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Újabb szerelmi gyilkosság 
vasárnap egy trafikban
Fényes nappal Késsel leszúrt egy tizennyolcéves leányt 

Kovács Károly székesfehérvári fiatal vasúti tisztviselő
A gyilkosság után felakasztotta magot es meghalt

Székesfehérvár, április 26.
(A Hétfői Napló tudósító jónak telefonje- 

lentése.) Az Imperiál-szállodában és a Rá- 
day-utcábap történt vérét tragédiák után 
vasárnap újabb szerelmi gyilkosság történt, 
amelynek tettese, egy huszonegynéhány 
esztendős fiatalember, néhány perccel tet
tének elkövetése után öngyilkosságot köve
tett el. A gyilkosság áldozata, a leány, akit 
több sebből vérezve találtak meg, ugyan
csak kiszenvedett. Fényes nappal, Székes
fehérvár egyik legforgalmasabb utcájának 
trafikjában történt ez a legújabb, két em
beréletet követelő szerelmi dráma, amely
nek előzményeiről és részleteiről az aláb
biakban számol be a Hétfői Napló tudósí
tója:

Plentner Péternének, egy székesfehérvári 
hadiözvegynek esztendők óta a város egyik 
forgalmas utcájában, a Széchenyi-utcában 
van a trafikja. A Széchenyi-utca 84. szám 
alatt, az úgynevezett Cser-féle házban van 
a trafik, amelyet a hadiözvegy vezetett leá
nyaival, a Í8 esztendős Juliskával és a 
fiatalabb Katóval s Margittal. Plentnerné 
legidősebb leányának, a feltűnően szép 
Juliskának

esztendők óta udvarolt
Kovács Károly, a Délivasut 25 esztendős 
tisztviselő-gyakornoka. A fiatal tisztviselő 
s a leány gyermekkori játszótársak voltak 
s ebből a gyermekkori pajtásságból támadt 
a szerelem, amikor a kis Plentner Juliska 
viruló szép leánnyá serdült. A tizennyolc 
esztendős leány s a fiatal tisztviselő mar 
arról beszéltek, hogy házasságra lépnek 
egymással. Az eljegyzés, a házassóg, a jövő 
élet terveiről folyt közöttük a szó, amikor 
Plentner Juliskához

megdöbbentő hírek érkeztek udvarlójá
ról.

Ezek a hírek arról szóllak, hogy a fiatal 
tisztviselő éjszakákon keresztül dorbézol, 
állandóan kártyázik, felé van adóssággal, 
mert csekély fizetéséből sehogy sem tudja 
fedezni költséges passzióit. Körülbelül fiz 
nappal ezelőtt történt, hogy a leány tudo
mására adta a fiatalembernek, hogy

őt többé ne keresse fel, mert nem haj
landó hozzá feleségül menni.

— Aki ilyen könnyelműen és léhán él, ne 
foglalkozzék házasság terveivel — mon
dotta a leány. Kovács Károlynak, aki szót

lanul vette tudomásul a leány szavait s et
től a naptól kezdve nem kereste fel a le
ányt .édesanyja házában, nem látogatott el 
a trafikba se, ahol eddig mindennap meg
fordult.

Vasárnapra virradó éjszaka Kovács Ká
roly a hajnali órákig mulatott. Sorra 
kereste fel a város kocsmáit s a kora reg
geli órákban ért haza. Tiz óra tájban kelt 
fel s miután eltávozott szülei házából, ta

Halálosvégii találkozás a trafikban
Szatmáry nem adott revolvert barátjának, 

lelkére beszélt s Kovács látszólag megnyu
godva vett búcsút a barátjától. Miután 
Szatmárytól elbúcsúzott, egyenesen Plent- 
nerék trafikjába ment. Plentner Juliska 
egyedül volt a trafikban, könyvet olvasott 
s meglepetve nézett Kovácsra, amikor a 
trafikba belépett.

Kovács Károly néhány pillanatig szótla
nul állt a trafik pultja előtt, majd

kérlelni kezdte a leányt,
hogy bocsásson meg s engedje meg, hogy 
ismét felkereshesse.

A leány azonban hallani sem akart többé 
Kovács Károlyról. A fiatalember a leány 
elutasító szavaira zsebébe nyúlt

a élesre fent hosszú pengéjű kést ka
pott elő, átvetette magút a pulton s rá

rohant a leányra.
A következő pillanatban a kés pengéjét 
mélyen beledöfte Plentner Juliska mellébe. 
Azután a véres késsel a leány fejébe szúrt, 
majd kétszer egymásután a karjába döfte

A gyilkos ítélkezik önmaga fölött
A füszerűzletben azonban
nem engedték meg, hogy Csikós telefo

náljon,
mert nem volt a fiúnál 12 fillér, a telefoná
lás dija. A flu a füszerüzletből a vasúti ál
lomásra rohant, ahonnan nyomban értesí
tette a rendőrséget. A székesfehérvári rend
őrségről nyomban blzotlság szállott ki a 
trafikba, megérkeztek a mentők is és nyom
ban hordágyra emelték a leányt. Miközben 
a mentőautó elszáguldott a leánnyal,

a szerencsétlen Plentner Juliska meg
halt,

s igy már. nem ia a kórházba, hanem a ha

lálkozott egy Szatmáry Károly nevű barát
jával.

— Szívességet kérek tőled — mondotta 
Kovács Károly barátjának. — Adj kölcsön 
egy revolvert, nagy szükségem lenne rá.

— Mire kell a revolver? — kérdezte 
Szatmáry, mire Kovács igy válaszolt:

— Sulyos, nyomasztó kárlyaadósság'aim 
vannak, ezer pengőt kell haladéktalanul ki
fizetnem ...

a kést. Úgyszólván néhány pillanat alatt 
játszódott le a véres dráma > csodálatos
képpen az egyébként forgalmas trafikba 
senki nem jött be s igy Kovács Károly 
gyorsan végezhetett szerencsétlen áldozatá
val.

A merénylet után Kovács kirohant a 
trafikból.

A sulyos sebekkel borított leányban még 
volt annyi erő, hogy a trafik ajtajához ván- 
szorgolt, az ajtó előtt azonban elvesztette 
eszméletét

• két kezével a kilincsbe kapaszkodva 
rogyott le az üvegajtó előtt.

Néhány perccel később a trafik mellett 
ment el Csikós Vilmos, egy mozdonyvezető 
fia, aki bepillantott a trafikba s rémülten 
látta, hogy Plentner Juliska véres fejjel, 
eszméletlenül támaszkodik a kilincsbe. Be
rohant a szomszédos füszerüzletbe:

— Gyilkosság történt! Segítség! — mon
dotta rémülten Csikós — telefonálnom kell 
azonnal a rendőrségre és a mentőkért.

lotlasházba vitte a mentők autója. Közben 
a rendőri bizottság szemlét tartott a trafik
ban, amelynek padlóján nagy vértócsa je
lezte a néhány perc előtt lefolyt drámát. 
Csikós Vilmost nyomban kihallgatták. A 
fin elmondta, hogy mielőtt a trafik elé éri. 
látta, hogy

onnan Kovács Károly vasúti tisztviselő 
rohant ki.

A rendőrség emberei nyomban Kovács Ká
roly Ilomoksor-utcai lakására mentek, Ková
csék házában azonban a rendörtisztvisclők 
már csak

holtan találtak rá a fiatal tisztviselőre.

A hozzátartozók elmondották, hogy negyed* 
órával ezelőtt érkezett haza Kovács Ká* 
roly, izgatottan felsictett a padlásra.

— Sürgős szükségem van szerszámokra 
— mondotta izgatott hangon sógorának. 
Sógora gyanúsnak találta a fiatalember vi* 
selkedését és rövid idő múlva utána ment a 
padlásra, ahol megdöbbenve látta, hogy

5 mestergerendán olt függ élettelenül I 
Kovács Károly.

A rendőri bizottság tagjai is felsiettek a 
padlásra, ahol ott találták Kovács Károly, 
holttestét. Három búcsúlevél volt a zsebé* 
.ben, egyiket a rendőrségnek, másikat édes* 
anyjának, a harmadikat pedig özv. Plentner 
Péternének irta.

„Meg kell bocsátani nekem, nem bírtam 
tovább, — irta édesanyjának Kovács. 
A rendőrségnek irt levélben pedig bejelen* 
tette, hogy megöli szerelmesét s azután ön
magával végez. Az egész városban óriási 
megdöbbenést keltett a szerelmi dráma, 
amelynek ügyében a rendőrség délután is 
folytatta a nyomozást. A trafikban újabb 
szemlét tartottak, hogy megkeressék azt a 
kést, amellyel Kovács megölte a leányt.

A kés azonban nem volt sehol,
Úgy látszik, Kovács útközben eldobta. A' 
késő délutáni órákban a szerelmi dráma 
ügyében több újabb kihallgatást foganato
sított a rendőrség.

Idegrohamot kapott 
az áldozat édesanyja

A tragédia után néhány órával értesítet
ték a történtekről a szerencsétlen kis Plent
ner Juliska édesanyját, özv. Plentner Pe
temét. Plentnernének először nem mondták 
meg, hogy leánya meghalt, csak később hoz
ták tudomására, hogy a tizennyolc esztendős 
Juliska már a haloltashúzban fekszik.

Plentnerné a hír hallatára ájultan esett 
össze, úgy hogy orvost kellett hívni 

hozzá.
Az orvos térítette eszméletre a tragédia ál
dozatának édesanyját, aki azonban

sulyos Idegrohamot kapott, 
úgy hogy egész nap orvosi felügyelet alatt 
volt.
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A kormány személy szerint nem 
törődik a mostani képviselők 
nagyrészének mandátumával

Kik azok, akik számíthatnak az uj választásokon 
a kormány támogatására

A költségvetés úJlalánus vitájának befe
jezése teljesen n politikai élet előterébe 
hozta a választások kérdését. Most jnúr 
általános a vélemény, hogy a kormány má
jusban feloszlatja a Házat és az uj válasz- 
látok junius második felében megtörtén
nek.

A vasárnap reggeli lapokban félhivatalos 
közleményt lellek közzé, amely szerint a 
kormány még nem döntött a választások 
időpontjának kérdésében.

Ez a cáfolut azonban nem nyugtatta 
meg még az egységespárt tagjait sem, 

pedig — jól informált helyről szerzett érte
sülésünk szerint ma is áll a Hétfői Napló 
régebbi értesülése, hogy a választások nin
csenek közvetlen küszöbön, mert a képvi
selőháznak egész csomó olyan külpolitikai 
szempontból is fontos törvényjavaslatot és 
kereskedelmi egyezményt kell elintéznie, 
amelyek nem várhatnak az uj képviselő 
húz és az uj felsőház összeilléséig.

A képvhelötiáz feloszlatásával ugyanis 
■ felsőház választott tagjainak a fele Is 
elveszti felsőházi tagságát éa helyettük 
a törvényhatóságok nak és érdekképvi
seleteknek Is uj tagokat kell választani.

Annyi azonban bizonyos, hogy nemcsak a 
képviselők, hanem a kormány részéröl is 
folynak az előkészületek a választásokra. 
Pénteken a belügyminisztériumban tanács
kozás volt, melyen résztvettek Ernszt Sán
dor népjóléti miniszter, Gömbös Gyula 
honvédelmi miniszter — aki tudvalevőleg 
az 1922-es választások intézője volt — és 
Szlranyavszky Sándor belügyi államtitkár, 
aki viszont az 1926-os választásokat vezette.

Ezen a tanácskozáson már bizonyos 
személyi kérdések Is megbeszélésre ke

rüllek.
Ennek a tanácskozásnak az anyaga kerül az
után Darányi Kálmán miniszterelnökségi 
államtitkár utján a miniszterelnök elé, aki 
természetesen a személyi kérdésekben is 
dönteni fog.

A kormány, illetőleg a miniszterelnök elé 
csupán azok a személyi kérdések kerülnek, 
akiknek mandátumára a kormány személy 
szerint is súlyt helyez. I

Vakmerő ékszerrablás a villamoson
Egy magínzönö tuietjöl elloptak ezerpengfis Driiil&ns fOggöiet
Vakmerő ékszerlopás történt vasárnap 

délelőtt egy 10-es villamoson, amely a Rá- 
kóczi-uton haladt. A motoroskocsi perron- 
jAn állt özv. Stur. Gyuláné magánzónő, aki 
a Népszínház-utca 37. számú házban lakik. 
A inagánz.ónönck feltűnt, hogy egy ismeret
len férfi

könyökével meglökte, 
ugy, hogy ennek következtében nekidőlt egy 
mellette álló ismeretlen nőnek. Pár perc 
múlva észrevette, hogy

füléből eltűnt brllliánsfüggője,
amelynek értéke meghaladja az ezer pengőt. 

A meglopott urinö hangosan kiáltozni

Naív bakfísokat csábított el, tíataí 
színésznőket szerződtetett és ál
néven Rolls Royce kocsit vásárolt 

Scháffer István álhírlapíró
Egy fiatal színházi kritikus nevével szélhámoskodoff

Bálint György, egv délutáni lap színházi 
kritikusa, különös ügyben tett feljelentést a fő
kapitányságon. Előadta, hogy már hosszú idő 
óla veszedelmes módon visszaél a nevével egy 
Sclidffer István nevű fiatalember, aki gnzdng 
szülök gyermeke, foglalkozása nincs és a Dam- 
janich-iilen 31. számú házban lakik.

A följelentés szerint Schaffer a legfantasztiku
sabb visszaélések sorozatát követte cl. Schaffer 
állandóan Bálint György neve nlnll szerepel,

mindenütt hírlapírónak adja ki magát.

NAGY SZENZÁCIÓ A MAGYAR SZÍNHÁZBAN 
Minden este 8 órakor:

Túl a rácson 
ée

Amit az asszonyok akarnak 
A LEGGYÖNYÖRŰBB SZÍNHÁZI ESTE

A csizmás kisgazdák külön kategóriába 
tartoznak és azok személye felett részbán 
a kisgazdafrakció, részben a helyi viszo
nyok fognak dönteni.

Annyi bizonyos, hogy számbelileg Idő
tlen lesznek az uj képvlselöházban.

A névsorban nem szerepelnek a miniszte
rek sem, mert hiszen természetes, hogy a 
kabinet tagjai valamennyien elsősorban 
jönnek számításba. (A kormány mostani 
tagjai közül kettőnek nincs képviselői 
mandátuma.

Politikai körökben azt is tudják, hogy az 
uj választások elölt a titkosság kérdésében 
bizonyos változások lesznek, amelyeket a 
kormány a választói törvényben kapott fel
hatalmazás alapján rendeletileg fog életbe
léptetni. Mint a Hétfői Napló már régebben 
jelentette, a miniszterelnök személyesen 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hir szerint 
olyan kerületekre terjesztik ki a titkossá
got, almi számítani lehet arra, hogy a szél
sőségek (igltációja nem jelent majd veszélyt 
a mai súlyos gazdasági viszonyok közepette.

Szél van arról is, hogy a parlamenten 
most kívül levő országos nevű emberekkel 
felfrissítik az egységes pártot. De egyéb
ként azokon Liviit, akiknek mandátumára 
a kormány súlyt helyez.

a többi képviselőnek magának kell 
megszereznie mandátumát, mert ahol 
egységespárti helyi jelöltet állítanak 
velük szemben, nem számíthatnak ■ 
kormánynak olyan fokú támogatására, 

mint a legutóbbi választásokon.
Ez a kérdés szóba került nemrégiben az 

cgységespárt elnöki tanácsának egyik ülé
sén is, amikor a képviselők a legilleléke- 
sebb helyről tudhatták meg, hogy a kor
mánynak a személyek — bizonyos kivéte
lektől eltekintve — nem fontosak, a lénye
ges az, hogy a párt meg legyen, ctekinlet- 
hen pedig a kormánynak semmiféle aggo
dalma nincsen.

Ez. az elnöki tanácsban történt kijelentés 
okozta az egységespárti képviselők sorában 
a legnagyobb pánikot, ezért piciinek most 
egyre sűrűbben, sőt gyakran miniszteri kí
sérelte! is, kerületeikbe.

kezdett, a villamost megállították, de ek
korra már

az Ismeretlen férfi és nő leszállt a ko
csiról.

Kétségtelen, hogy az ügyes lopást a nő kö
vette el, összejátszva férfitársával. A rendőr
ség a nyomozást megindította. — Egy 49-cs 
jelzésű villamoson is tolvajlás történt vasár
nap délelőtt. Vcrbőczy Kálmán őrnagy, aki 
a Horthy Miklós-uton lakik, panaszt tett a 
főkapitányságon, hogy a 49-es villamoson 
ismeretlen tettes ellopta pénztárcáját, amely
ben száz pengő készpénz volt. A rendőrség 
ebben az ügyben is megindította a nyomo
zást.

Mikor Olga Csellova Budapesten tartózkodott, 
Bálint György nevében interjút kért a filmszi 
nésznőlől. Másnap az igazi Bálint György jelent
kezett interjúért és alig akarták beengedni Olga 
Csehovához, mert

azt hitték, hogy ő a szélhámos.
Később egy kis színház színésznője jelent meg 
abbun a szerkesztőségben, ahol Bálint dolgo
zik. Bálint szerkesztő urat kereste. Beengedték 
hozzá. A fiatal színésznő elképpedve nézett rá:

— Hiszen maga nem a Bálint, ne tréfáljon

velem t
A hírlapíró nagynehezen mégis csak meg 

győzte, hogy ö az, mire a színésznő 
sírva panasaolta el, 

ml történt vele. Megismerkedett egy fiatalember
rel, aki Bálint György néven mutatkozott be, 
befolyásos színházi kritikusnak mondotta ma
gát és megígérte, hogy

szerződést szerez neki egy előkelő ssln- 
háznál.

Már azt is megmondotta, melyik darabban fog 
próbálni. A fiatal színésznő boldog volt, utolsó 
pénzén elegáns színházi kosztümöt készitte 
tett. A próba napján azonban az állítólagos Bá
lint nem jelentkezett, hogy a színházba vigye. 
Türelmetlenül felment a szerkesztőségbe és ott 
azután kiderült, hogy

a „befolyásos kritikus" — Schaffer István 
volt.

Más alkalommal bakfisok jelentkeztek a szer
kesztőségben telefonon, vagy

szerelmes levelet küldtek a fiatal hírlapíró
nak és elmaradt randevúkat követeltek 

rajta.
Bálint György alig tudta kimagyarázni magát a 
sok félrevezetett, naiv bakfis előtt. Kiderült, 
hogy minden esetben Schüffer István szerepelt 
Bálint nevében.

De nemcsak a szerelmes bakflsokkat, hanem 
drága Rolls Royce autóval is „kedveskedett" a 
kellemetlen alterego. Beállított egy autókeres
kedésbe
""Bálint nevében megvásárolt egy Rolls 

Royce-kocsit
és meghagyta, hogy a kocsit és a számlát küld
jék el neki. Képzelhető, milyen meglepetéssel 
fogadta a hirlapiró, mikor

felszólították, hogy fizesse ki és vegye át 
az utcán várakozó luxusautót. 

Ezenkívül színházigazgatóktól potyajegyeket

A Svengalá-szemü 
szép cigányasszony 

garázdálkodása Miskolcon
Miskolc, április 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A miskolci rendőrségen Balog Mária, 
egy tisztviselő tizenhatéVcs leánya különös ügy
ben tett följelentést.

A följelentés szerint Balog Mária vasárnap 
délelőtt egyedül tartózkodott szüleinek a Vas
úién 15. számú házban lévő lakásán, mikor

beállított egy feltűnően szép, fekete, vil
logó szemű cigányasszony.

A fiatal cigányasszony jósolni akart a lánynak, 
Balog. Mária azonban elutasította, és ki akarta 
tuszkolni a lakásból. A cigányassZÖny nem 
hagyta magát, fekete, szúrós szemeivel merően 
ránézett a lányra, aki — mint mondotta — 
érezte, hogy

egyre Inkább elgyűngül és pár pillanat 
múlva magával tehetetlenül, mozdulatlanul 

állt a cigányasszony mellett.
A Svengali-szemü jósnö ekkor ráparancsolt,

Budapesten kutatják a dús
gazdag párisi spiritiszta különc 

magyarországi rokonait
A francia spiritiszták és a Meyer-család éles harca 

a 20 millió frankos hagyatékért
Az elmúlt hét végén igen érdekes megbízatás

sal érkezett Budapestre az egyik leghíresebb 
párizsi magánnyomozó iroda két privát detek- 
tivje. A két francia magánnyomozó egy párizsi 
spiritiszta különc magyarországi rokonait ke
resi.

Néhány héttel ezelőtt az egész európai sajtót 
bejárta a hir, hogy

■ francia fővárosban elhalálozott egy Jean 
Meyer nevű dúsgazdag francia magánzó,

aki egész élete során rendkívül intenziven érdek
lődött a spiritiszta kérdések iránt. Jean Meyer 
igen sok spiritiszta egyesületet alakított, maga 
is meggyőzödéses hivő volt, olyannyira, hogy a 
legnagyobb francia spiritiszta egyesület elnökévé 
választották. Nagyjelentőségű adományokat 
juttatott állandóan a spiritisztáknak, az ő nevé
hez fűződik a párizsi Rue Copernicken lévő 
spiritiszta-székház építése és a párizsi metafizi
kai intézet megalapítása is. De nemcsak ez a 
két egyesület, hanem más spiritiszta intézmé
nyek is

rendszeres évjáratokat húztak a dúsgazdag 
francia magánzótól.

Jean Meyer nemrégiben bekövetkezett halála 
után felbontották végrendeletét és kiderült, hogy

a dúsgazdag öregur vagyonának legnagyobb

a Fővárosi operettszínháziján
A szeiön bárom legérdekesebb előadása. Szer
dán, 20-én éa csütörtttkűn, 80-án 2 esll éa 1 

délutáni előadásban nz 
ENGLISH F1.AYERS 

világhírű angol színtársulat vendégszerepel 
Stvrling igazgató vezetésével a 

FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZBAN.
A vcudégjáték programja a következő: 

Elővételi

kért, Auer Pál dr. ügyvédet pedig megintem, 
volta, de egyúttal 10 pengő kölcsönt kért ugyan
csak Bálint nevében.

A hírlapíró végül is megunta az örökös kelle
metlenkedést

és most feljelentette a főkapitányságon 
SchUfferl,

akinek különben már volt dolga a rendőrséggel 
Legutóbb Bónyi Adorján nevével élt vissza. 
VII. kerületi kapitányság mint rendőri büntető, 
bíróság két héttel ezelőtt felelősségre vonta 
ezért. Schöffer azzal védekezett, hogy

ellenállhatatlan lelki kényszer hatása alatt 
használta nz iró nevét.

Akkor a rendőrbirő 3 napi elzárásra ítélte jo. 
gosulatlan cimhasználat miatt. Most azonban 
már komolyabb visszaélésekkel vádolta meq 
Bálint György, akinek a feljelentésére a rendőr- 
ség megindította a vizsgálatot.

hogy csomagolja össze a fehémemüeket és 
ágynem ücket. Balog Mária valósággal

hipnotizálva, 
engedelmeskedett a cigányasszony parancsának, 
aki végül clszcdtc az ékszereit is, azután pedig 

elsietett zsákmányával.
A fiatal lány csak jóval később tért magához 
a delejes állapotából. Mikor azután a szülei 
hazajöttek, elpanaszolta, hogy mi történt és 
följelentést tett a rendőrségen.

A kapitányságon kiderült, hogy
a villogó szemű, delejes hatalmú cigány
asszony már napok óta hasonló módon 

operált Miskolc külvárosában 
és egész sereg lakást fosztott ki. Eddig sokan 
nem merlek följelentést tenni ellene, meri 
babonás hitükben a jósnö „verésétől'1 tartot
tak. Balog Mária följelentése azonban megindí
totta a lavinát és a rendőrség most kutat « 
cigányasszony után.

részét spiritiszta Intézményekre hagyatná- 1 
nyozta.

A végrendeletbe Jean Meyer hozzátartozói nem 
nyugodtak meg,

perrel támadták meg,
amellyel azt akarják bizonyítani, hogy a vég
rendelet aláírásakor, de jóval előtte is, Meyer 
nem volt szabad elhatározó képessége birtoká
ban. Mivel pedig tudomásuk szerint Jean 
Meyernck

Budapesten számos rokona él, akik az 
öregurrat állandó levelezésben éltek, 

címüket azonban nem tudják, megbízták sz 
egyik legelőkelőbb párizsi magánkutató intéze
tet, hogy

dctektivjcikkel kutatassanak a magyar 
fővárosban a rokonok után.

A rokoni levelezésből kívánnak ugyanis bizo
nyítékokat szerezni állításaik igazolására.

Minden valószínűség szerint a francia spiri
tiszták sem fogják jogaikat a Jlfeger-végrendelct 
körül veszni hagyni és nz örökhagyó utolsó 
akaratát támadó perrel szemben maguk is igye
keznek érdekeiket érvényesíteni. A harc hosz- 
szu és kitartó lesz, amit az magyaráz, hogy * 
nemrégiben elhunyt spiritiszta jóllevö vagyonát 
több mint húszmillió frankra becsütik.

Szerdán este 8 órakor:
CANDIDA ES WATERLOO.

Csütörtök d. u. 4 órakor:
SZENT JOHANNA.

Csütörtök este 8 órakor: 
BÍRD tn hand.

Tekintettel na óriási érdeklődésre, ajánlató* 
a jegyeket előre megváltani. Rendes helyárak# 

dij nincs.
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(A Hétfői Napló tudósitőjának telefonjelen- 
tése.) Vasárnap reggel negyedkilenc órakor 
egy tépettruháju, vérzőfejü turista rohant be 
a lillafüredi szálló előcsarnokába.

(PÉCS MELLETT
S20 C. kénes. Radioaktív

— Segítség! Azonnal hívjanak 
óriási szerencsétlenség történt/ A 
patakba fordult egy autóbusz ...

A szállóban óriási konsternációt „
véresfejü turista megjelenése. A portás azon
nal a telefonhoz rohant s értesítette a mis
kolci mentőket, valamint a Diósgyőr-vasgyári 
mentőket is. Pár perc múlva már

mentőautók szirénáztak Lillafüreden ke
resztül és a Palota-szálló vendéget közül Is 
többen száguld va indultak autójukon a 
a Garadna-patak felé a vérzőfejü turista 

kalauzolásával.
Két kilométernyire Lillafüredtől az ómassa— 

Jávorkuti ut elágazásánál
három és félméteres szakadék

mentén halad az ut. A szakadék jobboldalán 
lent folyik a Garadna-patak. A megérkező 
mentőket megdöbbentő látvány fogadta a szép 
vasárnapi napsütésben: a szakadék mélyén

■ Garadna-patak medrében, kerekeivel föl
felé fordulva, feküdt egy autóbusz. Az 
ablakai be voltak zúzva és a betört abla

kok résein keresztül vérzőfejü, összevag
dalt areu, félig eszméletlen emberek ván
szorogtak, kapaszkodtak kifelé, jajveszé
kelés, hörgés, scgélykláltások lármája 

hangzott.
A mentők azonnal hozzáfogtak a munkához. 
As autóbusz valamennyi utasa több sebből 
vérzett: egyetlen utas nem maradt épen. 
A mentők az autóbusz soffőrjével együtt 

negyven embert kötöztek be.
’Á , sebesültek legtöbjének az orcát, kezét, nya- 
Mt vagdalták össze az autóbusz zuhanásánál 
betört ablakainak üvegszilánkjai, de sokan sú
lyosan sebesültek. A miskolci és diósgyőri 
mentők kivonult autói kevésnek bizonyultak a 
sebesültek szállításához. A Palota-sz&Wó autós 
vendégei felajánlották magánautóikat, hogy se- 
fitségere legyenek a mentőknek. Szoboszlay 

ercnc dr. vasgyári orvos vezetésével folyt a 
sebesültek bekötözése, akiket azután részben a 
mentőautókon, részben a vendégek magán
autóin

kettesével-hármasával ntbalnditottak Mis
kolc felé

é,s valamennyieket az Erzsébet-kórházba szál
lították.

Az Erzsébet-kórház valamennyi orvosa 
talpraállt és a sebészeti osztályon úgyszólván 
egy talpalattnvi hely nem volt a szobákban, 
ahol sebesülteket ne kezeltek volna. Délelőtt 
tiz óráig tartott .amíg valamennyi sebesültet 

.kötéssel láttak el. A felborult autóbusz negy
ven utasa közül

huszonötén szerencsére csak könnyebben 
sebesültek meg.

Ezeknek az arcát és a kezét vagdalták össze 
az üvegcserepek, de a többi tizenöt utas nem 
úszta meg ilyen könnyen a szerencsétlenséget.

Ez ■ tizenöt utas egytöl-egylg súlyosan 
megsebesüli.

Néhányon bordatörést, agyrázkódást szenved
tek, vagy kezüket, lábukat törték és belső vér
zésük keletkezett.

A tizenöt snlyos sebesült névsora
a következő: Horváth Irén 28 éves, Szűcs Lola 
18 éves, Szbkolt Imréné 30 éves, Roth Rózsi 
22 éves, Dobos Sándor 28 éves, Roslngcr Bella 
25 éves, Szendrői Lajos 23 éves, Scitovszky 
Lajos 26 éves, Müller Imre 24 éves, Vincze 
Oszkár 29 éves, Kelemen Ernő 26 éves, Scharf- 
steiti Szerén 22 éves, Grossmann Sándor 30 
éves, Friedmann Aranka 22 éves és Kicin Péter 
29 éves magántiszviselők. A tizenöt sulyos se
besültet a sebészeti osztályou helyezték el, n 
"huszonöt könnyebb sérültet pedig lakásukra 
szállították.

Amig Miskolcon a sebesülteket kötözték, n 
szerencsétlenség helyén megjelent a diósgyőri 
csendőrörs őrjárata és hozzáfogott, hogy meg- 
állapítsa, tulajdonképpen mi történt és mi 
okozta a katasztrófát.

A csendőri vizsgálat
során megállapították, hogy vasárnap reggel 
félnyolckor indult cl a miskolci városháza elől 
az M. SS—532. rendszámú autóbusz, melyet 
Suhajda József sofőr vezetett. Harminckilenc 
utas foglalt helyet az«autol uszon. valamennyien 
• Természet barátok Turista Egyesületének tag
jai. Seharfstein Szerén vezette a kiránduló tár
saságot, mely a Bükkhegység bejárására indult. 
A tervük az volt, hogy ömassáig autóbuszon 
mennek, onnan pedig gyalog folytatják tovább 
utjokat. A harminckilenc utas azonban nem 
fért el a meglehetősen nagy autóbusz belsejé
ben és ezért közülük

aokan fölkapaszkodtak az autóbusznak 
magas ráccsal elkerített tetejére.

Béggel 8 órakor haladt át az autóbusz Lilla

segítségei! 
Garadna-

keltett a

füreden s néhány perc múlva megérkezett az 
Ómassa—-jávorkuti elágazáshoz. Éppen el 
akart kanyarodni ómassa felé, mikor

a sofőr egyszerre esak érezte, hogy ■ kocsi 
■ lejtős utón visszafelé kezd csúszni.

Teljes erejével, rémülten fékezett. A hirtelen 
zökkenés következtében a kocsi elejében ülő 
utasok az autóbusz hátulsó üléseire zuhantak, 
egyszerre a kocsi hátsó részébe zudult a súly, 

az autóbusz oldalt farolt, majd a követ
kező pillanatban szaltót irt le a levegőben 
és kerekeivel fölfelé, bezuhant a szakadék 

mélyén folyó Garadna-patakba.
Azok az utasok, akik az autóbusz tetején fog
laltak helyet, aránylag szerencsésebbek voltak, 
mert széles ívben kirepültek és a patak partján 
zuhantak le. Annál szörnyűbb helyzetbe kerül
tek azok, akik

bennt rekedtek a zsúfolt autóbusz

belsejében.
A kivülmaradt utasok úgy igyekeztek segíteni 
rajtuk, hogy egyenként húzták ki őket a kocsi 
belsejéből, amig azután megérkeztek a mentők 
és átvették az első segélynyújtás munkáját.

Suhajda József sofőrt, aki maga is megsebe
sült, az állapota azonban nem sulyos, a csend
őrök nyomban kihallgatták. Suhajda azt val
lotta,

nem tehet • szerencsétlenségről, 
ő teljes erővel fékezett, igy igyekezett meg
akadályozni. hogy az autóbusz visszafelé ro
hanjon a lejtőn, nem tehet arról, hogy a sulyos 
autóbusz egyensúlyát vesztve a szakadékba 
fordult. A csendőrök munkásokat hozattak és 

kiemelték a patak medréből as autóbuszt.
A kocsit most csendőrök őrzik, hétfőn pedig 
a miskolci vizsgálóbíró szakértőkkel fogja meg
vizsgáltatni és fékpróbát is tartanak, hogy tisz
tázzák majd a katasztrófa okát.

Rheuma. csuz, 
Itöszvénv. Ischlas 

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

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

Kérjen asonnal díjmentes, 
róssrletse prospektust!

Interurban telefon: Harkány 9 ex.

Egy holland asszony 
titokzatos öngyilkossága 

a Gellért-szállóban

tatni, akkor
az állam kötelessége,

hogy a maga lehetőségével pártolja azt, 
amit a magánfogyasztás csökkenése révén 
az ipari termelés elveszített. Ha ez nem tör* 
ténik, akkor olyan

szociális problémái;
merednek ránk, amelyeknek megoldása elől 
az ország érdekében kitérni nem szabad.

Ezután a

Titokzatos öngyilkossági kísérlet történt 
vasárnap reggel a Gellért-szálló egyik szo
bájában. Egy hollandi kereskedő Budapes
ten üdülő fiatal felesége

öngyilkossági szándékból ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát.

A kereskedő és felesége néhány nap óta 
tartózkodott Budapesten, üdülés és gyógy- 
kura céljából és eddig még nem lehetett 
megállapítani az öngyilkossági kísérlet okát.

Az életunt hollandi asszony Hérkuleys 
Martlnsné, született Ilcitsmdnn Virgine, aki 
férjével együtt április 23-án érkezett Buda
pestre és azóta a Gellért-szálló 438. számú

harmadikemeleti szobájában laknak, 
gél 8 órakor a hollandi kereskedő 

kétségbeesetten rohant ki a szobából 
és orvosi segítséget kért. Akkor fedezte fel. 
hogy felesége megmérgeztc magát. A szálló 
orvosa azonnal az eszméletlen uriasszony 
segítségére sietett, gyomormosást alkalma
zott. Az idejekorán nyújtott orvosi segély 
elhárította a nagyobb veszedelmet. Herku- 
leys Martinsnét nem kellett kórházba szál
lítani, de egyelőre még nem lehet kihall
gatni életuntsága oka felől. A hollandi ke
reskedő nem tudott felvilágosítást adni fe
lesége életuntságáról.

Reg-

A GyOSz vasárnapi közgyűlésén 
Fellner Henrik és Fenyő Miksa 

ismertették a gyáripar panaszait: a karteltörvény, az állami 
beruházások, az adózás és az állítólag készülő Máv tarifaemelés 

problémáit
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövet

sége vasárnap délelőtt tartotta rendes évi 
közgyűlését Fellner Henrik elnöklésével. A 
közgyűlésen megjelentek: Hegedűs Lóránt, 
Vida Henrik, dr. Chorin Ferenc, Orfanidcsz 
Lajos, Ullmann Károly, dr. Lakatos Gyula, 
Marin Miksa és a közgazdasági életünk több 
reprezentánsa.

Az előző évekhez képest gyengébb érdek
lődés mellett nyitotta meg a gyűlést

Fellner Henrik

és ejnöki megnyitójában a gazdasági hely
zetet ismertette.

— A mezőgazdaság válsága az ipar pan 
gását vonja maga után.

A kartelltörvény visszariasztja a vállal
kozást

a gyáralapi fástól. Ezért ar iparfejlesztési 
törvénytől nem sok remélhető. A helyzet 
javulása csak akkor várható, ha a kormány 
az erőteljes iparpolitika folytatását egy 
rangsorba helyezi a mezőgazdaság talpraál- 
litásával.

Bejelenti végül, hogy Biró Pál lemondott 
alelnöki állásáról.

Tolnay Kornél szólalt fel erután. Javas
latára egyhangúlag elhatározták, hogy Biró 
Pált lemondása visszavonására kérik.

A következő szónok

elősegítsék. A magángazdaság tekintetében 
a takarékosság a helyes,

de olyan időben, mikor a magángazdaság 
kényszerű takarékosságot kénytelen foly-

külföldi kölcsön
felvételének lehetőségéről és nz állami 
ruházások fontosságáról beszélt. Majd 
adó kérdésével foglalkozott.

— Egyetlen adóreformot tudok csak 
képzelni, — mondotta —

az adó csökkentését.
Pedig ez nem fog bekövetkezni. Sőt 

valószínű, hogy a vasúti tarifát is fel
emelik.

— Arról van szó ugyanis, hogy egységes 
vasúti díjszabást léptetnek életbe, ami 15 
milliónyi előnyt jelentene, azonban ezt 
olyan tarifaemeléssel akarják kiegyensú
lyozni ami 15 millió pengőnél sokkal töb
bet tesz ki.

Végül a kereskedelmi szerződésekkel és a 
különböző

vámuniós tervekkel 
foglalkozott.

— Az olasz és osztrák preferenciális szer
ződések rosszak — mondotta — mert nem 
szolgálják a nemzet egyetemes érdekét. A 
vámuniós tervekben pedig a kormány a vá
rakozó állásfoglalása a leghelyesebb.

Magyar Pál felszólalása után a közgyűlés 
ezután elfogadta az évi jelentést és Keleti 
Kornél indítványára egyhangúlag megvá
lasztották a választmány és számvizsgáló bi
zottság uj tagjait.

be-
nz

eh

Fenyő Mlku
gyáripar aktuális problémáirólvolt, aki a 

beszélt
— Egyes 

fejlődés mutatkozik — mondotta, 
iparban néhány év előtt' hatvanezer ember 
volt foglalkoztatva, ma — huszonötezer 
heti négynapi munkabeosztással és az ipar 
többi ágában ugyanilyen tünetek mutatkoz
nak. Ilyen körülmények között mindent el 
keli követni, hogy az ipar foglalkoztatását

termelési ágakban erős vissza 
A gép-

Z I N M A Z Szombaton, május 2-án először

zénásszekér
(The Apple Cárt) Politikai burleszk 3 felvonásban

Fordította: Hevesi SándorIrta: G. Bemard Shaw
Főazereolők: Láxár Mária, Makay Margit, Gazsi Mariska. Gonibasztfgl 
Ella, Simon Gabriella, HegedUs, Törzs. Halna!, Mály, Boron, Vend- 

rey, Gárdonyi, Makláry, Vérten és Somló.
Az első előadások jegyeit már árusítják.

P 3.30
«ötvi 4.80



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 üpHIlj, J74
'<á.

Tonkt Bftia Mesagia vasárnap 
visszavonta a fia ellen

Óriási sikert aratott
i«SrS uu hmSei k mi mi shimz g warü
módosította vallomását vasárnap a szauodai gviucos

• Rddav uccai merénylő zokogva virrasztóit az eiszaka 
col falában

Az Imperial-szállóban elkövetett borzal
mas gyilkosság tettese, az alig 19 esztendős 
Tonko Béla

még mindig a rendőrség foglya
és minden valószínűség szerint csak a ma 
déli órákban kerül sor az ügyészség foghá
zába való átszállításra. Annak ellenére, hogy 
a törvény előírása szerint a letartóztatott 
vádlottat elfogatása után legkésőbb 24 órá
val át kell adni az ügyészség fogházának, 
Tonko Bélát még mindig a rendőrségen tart
ják, mert

vallomásának ellenőrzése állandóan fo
lyamatban

Éppen ezért, nehogy a törvény előírásával 
a rendőrség összeütközésbe kerüljön, ahogy 
ez ilyenkor szokásos, átirt a budapesti 
ügyészséghez, hogy adjon engedélyt Tonko 
Bélának a rendőrségen való tartásához. Az 
ügyészség a kért engedélyt természetesen 
azonnal megadta. Vasárnap délelőtt és dél
után n főkapitányság sérülési osztályának 
detektivjei kinn járnak

ellenőrzik a cinikus 
vallomásának

Az eddig beérkezett 
Tonko Bélát

még egyszer kihallgatták a rendőrségen.
A fiatalemberen egyáltalán nem látszik meg 
a főkapitányságon eltöltött éjszaka, éppen 
olyan cinikus, mosolygó, nyugodt mint cl- 
fogatása pillanatában. Vallomását azonban 
most már revldiálja és a szállodai szobában 
a leánnyal eltöltött idő részleteire vonalkö
zé n máskép mondja el a tényállást, mint 
eddig. Hogy azonban mi történt keltőjük 
között tulajdonképpen a szállodában — erre 
soha nem fog világosság derülni. Hétfőn 
délelőtt boncolják fel különben a szeren
csétlen Szendrey Margitot és a boncolás 
eredménye is nagyon befolyásolhatja a gyil
kos vallomásának szavahihetőségét.

A rendőrségen az a feltevés alakult ki, 
hogy a fiatalember súlyosan terhelt, erősen 
degcnerált suhanc, aki nem tudja felmérni 
cse|ekcdetéaek súlyát. Tettéből most' már 
kétségtelenül megállapíthatóan

hiányzik ax előre megfontoltság,

n városban és 
szállodai gyilkos 
részleteit.
jelentések szerint,

módosított vallomása azonban az erős fel
indulást is kizárja, úgy, hogy bűne a szán
dékos emberölés keretei között mozog. Mi
vel még huszadik életévét nem töltötte be, 
a magyar törvények értelmében sem halálra, 
sem pedig életfogytiglani [egyházra nem 
ítélhetik, maximális büntetése tehát 15 esz
tendő.

Vasárnap a kora reggeli órákban 
megjelent n főkapitányságon Tonko 

Béla édesapja:
Tonko József fütőházi gépész, aki enge
délyt kért, hogy fiával beszélhessen. Az en
gedélyt meg is adták neki és felvezették cel
lájából n fiút. Az apa hallatlanul meg van 
törve, könnyes szemekkel fogadta a rendő
rök között álló flát, aki egy csepp megillető- 
döftséget sem mutatott.

— Mit teltél fiam, az istenért? — szakad 
fel zokogás n szerencsétlen apából.

— Csak ne izgasd fel magad, apám, — 
nyugtatta mosolyogva a flu, — nem csinál
tam semmit...

Közel tiz percig beszélgettek ezután apa 
és íia. A diskurzus során Tonko József vál
tig

arra bíztatta a flát, hogy tegyen 
delmes beismerő vallomást 

könnyítsen
Tonko József azt 
tánysúgon, hogy

az annakidején 
tést, amelyet a 

miatt tett,

és 
a lelki ismeret én. 
is bejelentette a

fia ellen tett
210 pengő

töre- 
ezzel

Ma délelőtt döntő értekezlet 
lesz Búd miniszternél 
a hidépités ügyében

Ma délelőtt Búd János kereskedelmi mi
niszternél döntő tanácskozás lesz a Duna- 
hidak épitésének előkészítéséről. A mai an
kéten a pénzügyi előfeltételek megteremté
séről fognak tárgyalni.

A Hétfői Napló munkatársa megsze
rezte a hivatalos kereskedelmi minisz

tériumi előterjesztést, 
amely a következőképpen szól:

A kereskedelmi minisztérium tervei sze
rint az óbudai és a borárostéri két híd 
megépítése harmincmillió pengőbe kerül. 
Ehhez az összeghez kell számítani a hidak
kal összeköttetésben lévő feljárók és rak
partok megépítését. Ezeknek a költségeivel 
egyült a két uj híd megépítése összesen 47 
millió pengői igényel. A kormány ezt az 
összeget 11 év alatt akarja törleszteni. A 
törlesztésre szükséges összegeket évről évre 

forrásból lógják előteremteni. Ez a 
forrás a következő:
Felemelik a gépjármüvek közleke

dési adóját 50 százalékkal.
Budapesten jelenleg összesen 15.600 gép
jármű van, az adóemelésből származó több
letbevétel tehát 1,100.000 pengőt tesz ki. v-

2. Emelik a városi vámokat 15 száza
lékkal.

Itt egymillió pengő többlet jelentkezik.

fökapi-

fttl jelen
ellopása

3. A fővárosi üzemek együttesen éven
ként 400.000 pengő hozzájárulást adnak

a hídépítéshez,
minthogy a Beszkárt és a három nagyüzem 
vezetékei a hidakon vannak elhelyezve is 
erősen rongálják az építményeket.

4. Az államkincstár évenként 500.000
pengő hozzájárulást ad.

A kereskedelmi minisztériumnak ezzel a 
hivatalos előterjesztésével szemben a fővá
ros azt kívánja, hogy az államkincstár ne 
500.000, hanem egymillió pengő évi hozzá
járulást adjon. Kívánja továbbá a főváros 
vezetősége, hogy a fővárosi hozzájárulás 
forrásait a kormány ne írja elő, hanem 
bízza a fővárosra annak a megállapítását, 
hogy évről évre honnan fedezi a ráeső költ
ségeket. Ezek a kérdések lesznek ma a kei 
reskedelmi minisztériumban tartandó in
tern értekezletnek a tárgyai.

Ezen az értekezleten ma feltétlenül 
döntést hoznak,

mert úgy Búd János kereskedelmi minisz
ter, mint Ripka Fqrenc főpolgármester is, 
az idő előrehaladottságára való tekintettel, 
el vannak szánva arra, hogy mindaddig tár* 
gyalni fognak, amíg csak létre nem hozzák 
a megegyezést.

— visszavonja.

Tonko Bélát az apai látogatás 
szavczetlék cellájába, amelynek _____ ___
szomszédságában, a másik fogdában a Rá- 
day-utcai gyilkos: Várnán Sándor ül, aki 
Tonko Bélának jó ismerőse. Böhm Karolin 
gyilkosa a szombatról vasárnapra virradó 
éjszakát

álmatlanul vlrrasztotta végig, kezeit 
tördelve, hangosan zokog, alig lehetett 

lecsillapítani.
Várnay Sándort ugyancsak ma szállítják 
át az ügyészség fogházába.

után visz- 
közvetlen

A budapesti Tavaszi Vásár ősei

Watzdorff Konrád báró 
ellen elkészült 

az ügyészség vádirata, 
bár az Írásszakértő újabban megállapította, 
hogy maga Eszterházy Tamás gróf irta nevét 

a „hamis*1 váltóra
Érdekes és jelentős fordulat történt most 

abban a nagy port felvert bűnügyben, amely 
báró Watzdorff Konrád ellen indult meg 
egy százezer pengős váltó miatt.

A báró ellen — mint ismeretes — Eszter- 
házy Tamás gróf bűnvádi feljelentést tett 
és ebben azt adta elő, hogy

Watzdorff egy százezer pengős váltót 
hozott forgalomba

s a váltón Eszterházy Tamás aláírása sze
repelt, holott ö ezt a váltót nem irta alá s 
nem adott engedélyt Watzdorffnak, hogy 
váltóját forgalomba hozza. Megindult u 
nyomozás, amelynek során Watzdorff bárót 
letartóztatták. A vizsgálóbíró azonban el
rendelte a báró azonnali szabadtábrahclyc- 
zését.

Watzdorff Konrád báró kiszabadulása 
után szanatóriumba vonult, hogy 
idegkimcrültségére gyógyulást keressen. Mi
után pedig a szanatóriumot elhagyta, el
határozta, hogy

polgári perrel támadja meg Eszterházy 
Tamás grófot,

azt állitván, hogy a váltót nem ő, hanem 
Eszterházy irta alá, azt neki joga volt for
galomba hozni s meghurcoltatásáért, vala
mint a százezer pengős váltó lefoglalásáért 
nagyÖsszegü kártérítést követel. Ez az érde
kes polgári por azonban egyelőre szünetel, 
amig a bűnvádi eljárás be nem fejeződik

Nem áll, hogy a Tavaszi Vásár egyszerű 
másolata a német kereskedők ősrégi Messe- 
inek, mert a régi magyar életben is megvolt 
a nyoma, sőt kifejezett formája az áruminta
vásárnak és pedig Pesten a régi híres Szent 
Józsefnapi tavaszi vásáros sokadalomban a 
nagy pesti vásárban is, március 19-én.

Ez a régi magyar serfőzés árpájára állott. 
Á pesti piacra rengeteg felvidéki és egyéb 

árpaminta futott be. Felvidéki, erdélyi, Icn- 
gyei, bajor, ausztriai, cseh, württembergi és 
pjalzi serfőzőmesterek gyűltek össze Pesten 
és kötéseket tettek őszre, ősi szokás szerint 
ugyanis az egész országban október 1-re kö
tötték meg a serfőzőjogos városok és földes
urak az árendás serfőzőmesterekkel a ser
főzőházak bérleteit. Az árpa árát a vásár 
döntötte el. Aratás indult meg a lóval vonta

tott dereglyék flottája is Pesttől, Győrtől és 
Komáromtól Bécs felé, hogy a dunaparti 
nagy serfőzőhelyen, Regensburgban cseré
lődjön az ki a délnémet serfőzöhelyek felé, 
Csehországba Pozsonyon át ment a rnagyan 
árpa.

A Pestre gyűlt sok külföldi serfőzőmestee 
a világhírű Pesti Serföződék Mesteréből tt* 
nulta el a magyar serfőzőszokásokat. A’ 
gabonamintákat kis lepecsételt zacskóban 
vitte magával a vásárló, vagyis ez 
árumustrája, az áruminta őse.

Kossuth kezdeményezte 1842-ben 
ipari kiállítást, melyen egy magyar
mester, Kohlmann Mihály saját találmányit 
árpaszáritó készülékével szerzett becsületet 
a magyar iparnak.

volt ar

e mŰ- 
lakatosa

súlyos

ugyanebben az ügyben.
A bűnügyi vizsgálat közben tovább folyt 

s most érdekes eseményhez érkezett el. A 
vizsgálóbíró utasítására ugyanis a törvény
szék hites Írásszakértője vizsgálat alá vette 
a százezer pengős váltót, hogy megállapítsa. 
Eszterházy, Watzdorff, vagy más aláírása 
szerepel-e a váltón. Az Írásszakértő most 
készült el részletes és kimerítő jelentésével, 
nmely meglepő véleményt ad a váltó aláírá
sáról.

Az írásszakértő Jelentésében kétségtele
nül és határozottan állítja, hogy a vál
tót nem Watzdorff és nem más, hanem 

Eazterházy Tamás gróf Irta alá.
Hosszasan és tüzetesen vizsgálta az írás
szakértő a gróf és a báró aláírásait és ebből 
a vizsgálatból állapította meg teljes határo
zottsággal, hogy

a váltón lévő aláírás Esctcrházy Tamás 
grófé.

Ezek után illuzórlussá válik Watzdorff 
bűnössége, a királyi ügyészség azonban

vádiratot adott ki a báró ellen.
Információnk szerint a vádirat most 
szült el.

Az ügyészség vádirata okirathamisltás 
vádját emeli Watzdorff Konrád ellen, 
akiről viszont az írásszakértő azt álla
pította meg, hogy nem ő Irta alá a 

váltót.
Ezekután méltán várják nagy érdeklő

déssel nz ügy szereplői a bíróság ítéletét, 
amely rövidesen cl fog hangzani.’ teklhlvc, 
hogy a törvényszék még a nyári szünet 
előtt, május hónapban kitűzi tárgyalásra a 
bűnügyet.

kő

Ravasz szélhámossággal 
többezer pengőt csalt ki 

egy volt részvénytársasági igazgató 
báró Llptay Antaltól

BUnvádl ellárás és elfogató parancs a pesti pirostaxik 
„olajszállítása" körül

Erzsébet 
sesiorde

etisrmel 
magnyllttkil 

O Zene Tinó

A budapesti büntetőtÖrvényszék vizsgálóbírója 
csalás büntette miatt a napokban elfogató
parancsot adott ki egy volt részvénytársasági 
igazgató ellen, akinek

országos körözését elrendelte a rendőrség.
Az összes vidéki és külföldi rendőrhatóságok 
tegnap óta nyomoznak a volt részvénytársasági 
igazgató ellen, akinek vakmerő szélhámossága 
hasonlít ahhoz az érdekes bűnügyhöz, amely 
miatt Ifj. Csákány Károlyt tartóztatta le a rend
őrség.

Egy harmincesztendős fiatalember, Stecker 
Antal követte el a ravasz szélhámosságot. 
Stecker két esztendővel ezelőtt egy budapesti 
részvénytársaság főtisztviselője, majd röviden 
igazgatója lett. A vállalat azonban Stecker! el- 
bocsAjtotta és ezután történt, hogy Stecker 
érintkezésbe lépett báró Llptay Antallal, aki a 
„Farmgazdaság Felszerelő Részvénytársaság" 
olnjclndásl osztályának élén áll. Steckcr hóna
pokon keresztül e& nagyszabású olajüzlet le
bonyolításáról tárgyalt Llptay báróval. Arról 
volt szó ezeken a tárgyalásokon, hogy

Stecker megszerzi Llptay báró vállalata szá
mára aa összes budapesti plrostaxlk olaj

szállítását.
.4 „Famuri" Sleckerrel kötött megállapodás 
szerint égési olajáruját a pesti pirostaxik ren
delkezésére bocsá/tfa és a pirostaxisok hosszabb 
Időn keresztül nem is vásárolhatnak mástól
............. t a „Farm Részvénytársaságtól".

mön keresztit 
| olajat, mint

U 'W' D & D | ®xájvlxtabletta
■ ■ ár ■ E SB. W »•*!!• *zál- é« toroMertSttenltg

Stecker a tárgyalásokba több barátját is bele
vonta.

leveleket, Iratokat mutatott fel Llptay An
tal bárónak, áld a fényesnek Ígérkező Uklct 
fejében tübbeaer pengő províziót adott 

Steckcr Antalnak.
Amikor azután az üzlet perfcktuálására került 
volna a sor, kiderült, hogy

Stecker egyetlen lépést nem tett a piros
taxik Ipartársulatánál és egyéb szervezeté

nél,
akik mitsem tudtak a „nagyszabású olajszállí
tást Üzlet" ügyéről és kiderült az Is, hogy * 
pirostaxik tulajdonosai az olajszükségleteiket 
nem is közösen szerzik be, hanem különböző 
garázsokban vásárolják kisebb tételekben.

Báró Llptay Antal czekután bűnvádi föl
jelentést tett Stecker ellen csalás bün

tette elmén.
Megindult a nyomozás Stecker ellen, akit azon
ban nem lőhetett sehol feltalálni. Egyes verziók 
szerint

Dél-Amerlkába utazott és ott telepedett le, 
mások szerint a siomszéd államokban bujkál, 
elfogató parancsot a vizsgálóbíró.
Ilyen körülmények utón bocsátott ki ellene

Frissítő szappan
• Pllavln feoyűrxappan 

Kapható mindenütt 1 pengőért
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Budapesten Keresik 
a gyilkos miskolci asszony 

állítólagos bűntársát

Miskolc, április 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Vasárnapra szenzációsnak ígérkező 
fordulat következett be a hitvesgyilkos mis
kolci asszony bűnügyének nyomozásában.

Ismeretes, hogy Vargha Béla amerikai 
magyart álmában selyemsállal megfojtotta 
fiatal, huszonhárom esztendős felesége. A 
fiatalasszony, mikor a rendőrség elvitte a 
gyilkosság helyéről, előbb gondosan felöltö
zött, selyemharisnyát húzott, bepuderezte az 
arcát, ajkát kiruzsozta és ugy ment a kapi
tányságra a rendőrbizottsággal.

Vargháné a rendőrségen
állhatatosan hangoztatta, hogy a gyil

kosságot egyedül követte el.
A gyilkos asszonyt a rendőrség letartóztatta 
és az ügyészség fogházába kisérte, az ügy 
aktáit azonban nem zárták le, hanem to
vább folyt a nyomozás, mert az volt a fel
tevés, hogy

esetleg bűntársa Is van.
Ennek a vizsgálatnak a során elsősorban is 
megdöbbentő dolgok derültek ki az asszony 
viselkedéséről. Vargha Béláné a gyilkossá
got követő reggelen, mikor az ura már hol
tan feküdt, átment egyik szomszédjukhoz 
és ott vígan beszélgetett. Szóbakerült, hogy 
két nappal ezelőtt moziban volt és

■ legnagyobb lelki nyugalommal végig
énekelte a szomszédoknak a hangos

film összes slágereit.
Ez a megállapítás azonban csak az asszony 
lelkivilágára vetett fényt, de ennél fonto
sabb és jelentősebb adatok is fölmerültek. 
A miskolci rendőrségen két tanú azt val
lottá, hogy a gyilkosság előtti napokban 

kihallgattak egy beszélgetést, amelyet 
Vargháné egy magas fiatal férfivel 

folytatott
rÁ beszédjükből olyan mondatokat kaptak 
el, amelyek súlyosan tcrhelőek Varghánéra 
és a fiatalemberre is.

A tanúvallomások után lázas nyomozás 
Indult meg és rövidesen sikerült megállapí
tani, ki volt az a fiatalember, akivel Var
gháné beszélgetett. Megtudták, hogy egy vi
déki származású iparossegéd, aki most

Budapesten él.
A fiatalember Varghánénak leánykori udvar
lója volt, de anyagi viszonyai miatt nem 
tudta feleségül venni. A leánykori udvarló 
később többször járt Miskolcon és ilyenkor 
mindig találkozott Vargha Bélánéval. A mis
kolci kapitányság

érintkezésbe lépett a budapesti főkapi
tánysággal s megállapították, hogy 
Vargha Béláné leánykori udvarlója va

lóban Miskolcon járt
a gyilkosság előtti napokban.

Miután ez kiderült, a rendőrség szüksé
gesnek találta, hogy Vargha Bélánét erre- 
vonatkozóan kihallgassa. Vasárnap délelőtt 
rendőri bizottság jelent meg a miskolci tör
vényszék fogházában és ott

a fogházirodában kihallgatta a gyilkos 
asszonyt,

a budapesti fiatalember állítólagos miskolci 
látogatásával kapcsolatban. Vargha Béláné 
a rendőri bizottság előtt nem is tagadta, 
hogy ez a férfi valóban Miskolcon járt a 
gyilkosságot megelőző napokban, de azt ta
gadta, hogy bármi köze is lenne a gyilkos
sághoz. Hiába faggatták, vallatták, határo
zottan

megmaradt amellett, hogy leánykori 
udvarlóját nem avatta be a gyilkosság 

tervébe,
és azt is kijelentette, hogy az illető a gyil
kosság napján már nem volt Miskolcon.

Varghánénak a fogházban történt kihall
gatása után ujabb tanúkihallgatásokra ke
rült sor. Több tanút kihallgattak, akik

azt állították, hogy a gyilkosság napján, 
szerdán délután egy fiatalember járt 

vendégségben Vargha Bélánénál.
Ezek a tanúvallomások igen súlyos és ter
helő adatoknak számítanak és a rendőrség 
teljes eréllyel folytatja a nyomozást, hogy 
tisztázza:

volt-e valami szerepe a gyilkossággal 
kapcsolatban

annak a budapesti fiatalembernek, aki Var
gha Bélánét meglátogatta és vendégségben 
jáit nála.

»

s felíorolt. hanem a* tfaszea férfi InRdnkrc,

Hétfon 
Kedden 
Szerdán

Cri fehérnemd osztályunkon bármely 
Férfiing, Hálólng vagy Pijama váaár- 
láaánál pénztáraink

kifizetett összegek feléről 
vásárlázi utalványt adnak virew. As utalvány többi 
osztályainkon bármely cikk vásárlására jogozit. 
Ár Például t Visszatérítés
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tagadásba veszi a Szent Korona évezre
des elméletét és azt mondja, hogy ezt i 
az elméletet csak kétszáz esztendővel 

ezelőtt találták ki.
Aki ilyen felfogást vall a Magyar Szent 
Korona tanával szemben, az nem alkalmas 
arra, hogy a jövő nemzedéket az évezredes 
Magyar Szent Korona tanaira oktassa.

A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte
dr. Eckhardt Ferenc

egyetemi tanárt Ugrón Gábor éles támadá
sára vonatkozólag, mire a megtámadott

professzor a következőket mondotta:
—_Soha azt nem írtam és nem mondot

tam, hogy a Szent Korona tanát kétszáz 
évvel ezelőtt találták volna |ji. Nem mond
hattam ilyet már azért sem, mert hiszen 
köztudomású, hogy a Szent Korona tana 
már Vcrbőczy Hármaskönyvében le van 
fektetve és az is köztudomású, hogy ennek 
az elméletnek gyökerei jóval a Verbőczy 
előtt korszakra nyúlnak vissza. Én legföl
jebb azt mondottam, hogy nem olyan mesz- 
szirc vezethető vissza a Szent Korona el
mélete. mint ahogy azt általában hiszik.

Ugrón Gábor éles támadása 
Eckhardt Ferenc egyetemi 

tanár ellen
a székesfehérvári legitimista gyűlésen

Letartóztattak egy ezer
holdas földbirtokost

Háromszorosan körözött gyanúsított adatai teljesen ráillenek 
az ártatlanságát hangoztató földbirtokosra

Székesfehérvár, április 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) A Magyar Férfiak Szentkorona 
Szövetsége vasárnap délelőtt Székesfehér
várott alakuló gyűlést tartott nagyszámú 
közönség jelenlétében.

A Szövetség központi vezetősége részéről 
Zichy Aladár gróf, Zichy János gróf, Szé
chenyi József gróf, Ugrón Gábor, Apponyi 
György gróf jelentek meg.

A gyűlés korelnöke, Eisenbarth Károly 
ügyvéd, felkérte Zichy Aladár grófot a gyű
lés vezetésére.

Zichy Aladár gróf hosszabb beszédben 
ismertette a legitimisták célkitűzését és 
hangsúlyozta, hogy politikumot nem kíván-

inzzo meg 
gyorsan 
mogegyszeri

Már csak néhány napig 
kerül színre a FONimMli

ELISABETH 
BERGNER 
felejthetetlen filmje: 

ÁRIÁKÉ
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nak belekeverni mozgalmukba, azonban 
tisztában kell lenni azzal mindenkinek, 
hogy csak a legitimizmus utján juthatunk 
el a történelmi Magyarországhoz. Ezután 
indítványára megválasztották a tisztikart, 
majd Ugrón Gábor szólalt fel, aki beszédé
ben utalt arra, hogy a legutóbbi időben

■ magyar alkotmányjogi tanszékre 
olyan embert neveztek ki, aki nem al
kalmas arra, hogy a jövendő nemzedék 
leikébe beleoltsa a magyar közjog alap

elveit.
Mig Ugrón Gábor fejtegette az egyetemi ta
nárnak alkalmatlánságát az egyetemi kated
rára, közbekiáltások hangzottak el: Nevezze 
meg, ki azl

Ugrón Gábor erre kijelentette, 
hogy az Illető Eckhardt Ferenc éa neki 
az a meggyőződése, hogy ez a profesz- 
szor nem taníthatja a magyar egyete

men a magyar közjogot.
Végül azzal fejezte be beszédét, hogy 
királyság nélkül nincs integritás és integri
tás nélkül nincs királyság.

Utána Apponyi György gróf szólalt fel, 
aki felhívta a jelenlévők figyelmét arra, 
hogy a közeljövőben képviselőválasztások 
lesznek s minden legitimista olyan emberre 
szavazzon, aki a jogfolytonosság híve, de 
kijelenti, hogy ők a királykérdést alkotmá
nyos fegyverekkel akarják megoldani.

Tőke István etyéki plébános felszólalása 
után a nagygyűlés a Himnusz hangjaival 
véget ért.

Ugrón Gábor nagy feltűnést keltő beszé
dére vonatkozólag a Hétfői Napló munka
társa megkérdezte a volt belügyminisztert 
arról, hogy mi indította arra a legitimista 
gyűlésen elhangzott éles támadásra Eck
hardt Ferenc ellen?

ugrón Gábor 
munkatársunknak a következő kijelentést 
tette:

— Én nem tartok megfelelőnek a ma
gyar alkotmányjogi tanszékre olyan pro
fesszort, aki — mint Eckhardt Ferenc — 
egyik munkájában _ ' i** .

Különös ügyben történt letartóztatás va
sárnap délelőtt a főkapitányságon. Reggel 
9 óra tájban Beér Vilmosné állami nyug
díjas, a Horthy Miklós-uton azzal a panasz- 
szal sietett az őrszemei rendőrhöz, hogy ál
lítsa elő Walluch József földbirtokost a fő
kapitányságra, aki ott sétál az utcán és akit 
tudomása szerint, a hatóságok köröznek. A 
rendőr engedelmeskedett a felszólításnak és

a tiltakozó földbirtokost előállította 
a főkapitányságra. Walluch József elő
adta, hogy Jakabszálláson lakik, ahol 

ezeregyszáz hold földje van, büntetlen 
előéletű

és tudomása szerint semmiféle ügyből ki
folyóan nem körözték és nem is körözik.

A bűnügyi nyilvántartóban utánanéztek 
a dolognak és rátaláltak egy ugyanilyen 
személyi adatokkal rendelkező emberre,

akit
már ötször Ítéltek el

és aki ellen a budapesti törvényszék külön
böző csalások és sikkasztások miatt három 
körözé'st is kibocsátott.

Amikor a rendőrségen Walluch elé tár
ták ezeket az adatokat, a negyvenkétéves 

■földbirtokos a leghatározottabban újból ki
jelentette, hogy nem öróla van szó, egy hen
tessel tévesztik össze, akinek ugyanolyan 
személyi adatai vannak, mint neki.

A rendőrség, miután megállapította, hogy 
a személyi adatok teljesen megegyeznek, a 
nyomozás érdekében letartóztatta Walluch 
Józsefet, de erélyes nyomozás indult meg a 
személyazonosság megállapítása végeit és 
abban az irányban, hogy Walluch József 
csakugyan félreértés áldozata-e, vagy pedig 
vallomása nem felel meg a valóságnak.

Az Remarque
és

H azután • ••
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Salat szilával meglojtottaK 
as a vonattal leleleztetteK 

egy fiatalembert Kecskeméten

a főpolgármester állal kinevezett elnök. A két 
jobboldali párt az elnök személyének figye
lembevétele nélkül akarja mujorizálni az ellen
zéki igazgatósági tagokat és igy

a hat tagságot agy osztják meg, hagy lét
két helyet kap a Watt-párt és a Kozma- 
párt, egyet a isoeiáMemokratapárt, egyet 

pedig a polgári ellenzék.
Mivel három polgári ellenzéki párt van, erek 

a huszonegy igazgatósági tagságot három részre 
fogják osztani, ami azt Jelenti, hogy egn-tog 
polgárt ellenzéki pártnak csak minden harma
dik üzem igazgatóságában jut egg-egy tagsági 
helye. Ez a felosztási tervezet természetesén 
rendkívül sérelmes a polgári ellenzékre és 
éppen ezért bizonyos, hogy a pártközl konfe
rencián élet vita lett a tagsági helyek elosztása 
körül.

r-ainaiKUH holttest a vasúti síneken - Eltűnt ez áldozat pfinzs
Kecskemét, április 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Vasárnap reggel, percnyi pontos
sággal egy hónappal későbben, mint a Stein
herz -gyilkosságot felfedezték, borzalmas le
letre bukkanlak a járókelők a fűlöpszállásl 
helyiérdekű vasút töltésén, a kecskeméti 
konzervgyár közelében. A töltés felé igyek
vők

egy lefejezett férfi holttestét találták a 
dineken.

'A vonat kerekei szinte mértani pontosság- 
pnl, beretvaélcsséggel választották el a törzs
től a fejet, amely néhány méternyire odébb 
szintén a töltésen heveri.

A megdöbbentő leletről természetesen 
rögtön értesítették n rendőrséget, ahonnan 
rendőri bizottság szállt ki a helyszínre. A 
holttest ruházatának zsebeiben talált iratok
ból megállapították, hogy

a szerencsétlen ember Prokopovics 
Gyula hiiszesztendős sttteményklhordó 

h n kecskeméti állomásról 3 óra 30 perckor 
induló fíllöpszállási vonat fejezte le. Eleinte 
nz volt a rendőrség feltevése, hogy Prokopo
vics öngyilkosság áldozata, a későbbi nyo
mozás azonban mind rejtélyesebbé teszi az 
ügyet és

Igen sok lehetőség szól amellett, hogy 
Prokopovlcsot előbb megfojtották, bes
tiális gyilkosai azután a vasúti sínekre 

tették.
hogy igy az öngyilkosság látszatát kelt
hessék.

A holttest mellett ugyanis rendesen ósz- 
szehajtva ott feküdt mellénye és sapkája. 
Prokopovics

jobblábán azonban sem cipő, sem ha
risnya nem volt.

Vgy a dpőt, mint a harisnyát száz lépéssel 
távolabb a vasúti töltésen találták meg. Itt 
hevert a szerencsétlen ember

rongyokra szakadt sálja Is, amelynek 
vége szabályszerű hurokra volt kötve.

A halott zsebében 1 pengő 87 fillér apró
pénzt talállak.

A rendőrségen mindenekelőtt Prokopo
vics Gyula főnökét: Székely Imre ktihid* 
utcai pékmestert hallgatták ki, aki elmon
dotta, hogy alkalmazottja, aki a legkötcles- 
ségludóbb emberek cgvike volt, reggel hat 
órakor távozott el tőle háromszáz darab 
süteménnyel kosarában. A legbizakodóbb 
hangulatban volt, jókedvű és egyáltalán 
nem látszott rajta, mintha esetleg sötét szán
dékokat forgatna agyában.

A nyomozás további során megállapítást 
nyert, hogy Prokopovics

a mozi előtt valamennyi süteményét 
eladta

és efölött való örömében be is ment a mo
ziba, ahol végignézte az előadást. A mozi
ban barátainak még eldicsekedett azzal is, 
hogy negyvenöt pengő kűnnlevőséget is si
került a délután folyamán beinkasszálni. 
Ezek szerint tehát

Prokopovics Gyulánál hatvan pengő 
pénznek kellett lenni.

Székely kecskeméti pékmester elmondotta 
azt is, hogy Prokopovics Gyulának távozása 
alkalmával

teljesen ép és hibátlan volt a sálja, 
amelyet hurokra kötve és összeszakitva a 
vasúti töllés mentén találtak meg. A nyomo
zás eddigi adataiból az látszik valószínűbb
nek, hogy a szerencsétlen embert

hatvan pengője miatt megfojtották és 
a vonattal lefejeztették.

Természetesen azonban azt a lehetőséget 
sem szabad egészen figyelmen kívül hagyni, 
hogy a fiatal süteményárus

talán elköltötte vagy elvesztette a pénzt 
és emiatt való félelmében öngyilkossá

got követett eJ.
A rendőrség mindenesetre széleskörű nyo
mozást indilott.

A „Király rikkancsainak" 
antiszemita tüntetése a párisi 

zsidó negyedben
Párizs, április 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap újabb nagyarányú anti
szemita tüntetések vollak Párizsban. A 
tüntetést tudvalévőén a Dreyfus-darab elő
adása robbantotta ki.

Vasárnap a „Király rikkancsai" be
hatoltak a zsidó negyedbe, 

ahol legnagyobbrészt lengyel zsidók lak

nak. A tüntetők egy kávéházba is bemen
tek, ahol a békésen dominózó és kártyázó 
vendégeket inzultálták és

többeket véresre vertek.
A rendőrség vetett véget a tüntetésnek és a 
verekedő „Király rikkancsai" körül

tizet előállítottak a rendőrségre, 
ahol letartóztatták őket.

Gyilkosság a sxőllöáegyen
Fejszével megBtte a malatósáedvtt vendég a fidxigaxddt

Nagybani..., április 20.
Dericz György <0 é«» bínokszentgyörgyi 

garda tegnap estefelé kiment n szőlőhegyen 
levő borospincéjébe és két szomszédjával, 
Német Istvánnal és Buna Istvánnal iddogálni 
kezdett.

Emelkedett volt mit a hangulat, 
mikor Bursa felemelkedett és elindult azzal, 
hogy átmegy a saját pincéjébe és onnan is 
hoz bort. Derecz marasztalta, hogy minek 
hozna bort, van elég az ő pincéjében.

Bursa beborozott fővel

sértésnek vette a vendégmaragztalást, 
felkapott egy fejszét és többször fejbe

verte a házigazdást.
Derecz véresen ruhant a földre. Rövidesen 
orvos jött, akinek intézkedésére a nagy
kanizsai kórházba vitték, ahol azonban 
nemsokára

belehalt sulyos sérüléseibe.
Bursát, — aki egyszer már embert ölt és 
ezért hat évi börtönt ült — a csendórség le
tartóztatta.

Dudich Endre dr., a fiatal termé
szettudós nagy külföldi sikere

Az olasz állam megbízta az adelsbergi cseppkőbarlang 
évekig tartó átkutatásával

Kisleányok megrontása miatt 
vasárnap letartóztattak egy 
83 éves előkelő kereskedőt

Kaposvár, április 26.
(A Hétfő Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Szombaton este bizalmas bejelen
tés érkezett a kaposvári rendőrségre, hogy 
Jedlinszky Ignác 83 éves magánzó, a város 
egyik igen előkelő és köztiszteletben álló 
kereskedője

fejletlen gvermckleánykákkal valóságos 
orgiát üz a lakásán.

Ozory István rendőrtanácsos, a kaposvári 
kapitányság vezetője kiadta az utasítást, 
hogy a detektívek figyeljék Jedllczky laká- 

’Vasárnap reggel a Icsbenálló detektívek 

észre Is veitek kél nyolc-kllencesrtendős 
kislányt, akik besurranlak Jedlinszky 

lakásába.
A detektívek szintén behatollak a lakásba s 
uz egyik szomszédos szobából hátborzongato

jeleneteknek voltak szem- és fültanui. Jed
linszky egy órával később

husz-husz fillért adott a gyerekeknek
és elbocsátotta őket. Mikor a gyerekek ki
léplek a lakás ajtaján, a detektívek elfogták 
Őket. Az egyik kislány kiszakította magát a 
detektívek karjából s futásnak eredt. IIosz- 
szas hajsza után sikerült csak elfogni. Ki
derült, hogy

mindketten az elemi Iskola negyedik 
osztályának növendékei.

A gyerekek kihallgatása után előállították 
Jedlinszkyt, aki egy pillanatig sem tagadott, 
csak

azzal védekezett, hogy a gyermekek 
önként ajánlkoztak fel neki.

A 83 éves magánzót letartóztatták és ma 
délután átkisérik az ügyészség fogházába.

Ripka Ferenc főpolgármester 
e héten pártközi konferenciát 

hiv össze az üzemigazgatóságok 
megválasztása ügyében
E héten befejeződik a városházi tisztujitás

Kr uj fővárosi törvény értelmében a törvény
hatósági bizottság újjáalakulása után, a fővá- 
iosi üzemek Igazgatóságait is újra kell megvá
lasztani. Már Őt hónap telt el a fővárost válasz 
tótok óta. de a főváros vezetősége inindezideig 
rém nyúlt hozzá ehhez a kényes kérdéshez, hl 
üzemigazgatóságok ujjáalakitásánnk elhalasz
tása is azért késett, mert a közgyűlés és a tör
vényhatósági tanács választásokkal volt elfog
lalva és

aa amúgy la erősen fűtött hangulatot nem 
tartották alkalmasnak aa Uaesnlgaagatósá- 

gok újjáalakítására.

Nem kétséges ugyanis, hogy az üzemigazgató-

sági Ingsági helyek körül nagy tülekedés lesz és 
pedig minden egyes pártban.

A Hétföl Napló munkatársa a városházán 
úgy értesült, hogy

most már aktuálissá vált ar. üzemlgazgató- 
súgok újjáalakítása.

Ezen a héten megtörténik a fogalmazók, és 
segédfognlmazók kinevezése, amivel

teljesen befejeződik a tisztujitás.
A tisztujitás befejezése után Ripka Ferenc, fő
polgármester púrtközi konferenciát hiv össze, 
amelyen megbeszéli!; a: ii-e migazgat ősági tag
sági helyek betöltését, összesen huszonegy 
üzeme van a fővárosnak. Minden egyes üzem 
igazgatóságának hat-hal tagja non a hetedik

A magyar tudománynak újabb nagy kül
földi sikerét jelenti az a meghívás, amelyet 
egy olasz állami szerv, az Olasz Barlangtani 
Intézet küldött dr. Dudich Endre egyetemi 
magántanárnak.

Dudich Endre dr. évek óta
az aggteleki barlang 

rovarfaunájának kutatásával foglalkozik. A 
minap fejezte be évekig tartó kutatásait, 
amelyről nagyszabású biológiai tanulmányt 
ir. Bevezetésképpen a Magyar Rovartani 
Társaságban

előadást tartott
munkájának eredményéről. Kutatásainak 
egyik legjelentősebb eredménye, hogy az 
aggteleki cseppkőbariangnak eddig mind
össze tizenkét rovarfaját ismerték, mig Du
dich Endre dr. esztendőkig tartó kutatásai

Boletta helyett aránylagos 
termelési segélyt kérnek 
a békésmegyei kisgazdák

Abauj-Torna vármegye köriralhan fordult a 
vármegyékhez • boletta árának 3 pengőről 6 
pengőre való felemelése érdekében és kérte a 
megyéket, hogy ilyen értelemben felirattal for
duljanak a kormányhoz. Békés vármegye al
ispánja a körlratot kiadta hozzászólás végett a 
Békésmeggcl Kisgazdák Egyesületének, amely 
bizottságot küldött ki a vélemény megszerkesz
tésére. A bizottság Csizmadia András ország
gyűlési képviselő elnöklétével foglalkozott a 
kérdéssel és végül a következő határozatot 
hozta:

— A Békésmegyei Kisgazdák Egyesülete nem 
fogadja el Abauj-Torna vármegye kőriratát a 
javasolt bolettaemeléz ügyében, mert

■ bolett árendásért nem tartja célravezető- 
nek a mezőgazdasági válság megoldására. 

úgyszintén a buiaminfmólóit sem. amely 
gabona monopóliumra vezetne, hanem at arány- 
lagos termelési segélyt követelt a kővetkező
képpen: A földtulajdonosok holdanként kap- 
nánnk évente I—20 holdig 10 pengőt, 20—j0 
holdig 9. 50—100 holdig 8, 100—500 holdig 7, 
500-1000 holdig 8, 1000-5000 holdig 5 és
5000 holdtól feljebb 4 pengő termelési segélyt 
a kormánytól

O A Budapest Székesfővárosi Községi Taka
rékpénztár Részvénytársaság igazgatósága az
1930. üzletévre vonatkozó rendes közgyűlését
1931. évi május hó 8-ára hivta egybe. A taka
rékpénztár jóváhagyott mérlege 106.9 millió 
pengős inérlegfőösszeg mellett 540.098 47 pengő 
tiszta nyereséggel zárul, melynek felosztására 
vonatkozólag az igazgatóság Javasolni fogja a 
közgyűlésnek, hogy az alapszahálysrerü levo
nások után fennmaradó összegből 4% osztalék 
fizettessék ki, n fennmaradó Összeg pedig a 

Könyha-Wofc^
QfM>rZt<« M KagReWJ.JEok

során 133 ilyen barlangi rovarfajtát talált, 
amelyek között eddig még

teljesen Ismertlenete.HA.
is vannak.

A fiatal magyar tudós nagyjelentőségű 
munkájának hire külföldi tudományos kö
rökben is élterjedt és most meghívást kai 
pott az Olasz Barlangtani Intézet igazgató
ságától, amely fölkérte, hogy sürgősen utaz
zék Olaszországba és

m adelsbergi híres eacppkőbarianfot 
kutassa át

éppen úgy, mint az aggteleki cseppkőbar< 
lángot átkutatta, Dudich Endre dr. az olasz 
állam meghívására májusban elutazik és 
esztendőkig dolgozik majd az adelsbergi 
cseppkőbarlangban.

tartalékalap javadalmazására fordittassék. A 
takarék- és folyószámla betétek össregá 47.9 
millió P (14.9%-os emelkedés). A váltótárs 
37.7 millió P (tavaly 29.4 millió P). A főváros 
intézményeinek nyújtott hitel 17.4 millió P. 
Jelentős mértékben emelkedett a takarék
pénztár által kibocsátott s forgalomban levő 
záloglevelek összege, amennyiben ez a múlt évi 
13.9 millió pengővel szemben 18.1 millió pen
gőre s ennek megfelelően az év végéig folyósí
tott törlesztéses jelzálogkölcsönök összege is 
18.1 millió pengőre növekedett.

O A Wiener Bank-Vereln, Wien Igazgató
tanácsa f. hó 20-iki ülésén megállapította az 
1930. üzletév mérlegét, mely 2,943.559.83 schiv 
ling tiszta nyereséggel zárul. Az igazgat őtanatz 
a folyó évi május 7-iki közgyűlés elé azt a ja
vaslatot terjeszti, hogy részvényenként 1 sehu- 
ting =5% osztalék (múlt évben ugyancsak 
1 schilling = 5%) a részvényesek között fel
osztassák és 193,559.33 schilling uj számlára 
átvitessék.

O A Magyar Varod Far|aW Ml «««*» 
Unió v. b. 1. t„ > l.ilöhór alelnökinél elnök- 
lete alatt tartott mérlegmagállapltó IgargatóaóRi 
ülésén a mérleg szerinti tiszta nyereség ar«[* 
tékcsökkenési számlára történt 587.854 49 P 
IcIráaA után 1fi90.ő8f.8í pengő a múlt éri 
1,075 511.10 pengővel szemben. Az igazgatóság 
elhatározta, hogy a közgyűlésnek, miként a 
múlt évben. 3 pengő osztalék (tO százalék) ki
fizetését fogja Javasolni.

O A Mezőgazdasági Ipar Rt. közgyűlése 0.M> 
pengő (at elütő évben 1 pengő) osttalék fizeté
sét határozta el a Hitelbanknál. A közgyűlés el
határozta továbbá az alaptőkének 12.150.00# 
pengőről 10,500.006 pengőre való leszállítását, 
110.000 darab részvény visszavásárlása után

O A Fegyver- éa Gépgyár Rt iga rget ósága 
április 20-i ülésén elhatározta, hogy az április 
30-án megtartandó közgyűlésnek 15 pengő osz
talékot fog Jpavasolni az 1930. üzletévre.

— Előadás az optánattgyek pénzügyi lebonyo
lításáról. A Pénzintézeti Tisztviselők Orsiig” 
Egyesületében (V., Akadémia-utca 5. I.) 
törtökön, f. hó 90-dn este 7 órai kezdettel„A 
hágni egyezmény és az oplánskövelelések Pénr- 
ügyi lebonyolítása" címmel előadási tart taarf' 
nyi Dezső, a Magyar Leszámítoló és Pénr- 
váltóbank tisztviselője.
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A Független Kisgazdapárt 
szentesi gyűlése

Sgente*, Április 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tétt.) A Függelen Kisgazdapárt vasárnap dél
előtt Szentesen tartott szenezkedő nagygyűlést, 
amely alkalommal már a vonatnál óriási tömeg 
várta Gaat Gasztont, a párt vezérét és kíséretét 
s azután hosszú menetben, zászlókkal kisérék 
1« a város piacterére, ahol körülbelül ötezer 
amber gyűlt össze.

Bálint József ottani ottani egyik gazdakör 
elnöke nyitotta meg az ülést. Utána Van Sán
dor dr. beszélt, aki különösen a szabadságjogo
kat sürgette is ismertette a párt szervezkedésé* 
nek céljait.

Ezután általános figyelem közepette
Gaal Gaszton

szólalt fel, aki a gazdasági helyzettel foglalko
zott, majd beszéde végén reflektált a miniszter* 
elnök jubileumi beszédére, amelyben tudvalevő
leg négy pontban állította fel a magyar nemzet 
áljait. Külpolitikai vonatkozásokban — mon
dotta Gaal Gaszton — minden magyar ember 
hozzájárul a Bethlen miniszterelnök által fel
nin tolt tételekhez, azonban belpolilikailag

Itt benn a csonka hazában kell biztosítani 
ugyanennek a négy pontnak a követeléseit 
és Igazságot kell adni a kitaszítottaknak, 
jogokat a jogtalanoknak, mert csakis ugy 

épülhet fel Nagy-Magyarország.
Filó Sámuel a földmunkások nevében szólalt 

fel, majd Bálint József elnök bezárta a gyűlést, 
melyet kétszáz terítékes ebéd követet.

— A miniszterelnök Inkén. Nagykanizsá
ról jelentik: Bethlen István gróf miniszter
elnök vasárnap reggel Nagykanizsán keresz
tül inkei birtokára utazott. A miniszter
elnök, aki a hétfői napot Inkén tölti, birto
kán, tartózkodása alatt senkit nem fogadott, 
csak a szomszédos Tíohonczy-birtokon telt 
rövid látogatást.

— Korányi Frigyes báró hasaérkexett 
Géniből. Korányi Frigyes báró — aki tud
valevőleg Genfben résztvett a Keleti Agrár- 
Jelzáloghitelbank előkészítő tanácskozásain, 
— szombaton este hazaérkezett Budapestre. 
A genfi tanácskozások során az alakulandó 
bank alaptőkéjét fi millió dollárban állapí
tották meg és letárgyalták a bank statútu
mait. Ezeken a tanácskozásokon résztvett 
Hadik János gróf és Hunyady Imre, a Kis
birtokosok Országos Földhitelintézetének el
nöke illetve vezérigazgatója is.

— Alfoaz. király Belgiumban telepedik 
le. Párizsból telefonálja a Hétfői Napló tu
dósítója: Alfonz spanyol király és családja 
vasárnapi jelentések szerint végérvényesen 
Belgiumban telepedik le, ahol Ferran Zunes 
herceg dave-i kastélyát bocsájtják a királyi 
család rendelkezésére.

— Szociáldemokrata gyűlés Szegeden. Vasár
nap délelőtt nagygyűlést tartott Szegeden a szó- 
cíödemokrata párt. A gyűlésen igen sokan 
vettek részt és a központ részéről Peyer Károly 
jelent meg, aki hangoztatta, hogy a kormány 
előbb iktassa törvénybe az általános titkos vá
lasztójogot, azután vezesse le a választásokat.

— Képviselői beszámolók. Karafiáth Jenő, az 
ipolyszalkai kerület képviselője, a képviselőház 
háznagya, vasárnap délelőtt Vámosmikolán, dél
után pedig Pcröcsény községben tartott beszá- 
wiológyűlést, melven ismertette Bethlen Tstván 
gfóf miniszterelnök tízesztendős működését.' 
Utána Bessenyey Zeno képviselő szólalt fel, 
majd egyhangúlag Huszár Tibor Indítványára 
bizalmukról és ragaszkodásukról biztosítottak 
a miniszterelnököt és a kerület képviselőjét. 
Fitt Artúr ugyancsak vasárnap bcszámologyu- 
lést tartott Soroksáron és Dunaharasztin, ame
lyen felszólalt Ernszt Sándor népjóléti minisz
ter is, aki különösen a gazdasági helyzettel fog
lalkozott és mcgállapitotto, hogy a bajok forrása 
a buzakrlzis, mert Amerikai olcsóbban termeli 
a búzát, mint Európa. Felszólalt még Huszár 
Károly, at OTI elnöke, felsőházi tag, valamint 
Preszíy Elemér, Pestvármegye főispánja is.

— Öngyilkosság • Westend-szállóban. Szom
baton a Westend-szálló 111. emelet 22. számú 
Mohájában eszméletlen állapotban találtak a 
szálló egyik vendégére. Soós Kálmán 26 éves 
fényképészre, aki öngyilkossági szándékból is
meretlen méreggel megmérgeztc magát. A fia
tal fényképész Vácott lakott a Duna ucca 6. sz. 
házban és pénteken jött fel Budapestre, a jelek 
szerint azzal a szándékkal, hogy otthonától 
távol kövesse el ar öngyilkosságot. Amikor a 
szállodai szobában ráakadtak, teljesen eszmé
letlen volt, a méreg már felszívódott a szerve
zetébe, ugy hogy a mentők életveszélyes álla
potban vitték a Rókus-kórházba. Az orvosok 
mindent megteltek megmentésére, fáradságuk 
azonban hiábavalónak bizonyult, Soós Kálmán 
vasárnap meghalt anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna. Búcsúlevelei nem hagyott 
hátra és igy a rendőrség élcluntsága okát nem 
tudta megállapítani. Vasárnap délelőtt telefonon 
értesítették a váci rendőrségei Soós Kálmán 
öngyilkosságáról. — A Hernád-utca 25. számú 
házban egy asztalosmester felesége,Hosszú Sán- 
dorné született Faragó Erzsébet lugkőoldattal 
mégmérgezie magát. A mentők a Rókus-kór
házba vitték, ahol a szerenesétlen asszony va
sárnap meghalt. A rendőrségi nyomozás azt ál
lapította meg, hogy az asztalosmester Ideg
gyengeségben és üldözési mániában szenvedett 
4» öngyilkosságát ezzel

és átszerelé
sek májusra 
igen olcsón

IN. STERH SáRDOR TaJfttfSES.*

— Lord Rothermere-t ■ Hírlapírók Nyug
díjintézetének tisztelet! tagjává választották. 
A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjinté
zete vasárnap tartotta ez évi közgyűlését. 
Lenkey Gusztáv elnöki megnyitója és Pa
kolt József felszólalása után elfogadták az 
igazgatóság évi jelentését és a zárszámadást. 
Waltkouiszky Károly titkár indítványára a 
közgyűlés lord Rothermere-t nagy lelkese
déssel ar intézet tiszteleti tagjává választotta. 
Ezután megválasztották újból az igazgató
ság tagjaiul: Szudy Elemért, Kóbor Tamást, 
Csajthay Ferencet, Frtedrich Tivadart és 
Bónitz Ferencet. Végül az elnök bejelen
tette, hogy az intézet jubileuma alkalmából 
Ernszt Sándor népjóléti miniszter egy havi 
fizetését, Légrády Ottó és Miklós Andor fő
szerkesztők pedig 5000—5000 pengőt ado
mányoztak az intézetnek. A közgyűlés hálás 
köszönetét fejezte ki az adományozóknak.

— A Balncologlal Egyesület nagygyűlése. 
Vasárnap délelőtt tartotta jubiláris közgyűlését 
az Országos Balneologiai Egyesület Vámossg 
Zoltán dr. elnöklésével. Tauffer Vilmos dr. 
hosszú előadásban 'számolt be a balneológia 
múltjáról, majd Vámossy elnök közölte a köz
gyűléssel, hogy a kultuszminiszter meghosszab
bítja az iskolai szünidőt. Vasárnap délután a 
gyűlés résztvevői a budai szanatóriumokat láto
gatták meg.

— Nagy tűz Zichy Ödön gróf uradalmá
ban. Kaposvárról jelenük: Tegnap nagy tűz
vész pusztított Zichy Ödön gróf feketecsári 
uradalmában. Nagymennyiségű gabona égett 
el. A kár körülbelül 40.000 pengő. A nyo
mozás megindult annak mcgálapitására, 
hogyan támadt a tűz.

— Raáb Miklós: Alázat Utjain. A bőségesen 
burjánzó verstermés tucatjával küldi hozzánk a 
versesköteteket. Az átlagtermésből kiemelkedik 
Raáb Miklós Alázat Utjain című könyve. Raáb 
Miklós religiozus költő, a megismerés, az Isten 
a problémája — még szerelmes verseiben Is. 
Bár formakészsége kiforrott, mégis néhol a vers 
dinamikájából kell áldoznia, hogy gondolatait 
kifejezhesse. Komoly, figyelmet érdemlő munka 
ez a kötete, melyet Sári Schalk 16 grafikája 
illusztrál és függelékében János apostol apokrif 
„Krisztustánca** van meglepő szépséggel lefor
dítva.

— A kopenhágai német konzul rejtélyes 
halála. Kopenhágából jelentik: Von Ilaxt- 
hausen báró német konzult vasárnap reggel 
a Viborg mellett holtan találták meg. A ha
tóságok feltevése ar, högv szerencsétlenség 
történt.

JÓZSEF-KÖRUT 3.

Vér-, bőr- és 
nemlbetegségekot 
gyógyító Intézete rendel 
reggel Mól este W#-lg férti 
és nöl betegeknek. .Salvar- 
•an kúrák.“ VérvhsgAlat

— A Közegészségügyi Egyesület közgyüléses. 
Az Országos Közegészségügyi Egyesület vasár
nap délelőtt közgyűlést tartott. Gerlóezy Zsig
mond egyetemi tanár nyitotta meg a gyűlést. 
Utána Mclly József dr. egyetemi tanár ar évi 
jelentést, AAindler Ottó dr. főorvos a pénztári 
jelentést olvasta fel. Végül a következő évre 
megválasztották a jelenlegi tisztikart.

— Előadón a népdalról. Az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulat vasárnap délelőtt nép
szerű előadást rendezett, amelynek keretében 
Lajlha László dr. érdekes előadási tartott a 
népdalokról és a népdal-gyűjtésről.

— Szervezkednek a uidóvallásu hadviseltek. 
Népes gyűlést tartottak ma délelőtt Andrássy- 
uti helyiségükben a zsidóvallásu hadiviseltek, 
frontharcosok és hadirokkantuk. Schullcr De
zső indítványára társelnöknek egyhangúlag 
megválasztották Bienenslock Fülőp századost. 
Herskovics Adolf, Pász-lor Hermann és inások 
felszólalásaikban a többi hadviselt alakulattal 
való együttműködés megteremtésének szüksé
gességéi hangoztatták.

— Milliós képlopás Londonban. London
ból jelentik: Az Oxtner Street egyik irodá
jából több nagvértékü képet elloptak, köz
tük egy Van Dyck és két Chesterfilld alko
tást. Az elopolt képek értéke egymillió 
pengő. A rendőrség kutat az ellopott fest
mények után.

— Borzalmas szerencsétlenség kőfejtés köz
ben. Zircről jelentik: Tóth János zirci lakós né
hány társával együtt a zirci kőbányába ment ki 
követ fejteni. A robbantáshoz elökészitett di- 
namitpatrónoknak azonban rövid volt a gujtó- 
zsinórja és Tóth János nem tudott idejében 
kellő távolságra elmenekülni. A felrobbanó lő
por szétvetélte a mázsás kődarabokat és ezek 
közül egy oly szerencsétlenül érte Tóth Jánost, 
hogy annak mindkét kezét összeroncsolta és az 
arcán is súlyos sebeket ejtett. Haldokolva szállí
tották a zirci kórházba.

— öngyilkos táncosnő. Vasárnap reggel a 
Lázár-utca 20. számú házba hívták a mentő
ket. A házban lakó Volk Edifh 24 éves tán
cosnő, oki az egyik ismert fővárosi mulató
helynek a tagja, öngyilkossági szándékból gáz
zal megmérgeztc magó!. Az öngyilkossági ki- 
sérletet a házbeliek fedezték fel, akiknek fel
tűnt. hogy n táncosnő konyhája ajtaján erős 
gázszag tódul ki a folyosóra. Rendőrt hívtak, 
aki a házmesterrel feltörte az ajtót és a fiatal 
táncosnőt a konyha kövén leteritett szőnyegen 
eszméletlen állapotban találták, a kihívott 
mentők első segélyben részesítették és eszmé
letre térítették Volk Edithct, aki csak annyit 
mondott: — Knr 'olt n fáradságért, jobb leli 
volna, ha meghalok. A mentőorvosok a hely
színre érkező rendőrök azonban lebeszélték a 
táncosnőt ujabb öngyilkossági kísérletről és 
miután erre vonatkozóan Ígéretet tett, a laká
sán hagyták.

Tekintse meg midre F.Ala

Viciorla BUTOR-sialón|á
VUmm esáackr*«t 6. Óriást vátawték l Részletre b

lattanul nagy a különbség, 

ha kemény bőr sár kon vagy 

ruganyos PAIMA kaucsuk- 

sarkon |4r. A legkeményebb 

kövezeten Is kellemesen ru

ganyosak a lépteink PAIMA 

kaucsuksarkon.

HAL-

FelsQQrl ádám Pál gyógyszerész 
KUiBnBs tragefllala

Uégzates gyógyszeresére vagy Öngyilkosság 
a nemeseiül gyógyszerész halálának háneróhen

Nagykanizsa, április 26.
( Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő tragédia történt 
szombaton Ncmcsvid somogymegyei község
ben, ahol a gyógyszertárnak évek óta Felső
őrt Ádám Pál a tulajdonosa. A gyógyszerész 
különben a megye közéletében is jelentős 
szerepet vitt és községe képviselőtestületé
nek vezetésében jelentékeny munkát vállait. 
Szombaton délelőtt, mikor látogatók érkéz 
tek a gyógyszertárba,

hiába keresték a patikában állandóan 
egyedül tartózkodó Felsőőri Ádám Pált.

Mivel ar összes ajtók nyitva voltak, ijedten 
indultak keresésére és legnagyobb meglepe
tésükre az üzlethelyiséggel szomszédos labo
ratórium padlóján

borzalmas görcsök között fetrengve, 
eszméletlenül találták a gyógyszerészt.

— Emlékalbum Bethlen István gróf mi
niszterelnökségi jubileumára. Az Egységes
párt tudvalevőleg díszes cmlékalbumot 
nyújtott át a miniszterelnöknek azon a párt
értekezleten, amelyen tízéves miniszterelnöki 
jubileumát ünnepelték. Az emlékalbumot 
Berecz Sándor dr. hirlapiró szerkesztette a 
maga az album tartalmazza Bethlené István 
gróf miniszterelnökségének tízéves történe
tét, amely mindenesetre — eltekintve min
den pártszemponttól — érdekes dokumen
tuma Magyarország utolsó tiz esztendő po
litikai életének is.

—Életveszélyes utcai támadás. Újpesten 
az Árpád-utca 162. számú ház elölt vasár
napra virradó éjszaka 2 óra tájban isme
retlen tettesek megtámadták a hazafelé ha
ladó Nagy Károly 24 éves aszlalossegédet. 
A támadók egyike kést rántott elő és mellbe 
szúrta az asztalossegédef, aki vérbeborulva 
esett össze a kövezeten. Segélykiáltásaira 
odasietett az őrazemes rendőr, de akkora a 
lámadó már elmenekült. Az asztalossegéd, 
aki súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, 
nem sokkol később elvesztette az eszméle
tét, úgyhogy támadóiról közelebbi leírást 
már nem tudott adni. Ar újpesti mentők 
Nagy Károlyt a Gróf Károlyi-kórházba szál
lították. A rendőrség megindította a nyo
mozást.

— Meg akarta gyilkolni férjét. Székesfehér
várról jelentik- A törvényszék Horváth-tsmécsn 
ma hétfőn tárgyalja Hajós Sándorná vcrebl 
földmivesasszony bűnügyét. Hajómé ut ügyész- 
ség vádirata szerint néhány hónappal ezelőtt 
egy éjszaka hisztériás rohamában rárontott fér
jére, késsel összeszurkálta, majd elmencekült. 
At asszony elfogatásakor nem tudta okát adni 
annak, miért akarta megölni a férjét. Gyilkos- 
ságkisérletének büntette címén indult meg az 
eljárás Hajómé ellen.

— Gyilkolt a vihar ax Adrián. Spalatóból 
jelentik, hogy az Adrián szombaton heves 
vihar dühöngött, amelynek számos ember
élet is áldozatul esett. Trau mellett egy vi
torlás elsülyedt, legénységét azonban sike
rült megmenteni. A susáki kikötő előtt egy 
halászbárkút nyeltek el a hullámok. A bár
kában 12 paraszt volt, akik Amerikába 
akartak vándorolni, öt paraszt a vízbe ful
ladt.

— Egy újvidéki bankigazgató feleségének
Öngyilkossága. Újvidékről jelentik, hogy n Ke
reskedelmi és Iporhank igazgatójának, Kuse- 
üles-nok felesége lakásuk fürdőszobájában fel- 
aknsztotfa magát és meghalt. Az asszony .hu- 
csttlevelrt hagyott hátra, amelyben megírta, 
hogv ollhntallan honvágya miatt vált meg nz 
/lettől. Kuscviesné orosz nő volt, aki a bolse
visták elől snló menekülés közben szüleit el
vesztette és azóta idegbajos volt. •

Azonnal értesítették a községi orvost, aki 
mindent megkísérelt a gyógyszerész meg
mentésére, Felsőőri Ádám Pál azonban, 
rövid kínlódás után, anélkül hogy eszméle
tét egy pillanatra is visszanyerte volna, 

kiszenvedett.
A csendőrség széleskörű vizsgálatot indí

tott annak megállapítására, hogy mi okoz
hatta a gyógyszerész tragédiáját. Az orvosi 
megállapítás szerint halálát

arzénmérgezés Idézte elő.
Bár semmiféle pozitív nyoma nincs az ön
gyilkosság gyanújára, ezzel a feltevéssel is 
számolni kell, mert a gyógyszerésznél ne
hezen képzelhető el, hogy végzetes gyógy
szeresére áldozata lett. Annyi bizonyos, hogv 
Felsőőri Ádám Pál régen betegeskedett és 
nincs kizárva az sem, hogy tévedésből össze
cserélt két orvosságos üveget.

— Sakkverseny eredmények. A magyar 
nemzeti mcsterverseny vasárnap hetedik 
fordulóján Réti nyert Michló ellen a 33. 
lépésben, Slerk nyert Négyesy ellen a 33. 
lépésben, Szigeti—Maróczy a <30 lépésben 
remisre adták. Wiescl Gruber ellen szicíliai 
megnyitásban a 39. lépésben remisre adta. 
Lilienthal nyert Pikler ellen indiai védeimü 
játszmában az 52. lépésben, Havasi nyert 
Lovasa ellen vezércselmegnyitásban a 47. 
lépés után. Székely vesztett Steiner Lajos 
ellen a 48. lépésben. Steiner Endre szabad
napos volt.

Vasárnapi 
zeneesemények

Szépen fejlődő gyermekkórus kultúránkról 
ujabb tanúságot tett az a jólsikerült hangver
seny, amelyet a Hernád- és Wesselényi utcai 
polgárt fiúiskolák és a Koronör-utcai polgári 
leányiskola kórusai vasárnap délután a Zene- 
akadémián tartottak. A kórusokat vezénylő 
tanárok, Steiner Rezső, Boríts Endre és Mar
kócig Irén derekat munkát végeztek a Kodály 
—Kazacsay--Demény- és Kacsóh-kompoziciók 
mintaszerű és zeneileg pontos, művészi betaní
tásával. Külön említést érdemel a közremű
ködő kis 11 éves Zsurka Péter, aki szép, kife
jező hegedű tónusával, biztos vonóvetetésévet 
és máris figyelemreméltó technikájával a jövő 
egyik legszebb ígérete.

Az Operaházban vasárnap Gyenge Anna ab
szolválta második vendégszereplését a Pillangó
kisasszony bensőséges lírájában, amelyben még 
jobban feloldódik ez az izlg-vérig tehetséges 
művésznő Verdinek drámától túlfűtött muzsi
kájában. Mintaszerű alakításának minden 
mozzanata elváihatatlanul összeforrt énekével. 
Meleg sikerében osrtf.zott Halmos János Is, 
aki ezúttal énekelte először Pinkerton szerepét 
— kitűnően. (G—r)
/-------------------------------------*\

MangoldBélaKolos
IV, Váci-utca 15

üzlete megszűnik
♦

Finom fehérnemüek 
é« uridivatátuk 

legolcsóbb eladása 
folyamatban van 

Cuk Váci-utca 15
K______ —____ /
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— Felhős Idő, csőhajlammal. Vasárnap 
verőfényes, gyönyörű tavasz volt. Sajnos 
azonban, a Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerint, nem tart sokáig a jó idő. A prognó
zis így hangzik: „Részben felhős idő vár
ható, eső hajlammal, esetleg némi hősűllye- 
déssel."

— A Miskolci ügyvédi Kamara közgyű
lése. Miskolcról jelentik: Vasárnap tartotta 
rendes évi közgyűlését a Miskolci ügyvédi 
Kamara Plósz Károly dr. elnöklete alatt 
Forgdch D?zső dr. kamarai titkár évi jelen
tésében a kamara működéséről és az ügy- 
xédség helyzetéről számolt be és bírálta a 
törvényalkotás munkáját és ar esküdtszék 
visszaállításának szükségességét hangoztatta.

— Betörés ■ Hldegkutt-uíon. Vasárnapra vir
radó éjszakn Rólh Miksa kincstári tanácsosnak 
a Hldegkuli-ut 29. «zóm alatt lévő villájában 
betörők jártak. Az ismeretlen tettesek a villa 
udsnri ajtóján hatoltak be a lakásba, ahonnan 
nagymennyiségű ruhát loptak. A főkapitányság
ról bizottság szállt ki a helyszínre, a daktllosz- 
kbpusok friss ujjlenyomatokat találtak és most 
< zen az alapon folyik a tettesek utáni hajsza. 
Eddig még nem állapították meg pontosan, hogy 
a be törők milyen arányú kárt okoztak.

— Házasság. A belvárosi plébánia temp
lomban díszes és előkelő közönség: a ma
gyar pénzvilág arisztokráciájának jelenlété
ben sasárnnp délben vezette oltár elé Bún 
Kittyt, Bún József n Leszámilolóbank ve
zérigazgatójának lányát üszögi Grosz Mik
lós. A menyasszony násznagya Madarasig- 
Beck Marcell, a Leszámilolóbank elnöke 
volt.

rürdíMt,r.n»AM..ni#sd*li 

klz ryArt hibával BÁLINT.Bó).MRKHv IV.. hupir-fllM 1. náa (Ko«»u b 
Lajoa-ntea tarok) re tetőn 818—1(1

— A magánalkalmazottak közgyűlése. A Ma- 
gánallíalmazotlak Nemzeti Szövetsége (Magal- 
nesz), mely a nemzeti éa polgári alapon álló 
különböző magántisztviselői és alkalmazotti 
kategóriákat egyesíti, vasárnap délelőtt tartotta 
Mcnczyk Gyula nyug, hajósfőkapilóny elnök
lete alatt rendet évi közgyűlését. Országos el
nökké dr. Szabó Sándor orsz. képviselőt, társ
elnökké Payr Hugó törvényhatósági tanácstagot 
választották meg. Az elnökség tagjai kívülük 
Szűcs József ügyvezető alclnök és Jacobi Zol
tán alelnök. Főtitkár Hocpfner Károly. Megvá
lasztották 1- vábbá a tisztikar többi tagjait az 
elnöki tanácsol, a központi- és osztály-választ- 
mányokat.

Lájőo-ntea sarok). relafon 858—1c

Re tartás
éa sz4p paplant »

SÁNDOR
•• Uráénál szerezze be.

TV Rem'netfns.ver K.-n. 1. Kfiznontl vSmshSws éefiletében

— Egy kalandos afrikai expedíció törté
nete. A világgazdaság három legégetőbb 
feladata: Szibéria, Mezopotámia és a Sza
hara rekulliválásn, hasznosítása, ember k 
számára lakhatóvá tétele.

A Szahara nyugati részét nevezik Tual 
nak: hatalmas földrész ez, amelybe európai 
ember még nem tette a lábát. Homoksiva
tag helyett óriási mocsarak, olyan nagyok, 
mint egy-egy európai nagyhatalom országa, 
ismeretlen ősnépek, rettentő vulkánok van
nak itt. amikről a Föld egyetlen térképe 
sem tud még. Ezen a vadonon keresztül 
akar egy nemzetközi társaság vasutat épí 
feni s a társaság megbízásából Ohle, a geo 
gráfus és geológus, beutazta ezt az ismeret
len világot, hogy útvonalat kasszírozzon a 
leendő vasút számúra. Sok ezeréves kultúrák 
nyomaira bukkant itt Ohle, amelyek Afrika 
déli résre felől hatoltak észak felé s ma 
már csak megfejthetetlen sziklafeliratokban 
élnek. Mérges mocsarak párái közt pusztul
nak el expedíciója emberei, aztán rabló 
arab sejkekkel való szüntelen harcok kö
zött nyomul előre, rabszolgakercskedőkkel 
gyűlik meg a baja, saját néger kísérői kö
zött lázadás ül ki. Egy kapzsi kafler- 
szultánnal akad életveszélyes kalandja; em 
herevö törzsnépek közé vetődik s végül a 
Szahara közepén egy hirtelen kitörő vul
kán pusztítja el karavánja nagy részét. Rit
kán ért meg utazó ennyi veszedelmet.

Ohle bátor úttörője a fehér ember kul
túrájának. Kalandokkal és izgalmakkal lelt 
élményeit egy mindvégig lebilincselő könyv
ben is megírta. A könyv Az ismeretlen Sza
harában címmel most jelent meg magyar 
nyelven, Dantc-kiadásban.

Ki |ir ma mar ősz faliéira:
»-• nnp alatt hajinak baJuaUnah. aiakU-

ínak vlavaaadja eredé i tcrmöaMtea azlaét, ha az

IBIS"ftlDIV arlnimaat
F<y Vveeeal p t.»o. t.BO. Péttel evomagokat utánvét 
ma. int áron nal a Oldunk rfiraktar: Vellaer Horkaiét 
üregért* Hudapvat, Kálrtn-tár 5. Telelőn: AuU M7-80

— Mezt m uraknak kedveskedik ■ Fenyves Áruház 
IteiUii, Ledd-n éa a térd un kedvezményes fehérnemű- 
4ru»llá«t rendez ugv a Calvfn-tdri központi éruhézben. 
mint az Andrüty-ttl 4 é, Vtmhét-köruí 8 alatti fiókok
ban A viMzalértléi nőst íz a kifizetett <>aa»'gek felé
ről zzoló véaértéai utalvány. A kedvezményre érutltéz 
nemezek a hirdetésben felsorolt minőségekre, hanem 
a, óMzca, tehát a legfinomabb minóséjfi) nappali éz 
béhMnnekre és pijamékra is vonatkozik.
- Inflnenvn ntén karul. kOhSgés, rekedtaég gyorsan 

elmúl k a SvAbhcgvl Szanatórium napsütésre tiszta 
k vegeiében. l<y heti összes költség 175 pepgó.

a Budapest legkedvetlebh férfidivat*m fizlete végleg 
nirgszilnik rövid Idő múlva. A rég legfinomabb fehér- 
anö diva érj ké-il»tei igen olcsón adja el. At

et VfictBlrt W. e-érn aUlt ’van.

MOZI
Salamon Béla megválik 
a Terézköruti Színpadtól 

ős hosszabb berlini vendégszereplésre Indul
Szabadság vagy szakítás?

Színházi körökben a legnagyobb érdeklődés
sel beszélnek azokról a hírekről, amelyek Sa
lamon Béla Budapestről való távozásával van
nak összefüggésben. Senki sem tud bizonyosat 
róla, hogy Salamon Béla tényleg megválik-e o 
a Terézköruti Színpad igazgatói állásától és 
művészi tevékenységének szinterét áthelyezi 
Berlinbe, vagy

hosszabb szabadságot vesz magának 
arra, hogy szétnézzen a világban és más téren 
érvényesítse tevékenységét.

A feltűnést keltő hírrel kapcsolatban legjobb 
helyről nyert információnk szerint közölhetjük, 
hogy a Terézköruti Színpad jövő évi ensemhle- 
jában valóban nagy változások lesznek, ameny- 
nylben

Salamon Béla semmi körülmények között 
sem marad Budapesten.

A kiváló komikusnak ugyanis több berlini szín
ház, de különösen filmcégek tettek rendkívül 
előnyös szerződési ajánlatokat, amelyeknek el
fogadása és teljesítése kiszélesíthetí a kitűnő 
művész skáláját és alkalom nyílnék neki arra, 
hogy külföldön is elismert és szeretett legyen a

Bársony Rózsi Bécsbe szerződött
Ábrahám Pál „Hawai" cimü darabját játssza Dénes Oszkárral 

és Willy Forsttal együtt
A Király Szinház tegnap este elvesztette 

ragyogó szőke üdvöskéjét, Bársony Rózsit, 
aki tegnap a királyszinháziak legnagyobb 
fájdalmára

aláírta bécsi szerződését.
Bársony Rózsi már régen kacérkodott a kül
földdel és Lázár Ödön igazgatóra való te
kintettel már többizben utasított vissza 
külföldi meghívásokat. Most azonban nem 
tudott ellenállni a csábításnak és bejelen
tette a Király Színháznak, hogy szeptember
től kezdve nem újítja meg szerződését, mert 

a Tbeater an der-Wienhez szerződött.

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

M. Ktr. OperaMs: Rózsalovag (148).
Nemzeti Színház; Bunbury C/feSj. 
Kamaraszínházt Krétakör (?48).
Magyar Szinház: Túl a rácson (8). 
Vígszínházt Jim ét Jill (>A8).
Uj Színház: A császár katonái (H8). 
Belvárosi Színház: Törvény nevében (8).
Fővárosi Operettszínházi Hárem (8).
Városi Szinház: Álarcosbál (148).
Király Színház: Falusi kislány Pesten (A). 
Tér étkő ráfi Színpad: Liptnsr.kája, kobarémOsor 
Belhlenféri Színpad: Ksbarómüsor (0, 0). 
Andrássyuli Színház: Kis rongyos (9).
Borai Orfeum: Varieté műsor (4.30, 8.15). 
Komédia Orfeum: Kabarémtlsor (9).
Stelohardl Színpad: Uj áprilisi műsor (5»0). 

w.

irr emlékeztünk arról a harcról, amely 
* * a: Operahdz két primadonnája: Relle 
Gabriella is Nagy Margit között folyt le. A 
mosoly országa jubiláris előadásával kap
csolatban. Mindketten részt akartak venni 
a jubiláns előadáson is ezt a gordiusi cso
mót egészen szokatlan módon oldotta meg 
Radnai Miklós igazgató. Nem akarta egyik 
művésznőt sem megbántani, tehát mind
kettőt felléptette a jubiláris előadáson, de 
hogy a társulat többi tagjainak, akik eddig 
szintén felváltva játszották a szerepeket, se 
legyen okuk panaszra, őket is beosztotta a 
jubiláris előadásra. Az Operaház történeté
ben még ez nem fordult elő, hogy jelenet- 
ről-jelenetre váltakozzanak a színészei; és 
színésznők ugyanabban a szerepben. Elő
fordult az is a tegnapi furcsa előadáson, 
hogy egy megtapsolt áriát a másik művész
nő ismételt meg újra.
T/asárnap délután tartotta vlzsyaelőadását a 

Rákosi Sridi szimtskólája a Király Szín
házban. A Mesék az írógépről cimü operettet 
adták elő az ügyes növendékek, akik közül ki 
kell emelni a bájos Karácsonyi Évát, a tehet
séges Bimbó Attilát, a komoly ígéret kép ható 
Murati Lilit, a pompás megjelenésű Déghy 
Piroskát, Szombati Margltot, Ziegel Károlyt, 
Szenes Lászlót és Defizotti Károlyt A rendezés 
Zillriehné érdeme.
jyr isütött a tavaszi napsugár, a Budai 

Színkör is már véglegesen megállapí
totta nyári programját. Elsőnek Radó Jó
zsefnek, a Régi Budapest nagyszerű és ki
váló komponistájának C. S. K. (a ppengéb-i tnalos békebeli i _ _______ __________ _____
bek kedvéért: Csalódott Szerelmesek Klub- • sorban Góthné adott pompás karrikaturát, 
ja) cimü kacagtató és zenéjében rendkívül ................. r‘ ~
zseniális operettjét mutatja be, majd ezután 
sor"kerül Harmath Imre és a Háremben is 
meglepetésképpen ható Fényes Szabolcs 
zeneszerzővel közösen irt , Maya” cimü 
operettjére. A „Maya" első felvonása Pá
rizsban játszódik le, a másik két felvonása

neve. A Terézköruti Színpad gazda-ági igazga
tója, Roboz Aladár semmiképpen sem akarja 
kiengedni Salamon Bélát szerződéséből. Ez a 
színház, amely Nagy Endre távozásával rend
kívül sokat veszített, Salamon Bélát valóban 
alig tudná nélkülözni. Salamon Béla neve, egyet 
jelent a Terézköruti Színpad nevével és az ő 
hiánya nagyon megrázkódtatná ezt a kedves, 
intim kis színpadot. Salamon Béla azonban 
hajthatatlan. Feltétlenül meg akarja próbálni a 
a filmezést és most, amikor ilyen előnyös és 
rendkívül megtisztelő ajánlatok birtokában van, 
még anyagi okokból sem akarja mellőzni eze
ket.

háromhónapos berlini tartózkodása után 
visszatér

Budapestre és a jövő szezón második felét egé
szen a Terézköruti Színpadnak szenteli, ame
lyet Roboz Aladárral együtesen fog továbbra 
is vezetni. Egyelőre természetesen a szezónt 
Pesten fogja befejezni, sőt a szokásos nyári 
turnéját is Magyarországon abszolválja, bár 
ajánlatai rendkívüli sürgősek és a berliniek 
szeretnék, ha a nyár folyamán már Salamon 
Berlinben filmezhetne.

Amennyire fájlalják Budapesten Bársony 
Rózsi távozását, annyira örülnek jöttének a 
bécsiek, legfőképpen pedig Ábrahám Pál, a 
kitűnő muzsikus.

Ábrahám uj darabjáról,
a „Hau>ai"-ról van szó, amelyet > a kitűnő 
muzsikus Földes Imre társaságában irt s 
amelynek Uraufführungja Bécsben lesz 
most már Bársony Rózsival és Dénes Osz
kárral a főszerepekben, amelyekhez harma
diknak a filmjei után rendkívül nagy szim
pátiának örvendő Willy Forst társul. Bár
sony Rózsi szeptember elsején kezdi meg 
próbáit a Theater an dér Wienben.

pedig Marokkóban az idegenlégió táborá
ban.
A hét legérdekesebb újdonsága a Belvárosi 

** Színházban játszódik le, ahol egyúttal 
szerzőt is avatnak. Az uj szerző: Halász Imre, 
a „Meddig fogsz szeretni?" cimü újdonság 
írója, a következőket mondja darabjáról és 
magáról:

— A mai fiatalok szerelméről írtam darabot. 
Arról, hogy a mát gyorsabb iramú, sűrített 
életben hogy alakult át a szerelem. Két szerel 
mespár története a darab, amely műfajára 
nézve könnyű vígjáték. Ennek ellenére a két 
történet közül — legalább is szerintem: egyik 
sem végződik happy end-del.

— Magamról valamit? Hírlapíró voltam, de 
abbahagytam, hogy azt írhassam, ami nekenj 
tetszik. (És lehetőleg azt, amt a közönségnek 
tetszik.) Von egy végzetes szenvedélyem: a: 
utazás. Egy bizonyos: pénzen soha az életben 
nem lehet, mert ahogy van egy kicsi, mindjárt 
vásárolok rajta egy darab tengert vagy hegyet, 
uj tájak szépségét és örömét. Vájjon futja-e a 
tantiémjeimből, hogy elutazzam a nyáron a 
régóta tervezett skandináv utamra, vagy be' 
kell érnem, mondjuk — Tatatóvárossal?...

Sok a gyilkosság — beszélik a színházi vi
lágban. Ma itt, holnap ott ölnek meg egy- 

egy leányt. Tegnap is gyilkosság történt a 
Király-utcában. Egy hevesi fiatalember meg
gyilkolt egy falusi kislányt.

Premier után
KÉT SPANYOL DARAB. Az apácakolos

tor titka tárul fel egy napra. Enyhe, finom 
pasztellkép ez, amelyet gyönyörűséggel né
zünk és ha az alakok megszólalnak: áhitatos 
szívvel és kitárt lélekkel hallgatjuk. Valami 
megnyugtató csendesség költözik belénk a 
hétköznapok hajszás élete után, amikor 
megpihentünk a Magyar Szinház nézőterén. 
Hát ilyen emberek is élnek túl a rácson, 
ahova csak lefüggönyözött ablakon lehet be
tekinteni. De látjuk, hogy ott is zajlik az 
élet és eseménytelenségek is eseményeket 
szülnek. Ez a kevés cselekmény a darab, 
amelyet nagy művészettel és pompás elő
adásban hoz ki a Magyar Szinház. Különö
sen egy fiatal, felragyogó tehetség: Márkus 
Margit fiatalsága is színpadi őszintesége fo
gott meg, Ákos Erzsi és szivhezszóló orgá
numa, Pethő Zoltán jó spanyol portréja. Egy 
íáslk spanyol darabot is láttunk, egy har- 

pnalos békebeli vígjátékot, amelyben első- 

majd Mészáros Giza. Ákos Erzsi, Turay Ida, 
Ráday Imre és Z. Molnár játszottak egy-egy 
remekbe mintázott figurát. Góth Sándor 
finomtónusu rendezéséhez méltóak Erich 
Vogel stílusos és valóban elsőrangú dísz
letei. amelyek a darab alaphangját jól ki
fejezték,

FALUSI KISLÁNY PESTEN. Hevesi Sán
dor több őszinteséget érdemel a pesti sajtó
tól. Irodalmi, színpadi és dramaturgiai mun
kái a magyar színházi kultúra Patheonjába 
valók. Dehát ez a daljáték?! Jobb, ha minél 
hamarább elfelejtjük. Ezt az Őszinteséget a 
mi Hevesi Sándorunk elvághatta tőlünk. A 
kényelmetlen szerepeikben feszengő színész- 
járda élén Honthy Hanna haladt, egyéni 
bájával és viruló talentumával. Vadig Ilona 
rózsaszínű lénye, finom éneke és prózája 
ól érvényesült. A darab legjobb figurája 

Kertész Dezső, aki ismét aranyos és ked
ves suhanc lett A mindig nemesen finom 
Berky Lili, a mókás Pártos Guszti, a jó 
Tolnay Andor, a kitűnő Vágó Artúr és Sit- 
key Irén kaptak a premiéren a közönségtől 
tapsol elismerést.

A HÁREM. Végre vasfüggöny a Fővárost 
Operettszinházban! íme: ez az a darab, amely, 
ben nem tolakodtak a számok és betétek, kel
lemes, finom, úri levegő uralkodik a színpa
don, a közönség ennek ellenére — vagy éppen 
ezért —. szivéből nevet és őszintén érdeklődik 
a színpadi figurák sorsa iránt. Kosáry Emmy 
ragyogó alakításáról már más helyen beszél
tünk, ezúttal a kitűnő gárdáról, elsősorban 
Szokolag Olly intelligens, finom, decens és 
mégis varázslatos figurájáról, Kertész Gábor 
szimpatikus és behizelgően férfias bonvivánjá- 
ról. Sziklay József mulatságos, derűs és kacag
tató alakításáról kell elmondani a dicséretet, 
azzal, hogy Várnay Dezső, D’Arrígo Kornél, 
de, legfőképpen Király Ernő, a nagyszerű ren
dező kezét kell még megszorítani.

A HERCEGNŐ ÉS A PARKETTÁNCOS. Az 
Andrássy-úti Szinház ugylátszik megteremtette 
azt az irodalmi formát, amelyet szerencsésen 
ápolt az uj műsorban, Barabás Lóránd ragyo
góan szellemes átdolgozása A hercegnő és a 
parkettáncos cimü négyképes darab. Ennél mu
latságosabb, kedvesebb és finomabb darabot 
és előadást már régen láttunk. Titkos Ilona, 
a. -különösen remek Ráday Imre, Góth Sándor 
és Mészáros Giza n vezérszólamisták, akiknek 
minden szavuk, gesztusuk kacajt fakaszt és 
tapsot arat. A műsor első részében a pompás 
kabaré: Békeffi László remek politikai konfe- 
ránsza, Török Rezső két felülmúlhatatlan pa- 
raszttréfája (Bársony—Dajbukátl), Radó Sán
dor magánszáma és külön megemlítve: Peti 
Sándor és Vaszary Piri. Az Andrássy-uti Szín
háznak nincs az idén több műsorra gondja, 
(S. 2.)

Filmpremierek
AMERIKAI FILM — MAGYARUL.

Hát megtörtént a csoda: Clara Bow és a 
kitűnő amerikai színészek egész sora szép, 
tiszta magyar nyelven szólnak hozzánk a 
mozi vásznáról. Mikor tegnap beültünk a 
Paramount házi vetítőjébe, hogy ttfégnézzüK 
a „Cirkusz-szerelem" cimü nagy amerikai 
slágereimet, szinte leesett állal kellett hall
gatnunk a fi|m magyar szavát. A Paramount 
rendkívül Szerencsésen oldotta meg ázt n 
problémát, bogy hogyan lehet ismét nemzet* 
közivé és minden nemzet számára érthetővé 
tenni a nagy produkciót. Egy olyan filmet 
láttunk, amelynek elkészítése talán millió 
dollárokba kerül, nagy és kedvelt amerikai 
sztárok, a temek rendezés, pompás kiállítás 
és mégis magyar film. Hiába, a Paramount 
technikai csalása, amely ismert nagy magyar 
beszélő színészeket és színésznőket szólalta* 
tqtt meg a nagy amerikai filmszínészek mö* 
gőtt, niert szájuknak minden mozdulata és 
a Hangulat minden paránya pontosan egye4 
zélt azzal, amit itt hallottunk és végre meg 
is éltettünk. Fel kell Írni, hogy a Paramount 
Jacob Carol remek technikai eljárásával 
lu Jta lehetővé tenni számunkra, hogy a 
„Cirkusz-szerelem" cimü nagy Paramount- 
slágert magyarul élvezhessük. A film külön* 
ben egy remek artista-történet. A cirkusz 
zsibongó, zajos, színe? életében játszódik *e, 
hőse egy légtomász, akit megcsalt a babája. 
Ezt az egyensúlyát — valóban — elvesztett 
és lezuhant embert egy fiatal, tiszta leány 
szerelme és önfeláldozása menti vlssia. az 
életbe. Néha mulatságos, néha könnyes ez a 
történet, umetynek minden szavát megértve, 
a legnagyobb élvezetet nyújtja a nézőnek. A' 
fiinirt az Vránia-Ííhnszinház hétfőtől kezdve 
m itatja b. a nagyközönségnek.

Nyilatkozat. A Hétfői Napló 1980 május 
12-i számában „Baló Elemér hat sulyos vád- 
pontja Hegedűs Tibor ellen" felirat alatt cikk 
jelent meg. Ebben a cikkben azok a vádak fog
laltatnak, melyeket én a Színész Szövetség és 
a Stúdió igazgatósága előtt emeltem Hegedűs 
Tibor főrendező ellen. A cikk megjelenése óta 
a Hegedűs Tibor ellen emelt és a cikkben kö
zölt vádak, egy, a Szilágyi Ödön ellen azonos 
állítások miat’ időközben lefolytatott rágalma
zás! perben a legszélesebbkörü bizonyítás alap
ján valótlanoknak bizonyultak, Jaloveczky 
László pedig Hegedűs Tibornak nyilatkozatban 
teljes elégtételt szolgáltatott, igy kétségtelen, 
hogy célzalos és rosszakaratú rágalmazók té
vesztettek meg engem. Kötelességemnek tar
tom, hogy Hegedűs Tibornak ezek után önként 
teljes elégtételt saplgáltAssak és kijelentem, 
hogy őszintén sajnálom, hogy jóhiszeműen hi
telt adtam a rosszakaratú híreszteléseknek és 
azok alapján Hegedűi'Tibort alaptalanul meg
vádoltam. — Baló Elemér.

•
Feíiti nyilatkozatban foglaltak alapján kije

lentem, hogy miután én az említett hírlapi 
cikkben Belő Elemér állításait közöltem: • 
azokkal magamat nem azonosítottam, a magam 
részéről Is őszintén sajnálom, hogy a Hegedűs 
Tibor elleni vádakat nyih ínosságra hoztam- 

Stáb Zoltán.^ 
etffkHzit potfifirfZsoldos^?—
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Gaál Franciska 
volt férje darabjában lép fel 

a Magyar Sstinfiázban
Lestyán Sándor ás Vaszary János darabja lest 

a Magyar Sxinááx legíiSxelebbi újdonsága
íjét lakat alatt őrzött titok ez, de amiről 

holnap már az egész város beszél: Gaál 
Franciaka megállapodást kötött a Magyar 
Színházzal, amely öt Lestgán Sándor éa 
Vaszary János közösen irt darabja főszere
pének eljátszására kérte fel.

Művészi körökben azért hangzik különö
sen pikánsan ez a hir, mert a pompás mű
vésznő, aki évekig felesége volt Lestyán 
Sándornak, volt férjével kapcsolatban a vá
lás óta

mindenféle kapcsolatot megszakított.

Jelenleg ezzel a szereppel kapcsolatban 
a színésznő kerekedett felül Gaál 

Franciskában, 
aki férje darabját olyan pompásnak találta 
és ebben olyan testére szabott szerepet kí
náltak neki, hogy ezt Gaál Franciska, a 
színésznő nem utasíthatta vissza.

A darabnak egyelőre nincs végleges cime. 
Minden valószínűség szerint Gaál Franciska 
partnerei Ráday Imre és Góth Sándor lesz
nek. Ez a Lestyán-darab lesz a Magyar 
Szinház legközelebbi újdonsága.

Bíbescu herceg repíilőgépkatasztróíája miatt 
eltolódik Somlay Artúr romániai turnéja 

és bukaresti vendégszereplése

Somlay társulatával 28-án indul útnak, egyelőre magyar városokba
Amikor Blbescu román herceg megrendítő 

repülősxerencsétlenségéröl olvastunk, senklsem 
gondolt arra, hogy es a tragédia milyen szoros 
összefüggésben áll. Somlay Arthurnnk, ennek a 
kitűnő művésznek legközelebbi terveivel.

Blbescu herceg ugyanis Sumlaynak Jóbarátja 
volt és vele kötött régebbi megállapodás alap
ján szervezte meg Somlay azt a színtársulatot, 
amellyel Románia nagyvárosait kereste volna 
fel és Bukarestben Théatre páré keretében be
mutatta volna

Blbescu hercegné darabját a „Lo queBc?"-!, 
amely Párisban már nagy sikert aratott.

Ezzel kapcsolatban beszélgettünk a kiváló 
művésszel, aki társulatáról és indulásáról a kö
vetkezőket mondotta:

— A romániai turné és a bukaresti fellépés 
Blbescu herceg sajnálatos tragédiájával kapcso
latban kissé eltolódik, Ezt az Időt arra hasz-

náljuk fel, hogy néhány magyar várost felke
ressünk. Társulatomnak, amelynek Tóth Böskc, 
Koppány Erzsi, leányom:

Somlay Júlia,
és vejem: Hajmássy Miklós, Sípos Erzsi, Bő- 
kay Ferenc és Rajnay Sándor a tagjai, szaka
datlan munkával betanult nagy repertoárja 
van. Előadjuk Fodor László: Töltőtoll cimü da
rabját, amelyet a Belvárosi Színházban játszot
tam, Sommerset Maugham „Kenyérkeresők" 
cimü darabját, amelyet a Vígszínházban 
adtak elő, Strindberg „Haláltánc"-át és Bi- 
bescu hercegné „La quelle?" cimü darabját, 
amelyet „Melyik voltt" címmel fordítottunk 
magyarra Április 28-án már útnak indulunk, 
első állomásunk Miskolcon lesz, majd fölkeres
sük Békéscsabát és a vidék több városát. Itt 
várjuk meg a beutazási engedélyünket és csak 
azután indulunk Romániába, illetve Bukarestbe.

KOSÁRY EMMY
a primadonna-rediviva utolsó pillanatban lemondta 
a „Hárem" főpróbáját a szinház igazgatóságának 

figyelmetlensége miatt
Szombaton este a Fővárosi Operettszin- 

házban tomboló lelkesedéssel ünnepelt a 
közönség cgy uj primadonnát: " ' _
Emmyt. Szándékosan mondjuk, hogy uj 
primadonnát, mert még azok is, akik az 
utóbbi években Kosáry Emmyt játszani lát
ták a pesti színpadon, ámulattal és csodál
kozással kérdezték egymástól: ki ez a ra
gyogó szépségű, pompás színésznő, ki ez az 
uj pacsirta? Kosáry Emmy amerikai sze
replése alatt ha nem is tanult meg kifogás
talanul angolul, hogy az amerikai színpa
dokon kiválhatott volna a többi közül, va
lósággal megujhodott az amerikai 
ben és karcsú virágként

testiieg-szcllemileg megnjhodva 
vissza hozzánk, 

akik már régen nélkülöztünk Ilyen 
tehetségű, kifogástalan hangú dámát a 
színpadon.

Mindezeket azért bocsátottuk előre, mert 
« tegnapi óriási sikert maga az Igazgatóság 
fogadta a legnagyobb meglepetéssel. A Fő
városi Operettszinház vezetői közül talán 
senki sem gondolt arra, hogy Vajda Ernő
nek felújított, illetve operetté dolgozott vig- 
játéka ismételten ily nagy, elhatározó sikert 
arathat, éppen ezért óvatosságból egyelőre 
csak őt előadásra hirdették a Háremet, a 
művésznőnek tett azzal a határozott Ígéret
tel, hogy ez csak formalitás, mert ezentúl 
is en sülte fogja játszani a Hárem főszere
pét.

A próbák Király Ernő vezetésével nagy 
lelkesedéssel folytak, a szereplő művészek 
Is mindent elkövettek, hogy a darabnak si
kere legyén a premieren. Így érkezett el a 
szombat délelőtti nyilvános főpróba ideje, 
amikor is kellemetlen meglepetés érte a 
színházat.

Kosáry EmmytŐl ugyanis értesítés Jött, 
hogy semmiképpen sem lép föl az

levegő

iért

nagy

nem ■■ ■
úgy Budapest közönsége, minta 

BETHLEN 
téri Színpad mostani műsorén.
Eldadésok: 9 és 9 órakor.

Operettszlnházban, mert az igazgatóság 
őt hátbatámadta

Kosáry I és már most, a premier előtt, az ötödik 
előadás után két olyan vendégjátékot hir
det be, ami legnagyobb mértékben alkal
mas arra, hogy a produkció sikerének ki
fejlődését megakadályozza. A Fővárosi 
Öperetlszinház ugyanis egy tánciskolának 
esti vizsgaelőadását és az English Playcr 
kétnapos vendégjátékát ékelte be a Hárem 
ötödik előadása után.

A főpróba közönsége már gyülekezett 
a szinház halijában, már féltizenegyre 
járt az idő, a szinház igazgatója, 
aki autón Kosáry Emmyhez vágtatott, 
még mindig nem adott élctjelt ma
gáról. A szereplők kimaszkirozva vár
ták, hogy mi is lesz a Hárem sorsa s már- 
már a legnagyobb színházi botrány elősze
lét leheteti érezni a Fővárosi Opcrettszin- 
házban.

Harmath Imre, aki Vajda darabjának át- 
dolgozója, a telefonhoz sietett és felhivta a 
művésznő lakását.

— Az istenért, Emmyke. jöjjön be — 
mondotta —, a legnagyobb botrány lesz és 
ha valami nagy haj lesz a színházban, min
denki magát fogja okolni a történtekért.

Közel félórás purparléban Kosáry Emmy 
kifejtette, hogy Sebestyén Géza már egy al
kalommal A biborruhás hölgy városisain- 
házi előadása után hasonlóan ráhirdette 
Saljaplnt és még egy sereg vendégjátékot, 
amely a darab sikerének kifejlődését rend
kívül gátolta és megakasztotta. Most jött 
vissza Amerikából és valósággal újra mu
tatkozik be a budapesti publikumnak, te
hát

nem lehet tőle azt kívánni, hogy mű
vészi renoméját kockáztassa.

Ez az eljárás annál Is inkább indokolatlan 
az Igazgatóság részéről, mert Ő csak hosz- 
azaz kapacltáiáa után vállalta el a Hárem 
főszerepét és a színháztól nem érdemelte 
meg ezt a bánásmódot.

Lassanként tizenkettő felé Járt az idő, de 
Kosáry még mindig hajthatatlan volt, a 
szereplők már kezdték iemaszkirozni ma
gukat, amikor Sebestyén Dezső igazgató 
örömmel tudatta a színházban összegyűl
tek kel, hogy a főpróbát mégis meg lehet 
tartani, mert Kosáry Emmyt sikerűit rá
venni elhatározása megmásítására. A nyil
vános főpróba közönségét azonban már el- 
kfildötlék és félegy órakor megkezdődött nz 
a házi főpróba, amelyen már teljes mér
tékben bontakozott ki a Hárem én Kosáry 
Emmy nagy egyéni aikcrct
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A bajnokság éllovasai között még áll a harc

Újpest változatlanul tartja 
két pontnyi előnyét

Győzött a három nagy csapat — Kispest bravúros döntetlenje 
— A Sabaria legyőzte a Bástyát

Amikor a Hungária múlt héten két pont
tal szakad! le a vezető Újpesttől, azt hi
hette volna az ember, hogy

a közönséget ezek utón már nem nu 
gyón fogja érdekelni a bajnokság, 

amelyet csekély fantáziával lezártnak te
kinthetett.

Hát ennek éppen az ellenkezője követ
kezett be,

meri annak ellenére, hogy négy elsőliga- 
mérkőzés négy különböző pályán került le
bonyolításra, mindegyik mérkőzésnek uz 
utóbbi időkhöz mérten szinte szokatlanul 
nagy közönsége volt.

A húrom nagy csapat vasárnapi munkája 
érdekes tagozódást mutatott. A Hungária 
és az Újpest csak a második félidőben mu
tatott olyan játékot, amely a győzelemhez 
aziikaéges volt, mig a Ferencváros az első 
félidőben intézte el a maga módján n 
Budai 11-el, hogy azután a második fél
időben csak kényelmes szemlélője legyen 
a budaiak hasztalan erőlködésének.

E három mérkőzés közűi kétségkívül 
az l'jpeaté volt a leglzgatóbb, 

mert legalább is az első félidő eredményte
lenségének kínja gyötörte a lila-fehér tá
bori. De aztán győzött az akarat és a tu
dás is.

Megmaradt tehát a két pontkülönbség 
a Hungária éa az l'jpest között.

mérkőzés kimenetele elé, mert egész héten 
olyan hirek keringtek, mintha a kiesésre álirt 
szegedieket a Sabaria mentené ki a bajból, a 
derék szombathelyiek azonban játékukkal rderf. 
foltok ezekre a hiobhirekre s szép játékukkal 
megérdemelt győzelmet arattak. A Sabaria főleg 
a második félidőben mutatott játékával érde
melte ki a két pontot. Bár a helyi csapat mind^ 
végig erősebbnek bizonyult a Bástyánál, de kü
lönösen a mérkőzés vége felé oly döntő fő. 
lénybe került a Sabaria, hogy győzelme na. 
gyobb arányú is lehetett volna.

Már a 4. perc meghozta a szombathelyiek
nek Boda lövése révén a vezető gólt (1:0).

A Sabaria ezután sorozatos támadásokat veze. 
tett, azonban hellyel-közzel a Bástya is íölnvo. 
múlt és a 15. percben

Havas egy kapuelőtll kavarodás alkalmá
val kiegyenlített. (1:1).

Sőt a 39. percben

Takács II. labdája 
a hibásan helyezkedő 
Lantos mellett hálót 

ér.
Az első budai 

dósból korner lesz, 
a védelem biztosan 
ritja el az egyébként 
szélytelen helyzetet. 
Erőteljes fereevárosi 
madások követik < 
mást. A 35. percben Ta- 
ács sarokra irányított la
pos labdája az alsó léc 

éléről verődik vissza. A biró hamarjában nem 
tudja, hogy mit ítéljen és igy feldobja a lab
dát. A következő percben

újból Takács a góllövő: éles, magas lövése 
védhetetlen.

A B-közép lelkesen biztatja
40. percben

Tánczos sarokrúgá
sát Takács bevágja.
A gól állandóan a le

vegőben van. 
másodpercek 
nak, de

az utolsó 
Tánczosnak „___
kerül 4:0-ra javítani 
a félidő eredményét.
A ferencvárosi ostrom 

folytatódik a második 
félidőben is. A Budai 11 
hihetetlenül gyönge el
lenfél ezúttal. Viszont a Fradinál remekül megy 

................................kapujához szögezi a bu- 
remekül dolgozik és egy
másután tömi a csatáro
kat labdákkal. Közben 

a budaiaknak is kedvük 
kerekedik egy kis offen- 
zi vjátékra és a szélsők 
révén meg is kísérlik. De 
nem megy! Mindent el
söpörnek a ferencvárosi 
ellentámadások és a má
sodik félidő gól nélkül 
végződik.

Mintha nem is az első 
félidőbeli Ferencváros 
játszott volna a szünet 
után...

Takács ll.

táma- 
ám 
há- 
ve-

tá- 
eW-

A Sabaria Szombathelyen fogadta a Bás
tyát és az előzetes tippelők nehéz feladat 
előtt állottak, mert két bizonytalan formájú 
csapat találkozott Szombathelyen. A hosz- 
szas, feltűnően gyenge szereplés után a 
Sabaria — úgy látszik — túljutott a mély
ponton s ez azután elegendő volt ahhoz, 
hogy a szegedi csapat a megérdemelt ve
reség keserű izével utazzék haza.

Kispesten a tabella középső régiójának 
készítettek meglepetést, amikor elkeseredett 
és szívós harc után a ///. kerülettől vettek 
el pontot a kispestiek. Ez a pontrablás ön
magában dicséretes eredmény volt, de vég
eredményben nem sokat segített a második 
liga kapujában álló piros-feketéken.

A

Már csak 
hiányzó-

percben 
mégis sl-

(A

Az áprilisvégi bajnoki tabella

1. Újpest (10)
Gólarány

64:27)
Pont

31
2. Hungária (19) 63:25 29
3. Bocskay (18) 46:37 24
4. Ferencváros (19) 46:25 23
5. HL kér. FC. (19) 36:35 20
6. Nemzeti (19) 31:34 19
7. Sabaria (19) 29:34 19
8. Vasas (18) 33:40 15
9. Budai „11" (19) 23:45 13

10. Bástya (19) 31:55 12
11. Pécs-Baranya (18) 24:47 11
12. Kispest (18) 28:50 8

zárójelben lévő számok 
kőzések számát jelzik.

a már lejátszott

Fölényes játék után két góllal győzött 
az

Újpest—Pécs-Baranya 2:0 (0:0)
A multhét két legnagyobb meglepetését szol-

a játék. Valósággal 
dai csapntot. Sárosi

gáltatő csapatának találkozója elé nagy érdek
lődéssel leklnleftek fulballkörökhen. A bajnok
együttes a Hungária és a Ferencváros legyő
zése után „egyenesbe" Jutott, mig a Pécs-Ba
ranya íz elmúlt vasárnapon bravúros huszár
attakkal győzte 1c a Millenárison azt a Nemze
tit, amely n „betonteknőben" egymásután 
győzte le nz l’jpestct, Ferencvárost, Hungáriát, 
nzombnlon pedig a bajnoki Inbella vidéki elő
kelőségét, a Bocskait. Ilyen előzmények után a 
bajnokság és a kiesés, illetve az osztályozó két

Újpest nagy „ziccert" hagyott ki. Spitz kitöré
sére Biri belevetette magát és sikerült is a ve
szélyt elhárítani, de a fején megsérült, úgyhogy 
összeesett, majd egyídeig támolygott, ám to
vább védett. A 39. percben Steiner a felsőlécre 
lőtt, majd két perccel a befejezés előtt az ötö
sön belül bombáznak az újpestiek, cgy lövést a 
kapufa fog fel, egyet meg ismét Biri írsz áriái-, 
matlanná. Végül még egy eredménytelen kor
ner.

a Ferencvárost.
Körösi megszerezte a szegedieknek a ve

zető gólt la (1:2).
A félidő további része mezőnyjátékkal telt el.o Kellemes 
nyara lesz

Bsrgsmann
csónakban

Tánczos
Peterdy-u. 14.

Szünet után ismét a Sabaria volt a többel tá
madó fél, de akciói sokáig eredménytelenek 
maradtak. Mintegy negyedórán keresztül, soro
zatos erős támadásokat vezetett a Sabaria, ám 
a Bástya védelme szilárdan állotta a bombá
zást. A folytonos Sabaria-támadások végül fel
törték a Bástya ellenállását és

■ 14. percben Kelemen fejes góllal glegyen- 
litett (2:2).

A helyi csapat további nyomasztó fölénye a 22. 
percben hozta meg újabb gyümölcsét, amikor is 

Kelemen szép lövése ismét ■ Bástya háló- 
Jóban kötött ki (3:2).

A Bástya ezután erősen visszaesett, úgy, hogy 
végi ga szegediek kapuja 
előtt folyt a játék. A 38. 
percben

Iglódy fejes góllal ál
lította be a végered

ményt (4:2).
A Sabaria játéka ja

vuló tendenciát mutatott, 
különösen a fedezet sor 
teljesítménye emelkedett 
ki. A csatársor ezúttal 
góllövő kedvében volt. A 
vendégcsapatnál főleg a 
védelem jó játéka emel 
kedett ki, különösen áll 
Ez Emmcrlingre. Szép 
játékot mulatott még Tóth, Kurunczy, Havas és 
Koszta is.

Sarosi

A Sabaria vasárnapi 
eredményével cáfolta meg 

a „lefekvési" híreket 
Sabaria—Bástya 4:2 (1:2)

Szombathely, ápr, 26.
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
A két vidéki ősrivális bajnoki találkozása 
Szombathelyt felvillanyozta. De nagy ér- 

az egész országban a

(A 
tése). 
egész , -
deklödéssel tekintettek

Szilnél után
folytatódik az unalom. A játék ekkor is színte
len, egyoldalii. Az első percben a pécsiek az 
első komért érik el, de Újpest azonnal replikáz. 
Auer dühében lerúgja Ivancsicsot, de az bicegve 
is tovább játszik. A 15-ik percben az elmarad
hatatlan „Biri-hiba" meghozza Újpestnek a ve
zetést: •

Auer a 16-osnál drlbllzve kapura gurít, 
Birl azt hiszi mellé megy, de a labda nem 
kegyelmez s a jobb sarokba gurul (1:0).

A gól nem töri le Pécset s ezután egy-két for
más támadást vezet, de újra a lilák kerülnek 
fölül s

a 21. percben P. Szabó iveit kornerét Auer 
könnyedén bcfcjell (2:0).

A péesick ezután láthatóan megadják magukat 
sorsuknak s teljesen védelemre rendezkednek 
be. Dudásnak egy félpályáról küldött szabad
rúgása okoz nagy gondot Birinek, majd újabb 
két korner, kapufa s minden egyéb, csak a já
ték rettentően unalmas, színtelen.

Újpestben Dudát játéka magaslott 
kívül Fogl III. és Auer volt végig jó. 
az első félidőben sok kihagyással 
szünet után megfelelt.

A pécsi csapatban Biri, Krebsz, 
Szlrakovici és Kautzky teljesítménye érdemel 
dicséretet.

A mérkőzést 2500 néző ásította végig...

Szertefoszlott a Béke-utca rettegett 
varázsa

Hungária—Vasas 4:1 (1:1)
utazott ki a Hungária I ról, hogy rajta a mezőnyt széthúzni nem lehet 
külső Angyalföld rétté- s hogy — ez elég kellemetlen — minden má- 
Vasasok uj - ••• ... .

Szorongó érzésekkel 
és a törzsközönsége a 
gctt hirii pályájára, a

I s nogv — ez elég kellemetlen — minden ma
otthonába. | sodik labda taccsra megy. Sorsolás után, amely-

lart-

Ivanesics,

ki. Rajta 
A halfsor 
dolgozott,

el fuló- 
n Ferenc- 
És tény- 
centerben 
állt ki a

........ ........................... a Bé-lö- 
rép. amlntJu/idsz Attila dr. biró füttye elindí
tóit* á játékot. A biztatás nem veszett kárba:

TUNGSRAM BARIUMCSO

As újpesti bekkpár: Dudás és Fogl III. 
ellentétes pólusának reprezentánsa már a start
nál magán hordozta az érdekesség és az iga
lom bélyegét.

Antalira bíráskodása mellett # komplett Új
pest Huberrcl, a pécsiek Havas és Kovács nél
kül Alllak fel.

l'jpest csapata kezdett
élesen tűző nap ellen, nagy vehemenciával. 
Mintegy 10 percen keresztül a lila-fehérek nem 
engedik szóhoz jutni a pécsieket, sőt alapos 
„ágyúzás" folyik egyídeig. Auer, Steiner és P. 
Szabó bombáit egymásután hárította el Biri. 
Majd két korncrral vesrélveztet Újpest. Ne
gyedóra múltán lanyhul az iram. A 33. percben

.Ragyogó játék után négy gólt rúgott a Ferenc 
város az első félidőben, szünet után gólképtelen volt 

Ferencváros—Budai 11 4:0 (4:0)
— Suttyó nem játszik! — terjedt 

fűzként a vészhír a pályán, amikor 
városi tizenegy kivonult a pályára. 
Jég: a Ferencváros Stedlacsfkkfl a 
Kronenbrrgcrrel a balbekk posztján, 
Budai „11" ellen.

•— Tempó Fradi!... — zúgott fel

Szedlacsek bombája csak éppen hajszálnyira 
zug cl a léc fölött. Egy eredménytelen ferenc
városi korner után, két Toldi-lövés ijeszt a 
budai hívekre. A Ferencváros hevesen rohamo
zik, ám a budai védelem hidegvérrel hárítja el 
h veszélyt. A 10. perctől ellanyhult a játék, 
majd az első negyedóra után újból fellángol. 
A ferencvárosi offenzív* a 16. percben érlel 
gyümölcsöt:

Ezen a kiesnek egyáltalán nem nevezhető he
lyen már történtek csodák. Minthogy a Hungá
ria szercncsecsillaga lebukóban volt, ezúttal a 
csodákra a kék-fehér hívők várakoztak inkább. 
Látszott ez mindjárt akkor, amikor a Hungá
ria kifutott a pályára és szinte teljesen szokat
lan óriási üdvözlés, taps fogadta a csapatot. 
Kiéber a iegnyugodtabb mind közölt s mikor 
kérdezzük a várható eredmény felöl, négv- 
gólos Hungária-győzclmet jósol. Dehát addig 
még sok idő van s a mérkőzés nem Ígérkezik 
tréningmeccsnek.

Nyolcezer néző fogja körül a szinte fantasz
tikusan keskeny Vasas-pályát, amely híres ar-
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Buíiíapest, 1931 április 27 HÉTFŐI NAPLÓ
ben Kandi a győztea, • igy a Vajas kapja a 
napot ízembe, fírilll Alfréd, a Hungária el
nöke beszéd kíséretében zászlói nyújt át a Va
sasnak, amit Kiss Hugó ugyanúgy viszonoz. A 
Vasas-közönség nagyon magabizó s harsányan 
hallatszik a kérdés nem minden éltől menten: 

Ml az? Gyászbeszédet tartanak?
És majdhogy valóra vált a jóslat. OrGlt zsi-

le*
Brttnecker 

vajban a Vasas rohamoz először és Stanczl .. 
futása góllal végződne, ha kijött volna a lépés. 
Egy Hungária-látogatás után a 6. percben jön 
a meglepetés első felvonása:

Kis Gábor szökteti üruneckert, aki mi- 
gáravonja Rebrót és élesen lő a tizenhatos
ról. Újvári vetődve csak kiütni tudja a lab
dát, úgyhogy a beérkező Stanczl kényelme

sen hálóba vághatja az első gólt. 0:1.
Ez aztán jól kezdődik! Hagyján! De a követ
kező percben jön a java. Egri labdáját Mandl 
kézzel üli le. a biró fütyül, a tömeg zug: rá
lőtt labda volt, de a tizenegyest semmiféle rek
lamáció sem tudja visszafejleszteni.

Stanczl áll a labda elé s most megfordul a

BAOATKf. a 
MUNaXtÜA ,

mérkőzés sorsa, mert az egykor holtbiz
tos lövőcsatár — ebben a szezonban ne
gyedszer — gyengén kapu mellé gurítja a 

meccslabdát.
Mi lett volna itt 2:0-ás Vasas-vezetés után! A 
Hungária megszabadul a lidércnyomástól s 
nagy rössel rohamoz, amelyet Rottler, akit 

. már másodszor intenek meg, csak súlyos fault
tal tud akadályozni. Rebró rúgja a szabad
rúgást a 9. percben, ez

Holttértől Kalmár elé kerül, oki gyorsan 
Barátkyhoz plasziroz s a bálóban táncol 

már is a klegylitő gól. 1:1.
A Vasasok neonban nem törődnek ezzel, min
den támadásuk veszélyes, különösen síi rt, 
mert a keskeny pálya miatt a Hungária szélső 
halijai nem tudnak lámadóakciókba fejlődni. 
Különöen a jobboldalon görögnek a veszélyes 
támadások, amelyekből egy kis igyekezettel 
gólokat is lehetne lőni. Átmeneti fölény után a 

l:3-ra állt a mérkőzés a 111. kerületiek 
javára, de Kispest kiegyenlített

III. kerület F. C.-Kispest 3:3 (3:1)
Amikor az első félidő a kerületiek 3:1-es ve

zetésével zárult, ugy látszott, hogy a Kispest 
csúnya vereséggel finisei ki az első osztályból.

— No, nekünk már befellegzett! — tolta

zsíros kalapját fejebubjára egy kispesti hen
tesmester és miközben Dénesi gyöngéden a 
pokolba invitálta, nagybusan elkocogott.

Pedig korai volt a sietség. Mert igaz ugyan, 
hogy

a ni. kerület — kicserélt két összekötőjé
vel — lényegesen jobb Játékot mutatott, 

mint ai elmúlt héten a Vasaa ellen, 
a kispesti lelkesedés ezúttal is csodát művelt. 
És ájulás, igazoltatás, remekbeszabott pofonok 
és a csillagos ég sürü emlegetése közepette ki
egyenlítettek.

A Kispestnek a második félidő elején volt 
egy körülbelül negyedórás periódusa, ami

kor Javíthatott volna helyzetén.
Ezt azonban nem tudta kellően kihasználni, — 
egy tizenegyest mcllélőttck — a további ered

Hungária hatalmas nyomással nehezedik a 
Vasasokra, s előbb Kalmár, majd Skvarek, vé
gül pedig Hirzer labdája veszélyeztet góllal. 
Különösen az utóbbi bombalövése, amely a 
felső kapufáról vágódik le a vonalra, érdemelte 
volna meg az eredményt.

Szünet után lanyha és unalmas játék követ
kezik egy ideig s a kétségbeesett hungárista- 
mellekből kinzottan szakadt fel a kérdés: mit 
kell még kiáltani egy Hungária-drukkernekl 
Pedig a sóhaj még el sem hangzott s máris ve
zetett a Hungária. Történt a hetedik percben 
ugyanis, hogy

Ticska beadását Szemere, háttal állva a 
kapunak, Kalmár elől „haza" akarta ját
szani de nem vette észre, hogy Bereczky 
már kifutott s igy a labda vérfagyasztóan 
tart a kapu felé. Utánairamodik még egy 
hátrahuzást próbál, de a labda őrült erővel 
pattan a felső kapufára s onnan vissza.

Nagy „rumli". Kalmár ét Bereczky a földön 
fekoe nagy hentergésbe kezdenek.

Nem lehet tudni, ml történt, legfeljebb 
onnan, hogy a bíró kettőt füttyent. Szó

val: 2:1.
Most aztán a Hungária teljesen átveszi a já
tékot, de kissé pechhes ahhoz, hogv nagyará
nyú győzelemben oldja föl a Béke-utca rette-

KALMÁR

ViuAlSVOftt AUeíÓ 
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gett varázsát. A 17. percben
Rebró kercsatlövését Kalmár Barátkyhoz 
fejeli, aki kapásból húsz méterről irtóza

tos erejű gólt lő. 3:1.
Utána Hirzer folytathatná a sorozatot, de jobb
lábra jött a labda. A 39. percben aztán lezárul 
a Vasasok megpróbáltatása:

Ticska beadását ugyanis Barátky ugyan
csak húsz méterről és ugyancsak kapásból 

lövi be. 4:1.

mény elérését pedig a kerületiek megakadá
lyozták

Igen lanyha iramban indult a játék s csak 
a 19. percben hallatszott a közönség hangja 
először, mikor a kerületiek az első góljukat 
érték el

Győri kiugrik és lövése a meredten álló 
Dénes mellett a hálóba jut. 1:0.

Utána Kispest támad, de csak a tizenhatosig 
jut el, ott minden igyekezete tehetetlenségbe 
vész. A 33. percben az égick végre megkönyö
rülnek a piros-feketéken és megengedtetik ne
kik, hogy kiegyenlítsenek.

Konyor átvágja a baloldalról a labdát Pa- 
czolaynak, aki a kifutó Fehér mellett la

posan a hálóba gurilja a labdát. 1:1.
A kispesti örömből két percen belül üröm lesz. 
Mert Magyar élesen, magasan kapura lö, Dé
nes kiejti, de a ráfutó Zilahy elöl még ki tudja 
ütni. A labdát Drössler fogja el, — Dénes, Zi
lahy, Rozgonyi a földön hemperegnek — de 
Drössler lövése Császárról kipattan s

a befutó Fenyvesi végre eltalálja a kaput. 
2:1.

A 41. percben Bíró félpályáról küldött szabad
rúgásával Győri szökteti Drösslert a szélső ka
páiból laposan centerez,

a labdát Győrt fogja lemét és lövése a 
lanyhán vetődő Dénes kezét érintve, Jut a 

hálóba. 3:1.
Kispest érvénytelen góljával kezdődik a II. 

félidő, a 4. percben azonban a szerencse rájuk 
mosolyog, de nekik nem kell. Paczolay ugyan
is kiugrik, Biró azonban kézzel akadályozza.

Tizenegyes!
A büntető rúgásra Pu rezeid vállalkozik de 
gyenge, lapot lövését Fehér elvetéssel kornerre 
védi. A 17. percben azonban mégis gólt lő Kis
pest. Egy magas labdára Fehér és Konyor egy
szerre fut, nagy csodálkozásra:

Konyor a frissebb és éles szögből hálóba 
lövi a labdát. 8:2.

Fehér a gólnál megsérül, de azért továbbra , is 
véd, illetve a 19. percben nem véd. Senkcy 
harminc méterről rúg ugyanis szabadrúgást s 

a labdát a baloson álló Lukács a kesét fogó 
Fehér mellett a hálóba fejeli. 3:3.

Fejelés közben Lukács sérül meg, percekig n 
földön fetreng s igazoltatás, klnezettetés s né
hány obiigái pofon visz élénkséget a játékba.

Kispest most nagyon élénken támad s a III. 
kerület megzavarodottan védekezik, egy lefu
tás után azonban mégis Drössler rúg gólt, de 
u bíró lesállás miatt érvényteleníti. A 37. perc
ben Fehér kiáll a kapuból, miután jobbkezét

Elárverezik Zavaros polgármester 
fehérvári sportklubjának pályáját

Székesfehérvár, április 20.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonje

lentése.) Érdekes árverés színhelye lesz 
néhány hét múlva a székesfehérvári sport
pálya. Az árverezők magát a sportpályát 
árverezik el. Érdekes története van ennek 
a sport történetében ritka és szokatlan 
aktusnak.

A Székesfehérvári Torna Club, amelynek 
hosszú időn keresztül Zavaros Aladár pol
gármester volt az elnöke, a polgármester 
letartóztatása után súlyos anyagi válságba 
jutott. Mintegy

hetvenezer pengő adósság terhelte a 
polgármester által alapított sportklu

Barátky befogta Skvareket 
a góllövő-listán

Réges-régen sütkérezett már a gólrekor- 
derség fényében Skvarek, a Hungária csa
tára. Ha hetenként történtek is holmi 
ijesztgetések, — mint legutóbb is Vincze 
részéről — Skvarek azért nyugodtan tró
nolt a magasban, bár az utóbbi időben 
egyre ritkábban ontotta a gólokat

Tegnnp azután klubtársa, fíarátk- vá
ratlan hat-trick-jével egyszerre a centeré
nek a nyakán termett és most

a két Hungária-csatár egyformán 18— 
IS góllal áll a góllövő lista élén.

A további sorrend pedig a következő: 
Vincze (Bocskay) 17, Auer (Újpest) 16, 

Takács II. (Ferencváros), Spitz, P. Szabó 
(Újpest) 15—15, Stanzl (Vasas) 12, Hirzer 
(Hungária), Toldi (Ferencváros) 11, Steiner 
(Budai 7—Újpest 4) 11, MátéfTy (Bocskay), 
Czétényi (Nemzeti), Possák (Bástya) 6 — 
Újpest 4) 10, Steiner (Kispest) 9, Szedla
csek (Bástya 5—Ferencváros 3), Teleky 
(Bocskay), Zilahy (III. kor.), Kovács II. 
(Sabaria) 8, Brunecker (Vasas), Konyor 
(III. kar. 5—Kispest 2), Schneeringer (Bás
tya), Fenyvesi (III. kor.) 7, Ticska (Hun
gária), Turay (Ferencváros), Harmath (Kis
pest 4—Bástya 2), Kautzky (Pécs-Baranya), 
Bihámy (Nemzeti) 6—6, Ströck (Újpest), 
Győry II. (III. kor.), Borbély (III. kér.), 
Bélkó (Sabaria), Ember (Budai 11) 5—5: 
góllal.

Az Attila és a Somogy 
útja az első liga felé

A második liga két vidéki bajnokaspiránsa, 
az Attila és a Somogy külön versenyt fut a baj
noki címért, illetve az oszlályozó-mérkÖzésérl. 
A Somogy utóbbi két meccsével nagyszerűen 
feljavította gólarányát, de

a miskolciak ponteiőnyét — ugylátszik — 
nem tudja már behozni.

Ezúttal Is mindketten kiadós gólaránnijul ver
ték a Terézvárost, illetve a Rákospalotát. A 
Turul egy egész tucat gólt helyezett a llstnker- 
getö Józsefváros hálójába, ntig Soroksár is 
megszerezte a két pontot a Kossuthtal szem
ben. Az eredmények:

Attila—Rákospalota 3:0 (2:0). 
Somogy—Terézváros 9:1 (5:1). 
Turul—Józsefváros 12.1 (5:1). 
Soroksár—Kossuth 3:1 (2:0).

Az atlétikai 
szezon premierje 

Tehetséges ujoncaUéták 
tűntek fel az aUétaszővetség 

ujoncversenyén
Az első tavaszi vasárnap meghozta nz 

első a'.Ietikai versenyt is. A salak ismét

o
Magasabb teiiesitmanvart 
mm CORDATIC Miaui 

o

nem birja használni és
Bíró áll a III. kerület kapujába.

Mindjárt szép elvetéssel alkalma Is van védeni, 
de egyéb dolga nem is akad.

bot,
amelynek vezetősége sehogy sem tudta 
rendezni a klub súlyos adósságait s igy tör
tént, hogy nemrég

a SzTC sportfelszerelését elárverezték.
Ez az árverés azonban nem biztosította a 
hitelezők követelését, mire a klub sóstói 
hatalmas, modern sportpályájára is árve
rést kértek a hitelezők. Ezt cl is rendelték s

Junius 8-ára tűzték ki az árverést.
A városban nagy feltűnést keltett a szokat
lan árverés, melynek lefolyását érdeklődés
sel várják. A sportklub választmánya a na
pokban ülést tartott s ezen kimondotta a 
klub feloszlatását.

megélénkült, a színek tömege tarkállott a 
„gödörben*' s a klubok megkezdték ádáz 
csatájukat — bár ezúttal még csak az 
ujoncvcrseny volt soron. A versenyen

feltűnt néhány tehetséges újonc, 
igy elsősorban Kissnek a súlyszámúkban 
elért eredményei figyelemreméltóak.

A verseny győztesei a következők: 100 m. 
gr. Zichy (MAC) 11.7 mp. — 400 m. Szabó 
(KÉM) 56.2 mp. — 1000 m. Pollacsek (FTC) 
2:52.4 mp. — 3000 m. Kohanek (BBTE) 
9:46 mp. — Távolugrás: Buder (BEAC)' 
623 cm. — Sulydobás: Kiss (BAEC). — 
Diszkoszvetés: Kiss (BEAC 3581 cm. — 
Gerelyvetés: Borsó folyamőr 4478 cm.

Nemes (Postás) uj 100 
km-es országúti rekordja 

2:49:02 mp!
Az alig megindult kerékpáros-szezón tegnap 

váratlan szenzációval szolgált: A KSzKK or
szágul! 100 km-es főversenyében ugyanis

Nemes (Postás) 2 óra 40 p 02 mp es Idővel 
szenzációs uj rekonlot futóit!

A mezőny jóságára jellemző, hogy Nemes mö
gött

még tisenegyen futottak a régi országos 
rekordon belül!

A haladók 100 km-es versenyét Németh (BSE)' 
2:5! :08 mp-cs idővel nyerte, inig nz ifjúságiak 
7,5 km-es versenyében Bélán (KSzKK) győzött 
2:20.06 mp-es idővel.

Németország döntetlenül 
játszott Hollandiával 

Németország—Hollandia 
1:1 (0:1)

Amsterdam, ápr. 26.
(A Hétfőt Napló távirati jelentése.) A két 

ország válogatott csapatainak lizcnkel’e.lik ta
lálkozásin az amsterdami stadionban harminc
kétezer főnyi közönség jelent meg. A németek 
jobb technikáját a hollandok lelkesedése egyes- 
súlyozta. A 30. percben Hollandia kitűnő bal
összekötője, Táp révén szerezte meg a vezeti 
gólt, majd szünet után a 28. percben a drezlni 
Schlösser egyenlített. A müncheni Luehntr 
ujabh gólját a biró olTszájd címén érvénytele
nítette.

RIETODAIMMAT '"''érméié* miatt mélven la. 
DV I VBIHHInM 1 exéilttott áron, r e n d k! v U 

slftnyOs flxetésl UlUtoleh mailen éru«lt|uk 
inUÜRV TÍWi IV., Varat Pálná«u. 7. (Apponvi-téroél) 
lUfflUÜI Lu IBHuA Köztisztviselőknek kivételes kedvezmény

A SZABADKAI SPORT NYERTE 
A JUGOSZLÁV KUPÁT.

A vasárnapi jugoszlá vesemények körül kiemel
kedik a jugoszláv kupadöntő, melyet Sz,tl»ad- 
kán vívott meg a Szabadkai Sport, a serajevoi 
ASK csapatával. A mérkőzést erős küzdelem 
után a szabadkaiak nyerték meg 2:1 (0:0)
arányban. A többi eredmények: Újvidék: 
.Maknbi—Sloga 6:1 (1:0), Radnlcski— Sport 2:0 
(2:0). — Zcnta: ZAC—Ápatini „Három <s'!lno“ 
3:1 (2:1). — Eszék: Hajdúk—Makabi 2:1 (0 0). 
— Zombor. Sport—ZsAK 5:1 (2:0).
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Pillér György veretlenül
nyerte Magyarország 
kardvivóbajnokságát

Magyarország egyéni kardbajnokgágál 
vasárnap vívták le a Műegyetem aulájában. 
(A verseny iránt óriási érdeklődés nyilvá
nult meg és a nagyszabású mitingon min
den számottevő magyar kard vívó indult 
iGJykais és Kalmár kivételével. A döntőbe 
kilenc vívó Jutott, akik hatalmas küzdelem
ben gyönyörködtették a nézők százait. Az 
előkelő közönség soraiban megjelent Göm
bös Gyula honvédelmi

vívtak.

miniszter, Bakov-

Pillér Petschauer Atilla

szky Iván nyugalmazott belügyminiszter, 
gróf Andrássy Géza, báró Herényi Zsig
mond, vitéz Tárczay Felicldes Román dr., 
miniszteri tanácsos és még sokan mások. 
'A kialakult formák hamarosan sejttetni en
gedték, hóm Pillérben, vagy Petschauerben 
kell keresni a bajnokot. Mindketten legjobb

György

nyugalmazott belügyminiszter, 
báró Herényi Zsig-

formájukra emlékeztető stílusban 
Különösen Petschauer volt elemében.
Mindketten veretlenül állottak, amikor az 

utolsóelőtti asszóbói szembekerültek egy
mással. Petschauer ritkán látott nyugalom
mal kezdett és már 3:0, majd 4:1 arányban 
vezetett, amikor Pillér óriási energiával 
küzdve, 4:4-re kiegyenlített. A döntő tust 
Pillér adta egv elővágással, amelynek meg
ítélésében a zsűrinek nem volt egyhangú vé
leménye. így

Magyarország ez évi kardbajnoka ve 
rellenül Pillér György százados lett.

Petschauer Attila nagyszerű far májával mél
tán megérdemelte volna a magyar bajnoki 
címet. A bajnokság végeredménye a követ
kező;

Magyarország 1931. évi kardvlvóbaj- 
noka: Pillér György százados 

(MAC) 8 győzelemmel, 2. Petschauer Attila 
(Nemzeti VC) 7 győzelemmel, 3. Nagy Ernő 
(MAC) 5 győzelemmel, 4. dr. Gombos Sán
dor NVC 5 győzelemmel, 5. dr. Szelényi 
Géza (BBTE) 3 győzelemmel, 6. Kiéin Mik
lós Hungária VC 3 győzelemmel, 7. vitéz dr. 
Uhlyarik Jenő 2 győzelemmel, 8. Hatz Jó
zsef (MAC) 2 győzelemmel, 9. Hámory 
Gaszton (TVC) 1 győzelemmel.

Szobolevszky 
döntetlen mérkőzése 

Prágában
Prága, ápr. 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Sparta-pályán 10.000 főnyi közönség 
előtt 'mérkőzött Szobolevszky Károly a cseh 
Novotnyval.

A mérkőzés nyolc menet után döntetlenül 
végződött.

A prágai Humpacher a hetedik menetben ki
ütötte az olasz Bernasconit.

Nekolny és a párisi Alantéi revónsmérkőzése 
tíz menet után Nekolny pontozásos gyözelmé- 

végződölt.vei

Pelle István nyerte 
Magyarország tornász

bajnokságát
Vasárnap délután rendezték meg . Magyar-1 

ország tomászbajnokságát. Mint előrelátható 
volt,

a bajnokságot Pelle István nyerte, aki az 
összes szereken a legjobbnak bizonyult

Pelle 337.8 ponttal nyerte a bajnokságot, mig 
második Prétcr BTC lett 307.1 ponttal, harma
dik Lent BTC 299.6 ponttal.

Az ifjúsági bajnokságot Sárkány VÁC nyerte 
Tauber KISOK előtt, míg a hölgybajnokság
ban a

BBTE hölgyei domináltak.
A bajnokságot Kövessy BBTE 178.2 ponttal 

nyerte, 2. Pályi ...BBTE 176.50 ponttal.

Csorbittatlan a francia tennisz 
hegemónia

Páratlanul izgalmas küzdelemben Kehrllng is 
vereséget szenvedett

X Vasárnapi
MAC 1:1 (1:0); 
FTC 3:0 (2:0);

X A PSC boxolóinak döntetlenje. A PSC 
boxolói vasárnap az Eszéki Box Klubbal mér
kőztek és 4:4 arányban döntetlenül végeztek.

gyephokl-eredmányek: BBTE—
MHC—BHC 2:0 (2:0): AHC— 
HC—Vacuum 7:0 (3:0).

A ragyogó tavaszi Idő rekordközön,éget csalt 
ki a rehőmargilszigct pályájára. Fiók Davis- 
Gup-mérkőzés ... Cochct, Kehrllng... kápráz- 
tató toalettek... Budapest krémje: sikerült a 
nagy verseny. A kormányzó és neje fiaikkal, 
Sdtovszky Béla belügyminiszter, De Vienne 
francia követ > n társadalmi* élet kiválóságai je
lenlétében kezdték meg n harmadik nnp küz
delmeit. Az előző két nnp 2:1 arányú francia 
vezetéssel zárult. Az utolsó nnp tehát nngy iz
galmakat helyezett kilátúsbn.

Az első meccs Takács és Merlin összecsapása 
volt. 1

A jó formában lévő magyar aa indlscpo- 
DŰt franciái 6:3, 6:0, 3:6 éa 6:4 arányban 

biztosan verte.
A közönség nngy ünneplésben részesítette 
győztes magyar játékost.

Utána a nngy érdeklődéssel várt Cochet— 
Kehrling-mérkőzés kezdődött. Pesti pályán még

a

Az amatőrök
Az amatőr I. osztály egyesületei ezúttal alig 

gondoskodtak meglepetésről. Talán egyedül a 
magyar futballaporl megteremtője, a jelenleg 
sanyarú helyzetben lévő BTC. döntetlenje szú- 
mit meglepetésnek nz előkelő helyezésű 
BSrK/tT-tal szemben. Az UTE gólnélküli dön
tetlenben „egyezett ki" n budaiakkal, nz MTK 
minimális győzelmei aratott a Postással szem
ben, az óbudaink is csak egy gólt tudlak lőni 
az egyetemiek hálójába, mig n BSE is csnk kis 
gólaránnyal győzött a Ferencvárosi 
ellen. Az FTC—Törekvés-mérkőzés 
mivel n Törekvés Pécsett a Corinthión-i 
küzdött. Az eredmények a következők:

BSE—Fér. Vasutas 2.-0 (1:0). 
BTC—Beszkárt 2:2 (1:0). 
IJTE—33FC 0:0.
MTK—Postás 1:0 (0:0).
Hl. kér. TVE—BEAC ld) (0:0).

nem volt ilyen izgalmas összecsapás. A mérkő
zés első felében a magyar bajnok remekül tar
totta magát, de szünet után érthetetlenül visz- 
szacsclt, szervizei nem sikerültek, labdái centi
méterekkel jutottak a vonalon túl s Igy veresé
get szenvedett.

A BSzKRT a dunaparti 
villamosvágányok 
áthelyezése ellen

városrendezési tervek egyik sokat boly-

Tennlsztelszerelések

defter Hntal
TORNASZEREK ÉS SPORTESZKÖZÖK GYÁRA 
V.l Kamermayer Károly-utca I. JV, Kecskeméti-utca le

AlapIttAtott 1878

A mérkőzés számszerű kialakulása: 7:5, 3:6, 
6:3 és 6:1 a francia Javára.

Ezzel a magyar—francia alkalmi nemzetközi 
mérkőzést 3:1 arányban elveszitettük.

X A Bocakay Székesfehérvárott. Székes
fehérvárról jelentik: A Bocskay vasárnap 
1500 néző jelenlétében mérkőzött az SzTC 
csapatával, nmelyet 3:2 (1:2) arányban győ
zött le. A Bocskay három tartalékkal ál
lott fel és komolyabb játékot csak a má
sodik félidőben mutatott, amikor Vampe- 
lics is beállott. Az első 15 percben mezőny
játék folyt, majd a 16. percben Markos be
adását a kornervonalról a tiszta helyzet
ben álló MátéfTy védhetetlenül belőtte (1:0). 
A székesfehérváriak a 19. percben már 
egyenlítettek, sőt a 43. percben középcsatá
ruk szép fejesével a vezetést is megsze
rezték. A II. félidőben a Bocskay erősitett 
és a 25. percben Markos éles lövését a szé
kesfehérvári kapus fogta, de beejtette. A 
43. percben ugyancsak Markos lölte a 
Bocskay győztes gólját.

X Hungária B—Vasas B 5:3 (3:1). A két 
csapat tartalékjai szép, nívós küzdelmet mu
tattak.

X A délnyugati kerület vIvóbajnoksága. 
Pécsről jelentik: A délnyugati kerület vívó
bajnokságait vasárnap bonyolították le. A 
bajnokságot nagy küzdelem után Stelnmetz 
PEAC nyerte 6 győzelemmel. 2. Berczelly 
ZASK 5 győzelemmel. 3. Keresztes PÁC 5 
győzelemmel.

X Tatabánya kiesett a Corlnthlán-dijból. 
Szolnoki MÁV—Tatabányai SC 2:1 (1:Q). A
szolnokiak megérdemelten győztek a szintén 
kitünően játszó TSC ellen.

X A Törekvés győzelme Pécsett. Pécs
ről jelentik: A Törekvés vasárnap a Corin- 
Ihián-dij keretében mérkőzött a PVSK-val 
s azt 5:3 (2:3) arányban legyőzte.

X A soproni Rács nyerte a KISOK mesel 
bajnokságál. A Kisnékesen rendezték meg va
sár nnp a KISOK mezei futóba jnokságát, ame
lyet RAcz (Soproni reál) nyerte 9:44.1 mp.-cel 
2. Piriku 9:50 mp. 3. Adámy 9:51 mp. — Csa- 
Íálversenyben: 1. Szent István fk. 35 pont. 2. 

oldl rg. 70 pont.
X A Kereskedelmi Bank nszóversenye. A 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tisztviselői
nek sportcgycsül.ctc vasárnap a Rudas-fürdő 
inzócsarnokában bankközi zárt uszóversenyt 
rendezett, melynek főbb eredményei a kővet
kezők: 100 m. mellúszás: 1. Szentkirályi László 

I (Debreceni Városi Takarékpénztár) 1 p. 26.6 
mp. 100 m. Ifjúsági gvorsuszAs: 1. Gyulai Pál 
iMac-Kisok) l p. 05 2 mp. 400 ’ **’--'-*

Orv. s.nger Artnurne L G>ul* '

Vasutas 
elmaradt, 

-díjért

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

A PRÁGAI LIG.llUJNOKSÁG.
A prágai lignbajn >kság 
i következők: /. liga- 

Sparta—Meteor Vili.

Prágából Jelentik: f. 
vasárnapi eredményei a 
Bohemians—Nachod 6:0.

NÉMETORSZÁG ERDEI
Hannoverből Jelentik: __________ o ____

futóbajnokságát ma futották In iO km es távon, 
nehéz terepen. A cél ii hannoveri stadion volt, 
a versenyen 100-nn vettek részt. Elsőnek a ta
valyi bajnok. Kohlt (Berlin) futott célba 
34:16.2 mp alatt, 2. Holltor (Polizei Berlini 
43:47 6 mp, 3. llelher (Stuttgart) 33:00.2 nip. A 
negyedik helyre beérkező llollhuiv 35:00.6 mp. 
idővel l'.szak-Németország erdei futóbajnoksá
gát nyerte meg.

FUTÓDAJNOKSÁGA. 
Németország erdei

A
gatott problémája újabban a pesti Dunapart- 
nak átalakítása, parkírozása és ezzel kapcso
latban a Lánchíd- és az Erzsébet-hid közötti 
Dunapartróí, a korzóról a villamosvágányok 
eltávolítása. Általában az egész Belvárosból 
ki akarják szorítani a villamost, de ha ez a 
terv egyelőre nem is valósítható meg, azt 
minden körülmények között keresztül akar
ják vinni, hogy

a Dunakorzóról a villamost eltüntessék
és a villamosközlekedést más útvonalon ve
zessék. A tervek szerint a dunaparti villa
mosvonalat a Mária Valéria-utcába helyez
nék át addig is, amig a Belvárosból végleg 
kitelepíthető a vágányos közúti közlekedés. 
Most, hogy Glűck Frigyes felvetett eszméje 
folytán előtérbe került a Vigadó-tér átren
dezése és a városgazdasági bizottság, vala
mint a törvényhatósági tanács el is rendelte 
a rendezésre vonatkozóan a tervpályázat ki
írását, illetékes fővárosi körök szükségesnek 
tartották, hogy ezekben a kérdésekben

a BSzKRT véleményét is kikérjék.
A főváros átiratban közölte a BSzKRT 

igazgatóságával az átalakítás eszméjét, be
mutatta a Glück Frigyes-féle elgondolást és 
felszólította az igazgatóságot, tegye meg 
ezekre a javaslatokra vonatkozóan szakvéle
ményét.

Szokatlanul gyorsan megérkezett a felszó
lításra a BSzKRT válasza, amelyben a 
BSzKRT igazgatósága néhány rövid sorban 
csupán annyit közöl, hogy

a tervek megvalósítását lehetetlennek 
tartja.

Ha az illetékes körök mindenáron el akar
ják távolítani a DunapaTtról a villamos
közlekedést, akkor sem lehet a közlekedést a 
Mária Valéria-utcába átterelni, már csak 
azért sem, mert ennek a nagy belvárosi út
vonalnak más közlekedési eszközök révén 
erős forgalma van, az olt levő nagy szállo
dák előtt állandóan nagy autótábor áll és 
mindez lehetetlenné teszi, hogy ezt az utcát 
a villamosforgalommal is megterheljék.

Üres zsebbel a világ körül
Itt az egyetemi év vége. Előkelő 

cetoni egyetemen itt az év vége. Előkelő 
amerikai családok fiai végzik itt tanul
mányaikat. Halliburton is gazdag fiu4 
de unja a money-making szürke hét
köznapját: fiatal, romantikus lelke tele 
van csodavárással, világgá akar menni.

Szülei természetesen elsőosztályú 
Cook-jeggyel küldenék a világkörüli 
útra; de ez nem felel meg a fiú ízlésé- 
nek. Nem Baedeker-utazásra vágyik. 
Ezért megszökik a szülői háztól. Egész 
felszerelése egy zsebkés, egy fénykén 
pezögép, egy fogkefe és egy nagy adag 
csufondáros, fiatalos jókedv. Barátainak 
megfogadja, hogy hazulról nem fog 
pénzt kérni s ami pénzre szüksége lesz, 
azt cikkirással fogja megkeresni. így 
vág neki előbb Európának, aztán Ázsiá
nak, hogy végül Kelet-Ázsián keresztül 
hazakerüljön. — Ez igy egyszerűén 
hangzik. De igen komplikálttá válik, 
mihelyt az ember azt olvassa, hogy Hal
liburton pont éjfélkor mászik fel frissen 
szerzett francia sweet-hcartjával az 
Eiffelre, vagy hogy Andorra köztársaság 
elnökét — hogy is mondják csak — 
mindenáron alsófehérnemüben akarja 
lefotografálni, hogy Gibraltárban bőr-, 
tönbe kerül, mert az angolok legféltet-> 
tebb hadititkait fényképezi le az őr háta 
mögött, hogy a Nílus mentén nem szál-, 
lodában, hanem pont a Cheops-piramis 
tetején alszik, hogy sikerült magát La
dákba, a titkos szent városba becsem-* 
pésznic, ahol Buddha megtestesült utódi 
jával, egy 4 éves papkirállyal játszik a 
földön, hogy Kínában tengeri rablók 
fosztják ki s főleg, hogy mindenütt a 
vasutakon sikerül elsőosztályú hálóko-. 
csiban utaznia, anélkül, hogy valaha egy, 
krajcárt is költenc vonatra.

És mindez nem mese; pontosan be* 
számolnak viselt dolgairól a könyvéhez 
mellékelt fényképek. Üres zsebbel a vit 
lóg körül, ez a cime Halliburton köny-1 
vének, mely most jelent meg magyar 
nyelven, Dante kiadásban.

Budapesti lóversenyek
Az első két futamban a favoritok győzelme 

nyitotta meg az Áprilisi miting vasárnapi utolsó 
versenynapját. A program további számaiban 
azonban sorra csődöt mondtak a favoritok s 
a meglepetések közül a Sashalmi hendikepet 
nyerő Szittyavér győzelme vált ki, melyre tíz
szeres osztalékot fizetett a totalizatőr. A nap 
főszámában Hortobágy hozott vigaszt illusztris 
tulajdonosának, gróf Andrássy Gézának, tava
lyi sorozatos kudarcáért. Hortobágy olyan 
könnyen bánt el jó hároméves ellenfeleivel, 
hogy a Millenniumi díjra komolyan kell vele 
számolni. Torontóit győzelmi stílusa a derby 
évjárat legjobbjai közé sorozza. Erős küzde- 
lemmel végződött a második futam s Emléket, 
Fonólányt, Pártütőt és Csipkerózsát csak fej
hosszak választották el a célban. A kettősfoga
dások' kasszája az Emlék—Szlttyavér doublcra 
százhatszoros osztalékot (5:532.50) fizetett. A 
részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. SchifTer M. Torontál (8:10)' 
Blackburn, 2. Partner (2J4) Csuta. F. m.: Per- 
tinax, Timavo, Csutora, Marquis, Posa. Tot.f 
10:19. 14, 14. — II. FUTAM. 1. Hódi R. dr. 
Emlék (l’/i) Kaszian F., 2. Fonólány (3) Klim
scha, 3. Pártütő (6) Balog. F. m.: Cortina, 
Annabál, Buborék, Mazurka, Bujdosó, Csipke
rózsa, Roulette. Tót.: 10:30. 14, 15, 19. — III- 
FUTAM. 1. Gróf Andrássy Géza Hortobágy (4) 
Csuta, 2. Betyár (4) Teltschik. F. m.: Célzatos, 
Rapallo, Vacak. Tót.: 10:64. 34, 30. — IV. 
FUTAM. 1. Petanovits J. Szlttyavér (6) Csuta, 
2. Dárius (2H) Teltschik, 3. Rajna (2K) Gutái. 
F. m.! Gyöngyhalász, Marosvölgy, Fasista, Bo- 
rotra, Szoknya, Lelkem. Tót.: 10:99. 25, 16, 18. 
— V. FUTAM. 1. Lajtos E. Zsivány (2) Gutái, 
2. Hopmester (pari) Balog. F. m.: Néni, Nir
vána. Tót.: 10:28. — VI. FUTAM. 1. Gerster K. 
Platán (3) Rózsa, 2. Csatlós (8:10) Csuta. F. m.*. 
Rózsalak, Bármikor, Vadóc. Tót.: 10:39. 15, 13.

A Jankovlch-emlékversenyben az eddigi ter
vek szerint a következő mezőny indul: Marga
réta (Szabó B.), Samara (Frosch), Granada 
(Kovács M.), Loreto (Csatő), Glühwürmchen 
(?) és Missy (Patzák).

— ... «ltrl eredmények minden vírakoidsunkat 
meghaladták és a Cordirtie basxnálata ma már 
nutóink racionális Özemének fontos tényezőjét képezi. 
Tapasztntali tények igazolják, hogy a magyar gumi- 
abir.ncsok teljesítménye semmivel sem marad el a kül
földi gyártmányok mögött, sőt olyan tulajdonságokkal 
rendelkeznek, melyek a speciális magyar utiviszonvokm 
alkalmazásukat különösen ajánlatossá teszik. Örömünkre 
szolgál, hogy Önöket ezekről g rendkívül kedvező 
eredményekről értesíthetJOk és reméljük, hogv gvárt- 
mónyaik lovábra is meg fogják tartani a feledésnek 
azt a lendületét, amelyet nz utóbbi esztendőkben el- 
értek. Budapest, IMI március 7. Teljes tisztelnél Hof- 
herr-Sct>rantz-Glaylon-Shutllcvorth, Mjgyar Gépgyári 
Müvek rt.

KOSZÖnETHVILUAHHAS.
Felejthetetlen drága térjem halál, alkalmából honám 

érkezett részvélnyllvánttáaokra képtelen vagyok egyen
ként válaszolni. igy ez utón fejezem ki dűlnie kösiö- 
netemet mindenkinek, kik a nagy sserrnriéllcnségcm- 
ben rám gondoltak. A nkgywmu részvét \iga»>talá- 
somra szolgált, mert ebben a drága férjem Iránti sze- 
retelel ás nagyrabecsülést látom

J
00 m. Ifjúsági |
(MAC—Kisok) 5|

Öljön hozzunk!
MMlMia ardames ..VSílű! 
denfele lakberendezések hihetetlen olcsón!

| ALKALMI BÚTORCSARNOK
Király utca szAzüzenzettő. (Lövölde-térnél)

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Georgelte (9:10) Tuss. F. m i 

Samothrate, Diavolezza. Tót.: 10: 15. — II. 
FUTAM. 1. Moravan (3) Esch, 2. Viola Bianca 
(4) Szilágyi, 3. Ronacher (10) Tóth Béla, F. m.: 
My Babv, Ode, Happv borsé, Jarmila. Tót.: 
10:29, 15, 19, 38. — III. FUTAM. 1. Nertör 
(1H) Szabó L., 2. Phönix (IH) Esch S., 3.
BSby (8) Gulyás B. F. m.: Volat, Passat, Va
cogó, Rusalkn, Blaurivage. Tót.: 10:30, 12, 11. 
17. — IV. FUTAM. 1. Sugár (9:10) Weissen- 
gruber. F. ni.: Eszemadta, Pharao. Tót.: 10:18. 
— V. FUTAM. 1. Rerba (2) Rojik, 2. Baltimore 
(8) Metzgcr, 3. Madura (2H) Tuss. F. m.: Tos
cana. Szcladon, Hippns. Rattling. Tol.: 10:42. 
13, 17. 12. — VI. FUTAM. 1. Clgányasexon* 
(8) Rojik. 2. Faru (5) Weckermann, 3. Hasaan 
(ÍK) Szabó L. F. m.: Tip Top, Histrlo, Cam- 
pana, Hokoba), Pan. Tol.: 10:65, 22, 19, 14.
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