügyben Is kérje ki védencüket.

Ausztria ugyanis a szerinte politikai bűn
cselekménynek minősülő cselekmények bü 
nőseit nem szokta kiadni és a védők ezzel 
azt akarták elérni, hogy a kiadatásnál ar 
osztrák igazságügyi hatóságok leszögezzék 
azt, hogy n kommunista ügyben nem adják 
ki. Ez természetesen nem akadálya annak, 
hogy a gyilkosság ügyében ne adják ki, de 
viszont azt jelenti, hogy a kommunista bűn 
cselekmény ügyében nem lehet felelősségre 
vonni. A büntetőtörvényszék kiadatási ta
nácsa egy nappal n kecskeméti törvényszék 
kiadatási kérése után

ebben az ügyben is elküldötte a kiada
tási kérelmet Ausztriának.

Fischl Ferenc Frigyes védői különben 
Fliegl Eduard dr. neves bécsi ügyvédet kér
ték meg, hogy lássa el Bécsben a védelem 
teendőit. Fliegl dr. fölkereste Fischl Ferenc 
Frigyest és beszélgetett vele. A gyilkos kár
pitossegéd

nyugodtan viselkedik.
— Most már nyugodtabb vagyok —- mon

dotta —, tudom, hogy kicsiny lesz a bünte
tésem. Hiába, nem én akartam, én nem 
akartam gyilkolni. Steinherz biztatott föl.

A kiadatási eljárás különben gyors lefo
lyású lesz. A bécsi ügyvéd értesítése szerint 

lehet, hogy már kedden tárgyalják a 
kiadatást

és ha ez megtörténik. Fischl Ferenc Fri
gyest egy héten belül kiadják a magyar ha
tóságoknak.
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Alfonz exkirály családjával 
együtt egy csehszlovákiai 

fürdőhelyre utazik
Zamojszky lengyel gróf, a király sógora, látja vendégül 

kastélyában
MUhrlsch-Ostrnu, ápr. 10.

(.1 Hétfői. Napló tudósítójának tele fon je
lenté*?.) Alfonz spanyolt király Párizsba 
érkezésével kapcsolatban itt igen erősen 
tartja magát az a hir, hogy

a király legközelebbi hozzátartozóinak 
kíséretében már ezen a héten Rauschen- 
bacli csehszlovák fürdőhelyre érkezik.

Oberrauschenbach fürdő a hozzátartozó 
kastéllyal együtt tudvalévőén Jan Zamojszky 
lengyel gróf tulajdona, nki

mint Izabella infánsnő férje, közeli ro
konságban van az exklrállyal.

Zamojszky gróf egyik nővére különben egy 
Bourbon-pármal herceg felesége, úgyhogy a 
két családot igen szoros rokoni szálak fűzik 
össze. A Bourbon-pármal hercegek évek óla 
családjaikkal együtt hosszú beleket töltenek 
fíauschenbach fürdőn, ahová most már 

n spanyol exklrályt várják családjával.

A köztársasági Spanyol
ország újabb eseményei 

Madrid, április 19.
(Saját tudósítónk távirata.) A „Náción"

nevű madridi lap szenzációs cikket közöl, 
amelyben beszámol tudósítójának Franco 
őrnaggyal folytatott beszélgetéséről. Franco 
őrnagy azt a feltünéstkeltö kijelentést tette, 
hogy a spanyol forradalom nem ért véget, 
hanem most, a köztársaság megalakítása 
után veszi csak kezdetét a: igazi forrada
lom. Az első teendő ezen az utón

a nép felfegyverzése.

\ pillanatnyi köztársaság semmit sem ér 
és nem más, mint a monarchislák ezidő- 
szerint legalkalmasabb küzdőtere.

A vasárnapi minisztertanácson elhatá
rozta a spanyol kormány, hogy azt a dol- 
lárkülcsön-szerződésl, amelyet az amerikai 
Morgan-bankházzal kötött a volt kormány 
a királyság megszilárdítására, elismeri és a 
köztársaság érdekében hasznosítja. Elhatá
rozta továbbá az uj kormány, hogy május 
elseje zentul hivatalos ünnepnap lesz Spa
nyolországban, végül pedig, hogy a katonai 
hatóságok bíráskodási jogát megszünteti.

A köztársasági kormányt egyébként újab
ban Portugália, Csehország, Bulgária, Gö
rögország és Guatemala is elismerte.

Az Országos Mérnökkongresszus 
megnyitó ülése

Vasárnap délelőtt a Műegyetem aulájában 
megkezdődön a Magyar Mérnökök és Építé
szek Nemzeti Szövetsége, valamint a Hungária 
Magyar Technikusok Egyesülete által össze
hívott országos mérnökfcongresszus, amelyen 
mintegy ezer főnyi közönség jelent meg. A 
Hiszekegy eléneklésc után Rohringer Sándor 
műegyetemi tanár beszédet mondott, amelynek 
során meleg szavakkal üdvözölte József kir. 
hercegei, a technikai tudományok tiszteletbeli 
doktorát és felkérte a kongresszus megnyitására.

A királyi herceg megnyitóbeszéde után át
adta a gyűlés vezetését Dalmady Ödön minisz
teri tanácsosnak, a kongresszus elnökének, aki
nek javaslatára hódoló táviratban üdvözölték 
Horthy Miklós kormányzói, és ugyancsak távira
tot intéztek tízéves korminyelnöki jubileuma 
alkalmából Bethlen István gróf miniszterelnök
höz, majd felbivta a kongresszus összes részt
vevőit a közös .alkotó munkára.

Egy nyugalmazott kúriai kiró 
sulyos szerencsétlensége 

a margit-rakparton
Vasárnap délben a Margit-rakpart és a 

l’álffy-tér sarkán egv halai kerékpáros el
ütötte Horváth Bálint KI éves nyugalmazott 
kúriai birói, akit sulyos sebesülésekkel vit
tek kórházba.

A biciklista fin: Péter József 13 éves la- 
nőne kerékpárjával gyors tempóban hajtott 
a Pálffy-lércn, majd hirtelen fordulattal 
bekanyarodott a Margit rakpartra, ahol ép
pen ekkor haladt keresztül az úttesten a 
nyugalmazott kúriai biró.

A biciklista kerékpárjával nekirohant 
az Idős urnuk, aki erre ehágódott az 
utca kövezetén s a kerékpár keresztül

szaladt rajta.
I gázolás következtében a biciklista is lezu

hant gépéről, azonban komolyabban nem 
sérült meg.

Az őrszemes rendőr nyomhat*. értesítette

A felrobbant jelzőpatron 
súlyosan megsebesített 

három gyermeket
Nagykanizsa, ápr. 19.

<A llétjöi Napló tudósítójának telefonjc- 
leütése.) Sulyos szerencsétlenség történt va
sárnap Grlldömölkön. Reiner István gyári 
munkás három gyermeke, a tizenkétéves Ist
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Búd János kereskedelmi miniszter
szólalt fel ezután nagy érdeklődés mellett. Be
szélt az utóbbi idők technikai haladásáról és 
megállapította, hogy

a technikai fejlődés sok tekintetben bizony
talanságot eredményez az emberiség részére, 
amelyben milliók és milliók válnak munka

nélkülivé.
Mindenesetre ennek a haladásnak legnagyobb 
részéből kivette a maga részét a mérnöki társa
dalom és a magyar mérnöki kar is.

Búd miniszter beszéde után Csármann Ferenc 
székesfővárosi műszaki tanácsnok üdvözölte a 
kongresszust. Majd Rakovszky Iván, Hültl Dezső 
dr. és Kossalka Jánaa-clr.. felszólalásai után 
letárgyalták a napirendet, amelynek során Höpj- 
lier Guidó, Szentgáli Antal, Herrmann Miksa, 
Halmy Gyula. Cotel Ernő és Biró Zoltán tartott 
érdekes előadást.

a mentőket, akik pár perc alatt a helyszí
nen voltak s a szerencsétlenül járt kúriai 
bírót beszállították az Uj Szent János kór
házba. itt megálapilolták, hogy Horváth 
Bálint

koponyatörést és belső sérüléseket Is 
szenvedett, ugv hogy állapota életve

szélyes.
\ gázoló kerékpárost előállították a fő

kapitányságra, ahol azzal védekezett, hogy 
nem hajtőit tulsebesen s csengetett is. A ki
hallgatott szemtanuk előadása szerint azon
ban a füszerestanonc tulgyorsnn hajtott 
gépével.

A rendőrség a kerékpáros fiút őrizetbe 
vette

s jegyzőkönyvi kihallgatása után átszállítja 
a fiatalkornak bíróságához.

ván. a tízéves Aladár és a hatéves Imre ki
mentek az állomásra fahulladékot gyűjteni. 
Közben egy úgynevezett vasúti durrantyura 
találtak. Ez egv

dlnamitlal töltött jelzőpatron.

amelyet arra szoktak használni, hogv 'e 
szély esetén a pályatesten fölrobbantják és 
ezzel figyelmeztetik a megállásra a moz
donyvezetőt.

A három gyerek hazavitte a patront és a 
ház udvarán játszani kezdtek vele. Reiner 
István kalapácsot kerített és

ráütött a patronra,
amely abban a pillanatban nagy detonáció
val felrobbant. A robbanás helyén percekig 
füstfelhő terjengett s mikor szétoszlott, a 
dörrenésre előszaladó házbeliek 

vérbefagyva, szétroncsolt testtel talál
ták a három kisfiút.

Reiner István és Imre arcukon, kezükön, 
fejükön és lábukon szenvedlek sulyos sérti-

Meghalt Horváth Jenő, 
a Nemzeti Szinház főrendezője 

ötvenéves korában érte utói a korai halál „Tutyu"-f, 
a Nemzeti Szinház kedvencét, a legképzettebb színházi rendezőt

Vasárnap délután ismét felrepült a fe
kete zászló a Nemzeti Szinház kapubejárata 
fölé. A körút és a Rákóczi-ut vasárnapi kö
zönsége tömegesen álldogált a szinház előtt 
és csoportosan kérdezgették a szinház por
tását, hogy mi történt.

— Horváth Jenő főrendező halt meg! — 
kapta meg a közönség a választ és órák 
múlva az egész város értesült a Nemzeti 
Szinház, a magyar színpad és művészet nagy 
gyászáról.

Horváth Jenő már hónapok óta beteges
kedett. Sulyos cukorbaj hatalmasodott el, 
az örökké dolgozó és rendkívül munkasze- 
retö főrendező szervezetén, aki baját mun
kája miatt egyre jobban elhanyagolta. Az 
elhatalmasodó betegség azonban levette lá
báról, úgyhogy klinikára kellett szállítani, 
ahonnan hetek múlva, testében kissé meg
erősödve tért vissza munkájához. A javulás 
azonban csak látszólagos volt, mert ismét 
ágynak esett és cukorbaja most fnár vese
bajjal és szívbajjal komplikálódott. Agy
nak esett és magas lázzal és fájdalmakkal! 
küzködött heteken keresztül, majd a család 
kérésére nemrégen a Siesta-szanatóriumba 
szállították. Ekkor már idegei is felmondták 
a szolgálatot és

állandó önkívületben feküdt a nagy 
művész.

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor örökre 
lehunyta a szemét. ★

Horváth Jenő a magyar színházi kultúra 
egyik legértékesebb munkása volt. Hallat
lan tudós koponya volt, valóságos élő lexi
kon. Óriási olvasottsága és műveltsége pá
rosult alakitó művészetével, úgyhogy

a Nemzeti Színháznak egyik legértéke

Jól sikerült hamis egy- 
pengösöket hoztak forgalomba 
Debrecenben, Nyíregyházán 

és Miskolcon
Debrecen, április 19.

(A Hétfői Napló tud. tclefonjclentése.) 
A debreceni büntető törvényszék vizsgáló- 
bírája dr. Preineszberger Jenő erélyes nyo
mozást indított egy vakmerő pénzhamisító 
bűnszövetkezet tagjainak kézrekeritésére. A 
nyomozás eddigi megállapításai szerint, a 
banda tagjai igen jól vannak megszervezve 
és

úgy Debrecenben, mint a környékbeli 
városokban több hamis egypengőst hoz

tak forgalomba.
De nemcsak Debrecenben és környékén ga
rázdálkodtak a pénzhamisítók, hanem Sza
bolcs- és Borsodinegyében is elhelyezlek 
cgypengősöket, igy

Nyíregyházán, Miskolcon is találtak a 
hamisítványokból.

Harmincnégyévi (egyházat 
kapott a dorozsmai legény

háború öt vádlottja
Szeged, április 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) A szegedi törvényszék szombaton 
hirdetett Ítéletet a dorozsmai legényháboru- 
ságnak szándékos emberöléssel vádolt öt 
szereplője fölött. Kutyka Nándor birtokos 
virágvasárnapján vacsorát rendezett a ta
nyáján. A vidám vacsorán több környékbeli 
legény is résztvett. Az egyik legény, Simon 
János összeszólalkozott a barátaival, mire 
azok

kikergették a tanyáról.
Simon kint megvárta a vacsoráról haza
igyekvő barátait. Veszekedés kezdődött, 
aminek Verekedés lett a vége. Ót legény: 
Kirí József, Tapody András, Jeney Mihály, 
Gábor István és ifju Kutyka Nándor botok
kal estek neki Simon Jánosnak, valósággal

MEGÓVÁS 
Pénzkölcsönzés

BREITFELD aaUoa, Váci ucca 14. Aut
Elsőrendű bank olct>ó kamatozás mellett. ’’

léseket, a tízéves Aladárnak-pedig
a robbanás szétroncsolta az egész alsó 

testét.
A szerencsétlenül járt három gyermekei 
nagykanizsai kórházba szállították. Mind 
hármuk állapota váltságos. A csendőrség 
megindította a nyomozást, hogy megái, 
lapítsa, ki felelős a szerencsétlenségért

sebb oszlopa volt hosszú éveken ke- 
* resztül.

1881-ben született, tehát ötvenéves korában 
ragadta el a korai halál. Középiskoláit és a 
sziniakadémiát Pesten végezte és 1904-ben 
került a Nemzeti Szinházhoz. ahol 1907-ig 
szinészkedelt. F.gy évre a Népszinház-Vig- 
operához került, de 1908-ban ismét a Nem
zeti Szinház tagja és attól kezdve megszakí
tás nélkül hasznos tagja az ország első szín
házának. 1916-ban rendező, rá tiz évre, 
1926-ban pedig főrendezője a Nemzeti Szín
háznak. Horváth Jenő művészi pályája a 
a Thália alakulásával esik egy időben. Szel
lemi társa Hevesi Sándornak, Pethes Imré
nek és a többieknek, akik uj színházi 
áramlatként a Tháliát életrehivták és ezzel

megalapozták a modern magyar szín
házi kultúrát.

Mint színész is jóformán nélkülözhetetlen 
tagja a Nemzeti Színháznak. A botcsinálta 
doktor, a Képzelt beteg főszerepei, a Corio- 
lanus Menenius Agrippája, újabban pedig a 
Krétakör mandarinja olyan alakítások, ame
lyekre a közönség a legnagyobb csodálattal 
emlékezik vissza.

Több, mint ötven darabot rendezett a 
Nemzeti Színházban.

Gyermekei nem voltak. Felesége. Kör- 
mendy Kálmán neves vidéki színésznek nő
vére gyászolja Horváth Jenőt, akit a nem- 
zetiszinháziak mindannyian nemcsak fő
rendezőjüknek, hanem testvérüknek, a fia
talabb generáció pedig, bár szigorú és köte
lességteljesítő, de mindig igazságos és jó
akarata édesapjának tekintette. Temetésé
ről már történt intézkedés. Kedden délután 
fél 4 órakor temetik a kercpesiuti temetőből,

Tegnap a Magyar Nemzeti Bank debreceni 
fiókjától juttattak el ilyen hamisítványokat 
a rendőrségre. A banktisztviselők előadták, 
hogy pénzváltás közben ismeretlen egyének 
adhatták át az egypengösöket.

A nyomozó hatóságok megvizsgálták a 
hamis egypengösöket s megállapították, 
hogy

kitünően sikerült utánzatok,
a csengésük, a kidolgozás után Ítélve alig 
lehet megkülönböztetni a valódi pénztől. 
Legfeltűnőbb ismertető jele a hamisítvá
nyoknak, hogy

kisebb súlyúak, mint a valódi egypen- 
gősök.

A pénzhamisítók felkutatására erélyes 
nyomozás folyik és remélik, hogy rövidesen 
kézrekeritik őket.

szétloccsantották a koponyáját 
és Simon holtan maradt a porban.

Szándékos emberölés miatt indult tW 
az eljárás a legények ellen. A szombati tár
gyaláson a törvényszék összesen 

harmincnégyévi {egyházat 
oszlott ki közöttük. Kirit tiz, Tapodyt tiz. 
Jcneyt hat, Gábort négy, ifju Kutykát Pp‘ 
dig szintén négyévi (egyházra ítélte a tör
vényszék

Szenzáció a DorotuaiKozásnai 
a Moriwon borot»a-<*rém, mert haaanálatóva' 
nem kell vi« rcaet ós asappan. Kanható 
uaktlzletekben. soan-ochémla iL Budapest, 

Hermlnn-ut 8.
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Lelőttek egy főuárosl mezőőrt
Vasárnapra virradó éjszaka egv óra táj- Alig léptek ki az utcára, a két Devecseri 

t revolverdörrenések rátámadt Salbertre. Két kísérője azonbanbán a Budakeszi-utón revolverdörrenések _______ ....
és segélykiáltások zaja verte fel az éjszaka védelmére kelt, mire a két fivér visszavo- 
cséndjét. Rendőrök sietlek a helyszínre és nult, de a következő percben 
az úttesten elterülve

cgy átlőltmellü, vérbeborult embert 
találtak,

aki teljesen eszméletlen állapotban volt.
Csakhamar sikerült tisztázni a történte

ket. Megállapítottak, hogy a lelőtt ember 
Salbert József 40 éves fővárosi mezőőr, aki 
a Budakeszi-ut 91. számú házban lakik. A 
mezőőr az éjszaka a Budakcszi-ut 95. 
számú házban lévő Horváth János-féle 
korcsmában iddogált. Ott volt a korcsmá
ban Devecseri Dezső csepeli segédmunkás, 
ennek bátyja, Devecseri István dohány
jövedéki altiszt és Franyó János kertész
segéd. A két Devecseri-fivér ivás közben 
fenyegetőleg viselkedett Salbert Józseffel 
szemben, mert a mezőőr múlt esztendőben 
feljelentette kihágás miatt Devecseri Ist
vánt. akit el is Ítéltek. Horváth korcsmáros 
és Franyó János kertészsegéd figyelmeztet
ték is Salbert Józsefet, hogy

vigyázzon magára,
mert a két részeg Dcvccscri-testvcr 
számom1 vele '

Egy óra is elmúlt már, amikor a 
vecseri-jhn r távozott a korcsmából. 
József is haza akart menni, de i 
korcsmáros és a kertész

féltették életét,

le akar

mind a kelten vele mentek és hazakisérték. I hozták föle.

Izgalmas botrány 
a Corvin Áruházban

Botrányt rendezett és inzultálta a közönséget 
egy részeg ember, akit 

rendőrük vittek
Szombaton délután izgalmas botrány

zajlott le a Corvin áruházban.
Egy különösen viselkedő részeg ember 

furakodott a vásárlóközönség soraiba és 
egymásután

Inzultálta az áruházban megforduló 
embereket.

bántalmazta az embereket, 
úgy. hogy nagy

Tettlegesen 
rugdosott és köpködött, 
riadalom és nagy felzúdulás támadt. A cég 
alkalmazottai igyekeztek eltávolítani a 
garázdálkodó embert, de nem bírtak vele.

Végül is 
rendőröket kellett hívni, 

akik elfogták a botrányt okozó embert, nki-

Autóbaleset érte vasárnap 
Fischer Gyula főrabbit

Vasárnap délben egy órakor autóbaleset 
érte dr. Fischcr Gyulát, a Pesti Izraelita 
Hitközség főrabbiját.

Ha megtekintik, látni 
foglak, hogv azok 
magukat alantiem

Eladó telkek
Zuglóban családi hát és vlllatelkek 

F.grcssy, Szomolányi, Miskolci uccák és 
Körvasút közt. 19-cs villamostói cgy 
negyedórányira, ötévi részletre. 10% le
fizetése után elfoglalható. Négyzetöle 
25 tói 38 pengőig. Érdeklődni Miskolci 
uccai helyszíni irodánkban; Egresu*- és 
Unótvár ucca között is lehet. *

Frisébrt királyné ut mellett. Kassai
év Dorozsmai utcákban 60 tói 180 öles 
közműves családi háztelkek kedvező föl
tételekkel,

Thököly út melletti városi bérházak
nál. bérháztclkck minden közművel. 
100-tól 200 öles parcelákban. kedvező
részletre ‘
VII., Gyarmat és Islvúnty nceákban 
100-tűl 400 öles telkek négyévi részlet- 
fizetésre

Hajtsár- é« Erzsébet királyné út, ke
resztezése közelében, közeljövőben ép#!<i 
templom környékén. 60 tói 100 ölca tel
kek hátomévi részkifizetésre

Budán. Istenhegyi- és Dombóvári úton 
a Fehérvári útnál 850-tól 400 öles villa- 
telkek háromévi fizetési föltétellel.

Felvilágosítás díjmentes, megmutatás 
költségmentes. Békési Részvénytársaság. 
Almás,v tér nyolc. Telefon: József 424—' 
M. József 3W-M.

Devecserl István Frommer-piszíolyt 
rántott elő

és lövöldözni kezdett. Az első lövés nem ta
lált, a második lövés Salbert mellébe fúró
dott és a goly a jobblapockán jött ki. A 
dühöngő részeg

még két lövést adott le,
a golyók azonban nem találtak. A rendőrök 
intézkedésére az életveszélyesen sérült Sál- 
bért mezőőrt az Uj Szent János-kórházba 
vitték, ahol sikerült őt az éjszakai órákban 
még eszméletre tériteni, úgy, hogy a vlzm 
gálóbiró ki is hallgatta. Nem sokkal később 
azonban újra elvesztette az eszméletét és a 
vasárnap folyamán sem tért magához. Ál
lapota még mindig

életveszélyes
és nem sok remény van felépülésére.

A véres merénylet színhelyén intézkedő 
rendőrök még az éjszakai órákban

elfogták a két Devecseri-fivért
és bevitték őket a főkapitányságra. Mind a 
kettőn teljesen részeg állapotban voltak, 
mámorukat még a rendőrségi fogdában sem 
tudták kialudni, ug” hogy vasárnapra sem 
nyerték vissza józanságukat. Ezért kényte
lenek voltak a két Devecseri kihallgatását 
hétfőre halasztani. A Frommer-pisztolyt 
megtalálták Devecseri Istvánnál és elko-

hosszas dulakodás után 
ki az áruházból
ről hamarosan kiderült, hogy — süket
néma. A rendőröknek sem engedelmeske
dett egykönnyen a részeg ember, sőt dula
kodni kezdett velük is.

Nagvnehezen előállították a VIII. kerületi 
kapitányságra, ahol megállapították, hogy 
a Corvin Áruház botrányokozója Molnár 
Rezső 26 éves, süketnéma napszámos, aki a 
Madách-utcában lakik. Igazoltatása után 
elbocsátották a rendőrségről, de

megindult ellene az eljárás botrányoko
zás miatt.

A különös áruházi incidens kínos feltű
nést keltett a vásárlóközönség soraiban.

Az idős 
felesége,

főrabbi vasárnap délelőtt 
leánya és kis unokája társa

ságában
közelében lakó rokonát látogatta 

autón akart
a Vérmező 
meg. A főrabbi családjával 
hazamenni a Dohány-utca 22. számú ház
ban levő lakására. A Bp. 16—359. rend
számú pirostaxiba ültek. A soffőr az Alag- 
utón hajtott keresztül. Már kiértek az Alag
utat a Lánchiddal összekötő rövid útsza
kaszra, mikor a Lánchid-utcából

sebes iramban egy másik taxi fordult 
be az Alagút irányába.

Mindkét sofőr fékezett, azonban a karám
ból már elkerülhetetlen volt. A síkos, csú
szós kövezeten

a kél taxi összeütközött.
A Lánchid-utcából beforduló autó orra a 
főrabbi taxijának hátsó kerekébe ütközött. 
Az összeütközés következtében betörtek az 
autó ablakai és

a szerte repülő üvegszilánkok felhasl- 
tották a főrabbi szemhéját.

Szinte abban a pillanatban, mikor a ka
romból lejátszódott, Ziegler FülÖp nagyke
reskedő ért oda nutójával. Azonnal megáll!

első segélyben részesítette a sebesült 
főrabbit,

úgyhogy a kivonuló mentőknek már dolguk 
nem akadt.

A főrabbit és ar összeütközéstől megré
mült családját Ziegler FülÖp vitte azután 
haza.

Fischer Gyula dr. autóbalesetének Ilire 
gyorsan elterjedt a városban s mindenütt 
nagy riadalmat keltett.

A' rendőrség megindította a nyomozást 
annak felderítésére, hogy az összeütközésért 
kit terhel a felelősség.

KJ DED I axájvlxtabletta
■ ■ < ■ E 1% Wr Idetlli a. (orokferíóüenHÓ

A magyar kormány 
nem kapott felhívást a francia 

középeurópai unióhoz való 
csatlakozásra

Május 15-én Genfben összeül tanácsko
zásra az európai unió előkészítését tanul
mányozó nemzetközi bizottság. A bizott
ságnak ez üt ülése ez alkalommal nagyon 
érdekesnek Ígérkezik,

mert úgy a német, mint a francia kor
mány fontos javaslatokat terjeszt elő, 

amelyekkel ki akarják vezetni Közép-Euró- 
pát a mostani gazdasági válságból.

Ez á bizottság tudvalevőleg már január
ban is ülésezett, de akkor még nem volt a 
világ közvéleménye előtt sem a német
osztrák vámunió terve, sem a legújabb kö
zépeurópai uniót célzó francia javaslat.

Mindenesetre ezek a tanácskozások al
kalmat nyújtanak majd arra, hogy részle-

Elfogatópacancs
Mátyás Zsófia színésznő ellen

4 Gottoay-csaldd és a színésznő tiáborusHodása
Mátyás Zsóka színésznő ellen a bflntetőtör- 

vényszék vizsgálóbírója elfogatóparancsot adott 
ki éi ennek alapján elrendelték a színésznő 
országos körözését. A főkapitányság a vizsgáló
bíró elfogatóparancsa alapján vasárnap érte
sítette a körözésről az összes rendőrhatóságo
kat és most

megindult a nyomozás az Ismeretlen he
lyen tartózkodó Mátyás Zsóka felkutatá

sára.
Igen érdekes előzményei vannak ennek az 

elfogatóparancsnak.
Elkeseredett családi háborúskodás 

áll a háttérben a vizsgálóbírói Intézkedésnek és 
hosszabb időre nyúlnak vissza a háborúsko
dás eseményei. Körülbelül három esztendővel 
ezfclőtt történt, hogy

Gortvay György földbirtokos és Mátyás 
Zsóka házasságkötésének híre nyilvános

ságra került 
és Gortvayék a Bethlen-tér egyik uj bérpalo
tájában rendeztek be elegáns háromszobái la
kást. Grolvay György családja nem jó szem
mel nézte a házasságot. Ar. előkelő famillia 
tagjai és Mátyás Zsóka között egyre élesebb 
ellentétek támadtak. Egy évvel ezélőtt történt, 
hogy

Gortvay György alkoholmérgezésben hir
telen elhunyt

s a haláleset ulán már nyíltan robbant ki az 
ellenségeskedés a család és a színésznő között 
s most már a hatóságok is szerepet kaptak ebben 
az ügyben. Mátyás Zsóka ellen legutóbb dr. 
Gortvay Aladár ügyvéd, néhai Gortvay György 
fivéte

több bűnvádi feljelentési leli
és többek között azzal vádolta meg, hogy erő
szakkal hatolt be gellérthegyi villájába, hogy 
ott vele n hagyatéki eljárás ügyében beszéljen 
és különböző holmik kiadatását siettesse.

Mátyás Zsókát a villában nem fogadták és 
Izgalmas jelenetek után az ügyvéd magán

laksértés miatt feljelentette.
Mátyás Zsókát az ellene tett feljelentés ügyé- 

ben többszőr megidézték, de az idézésekre nem 
jelent meg A detektívek pedig megállapítot
ták. hogy

Bétblen-térl lakiadról elköltözött és Isme
retién helyen tartózkodik.

Végül Is a vizsgálóbíró elé került Mátyás 
Zsóka magánláksértési bűnügye a miután a 
vlMgálóbíró Is hiába idézte kihallgatásra, ki
adta ellene elfogató parancsát. így született 
még at elkeseredett háborúskodásból a vizs
gálóbírói elfogatóparancs. 

leiben megismerjük úgy a német-osztrák 
vámunió tervezetét, valamint a közép
európai vámunió francia elgondolását is. 
Ez utóbbit illetőleg jól informált helyről 
szerzett értesüléseink szerint

a magyar kormány a francia kormány
tól még semmiféle felhívást nem ka

pott a csatlakozásra.
De különben is ugv ezzel a javaslattal, 
mint a német-osztrák felhívással szemben 
is a magyar kormány változatlanul a vára
kozás álláspontján áll és elhatározását sem
miféle politikai szempont nem fogja be
folyásolni, hanem csupán Magyarország 
gazdasági érdekei lehelnek azok az elvek, 
melyek majdan állásfoglalását irányítják.

Ezzel azonban még korántsem záródott le 
a Gortvay-család és Mátyás Zsóka harca, 
amelynek előreláthatóan rövidesen újabb 
meglepő eredményei lesznek.

Uj kiadás!

Dante-kiadás

Mlndon 
kötet P



NAPLÓ Badapett, IMI iprUI* »«_______________ ,_______________ HÉTFŐI

Vasárnap halnaiüan magtaláltán 
a pllisszentiváni bányaomlás 

negyedik halottlát is
Ma dllbon temetik az áldozatokat a pilisi bányák tObbozer 

bányászának reszveteieuei

Fáy-Halász Ida és Németh DezsS 
nyerték a gróf Andrássy Géza- 

tereplovaglást

A píllsszentlvánl döbbenetes hánya* 
katasztrófa áldozatainak kutatását szomba
ton éjszaka ét vasárnap egész nap folytat
ták topább a mentőcsapatok. Ismeretes, 
hogy a négy ligiálns áldozat közül keltő: 
Jetiinek Lajos és Hohenhauser Antal olyan 
megközelíthetetlen helyen feküdtek, hogy 
bár éjjel éa nappal megfeszített munkával 
kutattak utánuk a mentőcsapatok,

nem lehetett hozzájukférnl.
Szombaton délután a 12 főnyi mentőcsapa- 
tot ujabb tiz emberrel egészítették ki és a 
Hungária Kőszénbánya fí.-T. főmérnökel- 
nek vei el éténél valóságos kit expedíció in
dult a fáid alá. A főmérnökök utasítására 
hátulról törtek a tárnába, állandóan nz élet
veszéllyel dacolva, mert könnyen előfordul- 
hatott volna, hogy a meglazult kőzetréteg 
rdomlik a mentőetapat embereire. Minden 
lépés után megfelelően feld^szkázták az 
Üreget, igy haladtak borzalmas lassúsággal 
•lóra. Délután hat órakor

alketUII • két bennrekedt áldozat közül 
Jellinek I^ajost mcgtalúlniok.

nkipek holttestét azonnal felvitték a bánya
telep udvarára. Jellinek Lajos fején és 
mellén szenvedett halálos sérüléseket a reá- 
zuduló kőtömböktől.

Este hat órakor felváltották a mentő- 
csapatot és (nőst már

ujabb csoportok szálltak le a mélybe.
Alig ért la aa ujabb mentöcsapat a tárnába, 
mikor o vdjat bejáratánál majdnem halálos 
Szerencsétlenség történt. Hatalmas kőtömb 
mozdult meg és zudult le, azonban a csapat 
vezetőinek idejekorán sikerült félrcugra- 
niök. Reggel felé,

hajnali négy órakor találták meg a 
nitfttffezpedicló emberei a pilisszent 
tvínl bányaszerencsétlenség negyedik 

áldozatéit Hohenhauser Antalt.
A szerencsétlen ember arccal a földrebukva 
feküdt ott, a hatalmat kőtömeg a hátára 
cselt. Hohenhauser Lolttesíéi Is a bánya
telep udvarára vitték fel, ahol az egyik 
szerszámkamrában most már egymás mellé 
helyezték a katasztrófa négy áldozatát.

A bányatelep kapuja előtt egész éjszaka 

is az Mén
című legújabb szenzációs cikksorozatát 
hétfőn, 1931 április 20-án kezdi közölni az

Az egykori Népszínház „isteni Ilkája" 
regényes pályafutásának és a születő 
Budapest társasági és színházi éle
tének szenzációit mondja el érdek- 

feszítő visszaemlékezéseiben

A MAieM nniykorM szenzációi!
Vegye meq mindennap 

az ESTI KURIR-t

ott állottak Jetiinek Lajos és Hohenhauser 
Antal hozzátartozói, várva a mentőexpedi- 
ció jelentését és azt, hogy szerencsétlenül 
járt hozzátartozóikat még egyszer láthat
ták még mielőtt eltemetik őket.

Jellinek Lajos
családos ember volt: özvegye és három 
árvája siratja, akik közül a legkisebbik 

néhány hónapos karonülő apróság.
Az asszony n legnagyobb kétségbeeséssel, 
szörnyű ínségben néz a jövő elé, bár meg
ígérték neki, hogy a bánya igazgatósága va
lamiképpen igyekszik majd gondoskodni 
róla. A fiatal Hohenhauser Antal még nőt
len ember volt, két testvérével együtt la
kott a bányatelepek mellett elhúzódó bá
nyászkolóniákban. Az ő halála is nagy 
veszteség azonban családjának, mert két 
kisebb testvére mellett <5 volt a család- 
föntartó.

Vasárnap reggel megérkezett különben 
Pilisszcntivánra a pestvidéki törvényszék 
soros vizsgálóbirája is, aki azután 

megadta a temetési engedélyt.
Az orvosi megállapítás szerint a bányasze
rencsétlenség négy áltlozntának tulajdon
képpeni

halálát belső elvérzés és fulladás 
okozta.

Vasárnap délelőtt a bányaszerencsétlen
ség négy áldozatát

kiszállították a pillsvörösvárl temető 
halottasházába* 

innen fogják Őket hétfőn délelőtt eltemetni. 
Temetésük napján megáll a pilisszentiváni 
és pilisvörösvári bányák egész üzeme, 

a munkásság teljes számban kivonul 
a szerencsétlenül járt bajtársak végtisztessé
gére.

A bányaszerencsétlenség ügyében külön
ben a bányakapitányság és a pénzügy
minisztérium kiküldötteiből alakult szak
értő-bizottság

vasárnap délután fejezte be a vizsgá
latot

és tért vissza Budapestre, ahol részletet je
lentést tesznek majd. A csendőri jelentés 
szerint minden valószínűség szerint föld
csuszamlás okozta a katasztrófát.

Ragyogó időben, húszezer főnyi hatalmas 
nézőtúbor jelenlétében folyt le a Nemzeti Lo
varda rendezésében az 1931. évi Andrássy 
Géza tereplovaglás, er. a kétségtelenül legklas
szikusabb magyar lovasverseny és ezzel a leg
teljesebb siker jegyében indult meg a concours 
saison.

A Vérmezőt sűrű embergyürü vette körül 
már a kora regéli órákban, bent az indulás és 
érkezés helyén pedig

aa érdeklődők oly hatalmas tömege jött 
Össze,

hogy csak sűrű rendőrkordonnak sikerült a 
rendet fenntartani.

A kormányzó féltizenkettőkor érkezett a 
Vérmezőre, ahol gróf Andrássy Géza éa nagy
bányai Horthy István fogadták. Több a terep
ről visszaérkezett lovas ugratásában gyönyör
ködött itt a kormányzó, majd autón kiment a 
terepre, ahol különösen a legnehezebb aka
dálynál — egy öt méter mély ároknál — tar
tózkodott hosszabb ideig és itt

Felállították a dunai uszodákat
Tavaszi készülődés Budapest nyári örömeire

Mint körei száz esztendeje minden tavasz- 
szal, ugy az idén is megjelentek már a szőke 
Duna partjain az uszodák. A sok uszoda nem 
csinál azonban nyarat, sőt amint a példa 
mutatja, tavaszt is alig-olig. Az úszók a 
felmelegedett időt, az uszodák büffései pedig 
az úszókat várják, akik a pompás dunai 
fürdő után hatalmas vajaskenyereket és 
egyéb jóféle sör alá való holmit harapnak, 
hogy azt egy-két korsó friss, illatos, könnyű 
sörrel tetézzék. Nem is tudják, hogy ezt cse
lekedvén ugyanazt teszik, amit boldog eleink 
már 1418-ban megcselekedtek n kies Bártfa- 
fürdő Zsigmond királykori Ősében, a bártfai 
Tapoly-vöigyben fekvő, középkori magyar 
FeredŐházban, melynek fenmeradt adatai 
szerint még azt is tudják, hogy Benes 
Mester. Bártfa Nemes Tanácsa fogtörŐ, haj- 
nyirŐ, beretváló, érvágó, köpölyöző, pióca,

A GyOSz éles kirohanása 
a magyar politika ellen

A politika gyáriparellenes magatartásának tulajdonítja 
az Ipar pusztulását

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövet
sége jövő vasárnap, április 26-án tartja 
közgyűlését Fellner Henrik elnöklete mel
lett. A GYOSZ évi jelentése már elkészült és 
abban a szövetség

* szomorú képet teát 
a magyar gyáripar és általában a gazdasági 
helyzet leromlásáról. Ax évi jelentés többek 
között ezeket tartalmazza:

— Ax elmúlt esztendő a háború befeje
zése óta a gyáriparnak legszomorubb esz- 
tendeje volt. Azt a körülményt, hogy a gyár
ipar krízise nem egyszerre következett be a 
mezőgazdaság krízisével, hanem azt úgy
szólván lépésről lépésre nyomon követte, 
arra használták ki, hogy a gyáripart állítot
ták oda a bajok kutforrásául és az ország
nak a gazdasági bajok folytán könnyen iz
gatható közvéleményét a gyáripar ellen 
uszították. Szinte

példátlan ai ■ hang, as a féket nem 
ismerő gyülölség,

amellyel a kartelvita folyamán a gyáripari 
termelésről, ennek jelentőségéről, vezető 
embereiről nyilatkoztak és elszomorító az a 
gondolatszegénység, amellyel az agrárbajok 
orvoslására egyedüli panaszként a gyáripar 
letörését tűzték ki célul. Bárhova nézünk, 
azt fogjuk tapasztalni, hogy az általános vi
lággazdasági jelenségek mellett még speciá
lis magyar bajok súlyosbítják az iparágak 
helyzetét és hogv

• bajokon felül a politikának gyűlöl
ködő hajszája nehezíti meg a kibonta

kozást
A jelentés ezután részletesen foglalkozik

Az idei nyár szenzációig
ax

Erzsébet 
Sósfürdő 
tttormol

uj vezotés alatt

öllOn hozzunk!
Hlsatatia •rdemas e* buínált min 
d»a!ele UkberendrMusH MB'tMI'-t olcnón I 
ALKALMI tUTORCBARNOK 
Király utca M.'UtUoukeUó. g.ftvOI4«*tétaél>

több bukási Is látott,
melyek azonban mind szerencsés kimenetelűek 
voltak. A távlovaglást nagy és előkelő közön- 
ség nézte végig. Az urlovasok versenyét hiba, 
pont nélkül Németh Dezső százados nyerte 
meg Schaurek Ottmár elölt, a hölgyek verse, 
nyél pedig Fáy-Halász Ida. Részletes eredi 
mények a kővetkezők.

Urlovasok versenye: 47 induló. 1.
György istálló Énekes, lov. Németh Dezsó. 2. 
Schaurek Ottmár Dagály-e, lov. tulajdonos.
3. Fáy-Halász Ida Catmen-je, lov. Endródy 
Ágoston. 4. Géczy Bélátló Boglyas a, lov. Géczv 
Béla. 5. Márton Károly Gábor-ja, lov. Géczy 
Béla. 6. Parázsó'Zoltán Hamislány-a. iov. fu, 
lajdonos. 7. Bertalan Béla Hindu ja., lov. tulaj, 
donos.

Hölgylovasok versenye: 7 induló. 1. Fáy. 
Halász Ida Fickó-ja, lov. tulajdonos. 2. Vere. 
bélyi Eleonóra Bóbitá-ja, lov. tulajdonos. 3. 
Géczy Nóra Elsőm-je, lov. tulajdonos.

vagyis nadályrakó, hólyaghuzó, mustár- 
tapasztrakó, krislélvozó borbély-seborvoss, 
vagyis fördőmestere hány magyari dénárokat 
fizetett Bártfa Városa íródiákjának a Fördőbe 
kiszállott lemémtelcn mennyiségű sörök 
hordója ára után. Mert a Nemes Tanács a sört 
ingyen adta a városi FeredŐházhoz, a hordó, 
kát azonban megfizettette a Mesterrel. A sör
ivás a fürdöző vendégek hizókurájához tar. 
tozván, a középkori magyar egészség fentar. 
tatása céljából igen felettébb javaltatott, ugy 
a tudós FördŐmester Ur, valamint egyéb 
neves külsőországi Magiszterek által, amint 
ez Dürer Albert egyik metszetén Is látható, 
melyen fejükön szalmából font fürdősapká. 
val, fördőmedencében ülve igen derekas sör
porciókat nyakainak egy öreg török sípos és 
egy ifjú hegedűs szivetderitő muzsikája 
mellett.

n különféle iparágak krízisével, majd így 
folytatja:

— Más időkben is voltak az Iparnak ha
nyatló konjunktúrái, de más időkben már 
a völgy legmélyén látni lehetett a gazdasági 
élet felfelé emelkedő vonalának biztató je
lét. Ma — őszintén bevalljuk — ereket a 
biztató jeleket nem találjuk sehol.

Külpolitikailag a helyzet bonyolultabb, 
mint valaha 

és belső gazdasági helyzetünket nézve épily 
kevéssé merünk a magyar mezőgazdaság 
helyzetét illetően optimista jóslásokba bo
csátkozni. Az elmúlt esztendő számunkra 
ennek a lehanyatló konjunktúrának, a gyár- 
iparcllenes hangulattal való küzdelemnek 
jegyében telt el. Ugyanakkor, amikor a napi 
gazdasági válság alámosta a gyáripari ter
melés alapjait, mikor a napi gondok, 9* 
üzemek fenntartása, a munkások foglalkoz- 
tatása az ipar minden anyagi, és eszmei taré
jét igénybevették, kellett szár fronton kül
denünk

a demagógia
minden eszközével felvonuló törekvések el
len. A sok sajnálatos jelenség dacára 
szűnik meg azonban bizalmunk, 
musunk, nmely arra ösztökél, hogy tovább 
élesszük a kazánok füzét, tisztán °*on.. * 
magyar paraszti észjárásnak az alapján, 
hogy

valahogy csak lesz, mert sehogy 
sohasem volt.

— Alapul ez a bizalmunk — folytatja * 
jelentés — az ország igénytelenségén, mun
kabírásán és azon, hogy a lobb belátás min
dig felülkerekedett, valahányszor a magyar 
a maga kárán tanulta meg a politikai szen
vedélyek és politikai rövidlátás pusztító 
hatásait.



Budapest. 1931 április 20 HÉTFŐI NAPLÓ 5

Megtámadták ás megvertek 
a sztrájktörőt a sztrájkotok

Három támadót elfogott a rendőrség
A HUngária-kÖruton a Peri-kenyérgyár 

közelében, szombaton estefelé öt sztrájkoló 
munkás súlyosan összevert egy sztrájk
törőt, aki a Perf-kenyérgyárban dolgozott, 
noha a régi munkások már napokkal ez
előtt sztrájkba léptek. A megtámadott ember 
segélykiáltásaira rendőrök siettek a hely
színre,

kiszabadították az össze-visszavert em
bert a támadók kezéből 

és az öt sztrájkoló közül hármat el is fog
tak. Kettőnek sikerült elmenekülnie.

Az ügyben megindult a rendőri nyomo
zás és ennek során megállapították, hogy

az öt nyinkás szövetkezett a támadás 
végrehajtására

és ezért magánosok elleni erőszak büntette 
címén indult ellenük az eljárás. Az előál
lított három embert

őrizetbe vették,
a másik kettő kézrekeritésére pedig megtet
ték az intézkedéseket.

Leugrott a második emeletről, 
az elsőn fennakadt, végül 
mégis lezuhant az életunt

Vasárnap délelőtt izgalmas öngyilkossági 
kísérlet játszódott le a Szigetvári-utca 25. 
számú házban.

A második emeleten lakó Marjay Ferenc 
40 éves kocsigyártómester, aki már hosz- 
szabb ideje sulyos idegbajban szenved, 
idegrohamot kapott, kirohant a második 
emeleti folyosóra s mielőtt hozzátartozói 
megakadályozhatták volna,

átvetette magát a korláton.
’A, második emeletről lezuhanó ember ru
hája csodálatosképpen

megakadt az elsőemeleti rácsban, 
úgyhogy pár pillanatig úgy látszott, hogy

a kocsigyártómestert meg lehet menteni.
A családtagok és a házbeliek kétségbe

esett sikoltozására a lakók közül többen 
odarohantak az elsőcmeleti korláthoz, hogy 
a rajta függő embert megfogják,

a rugkapálódzó életunt azonban köz
ben elszakította ruháját s az első eme

letről lezuhant az udvarra.
A szerencsétlen ember mindkét lába és 
jobbkeze eltörött, de sérülései nem életve
szélyesek, mert belső sérülést egyáltalán 
nem szenvedett.

A mentők Marjay Ferencet a Rókus-kór
házba vitték, ahol az orvosok gondos ápo
lás alá vették.

Ezek után került a Zsidókórházba Taglicht, 
ahol ugyancsak gondosan és szeretettel ápol
ják. A sulyos sérülések következtében az orvo
sok konstatálták, hogy

■ szerencsétlen ember teljesen megbénult, 
végtagjait nem tudja mozgatni s Idegrend
szerét is alaposan megviselték a sérülések 

és a hetek óta tartó betegeakedés.
Remélik, hogy a bénulást idővel tikerül meg
szüntetni. ez azonban még hosszadalmas orvosi 
gyógykezelést igényel.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap érdek
lődött a Zsidókórházban Taglicht Náthán álla
potáról és a következő felvilágosítást kapta:

— A beteg állapota valamivel javult, sajnos 
azonban, még hetekig fog tartani, amig gyógyul
tan hagyhatja el a kórházat.

Értesülésünk szerint egyébként
Taglicht Náthánt ujhól kihallgatta a rend

őrség a véres merénylet ügyében.
Rendőri bizottság szállott ki a kórházba ,ahol 
Taglicht részletesen jegyzőkönyvbe mondotta, 
hogyan látta a vérengzés lefolyását. Ez az első 
pontos és összefüggő vallomás, amelyet a sú
lyosan sebesült szemtanú a történtekről elmon
dott. Taglicht szerint

Zatloka Emil, a merénylő mérnök nem 
célzott pontosan senkire, hanem össze

vissza lövöldözött.
A vizsgálóbíró, aki Zatloka ellen elrendelte 

a vizsgálatot, ugyancsak ki fogja hallgatni 
Taglichtot és a merénylet többi tanúit.

Zatloka kihallgatására azonban csak akkor 
kerül sor, ha az elmeorvosi megfigyelés be

fejeződik.
Előreláthatóan azonban még hetekig fog tar
tani Zatloka megflgyelésfie. A merénylő

teljesen nyugodtan viselkedik a gyüjtőfog
ház megfigyelőjében

és szótlanul járkál fel-alá naphosszat a meg
figyelő zárkájában.

Hadik Béla gróf és Széchenyi 
Alice grófnő fényes esküvője 

Washingtonban
A pápa apostoli áldását adta az ifjú párra, Horthy Miklós 
kormányzó és Bethlen miniszterelnök táviratban üdvözölte 
őket — A> káprázatos nászajándékok közölt Hoover elnök 

felesege vagyontérö unikát küldött a menyasszonynak
Washington, április 19.

Gróf Hadik Béla tegnap vezette oltárhoz 
Széchenyi Alice grófnőt a washingtoni Szent 
Mátyás-templomban. Az csketési szertartást 

a pápai delegáius
végezte. A templomot ez alkalommal szőnye
gekkel és virágokkal díszítették fel. Az első ko
szorúslány Széchenyi Kornélia grófnő, az első 
vőfély gróf Széchenyi István volt. Koszorús
lányok voltak: Hadik Margit grófnő, Cantacu- 
zene Erzsébet hercegnő, Miss Dóra White, Miss 
Edith Eustis, virágos lányok: Széchenyi Szilvia 
és Nandine grófnők, a menyasszony húgai. 
Vőfélyek, vollak: Wydenbruck Vilmos, gróf Po- 
doskl Viktor, Árminé Deu>, Lawrence Mariin 
Firth és báró Schell Pál követség! attasé.

Az esketési szertartás alatt felolvasták Pacclli 
bibornok-államtitkár táviratát, amelyben kö
zölte, hogy

a pápa apostoli áldását küldi az Ifjú párra.
Azonkívül rengeteg üdvözlőtávirat érkezett 
Amerikából és Európából. Az ifjú párt távirati
lag üdvözölték többek között

Horthy Miklós kormányzó,
Frigyes királyi herceg és Izabella királyi her
cegasszony, gróf Bethlen István miniszterelnök 
és felesége és a kormány több tagja.

A nagyszámban megjelent rokonok, jóbará
tok és tisztelők soraiban ott volt többek között 
Hadik Margit grófnő, gróf Sztáray Gábor és 
gróf Széchenyi István.

Az ifjú pár sok értékes nászajándékot kapott, 
igy többek között

Mrs. Hoover a menyasszonynak Igen nagy
értékű, régi nyomású hétkötetes müvet 

ajándékozott,
John Howard Hinton történetíró müvét.

Gróf Hadik Jánosné gyémánt nyakéket és 
fülbevalót ajándékozott. Ezeket az ékszereket 
még Mária Terézia ajándékozta a menyasz- 
szonynak és a vőlegény egyik közös ősének. 
Gróf Hadik János művészi kivitelű 24 szemé
lyes herendi porcellánkészlelet, a menyasszony 
pedig szüleitől gyémántokkal és smaragdokkal 
kirakott karkötőt és fülbevalót kapott.

Az esketési szertartás után fogadás vólt, ame
lyen mintegy ötszázan vettek részt.

Taglicht Náthán, a dohány* 
utcai templomi merénylet 

áldozata teljesen megbénult
Zatloka Emil, a merénylő, higgadtan várja sorsát 

a gyüjtőfogház megfigyelőjében
Most múlott három hete a Dohány-utcai 

zsidótcmplomban történt megdöbbentő véreng
zésnek és egy hét múlt el azóta, hogy a véreng
zés halálos áldozatát: a 17 éves Róth Jenőt 
nagy pompával és részvéttel eltemették. A ször
nyű rcvolvercs merénylet alkalmával a kis Róth 
Jenőn kisül Taglicht Náthán 50 éves ügynök 
is súlyosan megsebesült. Taglichtot körülbelül 
kél hétig ápolták a Rókus-kórházhan sulyos 
sebével, mig néhány nappal ezelőtt Stern Samu 
udvari tanácsosnak, az izraelita hitközség el
nökének intézkedésére átszállították a Rókus- 
hói a Zsidókórházba. Közvetlenül az átszállítás

előtti napokban állott be a krízis a szerencsét
lenül járt ember állapotában és

éppen akkor, amikor Róth Jenő elhunyt, 
félő volt, hogy Taglicht Náthán sem tud 

megbirkózni betegségével.
A gondos orvosi gyógykezelés és odaadó ápo

lás következtében azonban szerencsésen múlt 
cl a krízis s bár Taglicht állapota igen sulyos 
maradt továbbra is,

sikerült mégis az élelveszedelmet elhárí
tani.

Női tavaszi kabátok 
Kosztümök 
Complék 
Ruhák .tb.

Olcsó árak!
Nyolc ember vacsorázott 
a veszett sertés húsából

A Pasteur-intézetbe szállították a sertéspaprikás áldozatait
Gyula, április 19.

CA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Góg Pál gyulaszabadi gazdálkodó 2. szá
mú tanyáján néhány héttel ezelőtt megveszett 
egy kutya, amelyik a gazda egyik hízásra be
állított sertését is megmarta. Góg Pál nem tett 
jelentést a veszett kutyáról, hanem azt elpusz
tulása után egyszerűen elföldelte. Közben a 
hízó disznót miskárollák és a kimiskárolt ré
szekből

az asszony paprikást főzött,
amiből azután Góg Pál. a felesége, négy gyer
meke, valamint Papp Sándor és Oláh Péter 
cselédje is megvacsoráztak. Néhány nap múlva 
a megmart sertésen is a veszettség tünetei mu
tatkoztak, amikor azután azt

lebankózták

és ugyancsak elásták.
Góg Pál ekkor már lelkiismeretfurdalást ér

zett azért, hogy elmulasztotta a kutya veszett
ségének a bejelentését és jelentkezett a várme
gyei állatorvosnál, aki

felboncolta a sertést és megállapította, hogy 
az veszett volt.

A polgármester intézkedésére mind a nyolc 
embert, akik a paprikósból ettek,

felszállltolták Budapestre a Pasteur-inlé- 
zetbc.

.4 két munkás állapota nagyon sulyos. A 'Pas- 
feur-íntézetből kapott felvilágosítás szerint az 
egész család kezelés alatt van, de állapotuk 
nem életveszélyes és sikerülni fog őket hosszabb 
kezelés után megmenteni a végzetes vacsora 
következményeitől.

ROMSICH TIVADAR
az amerikai álorvos ellen házasságszédelgés 

miatt körözölevelet adtak ki
A kalandoséletü Romsich eltűnt a toloncházból való 

szabadonbocsátása óta
A budapesti királyi büntetőtörvényszék 

nyomozólevelet adott ki Romsich Tivadar 
amerikai állampolgár ellen, akit

csalás
elkövetésével gyanúsítanak.

Romsich Tivadar nevét jól ismeri a kö
zönség. Tavaly majdnem az egész esztendőn 
át foglalkoztatta a nyilvánosságot ennek a 
kalandos és titokzatos életű embernek az 
ügye-

Romsich Tivadarra egy razzia során 
akadtak a detektívek, Pesterzsébeten egy el
hagyatott pincében. Romsich

orvosnak mondotta magát.
Gyanús volt és a toloncházba került. Hóna
pokig tartó nyomozással szedtek össze 
annyi adatot, amennyiből kiderült, hogy 
Romsich nem orvos, hanem

szakács.
De volt már esztergályos és egész sereg 
más foglalkozása is volt. Magyarországra 
bizonytalan céllal jött Amerikából.

Hónapokig tartott a vizsgálat, megkeresé- 
sések, akták cirkuláltak

Budapest és Washington
között, mig végül is Romsichot kiengedték 
a toloncházból. Cgy látszott, hogy ezzel be
fejeződik az amerikai ál-orvos magyar
országi szereplése, de nem igy történt.

Romsich Tivadar még mielőtt a tolonc

házba került volna, mint Amerikából láto
gatóba hazaérkezett magyar orvos szerepelt. 
Ebben a szerepében megismerkedett a Hu
nyadi-tér 10. számú házban lakó Schurek 
Károlynéval és a leányával. Az uriasszonyl, 
megtévesztette, azt mondotta, hogy

Amerikában földbirtoka van, 
rövidesen nagyobb összeget kap postán és 
ezzel a mesével sikerült neki elérni, hogy 
hosszú időn át teljes ellátást kapott Schurek* 
nétól — hitelbe. Romsich még azzal is te
tőzte a dolgot, hogy vonzalmat mutatott 
Schurekné leánya iránt és

megígérte, hogy feleségül veszi.
Közben azonban Romsichot leleplezték, a 
toloncházba vitték és a házasságból termé
szetesen semmi se lett, éppen úgy, amint 
az ellátásért járó összeget sem fizette ki.

A becsapott Schurekné feljelentést tett 
Romsich ellen. Az eljárás megindult, de 
mire tárgyalásra került a sor,

Romsich kiszabadult
n toloncházból és a tárgyaláson — nem 
jelent meg. Egy detektív jelentkezett a biró 
előtt és jelentette, hogy Romsichot

nem lehetett megtalálni, 
nincs bejelentett lakása.

A tárgyalást ezért elnapolták és a törvény
szék most elrendelte Romsich Tivadar kö
rözését.

Többet, jobbal, szebbet, mint eddig?

TIXGSRAM BÁRIUMCSÖVET
minden rádiókészülékbe.
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Három magyarországi tanúja 
lesz holnap a düsseldorfi rám 

bUnperáneh
mit mondott Kürtén Scherr ROza munNásnünok ás hogyan 

találták meg a város kalapácsot
Nemcsak Németországot, hanem egész 

Európát nnpok óta óriási irgalomban tartja 
tir n pórját ritkító főlárgvnlás, amelynek 
sorún a düsseldorfi rém: Kiírtén Péter felel 
borzalmas tetteiért. Néhány nap múlva Íté
lethozatalra kerül a sor ebben a szörnyű 
perben, addig azonban még igen érdekes 
irmukihallgatások lesznek.

Érdeke*, hogy
a jövő hét folyamán sorra kerülő tanuk 
között bárom olyan Is akad, akik Buda
pestről. Illetve Vecsésrfil utaztak cl 

Düsseldorfba,
J agy lanunallornást tegyenek ebben a döb
benetéi bünperben. A három magyarországi 
l.niu közül az egyik Scherr Róza szövőgyári 
ii unkúsnő, aki 1924 őszén együtt dolgozott 
Kürtén Péterrel egy németországi gyárban. 
'Az intelligens szövőmunkásnő

munkafelügyelő volt abban a gyárban, 
ahol Kürtén a raktárunknak segédke

zett.
Scherr Róza előtt Kiírtén löbbizben igen 
érdekes kijelentéseket tett arról, hogy

a gyilkosság nem bűn, ha nz ember 
érzéseinek nem tud parancsolni.

Scherr Róza különben nrról is tanúvallo

Válni akart feleségétől, mert első 
ura neve alatt folytatja üzletét

AKuria elutasította keresetét
Ezt a kérdési döntötte el legutóbb hozott 

érdekes itélelébcrt a Kúria Wexzlcrmayer-innfi- 
esi. A keresetet a férj indította felesége ellen 

előadta alt, hogv nz asszonynak az egyik 
budapesti csarnokban árubódéja volt. Amikor 
íöviddel n házasság megkötése után nézet élté- 
lések merültek fel közte és felesége között, az 
asszony ezen nz árukódén táblát függesztett ki, 
nmelyen nz a felírás állott, hogy

■ bódé özv. SzUcsné tulajdona.
•Szűcsnek hívták ugyanis nz asszony előbbi fér
jét, akitől az asszony elvált. Hasonlóképpen 8 
házban is, ahol laklak, az asszony a lakók név
jegyzékében magát özv. Szűcsijének tüntatle fel. 
A férj szerint ez az eljárás nyilván az ő leki
csinyítését célozta, mert nem lehet semmikép
pen sem megindokolni azt, hogy férjes asszony 
n házasságkötés ellenére, miért használja előző 
férje nevét, pláne, miért tüntesse fel magát őr- 
prpgneif, amikor ar előző férj még él és a régi 
házasság nem haláleset folytán, hanem válás 
következtében szűnt meg. A feleség köteles a 
férjet tisztelni és minden olyan dolgot mel
lőzni, ami ura lekicsinyítésére vezethet. Mint
hogy az asszony ezt elmulasztotta, felfogása 
ezerint a válót kimoAdására okot szolgáltatott. 

mást fesz majd a düsseldorfi törvényszék 
előtt, hogy Kiirtennek többi zben epileptikus 
rohamai voltak.

A másik kél tanú: IVrunn József és Ka
roly — testvérek, akik legutóbb Vecsésen 
laktak. Egyikük villanygyári telepfelügyelő, 
a másik pedig műszaki rajzoló. A Wrenn 
fivérekről a nyomozás során megállapítot
ták, hogy mint

amatőr nyomozók vettek részt abban 
a bajszában, amely annakidején Német
országban megindult a düsseldorfi rém 

felkutatására.
A Wrenn fivérek voltak azok, akik egy ki
sebb embercsoport élén megtalálták Kiírtén 
Péter egyik gyilkosságának véres eszközét: 
a letört fejti kalapácsot, amellyel a rém ál
dozatát agyonverte. Németországból Wrenn 
József mint szakmunkás az egyik budapesti 
elektromos gyárba került és fivére is vele 
jött ugyanoda alkalmazásba. Néhány hó
nappal ezelőtt azonban alkalmaztatásuk 
megszűnt,

visszatérlek hát Németországba 
és tanúvallomásukra minden valószínűség 
szerint a düsseldorfi rém bünpörének mai 
vagy holnapi főtárgyalási napján kerül sor.

A nö a bíróság előtt beismerte azt, hogy úgy 
üzleti körében, mint otthonában magát özv. 
Szücsnének tüntette fel, azonban azzal érvelt, 
hogy piaci árus, akinek régebbről megalapo
zott üzleti összeköttetései voltak. Valamennyi 
ismerőse, azok a vevői is, akikből élt, öl Szétes
nének ismerték, bódéjában, lakásán is mindig 
ezen a néven érintkeztek vele. Részéről tehát 
nem a bosszantás szándéka forgott fenn, ami
kor volt férj-, nevét továbbra is használta, ha
nem egészen egyszerűen,

üzleti érdekel követelték meg
.azt; hogy még mindig régi nevén szerepeljen. 
Tiltakozott az ellen, hogy a házasságot ezen az 
alapon a bíróság az ő hibájából felbonthassa.

A Kúria ar érdekes ügyben az asszonynak 
adott igazat és a keresetet elutasította. Ar ítélet 
indokolása szerint a feleségnek az iratokból ki
tűnő magatartása nem a férj megbecsülésének 
megsértésére irányult, hanem csupán üzleti ér
dekei védelmében fordult n nő ehhez nz eszköz
höz. Rontóok csak szándékosan sértő cseleke
det lehet, már pedig a legfelsőbb bíróság az 
asszony részéről a sértési szándékot fennfo
rogni nem látta és ezért a házasságot az ó hi
bájából fel nem bonthatta.

MAGYAR SZÍNHÁZ
HANS MOSER 1 
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Krizsala Ferenc piarista 
tanár tragikus halála

Templomba indult és közben hirtelen 
meghalt a fiatal pap

Vasárnap délutáif 3 órakor temették a ke- 
repesi temetőben dr. Krizsala Ferenc pia
rista atyát, a piaristák nagykanizsai gimná
ziumának tanárát. Krizsala Ferenc dr. tra
gikus körülmények közölt halt meg. A 
Nagykanizsán köztiszteletben álló tanár
papot

meghívták Vácra, 
hogy ott tartson lelkigyakorlatokat.

Krizsala Ferenc dr. el is utazott iVácra. 
Meglette az előkészületeket a lelkigyakor
lathoz és a minap a templomba indult. Út
közben azonban

hirtelen rosszul lett, agyvérzést kapott

Mára már tiszta lesz a víz ~ 
ígérik a Vízmüveknél

Zavarok a vízvezetéki főcsövek tisztítása miatt
Vasárnap reggel az a kellemetlen megle

petés érte a főváros lakosságát, hogy a víz
csapok sötétbarna vizet szolgáltattak. So
kan órákon keresztül folyatták a vízcsapot, 
mert azt hitték, hogy a vízcsappal közvet
len összeköttetésben lévő csőben halmozó
dott csak fel a rozsdaszinü viz, de rájöttek, 
hogy bizony bármeddig marad is nyitva a 
csap,

a víz egyformán sötélszínü, zavaros 
marad.

Különösen az Erzsébetvárosban és a Teréz
városban volt sok panasz a rozsdaszinü víz 
miatt, de a pesti oldal többi kerületeinek 
igen sok berházában is ilyen vizet szolgál
tattak a csapok.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
délután érdeklődött

A Budapesti Nemzetközi Vásár utazási kedvezménye
Május 4-ének hajnalától érvényes a vásár 50 százalékos 

utazást kedvezménye

és összeesett.
Vácról autón Budapestre hozták és az Iraal- 
masok kórházában helyezték el, de hiábavaló 
volt a gondos ápolás, segíteni már nem lehe
tett rajta és

a 32 esztendős Krizsala Ferenc dr. ki- 
szenvedett.

Halála egész Nagykanizsán mély részvétet 
keltett és Eberhardt Béla tankerületi főigaz
gató vezetésével számosán érkeztek Nagyka
nizsáról Budapestre, hogy elkísérjék utolsó 
útjára a tragikus végű dr. Krizsala Feren
cet.

a Székesfővárosi Vízmüveknél, 
ahol a következő felvilágosítást kapta;

— Már tegnap bejelentettük a közönség
nek, hogy a. főcsövek tisztítási munkálatai
nak következtében barna, sötét vizet szol' 
gáltatnak a csapok és előre is elnézést kér
tünk emiatt a közönségtől. A csövek tisztí
tása már befejezés előtt áll és

reméljük, hogy hétfőre már tiszta lest 
a viz legtöbb helyütt.

De azokban a házakban is, amelyekben hét
főn még sötétebb vizet adnak a csapok, 

etfy-két nap múlva okvetlenül rendben 
lesz a vízszolgáltatás.

Ezeket mondották a Vízmüveknél s a kö
zönség most — miután egyebet aligha tehet 
— várja a tiszta vizet.

Ezer pengős

hirdetési versenypályázat

FF

A Hétfői Napló
minden hirdetője május 9-lg vehet részt a 
Nomzetközl Vásár hirdetési versenyében

A Budapesti Nemzetközi Vásár rendezősége 
ezer pengős pályadijat tűzött ki arra a hir
detésre. nmely a Budapesti Nemzetközi Vá
sár megnyitását megelőzően, a mai naptól 
fogva, a vásár megnyitásának délelőttjéig, 
máján 9-élg, valamelyik nngy budapesti napi
lapban, hétfő reggeli lapban megjelenik éa 
agy szöveg* mint tipográfia* valamint Ötlet 
szempontjából a legmegfelelőbben szolgálja 
na Illető cég, a eég szakmája és a Budapesti 
Nemzetközi Vásár kollektív propagandájá
nak együttes érdekét. A pályázatban a 
Hétfői Napló minden hirdetője, aki aa idei 
Nemzetközi Vásár kiállítója lesz, résztvehel. 
A versenyben való részvétel nincsen különös 
feltételekhez kötve, a vásár irodája május 
9-éig naponta figyeli és összegyűjti a hirde
téseket, de azért nem árt, ha a klállitő cég 
hirdetésének,megjelenése után a kitépett tel
jes ujságoldalt a vásárirodának beküldi. A 
pályadíj odaítélését pártatlan zsűri végzi, 
amelyben a vásár képviselőin kívül részt- 
vesznek a legkitűnőbb magyar reklámhirde
tési szakemberek, de képviselve lesznek 
abban a kiállítók la. A Hétfői Napló hirde
tőinek a kiadóhivatal szolgál díjmentesen 

szaktanácsokkal.

Május 9-én nyílik meg a Budapesti Nemzet
közi Vásár, nmely Magyarország legnagyobb 
kollektív Ipari propagandája, amellett, hogy 
Budapest legnagyobb idegenforgalmi eseménye 
is. Szinte egyedülálló az a szervezel, amelyet a 
Budapesti Nemzetközi Vásár vezetősége rész
ben az utóbbi feladat helyes megoldása érde
kében 4 világrészben felállított. Példás a vásár
ral járó utazási kedvezmények hálózata is. 
amely ma már 21 állam területén 56 közleke
dési vállalatra terjed ki. A vásár összes ked
vezményei — mint ismeretes — a „vásárigazol- 
vány"-hoz vannak kötve. Ez az igazolvány mn 
mór valóságos „pasié partout", mert felmuta
tója tényleg Helsinkitől Kairóig és Párizstól 
Bagdadig: vasúton, tengeren, a Dunán, leg
újabban pedig még az Európát már keresztül- 
kasul szelő legkülönbözőbb repülőgépjerato- 
kon is 15—50% tg terjedő jegykedvezményben 
részesül. Fokozza a kedvezmény értékét 
még az Is, hogy nz érdekelt államok túlnyomó-' 
résre lényeges viznmkedvezményt, sok esetben 
pedig teljesen díjtalan átutazást vízumot enge
délyeznek a vásárigazolvány ellenében-

A vásárigazolvány által bizlositott 5ó%-oa 
mngynr utazási kedvezmény már mójus 4-ének 
hajnalától kezdve érvényes. A közönség ettől 
az időponttól kezdve május 111-ának 9 órájáig 
indulhat kedvezménves jeggyel Budapestre. A 
visszautazásra az 50%-os kedvezmény május 
9-ének délutánjától, belföldiek részére május 
23-ának élféljélg érvényes. A külföldi vásár- 
látogató közönség még 2 nappal tovább marad
hat Budapesten, mert számára a visszautazás 
kedvezménye május 25-ének éjféljéig marad 
érvényben.

A vásár vezetősége ez évben minden egyes 
vósárigi’zolvAnyhor u. n. kedvezményfüzetel 
csatol.-E füzet sfelvónyel jogot biztosítanak n 
vásárigazolvány felmutatójának arra, hogy 10 
—50%-ig terjedő kedvezménnyel válthassanak 
jegyet r budapesti állami színházakba, számos 
magánszínházba és mulatóhelyre. Érvényesek 
ezek a kedverménvszelvénvck Budapest ma 
zenmaihn, n királyi vár és n parlament meg
tekintésére. a Margitszigetre és Budapest híres 
Állatkertiébe.

A vásárigazolvány, amely egyébként állandó 
belépőjegyül Is szolgál a vásár területére, ma

Tekintse meg FBIdrw Róla

Vlctorla BÚTOR -szalónjái 
V ilmiea vaAasár-at *, óriást vAlaesiM • Réesietra is

már a belföldön és n külföldön egyaránt min
denütt beszerezhető. Ara Magyarországon 3.20 
pengő, a külföldön pedig 4.— pengő. Vásár
igazolványt árusítanak a vásár tiszteletbeli 
képviseletei é.s azok álképviseletei.

Küldölíséfl kéri a miniszter
elnököt a közgazdasági egyetem 

mezőgazdasági fakultásának 
Debrecenbe való áthelyezésére

Debrecen, április 19.
<A Hétfői Napló tudósítójának tciefonjelen- 

tése.) Debrecenben és a Tiszántúlon nagvobb- 
szabásu mozgalom indult annak megvalósítása 
érdekében, hogy a budapesti közgazdasági egye
tem mezőgazdasági fakultását a debreceni tu
dományegyetembe olvasszák be. Különböze 
intézmények már állást foglaltak ebben ar 
ügyben s most a Tiszántúli Mezőgazdasági Ka
mara is bekapcsolódott ebbe a mozgalomba.

Mint értesülünk, a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara részéről holnapután, szerdán nagyobb- 
számú küldöttség utazik fel Budapestre, báró 
Vág László vezetésével.

A küldöttség gróf Bethlen István minisz
terelnököt keresi fel » arra fogja kérni, 
hogy a mezőgazdasági fakultásnak a deb
receni egyetembe való beolvasztását való

sítsa meg.
A mozgalom vezetői remélik, hogy rövidesen 
sikerül a mezőgazdasági fakultást a debreceni 
egyetemre áthelyezni. _

Konyha-EIOszoba
Uohény-nlra 28 Kazinczy n. tank

áruházamban terrelönjöeeli. 
ben beszerezhetik ró»iletre >(BútorokHidas Bertalan
VI’. WAr-olv.lrt1rrtt1.es*

AZ IDŐK JELE
SZENT ISTVÁN BÚTORCSARNOK XIW5?a
megkezdte olcsó batorárasitását csekély kavi r»l»l*tr>
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A miniszter
elnök jubileuma

Bethlen István gróf miniszterelnöksége 
tízéves fordulójának ünneplése — bár
mennyire is el akart a miniszterelnök há
rítani minden ünneplést — egvre nagyobb 
arányokat ölt és most inár napok óta

a világsajtó Is hosszabb cikkekben fog
lalkozik a nevezetes évforduló alkalmá

ból
a miniszterelnök külföldön is ismert is 
nagyrabccsült személyivel.

Az európai és amerikai sajtó nagyszabású 
méltatásának visszhangjaként, a posta zsák
számra viszi a miniszterelnöki palotába az 
üdvözlőlcvcleket és táviratokat, aminthogy 
egymásután érkeznek meg a külföldi kor
mányok meleghangú üdvözlő iratai is a mi
niszterelnökhöz. A német és olasz kormány 
meleghangú Írásai mellett, az osztrák, a 
bolgár, török és az észt kormány is elkül
dött® szerencsekivánatait a magyar minisz
terelnöknek.

Az egységcspártban
kedden este pártvacsora keretében ün

nepük a miniszterelnököt, 
amikor Pestiig Pál, az egységespárt elnöke 
tartja az üdvözlőbeszédet és átadja a mi
niszterelnöknek a párt emlékalbumát, amely 
egyrészt a párt tagjainak arcképét tartal
mazza. másrészt Bethlen István miniszterel
nökségének tízéves történetét ismerteti.

Ugyanitt a pártban fogadja a miniszter
elnök a vidéki küldöttségeket is, közöttük 
Szentes város nagyobb küldöttségét, amely 
a díszpolgári oklevelet adja át a miniszter
elnöknek.

Krátky István polgármester vasárnap 
Nagykanizsa közönsége nevében hódoló táv
iratot intézett gróf Bethlen István miniszter
elnökhöz, tízesztendős jubileuma alkalmá
ból. A táviratban Nagykanizsa háláját és 
hódolatát fejezi ki a miniszterelnöknek 
nemzetmentő munkájáért.

— Enyhe idő. Vasárnap tavasziasan eny
he volt az időjárás, bár csaknem egész nap 
he volt borulva és rövid ideig az eső is sze
melt. A Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerint enyhe idő várható, északon és nyu
gaton felhőzettel és esőhajlammal, délen és 
keleten azonban derűit marad az idő.

— A kormányzó vadászaton. Zalaeger
szegről jelentik: Szombaton Horthy Miklós 
kormányzó Széchenyi Emil gróf lábodi bir
tokára érkezett, ahol vasárnap délelőtt részt- 
vett az őzbak-vadászaton. A kormányzó va
sárnap délután visszautazott Budapestre.

— Elgázolt az autó cgy kisleányt. Ar Aréná
ul 59. számú ház elölt vasárnap délelőtt a Bp. 
28-883. rendszámú auló, amelyet Csaszó István 
soffőr vezetett, elütött egy kisleányt, aki az út
testen akart átszaladni közvetlenül az automo
bil előtt. A szerencsétlen gyermek sulyos töré
seket és zuződásoknt szenvedett, úgyhogy a 
mentők teljesen eszméletlen állapotban vitték 
a Madarász-utcai kórházba. A rendőrség meg
állapította, hogy a szerencsétlenül járt kisleány 
Müller Márta hat éves tanuló, aki szüleinek 
Fóti-ut 32. számú lakásában lakik. A nyomozás 
megállapítása szerint a szerencsétlenséget a 
kisleány okozta, aki hirtelen leszaladt a járda 
ról és valósággal nekirohant az automobilnak

■ — Zsitvay Tibor Igazságügy-miniszter 
Ilajduhadbázán. Vasárnap délelőtt Maday 
Gyula országgyűlési képviselő beszámolót 
lartott, amelyen megjelent Zsitvay Tibor 
igazságügyminiszter is, aki hosszabb beszéd
ben ismertette a kormány működését. Meg
emlékezett arról, hogy vannak, akik azt ál
lítják magukról, hogy Nagyatádi lobogójá
val indulnak a harcba s máról-holnapra 
megvalósítják azt, ha uralomra jutnak, amit 
a kormánypárt. Nem uj pártokra van szük
ség — mondotta Zsitvay —. hanem a meg
kezdett munka kitartó folytatására és azzal 
fejezte be, hogy érik a vetés, amely alá 
gróf Bethlen István szántott s eljön rá a 
magyar aratás. Szabó Sándor és Jánossy 
Gábor mondottak még beszédet s ezután a 
beszámoló gyűlés végeiért.

— Harc a keselyűvel a levegőben. Álla- 
habodból jelentik, hogy Bibescu román her
ceg állapota — saját kijelentése szerint — 
lénygesen javult. Az egyik pilóta elbeszélte 
a baleset részleteit. Körülbelül 7000 láb ma
gasságban dühösen vijjogó óriáskeselyű 
csapolt le a génre. Gyors lebukással sikerült 
a támadást elkerülni de a felbőszült ma
dár újból nekirépiilt a génnek, amelynek 
balszárnyát összeroncsolhi. A harcban a ke
selyű is elpusztult. A pilóta csak a legna
gyobb nehézségek áfán tudta a jobbszár
nyától megfosztott gépel továbbvezetni és a 
eszálláshoz alkalmas helyet keresni. Le
ereszkedés közben a gép veszedelmesen 
inogni kezdett, majd egy’ dombot érve fel
borult és benzintartálya meggyulladt.

— A karcagi választás. Karcagról jelen
tik: Vasárnapra volt kitűzve a Csontos
Imre halálával megüresedett karcagi man
dátumra a szavazás. Mivel azonban a szük
séges ajánlásokat csupán Vitéz Kenyeres 
János ny. őrnagy, az egységespárt jelöltje 
nyújtóit be, a választás elnöke egyhangúlag 
öt jelentette ki a karcagi kerület képviselő
jének.

— Siisdi Sándor: Megtalált ut. Sását Sándor, 
a tehetséges fiatal iró, negyedik regényével lé
pett az olvasóközönség elé. Uj munkájában 
cgy parasztflu életét mondja cl, aki városi em
berré; úrrá lesz és a szenvedések, n gyötrelmek 
utján át ismét visszamegy a falujába. A Meg
talált vt Sását Sándornak kétségkívül a leg
szebb, a leghibátlannhh regénye. Az első oldal
tól az utolsóig érdekfeszitő események, nem 
mindennapi történések bonyolódnak benne, 
amellett olyan egyéni meglátásuak ezek és a 
stílus olyan zökkenődén pazarsngúval megörö
kítettek, hogy nemcsak az olvasónak, de a leg
szigorúbb kritikusnak is gyönyörűségére szol
gálnak. Sását Sándor uj regényét a Singer és 
Wolfner könyvkiadó adta ki ízléses, csinos ki
állításban. (-dn)

MÉG CSAK 2 NAP! 
Ma hétfőn és kedden!

Saját műhelyemben készült 
divatos férfiöltöny vagy fel
öltő, remek szabás és kivi
telben íSO- — pengő, László 
Lajos férfiruhaáruházában, 

Vilmos császár-ut 40. Vidékre 
minták' bérmentve.

— Csendőrszuronyok elől a halálba. Gyu
láról jelentik: Tót ka Sándor harmincötéves 
gyomai lakost lopás gyanúja miatt két 
csendőr kísérte. A Kőrös-hidon haladtak 
végig, amikor egy autó jött a hídon keresz
tül és nbban a pillanatban Tótka elugrott a 
csendőrök mellől és a hid karfáján keresz
tül belevetette magát a Kőrös hullámaiba. 
Hiába próbálták kimenteni, nyomtalanul 
eltűnt a vízben és csak egy negyedóra múl
va vetette ki a viz a gyomai főszolgabíró 
hivatala előtt a hulláját.

— Betörés fénye* nappal. Vakmerő betörést 
kísérelt meg vasárnap délben 2 órakor Babits 
József 25 éves szerelő. Amikor a legnagyobb volt 
a forgalom a Ferenciek terén, Babits felnyitotta 
a Ferenciek tere 2. számú házban levő Ransch- 
burg-(é\e könyvkereskedés utcai ajtaját, beha
tolt az üzletbe, feltörte a pénztárfiókot és onnan 
19 pengőt és egy csomó bélyeget magához véve, 
menekülni igyekezett. Közben azonban a házbe
liek észrevették a betörést, utána iramodtak a 
menekülő férfinek és izgalmas hajsza után si
került is elfogniok. Babits Józsefet előállították 
a főkapitányságon, ahol azonnal letartóztatásba 
helyezték.

— Megjelentek a Gutenberg-lexlkon újabb 
kötetei. A Gtitenberg lexikon két újabb kö
tete hagyta el most a sajtót. Ez a két könyv 
most már a második és harmadik kötete a 
a nagy sorozatnak, amely az eddigiekből 
Ítélve, széles skáláját öleli fel a különböző 
tudnivalóknak és valóságos tárházát adja az 
ismereteknek. A Gutenberg lexikon most 
megjelent két újabb kötele bizonyítéka an
nak, hogy a lexikor anvagát szakértő kezek 
jól és gondosan válogatták össze.

A legkellemesebben üdülhet

BALATOHFÜREDEH
a fürdőlgazgatósAg épületeiben nagyon 
előnyös előszezoni árak melletti

A nólladókhan enyiiati penzió fitt »
(lattan, átteesáe) ................................. t*

A azanatórlumban egyheti penzió QU ■>
(lakát. ótkexaal ........................... ...... P «U."

Revoiuerharcot vívott egymással 
Két testver foidbirtokos

Telem Artúrt sulyos serUiesekKei száiiitottáK Kórházba
Zalaegerszeg, ápr. 19.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Megdöb
bentő családi dráma játszódott le Balaton- 
tényé községben, ahol Teleki Andor és Ar
túr földbirtokosok között

rcvolveres tűzharc
folyt le. A két testvér régóta ellenséges vi
szonyban áll egymással, különböző anyagi 
természetű nézeteltéréseik egészen el mérge
sítették a viszonyt közöttük. Bár kezdetben, 
apjuk halála után, együtt gazdálkodtak a 
közös birtokon, legutóbb külön költöztek.

Ma délelőtt Teleki Artúr elment fivéré 
hez, hogy vele különböző vitás gazdasági 
szerszámok szétosztására vonatkozóan 
egyezséget kössön. Mikor fivére közeledni 
látta,

előkapta revolverét és háromszor rálőtt

— A debreceni ügyvédi kamara n törvény
kezés egyszerűsítése ellen. Dedreeenből jelen
tik: Az itteni ügyvédi kamara vasárnap délelőtt 
tartotta ezévi közgyűlését, amelyen nr. évi je- 
ler’ések felolvasása után több felszólalás hang
zott cl a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 
törvények azon intézkedései ellen, amelyek az 
ügyvédlársadalomra sérelmesek. A felszólalók 
arra kérték a kamarát, hogy a sérelmek orvos
lása érdekében lépjen érintkezésbe az illetékes 
tényezőkkel.

— Halálozás, özvegy lipovnnki Llpovnoezky 
Gyuláné született Körmendy Paulin életének 
91-ik évében végelgyengülésben meghalt. Te
metése hél főn délután 4 órakor lesz a farkas
réti temető halottasházából.

— A Kőbányai Frontharcos Szövetség zászló- 
szentelése. Vasárnap délelőtt as alfák fel nz Or
szágos Frontharcos Szövetség kőbányai csoport
jának zászlóját a Szent László-léren- A zászló
anyai tisztet Özv. Endrédy (rabomé lótta cl. 
majd vitéz Mándoky Sándor tábori főcsperes 
rövid ima kíséretében felszentelte a zászlót. 
Nagyhatású beszéde után Takdch-Tolvay gróf. 
vitéz Martsekényl Imre beszéllek és Hatolkay 
Kázmér református lelkész, Maiba Vilmos evan
gélikus, Csiky Gábor unitárius lelkészek és 
Kálmán Ödön dr. főrabbi megáldották a zász
lói.

— Tűz pusztított a temesvári főpostán. Te
mesvárról jelentik: A főposla épületében vasár
nap tűz ütött ki. Szerencsére még ideje korán 
észrevették a veszedelmet s nyomban hozzá
láttak az oltási munkálatokhoz és sikerült a 
tüzet lokalizálni. A dohányraklárban azonban 
ahol a tűz kiütött, az ott felhalmozott dohány
áruk cgyrésze elhamvadt. A kór nagyságát még 
nem állapították meg. A vizsgálat megindult.

Hétfőn, kedden és Szerdán kedvezményű

Ionian^

Teleki Artúrra.
Az első golyó a fején érte földbirtokost, 
úgyhogy vérző fejjel,

eszméletlenül rogyott össze.
A másik két golyó már a földön fekve érte 
és lábába fúródott. A zalaegerszegi mentők 
sulyos sérülésekkel szállították kórházba a 
testvérvillongás áldozatát.

A megdöbbentő drámáról természetesen 
a csendörséget is értesítették. A kővágóőrsi 
csendőrök hamarosan megérkeztek a hely
színre és

letartóztatták Teleki Andort,
aki védekezésében azt adta elő, hogy fivére 
támadt először rá revolverrel. A nyomozás* 
bán a zalaegerszegi törvényszék soros vixtu 
gálóbirája is resztvesz, aki vasárnap kiszól* 
lőtt Balatontcnye községbe.

— Egy vasúti tisztviselő súlyos szerencsét* 
lensége Püspökladányban. Debrecenből jejen« 
tik: Vasárnapra virradó éjszaka a püspökladá
nyi vasúti állomáson Hanya Árpád vasúti tiszt* 
viselő fel nknrl lépni a mór induló biharkrresz- 
lesi személyvonatra. Ilunya a vonatról lezuhant 
és olyan szerencsétlenül esett le, hogy a vonat 
mindkét lábát lemetszette. Életveszélyes sérü
lésekkel szállították a debreceni klinikára.

Filmpremierek
A CÁR PARANCSÁRA

Az l’fa-Szinház kedden rendkívül érdekes 
premiert ad, amelynek hősnője I. Katalin 
cárnő. A pompás német film Katalin cárnő éle
tével foglalkozik és remek, izgalmas jelenetek 
során mutatja meg, hogyan lesz az egykoti 
markotánvosnőből n minden oroszok cárnője. 
Ami a filmet külön jelcntöségcssé teszi, az Lil 
Dngover, aki Katalin cárnő életre tényét olyan 
színes és fordulatos szereppé formázta önmaga 
számára, hogy csak csodálattal lehel beszélni 
Európa legszebb, legfinomabb és legtökéletesebb 
filmsztárjáról.

CHAPLIN
nem kerül más filmszínházban színre. A 
Kamara-filmszinház játssza a szezón vé
géig, amelynek igazgatósága annak közlé
sére kérte a Hétfői Naplót, hogy* mindenféle 
tendenciózus hírek, amelyek azt célozzák* 
hogy a Kamara-filmszinházon kívül a Chap* 
lin-film máshol is szinrekerülhct, nem fe
lelnek meg a valóságnak. A Cbnplin-filmeí 
változatlanul nagy érdeklődés kiséri a kői 
zönség részéről, úgy, hogy mivel minden 
előadás zsúfolt házak előtt zajlik le, aján
latos jegyekről előre gondoskodni.

Paplan-, Takard- és Asvnemti- 
osztályalnk szerda estis 

a klflzete'.l összegek feléről vásárlási utalványt adnak vissza. 
A vásárlást utalvánnyal többi osztályainkon bármi vásárolható.

la.ttóraó' Kloth Paplan mlnflkét o«Jaiía «a»«n*ihaw> . . ti.** rn*k 
<7.00 t Virágoz Klnth Paplan snryot klvlitlbaa ó.n* « 
*0.00 < Vfakoea-üel.vemhrokkt Paplanok tel MMw. t*.4* <
S.IO < Kockóa Flanellakaró teoxiM cm napytirbaa a.ia 
a.ao « virágot Flaneltakaró gjrMirtal miaukkal 
7.20 • PM-»lanlrpe<lűhurat 120x170 cm merelbea 
n. i Nagypórna, io pemntvutonból— ... ... — — 
l.BO • Klepórna. ló pamotTíaaonból .

Éten Irrdvrrmény .hlmrett átykéarletetnken ailntén veaatkeetk. 

FENYVES Ca'vii-tír 7. Andríssy-ut 4.
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Boxertámadás 
az utcán

Báró Wimpífen és báró Wasmer 
aiiérja

Különös inzultus ügyében tett szombaton 
e«tr feljelentést a főkapitányság központi ügye
letén báró W'impffrn Ivón, a Magyar Távirati 
Iroda munkatársa.

A 23 éves, fiatal báró bekötözött fejjel jelent 
meg a rendőrségen s elmondotta, hogy hat óra 
tájban a Vilma királynő-uton haladt, amikor 
ösozetalólkorott báró Wasmer Jánossal, aki a 
Hermina ul 35. számú házban lakik és akivel 
•■gy régebbi ügyből kifolyóan haragos viszony
ban állott. Báró Wasmer odalépett báró 
Wimpffenhcz és magyarázatot kért tálé. A kö
vetkező prreben pedig

valami kemény tárggyal állítólag boxerrel, 
fejbevág*.

Wimpffen Iván báéó vérbeborult fejjel esett 
össze az utcán. A mentők s közeit Fasor-szana
tóriumba vitték, ahol bekötözték sebét, de nem 
tudták pontosan megállapítani, hogy az ütés 
müven tárgytól eredt. Báró WlmpfTen sebe nem 
volt súlyos, bekötözése után a rendőrségre 
sietett és megtette a feljelentést támadója ellen.

A rendőrség nz ügyben a nyomozást megin
dította. Hétfőn délelőtt fogják kihallgatni báró 
Wasmer Jánosi a véres affér ügyében.

— KEDVEZMÉNY OLVASÓINKNAK! Olva
sóink, akik a 75 éve fennálló Stern József r. t 
utóda cégnél (Szervita-tér ». szám alatt) óhaj
tanak vásárolni, vágják ki ezeket a sorokat, 
hivatkozzanak lapunkra és rendkívüli kedvez
ményben részesülnek.

— A Független Kisgazdapárt szervezkedő 
gyűlése Rákoscsabán. Vasárnap Rákoscsa
bán tartott szervezkedő gyűlést a Független 
Kisgazdapárt, amelyen sokan vettek részt 
Rákoskeresztúrról, Pécelröl, Kis- és Nagy- 
tarcsáról, Isaszegről és Kerepesről T. Mi
hály András nyitotta meg a gyűlést, majd 
Eckhardt Tibor mondott nagy beszédet, 
melyben különösen az adópolitika reform
ját sürgette. Utána Tildy Zoltán beszélt n 
kedvezőtlen hitelpolitikáról és a szervezke
dés szükségességéről. B. Vitárius András. 
AoW Lajos és T. Mihály András beszéde 
lilán a gyűlés véget ért.

— A Dr. Jakab-féle Liget Szanatórium (VI., 
Aréna-ut 84/b. T.: 275-74) a tökéletesen fe 
héreit diagnosztikai és diétás szanatórium bel- 
1 elegeknek és idegbetegeknek. Napidij 10 pen
gőtől.
_ Megalakult a Revíziós Liga pécsi osztálya. 

Pécsről jelentik: Vasárnap délelőtt 11 órakor 
nz egyetem aulájában megalakult a Magyar 
Revíziós Liga pécsi osztálya, melyre a köz
ponti vezetőség részéről Pécsre érkezett Her 
<zcg Ferenc, a liga elnöke is, aki megnyitójá
ban elmondotta, hogy Pécsett is híveket akar
nak toborozni. Egységes állásfoglalást és cse
kély anyagi támogatást kér. Mindenki csak egy 
pengővel járuljon hozzá u mozgalom céljaihoz. 
Ezután a pécsi osztály elnökéül Matyasovszky- 
Zsolnay Tibor gyárost választották meg, majd 
Herczeg Ferenc arra kérte a pécsi osztály tag
jait, hopi/ ne fáradjanak ki a revíziót gondolat 
hirdetésében.

— A Henlcslparlesllilet közgyűlése. A Bu
dapesti Hcntesipartestiilet vasárnap délelőtt 
tartotta meg ezévi közgyűlését. Bittner János 
elnöki megnyitójában a hentesipar válságáról és 
ii Községi Élelmiszcrüzcmnek a hentesekre ká
ros versenyéről beszélt. Ezután üdvözölte a köz
gyűlés a jubiláló miniszterelnököt, majd Ki 
r'fdyi Mihály, Tárák Ferenc, Bisztránszky Jó
zsef. Leszlauer Gvulaa és mások felszólalás 
után kilenc uj elöljáróság! tagot választottak.

csillárok
IFJ. STERN SÁNDOR

— Gaál Gaszton beszámolója. A Függet
len iKsgazdapárt vezére Gaál Gaszton va
sárnap beszámoló gyűlést tartott Lengyel- 
lótin. Miután a Független Kisgazdapárt ve
zérkara az ország más részében tartott gyű
lésen volt elfoglalva, Gaál Gaszton egyedül 
jelent meg választói előtt a beszámolón és 
nagyobb beszédet mondott, melynek során 
különösen a kormánv adópolitikáját és a 
kartelek áruzsoráját bírálta élesen.

— Gömbös Gyula a káposztapolitlkusok- 
ról. Görgey József barcsi beszámológyülé- 
sén résztvett Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter is, nki nagyobb beszédet mondott. 
Megemlékezett arról, hogy azt mondják 
nálunk nincs demokrácia. Azok, akik ezt 
mondják, —- mondotta Gömbös — hozták 
nekünk a múlt század végén a káposztapo
litikát. ók kacsát ettek és mi kaptuk a ká
posztát és hozták az egyének uralmát, 
amely végül a: összeomláshoz vezetett.

— Fetser Antal püspök ünneplése. A 
győri egyhózmegye megyéspüspökének Fet
ser Antalnak 25 éves főpásztori jubileuma 
alkalmából vasárnap a győri székesegyház 
templomában ünnepélyes szentmise volt. 
melyet Gros segédpüspök celebrált és Hen
tes Mihály dr. tartotta a szenlbeszédet.

— Gázolt, azután elmenekült a kerékpáros. 
A Fótl-ut és Taksony-utca sarkán Baumgart 
ncr Alajos 32 éves lakalosmestert elütötte egy 
száguldó kerékpáros. A lakatosmeslert, aki le
zuhant a kövezetre és fején súlyosan meg
sérült, a mentők a Rókus-kórházba vitték. A 
kerékpáros gyors tempóban menekült el a gá
zolás színhelyéről, s noha a rendőrök üldö
zőbe vették, nem sikerült kézrekeriteni. A nyo
mozás nagy créllyel folyik felkutatására.

—- Hadirokkantok közgyűlése. A HONSz. 
VIII. kerületi csoportja vasárnap tartotta évi 
rendes közgyűlését dr. Göndör Sándor clnök
lésével. Az évi beszámoló szerint az év folya
mán 135.q fát, 41 q szenet, 35 q burgonyát és 
1300 pengő készpénzt osztottak ki a segélyre 
szoruló tagok között. Vitéz Árvátfalvi Nagy 
István, az országos központ ügyvezető elnöke 
és Lóxkay Imre felszólalásaikban további ősz- 
szetartásra buzdították a hadirokkantakat. 
Ügyvezető igazgatóvá dr. Rostás Kálmánt, disz- 
elnöknövé özv. Örményi Kiss Mihálynét vá
lasztották. aki selyemzászlót ajándékozott a 
csoportnak. A zászlót május 11-én fogják a 
józsefvárosi plébánia-templomban felszentelni

— Agyon tiporta ■ bika. Gyuláról jelentik 
Gross György hetvenéves eleki bérest súlyos sé
rülésekkel szállították be a gyulai közkór
háziba. A szerencsétlen ember még el tudta 
mondani, hogy Singer József eleki tanyáján egy 
bika felöklelte és megtaposta, azután meghalt. 
Az orvosok megállapították, hogy egyetlenegy 
belsőrésze sem maradt meg épen.

— Baleset ■ Vérmezőn. A Vérmezön megren
dezett vasárnapi lovasünnepélyen könnyen vég
zetessé válható baleset történt. A versenyen 
résztvevő vitéz Bárray Ágost tüzérfőhadnagy 
lova megbokrosodott és a pálya szélén álló tö
megbe rontot, ahol legázolla Cikáre Józsefné 
26 éves tanítónőt és másféléves Sári nevű kis
lányát. Mindketten az arcukon szenvedtek kisebb 
sérüléseket. A mentők előbb a Rókus-kórházba, 
majd onnan a lakásukra szállították.
— A Hungária Automobil Club motorkerékpár

osztálya Szelnár Aladár dr. klubigazgató elnök
lése mellett ma tartotta évi rendes tisztújító 
közgyűlését, amelyen a klub motorkerékpáros 
tagjai nagy számmal jelenlek meg. Hergár Emi! 
osztálytitkár előterjesztette az osztály évi jelen
tését, amelynek örvendetes sikere, hogy a klub 
tagjai nyerték a legtöbb dijat az 1930. évi mo
torkerékpáros versenyeken. Szelnár dr. elnök 
vázolta a klub 1931. évi sportprogrammjút. 
amely után a tisztujitást ejtették meg. Elnök: 
Fesfetich Pál gróf, ügyvezető elnök: Knopp Jó
zsef. alelnökök: Bátya János és Stumes Lipót, 
titkárok: Hergár Emil és Olbert Antal, jegyzők: 
HollAnder Pál és Gcsz'er János. Ezután 12 tagú 
végrehajtó, 5 tagú műszaki, 4 tagú verseny és 
5 tagú turabizotlságot választoltak. Orvos: 
Surgólh Balázs dr. lett. Az ülésen Vajda Béla 
dr., Bezsilla Nándor dr., Majlálh Mihály Puch 
János és Zolnay Endre tiszteletbeli taggá vá
lasztatlak. Az ülés után vacsora volt, amelyen 
az osztály tagjai a győztes versenyzőket ünne
pelték.

— BalnUnffired GyágyfQrdft igazgatósága az riószezo.il 
árakat erősen Kiértékelte. Teljes heti ellátás (napi há 
romszorl étkezéssel) a szállodában 63 pengő, a szana 
tóriumban 90 pengő.
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— A magánorvosok a szabad orvosvá
lasztásért. Az Országos Orvosszövetség ma
gánorvosi szakosztálya ma Schmiedlehne 
Károly dr. clnöklésével rendkívüli közgyű
lést tartott. Blum Simond dr. főtitkár beszá
molója után a közgyűlés határozati javasla
tot fogadott el, amelyben a szabad orvosvá
lasztás sürgős bevezetését követelik.

— Aukciós kiállítás Ernstnél. Program
szerűen ismét aukcióval zárja szezonját az 
Ernsf-muzeum. Két gróf) hagyaték pompás 
tárgyai, köztük egv csodálatos művű háló
szoba, a bútorokhoz, épített ajlókkal, aztán 
a Teleki-féle ezüstedények, ezek a kiállítás 
eseményei. De ezúttal sem maradt el a kül
földi és magyar képek, az ékszerek, a szob
rok. a metszetek, a szőnyegek, a hímzések, 
a porcellúnok, a fajánszok s a mindenféle 
műtárgyak tömege. Mintha azt jelentené ez 
a nagy gazdagság, hogy mindenkinél minden 
eladó. Olyan képek kerülnek árverés alá. 
amelyekről sohasem hitte volna az ember, 
hogy mégegyszer áru lesz belőlük. Munka 
cs’l. Szi'nyei, Pnál László, Zichy Mihály. 
Pdlllk Béla, Fényes Adolf, Iványi-Grüntvald 
Illa és Csók István legjava munkái vándo 
rol’a' le régi falaikról F.gzótikus szenzációja 
a 1'lVtásnnk egv szárított indiánfej. A ki
állító s vasárnap nyílt meg.

— A BerivR M etow-r rkn-r lzai<tstAeá-f* Irl'es-n 
Mké tA’.i • miinvlscl srenrArjA* wimvUA elAsdasra. 
St <t»rír» «r. öriAsI kftllsétriuek. nem

n hebárakat, de a mérsékelt ér® atalvánjnk ar 
Idén érvényetek minden eall rióad-Mt.

Dr. MITZGER
JÓZSEF-KÖRUT 3.

Vér-, bér- és 
nemi betegségeke 
gvógyltó Intézete rende’ 
reggel 8-tól este M>8-lv fért 
ős nőt betegesnek _Salvár
tán kúrák “ Vérvizsgálat

0 A Magyar Általános Kőszénbánya Rész
vénytársulat tudomásul sette az igazgatóság je
lentését, jóváhagyta az 1930. évi zái számadást 
és nz Igazgatóság nyereségfelnsztósi javaslatát, 
amelynek értelmében az 1030. évre szóló 39. 
számú stelvény darabonként harminckettő pen
gővel kerül beváltásra. A közgyűlést követő 
igazgatósági ülésben elnökké dr. Berzeviczv Al
bert b. t. t . felsőházi tag. nlelnökökké Blsteghi 
Rudolf és Vida Jenő felsőházi 4ag, vezérigaz
gató újból megválasztattak.

O A Mogyar-Cseh Iparbank Rt. igazgató
sága megállapította a lefolyt ihletés- mérlegét, 
méh’ megfelelő tartalékolósok utón 223.603 
pengő tiszta nyereséggel zárult. Az igazgatóság 
a folyó évi május 2-úra összehívott közgyűlés
nek javasolni fogja, hogy a nyereségből 
tf.O 000.20'pengő részvényenként 0 60 pengő 
osztalékul fizettessen,

O A Magyar Pamutlpar Rt Igazgatósága el
határozta, hogy a közgyűlésnek javasolni fogja 
751.136 52 pengő nyereségből 445.504.45 pengő 
értékcsökkenés leírása után részvényenként 3 
pengő osztaléknak 1931 május 1-től való kifi
zetését. A szelvények a Hitelbank pénztáránál 
kerülnek beváltásra.

SZÍwHÁZ-MOZI 
Súlyos per a „Lámpaláz** kül- 

földi honoráriuma miatt
Rozsnyay Kálmán zeneszerző beperelte az egyik színpadi 
ügynökséget, mert külföldi tantiémjeiböl 40 százalékot 

akar megtartani magának
Az iró- és művészvilág általános helyes

lésével találkozott néhány héttel ezelőtt Írott 
cikkünk, amelyben beszámoltunk azokról 
az anomáliákról, amelyek a szindarab-ügy- 
nöklés körül Íróink kárára folyik. Elmon
dottuk, hogy a siker kulisszái mögött mi 
húzódik és hogy színpadi szerzőink legna
gyobb része, bármilyen nagy sikert aratott 
darabjával, vagy filmszcenáriumával, abból 
vajmi kevés haszna marad, mert

a pénz legnagyobb részét a színházi 
ügynökségek különböző elmeken vág

ják zsebre.
Íróink és szerzőink kihasználása vígan fo
lyik tovább. Semmi sem történt, még a 
színpadi szerzők hivatalos testületé részéről 
sem, amely kiszabadítaná Íróinkat és szer
zőinket a színpadi ügynökségek karmai kö
zül és hogy ez mennyire igaz, erre legjel- 
’emzőbb az a per, amely Rozsnyay Kálmán 
kitűnő zeneszerző és az egyik színpadi ügy
nökség között folyik.

Rozsnyay Kálmán a zeneszerzője a Lám
paláz cirnü nagysikerű operettnek, amely 
sorozatos táblás házakat vonzott a Magyar 
Színházba. A darab iránt külföldön rend
kívül nagy érdeklődés nyilvánult meg, sőt 
Reinhardték is felfigyeltek a darabra és a 
muzsikára,' úgyhogy az egyik berlini Rein- 
hardt-szinház nemcsak a darabot kötötte 
le előadásra, hanem a Latabár- fivére két is 
leszerződtette a főszerepek eljátszására. Mi
előtt a Lámpaláz bemutatásra került volna 
Pesten, egy pesti színpadi ügynökség sze
rezte meg a darab előadási és ügynöklési 
jogát. Harmath Imrét, az egyik szövegírót, 
aránylag csekély összeggel végkielégitették, 
Rozsnyay Kálmánnal is olyan értelmű szer
ződést kötöttek, hogy

a „szakásos** ügynöklési díj levonásával 
a tantiém húsz százaléka őt illeti. A buda
pesti előadások után a tantiemet meg is 
kapta Rozsnyay és most következik az, ami 
miatt a per megindult.

A Reinhardt-szinházak ugyanis
tízezer márka előleget küldtek a darab 
szerzőinek a berlini előadás tantiém- 

jeire.
Rozsnyay Kálmán elment a Comocdia-ügy- 
nökséghez, hogy a ráeső összeget fölvegye 
és ott a legnagyobb meglepetésére a követ-

Pénteken nagy premier
az Andrássy-uti Színházban!
Bonyodalmak egy félig kész 

darab körül
Próba közben levették a műsorról Lakatos László 

darabját, mert nem készült el teljesen
A Belvárosi Színházban a múlt héten, kezdték 

meg Lakatos László Francia operett című ze
nér darabjának a próbójót, amelyre a színház 
rendkívül nagy befektetéseket eszközölt

Vendégképpen leszerzödtette Titkos Ilonát, 
Rátkal Mártont és Delly Ferencet 

és a színház törzsgárdája közül egy másik pa
rádés szerepet Gázon Gyula kapott. A próbákat 
megkezdték nz első felvonásból, jóllehet a tel
jes darab még nem volt a kezükben. A színház 
ugv számított, hogy mig az első felvonást pró
bálják, a félig kész második és harmadik fel
vonást megírja Lakatos László és igy a próbák
ban fennakadás nem lesz, a premiert megtart
hatják. Az első felvonással már jóformán tel
jesen készek voltak a színészek, de a második 
és harmadik felvonás még mindig nem készült 
el. A színház hiába sürgette Lakatos Lászlót, a 
kitűnő iró mósirányu elfoglaltsága nem engedte 
meg, hogy a dnrabot ilyen expressztempóban 
befejezze, de a saját irói meggyőződése ellen is 
szólt az. hogy

szeretettel készült müvét pongyolán és oda
vetve bocsássa a küzönség elé.

Lakatos László több időt kért a színháztól, de 
a színház ezt nem adhatta meg, mert a magas 
gázslju sztárokat a legnagyobb áldozatokkal 
firidőre mór leszerződtette. Miután a heves jé- 
leértek ellenire sem .vállalkozott Lakatos 

I

Jim és Jill
* legnagyobb operettéikor
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kező elszámolást nyújtották be: Mindenek
előtt ötszáz márkát költségek címén számí
tottak föl, tiz százalékot a berlini ügynök
ségnek juttatott díj fejében és huszonöt szá
zalékot pedig a saját közreműködésükért.

A tízezer márka tehát pontosan hatezer 
márkára fogyott le.

amelynek húsz százaléka, ezer két száz márka 
jutott volna Rozsnyaynak ugyanakkor, ami
kor az ügynökség néhány levél megírásáért, 
anélkül, hogy egy fillér rizikót vállalt volna, 

négyezer márkát vág zsebre, mint „szo
kásos" közreműködési jutalékot, 

nem beszélve arról az összegről, amelyet 
Harmath Imre kapott volna, ha nem lett 
volna olyan könnyelmű, hogy néhány pen
gőért örökáron adta volna el szerzői jogát.

Rozsnyay Kálmán még most is dolgozik 
a Lámpaláz partitúráján és azon, hogy a 
zenekari anyagja hibátlanul, pontosan ke
rüljön a nyomdába. Hosszú hónapokon ót 
kész' II az operett, amelyből eddig jóformán 
senl k haszna nem volt, kizárólag az 
ügynökségnek, amely nem sokat reszkíro
zott a darab érdekében, hiszen Rozsnyay 
Kálmán egy fillér előleget nem kapóit, mi
előtt a darab szinrekerült és nagy sikert 
aratott volna.

Rozsnyay Kálmán erről a következőket 
mondotta:

— Nem hiszem, hogy volna egy bíró, aki 
nem nekem adna igazat, mert erkölcsi le
hetetlenségnek tartom, hogy negyven száza
lékot számítsanak föl az iró terhére egy 
nagysikerű darab külföldi előadásai után. 
Nekem nem kell kenyérre ez a pénz, mó
dom van kivárni a per végét, akár három 
évig húzódik is, de példát fogok statuálni, 
hogy az ilyen „felszámításoknak" egyszer 
és mindenkorra végét vessük.

Az ügynökség azzal védekezik, hogy a 
szerződése jogot ad a „szokásos" költségek 
és jutalékok felszámítására, már pedig a 
pesti színházi világban ez a „szokásos" 
mód. Ezért .jogszerint neki van igaza^r vi
szont ez a védekezés egyúttal

a legsúlyosabb Ítéletet mondja a pesti 
színházi ügynökökre, 

akik szokássá tehették az irók és szerzők 
müveinek súlyos mcgvámolását,

(«. z.)

László a darab elkészítésére, ,a két malomkő 
közé szorult színház nem tehetett egyebet, mint 
hogy egy más darabot vett elő. A választás egy 
fiatal és kezdő iró, Halász Imre vigjátékára 
esett, amelynek előadását a színház már régeb
ben tervbevette, de a bemutatót különböző 
okok miatt ezideig elodázta.

Tekintve azt, hogy Titkos Ilonát, Rát kait _ és 
Dellgt már leszerződtették és őket fizetni kellett 
volna nkkor is, ha Lakatos darabja nem kerül 
rövid időn belül színre, a színház nem tehe
tett egyebet, minthogy

■ fiatal lró darabjának főszerepeit osztotta 
a bárom kitűnő vendégművészre

és most már Halász Imre' darabja kapott olyan 
parádés szereposztást, amilyenről a fiatal iró 
álmodni sem mert volna.

A színház és Lakatos László vitájából csak 
cgy» fiatal iró nyert, akinek a darabja, a hírek 
szerint, ettől függetlenül, megérdemli a „pará
dés" szereposztást.

R V f I V A Beketow Clrkaos Variét#
D XL V 1 V Váiosliget. Telefon: Ant. 188-M.

Pénteken, május hó t-én, este S-kor

?E«nmiwel®íá8..=

ri%25c3%25b3szezo.il
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Lázár Máriát sulyos baleset árte
• Magyar Színház vasárnapdálutánl előadásán

szerepet a sugöno látszotta el
Vasárnap délután félhárom órakor saj

nálatos bejelentés érkezett a Magyar Szín
házhoz, ahol a nagysikerű „Rádbizom a 
feleségem" cimü bohózat délutáni előadá
sára készültek.

— Itt Lázár Mária művésznő szobalánya 
beszél, — mondotta telefonon egy hang, —

a művésznőt súlyos baleset érte a 
lépeaőházban, amikor a Magyar Szín

házba készült.
Elesett, a lábát kificamította és így sajná
lattal kénytelen lemondani a délutáni elő
adást.

Víg Miklós titkár vette át az üzenetet a 
délutáni előadás megkezdése előtti félórá
ban. Azonnal futárokat küldött szét a vá
rosba a Magyar Színház tagjaiért, akiket 
alkalnfhsnak vélt arra, hogy' Lázár Mária 
szerepébe beugorjanak. Elsősorban Végh 
Adriért küldött, aki második szereposztás
ban már játszotta a szerepet, de a színésznő 
még korán reggel a budai hegyekbe, rán- 
dúlt ki. Nagy hajsza indult meg több szí
nésznőért, de a küldöncök senkit sem ta
láltak odahata. A titkár arra gondolt, hogy 
a Jókai Színkörben is játssza valaki a 
Rádbizom a feleségem címszerepét és ezért

a Jókai Színkör primadonnájáért Is el
küldték,

de történetesen Itt is ez a darab volt mű
soron és igy ez a szinház sem tudta köl
csönadni primadonnáját. Ekkor a szinház 

a rádiót kérte fel egyik színésznője 
körözésére.

A rádió le is adta a kívánt szöveget, 
♦— de eredménytelenül. Már-már arra

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

Msgy. Klr. Oysrnhdsi Hugenották (H8). 
Mnssrfl Srinháit Éva boszorkány (*68). 
Kamaraszínház: Gavallérok (%8).
Vigsslnhés: Jim és Jill (8).
Magyar Sslnhés: Viharos nászéjwaka (8).
Király Sslnhés: Bsllerina (8).
Vártai Síinkén Don Juan (H8).
Belvárosi Ssinhést A térvény nevében (8). 
Ffivérasl Operetlsslnhás: A harapós férj (S).
U| Sslnbdsi *Zséku‘.ca (8).
Andréssyvtl Sslnhés: Tihamér, Magdaléna, ttb. (8). 
Térésként! Srfnpsdt Llpinskaja, BombsOxlet etb. (9). 
Bethleniét! Sslnpadi Uj kabarémüsor (8. 0).
Boyal Otfewmt A nagy varieté-műsor (H5. 449). 
Komédia Orfeum: Átutalók előnyben, stb. (%9).

ÍJ' élévvel ezelőtt csendesen és szerényen tó- 
vozott Budapestről Gallay Nándor, a kitűnő 

Mncoskomikus. hogy külföldi szerződéseinek 
eleget tegyen. Egy kis triót alakított, amellyel 
azután a külföld legnagyobb színházaiban óriási 
sikereket aratott. Éppen olyan szerényen, 
ahogy elment, úgy jött haza tegnap féléves 
vándorutjáról Gallay, aki a következőket 
mondja útjáról:

— Hiába voltam Európa legnagyszerűbb he
lyein, mégis idehuz a szivem. Azt a tizenhat 
évet, amelyet pesti színpadokon töltöttem cl. 
nem lehel csak úgy kiszakítani belőlem. Mint 
egy tskolásgyerek rohantam az állomásról 
haza és most, amikor az utcákat járom mon
dén házat meg szeretnék ölelni. Hiába. Pest 
mégis a világ legnagyszerűbb városai Trieszt 
ben kezdtem meg vándorufamat, Velencében

Rómában folytattam, majd Nápolyba, Wienbe, 
Parisba ée Ellenbe kerültem. Mindenütt szín
házakban látszottam és szerénytelenség nél
kül mondhatom, dicsőséget arattam a magyar 
névnek. Sajnos, május elején újból el kell 
utaznom. Nem örömest megyek el Pestről, bár 
fényes szerződéseim vannak és anyagilag sok
kal jobban jövök ki, mintha Pesten maradnék. 
Augusztái végén egy berlini revűszinházban lé
pek föl. Remélem, hogy a revü sokáig megy és 
nem kell vándorolni. Azután Berlin is közelebb 
bon Pesthez és többször megreszkirothatom 

Figyelmeztette i
„ CHARl.lE CHAPLIN: NAGYVAROS! 

FÉNYEK cimü filmje az őszi szezonig 
csakis a KAMARA mozgóban kerül bemu
tatásra, — tehát sem Budapesten, sem 
Magyarország egész területén más mozgó
képszínház műsorra nem veheti.

Mindazokkal szemben, — akik netán 
h rdetnék, vagy bármily utón kolportálnák, 
hogy a CITY LIGHTS (Nagyvárosi fények) 
e mu CHAPLIN-filmet műsorra veszik, tör
vényadta jogunknál fogva a legerélyesebb 
megtorló lépéseket fogjuk megtenni.

Kamara mozgéKépszinhaz 
igazgatósága

gondoltak, hogy kénytelenek közölni az 
cgybegyült közönséggel,, hogy az előadás 
elmarad, amikor jelentkezett az irodában a 
szinház agilis sugónője, Tallián Lászlóné, 
aki azelőtt vidéki színpadokon működött 
és aki természetesen betéve tudja a dara
bot.

A szinház igazgatósága két kézzel kapott 
az alacsonytermetü sugónő után, akinek 
még azt a problémát is meg kellett oldani, 
hogy

a nyúlánk, magas Idzár Mária ruháit 
hogyan ölti magára.

A ruhatárból gyorsan más ruhák kerültek 
elő, a sugónő elérte életének álmát és most 
már nem a sugólyukból „játszotta" végig 
a darabot, hanem

mint igazi primadonna állhatott a pesti 
közönség előtt.

Kis késéssel meg is kezdték a Magyar Szin
ház előadását, amelyet szorongó szívvel, 
aggódva nézett végig a szinház Igazgatósága 
a színfalak mögül.

Érdemrendet kellene kitűzni ennek a de
rék asszonynak mellére, aki önfeláldozó 
módon, valóban pompásan oldotta meg a 
feladatát és mentette meg a színházat a 
kudarctól és legfőképpen pedig a sulyos 
anyagi veszteségtől. A történeti hűség ked
véért azt is meg keli említeni, hogy

a közönség meleg tapsokkal honorálta 
a primadonnává avanzsált sugónő pro

dukcióját,
akit a szinház tagjai a gratulációk özöné
vel halmoztak el.

azt az utat, amit Nápolyból tettem meg Buda 
pestre, hogy egy napig itt lehessek és megölel
hessem kislányomat.
A szegedi Városi Szinház ügyében hétfőn 
** járt volna le a terminus, amelyet Görög 
Sándor kapott a polgármestertől az ötvenezer 
pengő biztosíték lefizetésére. Görög Sándor va
sárnap megjelent a polgármesternél és közölte, 
hogy még tízezer pengő hiányzik a biztosíték 
összegéből. Somogyi Szilveszter dr. polgármester 
április 28 óig haladékot adott. Görögnek ápri
lis 28-áig kell lefizetni az ötvenezer pengőt, 
mert ellenkező esetben 29-én már összeül a 
közgyűlés és újabb döntést hoz a szinház bér
lete ügyében.
fflagy korteskedés folyik a Sztnészegyesü- 
1 “ leiben megürült elnöki székért. Egyes 
lapok minden felelősség nélkül beledobták 
a kortesháboruba Beöthy László nevét, akit 
fatálison minden egges alkalommal emle
getnek akkor, amikor valamilyen bukott 
színház átvételéről, nagy valamilyen elnöki 
állás betöltéséről van szó. Bár tagadhatat
lan, hogy Beöthy László sok éven keresztül 
úttörő munkása volt a pesti színházaknak, 
ezt azonban a vidéki színházak és színészek 
nem veszik útlevélnek a Stinészegyesület 
elnöki állására. A vidéki színészet a maga 
kebeléből akar elnököt, még pedig olyant, 
aki megjárta a vidéki színészet kálváriás 
útját, aki résztvett és tanúja volt azoknak a 
küzdelmeknek, amelyeket napról napra vív
nak meg, sokszor az éhséggel szemben is 
Thália vidéki papjai. Éppen ezért a vidéki 
színészek autentikus köreiben egyöntetű 
vélemény alakult ki Faragó Ödön mellett, 
aki sok éven át a vidéki színészek apostola
ként működött. Faragó Ödön nemcsak 
nagyrahivatott színházi ember, hanem 
már évtizedekkel ezelőtt tollal és szóval 
küzdött a vidéki színészek érdekeiért, Több 
könyve jelent meg, amelyek megdöbbentő 
realizmussal beszélnek a vidéki színészek 
bajairól, kívánalmairól és megjelölik az 
utat a kibontakozás felé, Faragó Ödön egyik 
könyvében már 1017-ben ismerte fel a vi
déki színészet agóniáját és pontos, részletes

*

Igen jutányosak 
most:

a Finom Kamgarn Öltönykelmék p 12,80 
a Női Kabát-és Kosztíimkelmék p 9.80 
a Tweed-Jersei, I60 cm széles- p 3.90 
a Gyapju-Georgette kelmék — p 5.80 
a divatos mintázott „Dupion“ — p 3.90 
a tiszta gyapjú Eolin-kelmék - p 3.90 
azujdivatu Tweed-kelmék -_p 1.90 
a jó magyar Crepe de Chine - p 3.90 
a tiszta selyem Crepe de Chine p 4.90 
a tiszta selyem Tiflis- - - - - - - - - p 9.80
a divatos mintázott Flamenga- p 6.90 
a mintázott Crepe de Chine _ p 6.90 
a Selyem Georgette és Musseline p 6.90 
a mintázott Nyersselymek — p 5.80 
a valódi japán Fulárdselymek r 2.50 
az egyszinü Nyersselymek - - p 2.50 
a tartós brokát Kabátbélések - r 1.25 
a divatmintás Műselymek ? i.*s, —.98 
az oly kedvelt öltöny Burette - p 1.85

FENYVES
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tervezetet dolgozott ki a megmentés érdeké
ben. Hogy ezt akkoriban nem szívlelték 
meg, az nem Faragó Ödön hibája, akit, ha 
elnökké választanak meg a qidéki színészek, 
bizonnyal a legnagyobb jót cselekszik ön
magukkal szemben.
D itka jubileum, a százhuszonötödik elŐ- 
** adás után uj műsort mutat be pénteken 
az Andrássy-uti Szinbá- megtartva az ál
tala alkotott irodalmi Kabaré műsor-rend
jét. Ismét egy hosszabblélcgzetü, négy képes 
vígjáték a műsor föaltrnkciója „A hercegnő 
és a parkcltáncos" Engel—Grüiuvald víg
játék, amelyet Barabás hőránd pompás át
dolgozásában mutat be n szinház. A fősze
repeket Titkos Ilona, Góth Sándor, Ráday 
Imre, Mészáros Imre, Peti Sándor és Ákos 
Erzsi játsszák. Két ragyogd Török-darab is 
szerepel az uj müsorbm, az egyik a „Pes
ti ke", amelyben Vaszary Piroska egy pom
pás rikkancslány-f(guruban mutatkozik be. 
Szép Ernő ..Revolver" cinnl irodalmi tréfá
jában és Békeffy László jeleneteiben pedig 
a szinház törzsgárdája fog jő szerepekhez 
jutni.
A z Országos Filmcggesülct helyisége ma 

délelőtt különös verseny színhelye volt. 
Dr. Lázár Lajos filmrendező most készül 
Lőrlncz Miklós—Bőnyi Adorján „Zöld bál- 
vány" cimü filmjének elkészítésére, amely
nek muzsikáját Angyal László szerzetté. .1 
Filmalap megbízásából a fim főszerepére 
keresett a közönség körében filmszinésznő- 
ket az egyesület. Nem kell mondani, milyen 
filmszinésznő-áradat indult a királyutcai 
helyiségbe, ahol a zsűrinek bizony nehéz 
dolga akadt a lehetetlennél tehetetlenebb 
„szépségű" és „tehetségű" hölgyek kiválasz
tásában. A sokszáz jelentkező közül akadt 
néhány jőerreu hölgy is, akiket kiválasztot
tak, hogy majd későbben fognak dönteni 
sorsuk felett.

Örömmel számolunk be egy nálunk teljesen 
Ismeretlen magyar karmester, Wahrden 

Várady László külföldi sikereiről. Nálunk 
senki sem tudja, hogy ki ez a fiatalember és 
külföldön mint n legnevesebb magyar kar 
mesterről Írnak róla a lapok. Wahrden-Várady 
László egész fiatal kofában került Sebestyén 
György, a szintén külföldön élő fiatat körmét 
terhez, aki mellett Lipcsében és Büssfldorfban 
aratott sikereket. Most husznnnégqénes ét is
mert. sőt elismert dirigens Párizsban.

£/limtu, az Ismert romón iró „Prometheus" 
cimü színdarabja április 23 án díszelőadás 

keretében kerül tzinre a Fővárosi Opercl/tzin 
házban. A darab szimbolikusan az Őrök meg 
váltós problémájával foglalkozik. Nagyon ér 
dekes, hogy a darab úgynevezett „fiat alól." elő 
adásában kerül tzinre, a női főszerepet Vámos 
Sári, az Országos Kamaraszínház volt tehelsé 
p*a drárrnl szendéje játssza, akt a fővárosi 18 
töntég előtt ebben a szerepben fog bemutat 
Inrnt. minden bizonnyal nem eredmény nél 
kül Bársony Aladár rendezi n darabot, amely

Mintákat 
késsséggal 
küldUnk I

ben a férfifőszerepet Roló Elemér alakítja 
egy jelentős női szerepet Inkey Margit játszik.
A prilis 25-én lesz a Mosoly országának 

™ jubileuma az Operaházban. Le hárt fel
kérlek, hogy vezényelje a huszonötödik elő
adást és ennek a kérésnek Lehár szívesen 
eleget is tesz. De a színház belsejében nagy 
harcok dúlnak, hogy ki is legyen a huszon
ötödik előadás primadonnája. A Mosoly or
szágát ugyanis kettős szereposztásban ját
szatta az Operahát. Egyszer Nagy Margit, 
egyszer Relle Gabriella játszotta a főszere
pet és most mindkét színésznő szerelné ma- 
gitnik a huszonötödik előadás dicsőségét. 
Nagy '^"gll, akit tegnap autóbaleset ért. 
ma telefonó jelentkezett az Operaház igaz
gatóságánál és kijelentette, hogy balesete, 
ellenére is ragaszkodik a szerep eljátszásá
hoz. Rádnai Igazgatóé most a döntő szó, hogy 
a miniatűr primadonnaháborunak végtl ves
sen és kiossza a jubiláns előadás főszerepét.
A Relvároxi Színházban vasárnap délelőtt 

volt Riedl Margit mozrlulatmíluészeti ma
tinéja, amelyen különösen nagy sikert aratott 
Riedl Margit az „Agaue" cimü drámai panto- 
minban. Nagyon tetszett a közönségnek Ma 
zalán Magdi cs Sömjén Ditti, Dárday Abrióni 
Sonja, cs. Rókus Anna. Barna St. Sára és K. 
Vásárhelyi Babi produkciója.

Premier után
ZSÁKUTCA. Innocent Ernő nem ismeret

len már a azinházi világban. Egy sereg san- 
zónjában ós egyfelvonásosában már megis
mertük nz avatott tollú Írót, akit most ar 
Uj Szinház színpadi szerzővé avanzsálta 
tolt. Innocent „ZaáAutccf'-ja a legfigyelem
reméltóbb színházi produkciók egyike, 
amely megérdemelte, hogy színpadot kap
jon. Kár, hogy felvetett problémáját seké- 
lyes módon oldja meg, ami talán nem is az 
ő hibája, hanem — mint értesülünk — 
anyagi cenzúra működött közre darabja 
szélcsebbmederii megoldásában. Nem baj. 
Innocentet nem kell félteni, a jövőben lesz 
ereje az illetéktelen beavatkozásokkal szem
ben megküzdeni! Nem elismerés, hanem hó
dolat illeti a „Zsákutca" nöl főszereplőjét. 
Orsolya Erzsit, aki számtalanszor bebizo
nyította, hogy a főváros első színésznői 
közé tartozik. Néhány kitörése, néhány le
fojtott jajszava a legszebb élménnyel aján 
dékozlák meg a nézőket. Egy másik fiatal 
színésznőről, Gcrgelyi Vilmáról is meg kell 
írni, bogy jó ígérete a pesti színpadnak. A 
férfi főszerepekben e'sősorbnn Gonda Jó
zsefet. majd egy meghibbnnt katonatiszt fi
gurájában a remek á brázoli. kér esség “i 
Roló Elemért, a kitűnő tiaráthy Józsefet. 
Bársony Aladárt kell megdicsérni. A ren
dezésért Bérczy Ernőt illeti az elismerés.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A Hungária revansot vett 

a Triestinán a - Ferencvárosért
Hungária--Triestina 3:0 (2:0)

Az olaszok piros trikóban, szép libasor- 
bnn futottak ki a pályára és feltartott te
nyérrel négy irányban köszöntötték n kö
zönséget. Lelkes taps jutalmazta a kissé 
teátr/jji* cécót s

aztán minden szem a Tricstlna magyar 
trénerét: Tóth Istvánt, a népszerű Po

tyát keresi.
Pólya azonban sehol sincs, mig végre az 
öltözőből lép elő s ekkor hatalmas éljenzés 
és tapsvihar zug végig az üllöt-uton. A já
tékot n Hungária technikai fölénye mellett 
játsszák az első negyedórában, amelynek 
egyetlen kitöltő motívuma az, hogy Hirzer 
agilis. Jó akar lenni az. olaszok előtt — ki
sért n múlt. . . s talán n jövő is. A játék

futtában bombagólt lő. 2:0.
Varga egy akciója érijeinél még említést a 
félidő végén, de a jó labdát elkésik a bel
sők.

Szünet után a Hungária csatársora még 
az első félidőbeli játékára is féket rak, mi 
előbb bosszantja a közönséget, majd ami

mérkőzést. A csatársor, ha támadott, mindig jgyei elé, aki meglepődik a váratlan jó helyzet
veszélyes volt s különösen Bruneeker és a I tői, átadja a labdát Drösslernek, de mielőtt 
mérkőzésröl-inérkőzésre javuló Egri volt jó. I még Drössler lőhetne, Stróbl alaposan fel-
A tartalékos fedezetsor — Végi volt a közép
fedezet — is elegendő volt a kerületi csatársor 
sakkbantartásáia.

A mérkőzés első meleg helyzete a Vasas-kapu 
elölt játszódik le, de Bereczky, ha nehezen is. 
do kornerre véd. A Vasas-ellentámadást StanzI 
vezeti, lefutása után nyolc méterről lő, Fehér 
elvetéssel röviden kiüti, de a ráfutó Egri elöl 
még idejében ment.

A 17. percben esik az első gól.
Egri 16 méterről lő, a labda Werner hátáról 
n magasba pattan. Fehér és Bruneeker fut 

Vasas-csatár a fürgébb éa 
" ‘ •................. "

Ml0.7 rt.

kor hosszt: perceken keresztül jóformán 
minden mozdulat hibás, mulattatja is. 
Ebben a periódusban a Trlestina fölényebe 
is kerül és Busdon fejese alig a léc mellett 
süvít el. Hosszú, nagyon unalmas mezőny
játék után a 22. percben

Skvarek hirtelen

rá, de az apró 
az üres kapuba vágja

A Vasas nem tágít Fe
hér kapuja 
lövést Fehér 
véd. a labdát Jeney fel
ugorva fejeli, de.

a labda a felső ka
pufáról pattan visz-

sza.
Három perc múlva 

Schiller szökteti. Zila- 
hyt, Bereczky kifut, Zi
lahy mellette lö, de Sze
mere a kapuvonalon 
ment.

A játék elég egyhangú, 
csinos népünnepélyt, mert ................... w_____
III. kerület ellen ad szabadrúgást.

Két perccel a befejezés előtt a III. kerületre 
mosolyog a szerencse. Szép lefutás után Fény- 
vessi centerez, Bereczky kiüti a labdát Len-

elől. Egy 
kiütéssel

labdái. (1:0).

Bruneeker

a bíró rendezmire ...............
Remmer faultjára n

Tkenegyes,
.4 büntetőt Zilahy lövi, de a pontosan a kapu 
közepén álló Bereczkynek. A labda a kapusról 
kipattan s még mindig a hálóba löhctné Zi
lahy, de Ő alaposan a kapu fölé küldi.

Lutz csúnya „belépőjével" kezdődik a mása- 
dik félidő. Kiss a szenvedő fél, de szerencsére' 
nincs nagyobb baj. Kezdetben a III. kertilet 
támad, de mintegy tizpercnyl játék után a 
Vasas kerül ismét fölénybe. Stanczl centeréből 
Magyar csaknem öngólt vét, majd a kiugró 
Egry lövése pattan vissza Wernerről. A 25 
percben Jeney kornerét Remmer kapásból csa
vartan küldi kapura s a labdát Fehér éppen 
hogy csak ki tudja nyomni, hogy a* a felső 
kapufán vánszorog végig, idegölő lassúsággal, 
A 31. percben végre jó támadást indít a kerü
let, Fenyvessi átvágja a labdát a baloldalra, 
ahol Drössler tisztán kapja, de a labda leperdüí 
a lábáról. Egy perc múlva a Vasas már sokkal 
szerencsésebb.

Egry a tizenhatosán Jeneynek adja a lab
dát, a szélső pedig habozás nélkül a kö
zépre ad, ahol Bruneeker tisztán áll és a 
kerületi védelem tehetetlenül nézi, amint 
Bruneeker a háló jobbsarkába lövi a má

sodik gólt.
A hátralevő idő mezőnyjátékkal telik el, a ke- 
fülellek igyekeznek, de nein tudnak, a Vasas 
pedig néhány jólsikerült taccsrugással húzza 
ki az időt.

A Béke-utcának tehát újabb mártírja van s 
n Vasas felkészülten várja a jövö hétre a Hun
gáriát. Ki tudja, hátha? .. ,

Megtört a „teknő" varázsa
Pécs-Baranya—Nemzeti 2:1 (1:1)

azonban ennek ellenére nagyon unalmas. 
F.gy népszerű zeneszerzőnk slentori hangon 
kiált le a csapat felé n nagy csöndben:

— Bocsánatot kérek! Tempó Hungária! 
Fsak Skvarek néhány mozdulatában buk

kan elő n futball rejtett szépsége, dehát ez 
is inkább szép, mint eredményes. A 17. 
percben azután

Rebró egy hibás labdája az olasz bal- 
halftól Barátkához kerül, aki szökteti 
Vargát. Varga Kiéberhez passzol, nkl 
Hlrzer elé dobja a labdát s a „gazella** 
egészen lapos, de védhető labdája a ka
pus karjai alatt a hálóba csúszik. 1:0.

'Aztán Busdon révén nz olaszok is lőhetné
nek gólt, de Újvári sikerrel dobja magát a 
lövésbe. A 35. percben

Rebró kereszlpnsszávol Ticska a fél
vonalról Indul el, szenzációs rössel vág
tat, bekanyarodva a hatoson, ahonnan

a szélre dobja a 
labdát, Ticska fut
tában ves^l át s 
megismétlődik az 
előbbi jelenet: a 
hatosig tart a rös, 
ahonnan azután 
lövedékszerüen zú
dul a kapuba n 
harmadik és az 
utolsó gól. .3:0.

Újrakezdés után isméi 
a régi recept szerint 
iramodik el Ticska, 
de most már fault

Ticska

miatt megállítják a veszélyes támadást. A 
továbbiakban ötpercenként változik a csa
patok fölénye, de egészen a mérkőzés befe
jezéséig egyik sem tud komoly, tartalmas 
futballt bemutatni, ugv, hogy joggal buk
kan fel a mérkőzés végén a némi káröröm
től terhes kérdés: mit fog a Triestina kapni 
a Ferencvárostól kedden és mit a Hungária 
május 10-én?...

Négy bajnoki mérkőzés — 
négy érdekes eredmény

A Pécs-Baranya diadalmas csatája a Millenárison — A Béke
utca : a nagy csapatok Waierloo-ja — A Bocskay nagy 

győzelme Szegeden — Kispest pontot szerzett Szombathelyen
A tegnapi nyolcadik forduló alaposan 

mcgtréfálta a tippelők seregét. A lista végén 
kullogó Kispest a: ősszel még oly félelmetes 
Sabáriáfól saját otthonában egy igen értékes 
pontot hozott haza, nzonbnn nz előjelek 
arra engednek következtetni, hogy a Kis
pestnek nem sikerült reménytelen helyzetén 
segítenie, sorsa már teljesen megpecsételő
dött. Kispest döntetlenjénél is nagyobb si
kert s értékesebb teljesítményt jelent n 
Pécs-Baranya a Nemzeti felelt aratott 
diadala a Millenárison. A Nemzetit otthoná
ban még edílig alig verte meg csapat, viszont 
ő már mindhárom vezető csapatot maga alá 
gyűlte a Millenárison. A pécsi együttes oly 
tartalmas, nagyszerű játékkal lepte meg 
Budapestet, amilyent már régen láttunk. A 
csapatban sok érték rejlik. A szimpatikus 
együttes tudása megérdemelte a tabellán 
jobb helyezést. Az egyiptomi tarájáról egv 
hét elölt visszatéri Bocskay első győzelmét

Mindenki befon t
Vasas 111. kér.

Ahogy elkezdődött a játék, agy-két akció 
után látni lehetett, hogy valami baj van a bn- 
daiaknál: a csatárok nem bírtak labdát kapni, 
a védelem el-elvétette a labdát és Fehér nem 
morgóit valami biztosan

N'em la talált magára ar. egéal mérkőzés 
alatt a III. kerület.

A csatársor később sem tudott csak egyetlen

aratta Szegeden az igen gyenge formát mu
lató Bástya ellen, mégpedig igen sulyos vesz
teséget mérve a szegedi együttesre. A Vasas 
is biztosan győzött a kissé clbizakodott s 
formájában visszaesett óbudaiak felett.

Újpest két tiszta ponttal vezet
A bajnoki labelln állása:

1. Újpest (18) 62:27 gólnrány 29 pont
2. Hungária (18) 59:24 27
3. Bocskay (17) 45:34 * 24 „
4. Ferencv. (18) 42:25 .. 21 ,,
5. III. kér. (18) 33:32 .. 19 ,.
a. Nemzeti (18) 28:33 .. 17 „
7. Sabaria (18) 25:32 17 ,,
8. Vasas (17) 32:36 „ 15 „
9. Budai 11 (18) 23:41 ,, 13 „

10. Bástya (18) 29:51 12 „
11. Pécs Bar. (17) 24:45 .. 11 ■
12. Kispest (17) 25:47 .. 7 ,,
A zárójelben lévő számok a már lejátszott

mérkőzések számát jelzik.

A Városliget villanegyedében sétálók nagy 
rémületére pont 4 órakor nagy csöppekben 
kezdett szemezni az eső. A szép tavaszi kosz
tümöket azonban nem sokáig fenyegette a 
veszély: az áprilisi napsugár csakhamar újból 
kisütött és a vasárnap délutánt élvező fáradt 
pestiek nyugodtan szívhatták tovább a friss 
tavaszi levegőt.

Tavaszi kép tárult a néző szemei elé a Mil
lenáris betonrengetegében is, ahol a Nemzeti 
és a Pécs-Baranya bajnoki meccse az uj, olcsó 
helyárak alapján gyűjtötte egybe a mintegy 
2000 főnyi közönséget.

Biri, a kap"védö vezeti pályára a piros-kék- 
csikos dresszbe öltözött pécsi vendégcsapatot, 
majd rövidesen kibújik az alagútból a fekete
fehér Nemzeti is.

Csak Boronkay Gábor és munkatársai kés
nek, ami miatt a közönség türelmetlenkedik. A 
sorsolásnál a Nemzeti győzött cs igy a pécsieké 
a kezdés joga.

Kautzky vezeti rohamra a vendégeket: szép, 
okciódus támadásokat hoz ki a pécsi csatársor 
és a tribünön aggódva szól cgy Nemzeti
iá jongó:

— Bajok lesznek!..,
Egyelőre azonban — úgy látszik — nincs 

semmi baj, mert Opaln magával ragadja a 
Nemzeti-csatárokat és Biri kiadós lövéseket 
kénytelen védeni.

— Bár annyi házunk lenne, ahány gólt kap a 
Pécs-Baranya — szólal meg most bizakodó han
gon az előbbi drukker.

Az első szép lövés Opalá részéről megy Biri 
kapujára, de a pécsi kapus bravúrral ment 
kornerre. A sarokrúgásból villámgyors pécsi 
támadás lesz. Gallina a kapuvonalon kiejti a 
labdát, de a kavarodásban a pécsi csatárok 
clidegeskedik a remek gólhelyzetet. Opala védhe- 
tellennck látszó bombáját Biri a levegőben 
úszva hárítja el.

A Nemzeti támnd, de gólt a pécsiek lőnek. 
Pompás összjAtékknl küzdi magát előre a pécsi 
csatársor, a labda lábról-láhra halad és

■ gyönyörű akciót Kautzky remek góllal 
fejezi be.

A Nemzeti azonban nem marad adós. Egy 
perc sem telik el és

Hossó szabadrúgását Vadas a hálóba to
vábbítja, 

miután Biri még jobban besöpörte a labdát. 
(1-1).

A meccs egyre érdekesebbé válik. Szép gól

helyzetet hágj- ki a Pécs-Baranya, de még en
nél is szebb az a gyönyörű támadó-akció, 
amelyet a Nemzetiek védelme csak a legna
gyobb nehézségek között tud elhárítani.

l:l-re állt a mérkőzés a félidőben, amelynek 
szünetében mind a két csapat

lelki tréninget 
vesz vezetőitől.

A Nemzeti ellenszelct kap a második félidő
ben, amelyet mégis a fekete-fehérek támadásai 
nyitnak meg. A mérkőzés irányítását azonban 
a Pécs-Baranya veszi át, amely — általános 
meglepetésre — jobban bírja a tempót. Opata 
megszökik és egyedül áll szemben Birivel, A 
ziccer azonban kimarad: Opala kapu mellé lő.

Kautzky lendíti támadásba újból a Pécs- 
Baranyát. A Nemzeti percekig védekezik, de

Kautzky védhetctlcn gólját már nem tudta 
megakadályozni.

2:1-re áll tehát a meccs a pécsiek javára. Nem 
egyéb ez, mint két nagyszerű csatárnak:

Kautzkynak és Opatának mérkőzése.
A két csatár a főszereplő, a többi epizód

szerepet játszik cs a staffázst szolgáltatja.

A félidő második részében a Nemzeti támad 
többet, Játékából azonban hiányzik a lendü
let és az erő. Egyhangú megállapítás:

a Pécs-Baranya most jobb!..»
Ám a finist mégis a Nemzeti dirigálja. Gól

helyzet, majd korner — és kialakul a Nemzeti
fölény. De Biri remekül véd. Azután a vendégek 
defenzívába vonulnak, mert tartani kell az 
eredményt. .. Pécs csak két csatárt „reszkí
roz" nz utolsó negyedórában. A Nemzetiek 
sóhajtva mondják a tribünön:

— Megtört a „teknő" varázsa!...
A Nemzeti elveszítette a meccset, amely szép, 

változatos és élénk voltl

t Béke-utcába?...
PC. 2:0 (1:0)

valamirevaló támadást is összetákolni s cgy 
ll-est Is elszalasztottak, a fedezetsorban Lulz 
teljesrn viasza-visszaesott, csak

a kél hátvéd állt szilárdan a helyén.
A Vasas minden tekintetben felülmúlta a III. 

kerületet s
megérdemelten nyerte a mérkőzést a 

lelkes piros-kék csapat.
Imponáló, ahogyan végigharcollak az egész

A Bocskay első szegedi 
győzelme

Bocskay—Bástya 5:1 (4:0)
Szeged, április 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Bocskay ma győzött először 
Szegeden a Bástya ellen, Igaz, hogy ez min- 
gyárt elég kiadós győzelem is volt. A játék, 
amellyel ezt n szenzációs győzelmét kivívta 
a Bocskay, helyenként gyönyörű volt. Külö
nöse naz első félidő sorún estek szebbnél- 
szebb akciók s

az első tizenöt percben mutatott stílu
sos és határozott játékával már meg
nyerte a mérkőzést a debreceni csapat.

A Bocskaynak vasárnapi játéka maradandó 
emlékeket hagyott a tlszaparti városban. Kü
lönösen a Teleki által nagyszerűen irányított 
csatársor volt az, amely mindenkit kielégí
tett. A Bocskay fedezetsora okosan támo
gatta a csatársort, a védelem biztosan állt a 
lábán és Fábiánnak ia volt néhány nagyon

szép védése.
A Bástyára a mai mérkőzésen rá sem le

hetett ismerni. A fedezetsor — elsősorban 
Tóth —■ teljesen csődöt mondott, de a nagy 
összeomlásban része volt Benedának is, aki 
legalább három gólban ludas volt. A csatár
sorban Koszta debüje sikerültnek mondható, 
a védelemben Einmerling erőteljes és hatá
rozott játéka emelkedett ki.

A Bástya indítja az első támadást és min* 
gyárt gólt is érhetne cl, de Harmat jó hely
zetből kapu mellé lö. Az 5. percben 
meg a vezetést a Bocskay, Mátéffy kőzett, 
védhctetlen lövéséből. A debreceni csapat 
ragyogó öt perce következik ezután. A csa/

Ollói-uti pálya,
Va*árnao. április 26 án, 

<L u. fél 5 óraKor:

Peron c vdbrom-
Budai fi

mérkőzés az L ligabajnokságért.
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szép kombináció

társor friss támadásait a szegedi halfsor 
, nem birja tartani. A 10. percben

Beneda kiejti Mertin lövését, Teleki ré- 
arcn van és közelről a bálóba lövi a lab

dát. 2:0.
A Bocskay tovább támad s a 16. percben 
szép kombináció után tisztára játsszák Vin- 

ezét, aki a harmadik 
gólt lövi. 3:0. Erre a 
Bástya kissé magához 

‘tér, néhány támadással 
életjelt ad magáról, de 
lövését Fábián nagy 
stílusosan teszi ártal
matlanná. A 37. pero 
ben fejezi be a Bocs
kay az első félidő gól
szériáját. Markos lefut 
a jobbszélen, beadását 
Vincze kapja és lapos 
lövéssel a hálóba lövi 
a labdát. 4:0.

Szünet után eleinte 
látszik, hogy megfordul a játék. A Bás- 
mintha kicserélték volna, elevenen ját- 
és olykor stílusosan is. Sőt az 5. perc- 

hen gólt is érnek el.
Koszta lefut, pontos beadását Schnee
ringer kapja és a labdát bombalövéssel 

a balsarokba küldi. 4:1.
A Bástya tovább is támad, további akcióit 
azonban nem kiséri szerencse és a 20. perctől 
kezdve ismét visszaesik első félidőbe!! letar
giájába. Több sem kell a Bocskaynak:

Markos rögtön lefut, beadása most is 
pontos, de Teleki lába is és Beneda 
máris kotorhatja ki a labdát a hálóból.

’A játék végét mindkét 
részről kimerültség jel
lemzi. A Bástya nem 
tud küzdeni, a Bocskay 
pedig már nem akar. 
Elvégre öj gól ulán 
nincs is rá oka.

És mig a Bocskay 
boldogan rohan a bí
rói fütty után az öl
tözőbe, a tribün-kapu
nál csinos kis incidens 
játszódik le. 
szereplői a 
egyik vezetője és Gyur- 
csó, a tartalék, de igen 

vérmes balösszekötő, Szeged t' 
néhány izgatott néző és a közbelépő ügye
letes rendőrtisztviselö. Nagyobb baj azonban 
nem lesz a dologból és a Bocskay Szegeden 
hagyja az öt gólt.

Az eset
Bocskay

részéről pedig

H etóköszít polgári és
gf tt? Mm W kór.épiskolni magán-

HEÍM TiwRüira, Cretsegl
re.ViT.t»ohány-a. M

Kispest Szombathelyről 
hozott pontot

Kispest—Sabaria 1:1 (1:0)
Szombathely, április 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése.) Szombathelyen is alaposan megcsappant 
az érdeklődők száma, mert alig nyolcszázfőnyi 
közönség volt kiváncsi a tavasszal formájában 
alaposan visszament Sabariának a bajnoki ta
bella utolsó helyezettje elleni mérkőzésére. Szi
táló esőben kezdődött a meccs, amelyben

a Sabária mintha némi javulásról tett volna 
bizonyságot

a a játék képe alapján legalább is minimális- 
győzelmet érdemelt volna. A Sabaria fölénye 
különösen az első félidő közepétől kezdve volt 
szembetühő, az egyenlítés után azonban 
tudta a győzelmet megszerezni.

Kispest a 18. percben korner után 
Lukács révén szerezte meg vezető s egyben 

egyetlen gólját. 1:0.
A gól után a Sabária magára talált s állan
dóan ostromolta Kispest kapuját. A 41 percben 
Boda kapufát lőtt, majd közvetlenül a befeje
zés előtt pedig Belkó biztos gólnak látszó lövé
sét Dénes bravúrosan védte.

Szünet után is a Sabária támadott többel.
A 17. percben Kelemen fejessel továbbí

tott labdáját Belkó a hálóba Juttatta.
A gól után a Sabaria 
mindinkább növekvő fö
lénye ellenére sem tudott 
a jól védekező Kispesttel 
szemben eredményt el
érni.

Kispest együttesében a 
közvetlen védelem, külö
nösen Dénes és Rozgonyi, 
továbbá Purceld és Stel- 
ner, a Sabáriában a köz
vetlen védelmen kívül Vá
mos .Szaniszló és Belkó 
játéka elégítette ki a

közönséget.

Kipróbálta már
a magyar 
pangót?TABULA BASA

A Ferencváros Újpestet kiverte 
a Magyar Kupából 

Ferencváros—Újpest 6:1 (1:0)
Az első igazi futballnap tegnap köszöntött be. 

Verőfényben úszott a Ferencváros-pálya négy 
hatalmas tribünje, de a kettős mérkőzésre igy 
sem gyűlt össze 10.000 néző. Hiába: nálunk a 
Magyar Kupa iránti érdeklődés messze van az 
Angol Kupáétól, ahol a kupaküzdclmek a baj
nokságot is elhamályositják.

A Ferencváros és ai Újpest ■ Magyar Kupa 
elődöntőinek során került ezúttal össze s a 
mérkőzés ■ két hét előtti bajnoki találkozó 

revánsának volt tekinthető.
(Újpest 3:l-re győzött akkor).

A mérkőzés szép sportot nyújtott, de izga
lomnélküli volt, mert a Ferencváros komplett

tjCncxer. o

Sonyo", 
Sutot es 
Siflis heh 
TV» ilíSs - 
TCMi____• waAV
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együttese nagy fölényben ti Borsányit,
Auert, Spitzet és Hubert nélkülöző lilafehérek 
kel szemben. At újpestiek Szalayt, Possákot, 
Stoflánt és Siflist szerepeltették. Centerhalfot 
Volentik játszott, viszont a Ferencvárosban 
Papp helyén ismét Korányi bekkelt.

A Ferencváros győzelmének értékét a fenti 
körülmény nem csorbíthatja.

A zöld-fehérek különben is oly ötletes, egészsé
ges, stílusos futballt játszottak, hogy a kom
plett Újpest ellen is sikerült volna a reváns.

A Ferencvárosnál örvendetes Turay és Kohut

TAUAESX.

HOHUT

AHÍC AUWA BU- 
JVT ODMft,-. T»U*C$ 
sctiíoaióu TAUACS 
AINÍOMC 

forma javulása T3nzer ismét nagyszerű 
úgyszintén a halfsor és a közvetlen védelem is. 
A lilafehéreknél Fogl III., Dudás, Wilhelm és 
Steiner elégített ki.

Nem valami nagy „reváns"-hangulatban kezd
tek az erősen tartalékos újpestiek, de azonnal 
a Ferencváros veszi át a játék irányítását. Tan- 
zer egyedül elhúzott Fogl mellett, inár-már 
biztos gól, de kapu előtt elesik. A 8. percben 
Kohut régi emlékeiből bemutat egy szép kapufa
lövést. A 31. percben a Fradi szerezte meg a 
vezetést-

Lázár passzát Turay kapta s mintegy húsz

helyezte be (4:1).
A 35-ik percben Takács II. szöktette Turayt, 

aki laposan a hálóba küldte a labdát (5:1).
A 40-ik percben végre Denhoffer biró „egyen

lít ett" — a 11-essel. T&nzer futott le, de nagy 
rössel túlfutott a kornervonalon s ekkor Du
dás gáncsolta. Bár Tftnzer a pályán kívül volt.

a 11 -est a bíró már a paritás kedvéért is 
megadta, melyet Turay értékesített s be
állította a féltucatot jelentő végeredményt 

(6:1).
A Ferencváros legközelebbi ellenfele a Hun

gária—Budai „11" meccs győztese lesz.

A Budai 11 döntetlenül játszott Érsekujvárott 
Budai 11—ÉSE 2:2 [1:1]

Érsekújvár, ápr. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Az előző napi bajnoki mérkőzéstől fá-

radt fővárosi csapat csak döntetlent tudott el
érni a lelkesen játszó érsekujvárl együttessel 
szemben. A mérkőzésen alig ezer néző volt 
jelen s a meccs alacsony nívón mozgott. A 21. 
percben Ember révén jutott vezetéshez a budai 
csapat, a 37. percben azonban Zsamóczay ki- 
egyelitctt. Szünet után a 17. percben Molnár 
lőtte a helyi csapat második gólját, amit a 
budai együttes csnk befejezés előtt három perc
cel, Ember góljával tudott egyenlíteni.

méterről lőtt hatalmas lövése a bal felső
sarokban kötött ki (1:0).

Siflis hiába nyúlt utána, nagy lövés volt a javá
ból. A játék szép, de kissé barátságos, illetve 
kupajellegü. Komoly harc nincs. A 35-ilc p.-ben 
Stoflán többméteres offszájdról indult, ám Háda 
a 16-ősig eléje futott s lövését ujjheggyel si
került kornerre kitolnia. A félidő hátralévő ré
szében veszélyes helyzet nem adódott egyik al- 
dalon sem, cll-nben feljegyzésre kínálkozik 
Turay remek beszállása Fogl felszabadítójába, 
Tanzer ügyes oxford-passza Takács Il.-höz és 
Siflisnek egy Demsey-szerü remek kiboxolása. 
A félidő óltnlában azzal a kedélyes ferencvárosi 

la'u'r.

hangulatban végződött, hogy: „lesz még több 
is ..."

Szünet után alig kezdenek, a Ferencváros 
máris lent terem a lilák kapujánál.

Turay szöktetését Kohut élesen adja be, 
Siflis eléri ugyan s Takács elé üti, aki be- 

gurltja (2:0).
A következő perc ujabb Fradi-gólt hoz: 
szemkápráztatóin szép akciókkal végigmegy 
a labda az egész csatársoron, a zslnór- 
passzok Toldihoz juttatják a labdát, aki ■ 
balsarokka ragasztja a harmadik gólt (3:0). 
Újpest teljesen védekezésre rendezkedik be, 

e a
10-ik pereben Ismét Újpest kapujában a 

labda, Toldi laposan küldte a balsarokba 
(4:0).

Ez már kissé sok a jóból! Újpest is próbálko
zik, de csak a 16-osig jut el. Stoflán egy lövését 
Háda fogja, majd P. Szabót gáncsolják, de nincs 
11-cs. A 28-ik percben az „öreg" Takács és P. 
Szabó egymás mellett futottak, az újpesti csatár 
a labdában elvágádott s

a biró ekkor 11-es Ítélt. A gólt P. Szabó

Harkány 
gyógyfürdő

(PÉCS MELLETT)
62Q c. kénoa. Radioaktív

Rheuma. csuz. 
KOszvtnv. ischlas 

ellen.
Szállodai szoba, teljes ellátás (3 sz. étk.)

I. oszt, kádfürdővel együtt:
elő- éa utóldénybon naponta.. P 7.—
Főidényben (4 sz. étk.) ...........P 10.50

Kórján azonnal díjmentes, 
részletes prospektust / 

Interurban telefon: Harkány 9 ex.

A Somogy gólzáporral 
verte a Rákospalotát 

Somogy—Rákospalota 9:0
Amúsodik hely szempontjából két érdekes 

mérkőzés volt vasárnap a II. ligában. A Somogy 
Kaposvárott látta vendégül a Rákospalotát s a 
nagyszerű formában levő kaposvári csapat 
mindent elsöprő lendülettel játszva,

valósággal lelépte a Rákospalotát.
A palotaiak csak az első felidőben tanúsí

tottak némi ellenállást, szünet után azonban 
megadták magukat sorsuknak. A Somogy gól
jait Jakube 4, Cztzl 3, és Mészáros lőtték, mig 
egy gól Minárovits öngóljából esett.

A VÁC FC a BAKTK-va\ játszott s bár ar 
első félidőben még jól tartotta magát a BAK. 
végül 4:1 (1:0) arányú győzelmet aratott a 
VÁC.

A II. liga többi mérkőzései: Soroksár—Teréz
város 2:1 (2:1): Magléd—Kossuth 2:1 (0:1);
Turul— Megycr 8:2.

A gólrekorder
április 19-én:

SKVAREK GYÖRGY (Hungária)
18 góllal.

Hungária kiváló csatára inár régen tartja 
a pozíciót, amely a mai naptól kezdve

A 
ezt . . _
veszélyben forog, mert

Vlncze, a Bocskay csatára már csak egyet
len góllal áll mögötte, a második helyen. 1 
A*tovóbbi sörre,nd a következő:
Barátky (Hungária) 15, Spitz (Újpest) 15, 

P. Szabó (Újpest) 15. Hirzer (Hungária) 12, 
Auer (Újpest) 12, Takács II. (Ferencváros) 11, 
Toldi (Ferencváros) 11, Stanzl (Vasas) 11, Steí-* 
ner (Újpest) 11, Mátétfy (Bocskay) 10, Steiner 
(Kispest) 10, Possák (Újpest) 9 góllal.

A fövő heti program:
Kedden:

Ullőt-uti pálya: Ferencváros—Trleslina.
Szerdán:

Hungárla-utl pálya: Magyar válogatott—FC 
Beuthen.

Szombaton:
Millenáris pályán: Nemzeti—Bocskai.

Vasárnap:
ültől-utl pályán: Ferencváros—Budai „11", 

(esetleg: III. kér. FC—Kispest).
Megyerl-utl pályán: Újpest—Pécs-Baranya. 
Béke-utcai pályán: Vasas—Hungária. 
Szombathely: Sabaria—Bástya.

HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Újpest: Bocskai, III. kér. FC., Sabaria, 

Pécs—Baranya.
Hungária: Ferencváros, Vasas, Pécs-Baranya, 

Kispest.
Bocskai: Újpest, Ferencváros, Nemzeti,

Budai „11", Kispest.
Ferencváros: Hungária, Bocskai, Budai „11“, 

Pécs—Baranya.
HL kér. .. ..................................... ......

pest.
Sabaria:

Bástya.
Nemzett:
Budai „11": Bocskai, Ferencváros,

Pécs—Baranya.
Vasas: Hungária, Nemzeti, Bástya, Pécs—

FC: Újpest, Nemzeti, Bástya, Kis-

Újpest, Nemzeti, Budai „ti".

Bocskai, III. kér, Sabaria, Vasas. 
Sabaria,

í EAZOLTANA
mindennap telt házakat vonz a

ROYAL ORFEUMBAN



hétfő: ?:ap:ó Budapest, 1081 iprilla M

Baranya, Kispest.
Báatya: Hl. kei., Sabarin, Vasas, Kispest.
Péea—Baranya: Újpest, Hungária, Ferenc

város. Budni „11", Vasas
Kispesti Hungária, Bocskai, Hl. kér. Vasas, 

Pécs-Baranya.

Bogén Erna nyerte Magyar
ország női tőrvivó bajnokságát

Vasárnap a Műegyetemen bonyolították le 
Magyarország nőj tőrvivó bajnoki küzdelmeit, 
amelyen 22 hölgv vett lészt. Az előkelő közön
ség majdnem zsúfolásig megtöltötte u Műegye
tem auláját és nngy érdeklődéssel kísérte a 
döntőket, amely szép és magasnivóju mérkőzé
sekben bővelkedett. Általánosságban megálla
pítható volt a magyar hölgyvivó sport örven
detes fejlődése. A bajnoki címet Bogén Erna 
nyerte veretlenül.

A verseny végeredménye a következő: 
Magyarország 1931. évi női tőrvivóbajnoka: 

Bogén Erna BEAC 7 győzelemmel. " “ 
Szenesné ellen 5:0, Kőibe 5:3, Dnny 
Rozgonyiné 5:3, Rassay 5:1, Varga 5:3 
manné 5:1 arányban.

2. Dany Baba MAC fi győzelemmel.
3. Varga Ilus (Kassai Athlctikai Club) 5 

győzelemmel.
<. Dr. Rozgonyi Györgyné FTC 4 győzelem

mel.
5. Rassay Kóbor Gabi BEAC 3 győzelemmel.
6. Kőibe Rózsi Schlotzcr iskola 2 győzelem

mel.
7. Lachmann Frigyesné Schlolzcr-lskola egy 

győzelemmel.
8. Szenesné Schwarz Magda Fodor-iskola 0 

győzelemmel.

Győzött 
5:1, dr. 
ét Lach-

A MAC nagy fölénnyel nyerte 
a tenniszcsapatbajnokságot 

Második: a MAC B), harmadik: 
MAC C)

Az 1. oszlólyu csapatbajnokság küzdelmei a 
inai kilencedik fordulóval befejezést nyertek. 
Az utolsó nap eredményei a következők:

MAC II—BLKE 3:1. Részeredmények: Ta
kács—Silbersdorf 8:6, 6:1, Krepuska—Szen- 
they 4:ft, 6:0, 6:4. Hegyessy—Balázs 6:2, 6:4. 
Krepuska, Balázs—Silbersdorff, Hegyessy 6:4, 
4:6, 6:2.

MAC III.—BEAC 3:1. Részeredmények: 
Straub Elek BEAC—Pétery MAC 6:2, 6:3. 
Kirchmayr—Straub János 6:4, 6:8, 6:4. gróf 
Zichy—Székely 7:5, 7:5. gróf Zichy—Pétery— 
Straub testvérek 6:2, 7:5.

BBTE—UTE 2:2. Részeredmények: Bánó 
(BBTE)—Aschncr Pál (UTE) 6:2, 6:3. Leiner 
(UTE)—Palásthy (BBTE) 6:2, 6:3. Radicke 
(BBTE)—Kiss Kálmán (UTE) 1:6, 6:1, 6:2. 
Leiner. Aschner Pál (UTE)—Bánó, Radiczke 
6:3, 6:2.

BSE—BLTC 4.-0. Részeredmények: Welner— 
gr. Révav 4:6, 6:4. 6:2. Schramek—Tóth 7:5, 
3^, 6:3. Batllay—Heinrich 6:4. 6:8, 7:5. Wei- 
ner. Baltlay—gr. Révay—Heinrich 6:8, 7:5 w. o.

A bajnokságot a MAC I. nyerte 28 ponttal.
2. Mac II. 21 ponttal. 3. MAC III. 20 ponttal. 
4. UTE 19 ponttal. 5. BBTE 18 ponttal. 6. BLKE 
14 ponttal. 7. BEAC 14 ponttal. 8. BSE 7 pont
tal. 9. BLTC 0 ponttal.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Befejeződtek Magyarország tornászbaj- 
nokságal. A MOTESz. megbízásából a III. 
kér. TVE a BTC tornacsarnokában rendezte 
meg az országos I. és II. osztályú bajnoki 
csapatversenyeket, valamint a senior és 
ifjúsági kerületi egyéni bajnokságokat 
nyújtón. Az I. osztályú csapatbajnokságot 
nyújtón a BTC csapata 167.50 ponttal 
nyerte meg a BBTE és a VÁC előtt. A II. 
osztályú csapatbajnokságot nyújtón a TFSC 
165.20 ponttal nyerte a MOVE-OTE és a 
BTC-vei szemben. A budapesti kerület se
nior egyéni összetett bajnoka Pellc István 
BTC leit 334.80 ponttal. 2. Lencz Rezső 
320 70 ponttal. A budapesti kerület ifjúsági 
egyéni összetett bajnoka Gál Sándor lett.

X Megkezdődlek a birkózó csapatbaj
nokságok küzdelmei. A Beszkárt sport-telep 
tornatermében vasárnap kezdődtek meg a 
birkózó csapatbajnokságok. A megtartott 
két forduló eredményei a következők: I. 
forduló: MTE—Beszkárt 6:15, UTE—HAC 
11:13, R. Vasutas—Törekvés 9:16, MAC-- 
MAFC 6:18, FTC—Postás 4:21. II. forduló: 
MTE—Vasas 8:17, HAC—Beszkárt 10:13, 
UTE—Törekvés 7 18, MAC—B. Vasutas 
5:1 A, FTC—MAFC 3:18.

X Doros György dr.. a jeles kardvlvó tudo
mányos munkája a sport lélektanáról. Érdekes 
és minden tekintetben becses könyv került a 
kezünkbe: ..A versenysport etikai és lélektani 
problémái" címmel. S nr írója. Doros György 
dr.; a kitűnő kardvivónk, aki cizrl a könyvével 
frappáns, módon mulatja ki, hogy nemcsak a 
sport gyako’.'ati részében, de n tudomány le
iért is otthon van. Könyve n versenysport lé
lektanát megvilágító mii s különösen sportem
ber lelkének mélységeibe igyekszik behatolni. 
Erkölcsi szempontból nyújt definíciót ni amn- 
tÖr»égbő| és nr álamatőrségről. Mélyenjáró 
filoxóflai műről van sz.ő, amely nemcsak dinre 
lesz minden sportkönyvtárnak, de n tudomá
nyos irodalom rajongói is szerctcllel forgathat
ják a pompás tipográfiai kiállitásban könyv
piacra került értékes müvet, omelyro még 
visszatérünk

X Bemutatkoztak ■ ludovlkáa boxolók. 
A Ludovika Akadémiai Sport Egylet vasár
nap tartotta nagy érdeklődés mellett házi 
ökftlvi vóversenyét, amely szebbnél-szebb 
küzdelmekben bővelkedett. A verseny ered
ményei a következők: Könnyüsuly: L Samu 
Zoltán elsőéves. 2. Kovács Barnabás har
madéves. — W élt er súly: 1. vitéz Orbán 
Nándor másodéves. 2. Anhalt István har-

madéves. — Középsuly: 1. Lakatos Dezső 3 ó. 00 p. 22 mp. 4. Vida BSE. A futtán tdujg 
harmadéves. 2. Kiss Ernő harmadéves. —- — - • •••
Nehézsúly: 1. Arany Mihály másodéves. 2.
Ki^s Zoltán másodéves növendék.

X Kikapott ■ Postás a CorintMán-dlJban. 
Szolnokról jelentik: A budapesti Postás csa
pata Szolnokon játszott a SzMÁV együttese el
len a Corinthlán-dijért s 4:3 (3:3) arányú vere
séget szenvedett.

KÜLFÖLDI SPORTNDPLÓ
A magyar amatőr válogatott csapat 

sulyos vereséget szenvedett 
az osztrákoktól

Ausztria—Magyarország 6:2 (2:2)
Grác, ápr. 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az amatőr Európa kupamérkő
zések sorozata ezzel a mérkőzéssel indult 
meg. Nem sok reménnyel bocsátottuk ama
tőr válogatottainkat Grácba, mindamellett 
nem voltunk elkészülve ilyen sulyos gól- 
arányú vereségre. A mérkőzés több, mint 
négyezer főnyi közönség előtt folyt le a 
zágrábi Fabris biró bíráskodása mellett.

Az első félidő kiegyensúlyozott játék ké
pét mutatta, de a második félidőben a ma
gyár fedezetsor teljesen letört, az osztrákok 
pedig percről percre hevesebben támadtak, 
s igy a magyarok a megérdemeltnél nagyobb 
gólarányu vereséget szenvedtek.

Balkán kupamérkőzés 
Belgtádban 

Jugoszlávia—Bulgária 1:0 (1:0)
Belgrád, ápr. 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Mintegy tízezer főnyi közönség előtt 
folyt le a két ország Balkán-kupa mérkőzése. 
A mérkőzés alacsony nívón mozgott s a sze
rencsétlenül összeállított jugoszláv válogatott 
csapat csak nagy küzdelem után tudott győzni 
a bulgár válogatott ellen. A bolgároknak sem 
ment jól a játék, mert ha csak egy kicsit job
ban játszottak volna, gólokkal verhették volna 
a jugoszlávokat. Az első félidő változatos, csap
kodó játékkal telt el s a huszonötödik percben 
sikerült Marjanoviésnak védhetetlen lövéssel 
az első s egyben győztes gólt berúgni. Szünet 
után Jugoszlávia került fölénybe: de tehetetlen 
csatárai miatt nem tudott eredményt élérni. 
Jugoszlávia ezzel a győzelmével a Balkájl-kupa 
élére került.

Szabadkán két bajnoki mérkőzés volt. Az 
egyiket a Bácska 3:1 (2:1) arányban nyerte a 
ZSÁK ellen; a másikon az SMTC 4:2 (2:0)-ra 
verte a SOKO-t.

Ripensia vasárnap 
Vulturul ellen. A lu- 
végződő félidő után 
Ripensiától. A többi 
TMTE—Politechnika 

3:1, UDR—Gyapjuípar

VILÁGSZEMLE
ISTENES HATODIK LETT CHEMNITZBEN
Chémnitzből jelentik: Az itteni kerékpárver

senyben a 90 km-es távon * magyar Istenes 
hatodik helyen végzett. Istenes 86.042 km-t fu
tott. A versényl a belga Tollénbeck nyerte.

A RIPENSIA LÚGOSON
Temesvárról jelentik: A 

Lúgoson játszott az ottani 
gos icsapat 1:1 arányban 
3:2 arányban kapott ki a 
I. osztályú eredmények: 
5:1, Kinizsi—Bánátul 
3:0.

A FRANCIA—NÉMET VÁLOGATOTT 
RL’GBIMÉRKÖZÉST, 

amelyet vasárnap játszottak Párizsban, a fran
ciák nyerték 34:0 (8:0) arányban.

A PRÁGAI ELSŐ PROFILIGA 
vasárnapi mérkőzései során a Slavia 5:1-re 
győzte le a Klandóf, a Nachod 2:l-re a Viktória 
Ziskovot, mig a "Sparta 2:2 arányú döntetlent 
ért el a Bohemians ellen.

TÓTOK KONTRA MAGYAROK
Pozsonyban a tót felvidéki válogatottak és a 

magyar felvidéki válogatottak labdarugó mér
kőzése 4:1 (1:1) arányban a tótok győzelmével 
végződött.
A LEGIFJABB KÖZTÁRSASÁG CSAPATA NEM 

BÍRT AZ OLASZOKKAL
Bilbaoból jelentik, hogy a vasárnap megtar

tott Spanyolország—Olaszország mérkőzés 0:0 
arányban gól nélkül végződött. A spanyol játé
kosok úgy látszik sokat politizáltak ar elmúlt 
héten s futballra már nem tellett.
PÁRIZS SULYOS VERESÉGET SZENVEDETT 

BERLINBEN
Berlinből jelentik: A Berlin—Párizs váloga

tót! futballmérkőzés 6:2 (2:0) arányban végző
dött. A mérkőzést 40.000 nérő élőt! a prágai 
Zcinar vezette. Berlin csapata mindvégig nagy 
fölényben volt s a nagy gólarányu győzelmet 
teljesen megérdemelte nz érthetetlenül gyengén 
játszó franciákkal szemben.
BECSBEN MÉG NYÍLT A BAJNOKSÁG SORSA 

Bécsből jelentik: A vasárnapi bajnoki mér
kőzések során az Admira 2:2 (|:l) döntetlent 
ért el a Nicholson ellen. A WAC—Ausztria 
meccs 5:1 (1:0), a Rapid—Szlovén 6:1 (3:0), a 
Waeker—Floridsdorf mérkőzés pedig 2:0 (1:0)

A magyar gólok egyike öngól volt
A kornerarány 6:1 Ausztria javára.

A vezető gólt az osztrák Reuter lőtte. a
10. percben, de hat perc múlva Fain egyen
lített s a 25. percben Cseh II. vezetéshez is 
juttatta a magyar csapatot, ám Koller a 
félidő utolsó percében egalizált (2:2).

Szünet után a 7. percben Heubrandner 
lőtte a harmadik osztrák gólt, majd a 13. 
percben Orbán öngólt vétett. Az 5. osztrák 
gólt a 21. percben Faber, a 6.-at pedig a 41. 
percben Stazek lőtte.

.4 mérkőzés alatt állandóan esett az eső, 
ami a pálya talaját teljesen csúszóssá vará
zsolta.

eredményekkel végződött. Az Admira ezzel a 
pontveszteséggel jelenleg holtversenyben áll a 
bajnoki tabella élén, 22—22 ponttal, de gól
aránya jobb, mint a Viennáé.

AUSZTRIA MEZEI FUTÓBAJNOKA
LEIDGEB LETT

Bécsből jelentik: Ausztria 10 km-es mezei 
futóbajnokságát a jelenleg katonai szolgálatot 
teljesítő Leidgeb nyerte 32 p. 10 mp-es időben. 
“ PastreUo 32 p. 14 mp-cel.

AZ USZÓOLIMPIÁSZ ELÖCSATÁI
Lipcse, ápr. 19.

A német uszószövetség olimpiai válogató
versenyének második napján a következő 
fontosabb eredmények voltak:

400 m. gyorsuszás: Balk 5 p. 10 mp. — 
200 m. mellúszásban ezúttal is Schmarz 
győzött 2 p. 50.4 mp. alatt. — A 100 m.-es 
gyorsulásban a fiatal kölni Haas győzött 
1 p. 1.2 mp.-cel. — A 100 m.-es hátuszás-

2.

Kezdők: Csillag Lajos emlékverseny (96 km)i 
1. Bauholzer BSE 3 ó. 16 p. 51 mp. 2. Liszkav 
BSE . 3. Miskovics Lehel KK. 4. Skutéty BSÉj 
Meglepetést kelteit az első helyezett gyenge 
ideje.

Seniorok versenye (30 km-es távon): 1. Ru« 
sovszky Kispesti AC 57 p. 03 mp. 2. Garai UTE 
rajta. 3. Urbancsik FTC 57 p. 56 mp.

A versenynek Összesen körülbelü 200 főnyi 
indulója volt. A föversenyzők és haladók cső- 
portjában 55-en, az ifjúsági futambín 45-en, « 
seniorok küzdelmében 20-an és a kezdők ver* 
senyében 80-an vettek részt.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 

Schejbal Kinizsivel felbukott 
az eladőversenyben

Jó mezőnyök, színes, érdekes küzdelmek és 
főként a favoritok veresége jellemzik a vasár
napi versenyeket. Legnagyobb kárt a Kengyelt 
ménes lovai okozták a fogadóknak, a nap fő- 
számában Musset, az Érdi d(/-b»n Admirális. 
Mind a kettő többreás favorit volt, de egyik 
sem bizonyult méltónak a nagy bizalomra. 
Musset a távig erősen tartotta magát Gitano 
mellett, de .Gitano ott már fölénybe került s 
végül könnyen nyert. Admirális még gyengéb
ben szerepelt s mint rossz harmadik végzett 
a pompás stílusban nyerő Aivincz és Hortobágy 
mögött. A favoritok közül egyedül Istvánka 
kárpótolta a közönséget, de neki is nagy küz
delmet keltett vívni előbb Szoknyával és Obsi< 
tossal, majd a táv után Lelkemmel és Fasisztát 
val. A két utolsó futamban Lesbia, illetve Bo
nyodalom busás osztalékkal jutalmazták hívei
ket. Bonyodalom azonban csak szerencsével 
nyert. A táv előtt ugyanis á közönség legked
vesebb zsokéja, Schejbal, Kinizsivel, mert lova 
lyukba lépett, felbukott és a bukás akadályozta 
a mezőnyt. A bukás kritikusnak látszott, de a 
lovak elkerülték a földön fekvő Schejbált s 
szerencsére a balesetből komolyabb baj nem 
származott. A kettősfogadás szerencsés nyerői 
Zsivány és Lesbia győzelmére, kétszázötven
szeres osztalékot (10:1258) kaptak. A részletes 
eredmény a következő:

I. 'FUTAM- 1. gr. Wenckheim D. Aivincz (5)' 
Klimscha. 2. Hortobágy (2) Csuta. 3. Admirális 
(4:10 reá) Teltschik. F. m.: Csutora. Tót: 
10:60. — 11. FUTAM. 1. Lajtos E. Zsivány (2H) 
Gutái. 2. Bosnyák (8) Kasrián M. 3. Hárem 
(2) Esch. F. m.: Madár, Biri, Túzok, Puszta, 
Rege, Roulctte. Árbóc, Silver King. ” ' 
Csokor, Drágám, Mőring. Tót: 10:32, 18, 51, 
24. — in. FUTAM. 1. Dreher I. Gitano (L«) 
Klimscha. 2; Musset (7:10 reá) Teltschik. 3. 
Wotan (4) Schejbal. F. ni: Sonnenschein, 
Hűmmel.. Tót.: 10:29, 13. 12. — IV. FUTAM. 
1. Mr. Corner Istvánka (l‘/») Balog. 2. Lelkem 
(4) Klimscha. 3. Fasiszta (6) - Schejbal. F. m.: 
Marosvölgy, Katáng, Da capo, Martinsberg, 
r. Töt.:
10:26, 13, 19, 23. — V. FUTAM. 1. Mr. Corner 
Lesbia (12) Kaszián F. 2. Csatlós (10) Fodor. 
3. Takarodó (6) Teltschik. F. m.: Tárnok, Pe- 
king, Nonnsberg, Suta, Volhynia, Goodlück, 
Inke. Tót.: 10:154, 51, 42, 30. — VI. FUTAM.
l. Berkes B. Bonyodalom (10) Vrabel 2. Ama- 
nullák (2) Fodor. 3. Add oda (4) Csapiár. F«
m. : Pezsgő, Sakkmester, Kinizsi. Tót.: 10:134, 
39, 25.

bán Deutsch győzött 1 p. 13.3 mp. idővel. Szoknya, Fogaras, Obsitos, Tamarisk. 
A műugrást ismét fíiebschlöger nyerte. ”* ” v triT'rA*' *

A hölgyuszószámokban a 200 m.es mell
úszásban Wunder Herta győzött 3 p. 16.4 
mp.-cel, mig a 100 m.-es hátuszásban Sas- 
serath Elfrida győzött 1 p. 29 mp. idő alatt. 
A 100 m.eg höígy-gyorsuszást Küpper Renc 
nyerte 1 p. 14 mp.-cel.

Kétszáz induló a vasárnapi 
kerékpáros országúti versenyen

Vasárnap délelőtt rendezte a Világosság Ke
rékpár Kör országúti versenyét a Gödöllői or
szágút kilences kilométer kövétől, a Budapest— 
Hatvan—Budapest közötti útvonalon. A küz- 
dele mnépes mezőnyöket állított starthoz és ér
tékes eredményekkel végződött.

A multheti tömeges bukásokon okulva, a 
rendezőség a versenyzőket két részre osztva, 
25—25-ös csoportokban indította és igy az 
egyes csoportok tagjainak teljes tudásukat 
latba kellett vetniök ar eredményért. Az első 
csoportban Nemes István (Postás) 32.2 km-es, 
másodi kpedig Szenes Károly MTK 32 km-es 
jó átlaggal futott be elsőnek. Az összesített, 
eredmények alapján a verseny a különböző 
futamokban az alábbi a helyezési sorrend:

Főversenyben és haladók versenyében: |. 
Nemes Postás 2 ó. 58 p. 05 mp. 2. Pelvássy 
MTK 2 ó. 58 p. 34 mp. 3. Szenes Károly MTK

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

Érvénye* április 81-lg.
BUDAPEST érk. ».4S 17.30 

WIEN ind. AIS 10.00
73A 15.00 ind.
0.10 18,40 érk.

Az autók Indulnak: Budapesten, a Váci-utca 
1. szám alól 45, Wienben a Bristoltól 40 

perccel a repülőgép indulása előtt.
Felvilágosítás és Jegyváltás: Magyar Légi
forgalmi Rt.. IV., Váci-utca I. sz. Telefon; 
808—88- Központi Menetjegyiröda és az
5ssxes fiókok. Wienben: Luftreisebureau, 

Kfirntnerrlng 5. Telefon: R 28190.
LEVELÉT ÉS CSOMAGJAIT KÜLDJE 

LÉGIPOSTÁN!
Díjszabásért forduljon ezállllásl osztályunk- 

bot: Telefon: AuL 808—89.

Módos,

Fécsí versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eseménye a 

Marchfcldi dij volt, amely kettős meglepetés
sel végződött. Először, mert a nagy favorit ki
kapott, másodszor, mivel a másodsorban véle
ményezett Phönixet a nagy autszejder Labancz 

^holtversenyre kényszeritette. A részletes ejed- 
’mény a következő:

I. FUTAM. 1. Sans coeur (2‘A) Szabó L. II. 
2. Tourtereau (5) Német. F. m.: Patriot, . Ci
gányasszony. Tót.: 10:31, 18, 25. — II. FUTAM.
l. Pfincipal (5) Takács. 2. Ode (4) Rojik. 3. 
Morgvan (4) Esch. F. m.: Fara, Viola, Bianca, 
Ronacher. Bonvecciati, Happy-horse, Jarmila- 
Tót.: 10:67, 2J, 21, 15. — III. FUATM. 1. La- 
bahez (6) Tuss és Phönix (3) Esch holtverseny
ben. ’3. Star (8:10 reá) Rojik. F. m.: Kamerád, 
Somáli, Pali Mail. Tót.: 10:33 és 35, helyre: 
28, 28. — IV. FUTAM. 1. Evian (H) Rojik. 2. 
Fabula (5) Cseszkovlcs. F. m.: Ajka, Saint 
Louis, Hermes. Tót.: 10:20, 13, 15. — V. FU
TAM. 1. Herba (l‘/<) Rojik. 2. Toscana (1K' 
Szabó L. II. F. m.: Hippos, Vermouth. Tót.: 
10:19, 11, 11. — VI. FUTAM. 1. Anita 
Stircula. 2. Welehrad (pari) Weckermann. F.
m. : Ligth Star, Kinoprinz, Heros, Ecarte. Toti:
10:28, 13, 12 -

— H» elezónsan akar ruhóxkodnl, keresse fel Lásilo 
Sándor férOszabómester kitűnő hírnevű üzletét fia- 
kóczi-ut 50., ahol elegins férfiöltönyöket vagy felöltő
ket rendelésre mérték után, kétszeri próbával, 50 és 60 
pengőért készít a legdivatosabb tavaszi szövetekből, a 
legtökéletesebb kivitelben és szabással

— Arcráneok megsaUnnek az eredeti H»ro»kln hasz
nálatával. ’ ■

— Átment mór a köatudatba. tudják már azt höl
gyeink, hogy gyönyörű tavaszi kabátok, elegáns, diva
tos kosztümök, legszebb kiállítású complék és nih*k 
nagyon olcsó árakon kaphatók a Belvárost Dtvalháabon 
(IV., Kossuth í.ajos-utca 2.)

— í napos paplanoeeoaaió. Felhívtuk olvasóink fii**1'
.mét a Fenyves Áruház mai hirdetésére, melyben be
jelenti, hogy ez alkalommal paplanqk. takarók és í®£ 
neműéiből rendezi 3 napos akcióiát. Hétfőn, kedden és 
szerdán, csak ezen n három napon, paplanok, takarok 
és ágyneműik kerülnek eladásra, olymódón, hogv a ki
fizetett összeg feléről vásárlási utalványt ad *
cég. Ezen utalvánnyal az Áruház többi osztályain bárnp 
vásárolható. Ügy hisszük, hogy ezen kedvezményes *r®" 
sitás sokaknak Igen nagy örömet fog szerezni, mert epo 
mpsf aktuális a. paplanok és egyneműek pótlása. r«- 
hívjak olvasóink figyelmét, hogy a délelőtti órákat is 
használja fel. inért délutánonként ilyenkor nagy tor
lódás szokott lenni.  '.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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