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Véres rablógyilkosmerénylet Budán 
A Hohe-Warte poklában tönkrezuzták 

a magyar válogatott csapatot

Hitler óriási győzelme 
a uasárnapl uálasztáson 
a naclK mindenütt lehengereltek a szociáldemokratánál es Brüning 
partiét - Mdgls a weimari koaiicie marad uralmon, mert Hitlerek 

nem kaptak meg az abszolút többségét
-----  ————wi^wwe——■ - •

Véres utcai harc és politikai gyilkosságok
Németországnak kijut a történelmi va

sárnapokból. Az elmúlt hat bet alatt az el- 
nökválasztás hívta két ízben is sorompóba 
a birodalom polgárait, hogy Hindenburg 
mellett vagy ellen foglaljanak állást. Az el
nökválasztás második menete meghozta Ilin- 
denburg tábornagy elnökségét ezúttal is, 
mint ahogy ezt a német birodalom határain 
belül és kívül mindenki tudta előre.

A tegnapi vasárnap azonban
a szenzációk vasárnapja — mindkét 

esetben.
Ákkor is, ha meghozza Braun szocialista 
miniszterelnök s ezzel együtt a weimari 
koalíció győzelmét, de az esetben szintén, 
ha a választások eredménye Hitler mögé 
sorakoztatná n többségei. A porosz válasz
tások eredménye adja a kulcsot a győztes 
kezébe Németország jövöjéhez . ..

A németországi választásokról, ahol sok 
helyen folyt a vér és

halálos incidensek is szerepeltek a napi
renden,

» következő részletes tudósításaink számol
nak be:

Halálos összeütközések 
a választás előestéjén

Berlin, április 24.
/.t Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen- 

f'.'C.) A kora délutáni órákig érkezett jelenté- 
sek szerint a porosz tartományi választás az 
országban nem lelt le nyugodtan.

Az utolsó válnsztáselőtti napon a partok 
'"égegyszer mozgósították utolsó crölartolé- 
kukat, de

vasárnap a propagandatevékenység már 
csak csekély volt.

A választók részvétele nem volt egységes. Po- 
'"erániában, a sziléziai választókerületekben, 
^'Idcsiutg-Holsteinban és Magdcburgban igen 
* r nk volt n választáson vtiló részvétel, mig 
11 "s választókerületekben a választók rendki 
1 "ii tartózkodást tanúsítottak.*  A kora délutáni 
órákig a választók részvétele általában 30—50 
százalék közölt mozgott.

A déli órákban már a birodalom legtöbb he- 
Ivéről részletes jelentések futottak be arról, 
hogy a délelőtt folyamán milyen volt u szava- 
? ■' mértéke az ország egyes részeiben. A 
Hajnmddéken — c jelentési k szerint -- a vá- 
bűztök érdeklődése kisebb voll, mint az elnök- 
liálusztás során, W'iscr-Ems kerület választói

nak hetven százaléka szavazott le a kora dél
utáni órákig, Erfurtban is mégcsappant .az ér
deklődés.

Ezzel szemben Pomcrániában a legutóbbinál 
élénkcbb tömegekben járultak a választók az 
urnák elé.

délutánig nyolcvan százalék szavazóit le, 
ugyancsak élénk a hangulat Hannoverben is. 
A schlesivig-holstcini választókerület a szava
zók ölven százalékát tudta mozgósítani, Szilé
ziában és Breslauban a derűs idő és ragyogó 
napsütés szaporította az urnák elé járulók szá
mát. A Ruhrvidéken normálisan folyt le a vá
lasztás menete.

A szombatról vasárnapra virradó éjszakán 
kisebb-nagyobb összetűzések játszódtak le a 
Ruhrvidéken.

Essenben kommunisták és nemzeti szocia
listák verekedtek össze,

amelynek során két nemzeti szocialistát olyan 
súlyosan megsebesítettek, hogy kórházba kel
lett szállítani.

K választást megelőző éjszaka feszült hangit 
iata Duisburg-Hamborn városában

halálos áldozatot Is követelt.

A berlini választásnak is vannak halottai
A birodalmi fővárosban már vasárnapra 

virradó éjszaka számos kisebb összetűzésre 
került sor különböző pártállást! egyének 
között,

a választás napja már kora hajnalban 
halálos áldozatot is követelt.

A főváros délnyugati részében lévő Möckern- 
strdsseban hajnali fél öt órakor kommunis
ták megtámadták Cttrlh L’do 22 éves keres 
kedől. aki a nemzeti szocialista pártnak volt 
’agja és

halántékon lőttek.
úgyhogy azonnal meghalt. Négy kommu
nistái. akik alaposan gyanúsíthatok a gyil
kosság elkövetésével, letartóztatlak. Amikor 
vasárnap délelőtt lolyamán Berlin délnyo 
gáti városrészében Ilire terjedi a Halai 
nemzeti szocialista meggyilkolásának,

a horogkeresztes zászlókat gyászfá- 
tyollal

vonták be.
A második gyilkosság ügye még tisztá

zásra szorul, mert eddig még nem sikerüli 
kétséget kizáróan megállapítani, hogy po
litikai gyilkosságról van-c szó. Sleglilz vá- 

Kommunisták és nemzeti szocialisták összetű
zése során egy Johann Brochenleitcr nevű har
minckét esztendős munkást úgy váglak fejbe 
egy sörösüveggel, hogy az

szörnyethalt.
.4 szerencsétlen ember a nemzeti szocialisták 
pártjához tartozott. A megindult vizsgálat so
rán cdílig tizennégy embert tartóztattak le.

Wíirttcmbergi jelentés szerint az oltani tar
tományi választás általában nyugodt mederben 
folyik, csak elvétve támadnak kisebb csete
paték a szembenálló pártok hívei között.

Hamburg városában a szavazás megindulá
sát a borús időjárás kedvezőtlenül befolyá
solta, délfclé azonban kisütött a nap és a kora 
délutáni órákig a választók ölvén százaléka le
szavazol!. Dortmundban az arány szám 60—65 
százalék. Düsseldorfban is incidens nélkül fo
lyik a szavazás, itt csekélyebb a részvétel. A 
városban vasárnap kiscbb-nagyol t) összeütkö
zések voltak,

a Brchmstrasseban egy nemzeti szocialista 
könyvelőt scbesltcltck ineg súlyosan,

i Westen városrészben pedig a tömeg egy rend
őrőrjáratot támadott meg.

rosrészben, egy n vasúti töltés mellett lévő 
kertben, reggeli 5 óra felé

Frecck Hugó charlottenburgi műépítész 
holttestét találták.

Minden jel arra mulat, hogy Frecck és Iá 
madói között heves harc játszódott le, 
amelyben a műépítész végül alulmaradt. 
Holttestét

a gyilkosok átdobták a másfél méter 
magas drótkerítésen.

Reggeli <> óra felé a Hohcnzollern-lércn 
kommunisták megtámadlak hat nemzeti 
szocialistái, akiket szúrt sebekkel kellett 
kórházba szállítani.

Az elmúlt 24 óm folyamán körülbelül 2'20 
embert szállítóitok be a politikai rendőr
séghez.

A l'riedrlch Karl-Strasseban a rendőrség 
feloszlatott egy titkos kommunista gyűlést, 
amely pincében gviilésczett és a résztvevők 
közül kilencet letartóztatod.

Vasárnap Berlinben már reggeli 8 óm 
Ide nagy számban jelenlek meg a vuluszlók 
az urnák elölt. A már jelenléti politikai ve

rekedéseken kívül, amelyek két halálos ál
dozatot is követellek, általában nyugodtan 
folyt a választás. A rendőrség alig mutatko
zott az utcákon, csupán a nyugtalannak is
mert városrészekben cirkáltak erősebb jár
őrök. Az elnöki választással ellentétben, ez
úttal rendkívül sok zászlót látni a házakon. 
Helyenként

egész utcák zászlódiszben pompáznak.
Gyakran négy-öl pártnak a zászlója lobog 
ugyanazon az épületen.

A választás napja Bajorországban is nagyobb 
incidens nélkül múlt cl. A választás előtti éj
szaka általában zavartalanul folyt le. Két szo
ciáldemokrata plakátot, amely Hitlert Belliről 
elárulásával vádolta, a nemzeti szocialista ve
zér felkérésére

n müncheni tartományi bíróság betiltotta.
A választók részvétele ezúttal kisebb volt, mint 
a birodalmi elnöki választáson

Véres utcai harcok
A vasárnapra virradó éjszakán azonban vé

res uccai utcai harcok törlek ki Herfordhan, 
amelyek jórészben aggodalmat kellő méreteket 
öltöttek. Nemzeti szocialisták a birodalmi lo
bogó tagjai és kommunisták keveredlek harcba 
egymással. Az ellenfelek

borsot szórtak egymás szemébe, msrudak- 
kal estek neki egymásnak és a küzdelem 

egész a reggeli órákig eltartott.
Az utcai harcnak eddig tiz súlyos sebesültje 
van.

Az első eredmények
Berlin, április 21.

Délután fi órakor, a közönség feszült érdeklő
dése mellett

nyilvánosságra kerülnek az első eredmények.
Eszerint az első megolvasoll négyszázén r sza
vazat a következőképpen oszlik meg az egész 
birodalom területén:

Szocialisták 75.480
Német nemzeti Hugenbergi 18.1110

Centrum (Brüning i 8(1.330
Kommunisták 50.100
Nemzeti szocialisták (Hitler) 152.778

Röviddel később n kép már igy alakul: 
Szocialisták 563.717
Német nemzeti i llugcnbcrgl 189.66
Centrum (Brüning) 516.221
Kommunisták 466.642
Nemzeti szocialisták (Hitler) 1,076.285
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Hasznos tudni
liH?y betegségnek vehet*
1 lét, h-’ SCHMIDTHAUER

HÉTFŐI NAPLÖ
HzenkBIlMlllllI.kercsztrejtvényének szelvénye

természetes Igmándi

horogkeresztesek a legtöbb mandátumot a 
nagynémet párttól vették át. amely az eddigi 
jelekből következtetve, teljesen kiszorul a ta
nácsból. De a nagynémeteken kívül

a szociáldemokratáktól Is Jónéhány min- 
dátumot vesznek el a horogkeresztesek.

Az esti órákban Bécs tiz kerületéből a követ
kező eredmények futottak be:

Salzburgban és Alsó-Ausztrlában lezárták 
a szavazást

és megállapították a ‘végeredményt. Eszerint a 
salzburgi tartománygyülés mandátumai a kö
vetkezőképpen oszlanak meg:

kosorüvizével eltávolítjuk a 
nyomor és belekben rejtőző és 
kórokat okozó bakiériumokat 

UlMltAa mlndrti paluvkhov mellékeltet
Kapható mlndcniltt!

A aravazritok öka«*kzámláláaa  természetesen a 
birodalom minden részében egyszerre történik.

Este fi órakor mór a Poroszországban lendolt 
szavazatokról is szerezhető hozzávetőleges ősz 
‘z.eha»onli(ás. Az ediKg megszámol! Ifibb 'mini 
hatmillió szavii/iil j. következőképpen oszlik 
meg;
Szocialisták 1.280.000 12
Német-nemz. (Hugenbergl .'170.00 
Centrum /Brüning) 1,000.00
Kommunisták 800.09
Sem:, tzoc. (Hitler) 2.120.00

A következő jelentést .9 óra 20 
Iák ki. Ez öaKzeaitetl eredmény i 
•szag területéről;

Szocialisták
Német nemzeti (Hugenberg) 
Centrum (Brüning) 
kommunisták
Nemzeti szoelallstók (Hitler)

Az e»t| őrlikban beérkező választód eredmé
nyek megerősítik azt a feltevést, hogy Porosz 
országban a két szélsőséges pórt: a nemzeti 
szociális ók és a kommunisták együttvéve uh 
szolul többségre tesznek szert, amint ez már fl< 
' Inőkválasztás eredménye alapján nyilvánvaló 
volt. Az eddigi uicimari koalíció semtnicsclre 
■sem kapja meg az abszolul többségei.

nincs kllátiis azonban arra sem, hogy a 
nemzeti szocialista párt és a német nem
zeti párt együttesen megszerzik az abszolút 

többség számarányát.
Nagyobb változások a második elnökválasztás 
eredményéhez képest nem állottak be. Esi 
féltizig a lendolt szavazatok a következő szá
zalékarányban oszlanak meg az. egyes pártok 
között: izocláldemokfatapárt 21, német nem 
■éti párt 6, centrumpárt 16, kommunisták 14. 
német néppárt 2, gazdasági párt 1, állampárf 2 
nemre i srncialistapúrt 35 és kercsztényszocio 
listák 1 százalék.

Wflrffembcrgbcn este félfizig a szavazatoknak 
már több mint kétharmad részét megszámlál
ták. A nemzeti szocialisták a lendolt szavaza
tok 28 százalékát, a kommunisták nem egészen 
>0 százalékát, a német nemzeti párt pedig 3 
•záralékát szerezték meg. A ké| szélsőséges 
párt, a nemzeti szocialisták és n kommunisták 
W'ürttembergben együtt nem szerzik meg 
lek szerint a: abszolút többséget.

Hitler vezet . . ,
A poroszországi választás eredményei

10 órakor. Megszámlált II millió szavazat kő 
zul a főbb pártok igy aránylanak:

Szocialisták 
N’émct nemzeti 
Centrum (Brüning) 
Kommunisták 
Nemzeti szoc. (Hitler)

A többi szavazat megoszlik 
közölt.

> perckor 
az egész

2.205.897 
734.080 

2,147.254 
1,480.751 
3,875.158

a je

csl<

2,748.550
041.452

2,514.024
1.894.874
4,879.024

kisebb pórink

Név

Szociáldemokrata 367.025
Kereszlényszocialista 183.214
Nagy német 21.216
Nemzeti szocialista 45.547
Kommunista 7.825
Monarchista 2.422
Kistókések pártja 6.314

kercMtényszoclaliata 
szociáldemokrata 
nemzeti szocialista 
nagynémet 
föl dm íves szövetség

12 (eddig volt 13) 
8 (eddig volt 9)
6 (eddig volt ii 
0 (eddig volt 3) 
0 (eddig volt |)

l gyanekkor került nyilvánosságra a rnürt- 
lembergl tartományi választás végeredménye is: 

Szocialisták 206.572
Wiirtteinbeegl centrum 254.675
\\ iirtteinbergl parasztpár, 133.675
Demokraták 49.689
Kommunisták 116.644
Német nemzett 53.410
Néppárt és konzervál vlok 19.319
Kcrebzfényszocialisták 52.352
Nemzeti szoc. (Hitler) 328.188

Nincs abszolút többség
Éjjel tizenegy óráig 
megszámoltak húsz és félmillió szavazatot.

Ezek a következőképpen oszlanak meg: 
Szociáldemokrata párt

86 mandátum,
Német nemzeti párt 20 mandátum

Centrum 67 mandátum, 
Kommunlstapárt 57 mandátum,

Német néppárt fí mandátum, gazdasági párt 
“ mandátum, állampárt 6 mandátum, kérész- 
lényszocialista párt 5 mandátum.

nemzett szoclallstapúrt 159 mandátum.
Eandvolk-párt 3 mandátum. Az. eddigi welmari 
koalíció pártjai eszerint a számítás szerint te
hát csak 159 mandátumot szereztek, mig a 
jobboldal (Hillerék és a német nemzeti párt) 
179 mandátummal vezet, — abszolút többségre 
azonban egyik tábor sem számiihat.

A porosz tnrloinánygyülésl választások éjjel 
tizenegy óráig közismertté vált eredménye 
mos! már bizonyossá teszi, hogy

sem Hitler, sem pedig más párt nem tudta 
megszerezni az abszolút többséget, úgy
hogy a welmarl konlleló megmarad. A 
vasárnapi német választások tehát, ha nem 
Is erősítik meg, de meghagyják pozíciójá

ban a Braun-Sevcrlng-kormányt.

3

Végeredmény
Éjjel tizenkét órakor a következő

Ideiglenes végeredményt
J.-lentik. Eszerint leaclíak 22,233.801 
zatos y poroszországi választásokon 
....il.Aw/t »1A . cmertil*

Jel
vetkező ‘megoszlás szerint:

szocialisták
német nemzeti (Hugenberg) 
centrum (Brüning) 
kommunisták 
német néppárt 
gazdasági párt 
állampárt 
nemzeti szoc. (Hitler) 
keresztényszoc. néppárt 
egyéb néppárt

szava- 
a kö

4,646.562
1,499.581
3,528.899
2,810.131

319.337
190.376
330.363

7,903.936
253.616
750.000

A horogkeresztaseH meglepő előre
törése az osztrák választásokon 

ueras összstuzús Grac meneti, iűod suim sekesaittet - 
Becsben tízezer főnyi karhatalom utgyazott a rendre

Héra, április 24.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Ausztria nagy izgalmakkal várt 
sálaszlási vasárnapja aránylag csendben és, 
rendben lolvl le.

A hét végén annyira kiéleződött n (tártok 
között a harc, hogy arra leheléit számítani, 
hagy vérontásban, összeütközésekben rob
bannak ki a pártok közötti ellentétek. Kü
lönösen a nemzeti szocialisták, vagy más 
nevükön

■ horogkercsztcsek harcoltak rendkívül 
élesen.

Vasárnap mát tilos volt mindennemű agi
táció, de a horogkeresz.lesck minden eszközt 
megragadtak, hogv tosóbb agitál innak és 
plakátokkal árasztották cl az egész várost. 
Egyes helyeken röpcédula osztogatást is 
megkísérellek, de a hatóságok még idejében 
megakadályoztok.

A plakálharcbiin a többi pártok sem ma
radtak alul és vasárnap reggel a hirdető- 
oszlopok, kirakatok, a húztatok és a lezárt 
boltok redőnyei is tele voltak színes, kia
báló választási plakáttal.

Becsben, ahol közel tízezer főnyi rendőr
ség és karhatalom áll perman mciábun, in
cidens nélkül folyt le ...................
hói hz esti órákban 
Ilire érkezett \ Grác 
Peleiben nemzeti »zoc

u választás, de Grác- 
nulyos összeütközés 
közelében lésö Sl. 

i.disl.ik és Sznbudság

Szövetség tagjai fűztek össsze és a véres 
vad verekedés következtében

négy embert rendkívül súlyos, életve
szélyes sérülésekkel vittek kórházba, 

több könnyebb sebesültet pedig a lakására 
szállítottak.

A szombati stájerországi merénylet ügyé
ben még mindig folyik a lázas nyomozás, 
de a tetteseket nem sikerült kézrekvrileni. 
A többi választókerületből komolyabb ösz- 
szelüzésröt az éjszakai órákig nem érkezett 
hir.

Bécs városa n tartománygyülési választással 
együtt választja meg a városi tanácsot is. mig 
Alsó-Ausztriában és Salzburgban csak tarló- 
mánygyülési választás van. Stájerországban és 
Knrinliában pedig képviselőtestületi választáso
kat tartanak. Az első eredmények mór meghoz. 
Iák n meglepetést, amely dominálja az. egész 
ausztriai választás. Ez a meglepetés

■ horogkeresztcaek nagy előretörését jelenti.
Beesnek eddig 120 városi tanácstagja volt, a 
mostani választásokon azonban százra redukál
ták a mandátumok számát. Ebből a száz man
dátumból nz. csli órákig befutott első eredmé
nyek szerint, már körülbelül ti: horogkeresztes 
mandátumra lehet számítani, holott

eddig egyetlen horogkercsztcs tagja 
solt a tanácsnak.

\ kcresztényszoelalislák körülbelül 
huszonöt mamii,tumra szómilanak. mig
cl.'ddemokralák 60—65 mandátumot nyernek. A

irm

busz- 
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Alánlla t Elsőrangú raját magyar- 
gyárt mányu porcellán étkező-, teás-. 
Ifiivt-, jourkt szíriéit stb. valamint a leg
kiválóbb külföldi porcelMn*  és üveg- 
gyárak fMeissen. Nymphenberg, Val St. 
I.ambert stb. készítményeit.
Kívánatra képes nagy árjegyzékéi megküldi.

Ezekből az eredményekből azt látni, hogy 
a szociáldemokraták és keresztényszoclalls- 
ták után a legerősebbek Becsben Is a 

horogkeresztesek
Alsóauszli iában is meglepően előretörlek a ho- 
rogkcresztcsek, akik körülbelül 7000 szavazatot 

.szereztek a választás első menetében. Az alsó- 
'ausztriai lartománygyülésben sem volt eddig 
képviselve a nemzeti szocialisták pártja, mig 
most igen sok szavazatot kapoll.

Az éjszakai órákban érkezeit jelentés szerint

Az alsóausztriai tartománygyűlcsi 
végeredménye a következő: 

keresztényazoclailsta 28 (eddig
szociáldemokrata 20 (eddig
nemzeti szocialista 8 (eddig

választás

volt 31) 
volt 19) 
volt 0)

Bécs négy kerületében is van már végercd- 
meny, eszerint kilenc szociáldemokrata, négy 
kcrcszlényszocialistc. négy nemzeti szocialista 
nyeri mandátumot, inig a nagynémetek és a 
kommunisták egyetlen mandátumot sem kap- 
lak ebben a négy kerületben.

I karintiai és stájerországi képviselőtestületi 
választások eredménye hétfőn, esetleg kedden 
válnak ismeretessé, tekintve, hogy itt többezer 
községből gyűlnek össze a szavazatok.

Szélsőséges munkáscsoport 
tüntetett a Népszínház- és a 

Conti-uteában
A tüntetés elfogott vezetőjét súlyos testisértésért 

régebben körözi az Ügyészség
A famunkások egyesületének Népszínház

utca 16. számú helyiségében vasárnap szak
szervezeti gyűlés volt, amelyen az általános 
gazdasági helyzetről tanácskoztak.

A gyűlésre behatolt egy negyven-ötven fő
ből álló munkáscsapat, akiket szélsőséges 
magatartásuk miatt már régebben kizártak a 
szakszervezetből. Ez a csoport az ülés folya
mán állandóan zajongott és amikor a jelen
levő rendőr felszólította őket távozásra.

szidalmak között kivonultak a hóz elé.
Zajongásukra csatlakozott hozzájuk egy 150- 
200 főből álló csoport, úgyhogy

a rendőrségnek kellett őket szétoszlatni.

Kivált azonban a zajongók közül egv 
huszonöt főnyi csoport, amely a Conti-utca 
7. szám elé vonult, ahol ugyancsak zajon- 
gani kezdtek. A lármára a Vili, kerületi ka*  
pitúnyságtól vonult ki egy rendőrcsapat, 
amelynek láttára a rendzavarók elszaladtak 
s csupán egy embert,

a tulajdonképpeni vezetőt, Kész Gyula 
23 éves kertészsegédet tudták elcsípni.

Bevitték a főkapitányságra, ahol kiderült, 
hogv a királyi ügyészség súlyos testi sér
tésért már hosszabb irlö óta körözi cs igy 
az utcai rendzavarástól eltekintve is, át fog
ják adni az ügyészségnek.

Franciaország hozzájárul 
a Hoover*moratórium  kétéves 

meghosszabbításához
Genf, április 21.

A Journal de G'rnci’í’ feltűnést kelti) cikkel 
közöl, amely szerint a nemzetközi, állapi fér
fiak között folyó tárgyalások a jóvátételi 
kérdésben azzal a szenzációs eredménnyel 
jártak, hogy Tardieu értésére adta Stimsori 
amerikai államtitkárnak, hogy

Franciaország a lausannei jóvátételi kon

ferencián hozzájárul .a NéjnéUWfiMSnak,, 
nyújtott Hoover-moratórium kétéves 

meghosszabbításához.
mert ezáltal Franciaország számára is lehc*  
tővé válik, hogy további kétéves morató*  
riumot élvezhessen az Amerikával szemben 
fennálló háborús tartozásai visszafizetése te< 
rén.

FÉNYES ESKÜVŐ A BELVÁROSBAN: 
a 60 éves Martelli marquiset feleségül vette 

a 36 éves Imperiali turini tőkepénzes 
Romantikus házassági regény

Vasárnap délben féltizenkettökor négy 
elegáns külföldi rendszámú autó állt meg a 
Váci-utcában a IV. kerületi anyakönyvvezetői 
hivatal kapujában.

Az elegáns autókból ünnepélyesen öltö
zött hölgyek és feketezsakettes urak 

szálltak ki.
A Váci-utca percekig angol, francia és olasz 
szótól volt hangos, mert az autók utasai e 
négy országból származnak. Kisvártatva fel 
mentek az anyakönyvi hivatal helyiségébe, 
ahol már minden előkészületet megtettek egy 
esküvőre, amely egyike a legérdekesebb há 
tagságoknak, amelyet Budapesten kötöttek 
az utóbbi időben:

a menyasszony de Martelli márki özve
gye. CathHrina Therese Franciska de 
Martelli marqulse, a vőlegény Imperiali 

Dlmetrio Caroli Mario.
A vőlegény turini részvénytársasági igazgató, 
dúsgazdag tőkepénzes és pár hónap óh) 

magyar állampolgár,
akinek első házasságát alig pár hete bontotta 
fel o budapesti bíróság. Az olasz igazgató 
ugyanis azért vette fel a magyar állampol
gárságot, hogy első feleségétől elválhasson, 
mert az olasz törvények, amint ismeretes, 
nem ismerik el a válás jogosultságát.

A vőlegény 36 éves.
magas, vállas, hollófekele hajú fiatalember, 
viszont — amint az anyakönyvvezető elé 
lett iratokból kiderül —

a menyasszony hatvanéves, 
azonban korát meghazudtoló frisseséggcl és 
üdoséggcl lépkedett sötét szövetből készült 
utcai ruhájúban az nnyakönyvvezetö elé.

Az esküvői tanuk: Bobért Fredcric, Buda 
pesten időző előkelő angol kereskedő és 
Szasanoff Ede fehérmegyei földbirtokos, az 
inlcrnacionális tár.sasóg egyetlen magyar #zü-l 
lelésü tagja. '

Komoráczy IV. kerületi anvakönyvvezelől 
'robajában nvV- ekkor Kemény Hugó!
dr. hites tolmács, aki az esküvői szertartást,

tolmácsolta a jegyeseknek. Két lanti és ege
két jóbarát és ismerős elölt azután

örök hűséget esküdött egymásnak a 
jegyespár 

s miután nz nnyakönyvvezetö férj és fele
ségnek nyilvánította őket, az ifjú férj, a*  
újdonsült magyar állampolgár, jobbkarját 
magasan a levegőbe emelve,

hangos Ejje! Ej ja! fasiszta köszöntéssel 
búcsúzott el a tanuktól s az anyakönyv- 

vezetőtől, 
majd feleségével autójába ült és elrobogott 
a Dunapalolában lévő lakására.

E. J.

Olvasóin fi figyelmébe!

I
íűnyeremenyeit 
RÉdieceBiruin 
rádió-, villamossági- és gramofon- 
szaküzlet

Budapest mi., Erzsőböt-Mrut 5.
szám alatti

Rirakatahan
hMHizOk Muumiere.

T«Kim»a meg tritkw alinflWMin- 
Hat a Raaiocentrum wraimtMB!
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veres rablógyilkos merénylet tenyes 
nappal egy Alkotás-utcai lakásban 
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mart lóversenyre eltart pénzt szerezni
Vasárnap délután két órakor vakmerő 

rablógyilkos merénylet történt Budán az 
Alkotás-utcában.

Az Alkotás-utca 15. számú ház harmadik 
emeletén lakik Horváth József gyári mun
kás a feleségével. Horváth vasárnap ebéd 
után elment hazulról s az asszony egyedül 
maradt a lakásban. Alighogy Horváth eltá
vozott, bekopogtatott egy fiatalember, Hor
váthné beengedte. A fiatalember

Horváthot kereste
és mikor hallotta, hogv nincs otthon, saj
nálkozva mondotta, pedig fontos ügyben 
kellene véle beszélnie. Az asszony érdek
lődni kezdett, mire a fiatalember nagy bő
beszédűséggel elmondta, hogy ö régi isme
rőse Horváthnak, tudja, hogy házmesteri 
állást keress most

volna számára egy nagyszerű állás.
Horváthné kérte a fiatalembert, várjon 

egy kissé, vagy később jöjjön vissza. A jö
vevény azt mondotta, elmegy, de mielőtt 
kilépett volna a lakásból,

megkérte Horváthnét, váltson föl szá
mára egy huszpengőst.

Az asszony kinyitotta a szekrényt, kiveti 
egy dobozt, amelyben a J/oruáf/i-házaspár 
minden pénzét, kétszáz pengőt tartotta.

Abban a pillanatban, mikor a dobozt ki
nyitotta, hogy fölváltsa a pénzt, a fiatal
ember

hirtelen melléje ugrott, a zsebéből elő
vett egy hatalmas kődarabot és teljes 
erővel, Irtózatos csapást mért Hor- 
vátbné fejére. Az asszonyt elöntötte ■ 

vér és a padlóra zuhant.
A merénylő ekkor ki akarta üríteni a do
bozt, de Horváthné néhány pillanat alatt 
magához tért, föltápászkodott és ki akarta 
csavarni kezéből a pénzesdobozt.

A megtermett fiatalember és az ötven- 
négyesztendős asszony között elkese

redett dulakodás kezdődött.
Percekig tarló dulakodás után Horváthné 
megmarkolta a fiatalember nyakára csavart 
sált-és-annál fogva akarta lerántani a pad
lóra, olyan erősen rántotta meg a sóit, 
hogy a vége leszakadt és a kezében maradt.

A támadó ekkor öklével halántékon súj
totta Horváthnét és

ez a második ütés olyan erős volt, 
hogy az asszony megint a padlóra 

zuhant.
A rabló most már fölkapta a dobozi, bele
markolt, a pénzt a zsebébe gyűrte, kirohant 
a lakásból és kettesével, hármasával ugorva 
át a lépcsőfokokat, lejutott a kapufolyosóig, 
kiszaladt a kapun és

vad futással menekült végig az Alkotás
utcán.

Mindez csak néhány pillanatig tartott és 
ezalatt már

Horváth Jánosné magához tért, 
kirohant a folyosóra és kiabálni kezdett:

— Gyilkos! Gyilkos! Fogják meg!
A lármára fölriadó házbeliek kirohantak 

az utcára, észrevették a menekülő fiatal
embert és üldözőbe vették. Odaérkezett a 
közeli rendőrőrszem is és

percekig tartó vad hajsza után az Alko
tás-utca 3. számú ház kapuja előtt si
került elfogni és ártalmatlanná tenni a 

dühösen védekező rablót.
akit azután a rendőr előállított.

A fiatalember kihallgatása során elmon
dotta,’ hogy Koszmer Oszkár a neve, hú
szon hároméves, állásnélküli szabósegéd, aki 
most

utcai énekes, 
házról-házra járva énekel és könyöradomá- 
nyokat gyűjt. Koszmer Oszkár elmondotta, 
hogy már hosszú idő óta állás nélkül van.

Ami megtakarított pénze volt, lóversenyen 
elvesztette. Napok óla lakása sem volt, az 
utcán padokon aludt.

Egy vendéglőben hallott beszélni arról, 
hogy Horváth Józsefék párszáz pengőt 

tartanak a lakásukon, 
mire elhatározta, hogy akármilyen ulon-

módon megkaparintja a pénzt.
Az volt a terve — mondotta, — hogy 
az elrabolt pénzen lóversenyre megy és 

újra szerencsét próbál, 
hátha nagy összeget nyer. Elment ar Alko
tás-utca 15. számú házba, kikémlelte a la
kást és ma délután

hosszú Időn át a kapu körül ólálkodott 
és mikor látta, hogy Horváth eltávozik, ál
lásszerzés ürügyével beállított a magára - 
maradt asszonyhoz és elkövette a rabló
támadást.

Koszmer Oszkárt kihallgatása után letar
tóztatták. Horváth Józsefnét a mentők

súlyos sérülésekkel
az l'j Szent János-kórházba vitték.

Valutavisszaélés miatt letartóztattak 
egy hivatalnokot

Meghamisított útlevéllel többször vett fel utazási valutát
A főkapitányságon vasárnap fizetési esz

közökkel elkövetett visszaélés vétsége miatt 
előzetes letartóztatásba helyezték Gazdag 
Sós Mihály harmincéves hivatalnokot. A 
rendőri nyomozás megállapítása szerint

Gazdag Sós Mihály útlevelének meg
hamisításával szabálytalan módon szer

zett valutát.
A bankok tudvalévőén útlevél felmutatása 
ellenében ötven pengő értékben a hivatalos 
kurzuson szolgáltatnak ki valutát. A valuta-

ellenőrző delektivcsoport kinyomozta, hogy 
Gazdag Sós Mihály szintén valutát vett fel 
az útlevelére, amelyből azután

eltávolította a valutafelvételt jelző bank
pecsétet és ugyanezzel az útlevéllel több

ször is szerzett valutát.
Ilyen előzmények után történt a letartózta
tása és nyomban átszállították az ügyészség 
fogházába, ahol majd a vizsgálóbiró dönt 
további sorsáról.

A Dunába ölte magát, mert 
a vőlegénye hangversenyre ment

Czigler Hermin budai masamódlány tragédiája
A főkapitányságon most fejezték be a vizs

gálatot Czigler Hermin huszonegyéves masa- 
módlány öngyilkossága ügyében.

Két nappal ezelőtt a Ferenc József-hidról a 
Dunába ugrott egv fiatal leány. A rendőrségi 
motorosőrség segítségére sietett, de nem lehe
tett megmenteni, a fiatal lány

elmerült a vízben.
A hídon megtalálták a holmiját, köztük a kézi
táskáját, amelyből egy levél került elő. A levél 
Czigler Hermin névre a Hattyu-utca 8. szám 
alá volt címezve. Rövidesen megállapították, 
hogy a Duna öngyilkosa

Czigler Hermin huszonegyévcs masamód.

Budapesten keresi a rendőrség 
Száva Kornél román vezérfelügyelőt 
és Salamon Márton szeszgyárost 
Hajsza a nagyszabású vesztegetési botrány szereptől 

után a budapesti szállodákban
A román hatóságoktól a minap hivatalos 

megkeresés érkezett a budapesti kir. ügyész
ségre. A román hatóságok azt kérték,

hogy a Budapesten tartózkodó Salamon 
Márton bukaresti szeszgyárost nyomozzák 
ki és tartóztassák le. Ugyancsak kértek 
még Száva Kornél volt államblztonsági 

vezérfelügyelő felkutatását.
A nagy feltűnést keltő megkeresés a nemrégi
ben leleplezett nagyszabású megvesztegetési 
bűnüggyel van kapcsolatban. A román ható
ságok megvesztegetési, hivatali hatalommal való 
visszaélési és egyéb bűncselekmények miatt el
járást indítottak Száva Kornél államblztonsági 
vezérfelügyelő, Salamon Márton szeszgyáros, 
azonkívül Lebovits Lajos bukaresti kereskedő, 
valamint Salamon bukaresti gyárának cégveze
tője: Grüntvald Lőrinc ellen Ezekkel a felme
rült vádakkal kapcsolatban küldötték azután a 
megkeresést, amelyben

Száva Kornél és Salamon Márton elfogató-

Harmincöt lopást ismert be 
a vasárnap letartóztatott 

besurranó tolvajnő
Naplót vezetett lopásairól, ahová minden adatot 

pontosan bevezetett
A főváros legveszedelmesebb besurranó tol

vajnője került vasárnap r.élclőtt rendőrkézre az 
ötvennégy esztendős Erdős Irma személyében. 

Erdős Irma fiatalabb éveiben háztartási al
kalmazott volt, de rövidesen megunta ezt a fog
lalkozást és a bűn útjára tért. Az a nevezetes
sége, hogy idáig már kerek

húsz esztendőt ült
az ország különböző fegyintézeteiben, de a rész
letekben letötltött kétévtizedes büntetés sem 
tudta eltéríteni a bünözésől. Az előszobákat lá
togatja, ahova álkulccsal megv be és a fogason 
lógó bundákat és egyéb ruhaneműeket lop
kodja össze. Novemberben szabadult ki a gyüj- 
lőfogházból és ettől az időtől kezdve, mint 
tegnap délelőtti kihallgatásán beismerte,

35 esetben követett el lopást.
Rendszerint este dolgozott és nem az elhagyott 
üres lakásokat kereste fel, hanem azokat a na
gyobb lakásokat.

ahol vendégség volt
és mialatt a vendégek bent a szalonban szóra*

koztak, az előszobában elhelyezett bundájuk, 
Imájuk lábrakclt. A notórius tolvajnő különös 
érdekessége az, hogy

naplót vezeteti lopásairól.
és pontosan feljegyezte, hogy mely ház hányas 
számú lakásából, kitől mit lopott el.

Több kisebb előszobái lopáson kívül két eset 
számiihat különösebb érdeklődésre. Erdős 
Irma járt dr. Simay Gyula törvényszéki biró 
József-körut 17. alatti lakásán is. Mintegy két 
hónappal ezelőtt történt, hogy h törvényszéki 
bíró felesége. Fáy Szeréna, a Nemzeti Színház 
örökös tagja több Ismerősét, köztük Végit Sári 
színművésznőt is vendégül látta vacsorán. Ami
kor a vendégek távozni akartak, Végh Sári 
észrevette, hogy

bundája eltűnt
az előszobában lévő fogasról. Tűvé tették az 
egész házal, azonban a bunda csak nem került 
elő. A meglopott szinésrifő a főkapitánysághoz 
'Ordult megindították a nvomozást, de csak 
most derült ki. hogv ki kötette cl » lopási. A 
notórius tolvajnő lopta el Hevesi Jcnőné, a kül-

A rendőrségen megindították a szokásos nyo
mozást. amely megdöbbentő tragédiát tár fel. 
Kiderüli, hogy a szép fiatal budai leány meny
asszony volt és vőlegényével való összeveszésc 
pillanatnyi hatása alatt követte el az öngyilkos
ságot. Czigler Hermin vőlegénye egyik este 

hangversenyre ment a Zeneakadémiára.
de nem jelentette be előre. A fiatal leány any- 
nyira szivére vette a dolgot, hogy összeveszett 
a vőlegényével,

nem lehetett őt megvigasztalni
cs az eset ulán két nappal a Dunába ugrott.

A tragikus sorsú fiatal lány holttestét eddig 
még nem találták meg..

sál kérték.
A kir. ügyészség azonban érintkezésbe lépett 

a főkapitánysággal, ahonnan delektiveket kül
döttek ki az elfogatás végrehajtására. Az első 
hírek úgy szóllak, hogy

Salamon Márton a Royal-szállóban, Száva 
Kornél pedig a Palacc-szállóban szállt meg.

A detektívek meg is jelentek ezeken n helye
ken, de sem Szávát, sem Salamont nem talál
ták meg; ugg látszik, neszét vették annak, 
hogy keresik okét és tovább álltak.

A rendőrség most széleskörű nyomozással 
igyekszik tisztázni, hol tartózkodik a szesz
gyáros és a vezérfelügyelő.

A főkapitányság bizalmas utón olyan értesü
lést szerzett, hogy

Száva Kornél állítólag valamelyik budapesti 
gyógyintézetben akar hajlékot keresni, 

azzal a számítással, hogy mint idegbeteg fel
véteti magát. Eddig még nem sikerült a rend
őrségnek nyomra akadni.

Csak

c&ereakcíán 
csecétfc te 
ké&zítáékét

kereskedelmi Intézet osztályvezetője nejének 
Deák-tér 3. alatti lakásáról a bundát. A bűn
lajstromon szereplő többi 33 esetnél az áldo
zatok valamennyien ugyancsak jobb társaság, 
beli emberek, de ez a két eset volt az. amelyik
nél a tolvajnő különösen meg volt elégedve a 
zsákmánnyal és ezt meg is jegyezte noteszében,

A naplót a házkutatás alkalmával talált; k 
meg és akkor derült ki, hogv Erdő Irmának 
orgazdája is volt. Denkovics Mihályné. ötven
éves háztartásbeli asszony, egv Pestszcntlőriii- 
cen lakó cipészmester neje volt az. aki már 
hosszabb ideje érintkezésben állott vele és se. 
gitségére sietett a lopott holnvk értékesítésénél. 
A bundák nagv részét kéz alatt adták el külön
böző egyéneknek, de zálogházban is helyezlek 
el a lopott tárgyakból.

A rendőrség most azon fáradozik, hogv meg
állapítsa, kik vásárolták össze az ellopott bun
dákat és nz illetők tudtak-e arról, hogv a hol
mik lopásból származnak. Erdős Irma ziilölt- 
ségére jellemző, hegy amikor megkérdezték 
tőle, hogy miért nem néz tisztességes kmvér- 
kereset után, nevelve vágta oda a rendőrtiszt- 
viselőnek, hogy nem bolond munka után nézni, 
amikor lopásból nagyszerűen meg tud élni.

A veszedelmes besurranó tolvajnőt cs orgaz
dáját vasárnap délben

előzetes letartóztatásba helyezték 
és délután mindkettőjüket áfkisérték az ügyész
ség Mark-utcai fogházába.

Halállal végződött 
az indiánosdi-játék 
Gyilkosságot követelt el 
a cowboyruhás gyerek

Pozsony, április 24.
ÓA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő gyermektragédia 
történi a Pozsony melletti Brennertvaldhan. 
A város halárában elterülő erdőben négy 
apró gyermek játszadozott. Játékukat egv 
comboy-ruhába öltözött tizenötéves silicder 
zavarta meg. aki láthatóan az indián regé
nyek romantikájától álfühe, kalandos his
tóriát adott nekik elő és arról beszelt, hogy 
ő most „a harc ösvényén" jár. A négy gve
rek kinevette a sihedert, mire az

revolvert rántott elő övéből és több lö
vést adott le az apróságokra.

A gyerekek egyike véresen esett össze, a 
revolver golyója nyakán érte. A másik há
rom gyerek sértetlen maradt és kétségbe
esett jajveszékeléssel verte fel a környező 
házak lakóit, mig coinhoy-ruhás siheder 
kereket oldott. A súlyosan sérült gyereket 
azonnal kórházba szállították, röviddel ké
sőbb

kiszenvedett.
A hatóságok azonnal a legszélesebb köri! 

nyomozást inditotláft meg és hir szerint 
már meg is állapították a tettes kilétét, a 
gyermek nevét azonban fiatal korára való 
tekintettel nem publikálják.
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Háromszoros gyilkos a bíróság elölt
Ma tárgyalja a miskolci torvángszáH Haldu András bűnügyöt, 

aki magolta feleseget, annak szeretőiét es anyósát
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A miskolci 

törvényszék Tóth tanácsa izgalmas bünügx 
íőtárRyalásíít kezdi meg ma délelőtt. Hajdii 
András bogácsi ácsmester kerül a törvény 
szék elé, aki január első napján borzalmas 
vérfürdőt rendezett Bogácson.

Agyonlőtte feleségét, felesége kedvesét, 
végül pedig a szobába berohanó anyó

sának a fejét hasította szét baltával.
Báromrendbelí gyilkosság a vád Hajdú ellen, 
akit esek nemrégen szállítottuk be ii kórház 
hói a miskolci törvényszék fogházába.

Hajdú Andrásnak kis földbirtoka mellett 
jóimmetclü ócsiniihclye volt Bogácson. A 
község legmódosabb polgárai közé tartó 
zott Hajdú, aki esztendőkön keresztül bar 
mónikus családi életet élt szép, fiatal feleső 
gével. A mull nyáron az ácsmester észre
vette, hogv a felesége igen meleg viszonyba 
került Kondit Bertalan falubeli legénnyel 
Ettől kezdve a félfékenységi jelenetek kínos 
botrányai zavarták meg a Hajdú házaspár 
családi életét X féltékeny férj csak akkor 
nyugodott meg, amikor Kovácsol besoroz
ták katonának és bevonult a Miskolcon 
a llomásozó csu pa11estéhez.

Ismét nyugodt napok következtek az ács
mester házára. Szilveszter estére lakására 
hívta össze n barátait Hajdú András. Nagy 
volt a meglepetése, amikor a vendégek 
közölt

váratlanul megjelent Kovács Bertalan is. 
Az asszony nagy örömmel fogadta a fiatal 
katonát és a figyelő Hajdú rövidesen meg
állapíthatta, bogy a feleségét nem váratlanul 
érte a látogatás, hanem előre tudott ráta.

Szilveszter estéje tönkre volt téve a bogá
rai ácsmesternek, aki éjiéikor váratlanul fal- 
szólította vendégeit, hogv a szomszédos 
kocsmába menjenek ól és ott folytassák to
vább a mulatóst. A vendegek nem értették 
llujdu viselkedését, de követték a házigaz
dát a kocsmába, almi tovább boroz.galtak.

Nem sokkal később Hajdú észrevette, hogv 
Kovára Bertalan elhint a kocsmából. Az a 
gyanúja támadt, hogy a legény visszaosont 
a feleségéhez. Hnzasietelt és n katonái való
ban

ott találta a lakásban.
Kovács idejekorán észrevette, a közeledő

Nagyszabású kommunista 
összeesküvést lepleztek le 

Szolnok megy ében
Vörös zászlót akartak a templomtoronyra tUznl 

május elsején
Szolnok, április 24.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A jásrárok- 
szállási csendőrség

nagyszabású kommunista összeesküvést 
leplezett le

Jász-Nagykun-Szolnok megye északi és He
ves megve déli részében. Az összeesküvés 
fömozgatója egy Solymosi Ignác nevű jász- 
árokszállási földmunkás volt, aki azonban 
iigylútbzik, idejében inegneszelle u csendőri 
nyomozást és idejekorán Moszkvába szö
kött. Helyette egy Sál János nevű földmun
kás lett a mozgalom vezetője, akit most

Megoldódott Vándor Margit 
öngyilkosságának titka

Betegsége miatt ölte meg magát az angol nyelvtanárai — 
Krisztics Sándor professzornak nem búcsúlevelet irt, hanem 
támogatást kért tőle egy ismerősének — Halála előtti napon 

ezerkétszáz dollárt kapott amerikai rokonaitól
Napok óta foglalkoztatja a budapesti és 

a bécsi rendőrséget Vándor Margit negyven- 
hétéves angol nyeli tanárnő öngiiOkosságá
nak rejtélye, amelv vasárnuprn megoldó
dott.

.Mint emlékezetes, a bécsi österrcichischer 
//^/-szállóban a hét elején

lamináltai megmérgerle magút éz meg
hűlt

n szálló egyik lakója, aki Vándor Margit

HARKÁNY 
GYÓGYFÜRDŐ 
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tfnngl gl/mónfs, léirlelts prtst kiüti I

gazdát és izgalmas hajsza után elmenekült 
A halálrarémlilt asszony azonban a fel
dühödt ember kezei köré került. Hajdú sá 
lógatott kínzásoknak vetette alá feleségét, 
majd a hajnali órákban

odiilÚDcolla ar asztal lábúhoz, 
előkereste revolverét, megtöltötte és közölte 
az asszonnyal, hogy

megkeresi m szeretőjét, agyonlövi és az
után vele is végezni fog,

Déllájban a gyilkosságra felkészült ácsmes
ter a templomtéren rá is akadt Kovács Ber
talanra. Előrántotta revolverét és anélkül, 
hogy egv szót szólt volna, kétszer egymás
után rásütötte a fegyvert. Az egyik golyó 
szivén találta a szerencsétlen katonát és 

holtan esett össze.
A gyilkosság .színhelyéről Hajdú haza

rohant és
két lövéssel megölte a feleségét.

Amikor az asszony holtan esett össze. 
Hajdú el akarta hagyni a lakást. A pitvar
ban összetalálkozott a látogatóba érkezett 
anyósával, aki megborzndva rohant lánya 
holttestéhez és vad szitkokban tört ki Hajdú 
ellen. Hajdú erre a konyhában kezeiigyébe 
eső baltával visszarohant a szobába és

auyősa fejét egyetlen csapással össze
roncsolta.

A hármas gyilkosság után tántorogva in
dult el a falu utcáján Hajdú András, d( 
alig telt néhány lépési, eszméletlenül eseti 
össze. A kiállóit izgalmak következtében 
agyvérzést kapott és napokon keresztül élet
halál közölt lebegett a miskolci kórházban, 
ahová beszállították. Hetekig tartó ápolás 
ulán nyerte vissza egészségét a háromszoros 
gyilkos ácsmester, akit márciusban adlak á! 
a kir. ügyészségnek, amely letartóztatásba 
helyezte.

Hajdú ellen 
háromrendbell gyilkosság büntette 

miatt
emelt vádat az ügyészség és a ma kezdődő 
főtárgyain*  iránt, amelyet a törvényszék 
róf/i-lapácsa tart, igen nagy az érdeklődés, 
mert az utóbbi időkben ilyen borzalmas bűn
ügyet nem tárgyalt a miskolci törvényszék

hét társával együtt letartóztattak.
Ezzel egy időben Visz nyékén két és Jász- 
Szenlandráson is két letartóztatás történt.

A megtartott házkutatások során nagyon 
sok kommunista propagnndairatot foglaltak 
le, közöltük Károlyi Mihály gróf Párisban 
megjelent „Tiétek a földi” ciniii könyvének 
néhányszáz példányát. Lefoglaltak néhány 
vörös zászlót, amelyeket állítólag

május elsején a templomtornyokra akar
lak kitűzni.

A letartóztatottakat Budapestre szállítják.

nvelvtanárnő néven volt bejelentve. Levelet 
találtak nála Krisztics Sándor dr.. a pécsi 
egyelem tanárának nevére s Igy arra gon
doltak, búcsúlevelet küld a professzornak. 
Krisztics Sándor kijelentette, Vándor Mar- 
gitot csak onnan ismeri, hogy At angolul 
tanította, de már kilenc esztendeje nem 
látta, nem érti, miért irhnlolt neki búcsú
levelet.

Az öngyilkos szeinélvéről a legkülönbö
zőbb kombinációk láttak napvilágot, de

most végre Nikerült megállapítani, 
hogy tulajdonképpen kicsoda Vándor 

Margit 
és miért Jelt öngyilkos.

A negyvenhétéves asszony Vándor Imre 
műszaki nagykereskedő felesége volt. Leány
korában egyetemi hallgatónö volt,

bakteriológiával foglalkozott.
Az ura rövid házasság után meghalt és nz 
öjtvcgyusAzony angol nyelvtanítással kezdett 
foglalkozni. Ebben az időben tanította

uiraaos uuaakend- 
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Krisztics Sándort Is. Vándorúénak rokonai 
élnek Amerikában, akiknek

Csikágó mellett farmjuk és gyáruk van.
Az amerikai rokonok mostanában gyakran 
küldtek pénzt Vándor Margit számára, aki
nek különben egy közeli rokona bankigaz
gató Budapesten.

Vándor Margit irodalmi tanulmánybkkal 
is foglalkozott, angol folyóiratok számára 
fordításokat végzett, legutóbb pedig 

íllniKzcenárliimokat irt.
amelyek közül néhányat Berlinbe, néhányat 
pedig Amerikába küldött.

Az öngyilkossága előtti napon Bécsben 
találkozott egv budapesti Ismerősével, Bi
hart Benő építésszel, akinek elmondotta, 
hogy

rövidesen Amerikába utazik a rokonai
hoz.

Később egy másik ismerősével is találko
zott, akivel hosszasan elbeszélgetett és ez a 
beszélgetés megmagyarázza a tragédiát.

Vándor Margit elmondotta ennek az is
merősének. hogy

a rokonaitól ezerkélszáz dollárt kapott, 
de már aligha veszi hasznát, 

mert súlyos beteg. Elmondotta, hogy már 
régóta kínzó fájdalmak gyötörték és most, 
hogy utazásra készül, elment az egyik bécsi 
kórházba, hogy megvizsgáltassa magát. Nem 
ment magánorvoshoz, mert attól tartott, 
hogyha a betegsége súlyos, az orvos nem 
fogja őt felvilágosítani. Ezért inkább a 
közkórházi rendelést választotta. Az orvos, 
aki megvizsgálta, latinul bemondotta a be-

célja, Hogy a dunai
agráróHamofi termésfeleslegeit 

sxerxődésilegvegyéfiátazipariállamoft
— Walüo külügyminiszter tanácskozásai Genfben

Walko Lajos külügyminiszter — mint isme 
retes — Genfben tartózkodik, ahol most Tar 
dieu, Brüning és Grandi különböző megbeszé 
léseket folytatnak.

Mint értesülünk, a hivatalos tanácskozásokon 
kívül a nem hivatalos megbeszélések során 
élénk diskurzus tárgyát képezi a dunai agrár
államok jövő sorsa.

Bethlen István gróf volt miniszterelnök a 
földmivelésügyi tárca költségvetésénél tartott 
beszédében utalt arra, hogy mezőgazdasági ki
vitelünk tekintetében

Olaszország és Németország részéről olyan 
engedményekre számíthatunk. amelyekre 

nem la gondoltunk eddig
és kifejezte azt a meggyőződését is,

hogy Franciaországnak óriási érdekel fű

A meggyilkolt Steinherz Rudolf 
kétszázezer pengős biztosításai 

a bíróság előtt
Ma tárgyalja a törvényszék a Steinherz család nagy perét 

a biztosítók ellen
A budapesti királyi törvényszék ma hétfőn 

tárgyalja azt a rendkívül érdekes polgárt pert, 
amelyet a meggyilkolt Steinherz Rudolf kecs 
keinél! bornagykereskedő özvegye és árvái in 
áttoltak több biztosító Intézet ellen. A kecs
keméti törvényszék az elmúlt napokban ítél
kezett Fisehl Frigyes, a kalapácsos gyilkos 
felett, akit négy esztendőre ítélt ej, A büntető 
tárgyalás voltaképpen akörül forgott, hogy 
Fisehl Steinherz felkérésére követte-e cl tettel 
és milyen szerepe van ebben az egész bűnügy
ben a nagyösszegü biztosításoknak, amelyeket 
a bornagyker^skedő meggyilkolása elölt kötött. 
A kecskeméti fötárgyalás megállapításaitól 
azonban teljesen függetlenül özvegy Steinherz 
Rudolfné és két kiskorú gyermeke

beperelte mindazokat ■ blztosltólársaiá- 
feágokat, melyekkel férje összeköttetésben 

állott.
Az özvegy és két gyermeke dr. Szőke Sándor és 
dr. Virányi Lajos ügyvédek utján nyújtotta be 
a törvényszékhez keresetét és ebben mindenek
előtt felsorolja o biztosításokat. Eszerint Stein
herz a Phönlx biztosító társaságnál százezer 
svájci frankos élet- cs balesetbiztosítást kötöd, 
Inajd később ugyanennél az Intézetnél ötven
ezer svájci frankos életbiztosítást. Az európai 
Áru és Fodgvászbizlositó bécsi főintézetében 
ötvenezer schilllng erejéig biztosította be magát 
Steinherz vasúti és egyéb közlekedési balesetek 
ellen, összesen és magyar pénzben

körülbelül kétoaázezer pengőre rúgnak ezek 
a biztosítások.

Steinheriék keresete a továbbiak során el
mondja. hogy a biztosítótársaságokat fizetésre 
szólitolták fel. de

egyik vállalat sem volt hajlandó eleget 
tenni ennek

arra való hivnlkorással. hogy Steinherz nem 
szenvedett balesetet, illetve nem természetes 
halállal hunyt el. A kereset vitába száll ezzel 
az érveléssel, de nem foglalkozik valami bősz- 
Szásán a kecskeméti fölárgvaláson tett valló- 
mii-okkal és a kalapácsos gyilkos védekező- 
kévéi, hanem azt állapítja meg, liogv

a bűnügy még folyamatban van « kéri az 
ösmci biztosítások megítélését.

A mai tárgyaláson Steinhtrsék keresetéi is
mertetik is a legközelebbi tárgyaláson kerül 
'Mik sor a biztosítók válasziratának Ismerteié-
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tegség nevét az asszisztensnőnek. Vdndoii 
Margit, aki bakteriológiát tanult, 

megértette, hogy a betegsége olyan tér 
mészetü, amelyet gyógyithatatlannuk 

tart.
ügy látszik, ez keserítette el nnnvira, ho*y  
még azon a napon me^mérgezle magát

Kiderült az is, hogy a levél, amit nála 
találtak,

nem bnesulevél
volt: napokkal azelőtt irta mór a |evc]Pt 
Krisztics professzornak, akit régebben is, 
mer és ebben a levélben

támogatást kért tőle
egy barátnője fia számára.

Az öngyilkos nyelvtanárnő budapesti rőt 
konai vasárnap Becsbe utaztak, hogv niegt 
tegyék a halálesettel kapcsolatos intézkedj*  
seket és mindenesetre utánanéznek annak, 
hogy valóban megkapta-e amerikai rokonai, 
tói az ezerkétszáz dollárt, s ha igen, hol 
van a pénz.

ződnek a Dunamedencc államaihoz.
A volt miniszterelnöknek ezt a kijelentéért 

politikai körökben élénken kommentálták .'s 
összeköttetésbe hozzák egyrészt Mckl Alfréd 
meghatalmazott miniszter tárgyalásaival, n;e. 
lyekröl — Rómából érkezett jelentés szerint 
lapunk más helyén adunk hirt.

Franciaországnak a dunai államok ügyében 
torvbevett akciója oda irányul, hogy

a dunai agráráltamok terményeinek feles
legét Csehszlovákia, Ausztria, Olaszország. 
Németország és Franciaország szerződésileg 

vegyék át.
Walko Lajos külügyminiszter különben a rn« 

pókban hazaérkezik, hogy a külügyi tár a 
költségvetésének bizottsági --tárgyalásán 
amely éppen távolléte miatt utoljára kerül 
sorra — mór itthon legyen-  

sőre. M.'ndcn valószínűség szerint úgy a Stcin*  
herz család, mint a biztosítók

kérni fogják a valódiság bizonyítását 
s ha erre vonatkozó indítványoknak helyt nd 
a bíróság a kalapácsos gyilkosság összes és 
talán eddig még ismeretlen részletei feltárul*  
nak a budapesti törvényszék előtt is.

— Lakás- és ilzletbérlefl szabályok. Dr. 
Pongráct Jenő ügyvéd megjelent két könyve -U 
érvényben lévő összes kormányrendeleteket t» 
a budapesti lakás- és üzletbérleti szabályrende
letet és a vele összefüggő jogszabályokat tar*  
talmazza. Egy-egy könyv ára 1.50 I’-

— Egy nagy külföldi cipőgyár besrllnlft 
üzemét. Egy élelmes kereskedő a likvidáló 
folytán an-bloek megvásárolta kb. 5000 pár <i- 
pöjét és azt hihetetlen olcsó áron bocsátja » 
közönség rendelkezésére, IV., Bécsi-utca 2- tz* 
alatt.

Olvasóink figyelmébe!

klrakaláöan
helyezzük kozezemiere.

TekinUa mag erwtBs ajándékain- 
hat a Udiooentrum mraKataiianj
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osszeroncsolt testtel, holtan talál
ták Komáromnál a vasúti síneken 
Steinharát Jakab kereskeOOt, aki 

Budapestről Bvőr felé utazott 
az a ouanu. hagy rabiógvlikoss&g történt: stelnhardtot 

a hupettan kitosziotíáfc és kiüohiák a robogó vonatból
A főkapitányságra tegnap a komáromi ha

tóságoktól jelentés érkezeti, amelynek alap 
ján egy rejtélyes és titokzatos haláleset 
ügyében indult nagyszabású nyomozás. A 
nyomozás célja, hogy megállapítsák:

vasúti rablógyilkosság történt-e Komá
rom mellett a vasúti síneken.

A Komáromból érkező jelentés szerint, há
rom nappal ezelőtt a vasútállomástól nem 
messzire, az úgynevezett vonatbejárónál

a sínek mellett egy férfi összeroncsolt 
holttestére akadtak a pályaőrük. A holt
test zuzódásokkal, ütődésekkcl volt bo

rítva.
Mikor átkutatták a zsebeit, mindössze egy 
megcímzett borítékot találtak nála s ebből 
kiderült, hogy a halott Steinhardt Jakab 
bácsalmási gazdálkodó és kereskedő. Eleinte 
arra gondoltak, hogy szerencsétlenség tör
téül, Steinhardt Jakabot a vonat elgázolta, 
de rövidesen arra a megállapításra jutottak, 
hogy

mégsem szerencsétlenségről, hanem bűn
tényről van szó.

Erre mutat, hogy a megcímzett borítékon 
kivid semmi mást, pénzt vagy értéktárgyat 
nem találtak a halottnál, csomagjai sem 
voltak, tehát lehetetlen, hogy mint a vonat 
Ide induló utas került volna a sínekre, ha 
nem minden jel arra mutatott, hogy vasúti 
rablógyilkosság történt:

Steinhardt Jakabot a vonaton kifosztot
ták. kirabolták és azután kidobták a 

vasúti kocsiból.
A Komáromból érkezett jelentés alap ián a 
főkapitányság sérülési osztálya megindította

QázgII, azután 
az

Rádión körözik
Tegnap este a Liszt Ferenc-tér és Paulay 

Ede-utca sarkán fiing Tibor 15 éves fod
rászinast elgázolta egy sebesen száguldó 
autó. A fiú véresen terült cl az utca kövén, 
n soflor pedig

a gázolás után megállás nélkül tovább 
robogott.

Hing Tibort a mentők súlyos sérülésekkel

Biztosítási csalás és gyujtogatas 
gyanúja miatt letartóztattak 

egy asszonyt
A vád szerint felgyújtotta ismerősei hűvösvölgyi házát, 

hogy megszerezze számukra a biztosítási összeget
A budapesti királyi büntetőtörvényszék 

csalás és gyújtogatás gyanúja mialt köröző
levelet bocsátott ki Komáromi Teréz ötvenöt
éves munkásnő ellen.

A körözőlevél megérkezett a főkapitány
ságra. Ennek alapján a detektívek nyo 
mozni kezdtek és megtalálták Komáromi 
Terézt.

A munkásnő a rendőrségen ártatlanságát 
hangoztatta. Elmondotta, tud arról, hogy öl 
súlyosan megvádolták. Azzal gyanúsítják.

Rejtélyes módon hirtelen meghalt 
Székely Sándor igazgató 

Éjszaka rosszul lett, a Szeretetházba vitték, ahol 
hajnalban meghalt Felboncolják Székely Sándor 

holttestét, hogy megállapítsák a halál okát
A főkapitányságon vasárnap titokzatos halál- 

<'et ügyében indult vizsgálat. A tisztiorvos át
iratot küldött n rendőrségre, amelyben közölte, 
hogy az Amerikai-uti Szcretelházban szomba
ton hajnalban meghalt Székéig Sándor, a Pénz
intézetek Országos Biztositó Intézete Részvény
társaság aligazgatója.

Székely Sándort halála előtt félórával hoz
ták a kórházba 

Varsányi írén, Gaat Franciska, G. Kertész Elra. GCth, Gyergyay, 
Gárdonyi, mahláry felléptével

A KISASSZONY
Jacques Dévai szenzációs uj párisi színdarabja Stella Adorján fordításában 

szombaton, április 3O-án először 
a Vígszínházéban

a nyomozást és vasárnapra a detektívek ren
geteg adatot szereztek Steinhardt Jakabról. 
Megállapították, hogy az 54 esztendős keres
kedő április 19-én él kezelt Bácsalmásról Bu
dapestre. l'zleti ügyben jött bevásárolni és 
innen Győrbe akart tovább utazni. Stein
hardt mint a detektívek megállapították 
— másnap a Rákóczi-utön

megismerkedett egy nővel.
akivel együtt elment a Tisza Kálmán-téri 
Győri-szállóba és innen reggel külön külön 
távoztak.

A detektívek, akik szinte lépcsröl-lépésre 
igyekeztek kinyomozni Steinhardt budapesti 
Htjait, megtudták, hogy a bácsalmási keres
kedő a Rákóczi-uton szerzett ■ ismerőse ré 
vén megismerkedett még néhány emberrel, 
akik előtt

többször említette, hogy bevásárolni jött 
Budapestre, nagyobb összeg van nála, sót 

mutatta a pénztárcáját is.
Steinhardt még ezen a napon tovább indult 
Budapestről Győr leié, oda azonban már 
nem érkezett meg: Budapest és (lyör közölt. 
Komáromnál holtan találták a sínek mentén. 
Ezekből az adatokból arra következtetnek, 
hogy Steinhardt Jakabot Budapesten szer
zett gyanús ismerősei közül

valaki elkísérte útjára, a vonaton meg
támadta, kifosztotta, azután kidobta a 

kocsiból
és Steinhardt a sínek mellett halálra zúzta 
magát.

A rendőrség nagy apparátussal folytatja a 
nyomozást és igyekszik világosságot deríteni 
a homályos esetre.

tovább robogott 
autó
a lelkcfícn sotfőrf

vitték a Rókus-kórházba.
A gázolás szemtanúi közül többen jelent

keztek, akik
látni véltek a gázoló autó rendszámát 

és ezt a rendszámot bediktálták 
az intézkedő rendőrnek. A rendőr jelentése 
alapján a főkapitányság rádión körözi az 
elmenekült soffőrt.

hogy
ismerőseinek hűvösvölgyi házát fel
gyújtotta, hogy Ilyen módon hozzájussa

nak u tűzbiztonsági összeghez.
Kijelentette azonban, hogy a nád alaptalan 
és tisztázni fogja magát. A rendőrség azon 
bán természetesen a körözés alapján

letartóztatta Komáromi Terézt
és átkiserték az ügyészségre. A továbbiakról 
már a biróság határoz.

és mivel a halál pontos okát nem lehetett 
tisztázni, a kórház és a család kérésére a tiszti
orvos a halál okának kiderítésére boncolást 
kért. A rendőrség intézkedésére ezután

a holttestet a törvényszéki orvostani Inté
zetbe szállították és n főkapitányságon 

Intézkedtek, hogy boncolják fel.
Székely Sándor hirtelen halálának a hire rö

videsen elterjedt azokban a körökben, ahol jól 

ismerték a biztosítási igazgatói. Székely Sán
dor az Amerikai-ut 33. számú házban lakott 
feleségével. A háborúban katonai szolgálatot 
teljesített. lsehiászt kapott és betegen került 
haza a frontról A biztosítási szakmában dol
gozott. ahol elsőrendű szakembernek ismerték. 
A biztosító intézetek vidéki fiókjait vezette, 
majd legutóbb a Pénzintézetek Országos Biz
tosító Intézet Részvénytársaság aligazgatója 
lelt. Mostanában nagyobb vállalkozás érdeké
ben dolgozott, a Munkáltatói.- Betcgsegélyzö 
Szövetkezetét akarta megszervezni és arról tár
gyalt, hogy a szövetkezet számára megvásárolja 
az egyik budapesti szanatóriumot.

A szorgalmas, munkás ember életét az utóbbi 
időben megzavarta az., hogy többször beteges
kedett. A harctéren szerzett lsehiásza ellen 
háziorvosa, dr. Gam István kezelte. Most a 
legutóbbi napokban megint gyöngélkedett, 
mire pénteken újra t-lhhalla magához házi
orvosót. Gara István dr m< gvizsgálta és annak 
a véleményének adott kifejezést, hogy ezek az 
újabb bániaknak már nem az ischiász követ 
kezniényei. hanem valami belső bajtól,

valószínűen bélfertőzéstől származnak
cs ez alapos vizsgálatra szorul Pénteken este 
járt nála utoljára háziorvosa. Székely ekkor 
heves fájdalmakról panaszkodott, mire

az orvos fájdalomcsillapító Injekciót adott 
neki.

V biztosítóintézeti igazgató éjszaka hirtelen 
losszul lett. ,\ telesége telefonon felhívta ro
konát, Schcrz József tőzsdcfőtilkárt és ijedten 
hívta őt segítségül. Schcrz autón érkezett az 
Amerikai-uti lakásba, magóval hozta egv orvos, 
ismerősét is.

Az orvos megvizsgálta Székely Sándort, de 
ő nem bélbelegséget, hanem vesebajt álla-

Az Eurőpaszerte keresett 
Berzeviczy György Fiúméból 

levelet irt egy bécsi lap 
szerkesztőségének

A nagy bécsi kúrtyaaffér négy letartózta
tottja tudvalevőén már az ügyészség fogházá
ban ül. mig az ötödik tettest: Berzeviczy Györ
gyöt egész Európa rendőrsége keresi. Néhány 
alkalommal bejárta már a világsajtót a hir. 
hogy a kalandos múltú magyart sikerült el
fogni. azonban ezek a hírek mindig téveseknek 
bizonyultak. A Neues Wiener Journal vasár
napi száma igen érdekes és aktuális tudósítás
ban számol be a nagy kártyabotrány legújabb 
epizódjáról, amelynek sorón

Berzeviczy György Fűiméből levelet irt 
az előkelő bécsi lap szerkesztőségének.

A levél ajánlottan érkezeti Fiaméból Bécsbe 
és azt április 22 -én adták lel. a postabélyegző 
tanúsága szerint. A levél, amely ha valódisága 
kiderül,

az első komoly nyom
a szökésben lévő hamiskártyás kézrckcrilése 
felé és Berzeviczy György maró cinizmusának 
dokumentuma. Levelében ugyanis egy szóval 
sem emlékezik meg a hamisításról, sem arról, 
hogy lelkiismeretlen játéka két szerencsétlen 
embert a halálba kergetett, csak annyit tart 
szükségesnek a nyilvánossággal közölni, hogy 
a fiatalítási operáció, amelyen nemrégen át
esett. igen jól sikerült

— Én nem vagyok szakember — írja rossz 
németséggel levelében Berzeviczy — a llatnli- 
tási operációk terén, sokat olvastam azonban 
róla. így aztán feljogosítottnak érzem magam 
annak a megállapítására, hogv az operáció jól 
sikerült.

l’jra érzem örömét az életnek, mint fiata

Andaházi Kasnya Béla bűnvádi 
följelentést tett a választási váltó 

bonyolult ügye miatt
Nem kapott sem sajtó, sem nyomdai támogatást

A politikai életei vasárnap is élénken fog
lalkoztatta Andaházi Kasnya Béla ország
gyűlési képviselőnek a huszonötezer pengős 
választási váltóval kapcsolatos leleplezése. 
Farkas Béla csongrádi főispán és vitéz 
Bonczos Miklós ügyvéd, akikre Andaházi 
Kasnya Béla nagy vihart keltő felszólalásá
ban hivatkozott, nyilatkozatot tettek közzé, 
amelyben cáfolták a képviselő állításait. 
Vasárnap beszéltünk Andaházi Kasnya Bélá
val, aki a következő nyilatkozatot tette:

— A cáfolatok sajtó- és nyonulatámogn 
lásról szólnak. Kijelentem: a sajtótámogalás 
módja az volt, hogy a szóban forgó lapban 

egyszer sem írták ki a nevemet 
és a nyomdatámogatás már azért sem tör
ténhetett meg, mert a törvény szerint a 
választás elölt nyolc nappal nem lehet gyű
lést tartani és nem szabad röpcédulákkal 
dolgozni. Éhből látható, hogy

nem sajtó- és nem nyomdai támogatás
ról volt szó,

hanem egyébről. Hogy miről, azt megmondja 
a megállapodás szövege. A második pont a 
„sajtó és nyomdai támogatásért járó huszon
ötezer pengőt" csak arra az cselre köti ki, 
ba a választáson sikerem lesz. Elképzelhelő-e 
olynn nyomda, amely a megszolgált munka 
ellenértékét attól teszi függővé, hogy a jelölt 
befut-e vágj*  sem. Ez az elv

megállja helyét a lóversenyen, 
de nem a nyomdaiparban. A harmadik pont 
bán ez található: „Sem a hatóság nem fog 
törvénytelen módon beleavatkozni. A rend 
fenntartására irányuló intézkedések ilyennek 
nem tekinthetők." Mi ez, kérem? Ibi ez 

szokásos Üzleti kikötés,

IYIÁRBREITFELD
VEZET
tavaszikcoenyehben. 
kosztümökben 
es runaköan.
Olcsó szabott árak. 

Tekintse meg m oeleijeimet. 
Váci-utca 14.

pitott meg.
Kijelentette, hogy a beteg állapota súlyos, or
vosi konzíliumra és kórházi ápolásra szorul. 
Hajnali hal órakor Székely Sándort a szom
szédos Szerelelházbn szállították. Itt ápolás 
alá vették, a kezelés utón néhány percre job
ban bit. de néhány perc, múlva ismét lájdal- 
mak léplek fel és

nemsokára klszenvcdell.
A Szcrctelhózbnn azt a felvilógositósl adták, 
hogy Székely Sándor halálót alighanem szív- 
gyfingeség okczla. amely az utóbbi hetekben 
lefolyt betegsége alatt lépett tel.

A holttest most a törvénvszéki orvostani in
tézetben fekszik < s

a család várja a boncolást.
amely majd megállapít ja Székely halálának 
pontos okát.

labb éveimben, mtiiiknkedvcm megnöveke
dett cs állandóan goethei hangulatban élek.

I rámszakadt rossz viszonyok sem jelentenek 
mint eddig elviselhetetlen terheket ■ .

Levelének további részében arról .,rámol be 
Berzeviczy. hogy i íhlalitósi operáció sikerén 
felbuzdulva, elhatározta. hogy azt ajánlani 
fogja két jelentékeny magyar politikusnak és 

Rriandnak is. Brirind nn\ vajéi találkozása 
azonban egv közbejött bridyepartie miatt nem 
sikerülhetett.

— A sors ugv akarta ... folytatja levelét
Berzeviczy —, hogy annak a tornának során, 
amelyet Londonban Sch. báróval vívtam, lázas 
influenzát koptam és megbefcged'em. A partit 
elvesztettem, bár az első nap »IO poénnel ve
zettünk. Ráadásként még

széiiszibink is a szemembe eseti, 
úgyhogy mire Párizsba érkezhettem. már 
késő volt Rriand meghall Azt hiszem külön 
ben. hogy én vagyok a: első világfi, akinél, 
bátorsága van ahhoz, hogy a rafia véghezvitt 
fiatalítási operációt minden szégyenkezés nél 
kül deklarálja.

A pszichológiai és bűnügyi szempontból egy
aránt érdekes levél, amelyet a őenes Wiener 
Journal szerkesztősége természetesen azonnal 
a rendőrségre juttatott, most

a bécsi rendörignzgatóság laboratóriumába 
került és ott fogják megállapítani, hogy az 
tényleg Berzeviczy Györgytől sz.armnz.lk-r.

Berzeviczy néhány klubtársa és közelálló hoz
zátartozója különben Elismerte a hamiskártyás 
iró.sát a levél betűiben.

akkor igaza van a nyilatkozóknak.
— Egyébként — folytatta Andaházi Kas- 

nya Béla — tegnap Fiain Ferenc dr. ügv- 
véd-képviselőlársam számára aláirtani a 
meghatalmazást, amelyben

megbíztam, hogy az ügyészségen tegyen 
bűnvádi följelentést 

és a bíróságok tisztázzák majd ennek -ír 
ügynek a bűnvádi útra tartozó fejezeteit

Kormánypárti körökben csupán azt tart 
ják különösnek, hogv ilyen előzmények 
után

miért lépett be Andaházy Kasnya a vá
lasztás után az egységes pártba 

és miért várt a váltó és az azzal kapcsola 
los megállapodás nyilvánosságra hozatalával 
és a büntetőiéi jelentéssel mostanáig.

a PALMA 
kaucsuksarkot. 

mert tartós 
és elegáns 

vigyázzon a védjegyre •
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Vitéz Lajíafalvy Lajos századost 
hivatali sikkasztás gyanúja miatt 

őrízetbevették
Tiszti őrizettel vitték Sátoraljaújhelyről Miskolcra

Sáloraljaujhrly, április 24.
< .4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelenléte.) Sátoraljaújhelyen nagy megdöb
benést kellett a bír. amely vasárnap dél
előtt került n\ ih ánoss.-igra, hogy sitéz. 
Istjtafalvy Lajos századost, aki a Vitézi 
Szék zeinplénmegyt i főkapitányságánál lel- 
jcáilclt szolgálatot, az elmúlt Int végén

tiszti őrizettel Miskolcra szállították.
Vitéz Lajta/ah'y őrizetbevétele azért tör

tént, mert

Az ügyvédi kamara viharos 
közgyűlésén éles felszólalásokban 

bírálták a költségvetést
A debreceni kamara mérsékli, a tagdíjakat

A Budapesti Cyyvédi Kamara vasárnap 
délelőtt tartotta meg ez. évi rendes közgyű
lését Szcmere-iitcai székházában. Több 
mint

négyszáz ügyvéd jelent meg a közgyű
lésen,

több pestkörnyéki és vidéki ügyvéd is olt 
solt a zsúfolt nagyteremben. Pap József dr. 
elnöki megnyitóbeszédében a múlt év tör
vényalkotásaival és rendelőiéivel foglalko
zott, majd kijelentette, hogy az igazságügy
miniszter ígéretet tett neki, hogy a zugirá- 
.\:atra vonatkozó törvény javért latol rövide
den a képviselőhöz elé viszi.

Hlauncr Mór dr. főtitkár terjesztette elő 
ezután jelentését, amelyet

többször heves közbekiáltások szakítot
tak meg.

A főtitkári jelentés az ügyvédtársndalom 
súlyos helyzet. I ismertette. Hansulyozla, 
hogy n magyar ügyvédtársudalomnak az őt 
megillető jogos munkaterületek megszerzé
séért kell szívós küzdelmet folytatnia. /I 
gazdasági válság és a munkanélküliség 
olyan állapotokat letemlell. mely az ügy
védséget erlsztenciájában ingatta meg. Az 
elmúlt évben

nagyon sok ügyvédet kilakoltattak,
M mert még a házból ükét sem tudták meg 

fizetni. Egymást követték a csődök é.s 
az öngyilkosságok statisztikája Is emel

kedett.

Váltóhamisítás miatt 
kétévi fegyházra ítélték 

Fazekas László földbirtokost 
Negyvenhat vú.trtt hamisított 

a híres borsodi gavallér
Miskolc, április 24.

(.1 Hétfői Napló tudósítójától.) A miskolci 
törvényszék Dnlinay tanácsa előtt váltó- 
hamisilásMil vúdollan állt Fazekas László 
putnoki földbirtokos.

A inul! nyáron nagy feltűnést kelteti Mis 
kolcon és a vármegyében Fazekas László 
öngyilkossága. A fiatal földbirtokos, akit 
mindenki jómódú embernek tartott és aki a 
vármegye legjobb családjaival tartott lenn 
< linlkezésl,

nicllbclőtte magát 
és hetekig tartott, amíg felépült.

Az öngyilkosság elkövetésekor süni ho 
xnály fedte,

miért akart megválni az élettől

Jorgovits Szevér, a vendéglősből 
lett „püspöki vikárius44 holnapután 

kerül a törvényszék elé
Walzdorií Konrád báró egyik pénzügynöke a bűntársa
\z utóbbi esztendők egyik legét dckcsi bb 

figurája: Jorgouils Szevér szerdán úti n hun- 
1. lötörvónvszék elé. hogv védekezzék, n vádak 
burozalu ellen, amelyek miatt csaknem egy 
esztendeje már a .Markó utcai fogház lakója 
Jorgovits S/ev.r mozgalmas és izgalmakban 
1 -vclkedö pályafutása

egv pesti kis vendéglőből
ledül! <1 \ vendéglő j.<l jövődi Imezcll, olyan
jól. hogy .lorgovils < gymásulAn több mulató 
helyis*  get < > vendéglőt vásámll

Dl mulatóban és vendéglőben volt érde
keltsége,

rmikor u gazdasági válság megingatta vállal 
(.ozásait » a hitelezőit a perek és feljelentések 
tömegét zúdították ró. Jorgnvjls Szex ér ekkor
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hivatali sikkasztás elkövetésével gya
núsítják.

Sikkasztásai leplezésére a postai feladó- 
vévényéket meghamisította, a feladott ősz
szegeket feltüntető nyugtákat nagyobb ősz
szegekre javította ki. így azután okiratba- 
ni isi lássál súlyosbodott ellene a vád.

Sátoraljaújhelyen különben vasárnap, 
lapzárta idején az az egyelőre ellenőri:ke
letien hir terjedt el, hogv vitéz Lajta/alny 
százados Miskolcon öngyilkosságot kísérelt 
meg vasárnap.

Majd utalt a főtitkári jelentés az. uj ügy
védi munkalehetőségekre és szóvátctle. 
hogy az ügyvédi kar örömmel látja, hogy 
az igazságügy-miniszter eddig már hetven 
ügyvédet nevezett ki bíróvá.

A jelentés ismertetése után több igen éles 
felszólalás hangzott el, amelyek

a kamara költségvetését bírálták.
Schtvelger Béla dr. magvas, hatásos beszédé
ben mutatott rá a kamarai költségvetés 
egyes tételeire s kifogás tárgyává tette azo
kat. Groák László, Győri Ákos, Dániel Sán
dor, Molnár Márton dr. ugyancsak a költ
ségvetést bírálták, míg Fürsl Mátyás és 
Király Aladár

a közszabadságok kiterjesztéséről és az 
esküdtszék visszaállításáról 

beszéltek ugyancsak izzó, viharos hangu
latban. A közgyűlés végül is a főtitkári je
lentést elfogadta

Pap József elnök zárószavaiban közölte, 
hogy a közgyűlést ma, hétfőn délután hal 
órakor folytatják.

Debrecen, ápril’s 24
Az ügyvédi kamara vasárnap Kölcsey Sán

dor felsőházi tag clnftklésével tartotta köz
gyűlését. amelyen többek inditvónyóra elható 
rozlák, hogy

negyven százalékkal mérsékelik a kamura! 
tagdíjukat.

A mérséklés fejenként tiz pengővel csökkenti 
a tagdíjai.

a szimpatikus földbirtokos. Néhány héttel 
később azután kiderült, hogy az öngyilkos
ság mögött anyagi ügy áll; Fazekas i,nyugi 
válságba került,

költséges életmódját hamis váltóikra fel
vett összegekből fedezte 

és negyvenhat ilyen h.rnls váltó került eiS, 
körülbelül 50.000 pengő értékben.

Fazekast, miután a kórházat elhagyta, le
tartóztatták, majd később M.abadiúbrn he
lyezték. Bűnügyét most tárgyalta a miskolci 
törvényszék Dolinay-lnnácsa, amely el »tt a 
váltóhamisításokkal vádolt fnkibirtokos 

töredelmes, beismerő vallomást teli.
A törvényszék jogerősen kélesztendei fegy
házbüntetésre ítélte.

eltűnt Budapestről s hónapokkal később mint 
ógörögkalollkus „püspöki vikárius**  

lért vissza Budapestre. Még ki sem derülhetett, 
hogy honnan hozta magával Jorgovits az elő
kelő egy házméltóságot ós azt a néhány ezer 
pengőt. amelyből hitelezőivel és a megbukott 
vendéglők, mulatók kauciót alkalmazottaival 
egyezkedni próbált, amikor ismét megyyüll a 
baja a hatóságokkal Jorgovits püspöki viká- 
rnisságáről

csakhamar leköszönt.
de ezt megelőzően buzgón egyezkedett hitele- 
i-őhcl. Az egyezségi tárgyalások során Jor 
govlts

pénze elfogyott,
mire uj kauciót nlknhnnzotlnk után nézett 
Egv rcjlélvet egyesületet nlnpiloH Jorgovits s 
Ide verbuválta az nlknlmazoHnkal, akik azon
ban — miután síin pénzt sem állást nem 
kaptak —

megint feljelentették őt.
Ekkor

öngv tikosságot kísérelt meg

Jorgovits Szevér: megmérgezte magát. Beszállí
tották a Rókus-kórházba s felgyógyulása után 
a rendőrségre vitték, ahol letartóztatták. A 
rendőrségről álkerült azután

a .Markó-utcal fogházbB.
A büntetőtörvényszéken Horváth Géza dr. 

tanácsa
szerdán tárgyalja Jorgovits bűnügyét.

Az ügyészség fítrendheli csalás és sikkasztás 
bűntettével vádolja a vendéglősből lett „viká
riust" és tiz károsultat idézett be fanukép. 
lorgovitson kívül niég négy vádlottja van 
ennek az ügynek s a bűntársak közölt van 
Deutsch Salamon pénzügyilök, aki legutóbb 

a Walzdorff-ügybcn szerepelt.
Deutsch volt nz, aki a Watzdorff Konrád báró 
számára a százezer pengős vóltó felhasználá
sával pénzt akart szerezni s amikor a váltó- 
manipuláció kiderült, ö ellent- is megindult az 
eljárás. Jorgovits lobbi bűntársai afféle

Drezda helyett másik piacot kérünk 
a német kormánytól állatexportunk 

értékesítésére
Nickl Alfréd tárgyalásai Rómában és Berlinben

Róma, április 24.
(A Hétffői Napló telefonjeientése.) Nickl 

Alfréd meghatalmazott miniszter, a ma
gyar kormány megbízásából Rómában tar
tózkodik és onnan Berlinbe utazik.

Mindkét helyen a kereskedelmi egyez
ménnyel kapcsolatosan folytat tárgyalásokat

Olaszországgal különösen
a preferenclális vámkedvezményekre 
vonatkozólag folynak megbeszélések, 
míg Berlinben a német kormány Illeté
kes tényezőivel a megkötött keretszerző

.HÉTFŐI NAPLÓ
Keresztrejtvény-Olimpiásza 
főnyereményeit május 12-én, 
kir. közjegyző közbenjöttéveí 

osztjuk szét.
A mai számunkban közöljük keresztrejtvény 

olimpiászunk
utolsó 

keresztrejt vén yét 
és ezzel lezárul a verseny, amely hatalmas sike
rével páratlanul áll az összes hasonló nemes 
versengések közölt.

Az utolsó rejtvény-megfejtés heti ajándékainak 
kiosztása után

május 12-én sor ko
rül az olimpiász hat 
fődijának odaítélé

sére is.
A legelső győztest

tetőtől talpig 
felöltözteti 

a Hétfői Napló, akár hölgy, akár férfi lesz ez 
a matador,

ruhát, cipőt, kalapot, inget
s minden egyéb öltözködési holmit kap a 
Hétfői Naplótól.________________________

4 Magyar Udvar less a Nemset^ösi 
Vásár cgyiá legvonzóbb látványossága

.................. . ......... L .—...(nlL-A,
A május 7-én kezdődő Budapesti Nemzetközi 

Vásár sok ezer lólvAnyosúga között is talán a 
legvonzóbb a „Magyar l’dvar" lesz.

Kelek, hónapok tervező, szervező és építő 
munkája kellett ahhoz, hogv most ország-világ 
szeme elé állíthassák népművészetünk és házi
iparunk gazdag kincseit, niég pedig méltó ke
reti en. Ez n keret a „Magyar Udvar*',

a Vásár egyik legmonumentáll«nbb é’ leg
szebb részlete.

Nagytávlatú tér rz, melyet három oldalról 
ölelnek körül a nemes formában kiképzett ár
kádok. Az egész tér nyugalmat, szint, hangúin- 

.lót sugárzó Interieurje a magyar népművészet
nek. Vdvnr ez a szó igazi értelmében, nho| a 
magyar fa) ösztönös népművésze ének fátékos 
kedve dalol, ahol a magyar mesék varázsa lesz 
úrrá n színekben és ahol solia nem látott együt
tesbe vonul fel népművészetünk és hiizlipnrunk 
legszebb formakincse? —- - •
zéseivel, Mezöbcrény. 
mezövósnrhely vidéke 
'ftghirc*  papucsaival 
h önzéseivel. Kapuvár 
kövesd tarka innlvóhiniréspível. Szabolcs, Zem 
fáén szőtteseivel és az ország legkülönbözőbb 
területei a háziipari szövés c« dí’zilö hímzés 
remekének tömegével vonzza majd magához u 
lolkcfect.

A ..Magyar Udvar" áikádjninnk összefutásá
nál killőn fedett pasillonban es'llogtatja meg 
elevenségét a magvar babakészítés. n színes 
mintás szövés, szűri inizcs. szürrátéf, Debrecen 
kulacsotnnk szépsége, a somogyi hibá«zfniagás 

és a falu ösztönös ötvösművészek*.

Sárköz szőtteseivel, hím 
Mezöiiir. Karcag. Hód 
kerámiával. Szeged vi- 
Horsödivcgyc, Kain, sa 
ékes bútoraival. Mező

flndrasstf-uti színház 
Az uj műsor 

a város 
színházi 

szenzációja
„ugrató ügynökök", 

akik részlelüzlctek és kauciós alkalmazónak 
szerzése körül szoktak tevékenykedni.

dés egyes részleteinek precizirozáaáról 
van szó).

Meg kell ugyanis most már állapodni a 
vánicngedmények és a kontingens ügyében.

A német kormánnyal ezeken kívül tár
gyalásokat folytat Nickl Alfréd arra vonat
kozólag is, hogy

a drezdai piac helyett, más piacot kap
junk úllatkivitelünk értékesítésére, 

mert a drezdai piac egyáltalában nem vál
totta be a hozzáfűzött reményeket.

A VERSENY TT. DIJA: ÉG*  VALÓDI PERZSA 
ÖSSZEKÖTŐ-S: EG.

IH. DÍJ: EGY EURÖPAVtíVÖ HÁLÓZATI 
RÁDIÓKÉSZÜLÉK.

IV. DÍJ: EGY ÉRTÉKES STERNBERG- 
GRAMOFON.

V. DÍJ: 12 SZEMÉLYES HCTTL-UZSONNAZÖ- 
KÉSZLET.

VI. DÍJ: EGY 6 LÁNGU BRONZ EBÉDLŐ
CSILLÁR.

A kcresztrejlvé-nv-olimpiósz főútjainak odaíté
lésé Morvát Kamllló kir. közjegyző irodájában 
(VII., Erzsébcl-körut 9—111 « kir. kéz-
jegyző jelenlétében f. évi május 12 én, déli •- 
órakor fog megtörténni.

A hozzánk érkezett sokszáz érdeklődő leve- 
lére válaszolva közöljük, hogy a Hétfői Napin 
május hónapban, formájában és feltételeiben 
egész újszerű rejtvényversenyt Indít, mely való*  
bán

az utóbbi ívek legnagyobb rejtvényszeo- 
zdelója lesz.

A HÉTFŐI NAP1A) 
szerkesztősége.

A hór.lipnr legszélesebb skálájú bemutatk”' 
zása

oly nagy tömegét mozgatta meg a kiállí
tóknak, 

liogy» a vásár vezetősége niég külön 
mos épületrésszel volt kénytelen

két hatni- 
mnit r/tuittrrsairt tóm bölil.cni a
„Magyar Udvar'*  árkádjai és ledet! épülete aló 
el nem férő kiállítási területet, mely ininmr 
akkora, hogv kényelmesen clfér rajta mindaz, 
amit a magyar népművészet és a magyar házi- 
Inar vllftacsodáiára produkál.

Magyar l égiforgalmi Rt
NYÁRI MENETREND 

ftrrtnyes ISI] atigutafut 31 tg.

7 00 *11  20 Ind BUDAPEST óik. *13-20  1MJ 
K33 IMóéik. WIEN ind. 12-00 17.IS

A * fal Jrliíll j.lral n>«|u« I4MI Wlikkedlk 
Nnoonlténl. *Marns»  felvitelével.

Az suiók indulnak: Bu<ln|W8ien. IV., Vád-utra J- 
nini «MI <1 p rccel Wí. nben i Hold Rrlitohól A' 

perred ■ rt-pOlógép IhdwHsa rlÓH.
Felvilí«0« 'át éi Jeatyváltá' Baáspeakat a 
Ugiforgalmi III . IV., Véri-utca 1 Telefon: 80*#*-  
Krttponll M. n< Ijrgyirod.-i és at fartea fiókok.
fevnt l.uftrelsebureau KSrnfncrrlno S. Telefon: R- 
»-t■!« - IF.VEI.ftT ÍS CSOMAGJAIT «<’•,,iE 
tXGIPOSTANt — TMhzabittért fordullnn KiáUi'án 

osztályunkkor: Alii. Wl S-S9.
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HÍREK
Szivszélhiidésben 

meghalt Csák Károly 
képviselő

Csák Károly dr., az alsölendvai kerület ország
gyűlési képviselője, aki hosszabb idd óta bete
geskedett, vasárnap virradóra a balatonfüredi 
szanatóriumban szívszélhüdéshen meghalt.

Csák Károly dr. a második nemzetgyűlés al
kalmával került először a politikai életbe. 
Tagja volt az országgyűlésnek is és a mostani 
választások alkalmával óriási küzdelem után vá
lasztották meg újra, azonban azóta alig vett 
részt a képviselőház ülésein.

A választási küzdelem annyira aláásta 
egészségét, hogy azóta folyton betegeske

dett.
Három nappal ezelőtt ment át a balatonfüredi 

szanatóriumba, ahol azután váratlanul meg- 
halt. Mandátuma ellen dr. Németiig Vilmos, a 
független kisgazdapárt Ingja, aki ellenjelöltje 
volt a választáson, petíciót nyújtott he, amely
ben a közigazgatási bíróság határozata folytán 
széleskörű bizonyítást folytattak le és való
színűleg május elején került volna ítéletre a 
sor. Temetéséről még nem történt intézkedés, 
de — hir szerint — az egycséges párt nagyobb 
küldöttséggel vesz részt a temetésen.

— Izgalmas vita az Egyetemi Luther Szö
vetségben. Az Egyetemi Luther Szövetség 
Cllöi-uti helyiségében tartott illésén s ame
lyen a különböző egyetemi diákegyesületek 
és szövetségek képviselői nagy számban je
lentek meg. Menyhárt Pál ,Jk ifjúság és a 
szocializmus**  címmel tartott előadást. Az 
előadást követő vita folyamán szenvedélyes 
összeütközésre került a sor a Turul Bajtársi 
Egyesület és a Magyar Egyetemi és Főisko
lai Hallgatók Országos Szövetsége vezetői 
között. A vita hevében Eszterhás (Krebs) 
István, a Turul irodalmi fővezére, ecsetelve 
a magyar egyetemi diákság nagy nyomorát, 
szélsőséges és felforgató kijelentéseket telt. 
Acsay László, a Mefhosz tb. elnöke élesen 
tiltakozott Esterhás István kijelentései ellen, 
de a hallgatóság többsége őt és a Mefhosz 
többi képviselőit lehurrogták és nem hall
gatták meg. A gyűlésen elhangzottakról 
egyébként jelentést tesznek Szily Kálmán 
kultuszállamiitkárnak, ugv hogy az izgal
mas ifjúsági ülésnek további fejleményei 
várhatók.

— Nagy tfiz Tapolcán. Nagykanizsáról jelen 
Ük: Hirsehl Lipót gazdálkodó háza kigyulladt 
és bár a környékbeli lakosság is emberfeletti 
küzdelemmel próbálta a tüzet eloltani, összes 
gazdasági épületei s még a lakásberendezése is 
teljesen elégett. A tüzet valószínűleg gyújt) 
gat ás okozta.

— Felhős, esős Idő. Vasárnap is változat
lanul napsütéses, száraz, meleg tavaszi idő 
volt. A Meteorológiai Intézet prognózisa sze
rint felhős idő várható, a Dunántúl és az Al
föld déli szélein esőzésekkel, ,a szél és hő
mérséklet csökkenésével.

— A hót elején hirdetik ki a jogerős ha
lálos ítéletet a kispesti gyilkosok előtt. A 
jogerősen halálra ítélt kispesti gyilkosok: 
SÍanislavsky József és ifj. Kova Gusztáv 
bűnügyében e héten döntő fordulat követke 
zik be. Értesülésünk szerint, a honvédtör
vényszékre már visszaérkeztek az ügyre vo
natkozó iratok és igy a hadbíróság kedden 
rogy szerdán hirdeti ki a jogerős Ítéletet 
Hava és Stanislavsky előtt. I gyanúkkor köz
ük velük, hogy kegyelmi kérvényüket eluta- 
sitotta-e a kormányzó vagy pedig megke- 
gyelmezett-e nekik. Amennyiben a kegyelmi 
kérvényeket elutasították, huszonnégy órán 
belül kivégzik a gyilkosokat a katonai fog
ház Margit-köruti udvarán.

— Ujságlrótestületek közgyűlése. Vasárnap
'délelőtt az Otthon írók és Hírlapírók Körének 
helyiségében tartotta meg előbb az Otthon. 
majd utána a Magyar Újságírók Egyesülete 
rendes évi közgyűlését Márkus Miksa udvari 
tanáctos elnöklétével. Az elnök mcgnyilóbeszé- 
ciében kegyelettel emlékezett meg n Kör halott
jairól: f.éqrádii Imréről, Halmos Izorról es 
Millió Izidorról, akiknek emlékéi jegyzőkönyv
ben örökítették meg. A főtitkári és pénztári 
jelentés elfogadása ulán. melyeket dr. Vidor 
Gyula titkár és B. Virágh Géza pénztáros is
mertettek, 1 közgyűlés véget ért. Az l.jsagir- 
Egyesület közgyűlésén szintén nagy számmrl 
véllek részt az egyesület tagjai és a szokásos 
jelentések előterjesztése után a közgyűlés bi
zalmát és köszönetét fejezte ki n vezetőségnek, 
majd közfelkiáltással kiegészítették a választ
mányt. ______

Szilárd 
a pengő

s szilárd a magyar közönség meg
győződése is, hogy a Diana-fogkrém 
nagyszerű és pompás, mert a Diana- H fogkrém olcsó (eredeti tubus 48 fil
lér, családi tubus 72 fillér), kitünően 
tisztit, fertőtlenít és kellemes ízű.

— Raffay Sándor püspök előadása. Cinko 
t'<ról jelentik' A Pozsonyból menekült és Gin- 
kotán otthonra talált állami tanítóképző intézet
ben vasárnap este tartott ünnepen Raffay Sán
dor dr. evangélikus püspök feleségével együtt 
megjelent és ünnepi előadást tartott, amelynek 
alaptémája volt, hogy milyennek kell lennie nz. 
ideális tanítónak. Az estélyt szcrctetvendégseg 
fejezte be.

— Agyonütötte jótevőjét. Nagykanizsáról 
jelentik: Szil községben Weind János tekin 
lólycs gazda magához vette birtokára gaz
dálkodni Bartl János kereszlfiát fiatal tele 
cégével együtt. Vasárnap is kissé ittasan ősz- 
szeszólalkoztnk, majd valósággal összeveri’ 
kedlek, mire fíarti előkapott egy kezciigyé- 
ben lévő gereblyét és azzal olyan ütést meri 
fi öreg Weind Jánosra, hogy az összeesett 
és nyomban meghall. A csendőrség elfogta 
a gyilkos gazdát, aki be is vallotta tettét, ugv1 
hogy hétfőn délelőtt szállítják út a nagyka 
nizsai ügyészségre.

— Halálon szerencsétlenség • homokbáns li
bán. Balatonalmádiról jelentik’ Gozdut Károly 
gazdálkodó vasárnap 13 éves fiával a közeli 
homokbányában foglalatoskodott. A homok
bánya beomlott s mindkettőtöket betemette. 
Imidül n homokban megfulladt, de kisfiút 
sikerült megmenteni A vizsgálat megndult

ma dönt a uizsgilűblrú a letartóztatott 
oooier Edgár sorsáról

Vasárnap ulDOi Kihallgatta az uovészseg a Kiauer-ceg csalással 
vadolt (önöket

Oppler Edgár, a középeurópai üzleti vi
lágban jól ismert, valamikor dúsgazdag gyá
ros a vasárnapot is az ügyészség Marká
ul cai fogházában töltötte. Oppler szombati 
letartóztatásának, amely az. egész városban 
óriási feltűnést keltett, az a rövid előz
ménye, hogy amikor Oppler textilgyári ér
dekeltségeitől megvált és a csődbe jutott 
Kláber Mór bornagykereskedő cég szanálá
sát átvette és a cég tulajdonosa lett, a mun
kásokat sem tudta fizetni már. A Kláber-cég 
kétszázötven munkása kenyér nélkül maradt 
és a munkások, miután sehogy sem tudtak 
pénzükhöz jutni, ,

bűnvádi feljelentést tettek Oppler ellen 
csalás miatt.

A feljelentésben azzal vádolták Opplert, 
hogy a cég még nagy összegek fölött rendel
kezett akkor, amikor már nekik nem jutóit 
bérekre.

A letartóztatott Oppler Edgárt a Markó- 
utcai fogház egyik különccilájában helyez
ték el. Az elegáns, nagystílű üzletember 
nyugalmat erőltetett magára, mikor a fog
házba kisértek.

Vasárnap Is teljes nyugalommal viselte 
sorsát.

s az izgalom legkisebb jelei sem látszottak 
rajta. A déli órákban a fogházőr vezette fel 
Opplert a törvényszék clsőemeleti szobá
jába, ahol vitéz Boronkay István kir. ügyész
ségi alelnök várt rá, hogy újból kihallgassa. 
Körülbelül félórát időzött az ügyész szobá
jában a letartóztatott gyáros s az. ügyész
ségi alelnök közölte vele döntését.

— A királyi ügyészség az ön további 

Rablótámadás a Soroksári-uton
Négy pengőért utonállók leütöttek egy munkást

Vasárnap hajnalban, öt óra tájban, a 
Soroksári-ut és a Földvári-utca sarkánál,

vérben fetrengő, eszméletlen férfit ta
lált

az őrszemes rendőr. Az egyszerűen öltözött, 
25 évesnek látszó fiatalember fejét mintegy 
tiz centiméter mély seb borította, amely 
ütés következtében keletkezhetett.

A rendőr értesítette a mentőket, akik első 
segélyben részesítették a fiatalembert, aki
ről a zsebében lévő iratokból megállapító!- 
Iák, hogy Szívós Dezső 25 éves gyárimon- 
kássál azonos, akinek a Soroksári-ut 84. 
alatt vau a lakása. A mentöorvos megálla
pítása szerint, Szívós sérülése, kemény 
tárgytól, több mint valószínű bokszcrtől ke
letkezett és oly heves volt az ülés, hogy 
Szívós súlyosabb agyrázkódást is szenve
dett. A gyárimunkás hosszas kísérletezés

— Ellopták Éber Antal fiának autóját. 
Érdekes autólopás ügyében indított nyomo
zást legfiap délelőtt a főkapitányság. Megje
lent h rendőrségen ifj. Éber István magán
tisztviselő, Éber Antal, a Magyar-Olasz 
Bank vezérigazgatójának a fin. Autólopás 
ügyében tett feljelentést. Előadta, hogy 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka, a 
Derék-utca 10. számú házban volt látogató 
bán, a Stadlcr Mihály Rt. tulajdonát képező 
.Steyer-lipusu, ölüléses magánautóval, ö 
maga vezette nz autót és mialatt a házban 
tartózkodott, az autó a ház előtt őrizetlenül 
maradt. Amikor rövid idő múlva kisietett az 
utcára, meglepődve állapította meg. bogy az 
autót a ház elöl Ismeretlen tettes elhajtotta. 
A rendőrség az autólopási ügyben megindí
totta a nyomozást, de munkáját megnehezíti 
az. a körülmény, hogy Éber István nem 
tudta megmondani az autó rendszámát.

fogvatartását rendeli cl.
Oppler néhány percig ügyvédjével tanácsko
zott, aki közölte vele, hogy ma, hétfőn 
vizsgálóbíró elé kerül ügye és ekkor törté
nik döntés arról, hogy vizsgálati fogságban 
marad-e vagy szabadlábra helyezik. Oppler 
vasárnapi kihallgatása során azzal védeke
zett, hogy nf*m  akarta a munkások elöl el
vonni bérüket, de a vállalat már olyan hely
zetbe jutott, hogy

a munkások hatvankétezer pengős köve
telésének sem tudott eleget tenni.

ősz óla. amióta nem tudott fizetni, a vál
lalat egyre nagyobb nehézségekbe jutott, mig 
végül is a földmivelési minisztérium beavat
kozására volt szükség: a minisztérium folyó
sított rendkívüli segélyt a munkásoknak.

Az ügyészség egyébként újból részletesen 
ki. ÍQgja .hallgatni Kláber valamennyi üzlet
felét. A nagyobb hitelezők Oppler Edgár sza
badláb r elhelyezését kérték, azzal, bőgj' a 
csődválasztmá ny műnkájá t m cgkönnyi tcné, 
ha a Klábcr-cég szabadlábrahclyezett főnö
kével tudnának tárgyalni, a kisebb hitelezők 
és munkások jogi képviselői azonban ehhez 
nem járultak hozzá és Oppler Edgár további 
fogvatartását kívánják.

Vasárnap egyébként
a bonyolult csalási bűnügy vlzsgálóbirá- 
ját is kijelölték dr. Enyedy Róbert sze

mélyében.
I'nycdy vizsgálóbíró vasárnap délelőtt 
hozzákezdett az iratok tanulmányozásához, 
hogy ma, amikor maga elé vezetteti Opplert. 
már ismerje az ügyet és dönthessen a letar
tóztatott nagyvállalkozó további sorsáról.

után sem nyerte vissza eszméletét a hely
színen és igen súlyos állapotban szállították 
a Szent István-kórházba.

Vasárnap reggel rövid időre visszanyerte 
Szívós az eszméletét és elmondotta, hogy 

rablótámadás áldozata lett.
Hazafelé tartott lakására, miközben két Is
meretlen ember útját állotta, fölszólították, 
hogy adja át pénzét és értéktárgyait, majd 
amikor ő nem volt hajlandó eleget lenni 
fölszólitásuknak,

kemény tárggyal fejbesujtották és el
vették tőle mintegy három-négy pengő 

készpénzét.
Szívós felóra múlva ismét elvesztette esz
méletét és állapota továbbra is súlyos.

A rendőrség erélyes nyomozást indítóit 
az éjszakai rablótámadók kézrekeritéséért. 

—- Gyermekbolttest a temetőben. Baluton- 
füredről jelentik: özvegy Osváth Imréné va
sárnap délelőtt meglátogatta a református 
temetőben férje sírját, amelyen legnagyobb 
megdöbbenésére egy újszülött csecsemő 
holttestét találta beásva, úgyhogy csak kél 
kis lába látszott ki h sírból. Azonnal kihívta 
n csendőröket, akik erélyes nyomozás után 
megállapították, hogv Szalag Teréz szent- 
bégalai községbcli leány szégyenében ásta 
ott el törvénytelen leánygyermekéi. A csend
őrség a leányt letartóztatta, aki be is vallotta 
borzalmas tettét.

Női kalapok 
IcffölMÓhb bft-ttTfintAnftnAI VB ■ Klrt’v-Iit™ ti. 
váváriásl forrá»n vCOIIIUIIvllOl KaMru.valíremben

— Kitüntetések n rendőrségen. A főkapi
tányság rendörlisztikara és dclektivtestülcte 
vasárnap délelőtt meleg ünneplésben része
sítette Hetényi Imre dr. fökapilánvhelyei- 
test, a politikai nyomozófőcsoport kitűnő 
vezetőjét, akinek az államrendészeti szolgá
lat terén kiváló buzgalommal teljesített igen 
értékes szolgálatáért a kormányzó a 11- osz
tályú magyar érdemkereszthez a csillagot 
adományozta. Az ünneplésből kijutott a 
buzgó kötelcsségteljesilésért kitüntetett dr. 
Schmeinitzer József rcndőrtanácsosnnk, 
Zdeborszky Oszkár detcktivfőfolügyelőnek, 
Lábody Gyula detektivnek, akiknek a kor- 
mányzó újbóli elismerését tudtul adták, va
lamint fiain Péter, dr. llivcssy Jenő ós vitéz 
dr. Antal István deteklivfelügyelöknek, akik 
a detektivfőlelügyelői címet kapták. Számos 
gratulációval kerestek fel Szrubián Dezső 
dr. rendőrtanácsost, a sérülési osztály veze
tőjét Is, akit a kormányzó újbóli elismerés
ben részesített.

Original Gooílysar V/elf .. liltle-W
lórii, nöl ós gyermek

varrott cipők 
alkalmi eladása 
ÜC' h*he*etlen  olcsó árakon I 

Polacseh, tv.. Becsi-utca 2.
— Az Országos Közegészségügyi Egyesület 

közgyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta nz Or
szágos Közegészségügyi Egyesület rendes ési 
közgyűlését Gerléért Zsigmond dr egyetemi 
tanár elnöklete melleit. A nagy tetszéssel foga
dott elnöki megnyitó után Mcllp József dr. 
egyetemi magántanár a főtitkári jelentést ter
jesztette elő. majd megejtették a különböző 
szakosztályi választásokat s ezzel a közgyűlés 
véget ért.’

— A debreceni Iparteslillet viharos közgyű
lése. Debrecenből jelentik: Az itteni általános 
ipnrlestület vasárnap délelölt tartotta meg ez
évi közgyűlését, amely rendkívül viharos han
gulatban folyt le. A közgyűlés többsége nem 
szavazta meg a költségvetést som és igy egyelőre 
költségvetés nélkül vezetik az ipnrleslületet. Hl 
két bélen belül sem szavazzák meg a költség
vetést. <1 hatóság lesz kénytelen feloszlatni az 
tpartestületet.

— Kommunista szervezkedést leplezett le a 
debreceni rendőrség. Debrecenből jelen.Ik: A 
rendőrség tegnap nagyszabású kommunista 
szervezkedést leplezett I*.  Debrecen határában 
elfogtak egv fiatalombólt, akinél kommunista 
röpcédulákat t-döllak. A fiatalember kihntlg;.- 
Iá»n után tovább folyt a nyomozás és ennek 
során harminc gyanúsítottat vetlek őrire be, 
akiknek részletes kihallgatása ma kezdődik 
meg.

NOVOPiN
szénsavas fenyőfürdő-tabletta 40 fillér

— A papagáj elriasztotta a betörőket. Debrc-> 
vénből jelentik: ftuínyi Sándor régiségkercs. 
kedö üzletét vasárnapra s-rradó éjszaka feltör
ték. Alighogv a betörők lehatoltak az üzleti"-, 
egy hang szólnlt meg a sötét üzlet mélyéből: 
Vigyázz, látlak! A betörők erre rtnnylra meg- 
Ijedlek, hegy otthagyták zsúkmónvuknt ós el
menekültek. Kiderült, hogy Ivónyi betanított 
papagája kergette el a betörőké I.

— Szülői értekezlet nz L,kőiül belratáso'i 
ügyé ben. Minden tanév végén sok gondol és 
keserűséget okoznak a szülőknek azok nz é.v- 
röl-óvrc visszatérő mizériák, amelyek az isko
lai bciratáaok körül észlelhetők. Ezek elhárítás® 
érdekében Gát Jenő dr. országgyűlési képviselő 
flnöklésével kedden este 7 órakor szülői ói lé
keiktől tartanak a Lipótvárosi Demokrata 
Körben.

— Ne fürödjün Novnpin szénsavas fenyő- 
tabletta nélkül, mell újjáéled tőle. Ara 40filÍ<r.
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A Keresztrejtvény- 
Olimpiász X. heti 

50 dijának nyertesei;
k»re»zfrejl»én> Ónk megfejtői kólóit 

lóndékuknt ositoltuk széli 
gazdasági komposszt, 2 kötetben 
zest. ( »oi<onaj-uien 2. — t. 1 md 
Ikn Mugduskn. Budapest. Bórsi- 

iijzki Marost Miklós. Budapest, 
r- -dlvi-t » Vígszínházba Gáj 

a l — 4. 2 Teréz-
Andor. Budán

Hedllrii Né.'. 
,omag vrgv.y 

jegyet a Royal 
tej II -. 12. 

slpkc Bál. Bolyok. — 
Budapest. Tömó- 
tarlót dr. Popper 
ur József. Buda 

snrkadi Imre. Bu 
IIJ Rohrmniin Jó. 
ixorijegjTi Wlrk- 
ti. IS. I». I tr 
Budapest. Király- 

o.rhl Jóxsetné. 
GÉB harisnyát 

M. 1 doboz 
kbs.sl Bein. Alag. Árpád- 
un.íii i Orfeumba Scbniledt 
1-2 >. 14. fi tubus Diana-

„lerrsébet. Ilonséd-i.1 - 
EuuénlM, Budapest. 

Ildiniinn Imre, 
dlólúmpál S.-é- 
- 21. 1 doboz 

József. Miskolc. Vásártér-u. 2. - 
5 darab Mester-szappant Klet;

, llákiispiilofn, Szcn'inihólyi-iit I - V). 1 doboz 
ml ( . k( 1 .<lct gói>>n Lajos. Cegléd. Árpád 

I foiK< kondenzátort Németh Géni. Budapest 
ui j .12. 1 spol tszcniövcgvl Mikes Oltó. 

* po-tafiok II SS- Negyedévi előfizetést 
iij.d,' r.i fehérvári Gizella. Újpest. Szt. Gél 
Ki. ■ .14. I ("matt Vdo íd Pl.horsrki Jena.

Kísulsiálla. 14. I V ti vaövel III- ánríB Károly. 
Rudnp«st, Maidolnau 12. « I doboz t.adeau
.j.... i-.t Várnai Iró Baja Pulin. -I — 37. .. családi 

, K.dmn ni «-iil.'.i kai Sasndy Agmlon, Albertfalva.
I„ (,| M. I Huniba pitllowert Bn.rh Akosné. Buda- 
.*1.  Ncfelejl n 12. - S»- I f. "k. i ut .!v.invt Kéhll
Díván. Budapest. TOÍ'Z U 15. - 4«. 1 fénvk. pulnlvanM 
Farkas Elemér Budapest. Cgocsu-u. 11 41. I fénv
L rti\ air> i Helnprechf József. Budapest, bánvau. 10.

42 1 bronz riwltacloltól Kondor Aladár. Sátorait*  
ulhelz. Deák u i 43. « borotvapengét és 1 rúd

Popper Miklós. Albert Irsn. - 44. 1 zseb
Budapest. Eletnér-11. 22. -- 44. 
Ycs szappant Messlnger Imrén#, 

44 I Üveg k&lniv'zct és 1 
Pál. Budapest, Szinyci Mcrs • n 

Negyedévi előfizetést a Rádió- és totó 
Színi ik Mihály I- - <*.  I "'•*«  Vsiort 

Bork Adolfné. Budapest.
t G-iál Zoltán. Újpest. 

Sinlay Zoltán. Buda-

éknek az ajándékokat 
verteseket kérlök - 

dékok végett kedden.
■ Otörlökön. de b ak ■•■'bben pénteken délután 

és 6 óra kirótt szerkesztői égOnkben jelentkezni.
A HÉTFŐI NAPLÓ 

szerkesitősége.

FehérnemU-Uxem 
rh..r*ndS  s.űanygépekk 1. lelenleg is (íremben családi 
-lek mull riadó v,.' emberrel társulás >«'’*«**•  
Val.iMl „Biztos megélhetés" jeligére e lap kiadójába 

kérem. Telefon. 308- 96.

Sztrájkkal fenye
getőznek a budapesti 

szállító műnk ások
Május l-«'n srokallunul nagyarányú kői 

lőzködös lesz a fővárosban. A szállítóműn 
kasok most mozgalmat indítottak és a szál 
litóvállalkozóktól

fizetésemelést kérlek.
A vállalkozók az emelésbe nem egyezlek 
bele, mire a munkások május bére sztrájk
kal fenyegetőznek.

Andréka Károly főknpitányhelyetles, hét
főn délelőttre magához kérette a szállítási 
vállalkozók és munkások megbízottait és 

békésen Igyekszik elsimítani 
a munkaadók és munkavállalók vitáját.

CSAK HOLKAP. KEDDEN I
J érffnihaáruhárambnn mull évről visszamaradt remek 
mbisu. Ónom férfiöltönyök és felöltők minden nagy

— A megáradt Tiarába fulladt egy kisfiú. 
.*».•  epedről jelentik: Újszegednél a megáradt 
Tisza partjáról játék közben a vízbe esett Ko
vács János II éves tanúiéi, segítségére siettek. 
«lr a kisfiú elmerült n vízben.

Házasság. Dr. Bari Apóst és neje leánya 
Jrén és dr. Sraöó Imre budapesti orvos ideg- 
gyógyász vasárnap házasságot kötöttek.

— Repülőkatasztrófa két halottal. Zlin- 
bői jelentik: Az otrokovicei repülőtérről ma 
reggel egv pilótával és egy utassal felszál
lóit a Bnta-cóg egyik kétfedelű repülőgépe. 
A felszállás után a repülőgép eddig isme- 
télien okból n szárnytengely irányában 
megcsúszott, majd lezuhant a főidre és 
összetört Ugv 11 pilóta, mint az utas bele
halt sérüléseibe.

— A vonat elé vetette magát. Xagykám
zsáról jelentik Császár József 67 .éves nagy- 
téesei füldmive*  ma délután fél három óra
kor a nagyrécscl állomás közelében a Nagy
kanizsáról Budapest felé haladó személy
vonal elé vetette magát. A vonal kerekei 
összezúzták feiét és leszakították jobblábat, 
úgyhogy azonnal meghalt. Teliének oka 
családi viszálykodás.. I

— Angol eldadómüvéstnd a Közgazdasági 
Egyetemen. Kedden délután 6 ómkor a Tudó
in ány egyetem Közgazdasági karán (bejárni 
IV, Szerb utca ?.t ) angol előadómüvésznő, 
M/ss Olive llicks, Kundt Ernő dr professzor 
meghívására eredeti angol költeményeket ad 
elő és klasszikus müvekből fog szavalni. Al 
előadás nz egyetem aulájában lesz, vendégeket 
szívesen látnak, sem belépődíj sem ruhatári 
díj nincs.

Egészségem helyreállt és nincs aka
dálya, hogy a biróság rendelkezésére 
álljak — irta Eszterházy Tamás gróf 

a törvényszékhez
Elkészült a gróf vagyon! státuszáról szóló szakértő! jelentés

A XVatzdorf Kanrád báró elkn folyó bűn 
ügyben érdekes fordulat következett be most 
Többnapos izgalmas tárgyalás ulán tudvalé
vőén a biróság elnapolta a főlárgyalásl. mert 
a per koronatanúja és sértettje, Eszterházy Ta
más gróf nem jelent meg. ügyvédje azzal inén 
tette ki távolmaradását, bogi- a gróf beteg.

Értesülésünk szerint Eszterházy Tamás gróf 
most

beadványt intézett a bírósághoz.
s ebben közli, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy 
tanúvallomást tehessen ebben az ügyben s meg 
fog jelenni a biróság előtt.

— Egészségi állapotom teljesen helyre
állt éi semmi ukudálya nincsen annak, 
hogy a fötárgyaláson meg n« jelenhessek 

s tanúvallomást ne tegyek.
Erről tisztelettel értesítem a tekintetes királyi 
törvényszéket — irta Eszterházy Tamás bead
ványában.

A büntető törvényszék Várady—Brenner ta
nácsa

május 15 éré tűzi ki a főtárgyalást, 
amelyen a grófot ki fogja hallgatni. Észtethazy

— Premier nz Operaházban. Vasárnap 
este mulatták be az Operaházban Kodály 
Zoltán uj dnljátékát a „Székely fonói '. A 
nem túlságoson nagyszámú, de annál leik-1 
sebb közönség meleg szeretettel fogadta az 
uj müvet. Kodály műve elölt Haydn kis 
vigoperája a ..Patikus" került színre — 
ugyancsak meleg sikerrel.

— Gázmérgezésben meghalt a fürdőkád
ban egy tisztviselő. Vasárnap este, titokza
tos halálesetet fedeztek fel a Károly-körut 
10. számú házban. Kugler Rezső 25 éves 
pénztári tisztviselőt hozzátartozói a fürdő
kádban eszméletlen állapotban találták. Ki
hívták a mentőket, azonban a mentők inár 
nem tudlak segíteni, n fiatal tisztviselő meg
halt. A fürdőszobában megáll.ipilották, hogy 
az nutogejzer gázcsapja nyitva volt. A rend
őrség megindította a nyomozást, hogy váj
jon véletlen baleset, vagy pedig öngyilkos
ság áldozata letle-e Kugler Rezső. Holttestét 
a törvényszéki orvostani intézetbe szállí
tották.

— Újabb 50.000 dollár a Llndberg-béby 
megtalálójának. Ncinyorkból jelentik: Az 
elhurcolt Lindbergh-béhy felkutatására a 
vezető amerikai lapok újabb akciót indítot
tak. Három nagy lap 50.000 dolláros díjat 
tűzött ki jutalmul annak, aki az elrabolt 
gyermeket feltalálja. A Chicago Tribüné, a 
Nem York Neuts és a Dctroit Mirror vasár
napi számukban bejelentették az uj jutal
mat.

Felakasztotta magát, mert elmulatta ko- 
lovát. Szegedről jelentik: Pcplógó János

il éves ahólanyai gazda a szegedi vásáron ma
lacokat adott el. A pénzt elmulatta, ittas fővel 
eladta kocsijál-lovát és ezt a pénzt is elilta. 
Kijózanodása ulán hazament és felakasztotta 
magát. Holtan találtak rá.

— Frontharcos felvonulások. A Független 
Frontharcos Perley párt elnöksége a budapesti 
rendőrfőkapilánysógtól engedélyt kért arra, 
liogy május 8 tói vasárnaponként revíziós tün
tető felvonulást rendezhessen. A felvonulás 
tárt katonai oszlopokban a Szabadság-térről 
történik. Indulás minden alkalommal az or- 
czágzászlótól délelöít 11 órakor.

— Érettségi találkozó. Felkérjük az 1912. 
!vben a debreceni felsőkereskedelmi iskolában 
Tcflségizclt osztálytársainkat, hogy 20 éves 
'•reltségi talólkozónk előkészítése ségett pontos 
'irnüket sürgősen közöljék. Kontsek Lászlóval, 
Debrecen.

— Betiltott bcszámológyülés. Kiskőrösről le- 
entik: Mcská Zoltán vasárnap heszámológyülést 
ikart tartani kerülete székhelyén, Kiskőrösön, 
i retőfi-szobor elölt. Bejelentette azt is, hogy 
i gyűlésen felszólalnak Erdélyi Aladár cs 
’ilein Antal országgyűlési képviselők is. A fő- 
(zolgabiró csupán zárt helyiségben tartandó 
tyülésl engedélyezett azzal, hogy nron csak 
Vcská Zoltán beszélhet, a képviselők nem. 
Ucská erre elállolt a gyűlés megtartásától, 
’llcnben megjelent Kicin Antal kíséretében a 
'iR/dnkör székházavnló gyűlésén, amelyben ö is, 
Klcin Antal i*  felszólaltak és kifejtették, hogy 
Miért léplek ki nz egységes pártból. A székház- 
ívnlás után diszehéd ' volt, melyen ugyancsak 
'elszőlnllok. I.ucza János, a Gazdakör elnöke, 
cöszönte meg a képviselőknek az ünnepségen 
roló részvételt és a kerület bizalmáról biztosi
oltók Meská Zoltánt.

— Megalakult a Magyar Okleveles Gazdák 
Drszágos Egyesülete. Vasárnap délelőtt tartotta 
alakuló közgyűlését Csury Jenő dr. elnöklésé- 
vcl a Magyar Okleveles Gazdák Országos Egye
sülete. Mint nz alakuló gyűlésen kifejtették, nz 
egyesület hivatása lesz, nz összes okleveles gaz- 
rlíikat magába tömöríteni. Ezután megválasztot
ták a tisztikart. Elnökké Csury Jenő dr.-t vá
lasztották meg és táviratilag üdvözölték a Kor 
mányzát. Purgly Emil földmivelésügyi minisz
tert és Somssich László grófot, az OMGE el
nökét.

— A Magyar Királyi Folyam- és Trngcrhajó 
r.ásl Rt. első szcinélvhnjója Budapestről Wienbe 
április .50 ár. Wlenhöl Riidapcstrc május 3-án 
indul. Budapest Eötvöa-térről a hajó minden 
hétfőn, rsütörtökön és szombaton 18 órakor 
indul, visszafelé pcd.g Wien Reichsbrilcke állo
másról kedden, csülórlukön és szombaton 
8.30 órakor

Watzdorlf.il előreláthatóan szembesíteni is 
fogják s igv rendkívül izgalmasnak ígérkezik a 
főtárgyalás, amely már Ítélettel zárul le, te
kintve, hogy a többi tanút már kihallgatták és 
a bíróság a bizonyítást a legnagyobb körülte
kintéssel folytatta le.

Itt említjük meg azt az érdekes információn
kat, hogy

Eszlerházv Tamás gróf vagyoni státusáról 
elkészült a végleges jelentés.

A gróf vagyoni viszonyait tudvalévőén szakér
tőkkel vizsgáltatta felül s ez n vizsgálat most 
fejeződött be. A részletes szakvélemény adatai 
szerint

Eszterházy Tamás grófnak körülbelül húsz
millió pengő vagyona van és ezt a 
tékeny nagy vagyont összesen nyolcmillió 

adósság terheli.
úgyhogy a gráf vagyona teljesen aktív. A szak- 
véíeménv részletesen kidolgozta az adósságok 
törlesztésének a módozatait, úgyhogy most 
Eszterházy Tamás gráf vagyoni ügyeit végkép 
pen rendezik.  

— Klslklott a szibériai expressz. Moszkvából 
jelen ik: A Leningrad és Novoszibirszk közölt 
közlekedő szibériai expressz Szverdlovszk kö
zeiében kisiklott. A vonal öt kocsija és mozdo
nya súlyosan megrongálódott. Eddig nem si
került megállapítani, cselt-c kár emberéletben 
is. A vonat forgalmat 12 órára beszüntették.

— A vonat elé vetette magát. Keszthelyről 
jelentik: Vasárnap délután a Nagykanizsáról
Budapest felé robogó vonat mozdonya elé ve
tette magái Császár József hatvanéves nagy- 
ré.csei gazdálkodó. A vonatvezetö nyomban 
megállította a vonatot. azonban már csak r 
teljesen összeroncsolt hullát tudták kiszedni a 
sínek a’ól. Tarisznyájában két liter bort és egy 
búcsúlevelet találtak, amelyben bejelenti, hogy 
önként megy a halálba.

— Berúgott a szőlőhegyen és befulladt a 
homokba. Nagykanizsáról jelentik: Gödör Antal 
lesenretomaji gazdálkodó a szőlőhegyen alapo
san berúgott. Hazafelé menve, elesett. Az esés 
után nem tudott fölkelni a földről és úgyszól
ván megfulladt a homokban, ahová esés köz
ben a feje belefurődotl.

— Jobban van az öngyilkos tőzsde*.  Léderer 
Sándor tönkrement tőzsdebizományos a tragi- 
kiisvégü flaiós-utcai családi dráma öngyilkos 
hőse súlyos sebével a Ró Arii-kórházban fekszik 
Léderer már tnl van az életveszélyen s bár a 
nigv vérveszteségtől még mindig rendkívül 
gi enge, orvosai szerint pár nap múlva már cl is 
hagyhatja a kórházat.

— Segédházfelügyeiők gyűlése. Vasárnap dél- 
után tartotta évi közgyűlését a Segédházfcl- 
ügyelők Egyesülete. Pollitrer Arnold elnöki 
megnyitója után Kovák Pál ügi’vezetö titkár 
részletesen beszámolt a segédházfeliigyelök Jog
viszonyait szabályozó rendeletről. Majd megej
tették a tisztujilásl és végül elnöki zárszóval 
befejeződött a közgyűlés.

— Kútba ugrott egy 72 éves matróna. Va
sárnap délelőtt Pesterzsébeten, a Vig-utca 46. 
szánni házban Máté Jmréné 72 éves háztartásbeli 
nő nz udvaron levő kútba vetette magát. A 
házbelick észrevették, segítségére siettek. A 
tűzoltók segítségét is igénybevették és sike
rült is Máté Imrénél kivenni a kulből. — 
A mentők a Rókus-kórházba szállították 
nz életunt matrónát, aki elmondotta, hogy 
anyagi gondjai miatt akart megválni az élettől.

— Mozgalom az Orvosszttvetség elnöki tiszt
ségének betöltésére. Vasárnap folyamán meg
alakult a pénztári és pénztárakon kívül álló ne
ves orvosokból egy bizottság, amely hétfőn dél
után hat órasor az Országos Orvosszövetség 
olvasótermében alakuló ülést tart. A bizottság 
feladata, hogy Csillérv Andrást rábírják arra, 
hogy vállalja az Orvosszövetség elnöki tisztségét.

— Izgalmas éjszakai hajsza után betörőban- 
dút fogtak a Szabolcs-utcában. Vasórnapra vir
radó éjszaka a Szabolcs-utcában szolgálatot tel- 
jesitö rendőr észrevette, hogy a Kohn Szerén- 
fele divatáruüzletből bőröndökkel megrako
dott három fiatalember osont ki. Nyomban látta, 
hogy betörők, s útjukat állta. A betörök eldob
ták bőröndjüket és futásnak eredtek. A rendőr 
sipjelzésére még egy közeli őrszem sietett oda. 
A rendőrök üldözőbe vették és izgalmas hajsza 
után elfogták a betörőket. A főkapitányságra kí
sértek őket, ahol kiderült, hogv az egyik Webcr 
Sándor napszámos, a másik Kravero Béla nap
számos. n harmadik pedig Stavonka János ko
csis. Beismerték, hogy az utóbbi időben több 
betörést követtek cl és ők fosztották ki a mi
nap Türk Géza divatórukeieskedő Erzsébet ki- 
rályné-uli boltjai, ahová rövid idő alall két
szer is betörtek. A rendőrség letartóztatta a há
rom betörőt.

— Hirtelen meghalt az utcán. Nagy rjadalom 
támadt vasárnap este a Kertész utca 41. számú 
ház előtt Egy idős ember esett össze az utcán. 
\ kihívott mentők már csak a beállott halált 
konstatálhatták. Megállapították, hogy szivszél- 
hiidés ölte meg. A zsebében talált iratokból 
kiderült, hogy Gross Dezső, 60 éves bádogos
mesterrel nzonos.

— Filléres gyors Szegeden. Szegedről Jelen
tik: Vasárnap 2 Filléres gyors 3000 budapesti 
vendéget hozott Szegedre. A vendégek között 
volt a Szent Gellért-zarándokcsoport. amelynek 
tagjai körmenetben vonultak a Fogadalmi 
templomba. Itt Glattfeldcr Gyula püspök ünne
pélyes szentmisét celebrált. Á vendégek ezután 
a vóros nevezetességeit tekintették meg.

Dr.FflWES^y^
KákocsEutsiri. G Rókuml mmbu

— Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalan, 
súgnál, szorulásnál, fölfúvódásnál, gyomor
égésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlok
fájásnál, hányingernél 1—2 pohár természe- 
les „Ferenc József" keserűvíz alaposan ki
tisztítja az emésztőutakat. Közkórházi jelen- 
lésekben olvassuk, hogy a Ferenc József- 
vizet még a fekvő betegek is nagyon szí
vesen isszák és általánosan dicsérik. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható*

Tánc az ájulásig 
a táncolimpiászon
Ma hirdetik ki az első 

eredményeket
Szombat este mérsékelt érdeklődés mel

lett. kissé lassú tempóban indult a Magyar 
Artista Egyesület által rendezett nemzetközi 
láncolimpiász,

vasárnap azonban teljes mértékben ki
alakult a verseny képe.

A tegnapi selejtező elődöntők után ma már 
valóban kitűnő táncosok indultak a döntő 
küzdelemre az amatőrök között is.

A BcAefow-cirkusz zsúfolt nézőtere lelke
sen tapsolt egy-egy esélyesebbnek. Éjszaka 
pedig

oly túlfűtött volt uz izgalom, hogy egy 
fekete estélyiruliás nő a Beketow-cir 
busz „parkettjén" a rumbaverseny 

alatt elájult.
A zene azért tovább szólt és egy pohár friss 
viz után a hölgy újra kezdte eíölröl az ege- 
szét. A professzionista versenyzők között 
nagy feltűnést kellett

egy rendkívül elegáns spanyol láncos
pár — mindkettő férfi.

Oly sok volt a benevezés s a zsűrinek oly 
nagy munkája akadt, hogy az első eredmé
nyeket hétfőn hirdethetik csak ki.

— Uj terv a háborús adósságok rendező, 
sére. Washingtonból jelentik: Politikai és 
pénzügyi körökben nagy feltűnést kelteit 
Leuzinson szenátor nagyszabású tervezete a 
háborús adósságok rendezéséről. A szená
tor, aki Borah szenátor legszűkebb baráti 
köréhez tartozik, annakidején tevékeny 
részt vett a Kellogg-pakhim kidolgozásában. 
.A Lewinson-terv nyomtatásban is megje
lent és jelenleg a legkiválóbb politikusok 
és a pénzügyi élet vezetői behatóan tanul
mányozzák. A Lcivinson-terv alapgondo
lata, hogy a fizetésképtelenné vált adóssal 
a hitelezőknek szolidárisán kell eljúrniok.' ’

HYPEROL SZftJVIZTIlBLfnA
IDEÁLIS SZÁJ- 4$ TOROKFERTÖTLENITÖ!

O A Magyar Általános Kőszénbánya Bt- 
közgyűlése tudomásul vette az igazgatóságnak 
a közgyűlés elé terjesztett évi jelentését és jó
váhagyta a zárószámadósokat, amelyek — a 
szokásos leírások után — az előző évi nyere- 
ségátllo/.atallal együtt 5.375.004,54 pengő (1930- 
bán 11,014.002.12 pengő) tiszta nyereséget mu
tatnak ki. Osztalékként az 1931. évre részvm 
nyenként huszonnégy pengő (tavaly -harminc
két pengő fog kifizettetni, mig a fennmaradó 
81.242.31 (85 275.47) uj számlára vezettetik elő. 
Az osztalékszelvények április 25-től kezdődően 
kerülnek beváltásra. Az igazgatóság tágjává 
Hellók Gyula újból megválasztatott A te>• 
ügyclőbizottságba a közgyűlés Körmcndy Ékes 
Lajost és báró Radvánszky Albertét vnlnszlotti 
meg. A közgyűlést követő igazgatósági ülésben 
elnökké dr. Berzeviczy Albert b t. t.. felsőházi 
tag, nlcinökökké Bistcghi Rudolf és Vida Jenő 
felsőházi tag, vezérigazgató újból megválasz
tattak.
0 A Magyar Pamutipar Rt. igazgatósága ápri

lis 22-én tartott ülésén elhatározta, hogy a köz
gyűlésnek javasolni fogja 740.165.89 pengő 
nyereségből 428.916.06 pengő értékcsökkenési 
leirAs után részvényenként 3 pengő (tavaly ■> 
pengői osztaléknak 1932 május 4-tól 
való kifizetését. A szelvények a Magyar Álta
lános Hitelbank, Budapest, pénztáránál kerül
nek beváltásra.
A kere*«1rrttvény-o1lmpláax  VI. dlfa'

5 lánou bronz eöéfllöcsilitír
idja Bán Aladár catllárgyár, Andráwyntjl«.

- Kern) turl.tahajól indít a MFTR v«»ár- On«J-
napokon. A turislkknak és mindazoknok. akik '.a8"r ■*,  
iinneimanokon minél korábban szeretnének hajóval «i 
Jutni n Budapest feletti, természeti azépségekben fla-'isB 
Duna-szakasz mellett fekvő heayek közé, a strandtur- 
dőkbe és Odfllöhelvekre, réíi vágva valósul r"ert.8’*„ , 
hogy a MFTR május elsejétől kezdve vasár, és Önnel - 
napokon reggel 6 órakor Rudapest-Eötvös-térről tiirista- 
hajó néven különféléim indít. Ez a hajó a Pé'«'Jé' 
és Római-türdő állomás érintésével a Duna főM«}’’n 
haladva Vácot 8. Visegrádot 9. Nagymarost 9 ,
möst 0.35 Szobnt 9.5 órakor éri el, tehát a turisták 
kirándulón.mtokra kellő időben kiérkeznek, hogv eai»r- 
napos furát tehessenek. A turlstahajó Esztergomba >1 
órakor érkezik. A turislahajón egy osztály van és eg>- 
séges menettérti jeggyel lehet utazni, amelynek ara y- 
tekedik a filléres gyorsvonatéval és pedig a budapest— 
eszteraoml vonni bármely állomásáról bármely állomásra 
oda-vUMi való utazásra 1 pengő 80 fillér. A hajón ki
tűnő vendéglő ^ndoskodlk az utazóközönség olcsó e» 
jó ellátásáról. A turlstahalő létesítésével a MFTR ujbó 
tantijeiét adja annak, hogv a közönség igényeit minél 
jobban kielégíteni kívánja és minél több lehetősége’ 
akar nyújtani a /óvárosi közönségnek a halón való 
utazás Kellemességeinek élvezésére Is,

— legolcsóbb n Sladlrr-sodrony. Teréz-krt. 43-

Zálogcédulát,
• aranyat, eaQatAt, brilllánsot hihetetlen magas áron

vcazck. lváncsica eksterüzleL Rákóczi-ut 9. azátu

Watzdorlf.il
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zl\HÁZ-HOZI
A nagy romantikus költő 

és az illúziók nélküli szépasszony 
Molnár Ferenc elmondja, hogyan dolgozott és küzdött Darvas Lili 

mindenféle menedzser nélkül, mig a Burgtheater tagja lett
A Neues Wiener Journal vasárnapi szá

mában feltűnően érdekes cikk fogalkozik 
Darvas Lilivel, aki ebben a pillanatban a 
csáazdrváros legérdekesebb színházi alakja. 
Hóig besaéj mindenki, interjú interjú után 
jelenik meg, de

a magyar színésznő igen rossz interjú
alany.

Darvas Lili nem tartja érdekesnek életét, en
nek fordulatos és gazdag eseményeit, két-há- 
rom szóban reflektál csak azokra a művészi 
eseményekre, amelyek életét a világ reflek
tora elé exponálták.

Ami a legritkább eset, most Molnár Ferenc 
szól bele abba a beszélgetésbe, amely Dar
vas Lili és az interjúvoló között sehogy sem 
akart megindulni. Molnár feltűnően érdekes 
nyilatkozata, amelyet feleségéről és felesége 
nevében tett, a következő:

— Darvas Lili, — kezdte —- a háború 
utáni nemzedék gyermeke. Ezek a fiatal em
berek nem romantikusak és mindenekelőtt 
mindent illúzió nélkül csinálnak. Még akkor 
is illuziómentesek. ha véletlenül színházi pá
lyára mennek. Ismerik az öreg mesét a 
,,színházi hercegnőkről", ők maguk azonban 
nem akarnak ezek lenni. Nem ábrándoznak 
arról, hogy a karrier teteje az, hogy lovaikat 
kifogják kocsijukból esténként, nem hisznek 
többé abban a dicsőségben, amely az égből 
pottyan. Ök csak olyan sikerben hisznek. 
mmelyért keményen meg kell dolgozni és 
éppen eiért sikerül nekik minden, meri 
nincs miből kiábrándulnak. Jól tudják, 
hogy az élet szakadatlan küzdelmek soro
zata és nincs már többé az a színházi ked
venc, akinek egyszer valami sikerül és 
azután mindig ennek a sikernek fényében 
fürödhetik. Ma a közönség szeszélyes.

Minden egyes színházi percért kemény 
munkával, nagy felkészültséggel kell 
megküzdenie. Nincs már többé korlát
lan hitele a legnagyobb művészeknek 
sem. Ha sikert akar, akkor ezért ismé

telten meg kell dolgoznia.
....—P1Í.YQ!, a. njai fiatalság nem szenti

A színpad Don Jüanja az — életben
Egy tüstbement jegyesség története

Szombaton este az Operaház színpadán a 
Don Juan került színre. Mozart halhatatlan 
remekműve azonban ezúttal a benne éneklő 
férfitőszereplők néhány nappal ezelőtt lezajlott 
afférjából kifolyólag különös aktualitást nyert. 
Megint bebizonyosodott, hogy nem a színpad 
világa kopirozza az életei, hanem fordítva. Az 
élet, hu nem is minden részletében és nem is 
oly súlyosan tragikus epizódokkal, do mégis 
leutánozta Mozart operáját. Igaz, hogy az eset 
fiatal hősének volt alkalma Mozart operáját 
alaposan megismerni, hiszen énekesi pályájá
nak legértékesebb sikerét tavaly éppen ennek 
az operónak a főszerepében aratta. Az Opera
ház szlnészlársalgójában napok óta egyébről 
se folyik h szó, mint erről az ügyről, amelynek 
szenvedő hőse iránt, egy 17 évps fiatal, de 
máris súlyosan

csalódott urlleány 
iránt fordul a rokonszenv minden megnyilvá
nulása. De lássuk a történetet . . .

A hős — nevezzük Don Juan-nak — fiatal 
lehetséges énekes, akinek mindenki szép jövőt

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfőt műsora:

M. KIR. OPERAHAZ- Filharmóniái hangverseny Gi«) 
NEMZETI SZÍNHÁZI Nők barátja CVÍ8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Egv kis senki (8) 
VÍGSZÍNHÁZ; MtKósugix asszony iraíTkja (8). 
FŐVÁROS! OPERETTSZÍNHÁZI Scibill (8). 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ; Tűzmadár '«> 
KIRÁLY SZÍNHÁZ; Angyalt vettem feleségül (8). 
AN'pRASSY VTI SZIKH Ul JJusiár Pufi vendégjátéka W>. 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Salunon. Dóikat (9>. 
ÜETHLENTÉRI SZÍNPAD: Kacagó mö*or  («. «)■ 
KOMÉDIA ORFUMi Roll bucsuMlépte (%0). 
BTEINHARIiT KIM’Alh As éjjeli portás f549).
KOVÁK URFEl Mi Tropikus expraaw 0.

A mai gázsiredukciós, szomorú világra 
annyira jellemző botrány játszódott le teg
nap a Nemzeti Színház egyik férfi öltözőjé
ben, ahól h színház egyik takarítónője eré
lyes szavakkal támadt rá at egyik tehetsé
ges fiatal színészre, E« a színész nagy meg 
uorultságában, mivel redukált fizetését az 
adósságai már megemésztenék, hat pengő 
kölesiinérl fordult a takarítónőhöz, aki bt| 
sás borravaló reményében „folyósította" is 
*1 összeget. Sajnos, nz Ifjú színész nem tudta 
terminusra visszaadni n kölcsönt és egyre

mentális, nem romantikus többé, nem is kí
vánják vissza azokat az időket, amikor a 
művészeknek állítólag minden ..könnyebben 
sikerült". A fiatalság felveszi a küzdelmet, 
lelkesedéssel, de minden illúzió nélkül. így 
került Darvas Lili a színházhoz Nem a „szép 
életet" akarta, hanem a maga számára ne
hezítette meg a siker útját, amennyire csak 
lehetett. Tizenhat éves volt, amikor először 
egy müíedvelőelőadáson a közönség elé lé
pett. Tetszett és sikere vöt. De tudta, hogv 
ez csak azt jelenti, hogy még nagyobb si
kerekre kell törekednie és ennek elérésére 
nem elég egy kedves arcocska, egy csinos, 
mondain alak és a szép ruha és az olyan 
„kis kalandok", amelyekről „a város be
szél". A város ma csak arról az eredmény
ről beszél, amelyet valaki elért.

— Darvas Lili Budapesten a nagy szín
padokon is hamarosan nagy sikereket ért el 
De ez sem elégítette ki. Mint magyar szí
nésznő, egy kis országnak szülöttje csak 
szűk koriólok között mozoghatott. Tehát mi 
a legkézenfekvőbb: mint művészetének na
gyobb területet keresni és ezért lett Darvas 
Lili német színésznő. Elölről kezdett Német 
országban mindent, úgy mint tizenhatéves 
korában odahaza. Tudta, hogy az élet nem 
játék, az élet kemény, kegyetlen és éppen 
ezért szereti az élet küzdelmeit. Keresztül
törte magát az idegen nyelv akadályain,

nem bízott a szerencsében, mert az a te
hetségtelenek és a lusták talizmánja.

Darvas Lili nem romantikus, hanem erő.*.  
akaratú és éppen ezért valószínű, hogy si
kerre viszi célkitűzéseit.

— Szerencse nélkül, légvárak nélkül, ro
mantika nélkül s olyan barátok nélkül, akik 
..könnyűvé szokták tenni" az utat, fogj? 
megcsinálni a karrierjét. Neki nincs srükségi 
menedzserre, legfeljebb akkor, ha — interjút 
kell adnia, amikor elvégre is nem c$cl> 
kednl, hanem csak beszélni kell. Ez nem n 
mai fiatalok metierje. A szavakkal való játé
kot átengedi nekünk, romantikusoknak — 
de cselekedni, dolgozni, küzdeni, előretörni 
tehát: élni, ők tudnak!

jósolt, évek óla szívesen látott vendége volt 
egyik kollegája uriházának. A ház leánya — 
nevezzük Donna Anná-nak — végtelenül ked
ves és bájos, müveit fiatal urileány. A fiatalok, 
akiket a leány szüleinek társaságában minde
nütt együtt lehetőit látni, kitünően megértették 
egymást, úgyhogy

mindenki jegyeseknek könyvelte el őket. 
Annál nagyobb volt a szülők meglepetése, ml 
kov néhány nappal ezelőtt Don Juan 

hűtlen lett Donna Annájához 
és bejelentette, hogy eljegyezte magát. A leány 
apia — nevezzük az opera szerint Comthur- 
nak — akit a színpadról i« temp^ramenhimo*  
embernek ősnier a közönség, n^m ugvan mint 
a színpadi Comthur tőrrel a kezében, de 

nem Is fegyvertelenül, 
erőteljes tenorban utasította ki Don Jüant há
zából.

Don Juan jövendőbeli Donna Elvirája, aki 
egyébként szintén muzsikus (gordonka mfl 
vésznő, egy igen jómódú belvárosi nőiniha- 
kereskedő egyetlen leánya.

halasztotta ígérete beváltását, míg végre a 
türelmét vesztett takarítónő hatalmas bot
rányt rögtönzött öltözőjében. Természetes 
hogy ez nem maradhatott titokban, ügy
halljuk, hogy a fiatal szinész anyagi egyen
súlyának helyreállítása végett a nagyobb- 
flzetésü tagok körében mozgalom indult 
meg.

★

pártos Gusztáv, az Andrássy-uti Színházban 
kísérteties hűséggel támasztotta életre a béke 
két legérdekesebb figuráját: Ny árny Antall ét. 
Sajó Gézát, Maszkban, előadási modorban, sőt 
hangban is tökéletes figurát produkált.

Nyáray Antalhoz — mondja Pártos — 
régi, ifjúkort emlékek fűznek. Székesfehér
várott inasa voltam a drága vén bohémnak, 
cipő/ét pucoltam, takarítottam rá, — de ö tani 
lőtt a színészetre. Természetes, hu hasonlítok 
hozzá, Első gázsimból egy éure kifizettem a hit
községnél a drága jó Nyáray Tini sírjának 
karbantartását.

A színházt ankét tehát lezajlott s Ismét 
elvben hozzájárultak anhor, hogy segítsenek a 
hatóságok a színházak nyomorúságán. Különö
sen I.amotte tanácsnok, • fővárosi hlrdetőlroda 
vezetője jött nagy felkészültséggel erre az an
kétre és bebizonyította, miután huszonöt más 
állam hirdetéseit (elsorolta, hogy Budapesten a 
fővárosi hirdetések aránylag olcsók. Mikor ké

szen volt a felsorolással, ■ Csortos csendesen 
közbeszólt;

— És Tarnopolban mennyi a pKkátragasr 
Iáé dija? ...

*
Nagy veszekedés volt e héten Törzs Jenő 

miatt a Vígszínház és a Király Szinház kő 
zött. Törzs játssza ugyanis a Király Színház 
újdonságának férfifőszerepét. A Vígszínház 
azonban -nem volt hajlandó engedélyezni ezt 
n vendégjátékot és hivatkozott arra, hogy a 
jövő héten egyszer az Angliai Erzsébet kerül 
színre, amelyben Törzs jelentős szerepel ját
szik. A nehézségeket végre áthidalták úgy. 
hogy ezen az egy estén a Király Színházban 
Just Gyula fogja játszani az Angyalt vettem 
feleségül cimü vígjáték férfi főszerepéi 
Törzs helvett.

*
Svéd Sándor, a magyar királyi Operaház 

kitűnő fiatal művésze eljegyezte Radó 
Magda Ismert és kitűnő gordonkaművész 
nőt, aki egy belvárosi nőiruhakereakedő 
leánya.

*
Vasárnap délután a fiókost Sxidi-isknla nö 

vendékei Dietrichni Papp Júlia igazgatnóő be
tanításában igen jó előadásban játszották el a 
Sárga liliom cimfí darabot A vizsgaelőadóson 
számos kitűnő, értékes fiatal szinész Hint ki. 
akik közűt Lázár Máriát, Lehel Piroskát, Hor 
kay Lászlót, Zenfay Károlyt, hnjor Lászlót és 
Szabó Sándort dicsérjük.

★
Ferenezy Károly, a Városi Színház volt 

igazgatója, nemcsak a városaal pereskedik, 
hanem úgyszólván füvel-fával. A színház 
bukása után megrohanták • hitelezők. így 
történt az, hogy hosszú pereskedés után 
tizennyolc ttgvvéd jelent meg az egyik nap 
délutánján a Váci-ut 18. számú lakása előtt, 
hogy elárverezzék a lefoglalt bútorokat. Az 
ügyvédeket és a végrehajtókat azonban az 
utóbbi időben mindjobban szokásossá váló 
poént fogadta: az ajtón ott lógott a fertőt
lenítő intézet piros cédulája ezekkel a sza
vakkal: „Itt ciánosnak, belépni tilos és élet
veszélyes." A halálfejes csontokkal illusztrált 
szöveg, bár a ciánozásról a házmester sem
mit se tudott, megtette hatását, a tizennyolc 
ügyvéd és végrehajtó sürgősen eltávozol!. 
Málus 12-ig, a legközelebbi árverési dátumig, 
tehát nyugodtan alhat „rovartalanltott" la
kásában Ferenezy.

★

Tndig Ottó, a Toroekói menyasszony egy
szerre híressé vált szerzője, vasárnap este 
Berlinbe utazott. Ezeket mondja:

— Pénteken van a Deutsches Künstler- 
theaterben a Toroekói menyasszony pre
mierje. Tamowskv színháza rendkívül nagy 
szeretettel és parádés szereposztással készül 
a darabra. Természetesen boldogan megyek 
ki Berlinbe, hogy a rendezőnek az utolsó 
napokban segítségére legyek.

♦
Kabos Gyuláról, a Bécshen vendégsze

replő kitűnő komikusról érdekes hírek ér
keznek. Kaboa Gyulának oly nagy sikere 
van a Theater dér Komlkerben, hogy több 
berlini színigazgató nézte meg a magyar 
színész első németnyelvű vendégjátékát. Az 
eredményt egy rövid sürgöny jelzi, amelyet 
c sorok írójának küldött.

„Májusra és őszre Berlinbe 
szerződtem, színpadon és fil
men fogok játszón 1°,

Tehát ismét egy kitűnő mapvur színész 
Indult el külföldön a nagy karrier utján.

★

Pernyertes Iftt fforti Sándor színész a Fő
városi Operellsiinházzal szemben. Ez a szín
ház, — mint a Hétfői Napló megírta —■ az
zal az indokkal, hogy Horti Sándor nem a 
legkedvezőbben nyilatkozott a színház igaz
gatójáról é.s primadonnájáról, egyszerűen 
jelére redukálta a gázsiját. 4 különös bün
tetés ellen panasszal élt a szinész. Érdekes, 
hogy az Opercttszinház erre a perre nem 
kapott színigazgatót, mint bírót. Végül is el
vesztette a pert és a bíróság a teljes gázsi 
fizetésére kötelezte a színigazgatót, A per te
hát eldöntötte azt az elvi igazságot, hogy a 
színigazgató nem sújthat anyagi büntetéssel 
senkit, ha nincs róla jó véleménnyel. 4 
dolatszabadságot tehát még a szinltúzaknál 
is elismerik.

*
Hálást Imre, a Meddig lóg szerelni? cloiii 

nagysikerű vígjáték kitűnő flstrl szerzője c 
héten uj darabjával a Művész-Színházban ke
rül szilire, a következőket mondja;

— A „Lányok és fiuk", anjlnl a elmből h 
sejthető, a mai flata’«ok életéről, szerelméről 
szól. Eredetileg ez volt a elme: „Akik m*  
teszik", ami még többet árult volna el: hogy 
azokról a lányokról írtam darabot, — akik 
megteszik. A darabomban csak Ilyen lányok 
szerepelnek. Nem szerelném, ha félreértenének, 
egy szóval sem akarom azt mondani, hogy 
ma minden Mny Ilyen", De: a löbblekről, a 
szondákról, a nalva-tlpusokról annyit Irtok, 
ezekről pedig olyan keveset, akkor Is többnyire 
olyan hamisan, hogy engem most csak ezek 
érdekeltek. A darab műfajára nézve: vidám 
pesti életkép. A szinlap Igy jelzi: tizenegy kép 
a pesti •térelemről, A képek színhelyei: dana
parti résziét a esónakházná\ .sétány a szigeten, 

egy wcekend-szálloda két szobája keresztmet
szetben, pesti hónaposszoba, a szigeti lejcsar
nok. A darabom főszereplői mind flatalembe*  
rek. Ereket a szerepeket egy sereg aranyos, 
kedves, friss, hatni tehetség játssza: bennük 
san minden reményem.

♦
Az Otthon-kör regény pályázatának idei győz

tesei a színházi újságírók köréből kerültek ki. 
Az egyik Thury Lajos, egy napilap kitűnő szín
házi referense, a másik Lóránt László, aki sok 
éven keresztül egy színházi hetilapnál műkö
dött, ismeretlenül. Ez a fiatalember különben 
a legpechesebb színpadi szerző is. Két évvel ez
előtt fogadta el „Tettének oka ismeretlen" cimü 
darabját az Cj Színház. (Ebből irta pályanyer-- 
tcs regényét.) Azon a napon, amikor kitűzték 
próbára a darabját, megbukott az L'por-rezsim. 
Az utódja, Torday Ottó is átvette a darabot. 
Mikor próbálni kezdték, megbukott a Torday- 
rezsim is. Azóta egy színigazgató sem merte 
próbára kitűzni a kitűnő darabot és igy kény
telen volt regényt irqi belőle cs megnyerni a 
regénypályázatot...

Film, amit érdemes 
megnézni...

EGY ÉDES KIS LÉGYOTT a cimc annak a film
nek, amelyet e héten érdemes megnézni. Paca- 
mount készítette Hollywoodban tt mégis n leg
európaibb film, amely az utóbbi időben Buda
pestre került. Szellemes, ötletes, mulatságos és 
modern. Chcvalier és Jeanette MacDonald kel
lőse a legtökéletesebb. Dalai fülbemászóük, ér
zelmesek, vidámak. Kitűnő Alin.

Premier után
LE AZ ÁLARCCAL! Aktuális révül, politikai 

szatírát irt több képben BékefTv László és Hé- 
keffy István az Andrássy-uti Színház ■>zinpa- 
dára. Éles, frappáns és humoros meglátásai ;i 
nini kor visszásságának, a kabaré torzító szem
üvegén keresztül. Érdemes megnézni! Med- 
gyaszny Vilmát kitörő örömmel üdvözli estén
ként a színház közönsége. A régi kabaré resti- 
számbnn nagy sikere van Kökény Ilona és Ifit*  
szár Pufi remek kellősének. Pártos Gusztiv 
frappáns. A műsor második rétre László Mik
lós négyképes romantikusan finom darabja, 
amelynek főszereplői a remek Bársony—D"j- 
bukát-pár, a rendkívül mulatságos Vaszary Pi
roska é.s Peti Sándor. Az uj műsor remek!

EGY KIS SENKI. A Belvárosi Szinház Bónyi 
Adorján vígjátékét mutatta be, amely jó máso
dik felvonásból és két gyenge felvonásból áll, 
A darab ignzi értéke — az előadás, amely Tar- 
nay Ernő gondos rendezésében a legnagyobb 
meglepetéssel szolgált, Ráday Imrének, Dayka 
Margitnak, Gombaszögi Ellának, Székely Lujzá
nak kirobbanó nagy sikere az egyébként mu
latságos, szentimentális, romantikus vígjáték 
előadásábon.

ANGYALT VETTEM FELESÉGÜL. Ez 
Vaszary János uj zenős vígjátékénak cimc, 
amely a Király Színházra igv applikálható: 
Jól sikerüli a házasság. Ez a jó darab bi
zony nemcsak a Király Színházból, hanem 
a legtöbb budapesti szinház színpadáról 
hiányzott fájdalmasan. Vaszary János, aki 
már régebben szakított az összes vígjátéki 
három- és négyszögek kel, most is egv hatá
sosan robbanó bohózat-rakétát szcenírozotl. 
Szüntelenül mulattat é.s bárhogy is szerénv- 
kedik. kitűnően kapcsolódó dialógusaiban 
— a költői mélység is megmutatkozik. Kü
lönösen áll ez a második felvonásra. A har
madik felvonásban viszont pólón nagyobb 
siker-adut ülhetett volna. A darabot ragyogó 
előadásban játsszák. A tüneményesen szép 
és egyre újabbnak és újabbnak mutatkozó 
Lázár Mária, vele egy sorban Törzs Jenő és 
fiát kai Márton lendületes vígjátéki stilusa, 
Páger Antal nohilitása, Z. Molnár érdekesen 
száraz és hatásos humora, a fiatalok közölt 
Szilágyi Marcsii gamine egyénisége, Fény- 
pessy Éva szép és kellemes éneke és lánca. 
Páll Erzsi betétje, de 'égig a többiek; Kon
dor Annié, fiuhinyl Tibor én a mozgalmas 
szín minden tagja részese a sikernek. (>. z.)

Lányok és fiuk
— 4 Művész Színház bemutatója —

A Műiiis: Szinház szombatra, ápiilis 30 ára 
tűzte ki második premierjét: bemutatja

Hálást Imrének, a ..Meddig lógsz szeretni? ' 
nagysikerű fiatal szerzőjének új vigjátékát.
A Lányok és fiúk a mai élet, a mai ifjúság 

örömének és bánatának színes, megkapóim 
igaz ábrázolása. 1932 Budapestjének emberei: 
(iái és lányai a hősei ennek

a merész és mulatságos, 
Irgnlónn aktuális játéknak.

A Művész Színház kitűnő szlnéstgárdúl állít 
a rendkívül érdekes darab szolgálatúba. Ákos 
Erzsi, Muráti Lili, Turay Ida, Vágóné, Soltész 
Annié. Simon Marcin, Várady Lajos, Pertud 
István. Ilarsányi Rezső, Nagy György. Bognár 
Elek játsszék ■ főbb szerepeket, rajtuk kívül 
at epizódszereplőknek egész sora vonul fel a 
színpadon. Rendező: Bárdos Artúr. A sok
képes darab díszleteit llerquel Rezső tervezte.

Szombatig naponta n Tűzmadár kerül 
színre, mely a harmadik jubileumán túl is telt 
házakat vont,

Viktor Mc. Légien JW PATRIA
FÉSZEK
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Pozdorjává zúzták a balsejtelmekkel 

tüzbeinduló magyar csapatot
Ausztria-Magyarország 8:2 (4:2)

A katasztrófa oka: a védelem tökéletes csődje 
6:2 után kilenc emberből állt a

*

Bér*,  április 24.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének 

telefonjelcntésc.)
A hivatalos kimutatás szerint 58.800 je

gyet adtak cl vasárnap a Hohe-Wnrln 
pályára.

Ebből 15.000 külföldi és bécski nyéki 
nézők részére ment cl.

'.4: óriási idegenforgalom meglátszott a Bel
város képén is, meri tömve volt idegen ar
cokkal és a levegőben különféle nemzetek 
nyelvein szállt lova a szó. Tizpercenként 
futottak be. a szállodák elé n poros autók 
es autóbuszok s ontották magukból az uta
sokat. Pozsony, Sopron, sőt még Németor
szág is ott szerepelt a rendezőség listáján.

Lázas harc Indult meg nz. állóhelyekért,

Birlem biró pártosan vezette a mérkőzést, 
magyar csapat, mert Toldit és 

hangulat a magyar öltözőben
mert ülőhelyekről természetszerűen már szó 
sem lehetett. Az azsiotörök szüreteltek 
óriási pénzeket vágtak zsebre, hiszen

‘‘K.v-ogy állóhely már délelőtt is tiz— 
tizenöt sillinges árfolyam futkosott.

A hangulat délelölt még vig, A sokezer ma
gyar bizakodóan néz a mérkőzés elé. M'-g 
nem sejtenek semmit a katasztrófából. Fül
űikor érkezik meg a magyar csapat a pá
lyára s egyenesen bemegy az öltözőkbe. Itt 
már valami előrcveti az árnyékát, mert

az. öltöző hangulata roppant Ideges.
Rossz Hőérzet sejtései feküdnek a lel

kikre és alig hallatszik szó. Máriássy dr. 
megállapodik Meisl-lal. bogy a félidő 40. 
percéig kapust és hátvédet lehet cserélni. 
Azután kimegy a csapat. A szedáni síkra.

Lykát kiállították Tébolyitó

és

Nem lehet feltartóztatni a bécsi gólüzemet
Napfény fogadja a csapatokat s természet- 

szerűen egetverő lombolás. Mandl koszorút 
nyújt át Hiúmnak, azután Birlem kezében fel
csillan a pénzdarab... és Blum a .szerencsés. 
Nappal szemben játszik a magyar csapni.

Magyarország: Szabó — Takács I., Mandl 
— Lyka. Kalmár, Lázár — Zavadszky, 

Cseh, Turay, Toldi, Kohut.
Ausztria: Iliden — Blum, Schramseis — 
Nausch, Hoffmnnn, Braun — Vogel, Schall, 

Slndelar, Gachweldl, Zischek.
Szédületes támadásokkal dolgozik rögtön kez

dés irtán a magyar csapat. Szinte ég a levegő, 
hogy a lélegzet is eláll a nagy rohamtól. Tart 
az egész négy percig. Anitán az fi. percben

Zlsehek fut le, Mandlt kicselezi s mellette 
simán bead, Slndelar bevárja a kifutó Sza
bói és mielőtt hajolni tudna, berüppen a 

t labda: 1:0,
,4 bécsi közönség szinte határtalan mámorban 
aszik a gyors eredmény láttán. Pedig a magya
rok egyelőre még fölényben vannak! Különösen 
a csatársor balszárnya vezet nagyvonalú táma
dásokat. Ez a fölény eltart tiz percig s azután 
ponlről-ponlra hanyatlik a támadások ereje: 

a védelem már nem tudja tnkurgntnl óriást 
fogyntékosságnlt.

A 12. percben Mandl kornerre szereli Zischekel. 
A kapnkirugás után

Zlsehek csípi cl Ismét a tapdát, Mandlt újra 
kicselezi, a labdát a hatosán álló Slndelar 

elé tolja, aki védhclellenill lövi be a gólt. 
2:0.

Kezdődik a hndd-cl-lindd. . Néhány perccel 
később még injekciót kapunk, mert

Kalmár labdáját Turay pontosan kllldl fej
jel Cseh elé, aki közvetlen közelről a léc 

mellé r aggaszt ja. 2:1.
Ugv látszik, mintha ezután Ismét nyílt lenne 
játék, de csuk rövid percekre,

a half sorunk nak ugyanis a félelmetesen 
gvenge védelmet kell állandóan segíteni 
Igy nem tud kontaktusban maradni 

támadósorral.
Mandl és Takács offszájdra állító játékmodora 
egy pillanatig sem sikerül a ravasz bécsi csald- 
rokkal szemben. Sőt! A 30. perében Vogel nagy 
lendülettel futja le ii félpályát s bead.

Szabó kifut az ívelő labdára, de blzonytalun 
s a pillanatig tarló megtorpanás elég Sln- 
drlarnak ahhoz, hogy egy gondolattal ha
marább érje el a feje a labdát, mint Szabó 
keze s a gól szép ívben pottyan n hálóba.

8:1.
A védelem tovább kapkod, az osztrák fölény 
most már tagadhatatlan.

— Korányit. Korányit! — kiáltozza a pályán 
lévő magyar közönség, de Máriássy dr. érthetet-

— Tadelosl — hangzik mindenfelől.
De bent, a lélek mélyén — érthető — már 

összeomlott minden ellenállás. Zischek támadá
sát Mandl csak korner árán tudja szerelni.

A 25. percben rúgja Vogel a komért, ami 
Schall elé kerül. Négy méter közte és a 
kapu közt a távolság, mégis van ideje le
állítani és azután helyezetten belőni a lab

dát. 7:2.
Csak már vége volna a szégyenteljes napnak. 
Lázár még támadásba küldi a csatársort, Kal
máron keresztül Turayhoz kerül a labda, de 
Schramseis durván faultolja. Szabadrúgás 18 
méterről, korner lesz belőle, ezt azonban Miden 
nyugodtan parírozza. Erőlködik a három ma
gyar csatár, de sikertelen minden mozdulatuk.

Százával megy haza most az osztrák kö
zönség: elvégeztetett.

De nem teljesen, mert n 30. percben ragyogó 
osztrák akció következik:

Braun—Slndelar—Zischek—Schall stopp és 
remek lövéssel fejeződik be a remek táma

dás. Mellesleg góllal Is. 8:2.
Kétségbeesett harcot viv ezután a magyar csa
pat és az osztrákok lendülete a nagy védeke
zéstől megtörik. Mit akarhatnának még? . . .

Mandl és Máriássy dr. zokog
A mérkőzés után a magyar öltözőben szinte 

tébolyitó a hangulat.
Mandl és Máriássy dr. a pádon ülnek és 
mindkettőnek szeméből patakzik a könny.
Egyetlen szó nem esik, nincs, aki kérdezzen 

és nincs mire felelni. A magyar futball czz«*l  a 
vasárnappal talán egy döntő csapást kapott. 
Mikor állunk lábra?...

*
Pedig nem is úgy indult ez a mérkőzés, ' 

ahogy a számok mutatják. Nagyon szépen ját
szott a magyar csapat az első félidő közepéig 
s a sorsát, a katasztrófa ágyát

a két bekk végzetes gyengesége vetette meg. 
A fedezeteknek állandóan hátul kellett kullog, 
niok, hogy némikép is útját vághassa az ellen-

AKI KETTŐT S AKI NYOLCAT KAPOTT

AZ UTOLSÓ MAGYAR GÓL

TUMW

SCHR.AMStiS
LA'ZÁO.

A

Hopfmann

.. MÁSODIK MAGYAR GÖL ELLEN SINCS ORVOSSÁG. TllRAY ÖNZETLEN, CSEH 
NEM HIBÁZ. (UJ SZISZTÉMA SZERINT ADTA LE BÉCS A PONTOS GÖLRAJZOT.) 

lenül habozik s marad tovább a helyén a két Azért néha-néha még akarnak s ilyenkor most
öreg vitéz. A 37. percben

Sehall labdához jut és dropp lövését Szabó 
rosszul védi, ugyhogy a kiejtett labda Ismét 
Schall elé kerül, aki közvetlen közelről be

vágja. 4:1.
Vájjon mi lesz a Hohe 
Warte poklában mázna? 
A magyar közönség szé- 
deleg ii gyors osztrák si
kertől s már az sem lel
kesíti fel, hogy közvetle
nül a befejezés előtt

Kohut szédítő Iram
ban zudul az osztrák 
kapu felé, beadását 
Turay egv pillanatra 
leállítja, Iliden kifut 
eléje s a center a 

álló Cseh elé pöcelntl aJobb helyzetben 
Inbdál, aki Hidcn melleit gyorsan beteszi.

már — a meccs végén — Szabó is mutogatja 
azokat az erényeket, amelyek az első félidőben 
még hiányoztak. A 35. percben kornert rúgnak 

i az osztrákok ellenünk s Vogel beteszi a ládát...
a közönség tombol... ez volna a kilencedik 
gól, de Birleni kivételesen igazságos és hendsz 
miatt nem érvényesíti. A játék nagyon lassú 
lesz, mintha az osztrákok is feladták volna már 
a küzdelmet. A három magyar csatár még raj
tázik, amiből komort csikarnak ki, de ebből Is 
csak az osztrákoknak lesz jó helyzetük, mert 
a felszabadító rúgásból csak nagy szerencsével 
tudja Takács tisztázni a helyzetet. A végeidé 
teljesen unalmassá válik a játék. Az osztrákok 
pontos passzai körül szédülten forgolódik a 
magyar védelem, de nincs semmi különösebb 
eredmény. ff/y végződött a legfeketébb bécsi 
vasárnap: a hetvenedik osztrák-magyar mérkő
zés. Két héttel a magyar-olasz előtt..,

II idén
állhatatlan osztrák ostromnak s ez niind.'iit 
megmagyaráz.

Az osztrákok népi s-oltak gorombák, talán 
csak Schramseis durvaságai szakitolták meg a 
fair játékot. A magyarok sokkal erélyesebb 
harcmodort követtek s ebben a két kiállított 
játékos: Lyka és Toldi járt elöl. Ha Birlem 
igazságosan bíráskodik, akkor elkerülhették 
volna a sorsukat, de ennek az elméleti vitának 
sincs sok értelme, mert hiszen amikor ők ott
hagyták a küzdőteret, akkor az eredmény mar 
«:2 volt.

Szavak . . . szavak . ,.
Mclsl: Nincs ok a kétségbeesésre, liíszm 

mindannyian tudjuk, hogy ez a mérkőzés nem 
fokmérője a magyar tudásnak. A játékban 
mindig váltakozik a szerencse. A bírónak kár 
volt olyan erélyesen beleavatkozni a mérkőzés 
irányításába, 5:2 után inár eldőlt a mérkőzés 
sörsa s igy nem volt ■ különösebb befolyása .a 
kettős kiállításnak. Ezzel nem segite.lt a n|i 
munkánkon.

Máriássy dr. (halálosan sápadt arccal, az iz
galomtól minden izében remegve beszél): Két 
góllal jobbak voltak az osztrákok. Birlem 
azonban mindent elnézett az osztrákok részé
ről s viszont a magyar csapatnak a legkisebb 
hibázását is súlyosan megtorolta. Birlem most 
visszaadta a kölcsönt.

Turay: Nem lehel ezután semmit sem be
szélni.

Mandl (a fejét fogja és jajgat).
Blum (az osztrák csapat kapitánya): A ma

gyar csapatból csak Kalmár és Turay játéka 
tetszett. A többiek durván játszottak.

♦
A mérkőzés érdekességeként megemlítjük, 

hogy a Hohe-Wartcn fölállított hatalmas szám
tábla, amely a mérkőzés eredményét pontról- 
pontra mutatja, csak a 8-as számig volt fölsze
relve ilyen táblácskákkal. Pontosan nyolcig, 
amennyit kaptunk.

♦
A bécsi rádió a második félidő részletes lefo

lyását helyszíni riport alakjában közvetítette. A 
bemondó Sclunieger tanár ezúttal is pompás 
munkát végzett. Fájlalta, bogy a magyar csapat 
előbb tiz, majd kilenc főre apadt le.

— Milyen kár, hogy ilyen babérokkal kell 
majd dicsekednünk! — mondta. Hát még ne
künk, magyaroknak milyen kár.. t

León Andor.

4:2.

Két gól bemegy, két ember kimegy és
A második félidő még ugv Indul, bogy nincs 

lefutva a meccs. Hullámzik a játék. A ferenc
városi balszárny dolgozik. Turay ■ Toldy- Kö
lnit ... mcllémegy .• lövés. Az osztrák halfsor 
motorként játszik. Hibátlan minden mozdula
tuk.

Sindelarra JátszanakI
Sinilclar. ha eddig nem is lett volna kedvenc, 
mától kezdve azzá léptetné elő az ámuló bécsi 
közönség. Slndelar nagy napot fogott ki! Jön az 
fi perc.

Vogel labdát kap. vágtat. I.yka szerelni 
próbálja, nem sikerül. Szabiid az ul Vogel- 
nak Is, Schallnnk Is. a lövésnek h ... gól. 

5:2.
Az osztrákok pillanatig sem lankadnak. A 

magyur védelemről palakzik a viz. asszok közt 
futkosnak Hja, itthon nincs ám ilyen futball! 
A 7. percben

Ismét Vog< I rohamoz és Gaehweidl előtt 
nincs gát ... 8:2.

minden mindegy
Gyarapodunk Máris bizonyos a katasztrófa. A 
hatodik osztrák gól elborítja a magyarok agyát. 
Durvaságok következnek. Lyka összecsap Sehol- 
lal és alulmarad. Ebben a pillanatban fogan 
meg I.yka kiállítása. Egyre jobban látszik a 
tehetetlenségünk. A 13. percben

Lyka Schall után rúg, nem találja, de nem 
kerülheti el a sorsát: Birlem azonnal ki

állítja.
Tiz ember a vert fronton. Áttérünk a négy csa
tár szisztémára öl perccel késttbb pedig a — 
három csatár szisztémára. Hoffmannt ugyanis 
nagyon kipécézlk maguknak a magvarok. Előbb 
Tura'y próbálja szerelni, aztán meg Toldi. A 
ferencvárosi csatár — ismerjük — kemény le
gény. Ez nem Is volna baj. Hoffmann össze
omlik. aztán fölkel.

Toldit Is azonnal leküldl Birlem.
Az első félidőben kétszer figyelmeztette már. 
Vége mindennek. Kilenc cmlwr. . tizenegy il
lőn. No és ft:2. Cseh megy fedezetnek — há
lom csatárral dolgozunk. Már ahogy és ameny- 
nyíre lehet. Szinte megoldhatatlan a probléma. 
Halfsorunk kétségbeesetten dolgozik. Kalmár a 
tengelyben emberfölötti munkát végez.

A tavaszi szezonban még egy 
Ferencváros—Hungária mérkőzés lesz 

Hungária—Tatabányai SC 4:2 (1:0)
Tatabánya, április 24.

(.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) A kis bányavároskában óriási érdeklődés 

előzte meg a Hungária 
vendégszereplését a TSC- 
vei a Magyar Kupáért 
vívandó mérkőzésen.

Ugyanis ennek a ta
lálkozásnak a győztese 
a legértékesebb magyar 
vándordíj döntö küzdel
mének egyik résztvevője 
lesz. Tekintettel arra, 
hogy a másik szárnyon 
a Ferencváros kerül a 
döntőbe, igy nem vitás, 
hogy

még a tavaszi szezonban egy ujabb Ferenc
város—Hungárla-mérkőzésnek lehet a kö-

Skvurek .

zttnség szemtanúja.
Tatabányán 4200 főnyi rekordkőzőnség volt 

ifién a mérkőzésen, amelyet Juhász Attila dr. 
fővárosi biró vezetett. A Hungária a következő 
csapattal állt fel: Újvári Wéber. Senkey /.—• 
Rebró. Somogyi. Klébcr—lylődy, Rarálky, Skva- 
tek, Itirzer, Hcska.

TSC: Mahos— Petrovics, Nagy—Jartz, Mente 
Risóczky—Jánosi, Keleti, Székely, Vrbán, Német-

A mérkőzés rendkívül izgalmas szituációkban 
bővelkedett és végig igen jó sportot nyuJta,'‘ 
Különösen az első félidőben mulatott a kél 
csapat technikailag és taktikailag abszolút ki
forrott játékot, amelynek élénk és változatos 
helyzeteit élénk tapsviharral honorálta a közön
ség. Az első félidőben egyenrangú ellenfelek küz
delmében gyönyörködhetett a publikum. A*  
egyetlen gólt a ’8. percben Skvarek lőtte. Szü
net után meglepetésre volt kilátás, amennyiben a 
tatabányai együttes már a második percben 
nemcsak, hogy kiegyenlített Székely révén, ha
nem az 5. percben Jánossy a vezetést is meg
szerezte a jeles tatahánvl együttes részére 
A Hungária kiegyenlítő gólját Ticska olszájd- 
gyanús góljával érte el. A mérkőzés vége felé 
érvényesült a kék-fehér proficsapat nagyobb 
lempóbirása és Barátky a 24. és ,2fl. percek
ben lőtt két góljával a Hungária javára döntötte 
cl a mérkőzést.

Akar olcsoh ruhazkobhit
B*>lv*roal  űrt ruhu-aaalon,

IV.. Irinyi v. ít. I. 4. a«. a. már ftO,— f-tól 
méret arrrlnt fáhhazArt oMMvat Ntánvt. telöliot, 

iordUátt, lazonmuokat olcaou Tállal.

segite.lt
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Pillér György a kardbajnok

Vasárnap reggel 9 órakor óriási érdeklődés 
jegyében indultak megaz I. osztályú kard
csapatbajnokság küzdelmei.

Vlvósportunk értékel közül ezúttal már 
Petschauer Attila sem hiányzott.

A benevezetteket hat csoportba osztották és 
csoporlonkint 6 vívó döntötte cl egymás közölt 
a továbbjutás kérdését, kivéve a harmadik és a 
hatodik csoportot, amelyekben 4, illetve 5 részt
vevő volt. Csoporlonkint 3 vivő jutott az elő
döntőbe.

Még mielőtt a döntőkre került volna a sor, 
a versenybíróságnak egy határozata heves tilta
kozást váltott ki a versenyzők részéről. A baj
noki versenyen ugyanis elindult a nálunk ven
dégségben lévő lengyel olimpiai vivótársaság 
egyik tagja: Segda, aki azonban már a selej
tezők során kiesett. A versenybíróság ennek 
ellenére úgy döntött, hogy

a lengyel vívónak engedélyt ad a döntőben 
leendő részvételre.

Lovagiasnak tényleg gavalléros volt a zsűri 
döntése, a versenyzők körében azonban nem 
keltett túlságosan nagy lelkc^dést, sőt — 
horribile didit — egyesek még tiltakozásra is 
vetemedtek, mondván, hogy a zsűri ne legyen 
gavallér az ő bőrükre.

A délelőtti selejtezömérkőzések során tovább 
mentek:

1. csoport: Zlrczy, Schréder, Idrányi. — II- 
csoport: Pelschauer, Hámory, Rozgonyi. — III- 
csoport: Glykais, Uhlarvk, Gerevich. —- IV. cső 
port: Kabos, Gombos, Maszlay. — V. csoport:

KÜLFÖLDI SPORTHDPLÓ
Az Attila súlyos veresége Kolozsvárott

Universitatea — Attila 4:1 (1:0)
Kolozsvár, április 24.

Hétfői' Napió tudósitójának telefonjelen 
tése.) A miskolci proficsapal szombati 4:0 ará
nyú győzelme a KAC fehlt nem minden követ
kezmény nélkül született meg, minthogy a csa
pat több játékosa megsérült s ennek következ
tében másnap az egyetemi együttes ellen sehogy 
sem tudta képességeit felszínre vinni. A mis
kolci együttes a következő összeállításban ját
szott: Szülik—Vadász, Bankó—Buzássg, Sós. 
Pogány—Haar. Szabó, Gyuresó, Rudas, Sziklai. 
Mintegy 1500 főnyi közönség gyűlt össze a

Sárbatulladt a Csikók tudománya
Csikók—Szófia 1:1 (O.l)

Szófia, április 24.
(A Hétfői Naplő tudósítójának távira.i jelen 

tése.) A török túráról hazatérő Csikók Szófia 
válogatott csapatával mérkőztek meg. A sza

A magyar úszók és vízipólózók nagy napja Becsben
Bécs, április 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) A Dianabad első tavaszi nemzetköz, ver
senyének magyarok voltak a vendégei és a 
hőséi Bárány István az első napon a 200 m-es 
gvorsuszásban beállította 2 p Ifi mp-es rekord
ját. A második napon Bárány dr. a 100 m's 
úszásban s.artolt, de itt sem akadt komolyaid) 
ellenfélre, nem volt aki megszorította volna s 
igy csak mérsékeltebb eredményt érhetett el.

AZ UTE MINDENT LEARATOTT 
DREZDÁBAN.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je
lentése.) Az UTE üszők fölényes győzelme
ket arattak túrájuk végső állomásán, Drez
dában. Minden számot megnyertek. Részié 
tes eredmények: 400 yardot gyors: Halassy 
(két staféta ellen úszva) 4 P- 48.5 mp. re
mek idői 100 yardon mell: HUd 1 P- *3- 
mp. 100 yard hát: Nagy 1 p. H-6 mp. 
3X100 yard tlTF. 2 p. 33 mp. 100
yardos gyors: Hars 55.2 mp, Szabados 56-.» 
mp. 5 méteres előnyt adtak s ezt nem tud 
Iák ledolgozni.
DOUDA UJ SULYDOBÓ VILÁGREKORDOT 

ÁLLÍTOTT FEL.
Prágából jelentik: A Slavia-pályán tartott 

atlétikai viadalon Bouda, az ismert kiváló 
cseh sulyatléta, a sulydobásban 16 méter 
03 centiméteres teljesítményével fél centi
méterrel megjavította a német Hirschfeld 
eddigi világrekordját.

A SLAVIA SÚLYOS VERESÉGE.
Prágából jelentik: A ligabajnoki mérkö 

zések során az SK Nachod óriási meglepe
tésre 4:1 (3:0) arányban legyőzte a Slavlát. 
mely ily módon minden esélyét elvesztette 
o bajnokság megnyerésére. A Sportéi 2:1

.(0:1) győzelmet aratott az /*  FC Nfírnberg

Kalmár, Pillér, Poros. — 17. csoport: Szilassy. 
Rajcsányi, Nagy Ernő.

Az elődöntők során több jeles vivőnk elvér
zett. Ezek között van Kalmár, Vhlyarik, Poros 
itb.

Az elődöntők során továbbmentek:
I. elődöntő: Gerevich, Pelschauer, Rajcsányi.
II. elődöntő: Kabos, Nagy Ernő, Rozgonyi.
III. elődöntő- Pillér, Maszlag, Schréder
A döntőküzdelmekre délután 5 órakor kerüli 

a sor, a közélet és a társadalom előkelő ténye
zőinek jelenlétében. Ott láttuk Lázár Andor 
dr.-t, az OTT elnökét, Rakovszky Iván dr.-t, a 
Vivószövetség elnökét és Hoffmann tábornokot.

A bajnoki elmet újból Pillér György hódí
totta el,

— tegyük hozzá — megérdemelten. Legyőzte 
összes ellenfeleit és egyedül

Petschauer Attilától szenvedett vereséget.
Hasonlóképpen kiérdemelte a második helyet 
Kabos Ernő. A harmadik helyet Nagy Ernő, a 
negyediket Petschauer Attila foglalja cl. 
Petschauer először állt az idén a plansra és 
szereplése optimizmust váltott ki.

A bajnokság helyezési sorrendje:
Bajnok: Pillér György (MAC) 8 győzelem

mel. 2. Kabos Ernő (Tisza István VC.) 7 gy.. 
3. Nagy Ernő (MAC) fi gy., 4. Pelschauer At
tila (NVC) 5 gy., Maszlay Ernő (HTVC1 4 gv., 
6. Gerevich Aladár (MAC) 4 gy., 7. Rajcsányi 
(BSE) 4 gy., 8. Schréder Gyula dr. (RÁC) 3 gy., 
9. Segda (lengyel) 3 gy, 10. Rozgonyi (Vén
fiuk) 1 győzelemmel.

mérkőzésre, amelvet Mure.sán biró vezetett. Az 
Attila, sérültjeitől eltekintve, meglehetősen fá
radt benyomást keltett és játéka sehogy sem 
tudta igazolni azokat a szép eredményeket, 
amelyeket a tavaszi szezonban a csapat elért.

A csapat határozottan gyengén játszott ez
úttal és nagy csalódást keltett.

A kolozsvári egyetemi csapat nagyszerű kondíció 
bán, pompás futballal lepte meg a miskolciakat, 
akik csak a II. félidő 20. percében Vadász 25 
méteres szabadrguásáva! tudtak szépíteni az 
eredményen.

kadó esőtől agyonázolt pólyán magasabb fut 
haliról szó sem lehetett. Szünet elölt a bolgá 
rok vezettek, majd a nagy lelkesedésükkel 
szemben a magyar csapat technikai képessége 
meghozták Bihámi góljával az egyenlítést.

Ideje 1 p 00.2 mp. 2. Kcltscher Ewasc. 1 p 02.4 
mp. 3. AdJer.

5X33'/. m-es úszás: 1. A Csikók csapata, 1 
p. 23.4 mp. 2. Ausztria, 1 p. 33.8 mp.

Vizipóló mérkőzés: Csikók—Ausztriai válo
gatott csapata 4:3 (2:1) Igen szép és változa
tos küzdelemben a magyar fialni vízipólózók 
megérdemelten győztek. A magyar gólok közül 
Rajki hármat, Brandy pedig egyet szerzett. Az 
osztrák gólokat Adler és Müller szerezte.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A Misángyi-vándordíját a MAC nyerte. 
A MASz vasárnap délután a BBTE Széli Kál- 
ínán-tcri sporttelepen rendezte országos kezdő
versenyét. A versenyre kitűzött Misángyi Ottó- 
vándordíját elsőizben a MAC nyerte, egy pont 
előnnyel az FTC-vel szemben. A fontosabb ered
mények a következők' A magasugrást Jász Tibor 
(MAC.) nyerte 174 cm-cl; a 100 méteres síkfu
tást Schler (BBTE) 115 mp-el; az 1000 méte
res síkfutásban Sárvári (UTE) győzőit 2 p. 42.6 
mp-es eredménnyel; a 400 m-es síkfutásban Duha 
(MAC) 5fi mp-es idővel szakitotla el a célsza
lagot, a távolugrást Havas (FTC) nyerte 652 
emel; a gerelyvetést Kecskeméti (TFSC) nyerte 
50.98 m-el; a 4Y.2OO m-es staféta győztese az 
FTC lett 1 p. 39.8 mp-es idővel. A második
nak befutó UTE stafétáját diszkvalifikálták. A 
Misóngylvóndordij első nyertese a MAC 25 pont
tal. 2. az FTC 24 ponttal; 3 UTE 18 ponttal.

X Az FTC motorkerékpár pálvavcrsenyét, 
amelynek minden száma ötkörös távon folyt 
le, vasárnap bonyolították le a következő ered
ményekkel. A kezdők versenyét Zachár Vilmos, 
FTC nyerte 1 p. 41.8 mp-cel, a szeniorok ver
senyét Brada Sándor TTC 1 p. 43.6 mp-cel 
nyerte, a 250 cm-es kategóriában dr. Zsőtér 
Bertalan FTC győzött 1 p. 3fi.fi mp-es idővel, 
a 350 cm-es kategóriában Zamccsnik Tivadar 
FTC 1 p. 34.5 mp-el szerezte meg a győzelmet, 
az 500 kem-es kategóriában ugyancsak Za 
mccsnik győzött 1 p. 312 m.p-cl. A nap leg

jobb idejét Kiss László FTC érte el 1 p. 33.2 
inpes idővel.

X A Sabaria nagy győzelme Sárváron. Sár
várról jelentik: A Sabaria vasárnap Sárváron 
barátságos mérkőzést játszol! a Sárvári Sport 
Egyesület csapatával, melyet 7:0-ás félidő után 
11:0 arányban legyőzött. A Sabariát melegen 
ünnepelték szép győzelme alkalmával.

X Nemzetközi mérkőzés Pécsett. Pécsről je
lentik: Eszék város válogatott csapata vasárnap 
Pécseit játszott a városi válogatót együttes cl 
len. Az eszéki csapat kitünően játszott és fö
lénye a mérkőzés eredményében kifejezésre is 
jutóit, amennyiben a meccset az eszéki csapat 
nyerte meg 2:0 (1:0) arányban. Horubec gólja 
i»d. A meccs előtt az Amatőr B) válogatott csa 
pat játszott a Pécs Baranya ellen és 3:1 (0:1; 
arányban győzött.

X A válogatott fornávzgárda Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: A válogatott tornász
csapat tartott vasárnap bemutatót nagyszámú 
és előkelő közönség előtt, melyen megjelent dr. 
Lázár Andor az OTT elnöke és gróf Teleki 
Sándor is. A Csokonai-szinház primadonnák
nak kijáró tapstól viharzott Pelle, Péter és a 
többiek nagyszerű tornnbemutatól után.

X Az MTK győzött a kerékpáros-stafétaver- 
sonven. A Budapest—Cegléd—Budapest útvo
nalon. 2X196 km-es távon folyt le vasárnap 
délelőtt r KAC kerékpáros-stnfétnversenye. Á 
csapatok első tagjainak teljesítménye 100 km-re 
2 óra 42 p., 30 mp, volt, ami 37 kilométeres 
óraátlagnak felel meg. Ezt az eredményt ma
gyar versenyzők országúton még sohasem érték 
el. A versenyen nz MTK csapata győzött. 
amely végleg megnyerte a Tárnok Ferenc- 
vándordijat. Eredmény: 1. az MTK II. csapata 
(Schmidt—Pelvássy) 5 óra 54 p. 34 mp. 2. a 
BSE HL (Htiszka II.—Vlda I.) géphosszal. Ve
lük egyidőben holtversenyben 28 csapat.

X A Szeged FC Hódmezővásárhelyen. Hód
mezővásárhelyről jelentik: A Szeged FC. vasár
nap a HTVE ellen 3:1 arányú győzelmet ara
ion. A szegedi csapat több uj játékost próbált 
ki ezúttal.

X Kurdlapozás egy sátoraljaújhelyi fut
ballmeccsen. Sátoraijaujhelyről jelenük: A 
Pereces! TC—S. Máv mérkőzés ulán parázs 
botrány játszódott le a közönség között. 
Amint vitéz Palaky futballbiró a meccs vé
gét jelezte, a perecesiek egyik fedezet játé
kosa belerúgott a sátoraljaújhelyiek center- 
csatárába. Bedébe. Úgy a tribünről, mint az 
állóhely oldalról a közönség berohant a 
Irályára és többen inzultólták a magárul meg
feledkezett brutális játékost. Közben a kö
zönség között verekedés kezdődött, amit a 
rendőrség csak kardjának használatával tu
dott némikép ártalmatlanná tenni. Közben 
Molnár Béla törzsőrmester kardjával rá
vágott Csabáp Nándor diósgyőri főgépészre. 

IErre a közönség egy része feldühödött s éles 
kifakadások hangzottak cl a rendőrök ellen,

sokszoros délnémet bajnokcsapat ellen. Vic 
torig Pilsen—Victoria 7.iskov 0:0, Bohemians 
—SK Kladno 2 0, DFC—Budu>ciss 5:2.'
AMI A BÉCSI NAGY MECCS ELŐTT VOLT

Bécsből jelentik: Az osztrák főváros váloga 
tolt amatőrcsapata a magyar-osztrák mccc*  
előtt ütközött meg Grác város válogatottjaival 
és 4:3-ra győzött.

Az FTC—Törekvés meccsen 
dől el az amatőr-bajnokság

Vasárnap nehéz küzdelmeket vívtak a 
bajnokjelöltek, de egyiknél sem esett baj, 
mert pontveszteség nem következeit be. Az 
éllovas FTC. Óbudán 2:1 arányban győzött 
a III. kerületiek ellen, mig a sokszoros baj
nok Törekvés Újpesten vendégszerepelt s 
1:0-ds minimális győzelemmel kénytelen 
volt beérni. Az MTK -BEAC meccs szintén 
l:O-ás eredményt hozott, mig n 33-asok nagy 
meglepetésre gól nélküli döntetlent csikartak 
ki a Beszkárttal szemben. Az Elektromos— 
BSE meccs eredménye 6:3. Tekintettel arra, 
hogy ugv az FTC-nek, mint a Törekvésnek 
hátralevő ellenfelei könnyűek, igv nem való
színű, hogv bármelyikük is kényszerüljön 
pontlcadAsrn. Ilyen módon tehál az FTC — 
Törekvés meccsen dől el nz ezévi I. osztályú 
amatőr- s minden bizonnyal az országos 
amatőrbajuukság sora is,

cserélje ki régi rádiócsöveit

Rádiókészülék*  a rádlöcaőbon levő flnone 
emlttáló rétegtől kapja az életet: ez alakul' 
át elektron>emlaeaió formájában erősítése*  
és hanggá.
A rádlécsé éltető szive lo kifárad egyezer* 
halkabban és halkabban szól a rádió.
Ha jó vételt akar még rr.oct — tavasszal 
■ gyengUlé hullámok Idáján isi

gMGSR

RÁDIÓ

AM| UJ, MODERN
TUNGSRAM BÍRIUMCSÖVEKRE

kópviselőinc
' Az egészségiig} i 

............. jdn- 
gépkocsi-szolgálatt 
rendelkezésre. A. 

különböző ige*  
üzletváros léte-

akik ekkor felszólították a közönséget a tá
vozásra. Sokan nem tettek eleget a felhívás
nak s igy a rendőrség újólag kénytelen vo t 
kihúzott kardokkal eltávolítani a renitens- 
kedőket.

X Sajtó-vendégtábor, üzleti negyed, tábori 
korház és egyéb érdekességek a jwnboree-vá- 
rosban. A gödöllői cserkérzvilúg-táborozAs tér*  
veinek körvonalai egyre na’yobb arányokban 
bontakoznak ki. A sajtó képviselőinek külön 
sajtó-vendégtábort szerveznek, 
szolgálat lebonyolítására tábor i kórház, 
ványkórház, egészségügyi 
gyógyszer-raktár áll majd 
cserkészek és a nagyközönség 
nyelnek kielégítésé re megfelelő 
sül. Ennek keretében vendéglők és kávéházak, 
pék üzlet, cukrászda és fagyialtos, drogéri-j, 
fényképészeti .szaküzlet, cipész- és szabómű*  

as- és fakereskedés. bovbclytercm. cu- 
cseinege-. hentes-, fűszer és mézcskalá- 

csos-üzletck, gyümölcsárus, lojesarnok. emlék*  
tárgy-, kézimunka-, könyv- és fehérneműkére*-  
kedés létesül. Gondoskodás történik majd a 
külön jamboree emlékbclycgek forgalomba- 
horataláról. Lesz autópark a magánautók, a 
taxik és ar autóbuszok számár*,  világbank, ki
állítás, tábori színház, móri, öreg- és kiseser-i 
készrepülőtábor, fürdő és még sok egyéb érde
kesség.

Rapalló, a Milleniutni díj egyik 
iavoritja, helyezetleniíl futott, 
a Dióspusztai díjban — A ver
senyt Admirális nyerte mej

A magas sportérlékii Dióspusííal díj és 5ns« 
halmi handicap mellett népes mezőnyök ad
tak tartalmat a vasárnapi versenyeknek. Az 
első futamban a debütáló Garuda nagyszi t i 
győzelmével a Millenniumi díj egyik legkomo
lyabb jelöltjévé lépett elő. Garuda Millennium- 
dijbeli sanszát aláhúzza, hogv a nagv dij egyik 
legkomolyabb várományosa R< palló teljes ku
darcot vallott a nap főszámában s még csak, 
helyezéshez sem jutóit. Admirális és Honpo'< 
gór ádáz harcot vívlak a finisben s az végül 
fejhossznl Admirális javára dőli cl. A részlett a 
eredmény a kővetkező:

1. FUTAM: I. Lesvári ménes Garuda (5:11’) 
Balog. 2. Primus (4) Gutái. F. in.: Bona, Inra, 
Urfi, Balzsam II. Tót.: 10:15, 13, 16. II. UTAM;
1. Debreceni vonalosztag Pici (5) Vrábel. 2. 
Párduc Ifi) Sejbal. 3. Fonól.tny (1H) Knsziáa 
F. F. m.: Zsivanv. Fogas. Tiro, Maris, Rózsám, 
Napfolt, Pária. Tót.: 10:80, Ifi, 18, 18. IFI. FI - 
TAM: 1. Kengyeli ménes Admlráll*  (2) Csapiul*  
2 Honpolgár (2^) Balog. F. m.: Csak clór;. 
Rapallo, Torontói. Tol.: 10:29, 15, 17. IV Fl- 
TAM: 1. Groedel T. bárónő Suta (4) Tóth \*
2. Iblkus (5) Sejbal. 3. Süsü (4) Es<h- F. m.i 
Rendes. Sálán. Erika II.. zittyavér. Livorno. 
Knbenrl. Vágjál. Rabló, lol.: 10:74. 21. 21. 3 ,. 
V. FUTAM: 1 Wenekbeim D. Bárónő (8) Web*,  
bsch. 2. Snow Wh'te <31 Gúlái. 3. Finum Róz<i 
(fi) Balog. F. m.: Marlell, Riksa. Arató, Helga, 
Toreador. Pervesztes. Erdólygyöngyo. ' advirág. 
Tol.: 10:75. 25. 17, 38. A kettős fogadások ksó*  
tája a Pici—Bárónő duoblcra 5:285.50.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek főszámát reánk? 

nézve Betyár startja tette jelentőssé. B'h.r 
vendégszereplését nem kisérte siker s má-o<lfk 
lelt a favorit Corvus mögött. A részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM: 1. Tombola (5) Szilágyi. 2 IIer« 
mia (1K) Takács J. 3. Don J.osc (Ifi) Takács h 
I*.  m.: Quens Bess, Sas, Colonel, Sincluir, Od.l« 
Tót.: 10:79. 27. 18. öt. II. FUTAM: 1. Jarosla*  
wlre (2) Dóra'. 2. Frnnche (IH) gr. Berber*  
stcin. F. m.: Bnlbinn. Blesk, Palras, La C.-s*  
quetle. Tol.: 10:31, 16. 15. III. I l’TAM: 1 Ma ;• 
got (3) Szabó L. II. és Ne lógj (i) Takács I4 
holtversenyben. 3. Monarch (7:10) Szilágyi, i- 
m.: Ideálist, Türelem. Maximum II.. Cvpriemir. 
Tol : 10:22 és 29, helyre II, 12, II. IV. FUTAM; 
1. Corvus (7:10) Szabó I. II. 2. Betyár '2!. i' 
Tcll'-r'űk F ni.: O)knr. K-llei m.inn. Xordx’’ I. 
Tol.: 10:10. 19- VI. FUTAM: I Tamt- mt ípar'i 
gr. Hcr'ierslein. *4.  Bonve ehia'.i '!*,)  Koffer. 
F. m.: Bőst Hope, Flash Light. Tót.: 10:18, 11,
12.

4:
A jugoMlávok legjobb lova Budapestre jön, 

A jugoszlávoknak van egv Fantast nevű Isii- 
vérük, amely ollhon minden versenyét fellurl * 
nyeri. Hogy a ló képességéről tiszta képei nvr - 
j' nck. Pantallói a közcii napukl aii fvlkiildik i 
pesti versenyekre. ... ‘ •
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A keresztrejtvény-olimpiászA keresztrejtvény-olimpiász
XII. számú szerkesztőt üzenetek keresztrejtvénye

4:0-ra vezetnek a francia tenniszezök
XII. számú szerkesztői üzenetek keresztrejtvénye

Beküldendők n függőleges 1. 8. és 11. sz. sorok, melyek folytatólagosan
egy atrrkeszlől üzenetei larlnlninznnk, melyről hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak az vegye 

komolyan, akt akarja.

A MAC margitszigeti 
diszpálydju ünnepi fény
ben pompázott vasárnap 
délután. A magyar-— 
francia tenniszmérközés 
zászlódiszbc öltöztötle a 
pályát, amelyen közel 
háromezer /ónul közön
ség szonorongott és iz
gult. Az előkelő közön
ség soraiban megjelent 
Horthy Miklós 
mánvzó is családjával 
együtt. Az időjárás rend
kívül kedvezett a szép
nek Ígérkező meccsek
nek, azonban a jókedvet,

a derUt lelohasztotta a

Kehrling

a derűt lelohasztotla a magyar játékosok 
formán aluli gyenge szereplése.

A három napra terjedő magyar-francia len- 
niszmérközés első napján tudvalevőén a írat - 
riák 2:0-ra vezetlek, amikor masnap sor került 
egy újabb páros és ep^v szinglimérkózesre. A 
párosban a francia i.cntien—Du P/oíx-par 
volt ellenfele a magyar fíabrovitz—Zichy-ynr- 
nak. Bár a franciák nem tartoznak a legelső 
klasszisba odahaza, mégis játszi könnyedség- 
gil három könnyű szélben, szinte

lehengerelték a kevés rutinnal rendelkező 
és súlyos elemi hibákat elkövetett magyar 

bajnokpárt.
z eredmény 6:2, 6:4, 6:4, voll, ami talán nem 

is fejezi ki teljesen hűen az erőviszonyokat. 
Az egves szettek gémalakulása a következő 
voll: 1:0, 2:0. 3:0. 4:0, 4:1. 5:1. 5:2. 6:2. A ma- 
smlik. 0:1. 1:1. 2:1. 3:1. 3:2. ÍLS. 4:3, 5:3. 5:1. 
[»:4. A harmadik: 1:0, 1:1, t3--. • •• • 
4:3. 5:3. 5:4. 6:4. A közönség a harmadik szel 
végén örömmel sóhajtolt fel

— Hála Istennek!
Ugyanis a magyar pár, dcJcR\fín,lp/ ,

>ra terjedő magyar-francia ten- 
első napjón tudvalevőén a fran-

nvolódásba s egymásután születtek meg a fen< 
u'jabb Aristld viccek a tcnnisszel kapcsolatban. 
Mintegy negyedórás szünet után következett a 
nap és a magyar-francia találkozás krémje. « 
Brugnon—Kchrling-mévkőtés. Ennél a különben 
szép, izgalmas és nívós játéknál sajnálattal ta- 
pasztaltuk, hogy Kehrling most már tényhg 
öregszik. Alig mozog, szinte helyből játszik. 
Azonban óriási rutinja, kiváló érzéke, pompás 
helyezett cs nyesett labdái még mindig kisegi. 
tik a bajból. Ám egy olyan nagyvonalú H 
világviszonylatban is elsőrendű játékossal szent- 
ben, mint Brugnon, már nem is győzhet. Brug. 
non ugyanis négy alkalommal tagja voll már 
a világbajnok francia Davis Cup-esapatnak, 
majd két alkalommal a páros világbajnok 
együttesnek. Gyilkos, nyesett labdái félelmeié- 
sek, de ha a labdáit magasra adja, akkor is 
hihetetlen falssal kerülnek azok a földre. Kel
lemes. elegáns, snájdig játékos ez a francia s 
igy Kehrlingnek nincs mit restelkednie a tölo 
elszenvedett vereség miall. Kétségtelen, hogv 
húszszoros magyar bajnokunk már nem igen 
nyeri vissza a két év előtti hatalmas formáját 
s igy nagyobb eredményeket a magyar Danis 
Cup-csapattól sem várhatunk. A Brugnon - 
Kehrling-meccs tí:l. 7:9, fí.i, fí:2 arányban a 
franciák javára dőlt el. K/. egyes szelek gém- 
alakulásai a következők: 1:0. 2:0. 3:0, 3:1, 4:1, 
5:1. 6:1. A második: 0:1, 1:1. 1:2. 2:2. 2:3, 2:4, 
3:4. 3:5. 4:5, 5:5, 5:6, 6:6. 7:6. 7:7, 7:8, 7:0.
A harmadik: 1:0. 1:1. 2:1, 3:1. 3:2. 4:2, 4:3, 4:4, 
5:4, 6:4. A negyedik: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2,
4:2, ő:2, 6:2.

Tehát végeredményben a francia-magyar 
tenniszmérkőzés jelenlegi állása 4:0 a fran

ciák javára.
A hétfői, harmadik játéknapon még lehet szé
píteni nz eredményen. Reméljük is . . ,

néha hajmeresztő dolgot produkált. A közön-1 
ség eleinte mérgelődött, majd átcsapott .a gu- |

11 •l’SS.nu. Heller sajtra
Tartalma: 1 doboz pasztőrözött Heller- 
k rém sajt eredeti jplombált gyári csoma
golásban, 1 doboz Heller Pálpuszta- 
sajt, 1 adag Heller Adria-sajt.
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A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

VelosapXf*AOf
VIssHntes varok: I. Német küllő. 5. Itt a gazdagok 

nyaralnak. 8. A itl.lgháboniban elsüllyesztett híres né
met lengei alnlt íáió. 12. "Ugianesdk n világháborúból 
jóüsmrrf hadvezér. 13. Német filmrendező keresztneve. 
14. Higí'. 15. poole Irngikomcdiátónak címszereplője 
(vezetéknév). 13. Francia rcgt'nyiró. fő. Bizonyára azért 
teszi. mert mén sok n» elintéznivalója. 21. Otcsóbbfajla 
bor. 22. Régi római pénz 24. Ólai idegen nyelven 
21. A , Horni" bán vendég'zereplő zenekar krtlós névé 
nett «l«6 része, 71 Idegen névelő. 27. Hamis. 28. Piros 
a színe 38. Fent esség. 31. Kérdő névmás. 33. Ftatl.il 
névmás 33. Hasznos állal. 33. Az ..Újpest •• elődje. 37. 
Elektromos egység. 3S. Egy szép magyar népdal első 
1.! uava 4t. kajnn. a f<l<n ilyen. 44. Ila ág Ón 
lábúval valaki teszi tudom, hogv megköszöni. 41.
Előkelő rang rövidítése. 47- Templomban hallani. 4a. 
Ez Ili pl neui lesz ki egy egészet. 47. Török ruhá
zati cikk 33. Személyes névmás. 31. Magyarul • egy 
37. EcvedOl — latinul. 33. Három azonos mássalhangzó. 
34. Megyek — angolul. 3*.  Nemes szerv. 37. Idegen vál
lalat szol ásó, rövidítése. 5«. Aki cigarettázik. 53. A 
..Tímár Liza" Írójának monogrammla. M. Erről a bo
hócró. a Hamlet V. felvonásának temetői jelenetében 
n«lk sró í..tk- helyett nak . k '» <2. Egy-kettőre. 84. 
Jtevlcrky Gyula . Pún halála" e. költeményében igy hívják 
a hajó kormáit'osál (fonetikusan). Halhatatlan amc- 
rikai kílic. 37. Korszak. W. Magyarul - óra. •». Nehéz

E 31.
I. 33.

18.

ma eladni. 73 Nem egész annyi, mint a 18. vízszintes. 
72, Kellemes hely. 73. Van. aki ennek az embere. 77. El
töröli n mécsese. 7f» Sportklub 83. Tagadó szó. 81. A 
lordilotlja — aki ügyetlen. 82. ..A két koldusdiák" 
írójának monogrammja. 85. Hiszek — latinul. 85. Ezt 
senki se szereti lapul. 87. Erről még én se beszélhetek. 
88. Fényképezőgép márki. 90. Folytonosság! hiány. II. 
Ezt a kutyákon látni. •?. A C.'i, vízszintesnek van. Í1 
l’i. a - vlrtátékokra is mondják. 34. .lóbarálSágban van. 
igen bizaln>t<s. 13. Különféle okokat hoz fel.

Fügfőlegrv sorok: 2. A falevél is ilyen. ». Vailásrövl- 
dilés. 5. Aki bátor. 7 Görög néptörzs, t. D. P. N. 13. 
Egy másik vallás rövidítés, de fonetikusan. 17. tA bib
liából ismerjük, lt. Igen kis hely. 28. Névuló. 22. Bccé- 
zctl női név. 28. Római szám tizen alul. 28. Külföldi ál
lam rövidítése. 31. C.apck Károly színdarabja. 32. Ige 
34. Testrész. 38. Szám. 40. Egv idegen világrészben em
ber. 42. Sziget idegen nyelven 43. Itl adják cl a 69. 
vízszintest. 43. Ez nem a szomszédban van. 33. Három 
azonos magánhangzó 58. Nemzet, azonban az újpest! 
villamosokat is igy hívták valamikor l|. Egv harma
dik Vallás lövidilésc. 32. Állat. 63. Nem szép. 63. Vasul- 
vállalat. 71. Német kötősió. 73. Ez pedig német ige. 74. 
Mutntószócska 78. Külföldi pénz. 78. A tanuló használja. 
82. Cigány M. E-lel a végén angol gróf. 83. Főznek is 
benne. 88. A mosodában van belőle elég. 88. Ezer méter 

GÁL GYÖRGY

13 1 asztali golfjáték
83 UATEft ráöiöiechnihai es vili. rt.

heti ajándéka:
egy drb. HX 406 lipusu nagyteljesítményt) kolloid kaludu 

telepfütésü modern rádiócső.

LIEBINER ZSIGMOND
V., Szent István-lér 3, játéküzletéből

u- 2 jegy a Radfus mozgóba

U « |«ay ■» ORION MOZGÓBA
33.

16. 1„ár GE-ui harisnya
Fáin Gyula Ferenctek-tere t.

A dohányzásból croflő kellemetlenségek, valamint 
köixiigő . ruKedlsóg ellen csak 

KÁLIM 
gyógy cukorkát használjon.
Heti ajándék: 2 nagy családi 
doboz. Tartalma: 200 darab

NT

17. 1 pár GFfl harisnya
□ ni IT7CD Cc UAI AC7 2li éve fennálló kötöttáru, tehér rOlITZEn ES nALAdí nemű etb. divatáruházából.

Vi)|„ József-körut 19. szám.

18.

di lov i n■ IliHRIII $ FEnYÖlLLRTTPL

8G OlcsO Rákos
i darab Rumba-puiiouer

X. számit zenei kerenzlrejtvényünk megfejtért.'
VÍZSZINTES SOROK: I. Beethoven I.ajos: Negyedik 

ifimfóqp t. A bibliái cróber.
FCGGÖl.F.GF.s SOROK: to. Wagner Richárd Niebclun- 

gok gyűrűié. S3. A variUUuvolu

8.

Meglr|léirk legkésőbb április 53-án. szombaton adan
dók postám.

A pól>-iratuk h llétlííl Napló »t-rkrstláiégének el
mére (3’11., Ernébet-körul 4.) küldendők. A borítékra 
feltűnően rá kell írni; REJTVF.NYOLIMPIÁSZ. Olyan 
pábótalokril. melyekhez n !. oldalon található megfej. 
té»l „elvén, ninei mellékelve, nem lehelünk figyelembe.

Rejtvén,ügyben neméyesen. k I i n r ó I a g kedden v» 
„erdőn délután ’ 1-2 és 3 óra kiiiölt értékelünk.

BOROTVfiLÖVIZ
EGY PERC OLfiTT 

PUHITJORSZRKÚLT

2 elsőrendű jegy a

KomtDin-ORFEumBn

Heti slándáknink n>erle»elnek névsorát, valamint múl 
XII. se. k»re»itr»H»én>Unk megfejtért! mj|u» tiki Do
niunkban kütidjük.

6-6 tubus

DIANA FOGKRÉM
22.

37. 38, 39. Utalvány
1—1 nagy fényképfelvételre

Pobuda aurád IV., Ferenciek-tere 2. J el.: 89-7-91

Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú álló 
lámpák, falikarok, bronz- és márvány-írókészletek-

Csillárok ”WWJiissas wsn egy modern uronz-cigarettaelolto

10.

41. HLAZNEK kéamüves és müköRzürüs eég 
IV. KecRkeméti-u. 1. Fiókok: VII. r.ákóczl-iit 56. és 

IX. liákos-u. lő e heti ajándéka:

A KKKESZTREJTVT.NV OLIMPOSZ FOKIJAINAK ODAÍTÉLÉSÉ HOBVAT KAMILLO KIR. 
KÖZJEGYZŐ IRODÁJÁBAN (VII. ERZSÉBET-KORÉT 9—11.) A KIR. KÖZJEGYZŐ JELEN- 
LETEKEN F. ÉVI MAJl'S 12 EN DELI 12 OKAKOR FOG MEGTÖRTÉNNI. AZ EREDMÉNYT 

MAJl'S 17 IKI SZAMUNKBAN KÖZÖLJEK.

DIVÁNYPÁRNA
mn.h.16 Relief Szinesnyomö es HlKeszltBgyar
Budapest. VI., Csenger.v-utca 47. izum.

Adja a Pala 
elemtfyár 
Václ-ut 66. sz.

J.

májusban ui reituenvuerscnv kezdődik
Mai keresztrejtvényünk dijai a következük

2 drb. földszinti zsöllye a

Nemzeti színházba
3

6 2 drb. földszinti zsöllye a

Fővárosi onereitsziniiíz
-S*ri  Orfeum- <■ v'rtonMváho'

23.

1 doboz finom levélpapír

' 1 drb. ezüst ceruzára
Tlllemann Sebestyén uoi 

ékszerüzletéből
NkMnT. Hiii izosievúevkozok ás disziargymin.

BLAU ALBERT
lltntMériwa -■ Vili,. Uonll-U. I. I életűn . 42 2-2'’ < R 4-57
Fiókok Berlini tér 2. I»tró|y u. tG. hob-u. ts. Hóköczl-ut 56 

•jindeka 1 rúd csemeueszaiami 
leavlrttllk 'rhavotrtli ea bcntertnik legjobb *» lég- 

oleiohb hcvRRórlóRl lorráM

tű.

r.O 
ifffuiaT

8 Egv darab

PHILIPS
RÁDIÓ E 413 lipusu, 12 wattos véa- 

eröHltö eső, mely adócsőnek 
is használható.

SitjH H Philips Rádió óa Villa
mossági Rt.. \.. l.ipot-körut 18. »z

< H. OOLLAH

2s

2 drb ECHOrátiiidiainDa
DÉNEN TESTVÉBEN rAdfóUzIrtebül, 

28. 24. Vl. Teréz-kftrnt 26.Vl

2 drb jegy a Palace mozgóba

Koncentrált erősítő lápnzci

1 doboz

Dreher-lYlaul csoKoiaoe
’• gg 500 Y forgókondenzátor

Gyártja a Telefongyár rt

K 1 4S- 1 nagy dobot
— -Y pbrcellánpudcr es 1 

drb YES-azappan.
M -hJDSib A A YES ponelliin-
Bt nQj púder a pórusokat

44. Utalvány I üveg kölnivízre
Fritz Zsigmond
közismert lllntszertárábn. RÁKÓCZI ÚT *.  •*-  

és l üvog Frledler-téle szabadalmazott

GAMMA";.1","S GAMMA
Frled'er laboratórium, VII, Murányi-utca 46. Tel. J. 4B4— <!■

43. '/, évi előfizetés május 1-től a

RRdiOesFOtOamalŐPre

1 üveg YESTOR
és egy CBORiag húsleveskocka 

Herceg Esterházy husárugv órából.

l-anemélve*  vactora.tnenU 

Dénes József 
aürranr nok-étt i-rtuéhvn, Vili., Jósáét kürut 4. 
Kg**»  újjal nyitva ! I.c e*kUI<>nlege««egck.  halászlé nappnli 

lírák rtiptt

Cgv drb

Sport-szemllveg 
CHMURA
Vidékeo: Pécs, Ciyör

1 könyv
ROVAR RUDOLF ÓS TORSA

lón,.k.:Vili., Duioii-u. 21.

1 . évi előfizetés május 1-től a

ujjak Magyar Kézinkaiíjsáih
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