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Forgács inna holtteste vasárnap Ólom
koporsóban Budapestre érkezett

—— ni i

LmmcsMB WHiuagongan Hoztak a holttestet Willachon kérésztől 
a Józsefvárost pályaudvarra. - uasárnap reggel a hivatalos bizott

ság átvette a koporsút ás autón az uj zsidótemetőbe szállították

MH nem döntöttek a temetés napjáról
Vasárnap délelőtt tiz órakor a józsefvárosi 

pályaudvaron megjelent a községi temetke
zési üzem egy tisztviselője, valamint a kerü 
leti pénzügyőri szakasz egy embere, akik 
egy mellékvágányon álló lezárt teherkocsi
hoz siettek az állomás egyik tisztviselőjével 
együtt. A bizottság Forgács Anna Budapestre 
szállított holttestét volt hivatva átvenni. Mint 
ismeretes, Forgács Annát a millstatti refor
mátus temetőben földelték el, mert ott nincs 
zsidó temető. A bűnügyi eljárás során tör
tént kétszeri exhumálás után édesapja, 
Feuer Géza intézkedett, hogy a holttestet 
harmadszor is exhumálják és hozzák Buda
pestre, hogy itt nyugalomra helyezhessék. A 

szükséges hatósági beleegyezések megszer
zése után

Feuer Géza Millstattba utazott és intéz
kedett a hazaszállításról, 

azután szombaton visszatért Budapestre. 
Ugyanekkor útnak indították a holttestet is 
Budapest felé.

A nemzetközi egyezmény alapján történt 
a szállítás.

Forgács Anna holttestét ólomlcmezból 
készült koporsóba helyezték, amelyet 
egy ládába szegeztek és külön leplom

bált teherkocsiban indították útnak.
A vasárnapra virradó éjjel érkezett meg

Willachon keresztül a vonat, amely Forgács 
Anna koporsóját hozta. Az állomáson lekap
csolták a vagónt s áttolatták a Józsefvárosi 
rendező-pályaudvarra, ahova azután dél
előtt kiszállt az úgynevezett átvevőbizottság. 
Az elhagyott sínpáron magányosan álló vá
gón ajtaján két pecsét volt, az egyik az 
ottani hatóságok, a másik pedig a magyar 
pénzügyőrség pecsétje. Az intézkedő pénz
ügyőr felnyitotta a plombákat. vagónból 
előkerült a láda, amelyben egy koporsó rejti 
magába Forgács Anna földi maradványait.

Az egyszerű, gyalult fehér ládára fekete 
betűkkel a következő van ráfestve: J. 

ü. S. 65.560, Willach, oldalára pedig 
paplrcéduia van ragasztva Erdélyi Bélá- 

né felírással.

A temetkezési íizem alkalmazottai autóra 
emelték a gyalult egyszerű faládát és a rá
koskeresztúri uj zsidó temetőbe szállították. 
A temető alkalmazottai átvették a holttestet, 
a ládát azonban ideiglenesen még nem bon
tották fel. A felbontás, szokás szerint, csak 
a tisztiorvos jelenlétében történik meg. A 
család már érintkezésbe lépett a pesti zsidó 
szentcgylettel és a napokban végleg örök 
nyugalomra helyezik a szerencsétlen sorsú 
kis Forgács Annát.

Vasárnap délben véres családi dráma 
játszódott le Pesterzsébeten, abol egy 
elvált férj beretvával támadt á felesé
gére, azután átmetszette saját nyakát
A merénylő férj állapota élet veszélyes, az asszony csak 

könnyebben sebesült meg
Véres családi dráma játszódott le vasárnap 

délelőtt Pesterzsébeten a Thurzó-utca 10. 
számú házban. Hegyi Lajos vasmunkás

borotvával súlyosan megsebesítette kü- 
lönváltan élő feleségét, majd a borotvá

val elmetszette saját nyakát.
Hegyi Lajos 33 éves vasmunkás néhány 

évvel ezelőtt nősült meg. A házastársak 
eleinte boldog családi életet éltek, később 
azonban a férfi házsártoskodni kezdett, úgy 
hogy napirenden voltak a veszekedések. Az 
asszony eleinte csendesen tűrte férje szeszé
lyeit, mikor azonban látta, hogy viselkedése 
egyre durvábbá fajul, összecsomagolta hol
miját és otthagyta férjét.

Hegyi Lajost rendkívül lesújtotta felesége 
távozása. Valósággal buskomor lett és

sehogysem tudott belenyugodni felesége 
elvesztésébe.

Ismerőseik próbálták kibékíteni a házas- 
sakat, de az asszony nem hajlott a békülé- 
kenységre. Hegyi Lajos erre maga próbálta 
meg kiengesztelni a feleségét. Többizben fel
kereste és minden alkalommal könyörgött 
neki, hogy térjen vissza hozzá.

— ígérem, hogy megváltozom — hajto
gatta a férfi kétségbeesetten — csak gyere 
vissza hozzám.

A csinos fiatal asszony azonban hajthatat
lan maradt és kijelentette, hogy tudni sem 
akar férjéről. Hegyi Lajos még sem adta fel 
a reményt és nap-nap után felkereste felesé
gét de mindig eredménytelenül. Sőt az 
asszony, hogy férjétől megszabaduljon, la
kást változatott és Pesterzsébetre költözött.

A szerelmes férj csakhamar kinyomozta 
tartózkodási helyét

ás vasárnap délelőtt ismét felkereste Thurzó- 
utca 10 számú házban lévő lakásán feleségét, 
hogy visszatérésre birja.

Az asszony eleinte fogadni sem akarta He
gyit, majd hosszas könyörgésre beengedte a 
lakásba.

— Gyere vissza — kérlelte a férfi — 
nem tudok nélküled élni...

— Nem, ilyen ember nem kell nekem — 
válaszolta az asszony — eleget szenvedtem 
melletted, nem kérek az ilyen életből.

— Bizonvára van valakid, azért nem 
akarsz rólaTn tudni — rcplikázott a férfi.

Az asszony természetesen tiltakozott a 
gyanúsítás ellen, de a férfi egyre szenvedé
lyesebb hangon kelt ki felesége ellen. He
gyiné végül is megsokalta a dolgot és fel
szólította férjét, hogy távozzék.

— Hát ha nem akarsz enyém lenni, 
másé sem leszel! — kiáltotta a férfi, 
a zsebébe nyúlt, előrántott egy élesre 
fent borotvát és az asszonyra rohant.

Hegy iné védekezni próbált, de a férfi vad 
dühében nekiesett s az éles borotvával több 
helyen súlyosan megsebesítette. Az asszony 
ruhája csupa vér lett, de a férfi csak tovább 
hadonászott a borotvával. Egyik vágás az
tán oly súlyos volt, hogy az asszony a nagy 
fájdalomtól és a vérveszteségtől

eszméletlenül terült el a szoba padoza
tán.

Hegyi Lajos, amikor látta, hogy több seb
től vérző felesége eszméletlenül összeesik, 

a még mindig kezében szorongatott 
véres borotvát maga ellen fordította s 
hirtelen elhatározással elmetszette a 

nyakát.
és a következő percben ő is eszméletlenül 
rogyott össze felesége mellé

Giovannina olasz királyi hercegnő 
és Boris bolgár király házassága

A Hétfői Napló jól beavatott forrásból 
nagyérdekességü királyi házasságról érte
sül. Eszerint Giovannina királyi hercegnő, 
Viktor Emaniicl olasz király harmadik 
leánya jegyben jár Boris bolgár királlyal és 
nemsokára sor kerül az eljegyzés nyilvános 
proklamálására s a házasságra is.

Olaszország királyának, Vidor Emanuel- 
nek első leányát, Mafaldát mint tudvalévő 
— Calvi gróf vette nőül, Jolandát pedig a 
hesseni herceg, aki amatőr építőművész s 
maga tervezte római palotáját. Olaszország 
legbeavatottabh köreiben hónapok óta so
kat beszélnek arról, hogy

előtérben áll az olasz király harmadik 
leányának házassága is, Giovannina ki
rályi hercegnőt Boris bolgár király 

fogjo nőül venni.
Mint a Hétfői Napló most legjobb hely

ről értesül, a hónapok óta Olaszország leg- 
benfentesebb köreiben szállingó hir igaznak 
bizonyul, csaknem befejezett tény Boris 
bolgár király és Giovannina olasz királyi 
hercegnő házassága. A házasság tervét tu
lajdonképpen már két hónappal ezelőtt fixi- 
rozták, amikor is

Boris király a leguugyobb inkognitóban 

így feküdt egymás mellett néhány percig 
vértől elborítva a férj és feleség, amikor az 
asszony eszméletre tért s ereje mcgfcszilc- 
sével az ajtóhoz vánszorgott és segítségért 
kiáltott s újból eszméletlenül esett össze.

A segélykiáltozásra figyelmesek lettek a! 
szomszédok, akik berohantak s rémülten 
látták a két vérző, eszméletlenül fekvő em
bert. Nyomban értesítették a mentőket, akik 
aztán az asszonyt eszméletre térítették, se
beit bekötözték, majd a férfit vették ápolás 
alá, Hegyi Lajos állapota azonban oly su* 
lyos volt, hogy be kellett számtani a Szent 
István-kórházba.

A véres családi dráma ügyében a pest
erzsébeti rendőrség megindította a nyomo
zást, este rendőri bizottság jelent meg a 
Szent István-kórháxban, ahol Hegyi Lajos 
még mindig eszméletlenül feküdt, úgyhogy 
nem lehetett kihallgatni.

Rómában járt.
A bolgár király hazautazása után

Olaszországból udvari bizottság utazott 
Bulgáriába, amely tanulmányozta a bol

gár viszonyokat 
s nemrégen tért vissza hazájába, ahol ut* 
jónak eredményeiről beszámolt. Ezután 
történt meg a végleges döntés a házasság 
mellett. A húszéves olasz királyi herceg
leány s a harminchárom esztendős bolgár 
király eljegyzését az olasz politikai viszo
nyok Jecsendescdésc után hozzák hivatalo
san nyilvánosságra.

Az érdekes királyi házasság természet
szerűleg nagyban hozzájárul az

olasz—bolgár barátság kimélyiléséhez 
s Magyarország szempontjából is nagy
jelentőségű ennek a házasságnak a hire, 
mert azt jelenti, hogy Magyarország, amely] 
Olaszországgal az utóbbi időben szoros ba
rátságot kötött, ezután

megcrősilheti a bolgár—magyar jó- 
vlszonyt is, 

amire Bulgária részéről is meg van a leg
teljesebb hajlandóság.

Román Kálmán
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Rakovszky Iván kedvéért kibővítik 
a közmunkatanács hatáskörét

Már készül is az u| törvényjavaslat, amely a közmunkatanács 
hatáskörét az egész ország területére kiterjeszti

A székeáfőxárosi közmunkák tanácsának 
elnöki szőke éveken át betöltetlen volt. Az 
utóbbi időben hirc járt, hogy n kormány 
most már rövidesen betölti a közműnké- 
tanács elnöki székét, amelyre kezdettől 
fogva Rakovszky Iván, nyugalmazott bel
ügyminiszter volt a legkomolyabb jelölt. A 
kinevezés ügyével a pénteki minisztertanács 
foglalkozott s a döntés vasárnap reggel je
lent meg a hivatalos lapban. Az előzetesen 
elterjedt hírnek megfelelően a kormány va
lóban Rakovszkv Iván volt belügyminisztert 
nevezte ki a közmunkatanács elnökévé. A 
kinevezésnek érdekes előzményei vannak, 
amelyekről vasárnap délelőtt

teljeaen beavatott kormánykörökben

a következőket mondották a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Amikor Rakovszky Ivón betegsége miatt 
kénytelen volt a belügyminiszteri székből tá
vozni, kormánykörökben rcprezentábilis ál
lást kerestek sz.imára, hogy agilitásának 
megfelelő teret nyújtsanak. Rakovszky Iván 
ugyanis, amikor teljesen felépült súlyos be
tegségéből, azt az óhajtását fejezte ki, hogy 
dolgozni akar és tevékenységét gazdasági 
téren szeretné kifejteni. így került szóba, 
mint megfelelő terrénum, a Székesfővárosi 
Közmunkák Tanácsa, amelynek elnöki szé
ke közel öt év óta betöltetlenül állott. Ra
kovszky Iván azonban kijelentette, hogy n 
közmunkatanács jelenlegi keretei között nem 
nyújt megfelelő működési lehetőséget, hi
szen hatásköre rendkívül szűk területre: 
cj»ak építkezési panaszok felülvizsgálására és 
az utcanevek megállapítására, vagy megvál
toztatására terjed ki. Minthogy legutóbb a 
ké.pviselőházban kormánypárti oldalról

■ közmunkatanács intézményének ki
szélesítését és az egész ország területére 
való kiterjesztését követelték, a kormány 
Rakovszky Iván kedvéért magáévá tette
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Jubileumi kiadás

Tolsztoj művei
összes regényei és elbeszélései.

Rövidesen megjelenik.
Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét

INGYEN
adjuk, így tehát e lapnak azok az olvasói, akik az alant található szelvényt tiz napon belül a k 
tetett címre elküldik, ingyen kaphatják a kiadásunkban megjelenő TOLSZTOJ MŰ 
telles 32 kötetben, körülbelül 5- 6000 oldal térj------‘Zí:.., LL2.Í-.,_Z‘. ‘
Karinthy Frigyes, Lándor Tivadar. SchöpfUn Aladár, Sebestyén Károly dr„ Színi Gyula stb., stb- fordították.

ség és szeretet alapján áll. Ezenfelül az írásnak is olyan Hagy művészé, hogy az elsők "közt is a legelső. Prófétai öruStíeneMoel 4s 
íírifí erejével egész életén át arra törekedett, hogy eszméi mennél szélesebb nfprélegekhez eljussanak. A Gufenberg-Vállalat Tolsztoj 
szellemiben vél cseleked amikor műveit el akarja juttatni a legszerényebb asztalra. — Tolsztoj Leó regényei és elbeszélései szép 
nyomásban jelennek meg é» csuk a hirdetés és csomagolásért kérünk kötetenként 31 fillémyi megtérítést. A szétk&ldé

lent feltűn* 
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oldal terjedelemben. Könyvkiadóvállalatunk kiadványait teljes kiadásban Bállá Mihály,

Tolsztoj az emberi testvériség eszméjének nagy apostola. Nagy emberi közösségről álmodozott, amely at evangéliumi uetld- 
ség és szeretet alapján áll. Ezenfelül az írásnak is olyan nagy művésze, hogy az elsők kört is a legelső. Prófétai önzetlenségével ée 
“ 'ejéuel egész életén át-----..... .. -• .. • • ---------- P . A . . .............. SZ .

‘ben vét cseleked ar.

négy kötetes sorozatonként, a tényleges portóköltség megtérítése ellenében történik, avagy portomentesea vehető át kiadóhivata
lunkban, abban a sorrendben, ahogy a megrendelések beérkeztek. Kiadásunk a következő érdekfeszitő műveket foglalja magában 1

Feltámadás, Karcnína Aunna, Háború és béke, Kreutzer szonáta, 
Kozákok, Sevastopol, Hadzsi Murát, lljitsoh Iván halála, Gyermek
kor, Kamaszkor, Ifjúkor, Ur és szolga, Legendák, A két huszár, stb.

Mindennemű pén:küldemény egyelőre mellőzendő. 
Jelen ajánlatunk esek azokra a szelvényekre vo
natkozik, amelyek 10 napon belül beküldetnek:

Christcnsen és Társa
GUTENBERG 
könyvkiadóvállalat Budspest.IV^ Vúc*l-atcat7 

félsmslst. Telefon: Teréz 291-65.

ezt a követelést.

A miniszterelnökségen már készül is a tör
vényjavaslat. amely — hir szerint — kibő
víti a közmunkatanács hatáskörét és pedig 
úgy, hogv a jövőben iniciativ szerepe is lesz.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött

Választott biróság elé kerül 
a Newyork kávéház és az Adria biztosító átférje

Az üzleti mayáiitulaldonjog kimondását követeli 
az élelmezési blokk

A budapesti kávésok iparlestülcte a na
pokban nagyszabású értekezletet tartott, 
amely igen jelentős országos akció meg
indításának a kezdete. Elsősorban az 
uzsorabiróságok megszüntetéséről folyt a 
tárgyalás. Az értekezlet második fontos 
pontja francia mintára a proprteté com- 
inerciale elvének keresztülvitele volt. A 
kávésipartársulat értekezletén felszólalt

Tarján Vilmos a Newyork kávéház 
igazgatója, aki feltűnően érdekes be
szédben nagyszabású országos akció 

megindítását indítványozta.

Hangoztatta a proprieté commerciale elve 
keresztülvitelének sürgős szükségét. Indít
ványozta, hogy amint a kisgazdák országos 
szervezetben vannak tömörülve, éppen úgy 
szervezkedjenek a kiskereskedelmi és ipari 
érdekeltségek is saját érdekeik megvédé
sére, hogy országos akcióval segíthessenek 
helyzetükön.

Az értekezlet többi hozzászólói is magu
kévá tették ezt az indítványt A/észúrosI
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SZELVÉNY. |
Alulírott Tolsztoj összes fent hirdetett műveit ingyen kivárna. í 

Átviteli elismerést és szállítási értesítést kérünk.

Név;.

Lakhely (utca). Posta.

aziránt is, hogy Jtotoozzky Iván milyen fize
tést kap a közmunkatanács elnöki teendői
nek ellátásáért.

Illetéke* helyen
a következőket mondották:

— A közmunkatanács elnöke nem kap 
fizetést, hanem csak tiszteJetdijat, amely
nek nagyságát esetröLeselre a miniszter
tanács állapítja meg. A tiszteietdij a repre
zentációs kiadások megtérítésére szolgál.

Értesülésünk szerint Rakovszky Iván mi
niszteri fizetésének megfelelő tiszt elet dijat 
fog kapni, amt nem érinti belügyminiszteri 
nyugdiját. Rakovszky Iván egyébként — hir 
szerint — nem mond le a Margitsziget rt. 
elnökségéről.

Győző elnök azt javasolta, hogy 

alakítsanak országos élelmezési blok
kot.

Ebben a blokkban tömörülnének az összes 
élelmiszerszakmák: kávésok, vendéglősök, 
kávémérők, cukrászok, pékek és a többiek.

Keddre már össze te hívtak egy újabb 
értekezletet,

amelyen megjelennek az összes élelmiszer
szakmák képviselői. A Hétfői Napló munka
társa megkérdezte Mészáros Győzőt, aki az 
alábbiakban ismertette az élelmezési blokk 
célját és tervét:

— Pillanatnyilag négy fontos problémánk 
van. Először is az uzsorabiróság kérdése, 
amelyre a mai felfokozott versenyben már 
nincs szükség.

A napokban történt, hogy egy ismert 
fővárosi nagy kávéház Italmérési jogát 
elvonták, mert a főpincére öt esztendő
vel ezelőtt öt fillérrel drágábban szá

mított egy ételt

iib-wm
Jubileumi kiadás
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— Másodsmrban, mint ismeretes, 1920- 
bán revízió alá vették az összes italmérési 
engedélyeket. Most, nyolc év után mi kér
jük a revíziót, hogy orvosolják az akkori 
időkben keletk&ett igen súlyos sérelmeket. 
Harma/lik probléma ar: üzleti magántulaj
donjog elvének érvényesítése. Lehetetlen, 
hogy ha egy kereskedő nehéz munkával az 
évek során prodtíkál valamit, akkor esetleg 
jelentéktelen bázbérdiffiprencia miatt egyik 
napról a másikra az u teára tehesse a házi
úr. A negyedik a tejkartel kérdése. A nagy! 
tejvállalatok ugyanié karleibe léptek. Az 
összes élelmezési szakmák, amelyeket ez 
érint, közös akcióval

meg akarják teremteni az élelmezési 
szakmák tcjeUátási üzemét,

hogy ezzel törjék le a nagyvállalatok túl- 
lengését. Célunk tehált, megalakítani az 
élelmezési blokkot. Husvét után monstre- 
küldöttségben akarjuk felkeresni az illeté
kes minisztériumokat, hogy felhívjuk figyel
müket a visszásságokra és a kormány tá
mogatását kérjük akciónk céljához. Hang
súlyozom azonban, hogy akciónk minden
ben kongruens a fogyásztóközönség érdeké
vel.

A kávésipartestület értekezlete után bi
zalmas körben nagy érdeklődéssel tárgyal- 
lak egy esetet, amely a kávésok szerint ki
rívó példája az üzleti magán tulajdonjog 
szükségességének. A Newyork kávéház, 
contra Adriai Biztositó Társulat közismert 
afférjéröl volt szó, amelynek most már pon
tos részleteiről számolhatunk be. Az Adria 
32 milliárd koronáért vásárolta meg a 
Newyork palotát. A Newyork kávéház

a békebeli 45.000 aranykoronával szem
ben, ma egy milliárdot fizet, tehát a 
békebeli bér ötven százalékával többet, 

most pedig ezt az amúgy is horribilis bért 
a duplájára,

két mllllárdra akarják emelni.
Tehát a harminckétmilliárdos vételárnak 
hat százalékát egyedül a Newyork kávéház 
fizetné. A kávéház uem hajlandó elfogadni 
ezt a bérmegállapítást, amely példátlan az 
üzletbéremelések terén. Ebben az esetben 
mutatkozik meg legfeltűnőbben az üzleti 
magántulajdonjog szükségessége. A kávé
ház tulajdonosai ugyanis összesen tiz milli. 
árdot invesztáltak üzletükbe, ebből hat 
milliárd koronát csak a közelmúltban. Arról 
is beszéltek, hogy az Adria biztosító egyj 
valóban lehetetlen és furcsa kívánsággal lé
nett fel. Állítólag a béremelés rpe|lett az 
volna a kikötése, hogy 1

a Newyork kávéház változtassa meg 
nevét Adriára.

Ebben a szándékában állítólag az vezetné, 
hogy nem akarja, hogy a tulajdonát képező 
nalotáhan lévő kávéház egy másik biztosító
társaság nevét viselje. A Newyork nem fo
gadta el ezeket a követeléseket és a felek' 
megállapodása alapján választott biróság 
fog ítélkezni. A választott biróság elnöke 
Bakonyi Kálmán kúriai biró lesz, a New- 
’iork részéről a választott birói tisztet Tar
ián Vilmos felkérésére Huszár Károly volt 
miniszterelnök vállalta, mig az Adria bírója 
Friedmapn József dr. ügyvéd lesz. A válasz
tott biróság már a közeljövőben összeül, 
hogy döntést hozzon a Newgork—Adria 
afférben.

Ili a lavaszi
A csalóka napsugártól könnyel
műbbek lesznek az emberek, 
sutba dobiák a melegebb ruhát, 
elfeledik, hogy az Időjárás sze
szélyes és már kész a 

meghoiűs 
nálha 

toromaias 
rheuma 

Kűszvűny 
sőt örülni kell, ha komolyabb baj 

nem lesz!

Kenő óvatossággal
sok balnak elejét lehet venni és 
aki félti az egészségét, az legyen 

előrelátói

Minden háznál nagyszerű szolgá
latokat tesz ilyenkor

1 Üveg valódi

sósborszesz
edz, enyhít, erősít, 
fájdalmakat csillapít!
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Bánatában harminc íröccsőt 
ívott és öngyilkos akart lenni 
egy pékmester, mert rosszul 

ment az üzlete
A mára virradó éjszaka az Üllői-ut és Hun- 

gária-ut keresztezésénél szolgálatot teljesítő 
rendörőrszem a földön fekve egy mélyen alvó 
embert talált. Feárázta álmából a dülöngélő 
embert és a főkapitányságra kísérte. Itt ki
derült, hogy Róth Gusztáv a neve. Üllői-uti 
pékmester. Kiderült az is, hogy

Róthot a rendőrség iuár reggel óta keresi^ 
inért a felesége bejelentette, bogy öngyilkos
sági szándékkal eltávozott hazulról. Mikor ki
hallgatták, elmondotta a pékmester, hogy az 
utóbbi időben rosszul ment az üzlete, ö pedig 
szorgalmas, iparkodó ember és a rossz üzlet
menet annyira elkcdvtclenitettc, hogy .öngyil
kosságra szánta cl magái. Búcsúlevelet irt a 
feleségének, azután eltávozott hazulról, hogy 
végrehajtsa az öngyilkosságot. Útközben több 
vendéglőbe is betért és

bánatában halála előtt harminc apríccert 
ivott meg.

'Az ital tennészetesen a fejébe szállt és igy ju
tott a Hungária-utra, ahol clgyöngülvc lefeküdt 
az utcán, elaludt és még mielőtt öngyilkos le
hetett volna, ráakadt a rendőr. A spriccerozö 
UngyilkosjolÖltet, miután megígérte, hogy le
mond a szándékból, clbocsájtotlák a rendőr
ségről. 

Herrmann Miksa kereske* 
delemiigyi miniszter fia 
résztvett a vidéken egy 

tűz oltásában
Miskolc, április 1.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 
délután veszedelmes tűz pusztított Zcmplén- 
és Borsod vármegyékben. Tatárharkány 
községben kigyulladt vitéz Szatmári Endre 
gazdálkodó háza s csakhamar tüzet fogtak 
a szomszédos .szalmakazlak is. A nagy erő
vel tovaterjedő tűzhöz csakhamar kivonult 
a miskolci tüzörség is és a hatalmas tűzoltó
fecskendőkkel kezdték meg a tűz lokalizá
lását.

Ar oltási munkálatoknál hősies bátorsá
got tanúsított

Herrmann Miksa kereskedelemügyi mi
niszter fia. aki a szomszédos községből 
motorkerékpáron sietett a tűz szín

helyére.
Az ö emberfeletti munkájának volt köszön
hető, hogy a tüzet sikerült lokalizálni.

Ugyancsak vasárnap délután tűz pusztí
tott Erdei Ernő földbirtokos, valamint egy 
zeiuplénmegyei kisbortokos gazdaságában is. 
Mindhárom tüzet sikerült eloltani. A 
nyomozás megindult a tűz okának kiderí
téséire. A nyomozó hatóságoknak az a felte
vésük, hogy mindhárom tüzel gyújtogatás 
okozta.

BELVÁROSI

A főváros szigorú eljárást 
indít a kuruzslók ellen

Félméteres gödörbe zuhant 
és utasával együtt felborult 

egy motorkerékpár a Dévényí-uton
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Mlrth L8IM-II. ti
Tel.: J. 454-48 
Alapítva: 1MM.

BANKHÁZ
I’etöH Sándor* 
utca 9.
Telet: T. 280 74

Hecht

A tanács legutóbbi ülésén rendkívül érdekes 
ügyben hozott határozatot. A Magyar Magán
gyógyintézetek Szövetsége több alkalommal 
felhívta már a tiszti főorvosi hivatal és a vá
rosháza közegészségügyi ügyosztályának figyel
mét olyan hirdetésekre, amelyekben különféle 
egyének és vállalatok minden engedély nélkül 
egészségügyi teendők ellátására, különféle

gyógyeljárásokra ajánlkoznak.
A feljelentések folytán a tiszti főorvos és a 
tanács mindéin alkalommal szigorú vizsgálatot 
indított és kíméletlenül eljárt a kuruzslók 
tílen. Ugylátszik, a szigorú büntetéseknek nem 
volt meg a kellő eredményük, mert az újságok 
hasábjain és körlevelekben újabban ismét je
lennek meg közegészségügyi jellegű hirdetések.

A Magángyógyintézetek Szövetsége
most feljelentést adott be ezek ellen a
tiszti si hivatalnál s feljelentéséhez egy
csomó hirdetést mellékelt, melyekben gyógy- 
maassórók, fodrászok, kozmetikusok kvarc- 
fénykezelést, diatermiás kezelést stb. hirdetnek. 
'A Pannónia Ágygőzfürdő Vállalat reuma, 
iechiás, köszvény gyógyítására vállalkozik.

Csordás Elemér dr. tiszti főorvos a feljelen
tés ügyében előterjesztést tett a közegészség
agyi ügyosztálynak, amely a legutóbbi tanács
ülésen bejelentette a konkrét eseteket. A tanács 
felhatalmazást adott a kerületi elöljáróságok
nak, hogy a hirdetőkkel szemben

• legszigorúbban járjanak el 
k Utasította, hogy eljárásuk eredményéről ha- 

ladfttalanol tegyenek jelentést.

BOYF-.“"-sá'
kor kérje T.

Súlyos molorkerékpárszcrencsétlenség 
történt tegnap délután a Dévényi-uton. Völ- 
gycsi Lajos 27 éves technikus, Völgyesi Fe
renc dr., az ismert fővárosi ideggyógyász 
öccse, aki amatőr motorkerékpárversenyző, 
kiment a Dévényi-utra egy barátjával, akit 
a motorvezetésre akart tanítani. Tanítás 
közben Völgyesi felült a gépre, mig barátja 
néhány lépésnyire tőle állt és figyelte a ve
zetés technikáját. Alig indult cl azonban a 
gép, súlyos szerencsétlenséget idézett elő a 
rossz karban levő ut. Völgyesi Lajos nem 
vette észre, hogy a rozoga ut közepén fél
méteres gödör- tátong és

a teljes sebességgel megindult motor a 
gödörbe fordult.

Völgyesi vértől boriivá, eszméletlenül zu
hant az ut porába. Barátja azonnal segít
ségére sietett, majd megérkezteit a mentők 
is, akik a Rókus-kórházba viliék. A fiatal
ember sérülése életveszélyes.

Fejét betörte, agyrázkódást szenvedett, 
belső fülvérzést kapott, azonkívül egész 
testen harminc, többé-kevésbé súlyos 

sebet számollak össze az orvosok.
A kórházban Hiilll Hümér tanár vette ke

zelés alá és azonnal műtétet hajlottak végre 
rajta. Vasárnap este nemileg javult az álla
pota, azonban még mindig nincs túl a ve- 
szélyen. A rendőrség erélyes nyomozást in
dít annak megállapítására, hogy a szeren
csétlenségért kit terhel a felelősség.

KISS
KOVÁRY&*

éö (s>áróa

BANK RT
Ferenciek* 
tere 6. az.

karoly és tsa
BANK H.-T.

Kossuth Lalov-n. 1.
Telefon J. 454-92

TOROK
SÁNDOR
V8r8smarty-Wr 1.[OCSKAY

* Dr, VAJKAI NÁNDOR

Gazdát cserélt a „Vanczák 
gyerekek vendéglője"
Családi viszály és a rossz üzletmenet miatt 

el kellett adni az üzletet
Zuglóban az Angol-utca 7. w. alatt agy-tor körnuéken a „VancM-aucrrk,

X ?”>^nd ^4K.n'’5i:'enJd^’ UC','/d!?''3/C'‘ " m0" mi«<> Bordát cseréltlője. Az ajtó felett díszes cégtábla hirdeti : I _ Júniusban telt volna három 
,..4 Vanczák-ayerekek vendéglője". Szép, mondja ifjabb Vanczák János , mii 
fl«7fa VZsnHzSrrlríhzalaricXrt A foUbnn CnatmZ ____ ___ • . . ■ . '3 ACIldéfi

.Vanczák-gycrekek
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BENKöbANK
ANDRÁSSY-VT 50 "

Gárdonyi
BANKHÁZ Telet Teréz 270-91

Rt. OSZTÁLY- 
SORSJÁTÉK 
OSZTÁLYA
ÁDdráiBy-nt 14GLÓRIA

tiszta vendéglöhelviség. A falakon festmé
nyek, Vanaák János arcképe és egy bekere
tezett Vanczák-vers. Az első terem a söntés, 
piros abroszos asztalokkal, a másodikban 
hófehér abrosszal takart asztalok sorakoz
nak katonás rendben, Híres. jónevü vendéglő

h
eve — 

mostani tulajdonosa — hogy idcsamlni 
megvette nekem és Béla öcsémnek ezt a ven
déglőt. A jog az én nevemen van, de a ház 
apánk tulajdona és ő rendezte be az üzletet. 
Természetesen nem volt annyi pénzünk, 
amennyi a vendéglő berendezéséhez kellett 
és így kénytelenek voltunk sok hitelt igénybe 
venni. De azért bizalommal fogtunk a mun
kához. Eleinte jól is ment a bolt, szépen ke
restünk s bár jövedelméből tizennégytagu 
családnak kellett megélnie, abból jutott még 
az adósságok törlesztésére is.

— Egy évvel ezelőtt történt, bogy öcsém 
megiiősült és n hozományból húszmillió ko
ronát fektetett az üzletbe. Ez időtől kezdve 
megbomlott a családi béke, úgy hogy később 
öcsém kivált az üzletből, félesége pedig az 
üzletbe befektetett húszmillió korona miatt

beperelte apámat.
A bíróság el is marasztalta apámat, de 

most már nemcsak húszmillió koronái, ha
nem a perköltségekkel együtt

harmincat kellett visszafizetni.

— Ez a megterhelés súlyosan érintette az 
üzletet. A vendéglő is kezdett rosszul menni 
s bár vállvetve dolgoztunk fellendítésén, a 
rossz gazdasági viszonyok miatt egyre job
ban csökkent jövedelmezősége. Ez érlelte 
meg bennünk a gondolat, hogy eladjuk az 
üzletet és kifizetjük az adósságokat. Mert 
azadósságokat ki kell fizetni:

« Vanczák név becsületét nem szabad 
foltnak érnie.

Néhány környékbeli iparos lép be az üz
letbe. Csak ennyit kérdeznek :

MAGYAR

STTHERSTs
B Telefon : Teréz 287—43. — Sürgönyeim: „lttnjer

D17II7I7T n bankházDILfir CfLjLJ Károly-körnt 1 *■**» *^ -lel. J, 429-91. Alap, 1W4

DELEJ_Í^SZLO
l-.RZSÉBET-KÖRC’T 34

Kellner g.
bank- és váltőüzlet Wcseelényl-n. 35. ■

W KÁROLY ÉS TSAH BANK R- T- fiókjaJK.Sl.JK. KJr KJP Erzsébet-körút 15.

Mártiin V Arnold és Társai1’1 U1 IVIIJ vll, Kertész utca 50

HOLLANDI BANK
■ ■ Barofutcn 1. Tel.« J. 398—60

SCHEIN
SchüSár-öaiiK sa,

iiiaasa
JOzael-kürut sz.

Dolgozó ember 

PALMA 
KAUCSUK SARKON JÁR

Előnyei t

Otcaóbb h mint a Lfc, Lellcaw járat,
kíméli u idegeket,

Néhány környékbeli iparos lép be az üz
letbe. Csak ennyit kérdeznek :

— Igaz ?
•— Igaz. — válaszolja ifjabb Vanczák Já

nos. Eddig 160 millió korona tartozást egyen
lítettünk ki. .-1 boltért 60 milliót kaptunk. 
ebhői futja a többi tartozás, sőt még ma
rad is valami. Még csak némi formalitás van 
hátra, aztán átadjuk az üzletet. Én pedig el
megyek valahova pincérnek.

A vendégek szomorúan hallgatják. Sajnál
ják a kitűnő gazdát. S holnap talán már le
kerül a falról a tábla:,,A Vanczák-gverckek 
vendéglője".

— Igaz ?
— Igaz, — válaszolja ifjabb Vanczák Já

nos. Eddig 160 millió korona tartozást egyen
lítettünk ki. .-1 boltért 60 milliót kaptunk. 
ebhői futja a többi tartozás, sőt még ma
rad is valami. Még csak némi formalitás van 
hátra, aztán átadjul.. ik az üzletet. Én pedig el
megyek valahova pincérnek.

A vendégek szomorúan hallgatják. Sajnál
ják a kitűnő gazdát. S holnap talán már le
kerül a falról a tábla: ,,A Vanczák-gverckek 
vendéglője".

Szakorvosi is
K
E
Z
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A kispesti polgárság száz
tagú küldöttsége kereste 

fel a polgármestert 
és tiltakozott a lakások felszaba

dítása ellen
A kispesti háztulajdonosok az elmúlt hé

ten mcglqiclésszcriileg beadványt intéztek a 
város képviselőtestületéhez, amelyben n la
kásoknak 1928 május elsejére való felsza
badítását kérték.

A háztulajdonosok beadványa érthető iz
galomba hozta Kispest város lakosságát, 
amely túlnyomóan bérmunkásokból és tiszt
viselőkből áll. Sürgősen összehívott

nagygyűlésen állást foglaltak
u háztulajdonosok szabad felmondási és 
házbéremelési követelésével szemben.

Ezen a gyűlésen, amely 28-ún este folyt 
le a kispesti Munkásotthonban, többezer 
lakó vett részt, akik elkeseredetten tiltakoz
tak az ellen, hogy őket a mai nyomorúságos 
viszonyok között kiszolgáltassák a háziurak 
házbér uzsorájának. A nagygyűlés határo
zati javaslatot fogadott cl, melyben

a háztulajdonosok kívánságainak eluta
sítását követeli.

Az erről szóló memorandumot

vasárnap délelőtt 100 tagú küldöttség 
juttatta a város polgármesteréhez, dr. 

Vályú Gyulához.

A 100 tagú küldöttségei a polgármester a 
város közgyűlési termében fogadta. Lin- 
hardt Antal városi képviselő vezette a kül
döttséget a polgármester elé, akit kért, hogy 
a küldöttség kérését hallgassa meg. Ezután

negyvenre emelKedett a szmlrnal 
földrengés áldozatainak száma

Sztambul, április 1.
(.4 Hét fői Napló tudósítójától.) Ma bonta

kozott ki csak teljes borzalmasságában a 
szmirnai földrengés által okozott katasztró
fa. Szombaton éjszakn két óra húsz perckor 
érezték az első földlökést, amely másfél 
percig tartott és amelyet nyolc újabb lökés 
követelt.

A legnagyobb kilengés 71 milliméter 
volt.

Szmirna körül legtöbbet a torbali kerület 
falvai, valamint Usaki városka szenvedtek. 
Több mint kétszáz ház Összeomlott s az 
emberek egész serege vált hajléktalanná. A 
romok alatt már tegnap tizenhat sebesültet 
találtak. .4 kormány intézkedésére katonai

Elfogató parancsot adtak ki 
hat német kommunista kép

viselő ellen
Berlin, április 1.

A birodalmi gyűlés tegnap történt felosztásá
val kapcsolatban érdekes intézkedést fogana
tosított a főállamügyészség.

A gyűlés felosztásával megszűnt a képvise
lők immunitása.

A kommunista párt tagjai közül Stöcker, Köh- 
nen, Hörnle, Eckert, Rcmmlc és Pfelffer kép
viselőket mór régebben hazaárulással vádolják

Letartóztattak két notórius boltitolvajt
Az utóbbi Időben több fővárosi kereskedő 

bejelentést tett a főkapitányságon, hogy a ta
vaszi idő beálltával az üzlet ajtajába kirakott 
holmikat ismeretlen tettesek megdézsmálják 
és nap-nap után értékes áruk tűnnek cl. A fő
kapitányság detektivjei a bejelentések alapján 
állandóan szemmel tartották a forgalmasabb

Harsányt Gyula, a lakobizoltság elnöke 
részletesen ismertette a memorandumban 
foglalt érveket. Elmondotta, hogy nem lehet 
módolt nyújtani arra, hogy a háztulajdono
sok a leggyorsabb útját válasszák a meggaz
dagodásnak és ezzel még csak

fokozzák az amngy Is meglévő nyo
mort.

Kérte a polgármestert, hogy a memorandu
mot teljes egészében és a tanácsnak oly ér
telmű javaslatával szemben terjessze a köz
gyűlés elé, amely a város és a lakosság nagy 
többségének érdekeit képviseli.

A polgármester nyomban válaszolt a kül
döttségnek és válaszában kiemelte, hogy a 
kérdés elintézésénél a tanácsot a város ér
dekei, valamint a lakosság érdekei fogják 
vezetni, mert nem lehet városi érdek az, 
hogy

a lakosság ebben a kérdésben egymással 
szembe álljon.

Mcgigértc, hogy a memorandumot sürgősen 
a közgyűlés elé fogja vinni.

Kispest város túlnyomórészt szegény 
munkásokból, tisztviselőkből és egyéb alkal
mazottakból álló lakossága most már nagy 
izgalomban várja ebben a nagyfontosságu 
kérdésben a további fejleményeket és ag
gódva hangoztatják, hogy a háztulajdono
sok kívánságának teljesítése a legsúlyosabb 
helyzetbe juttatná a város lakosságának 
nagy többségét.

csapatok vonultak Szmirna környékére, 
hogy segítségére legyenek a vörös félhold
nak mentő munkájában.

Ma ujubb halottakat ástuk ki a romok 
alól, úgy, hogy az áldozatok száma 

most mór negyvenre emelkedett.
A szmirnai rakodópart erődítéseit annyira 
megrongálta a földrengés, hogy a falakon 
számos repedés mutatkozik és árvíztől lehet 
tartani. Athénből érkező jelentések arról 
számolnak be, hogy a görög szigettengeren, 
Naxos. Samos és Ccrigo szigetén szintén 
érezték a földrengést.

Szmirnában tizenkét órán belül több 
mint negyven földlökést éreztek. Az egész 
vidék, amelyen az Albin vasútvonal vezet 
keresztit 1,súly osan szenvedett.

és május kilencedikére tűzték ki a tárgyalást a 
törvényszék előtt. A főállamügyészség azt fel
tételezi, hogy nem jelentkeznek a tárgyaláson 
és mivel immunitásuk megszűnt,

elrendelte letartóztatásukat
és ennek végrehajtásával megbízta n rendőrsé
get. A bűnügyi rendőrség tegnap óla nyomoz 
a kommunista képviselők után, akik azonban 
eltűntek és eddig nem akadtak nyomukra.

utcákat és főként olyan kereskedéseket, ame
lyeknél az üzlet ajtajúban kirakott áruk, vagy 
nz üzlet nyitott kiraknia! kedvező alkalmat 
nyújtottuk nz üzleteket fosztogató tolvajok
nak. Hosszas megfigyelés után szombaton este 
sikerült az üzletek fosztogatóit két fiatalember 
névszerint Morvái Péter napszámos és Kakitk

Gábor lakatos személyében abban a pillanat
ban elfogni, amikor Preisz István kereskedő 
üzlete elé kirakott áruk közül néhány darab 
férfiruhát akarlak ellopni.

Morvái és Kakuk a rendőrségen tett vallomá
sukban beismerték, hogy az utóbbi időben rend
szeresen folytatták a tolvajkodásnak ezt a mód
ját és nagy nyomorukkal védekeztek. Vallomá
suk szerint először azért loptak, mert éhesek

LÓSPORT
.4 Magyar Lovarcgylet igazgatósága tudva

levőleg elhatározta, hogy a folyó évben az 
is (állófogadások rendszerét megszünteti. Ez el
len, miként értesdilünk, a hét folyamán tiltakozó 
szavak fognak clhangzai. azon az értekezleten, 
amelyet az érdekelt istállótulajdonosok c tárgy
ban összehívtak. A versenyistálló fentartása a 
mai rendkívüli viszonyok közölt minden istálló
tulajdonosnak oly tetemes költséget jelent, ame
lyet a versenyek csekély díjazása mellett elő
teremteni még akkor sem képes, ha a verseny
esztendőt szerencsés eredménnyel zárja. A fo
gadó közönség érdekeinek védelmezése, ami az 
uj intézkedésnek — az általános vélemény sze
rint — kiindulási alapját képezhette, minden 
esetre tiszteletre méltó és örvendetes jelenség a 
Lovarcgylet részéről, a tulajdonosok szempont
jából azonban nézetük szerint ez az intézkedés 
nem találhat kedvező fogadtatásra már csak 
azért sem. mert az islóllófogadások rendszere 
mellett áldozatkészségükért néha-néha, nem is 
oly jelentős összeggel fogadva meg lovaikat, 
könnyen megszerezhették, drága lótartási és 
egyéb költségeiket, amelyeket igen sok esetben 
a sajátjukból voltak kénytelenek fedezni.

Az istállótulajdonosok még a versenyek meg
kezdése előtt küldöttségileg keresik fel a Lovar- 
egylet igazgatóságát és őket a rájuk nézve sé
relmes határozat visszavonására fogják felkérni.

Szenzációs
küzdelmet ígér nyílt volta miatt a Magyar 
Lovarcgylet husvét vasárnapi megnyitó napjá
nak főversenye, a Pcstmegyci handlcap. Nem
csak a nagyszerűen sikerült sulykiegycnlités 
miatt nyílt a verseny, hanem azért is, mivel az 
idei tél még március első felében is szinte lehe
tetlenné tette a crackek munkáját. Ezért már 
előre is megmondhatjuk, hogy az idei Pest
megyei handicap lefolyásúban a momentán 

I condilio fogja a főszerepet játszai.
A verseny „pikje" a két első klasszisu flyer, 

Bandi 11. és Andorás lenne. Mind a kettő már az 
jelentékenyebb nagyobb feladatokat is 
megoldott, de eddigi munkáik alapján azt kell 
következtetni róluk, hogy legjobb tudásuktól 
még messze vannak. Lehel, hogy utolsó mun
káikban már előrehaladott kondícióról tesznek 
tanúságot, ez cselben kedvezőek az esélyek. Ná
dor típusa a korai lovaknak, ha Issekutz tréner 
istállóját ő képviseli,' elvi lázhatatlanul eséllyel 
óll starthoz. Gömorről szinte hitetlen volt, 
hogy ily korai terminuskor már top formába 
legyen, de trénerének szorgalma és hozzáértése 
ezt a lókolosszust is a legjobb formába fogja 
kihozni. Gróf Pcjacscvich tréningbelépéről úgy 
Pagát, mint Sólyom erélyes pályázók, nemcsak 
mullévi formáik alapján, hanem idei tetszetős 
munkáik alapján is. A kiválasztott nyergébe, az 
utóbbi évek legkiválóbb belföldi lovasa, Gutái 
ül, ami esélyüket nem kis mértékben emeli. A 
kancák sorúból Miette és Petúnia iránt van a 
legerősebb érdeklődés. Miette korai és gyors ló, 
de nála félő, vájjon az utolsó 100 méteren fog-c 
állni. Petúnia nagyszerűen fejlődött a télen át, 
Ugv hogy joggal lehet neki is esélyt adni.

Véleményünket összegezve, mi a győztest
Mlctteben

látjuk, ellenfelei: u Dreher-istálló kiválasztottja, 
Petúnia és Nádor előtt.

Utolsó jegyzések a vasárnapi versenyre: 2 és 
fél Miette és Bandi II., 4 Gömör és Petúnia, 
5 Sólyom és Krinolin, 6 tatrang és Andorás.

A Húsvéthétfői versenynap fő attrakciója, a 
Hromévcsek nyílt handicapja. E versenyben na
gyon sok Indulóra lehet számítani, de ma még 
ehletetlen, még hozzávetőleg is starterlhlát össze 
állítani, az c heti utolsó galoppok fogják eldö- 
teni, hogy egyáltalán ki fut. Az utolsó hírek sze
rint Kolozsvárt. Cserhátat, Charlestont, Old 
Cápát és Ha Jehet-et fogadták kisebb összegek
kel.

Budapesti ügetőversenyek
I. futam: 1. Cigánybáró (Novák). 2. Dante (Beá

ké), 3 Perle dér (Kovács TI). F. m. Gólbaba. Com- 
tesse. Pro Patria, Rebeka, Magda, Kamélia, 10:20. 13, 
W. 13. olasz 10:84. Esetleges quoták: 284 Dante. ISI 
Gülbaba, 45 Perié d‘ur, 510 Pro Patria, 31 Rebeka, 

voltak, később már néhány darab jó ruhát akar
tak maguknak szerezni, de amikor látták, hogy* 
milyen könnyen megy a tolvajlás, kizárólag az 
üzletek fosztogatására rendezkedtek be és a 
lopott holmikat nagykiterjedésü orgazdatábo

ruk utján értékesítették.
A két fiatalembert beismerő vallomásuk után 

a rendőrségen letartóztatták, egyben eljárást in
dítottak orgazdáik ellen is.

603 Magda, 265 Kamélia. — II. futam: 1. Erzsókaszony 
(Marschall). 2. Jázmina (Feiser), 3. Slován (Maszár)* 
F. m. Mclla, Blamage, Blanka, Libor. 10:23, 10, 10, 10. 
olasz 10:42. Esetleges quoták: Jázmina 49, Slováu 22, 
Mclla 416, Blamage 154, Blanka 506, Libor 374. — Ili, 
futam: 1. Colccaid (Kailinka, 2. Gyiirgvic (Maszár). 3. 
C.harlotte (Novák). F. ni.: Diana, Mokány. 10:32. 23, 
26. Olasz 10:43. Esetleges quoták: 57 Gyurgyic, 16 Char- 
lőtte, 32 Diana, 96 Mokány. IV. futam: 1. Angclica 
(Kailinka), 2. Bénái (Kovács), 3, G. Endre bácsi (Deák). 
F. ni. Viola, Ocskös. Otllégy, Illy, Almos, M Fran
ciska. Uránon. 10:37, 15. 19. 39. Olasz 10:52. Esetleges 
quoták: 251 Viola. 65 Bandi, 428 G. Endre bácsi, 18li 
Ocskös. 48. Ottlégy. S33 Illy, 206 Almos. 186 M. Fran
ciska. 262 Uranan. — V. futam: 1. Dárius (Feiser), 2. 
Aianka II. (Maszár I.), 3. Horysans (Maszár F.). F. m. 
Kairó, Wendel. 10:15, 11. 16. Olasz 10:16. Esetleges 
quoták. 75 Aranka II., 33 Horysans, 113 Kairó, 439 
Werndorf. — VI. futam: 1 Bessic Watté (Vorst). 2. 
Jelona (Feiser). 3. Buterlhy (Novák). F. m. Clayton, 
Galagonya. C. Cblmay, Lovcen, Baka. 10:41, 26, 31, 36. 
Olasz 10:79.

Tabarin 
a szezón legjobb műsora 

Percy « iuv staniey 
a londoni Ainamora starjai 

The 2 Wlndsors 
az amsierdaml opera taglal 

Annii Deiphy■ ihmombod ne..! unmno 

Rizzi & dics ooreíty 
woosog cs erő

DOnas oszsar
uj eiegereMel

Katta & Stany
A legeiegansaDü mondáin Keitöa

inai Ezzoia, stb.
ZAröra 6 órakor

Meinl kávé
¥hree Siars
Illatot keverék, hozzáértők és ínyencek srib 
mára, a legfinomabb aromája fajtákból össze) 

állítva, ‘ó kg. P
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A csapén kettes gyilkos 
a WHSnlüH feljelentette 
a Maira* keronateraiat

A feljelentés szerint állítólag ellopta a meggyiikolf 
Kiss Zsuzsanna ruháit

Vasárnap délelőtt érdekes bűnügy kapcsoló
dott bele a borzalmas emlékű csepeli kettős 
gyilkosság ügyébe, amelyet múlt év őszén 
ifjú Kuruc: György tölténygyári munkás kö
vetett cl. Mint ismeretes, Kuruc a vele közös 
háztartásban élő A'íss Zsuzsannát és Karika 
Pált egy éjszaka több fejszccsapással megölte 
és a két holttestet a háza mellett egy közös 
gödörbe földelte el. Kuruc: Györgyöt a pcslvi- 
déki büntető törvényszék

bétesztendei börtönbüntetéssel sújtotta.

Ebben az ügyben egy nagykőrösi Füle Sándor 
nevű gazdálkodó felesége is szerepelt, ö volt 
az, aki a nagykőrösi csendőrség figyelmét fel
hívta Kiss Zsuzsanna gyanús eltűnésére és az 
ő bejelentése alapján kezdett foglalkozni az 
üggyel a budapesti rendőrség, amely azután rö
videsen napfényt derített a borzalmas csepeli 
éjszakára.

A gyilkos Kuruc: György most vasárnap 
védőügyvédje utján

lopás dinén bűnvádi feljelentést tett Füle

Bangha páter a Bazilikában 
kiprédikálta a hitetlen mág
násokat, pénzfejedelmeket, 
színészeket és táncosnőket

A húsvéti nagyhetet megelőzőleg Virág- 
.usárnap előtt hat napon át a Szent István 
Bazilikában tartotta meg Bangha Béla páter, 
.Jézustársasági atya férfikonferencia-cstjét. 
A konferencia-estékc-t az ájtatos hívők nagy 
serege hallgatta végig és különösen nagy 
számban jelentek meg a hívők a szombati 
befejező konferencia-estén, amelyen Bangha 
páter az Istenhivésről és a hitetlenségről tar
tott szónoklatot.

Bangha Béla Jézustársasági atya a szó
székről elhangzott közel másfélórás, mély
hatású beszédében rámutatott az Istenhivés, 
az Istenben való hit jelentőségére és taglalta 
a vallásos élet erkölcsi motívumait.

Biifiapesti "
Nemzetközi
Uásar

1928 Április 28-tól május 7-ig

A magyar ipar felvonulása 
közel 200 szakmában. Külön 
útépítési, község
fejlesztési, energia
gazdálkodást, mezőgaz
dasági és rádiócsoportok 

507oOS
utazási kedvezmény t

Részletes felvilágosítás és vásárigazolváng 
kapható Budapesten, a Vásárirodá
nál, V„ Alkotmány-utca 8, valamint az 
összes bel- és külföldi tb. képviseletnél.

(A vásárigazolvány ára a belföldön 3 pengő 
20 fillér.)

Súndorné ellen
és ebben azzal gyanúsítja meg őt, hogy K/ss 
Zsuzsanna ruháit magához vette, egy részét ér
tékesítette, másik részét pedig saját céljára 
használta jel. A gyilkos följelentése, részletesen 
foglalkozik a kritikus éjszakával, az utána kö
vetkező pár nappal és előadta, hogy Füle Sún
dorné keresztkérdésckkel rendkívül ügyesen 
akarta öt zavarba hozni, amely utóbb sikerült 
is neki, és amikor az asszony bejelentése nyo
mán öl letartóztatták,

Füle Sándornc behatolt nz. elhagyatott ka
libába és a meggyilkolt Kiss Zsuzsanna ru

háit összeszedve. Nagykőrösre utazott.

A különös és nem mindennapi hátterű bűn
vádi feljelentés ügyében a főkapitányságon 
megindították* a nyomozást .amelyet azonban 
minden valószínűség szerint a közeli napokban 
már be is fognak szüntetni, mert ki fog derülni, 
hogy a meggyilkolt Kiss Zsuzsanna tartozása 
fejében vette magához az elhalt ruháit Füle 
Sándorné.

— Mindig voltak és vannak olyanok, - 
mondotta — akik könnyen túlteszik magu
kat a vallásosságon,

akik elrugaszkodnak Istenüktől, akik 
csak a földi élet örömeit, gyönyöreit 

keresik.
És nem a széles néprétegek egyszerű embe
reiben, nem a földi javakat nélkülöző szegé
nyek nagy seregében találjuk n hitetleneket, 
hanem, sajnos, az emberiség felsőbb osztá
lyaiban, a mágnásvilágban, a pénz- és szel
lemi arisztokráciában.

Grófok és bárók, iparmágnások és 
pénzfejedcluiek, nagynevű színészek és 
híres táncosnők azok, akik egész éle
tükben csak a mulatozásnak, az evés és 
ivás gyönyöreinek, a könnyű, léha, örö

möknek élnek,
csak a test vágyainak keresnek kielégülést, 
de lelkűket elzárják a hittől, az istenségtől, 
nem törődnek azzal, hogy mivé lesznek halá
luk után s nem törődnek azzal, hogy Isten
nek tetsző cselekedet-e az. amelyet folytat
nak.

Bangha páter mélyenjáró, gondolatokban 
gazdag beszédben fejtegette azután a hitélet, 
az erkölcsök és az istenhivés fogalmait.

Megmérgezte magát egy orvos
Ma este a Kazinezy-utca 25. számú házba 

hivták ki a mentőket. A berház egyik másod
emeleti lakásában

eszméletlenül feküdt Bán Hugó dr. 26 éves 
orvos, mellette egy orvosságos üveg feküdt.

A menlőorvos megállapította .hogy Bán Hugó, 
aki öngyilkossági szándékból megmérgezte ma
gát, súlyos belső sérüléseket szenvedett. Hogy 
milyen méreggel követte el öngyilkosságát, 

nem sikerüli eddig megállapítani. Bún Hugó 
néhány hónap óla lakott a Kazinczy-utcai ház
ban. Áz utóbbi időben sokat panaszkodott a 
házbelieknck elviselhetetlen nyomoráról, úgy. 
hogy a házbeliek feltevése szerint

nyomora miatt menekült a halálba 
a fiatal orvos.

A iauaszl divat
már kialakult Az elfogadott divatszinek igen előnyösek a csinoi, 
szép női arcok összhatásának kidomboritására. Fokozott figyelem
mel kell tehát lenni arra, hogy az összhatást ne zavarják az arc
bőr szépséghibái, melyek éppen ilyenkor tavasszal nyomulnak 
előtérbe. A viszontagságos téli fagyos, szeles időjárás még a leg- 

j jobban ápolt arcbőrt is beteggé teszi, mert minden szépséghiba 
tulajdonképpen a bőr egy-egy megbetegedésének tünete, s hogy 

sh ezektől megszabaduljon, —- mentien nő RluMel nftfiMl kOfROw 
-? utozza magát, a

KeiífStite
oly (ermészetadta kiváló hatású bőrápolószer, mely kivonja á 
pórusokban felgyülemlett tisztátalanságokat. elősegíti a bőr 
legfontosabb feladatát, — annak normális légzését; növeli a 
bor szöveteinek aktivitását; a benne levő véredényeket fo
kozottabb munkára serkenti, s ezáltal megerősíti s üdén tartja. 
Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörsencseket, bőrhámlásokat.

A bőr zsíros fényességét megszünteti, a zsíros mitessereket kiszorítja. Rendszeres használat 
mellett a kezdődő ráncokat kisimítja s visszaadja a bőrnek ereded fiatalos üdeségét 
Csodálatos hatása már egyszeri alkalmazása után is tapasztalható. Próbacsomag használat! 
utasítással 50 fillérért kapható minden gyógyszertárban, drogéria, illatszer és kozmetikai 
szaküzletben. Ahol esetleg nem volna, oda e hirdetésre való hivatkozással 76 fillér posta

bélyeg beküldése ellenében bérmentve megküldeti a

Medlchemia rt. Budapest, X., postaitok 19,

Egy halottja, 
több sebesöltje van a ma 
érkezett Landerfahrtnak

A vasárnapi érkezésre várakozó közönség 
soraiban is volt baleset

Ma délután érkeztek Budapestre a németor
szági motorkerékpáros versenynek, az úgyneve
zett „Landerfahrtnak** résztvevői, amint erről 
a Hétfői Napló autórovatában részletesen be
számolunk.

A verseny során
több szerencsétlenség is történt, amelyek

nek egy halálos áldozata is, 
ezenkívül egy életveszélyes sebesültje és néhány 
könnyebb sérültje van. A halálos katasztrófát 
az egyik résztvevő, aki szemtanúja volt a tör
ténteknek. igy mondotta cl a Hétföl Napló 
munkatársának:

— A verseny első napján történt a halálos 
baleset. Körülbelül 20 kilométerre leheltünk 
Achen előtt, amikor az egyik.kanyarodénál Fritz 
Gutenlöcher kölni versenyző olyan szerencsét
lenül vette a fordulót, hogy egy hatalmas fának 
szaladt neki gépével. Gutenlöcher teljes erővel 
a fába ütközött,

széles ívben leröpült gépéről és véresen, 
eszméletlenül terült el az utal szegélyzö 

árokban.
— Mi. akik körülötte voltunk, azonnal figyel- 

mczlcliiik a sajtó és bírálóbizottság tagjait, akik 
autón köveitek bennünket, hogy baleset tör
tént. Ekkor azonban mi még nem tudtuk, hogy 
Gutenlöcher már holtan fekszik az árokban, azt 
hittük csak elájult. Néhány perc múlva, ami
kor az orvos és a bizottság tagjai megvizsgál
ták hallottuk csak, hogy

a szerencsétlen ember agyvelejc széf
loccsant a heves összeütközés következté

ben és azonnal klszenvcdett
A verseny folyamán volt még egy súlyos sze

rencsétlenség, amelynek sebcsüítjét a krakkói 
kórházban ápolják. Ez a versenyző is egyik for
dulónál járt szerencsétlenül és

oly erővel zuhant le gépéről, hogy élet
veszélyes sérüléseket szenvedett.

A Krakkó—Budapesti útvonalon is történt 
baleset: az egyik versenyző, Fritz Kolenspcrgcr 
rosszul lett, elvesztette egyensúlyát, kiejtette 
kezéből a kormányt s a következő pillanatban 
gépével felborult .Amikor első segítségben ré
szesítették, kiderült, hogy sipcsonlját eltörte.

A magyar útszakaszon nem volt súlyosabb 
baleset.

De. nemcsak a versenyzők, hanem a budapesti 
érkezésüket váró nézőközönség sorában is tör

tént baleset. A verseny résztvevőinek érkezése 
hatalmas tömeget vonzott a megyeri csárdához. 
Budapest valamennyi motorkerékpárosa ott 
akart lenni a német versenyzők érkezésénél. 
Egymás hegyen-hátán nyomultak a motorkerék
párosok a megyeri csárda felé. Közvetlen a 
csárda előtt haladt motorkerékpárjával Kirres 
Gyula 32 éves üzemvezető, amikor egy kutya 
szaladt a kerékpár alá, Kirres hirtelen fékezettj 
de a kutyát már nem tudta megmenteni.

A hirtelen fékezés következtében lezuhant 
kerékpárjáról » a mögötte ülő apósa, Frled- 
rich Gyula 52 esztendős szövőmester Is le

esett a gépről.
Kirres felsőkarján, Friedrich az arcán sérült 

meg. Az újpesti mentők részesitették őket első 
segítségben s mindkettőjüket lakásukra szállí
tották.

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság VTT., Erzsébet körút 9. (New York palota] 

Légiutazást Iroda: TV., VAczi-utcs 1.

I égi forgalom
Budupcst—Wien

Téli menetrend:
nd. 8.00 13.25 I BUDAPEST A 10.45 15.40 ér*, 
rk. 9.15 13.10 * WIEN t 9.00 13.55 ind.

FUtött utasfülke
Az autóbusz 51 perrcel u repülőgép indulása előtt 

Indul h Vadászkürt-szállótól (Türr István-u. >.).
Menetdíj: Budapest—Wien vagy Wien—Budapest 41 P.
Csatlakozások Európa minden Jelentékenyebb vá

rosa fotó.
JegrvólUs a I ógiutnzásl Irodában (Váci-u. 1. Te!.: 
J. 383—87 és T. 253—94 és az összes menetjegyiro- 
rtákban. — Alkalmi repülések bármikor rendelhetők 
az igazgatóságnál (Tel.: J. 301-08.). Csomagok fel
adósa n Légiut.'izási Irodában és az Angol-Magyai 

Szállítmányozó RT-nál (V., Nádor-u. 12.)
Képviselet Wicnbcn: österr. Luftverkehrs A.-G.,

I., Tegetthotfstr. 7

minden gyermeknek 2.pár harisnya V. 
zokni és egyidejű cipOVásárlásnql szép. 
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HÍREK
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár

nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Enyhe, er,őre hajló idő várható, ké
sőbb hősüllyedés valószínű.

— írónők matinéja. A Magyar írónők 
Köre ma délelőtt tartotta az Uránia Szín
házban jótékonycélu matinéját, amelyen 
Teleki Sándorné grófné (Szikra) szellemes 
bevezető beszéde után Kosáryné Réz Lola 
„Nő az irodalomban" elmen tartolt nagy
sikerű előadást. Végül Pécsi Blanka nagy 
siker mellett interpretálta Bethlen Margit 
grófnő magas színvonalú meséit.

— A Magyar Iparművészek Egyesületének 
ktegyülése. A Magyar Iparművészek Országos 
Egyesülete vasárnap délelőtt közgyűlést tar
tott. Kratochivill Kái<dy elnöki megnyitója 
után Csapó H. József tartott beszámolót, majd 
megválasztották az uj tisztikart, melynek el
nöke ionét Kratochudll Károly lelt. Ezután el
határozták. hogy a tanulmányi ösztöndíjak 
ügyében átiratot intéznek a kultuszminisster- 
hez.

— Leleplezték Sárkány Béla slremlókéL Va- 
súinop délelőtt nagyszámú közönség jelenlé
tében leplezték le a rákoskeresztúri temetőben 
Sárkány Bélának, a Magyarország tavaly el
hunyt közgazdasági szerkesztőjének .síremlékét. 
A leleplezési ünnepélyen megjelent Az Est-la
pok szerkesztősége, továbbá az újságíró- és köz
gazdasági élet számos reprezentánsa, A sír
emléket Komor János ssobráannflvész készí
tette.

— Lnigl Valii előadása MaehlavelUrdl. A 
Korvin Mátyás Társaság vasárnap délelőtt a 
Tudományos Akadémián ülést tartott, amelyen 
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter, Dua- 
Ini di Monra gróf olasz követ is megjelentek, 
Bcr/evifzy Albert elnöki megnyitója után 
Luigi Valii, a római egyetem filozófia tanára 
tartott előadást Machiavelliről, akinek most 
ülik meg hnlálúnnk négyszázados jubileumát

— Újabb áthelyezések a rendőrségen. A 
főkapitányság napiparancsa Bezegh-Hu
szágh Miklós dr. főkapitány aláírásával 
megjelent nnpipnroncsban ma a következő 
újabb áthelyezésekről számol be: Iváncsy 
József dr. rendőrkapitányt az V. kerületi 
kapitányságtól a II. fokú kihágást osztály
hoz. — Sándor Jenő dr. rendőrfogalmazót 
a II. fokú kihágás! osztályból ez elnöki 
osztályhoz, a főkapitány személyes szolgá
latára — az elnöki osztályhoz személyes 
Kzolgálattételre berendelt fognlmazáskarbeli 
tisztviselők közül Horváth A. József dr. 
rendőrfogalmazó és Köpi Árpád dr. rendőr- 
aegédfogalmazót a főkapitány — dr. Sán
dor Jenő rendőrfogalmazót pedig Andréka 
Károly főknpitányhelycltes személye körüli 
szolgálattételre rendelték ki.

— Éthert Ivott a kispesti kapitányság 
előtt. Vasárnap reggel Kispesten a rendőr 
kapitányság épülete előtt egy eszméletlenül 
fekvő munknskülscjü férfit találtak. A kis
pesti mentők megállapították, hogy a sze
rencsétlen ember éthermérgezéstől lett rosz- 
»zul. A férfi hosszas élcsztgetés után magá
hoz tért és elmondotta, hogy Gál/alvi Sán
dor 34 éves Inkatossegéd, aki már a kora 
reggeli órákban két deciliter éthert ivóit. 
Előadása szerint olyan nagyfokú alkoholiz
musban szenved, hogy már a legerősebb 
rum, sőt a denaturált szesTfogyasztás sem 
elégíti szenvedélyét és ezért folyamodon te
hát a vegytiszta él her he z. A mentők Gál fal
vit a Rókus-kórházba szállították.

— OrvosgyAlés Vácon. Az Országos Orvos- 
azöwtoég pestvármegyei flókszövetsége a mai 
napon Vácon tartotta évi közgyűlését. Grimm 
Ferenc elnöklete alatt a flóknövetségi közgyű
lés foglalkozott a pénztári orvosok helyzetével, 
az orvosok nyugdíjbiztosításával és egyéb, uz 
orvosi kart jelenleg érdeklő és foglalkoztató 
szociális és közegészségügyi problémákkal. Az 
összejövetel és a közegészségügyi és társadalmi 
problémáknak megvitatása a népes gyülekezet
ben a késő esti órákig tartott.

— ToUiloj összes regényeinek éa elbeszélé
seinek uj kiadása. Tolsztoj az emberi testvé
riség eszméjének nagy apostola. Tolsztoj a re- 
gónyirá* óriása. A Feltámadás, Karentna Anna, 
Háború és Bke, Kreutzer Szonáta és egyéb 
regényei az emberiség legnagyobb kincsei köré 
tartoznak. A Gutenberg Könyvkiadó Vállalat 
Tolsztoj születésének századik évfordulója al
kalmából müveit el akarja juttatni a legszeré- 
nyeld) asztalra Is. Aki a mai lapokban meg
jelent hirdetési szelvényt kivágja és Chrtsten- 
sen és Társa (Gutenberg Könyvkiadóvállalat, 
Budapest, IV., Váci-utca 17.) címre beküldi, 
annak a hirdetésijén feltüntetett feltételek mel
lett ezeket a müveket is ingyen küldi meg.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét • Del-Ka 
Inai hirdetésén’!

— Megkezdődött a húsvéti vásár Del-Káná1, 
Vll, Erzaébet-körut 28. és Rákóczy-ut 6.

— Tavaszt clpősztlkségletUnket szerezzük be 
Del-Ká nál, Vll., Rákóczy-ut 6. és Erzsébet- 
körút 28.

vass dűzset nftpjűlétl miniszter élt 
terjesztik az intoHoiatlanui magas 
boltbtrehol követelt htztuialdono- 

sok ntvlegyztktt
A miniszter megígérte, hogv maga lóg eljárni ezek ellen 

a haziurak ellen
Érdekes akciót készítettek most elő a bu

dapesti kereskedői egyesületek. A népjóléti 
miniszternél jognak eljárni azok ellen a 
háziurak ellen, akik a megengedett százszá
zalékos, aranyparltásos boltbéreknél többet 
követelnek az üzlethelyiségek bérlőitől.

Vass József népjóléti miniszter a lakbér
rendelet kibocsájtásakor, amidőn az üzlet
helyiségeket felszabadították, a kötöttség 
alól, a kereskedői világ ellenvetéseire azt a 
kijelentést tette, hogy szükség esetén ő fog 
eljárni azok ellen a háziurak ellen, akik az 
aranybérösszcgnél magasabb bért követel
nek. A népjóléti miniszter egyben arra kérte 
a kereskedői egyesületeket és szövetségeket, 
hogy abban az esetben, ha lesznek olyan 
háztulajdonosok, akik ilyen meg nem enge
dett bérösszegeket követelnek

állítsák össze azok névjegyzékét és ter
jesszék eléje.

Vass József miniszternek ezen kijelentése

majdnem feledésbe ment már, mert a feb
ruár hónapban kezdődött bérnegyedig csak 
nagyon szórványosan fordultak elő a fővá
rosban az aranyparitáson felüli üzleti bér
emelések.

Februárban azonban több budapesti 
házlur az aranybér összegnél husz-liar- 
inInc ySŐt ötven százalékkal magasabbra 

emelte üzlethelyiségeik bérét.
úgy .hogy sok budapesti kereskedő és üzlet
tulajdonos emiatt panasszal élt a kereske
dői érdekeket védő szövetségeknél.

A különböző kereskedői egyesületek — 
értesülésünk szerint — a tömeges panaszok 
hatása alatt elhatározták, hogy sürgősen 
összeállítják és még

e héten Vass József népjóléti miniszter 
elé terjesztik ,

a magas bérösszegeket követelő háztulajdo
nosok jegyzékét.

Bemutató 
a Royal Orfeumban
Természetesen Zerkovitz nem késett el a ta

vaszi slágerrel. A Royal Orfeum áprilisi mű
sorának vasárnapi premierjén befutott Buda
pestre az uj tavaszt Zerkovitz-sláger, a címe 
Gyere Josephine ? és Dénes Oszkár énekli. 
Azaz dehogy Dénes Oszkár, mert az egész kö
zönség fújta már a premieren is! A Royal 
Orfeum áprilisi műsorának szenzációja a 
Jotvers számi akik méltán rcklamirozhatják 
magukat a világ legnagyszerűbb komédiásainak. 
A Jowerek mellé egy sereg kitűnő artistaszám 
sorakozik, hogy néhányat megemlítsünk, ezek 
Overburys, egy pompás táncospár és Elena 
Karinszka, remekül szcenirozott lebegőtáncosnő. 
Külön sort érdemel Goleman állatidomitó és 
Les Pierrotys két ellenállhatatlan humoru ar
tista. Nem szabad megfeledkeznünk Solti Her- 
minröl. aki két Wciner-számmal újra a régi fé
nyében csillog és egy kis Faragó Sándor darab
ról, amelyben Rolkó József és fíodó Ica tetszet
tek. Az áprilisi műsornak teljes sikere volt.

az

— A Cambrldge-i atléták vasárnap Is 
győzlek Bécsben. A Bécsben versenyző Cam
bridge-! atléták vasárnap is megismételték 
pompás szombati eredményeiket. Kiemelke
dik Wightman—Smith-nek a 110 m-es gát
futásban elért 15.1 mp-es elsőrangú ered
ménye. 3000 m-en Stelson 9 p 11 mp-et fu
tott, mig sulydobásban Howland 12.95 m-el 
lett első. A Cambridge-í futók győztek
olimpiai stafétában 3 p 35 ’/s-Őd mp-es idő
vel.

— Ellenzéki mozgalom az ügyvédi Kamará
ban. A fővárosi ügyvédek ma az ügyvédek lét- 
fentartási pártjától körlevelet kaptak, amely az 
ügyvédi Kamarában keletkezett ellenzéki moz
galommal foglalkozik. A körlevél felhívja az 
ügyvédek figyelmét arra, hogy a kamara vezetői 
az elnök kivételével magas fix fizetést kapnak, 
ugyanekkor, mikor az ügyvéd özvegye havi 
8 pengő nyugdijat kap. Foglalkozik a csütörtö
kön tartandó közgyűléssel, amely a forgalmi 
adó alapot lesz hivatva megállapítani. Végül 
bejelenti, hogy ebben a kérdésben csütörtökön 
is te 7 órakor gyűlés lesz a Belvárosi Polgári 
Kör Eskü lér 8. szám alatti helyiségben.

— Arcképleleplezéa az Utazók Egyesületé
ben. Nagyszabású ünnepség keretében leplez
ték le vasárnap délelőtt a Kereskedelmi Utazók 
Egyesületében az egyesület tavaly elhunyt 
diszlagjának: Goldstein Bemútnak arcképét. 
Ancr Róbert elnök kcgyeletes szavakkal emlé
kezett meg Goldstein Bernét érdemeiről, majd 
u tagok nevében Maut ver József mondott be
szédet.

— F.IIOntrk. Vasirr.&p délelőtt bejelentették a főkapi- 
tányiAg elfőné*! ontUlyán. hogy Sialay János zenése 
llaroai-utca M, — Barths Aladár 15 éves tanonc Mű
leinek Kispest, Varjú Kőlmán-uteu 83, — Király József- 
né háztartásbeli asszony nz Angol-utca 33. számú ház
ban levő lakásáról Károly nevű 3 éves kisfiával egxfltt 
eltűnt. A tőkr.pilányságon megindították a nyomozást 
a bejelentett eltűnések ügyében.

— Bombarobbanás Ncwyorkban tizenkét 
sebesülttel. Newyorkból jelentik: A város 
nyugati részén fekvő egyik tizennyolc eme
letes üzletház tizenhatodik emeletén, amely 
ruhakercskcdésck számára van fentartva, 
bombarobbanás történt. A hatalmas légnyo
más mintegy tizenkét személyt sebesitett 
meg és számos más egyént a földre sújtott. 
Az üzletek padlózatát feltépte, az ablakokat 
pedig bezúzta a robbanás
— huphon Tetéz takarítónő n Ráday-utea 10. szám 
alatti lakásán szerelmi bánatában luflkőoldattal meg
mérgezte magát. Az őngyilkosjelőlteket a mentők n 
Rókus-kórházba szállították. Ar Aradi- és Vörősmarthy- 
utea sarkán is egy irmeretlen, 21 év körüli nő a har
madik emeletről Teugrott éa meghalt. A holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

— A táncmulatság vége. Vasárnap este a 
Hcrmina-uli Zöld Vadász vendéglőben tánc
mulatság közben Kent Gábor kovácssegéd ősz- 
■reszólalkoiott több fiatalemberrel. Az össze- 
szólalkozAs után Kenlt társai nz udvarra szólí
tották, ahol megpofozták. A kovácssegéd szo
rongatott helyzetében bicskáját rántotta elő s 
azzal József Rudolf ablaktisztifbt hasbaszurta. 
József Rudolfot a mentők súlyos állapotban a 
kórházba szállították. Kant Gábort a rendőr
ség őrizetbe vette.

— A VOGE vasárnapi nagygyűlésén meg
választották a régi vezetőséget. A VOGE vasár
nap délelőtti tisztújító nagygyűlésén, melyet 
Róbert Emil v. országgyűlési képviselő elnö
költ, megválasztotta a régi vezetőséget. Dél
után a VOGE kongresszust tartott.

—• Kettős családi dráma Bécsben. Az ötö
dik kerület egyik házában Kobcr Ferenc 
süket bognársegéd féltékenységből meg 
akarta gyilkolni feleségét. Baltával fejbe
verte és fojtogatta. Mikor az asszony össze
esett, Köbér világitógázzal megmérgezte 
magát. A házbcliek rájuk akadtak s mind
kettőjüket a kórházba vitték. Tolmács se
gítségével kihallgatták a néma asszonyt, aki 
jelbeszédekkel mutatta meg, hogy férje volt 
a tettes. A bognársegédet letartóztatták és a 
rabkórházba vitték.

— Éltünk-e születésűnk előtt. E zen a címen 
tartott előadást vasárnap délután a vármegye
házán a Magyar Teozofliai Társaság ülésén Miss 
Clara Codd, az angol tcozófusok egyik vezére. 
Clara Codd előadásában azt fejtegette, hogy a 
lélek a földön csiszolódik, az ember halála 
után a tnenmyei birodalop’ha kerül, hol továkb 
fejlődik és ahonnan évezredek múlva vissza
kerül a földre és most már, mint tökéletesebb 
ember él tovább. Az érdekes teozóflai fejtegeté
seket a nagyszámú közönség hálás 
honorálta.

— Elfogták a sikkasztó homrőgdl 
jegyzőt. Miskolcról jelentik: Pál Lajos ___w.
jegyző Homrogd község adópénztárából a múlt 
év novemberében nagyobb összeget elsikkasz
tott, majd megszökött. Borsod vármegye alis
pánjának bűnvádi feljelentésére elrendelték a 
sikkasztó adóügyi jegyző körözését. Pál Lajos 
vasárnap váratlanul visszatért Homgrod község
be, ahol az ellene kibocsájtott körőzvény értel
mében nyomban elfogták és beszállították a mis
kolci ügyészség fogházába, ahol előzetes letar
tóztatásba helyezték.

— Életuntak. Heimann Salamon ügynök az Aréna-nt 
M. számú bár első emeletéről leugrott. — Bindcr Al
fonz Thököll-ut 13. számú házban lakó építész isme
retlen méreggel megmérgezte magát — A Váci-ut 170. 
számú hárhim lakó Kun Ferenc adótisxt családi okok 
miatt lugkőoldat és denaturáltszesz keveréket ivott.

— Súlyos autógázolás a Belvárosban. Szom
batom éjszaka a Türr István- és Aranykéz-utca 
sarkán súlyos automobilgázolás történt. Hege
dűs Zoltán gépkocsivezető a Bp. 45—311 r end- 
számu személyszálitókocsijávai elütötte Mészá
ros Ferenc péksegédet, akit a mentők súlyos 
állapotban szállítottak a Rókus-kórházba. He
gedűs Zoltán ellen megindították az eljárást.

— Kirakatfosztogatás a Petőfi Sándor-ntcá- 
ban. Vasárnap délelőtt bejelentették a rendőr
ségen, hogy a Petőfi Sándor-utca 3. számú ház
ban levő Königstein M. és Társa keztyügyáro- 
sok üzletének kirakatát ismeretlen tettesek ál
kulccsal kinyitották és onnan tőbbszáz pengő 
értékű árut vittek el. A rendőrség ez ügyben 
megindította a nyomozást.

— Magyar Postásválogatott—Osztrák 
Postásválogatott mérkőzés 1:1 (1:1) arány
ban döntetlenül végződött.

tapssal

adóügyi 
adóügyi

— A Magyar Általános Ingatlanbank ni. hó 
30-ár. tartotta báró Madarassy-Beck Marce! 
elnöklete alatt XX. évi rendes közgyűlését. Dr. 
Halom Dezső vezérigazgató által előterjesztett 
indítvány szerint a közgyűlés elhatározta a P 
819.550.32 tiszta nyereségből (tavaly 509.237 27 
P) részvényenként 10 P (20%) tavaly 7 P = 
t4%) osztalék fizettessék. Az osztalékszelvények 
a mai naptól kezdve az intézet pénztáránál, a 
Magyar Általános Takarékpénztár rt.-nál és a 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbanknál vál
tatnak be.

— A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytár
sulat Chorln Ferenc, dr. elnöklete alatt tartotta 
60. jubiláris közgyűlését. A közgyűlésen az el
nök kegyelettel emlékezett a vállalat alapítóiról 
s indítványára azok emlékét jegyzőkönyvbe ik
tatták. A közgyűlés ezután elfogadta az 1927. 
évi zárszámadásokat és elhatározta, hogy oszta
lékra részvényenként 3.50 pengő, a forgalomban 
levő 910.000 darab részvényre összesen 3,185.000 
pengő fordittassék, 84,475.85 pengő pedig az 
1928. év számlájára elöirassék. Az osztalék f. é. 
április hó 2. napjától kezdve kerül kifizetésre.

— A Magyar őstermelő Rt. közgyűlése elfo
gadta az igazgatóság javaslatát és az igazgató
sági) uj tagokként Ráday Gedeon gróf ny. mi
nisztert és Halom Imre igazgatót választott!). 
A közgyűlést követő igazgatósági ülésen Elek 
Gyuua ügyvezető alelnök megrongált egészsé
gére valótekintettel kérte, hogy az igazgatóság 
ügyvezetői hatásköre elől mentse fel. Az igaz
gatóság sajnálattal járult hozzá a kérés teljesí
téséhez Elek Gyula az igazgatóság felkérésére 
kijelentette, hogy ha az ügyvezetésben ezentúl 
nem is vesz részt, mégis megtartja igazgatósági 
tagságát és az alelnöki tisztet. A társaság érdek
körébe tartozó mezőgazdasági vállalatok irá
nyítását Stein Manó, az igazgatóság tagja vál
lalta magára, mig a társaság ügyeinek vezetését 
Salamon Zsigmond dr. ügyvezető-igazgató, a ki
próbált tisztikrral karöltve fogja ellátni.

— A Magyar Vasúti Forgalmi Rt igazgató- 
«ága március 28-án tartotta meg az 1927. évret 
vonatkozó mérlegmegállapitó ülését. Az 1927. X...- •>—*- . ............................

P-vel 
szemben. Az igazgatóság a közgyűlésnek java
solni fogja 10 százalékos osztalék fejében 2 P- 
nek a kifizetését, a tavalyi 8 százalékos (1.60 
P) osztalékkal szemben.

— A Részvénytársaság Villamos éa Közleke
dési Vállalatok számára (Trust) 1927. évi mér
lege 1,960.740 P 40 f tiszta nyereséggel zárul 
(tavaly 1,310.778 P 80 f) és az igazgatóság az 
április 12-re egybehívott közgyűlésnek java
solja, hogy a 14 millió P-ről 21 millió P-re fel
emelt alaptőke után a múlt évivel egyetnlőj 
vagyis részvényenként 2 P osztalék fizettessék.

— A Magyar Jelzálog Hitelbank igazgatósága 
megállapította az 1927. évi mérleget, mely 
402.103 P 31 üli. tiszta nyereséggel zárul, 
szemben a tavalyi 243.851 P 96 flll.-rel. Az igaz
gatóság a folyó évi április hó 16-ára egybehívott 
közgyűlésnek részvényenként 3 pengő osztalék 
kifizetését fogja javasolni a múlt évi 2 P 50 
flll.-rel szemben.

■— Húsvéti ajándékul vegyen még — ha bár
mit ad is ajándékul — egy osztálysorsjegyet, 
mert lehet, hogy azáltal egy főnyereményt 
ajándékoz. Hivatalos sorsjegyek: egész 20 P, 

fél 10 P, negyed 5 pengő az összen főárusi- 
lóknál.

— A szenzációs nyerési esélyű uj oszlálysors- 
játékra legcélszerűbben úgy biztosíthat magá
nak mindenki egy sorsjegyet, ha még ma be
küldi rendelését egy levelezőlapon a „Glória'1 
rt. osztálysorsjáték osztályának, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

— Nagy hibái csinál, ha nem rendel osztály
sorsjegyet Szűcs Pál bankházában, József-körut 
9. Telefon: József 368—37.

— Szerencse sorsjegyeket ajánl Gárdonyt 
Bankhá, Teréz-körut 41. Telefon: 270—4)1. In. 
gyen és bérmentve küld hivatalos játéktervet.

évi tiszta nyereség megfelelő leírások
6/4.024.64 P, az előző éyi 539.577.37 
szemben. Az igazgatóság

„Totem ••• •••
Tánc a Rose Marie-ben, a legnagyszerűbb, a legelra- 

gadóbb, a legbravurosabb, amit színpadon láttak

Király Színház
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S Z I N II A Z MOZI
Alfréd Kerr a színpadi életnek 
és halálnak ura Németországban 

— mondotta Molnár Ferenc
Vasárnap este a Magyar Szinház vendége volt a nagy kritikus

Vasárnap reggel kilenc órakor érkezett a 
Keleti pályaudvarra Alfréd Kerr, a híres 
berlini kritikus és esztétikus és féltizcnkél 
órakor már a Belvárosi Szinház színpadá
nak előadói asztala mellett ült, hogy nagy 
érdeklődéssel várt előadását megtartsa.

Molnár Ferenc egyszerű kék zakkóruhá- 
ban állott a közönség elé. Percekig nem 
tudta folytatni beszédét, úgy zúgott a taps, 
amely ezúttal nem Alfréd Kerrnek, hanem 
magának a konferáló Molnár Ferencnek 
szólt.

Alfréd Kerrt nem kell bemutatni a ma
gyar közönségnek — mondotta Molnár Fe
renc _ de én mégis megpróbálom néhány 
szóval ideállitani öt, mint egy napilap fotó
riportere, aki azt Írja a futtában készített 
kép alá: ime Alfréd Kerr legújabb arcképe.

Molnár Ferenc találó, szellemes szavakkal 
jellemezte Alfréd Kerr működését, jelezve 
azt, hogy Alfréd Kerr jelenti ma a német 
színházat, amelynek hatása még a „szom
szédos" New-Yorkban is mutatkozik.

Alfréd Kerr a színpadi életnek és ha
lálnak az ura Németországban.

Az ő szava dönti el színházak kapui nyitá
sának és csukásának sorsát, az ő szava he
lyezett piedesztálra kicsiny írókat és taszí
tott le a magasból nagyokat. Alfréd Kerr 
előtt defeliroz el úgyszólván a világ minden 
jelentős színpadi Írója, ő láttamozza az út
levelüket vagy ő tagadja meg a vízumok ki
adását.

__  Közben sebeket is osztogat,
tudom én magamról is — 

folytatja derültség közben Molnár Ferenc 
_ de idővel megtanuljuk, hogy a sebeket 
nem egyformán kell érezni. Sebek és sebek 
között nagy különbség van. Vannak sebek, 
amelyeket utszéli útonálló döf az ember 
testébe és sebek, amelyeket gyógyítás céljá
ból a klinikai orvosok ejtenek az emberi 
testen.

Vígszínház

HAVMBU
Titkos Ilona vendégfellépése 
SOMLAY, GÓTH, RAJNAI, KÜRTY, MÁLY

MOLNÁR FERENC _____

OLYMPIA
GombaszVgl Frlda, G. Kertész Ella, Zala Karola, Góth Sándor, 

HetfedUs Gyula, Kiss Ferenc, Stella Gyula
A MAGYAR SZÍNHÁZBAN

Hét szegény bécsi gyermeknek lett 
Josephine Baker a keresztanyja, aki 
minden nap templomban imádkozza 

ki magának a sikert
Josephine Baker körül

Bées, április 1.
Josephine Baker körül már elsimultak a 

hullámok. Azok a felbérelt fiatalemberek akik 
a néger primadonna ellen tüntettek, belátták, 
h°«y

eljárásuk a legmesszcbbremenőcn lova- 
glatlan 

egy olyan nő ellen, aki védekezni sem tud az 
ellene ismeretlen okokból indított harcban. 
Kiderült ugyanis az, amikor a Baker elleni 
tüntetés előállítottjait kihallgatták, hogy

csak azok tüntetlek Baker ellen, akik soha
sem látták a mulatt primadonnát szín

padon,
Baker ugyanis egyáltalában nem meztelen tán
cosnő, éppen úgy fel van öltözve, mint bár
melyik operettprimadonna vagy görl, csak

tehetségesebben táncol.
A Josephstadter Theaterben uj erőre kapott 

a Baker-revü. Mig a négyszeresen felemelt

— Én nagy hálával gondolok mindig az én 
legnagyobb, legszeretetteljesebb klinikai or
vosomra, Alfréd Kerre, mig talán

én és a többi irÓtársaim az utszéli 
csavargók kése elé fölveszik a közöny 

páncélját.

Percekig dübörgőit a taps Molnár érde
kes, eleven és szellemes bevezető beszéde 
után. Kisvártatva megjelent a színen Alfréd 
Kerr.

Kopaszodó, szemüveges, markáns állu,. 
papi külsejű és papos fekete ruhába öltö
zött ur Alfréd Kerr, aki nagyszerű rutinjá
val már a felolvasása első szavainál meg
találta a kontaktust azzal a közönséggel, 
amely bámulatosan finoman rezonált min
den mondatára. Alfréd Kerr kijelentette, 
hogy előtte a szépirodalom három fajtáját 
ismerték, a lírát, epikát és a drámát, újab
ban ehhez negyediknek a kritika járult. 
Összehasonlította a mai kritika helyzetét a 
lessingi kiritikával.

— A kritikának mai feladata nem az — 
mondotta Kerr — hogy szabályokat talál
jon fel, hanem hogy a műben találjon vala
mit. Nem szabad egyforma szabályok sze
rint bírálni a müveket, hanem minden uj 
alkotásra uj mértéket kell teremteni.

Alfréd Kerr tehát az impresszionista kri
tika híve. Ennek dokumentálására néhány 
nagyszerű kritikájából részleteket olvasott 
fel. Különösen az keTtett nagyobi) tetszést, 
amelyet versben, Hauptmann védelmében 
Sudermann ellen irt. Alfréd Kerr élvezetés 
németnyelvű előadását folytonos taps és 
megértő kacagás szakította félbe.

A kiváló német kritikus ma este Molnár 
Ferenc Olympiáját nézi meg a Magyar Szín
házban, holnap délután a miniszterelnök 
vendége ksz, estére pedig a Magyar Szín
padi Szerzők Egyesülete ad tiszteletére 
bankettet.

helyárak mellett az első időkben úgy látszott, 
hogy a Baker-revii nem váltotta be a hozzá 
fűzött várakozásokat, addig most, leszállított, 
de igy is

kétszeres helyárak mellett a Baker revUre 
hetekre előre nem lehet jegyet kapni.

A bécsiek valósággal ostromolják a Josephstad- 
tér Theatcr pénztárát, hogy élvezhessék a mu- 

Kezdete: 8 órakor.

a világ legnagyszerűbb komédiásai a

ROYAL ORFEUM

lati-sztár művészetét, amely nemcsak táncban 
a legelső, hanem előadóművészeiben is, hiszen 
a bécsi kritikusok megállapítása szerint is 
Josephine Baker angol és francia dalinterpre- 
táliói Rachel Meller, Mistlnguette éf Yvettc 
Guilbert előadásával vetekednek.

Csodálatos, hogy ez a fiatal mulatt príma 
donna mennyire elzárkózott, tulságba vitt pu
ritán éleiet él.

Jó szivéről legendákat beszélnek Bécsbcn.
Rendkívül szereti a gyerekeket, ha a színház
ból hazatérve az utcán gyerekekkel találkozik, 
azokat megsimogatja, cukorkát vásárol nekik. 
Ezt a gyermekimádatát használta fel hét élel
mes szegény bécsi anya, akik

njszülött gyermekeikhez Josephine Bakert

Kél attrakció és lial slar egy miisorhan:
ADOLF MEN.IOIJ. VIRGINIA VALLI. BEN 
LVON, NOAn RERRY, PAIJLINE STARCK,

CL1VE IIROOKS CSÜTÖRTÖKTŐL 
PÉCSI IKÁVIA CO1IMI>-Ran

Az elsodort ember 
meghódította Pestet

A Royal Apollo összbemutatőn vitte a közön
ség elé Biró Lajos, Emil Jannings és Viclor 
Flemming együttes filmalkotását „Az elsodort 
ember"-t. azóta sem beszélnek másról, mint 
erről a filmről, amely nemcsak a sajtó, de a kö
zönség egyhangú Ítélete szerint is az utóbbi 
idők legemberibb, legmüvészibb és legköllőibb 
filmprodukciója. Ebben a filmben Biró Lajos 
irásmüvészetének átülő ereje, amely a filmtech
nika sablonjaiban is eredeti, uj, ötletes, de leg
főképpen emberi tudott maradni, társult Emil 
Jannings, a legnagyobb drámai hős alkotásá
nak teljességével és Viktor Flemming rendező 
zsenialitásával.

ZENEBONA
„Méltóságot Asszonyom!
Fáj a szivem, hogy nem lehetek jelen 

Méltóságod estélyén, de a késő éjjeli órák
ban a haza érdekében nekem már pihen
nem kell. Sok munka nehezíti még válta
mat, amiért kímélnem kell öreg magamat.

Pálmay a levelet délelőtt kapta még kéz
hez, de Apponyi Albert gróf szálas alakja 
a levél ellenére 11 órakor éjjel mégis meg
jelent a Nemzeti Szinház földszintjén.

A kultuszkormúny 4000 pengőt, tehát 
50 millió koronát utalt ki 

a nagy primadonna bucsuestélyének juta
lomdijául, de akadt egy-egy

arisztokrata, aki 1000 pengővel váltotta 
meg

a részére felajánlott jegyet.
Pálmay Ilka tehát valóban szép utravaló- 

val, közel tizenkétezer pengővel indult cl 
uj célja, a polgári élet felé.

(>. i.)

TeMrtiii szinnaii
Kezdető tél 9. Telefon 265-54.

— Éjfél felé jár az idő — mondott:* Rá
kosi Jenő be-.czető szavaiban Pálmay Ilka 
bucsuelőadásán a Nemzeti Színházban — 
éjfél felé jár az idő, ez a szellcmjárások 
órája. Itt most szellemek fognak megjelen
ni, nem ijesztő kisé. letek, hanem bájos tün
dérek a múltból...

És valóban egymásután jelentek meg a 
színpadon a nagy magyar primadonnák, a 
színpadtól búcsúzó Pálmay Ilka egv-egy hí
res szerepében és a közönség pedig éjjel 
két órakor is lenyűgözve tapsolta az est 
nagyszerű emlékezetes látványosságait.

A közönség? Horthy Miklós kormányzó 
és családjával az élén a legelőkelőbb kö
zönség jelent meg a Nemzeti Szinház éjjeli 
előadásán, olyan, amilyen az utóbbi évek 
egyetlen egy színházi előadásán sem gyűlt 
össze. A Nemzeti és az Országos Casino nem 
kevesebb, mint

52 mágnással képviseltette magát, élén 
a harmadik sorban ülő ősz Apponyi 

Albert gróffal.
Akik mindnyájan vagy egy-egy szép emlé
küknek jöttek hódolni, vagy egy dicsőséges 
múlt redivivájának tanúi akartak lenni.

Az ünnepelt öltözőjét virágerdővé vará
zsolta az emlékezés. A székesfőváros, a nép
színházi bizottmány, a Nemzeti Szinház, a 
volt kollégái, a Színész-szövetség, a Színész
egyesület, a Szerzők Egyesülete, a kolozsvári 
Nemzeti Szinház, a kultuszkormány letette 
hivatalos virágait az öltöző asztalára, ame
lyet

a tisztelők és a hajdani Imádók vlrág- 
özöne árasztott el.

Sok levelet, táviratot kapott az ünnepelt 
búcsúzó primadonna, de talán egynek sem 
örült jobban, mint annak, amelyet gróf Ap
ponyi Albert irt:

áprilisi műsorában

hívták meg keresztanyának.
Baker, aki buzgó katolikus, hiszen minden este 
előadás előtt a josephstadti kis kápolnába siet 
imádkozni a sikerért, örömmel tett eleget a hét 
szegény anya meghívásának és — természe
tesen bőkezű ajándékok kíséretében — el
vállalta a keresztanyái tisztséget.

A pesti anyák is felkészülhetnek tehát, hogy 
megnyerjék Bakert újszülött gyermekeikhez 
keresztanyának, hiszen Josephine Baker május 
elsején már Budapesten lesz, ahol a Bogai 
Orfeumban fog fellépni. Baker erre az alka
lomra uj kosztümöket hozat Párizsból, mert 
úgy értesítették, hogy -öltözékének még telje
sebbnek kell lennie, mint amilyent az erköl
csös Bécs elfogadott.

Ez a filmtriumviratus azután művészi eszkö
zökkel elérte azt, ami a legnagyobb: a közön
séget gondolkozásra bírta. A közönség nem fe
lejti el percek múlva ezt a filmet, miután el
hagyta a Royal Apolló nézőterét, napokig szivé
ben zsong az iró-szinész-rendezö egv-egy költői 
meglátása, igazságos emberi tanítása. Gondol
koztál ez a film amellett, hogy lüktető drámai 
cselekvése a film alatt egy pillanatig sem hagyja 
tétlenül az agyat.

A Royal Apolló szerencsés kézzel éppen ezt 
a filmet szemelte ki a közönsége húsvéti szóra
kozásául.

ÁPRILIS 13-ÉN
PREMIER! !

Telefon: J. 421-68.
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A müncheni Kamaraopera 
vendégjátéka a Rádiusban

A müncheni Kamaraopera vendégjátéka r hó 
fi.én délután 6 órakor leez u Radius Színház
ban. A Radius Szinház igazgtaósóga a vendég
játékot a mozielőadásnk keretében fogja lebo
nyolítani akként, hogy egy teljesen komplett, 
k/t slágert és egy kiegészítő filmet tartalmazó 
mozielőadáson felüt még egy utgopera-előadást 
it nyújt a közönségnek A műsor ekként há
lom órás lesr, úgyhogy » szinház hélkömapo- 
kon csak két. vasárnap pedig három előadást 
fog tartani. Az első vigopera, melyet előadnak, 
Marschnernek. a Remete < sengetyüje halhatat
lan szerzőjének a Borkóstoló c. egyfclvonásos

SZÍNHÁZI napló
A Városi Színház a hét végén nyújtja ál 

húsvéti ajándékát a közönségnek: Farkas Imre 
„Gyurkovics fiuk**

rimíi operettjét. Farkat Imrét, aki eddig éven- 
kint szorgalmasan szállította egy-egv operett
jét. az idén sem nélkülözi majd tehát oz a 
publikum, amely rajong n költő librettóin- 
renesrerző csupa szív .romantikus és mégis 
annyira modern munkáiért. Farkas Imre a 
darabjáról a következőket írja a Hétfői Napló
nak:

V„ a darabban agy ki« dal. Így kVzdddik: 
Ezernyolcszáz kilencvenhat 
Május
Soha te volt tavas: olyan 
Rajos
Figyeljetek rám gyerekek 
Tanuljatok néhány vertet 
Köny gyűljön a szemetekbe 
Vétsétek a szivetekbe: 
Ezernyolcszáz kilcncvcnhét 
Májút.

Azt mondhatnám ez a darab. Legalább is 
ezt akartam visszaadni, ezt a hangot es ezt 
a hangulatot. Amikor még az öreg I od- 
maniczky járt az utcán. Hegyi Aranka re
mekelt a Népszínházban és az. öreg király 
te le Irrándult Pestre valamelyik főhadsegé
dével, hol Paar-ral, hol Bolfraas-sal. Erről 
i> van egy strófa. Nem tudom mcgallanl, 
hogy ide ne írjam.

A Magyarban, Ráthonyl 
Nemzetiben Nádat 
Népszínházban Blaha Lujza, 
Német Józsi, Nyarai 
A- udvarnál Paar cs Bolfras 
Doktor Kerti. Daruvári 
t kormányon Ránfíy Dezső 
Tisza Kálmán. Fehcrváry , , „. 
A lapokban Jókai Mór. Mikszáth Kaimon 
Gárdonyi —

Az a 
„Gyurkovics fiuk" 
böí felénk árad, 
más nosztalgia a 
után. És különös 
kém. hogv ifjúkorom o legkedvesebb olvas- 
minvénak alakja elöli föHúrhatam a szín- 
pádhoz verető kis vasajtót. Nótazzanak, 
mókázzanak a Gyurkovics fiuk épp úgy, 
amikor még -leril ömlőit el a '"i1?/"’, 'j!" 
„veken éa róna.dsokon és mar kibontotta 
szárnyát egy istenadta talentum, egy elegáns 
fiatal magvar iró. llerczcg Ferenc.

Farkas Imre.

A husvét előtti hét bemutatói közül két
ségtelenül a legnagyobb érdeklődésre :) 
Király Színház

naBVStrrii vidAm hangulat, mely a
_ L<« recenv-cimü pompás kis regény

ma már egy fájdul- 
letűnt gyönyörű idők 

megtiszteltetés ne-

Rose Maric-je
Grtoil számol, amely ennek a felfokozott 
várakozásuknak teljes mértékben megfelelt. 
Rose Marié a legjobb ajánlólevéllel, a kül
földi sikerek végeláthatatlan sorozatával 
érkezett hozzánk. A darabot azonban min
den értéke, slágerszómai és kiváló színészi 
alakításai és a kiállítás minden képzeletet 
felülmúló szindus pompája ellenére kissé 
hosszadalmasnak találjuk, amelyen azon
ban könnyen segíthet még a színház. Vadig 
Ilona és Biller Irén értékes és kvalitásos 
nlakilásai mellé társul szegődött az ame
rikai sztár, Ellyn Glenn akrobatikus művé
szeié Meg kell említenünk még egy fiatal- 
embert. Fcleky Kamill!, aki a sikernek 
egyik részese s akit a szinlnp nem is jelez 
A Király Színház a Rose Marié val hosszú 
időre elvetette a műsor gondját.

UJ! SZÍNHÁZ
VI., Révay-utca 18. Telelőn: T. 214-22.

Heti mtlaori

Hétfő 
április 2. Számum

Kedd 
április 3. Számum
Szerda 
áprilisi. Dybuk

"Ceütört 
ápr. 5. Dybuk
Péntek 
április R. Nincs eioadds
Szpmbat 
április 7. Számum

zenés vigjátéka lesz.
A Radius Színház népszerűsíteni akarja Ma

gyarországon ezt a külföldön zenei gourman- 
dok által annyira kedvelt műfajt és a népszerű
sítés érdekében móri helyárak mellett tartalom
ban és művészi nívóban olyan gazdag műsort 
fog nvujtani, amilyent Magyarországon még 
toha sem nyújtottak. A Rádiós Szinház elő
adásai csütörtöktől kezdve hétköznapokon 6 és 
9 órakor, vasárnap ’/jö, 7 és ’/, 10 órakor lesz
nek.

A müncheni kamaraszínház előadásaira je
gyek már elővételben kaphatók.

A Vígszínházban Sherwood

Hannibál-ját
mulatták be. Meg kell állapítani, hogy 
Sherwood ur nem érdemli meg a sajtótól 
azt a fölényes hangol, amellyel ezt a feltét
lenül tehetséges és feltétlenül kvalitásos írót 
fogadták. A közönség azonban mást mond, 
mert esténként meleg tapsokkal honorálja 
Sherwood egy-cgy remekül felépített jele
netét Titkos Ilona, Somlay Artúr, Góth Sán
dor, Máig Gerő, Hajmássy és Rajnay Gábor 
művészetét.

Az Uj Színházban Lenormand

Számum-ja
tarthat számot a legnagyobb érdeklődésre. 
Lenormand már régi ismerőse a pesti kö
zönségnek. hiszen évekkel ezelőtt a Bel
városi Szinház nagy sikerrel játszotta a 
„Névtelenek'1 cimü drámáját. A Lenormand 
darabot, amelyet izzó, lüktető cselekmény 
visz előbbre, pompásan játszotta az Uj 
Szinház együttese, amelynek élén Gellert 
Lajos, Dajkubát Ilona, Tassy Mária, Bár
sony István, Baross Géza az uj műfajban 
való teljes jártasságukkal színészi intelli
genciával és sok művészi készséggel halad
tak a siker utján.

A kabarék közül csak a
Komédia

adott uj műsort a héten. Ez a kis szinházacska 
hű marad a tradícióihoz és olyan kabaré
előadást nyújt, amely teljesen fedi azt a rnulat- 
tatási programot, amelyet a két vezetője, Rótt 
Sándor és Rótt Ferenc tűzött ki célul. A ka
baré vendégei ezúttal Kabos Gyula és Tóth 
Böske voltak, akik a törzsgárdával, Türk Ber
tával, Rótt Sándorral, Rótt Ferenccel, Érez- 
kövy Lászlóval, Páris Búval, Faragó Sárival cs 
n többiekkel együtt valóban rászolgáltak a kö
zönség lelkes, elismerő tapsaira.

A Zenebona sikere most bontakozik ki teljes 
mértékben. Estéről estére táblás ház jelzi a 
Zenebona útját. Meg kell állapítani, bogy amint 
ennek a színháznak első nagy sikere, a Három 
grácia, úgy az a Zenebona is Szabolcs Ernő 
Igazgató főrendező nevéhez fűződik, aki még 
most is a darab pályafutása során ezer ötlettel 
feszi előadásról előadásra tarkábbá a Zene
bonát. Az igazgatóság is revanzsálni akarja a 
közönség érdeklődését, ezért előadásról elő- , 
adásra valami

uj ajándékon töri a fejét
amit a közönségnek nyújthatna. Az első szünet
ben Zenebona-albumot adnak ingyen a közön
ségnek. a második szünetben ingyen cukorká
val kedveskednek neki, vasárnaptól kezdve pe
dig n harmadik felvonás fináléja után ötszáz 
léggömb ereszkedik le. a nézőtérre. Meg is je
gyezte Knbos a nagy bőkezűség láttára:

— Szerencse, hogy vacsorautáni szinház va
gyunk, mert legközelebb Faludi igazgató ingyen 
megvacsoráztatná a publikumot.

Reginaid Denny
már olyan népszerű Pesten, mint Amerikában, 
tsz a kedves, mulatságos, elegáns, esupasziv, 
humoros (nem kómikus!) filmszínész ma már 
a legnagyobb mozimunkák között is előkelő he
lyet foglal cl. Legutóbbi nagy sikere a „Szer
vusz apukám" cimü ftlmremeke, amelyet a 
Palaee Filmszínház jóvoltából ismert a meg a 
pesti publikum, ha lehet még ráadást ad Regi
naid Denny az

t'sd le Denny!
cimü vig játékában. Ezt az aranyosan derűs 
könnyezésig kacagtató vígjátékot is a Palaee 
Színház tűzi műsorára, amely a csütörtöki pre
mierjén még két pompás attrakcióval szolgál. 
Az egyik a Viola honának, ennek a csodaszép 
fllmkomikának uj filmje, a

Kltty és Kelly,
amelyen jól mulathat a közönség, a második 
pedig, amely

Newyork
címmel pereg, sokat tanulhat és láthat. A nem- 
parki film hű résre ar amerikai metropolisnak, 
amely a mamnth város minden nevezeteségét, 
szépségét gyönyöíűen színezett képekben wWff 
elénk.

< > Ma, héttőn
«« 

randkiuon szen- 
rl V záciűs áprilisi 

műsor
Jflou li n • Qoiige-

4- moiorkorOKpár, motorcsónak es aviatika 4-

Határtalan lelkesedés és ünneplés 
közben robogott be az A. D. A. C. 
nemzetközi turaut 82 versenyzője a 

magyar fővárosba
Nagy napja volt vasárnap, a budapesti 

motortkedvelő társadalomnak. Délután ro
bogtak be az Allgemcine Deutscher Automo
bil Club nagy nemzetközi motorkerékpár 
turautjának motorkerékpárjai a megyeri 
csárdánál felállított célhoz.

Az A. I). C. 134 résztvevője néhány nap
pal ezelőtt startolt Münchenből, hogy fél 
Európát, öt országot kercsztülbarangolva 
Magyarország érintésével egy hatalmas túra- 
utat abszolváljanak és igy hirdessék a Mo
tor kultuszát és az úgyszólván végtelenségig 
fokozható feljesitőkepésségét.

A nagy nemzetközi turaulon egymásután 
hullottak ki a vezetők, úgyhogy Krakkóból 
már csupán 103 motorkerékpár startolt^ va- 
sárnap hajnali három órakor. j

Délután fél három óra tájban a megderi 
csárda mellett levő 11-cs kilométerkőnél már 
ember ember hátán szorongott és a cér- 
zászló alatt ott volt a fővárosi sporttársada
lom előkelősége, a KMAC teljes számban, 
akik stopperórájukat figyelve izgatottan vár
ták az országút végében feltűnő első por
felhőt, amely hivatva volt jelezni az A. D. 
A. C. első motorkerékpárját.

Szclnár Aladár dr., a KMAC vezértitkára, 
a kora délelőtti órákban már Szobon volt, 
hogy- az illusztris vendégek segítségére le
gyen a határátlépésnél esetleg felmerülő 
nehézségeknél. De a kitűnő rendezés és az 
állami apparátus tökéletes működése mellett 
teljesen zavartalnul c» minden incidens nél
kül lépte át a határt az A. D. .4. C. időköz
ben 82-re lecsökkent versenyzője.

Négy óra előtt néhány perccel Albrecht

Angol gyArtmAnyu, gyoraj Arat* 

teherautók
1628-as típus

ÍVs tonnás alváz ára 0950 P 
2 tonnás alváz ára 7400 P

Nagy raktér készlet 
Kedvező fizetési feltételek. 

RűKa fis Tsa 
automobil rt. Központ:

VI., Aréna-ut 57. szám 
Telefon: L. 900-09, L. 91C-1T.
Váróéi mintaterem:

VI., Nagymező-u. 19.
Telefon: T. 280-50.

)( Amerika világhírű kocsija: a tökéletes 
.Nnsh. A Nash automobilgyár cvről-évre arra 
törekszik, hogy kocsijai a technikai tökélete
sedés révén abszolút modernek legyenek. A 
gyár nagy súlyt helyez arra, hogy kocsijai ké
nyelmesek legyenek, de ez az ambíciója nem
csak a karosszéria-építésben nyilvánul meg, ha
nem abban a törekvésében is, hogy gyártmá
nyainál n motor, a difTercnciálmü, valamint a 
sebességváltó és az összes mozgatható részek 
zajtalan működését és egyben azt is biztosítja, 
hogy az erőforrás egyenletes és a kocsi járása 
kiegyensúlyozott legyen. A Nash-gyár vezetését 
C. W. Nash vezérigazgató intézi, ki maga is 
Amerika egyik legnevesebb motorkontruktora.

)( A Dunántúli Automobil és Motorklub 1928 
május 13-én rendezi meg autóturáját, amelyet 
Szombathely és Budapest között futnak le. 
Előreláthatólag sok vidéki és fővárosi úrvezető 
fog benevezni a Szombathely-budapesti ver
senyre.

főherceg, valamint ifjú Horthy István, Sct- 
tovszky belügyminiszter családja, továbbá 
ismert úrvezetők és sportsmanok, köztük 
l'rbach László, Vadas Sándor, Kádár Imre, 
gróf Fcstetich és mások, valamint egy szá
szad cserkész sorakozott fel a megyeri csár
dánál levő célnál, ahova tíz perc múlva ro
bogott be Szel már Aladár vezetésével a 
nemzetközi túra első résztvevője.

Dörgő és szűnni nem akaró örömujjon
gás köszöntötte Kari Wagnert s az utána 

be robogó Kari Gábrielt, 
akik után néhány percnyi időközönként be
robogott a többi 80 motorkerékpáros is, 
amelyek között feltűnően sok volt az .V. S. U. 
gyártmányú motorkerékpár, majd ezeket 
követte a német újságírók túraautója, vala
mint a soprtbizottság két hatalmas kocsija. 
A versenyzők között volt fíubsich Tibor, 
budapesti versenyző is, aki Zűndapp-tipusu 
gépével startolt Münchenből Budapestig.

Kari Wagner megkoszorúzása és az izgul- 
más megérkezés első pillanatainak eltelte 
után a sáros és fáradságtól összetört vezetők' 
„motorkolonelekbc" állva bevonultak a Hun- 
gária-uti Vr/mos-laktanyába, amelyet a hon
védelmi miniszter bocsátolt az ,4. D. .4. C. 
tagjai részére.

Este nyolc órakor a Vilmos császár úti 
Magyar Világ étteremben a KMAC diszlako- 
mát adott az .1. D- A. C. tagjainak a tiszteié.* 
téré s a vendégek az átélt izgalmak után éj
fél előtt nyugvóra tértek, hogy’ hétfőn reggel 
nyolc órakor a Vilmos-laktanyából folytas
sák nemzetközi turautjuknak még hátralevő 
nagy szakaszát.

)( Ez évben a fővárosban nem rendeznek 
autókiállitást, d-3 a miskolci BÉMAC ugylátszik^ 
túl akart tenni Budapesten, meri május 5-én há
rom napig tartó automobilkiállltást rendezi 
amelyre — az eddigi jelentések szerint is —- 
már nagyszámú autó és motorkerékpárkercs- 
kedő nevezett be. Miskolcon és környékén nagy 
feltűnést keltett a BEMAC elhatározása, mert 
ezáltal megvalósulni látják a vidéki autókul
tuszt.

Legjobb amerikai Pnou 

FISK PNEU 
prób Íja ki,, sohasem bánja meg 
merta legjobb, logtartósabb. 

legolcsóbb
Detaii árusítás:

Haw jozsm. Ul„ annrassv-ut 34,
Telefon; 285 — 63, 221 — 9 7 .
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Csehszlovákia legyőzte 

Ausztriát
Csehszlovákia—Ausztria 

1:0 (1:0)
Becs, április 1.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
iclentése.) A fcllobogózott Hohe-Warte pá
lyán 52.000 főnyi közönség előtt ütközött 
meg a két ország válogatott legénysége. Az 
erős iramú, kemény játék I. félideje a cse
hek fölényét mutatta, akik a 31. percben 
Tihy góljával vezetéshez is jutottak, a má
sodik félidőben hiába kerekedtek felül az 
osztrákok, a masszív cseh védőiemmel 
szemben nem tudtak boldogulni.

A mérkőzés egyszersmind az Európa- 
kupáért is folyt és a csehek győzelmükkel 
a tabella élére kerültek.

Ismét Pesterzsébet vezet 
a második profiligában

A pályaválasztási hecoek és a második ligá
ban a vezetésért dúló harcok fölcsigázták* a 
publikum érdeklődését a második liga bajnoki 
finise iránt. Mini ismeretes, a Pesterzsébet el
len szervezkedett konzorcium Pesterzsébet csa
patát a Városi AC-al Kaposvárra vitte, ahol

a kaposvári közönség ellenséges indulata 
csatakiáltásai közben 5:1-re győzte le fő

városi ellenfelét.

Mialatt ez történt, addig az ellenpárt részéről 
Pesterzsébetre harcolt

Somogy 2:3 arányú vereséget szenvedett a 
BAK-tóL

Soroksár 3:l-rc győzte le a Húsos csapatát, 
mig Rákospalota könnyen 3:l-rc verte az Ék 
szerészeket 4:2-re győzött az Erzsébetváros a 
Terézváros ellen.

A vasárnapi mérkőzések eredményei alap
ján Pesterzsébet csapata Ismét listavezető 

lett.
Békéscsaba proflalakulata 10:2 aránya 

vereséget szenvedett a Józsefvárostól
Ez a második B-liga vasárnapi egyetlen ese

ménye. A vezető csapatok közül Pécs—Bara
nya 3:0-ra győzőt" a Wekerle ellen, mig a Mis
kolcon vendégszerepelt Kanizsa ugyancsak 3:0 
ra vette a Szemere csapatát A II. kerületi—U 
Törekvés bajnoki játéka 3:3 arányú döntetlent 
hozott.

Vasárnap, Üllöí-uti pálya
délután 5 órakor

Hungária — Sabária — másodszor
A két csapat revánsmérkőzésével indul
nak meg csütörtökön a húsvéti serleg

mérkőzések

Négy vezető csapatunk: a Ferencváros, Új
pest, Sabaria és a Hungária a húsvéti ünnepekre 
nagyszerű programot állított össze. Gschmindt 
Ernő dr. országgyűlési képviselő, az FTC elnöke 
fgy pazar ezüst serleget ajánlott fel, amelyért 
a négy csapat fog küzdeni. A mérkőzések szi
gorúan a bajnoki szabályok szerint bonyolód
nak le, tehát a szokásos cserélegtések, amel 
az eddigi körmérkőzések komolyságát pro 
matikussá tették, ezúttal elmaradnak. Ni 
szerű küzdelmekben lesz része a minden v 
sziníiség szerint nagyszámban megjelenő 
zönségnek. A mérkőzésekbe bekapcsolták az 
ugyanakkor megrendezendő Cambridge—Budu- 
pest főiskolai nemzetek közötti atlétikai viada
lát is.

A végleges húsvéti futballprogram a kővet
kező:

Csütörtökön: üllői-utt pálya: Hungária—Sa
baria, Ferencváros—Újpest.

Vasárnap: ÜUői-uti pálya: Hungária—Újpest, 
Ferencváros— Sabaria.

Hétfő: Hungária-uti pálya: Sabaria— Újpest, 
Ferencváros—Hungária.

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-kilrut 12 

felvétel egész nap

A Hungária—Sabaria 
döntetlenje megerősítette

Újpest második helyét
Ferencváros alig tudott győzni a szívós 111. kerület fölött — Uj- 
oest csak c. .‘-‘só negyedórában tudta maga alá gyűrni Attilát 
A Budai „33" szenzációs finissel egalizálta Kispest gólelőnyét —„33" szenzációs finissel egalizálta Kispest gólelőnyét 

Vasas katasztrófáik vereséggel sújtotta Bástyát
A gyönyörű napsütéses tavaszi nap érez

tette hatását a vasárnapi sportesemények
nél. A Ilungáji-pálya háxmasmérközésc 35 
ezer nézőt csalt ki és ennek a közönségnek 
ugyancsak bőven volt része izgalmakban.

Az érdeklődés elsősorban természetesen a 
Hungária—Sabária mérkőzésnek szólott, 
amely az első helyek körül dúló harcot lett 
volna hivatva tisztázni. A kérdés, hogy me
lyikük jut közelebb a vezető Ferencváros
hoz, továbbra is nyílt maradt, mert talál
kozásuk döntetlen eredményt hozott. A Sa
baria különösen második félidőben mutatott 
játéka alapján határozottan megérdemelte 
volna a győzelmet és ha Prém jóvoltából 
nem jut 11-eshez a Hungária, úgy a Saba
ria győzelméről számolhatnánk be.

A Hungária—Sabaria döntetlenje és Új
pestnek az Attila fölött kivívott győzelme 
megerősítette Újpest második helyezését.

Nehéz küzdelme volt a Ferencvárosnak 
is a kemény óbudai legénységgel szemben 
és ez a nehéz győzelme csak megerősítette 
a Ferencváros gycngcségi periódusába ve
tett hitet.

A bajnoki tabella alsó régióiban

Bástyát veresége az utolsóelőtti helyre 

vetette vissza, mig a Budai 33-sok pompás 
finissel egalizálni tudták Kispest két gólelő
nyét és ezzel — ha kevéssel is — megerősí
tették elfoglalt helyezésüket.

A
1.

bajnoki tabella jelenlegi állása:
Ferencváros

Hétlő, Hungária-uti pálya 
délután 5 órakor

Hungária—Sabaria 1:1 (1:0)
Zsúfolt nézőtér előtt ,a riválisok közönségé

nek tomboló biztatása mellett folyt le a kél 
nagy rivális küzdelme, amely meglepetésszerü 
döntetlen eredményt hozott. A Hungária utóbbi 
időben feljavult és gólképes csapata a formá
jában visszament Sabáriával szemben határo
zottan favoritként ment a küzdelembe, de mini 
az ilyen természetű mérkőzéseknél lenni szo
kott, az eredmény csaknem meglepetést ho
zott. A revánsvágytól égő Hungáriával szemben 
ez a döntetlen is felér egy győzelemmel, meri 
á Sabária lelkes játékával a mérkőzést teljesen 

nyílttá tette.
Az első félidőben mindkét csapat egyformán

GOODRICHPNEU

SZILMDBEU

autón és motorkerékpáron. Kedvező 
feltételek.

PNEUMATIK ÁRUSÍTÓ R. T. 
Andrássy-út 27. sz. Tel.: T. 184

vette k: részét a támadásból és hellyel-közzel 
nagyvonalú játékot nyújtott, de a kitünően mű
ködő közvetlen védelmek minden góllövési le
hetőséget csirájukban elfojtanak. De a Hungá
riának segítségére siet a véletlen. Prém hend- 
szét vét és a 11-esböl megszerzi a vezetést. A 
második félidőben azután a Sabaria megmu
tatja oroszlánkörmeit. Azzal, hogy most már 
nincs veszíteni valója, elszántan fekszik a küz
delembe, három perc alatt kiegyenlít és ma
gára talált csatársora csaknem félórán ke
resztül ostromolja a Hungária kapuját. A Hun
gária csak ritkán jut szóhoz és bár vannak ve
szélyes akciói és helyzetei, ezzel az eredmény
nyel meg kellett elégednie.

A Hungória csapatában kellemesen hatott a 
közvetlen védelem legelsőrango játéka Fehér 
cgy-két hibától eltekintve, megbízható Őre volt 
kapujának, a Mandl—Kocsis hátvédpár pedig 
a helyzetek szét rombolásában mutatkozott 
nagynak, ök mentették meg a Hungáriát a ve- 
reségtől, mert bizony a fedezetsorban csak 
Schneldcr és néha Nadler vétette magát észre. 
W’éber nem tudott beleilleszkedni a trióba és 
ha a Sabaria belső csatárai a kapu közelében 
határozottabbak, a vereség könnyen Wéber 
számláját terhe.lte volna. A csatársornak gyak
ran kellett hátrahuzódni és itt csak Hirzer 
ciánja érvényesült. Konrád néha fáradtan moz
gott. Jeny kijátszotta formáját, inig Haar és 
Skvarek kerékkötői voltak a támadásoknak.

A Sabaria csapatában a fedezetsort kell első
sorban kiemelni, amelyben Vámos hatalmas 
fonnajavulúsáról tett tanúbizonyságot .mellette 
fíasch kitünően fogta a Hungária jobbszárnyát. 
Pesovnik abszolút fix pont. A védelemben 
Nagy hiba nélkül oldotta meg feladatát, mig 
Prémnek néha a rúgásokkal volt baja. Wein- 
hardtot nem igen telték próbára. A csatársor
ban az első félidőben a balszárny, a második
ban a jobbszárny tűnt fel, de a belső trió össz- 
iátékában nagy zökkenők vo.tak- Egyénileg 

Buresch és Tárnok tűntek ki. még Stojfiánnak 
valahogy nem ment a játék és sokszor lekésett.

A játék első részében mindkét csapat egyfor
mán veszi ki részét a támadásokból, de jellemző 
a védelmek kitűnő játékára, hogy gólhelyzet 
egyik kapu előtt sem adódik. A Hungária szeb
ben, a Sabaria veszélyesebben támad, de erély
telen belső trióját könnyen szereli a Hungária 
védelem. .4 30. percben Seny beadása Prém kar
ját ért a 16-os vonalon belül, a megítélt 11-est 
Hirzer -rtékesiti (1:0). A göl után heves harc 
indul a kiegyenlítésért, de Buresch majd Tár
nok jó helyzetekben hibáznak, mig Hirzert a 
lövés pillanatában Weinhardt szereli.

Helycsere után azonnal változik a játék képe. 
A 3. percben Mandl komért vét. Buresch iveit 
beadásában Stroffffián közelről kiegyenlít. (1:1), 
Innen kezdve a Sabaria diktálja az iramot és 
szinte kezébe tartja a mérkőzést. Stroffián 30 
m.-es bombája a kapufáról pattan vissza, Tár
nok, majd Vámos lövése veszélyeztet. A 20 perc
ben Skvarek kitűnő helyzetben hibáz. Tárnok, 
majd Buresch támadása meleg helyzetet teremt, 
mig Mészáros bombáját Fehér fogja. Az állandó 
Sabaria támadások alatt már-már inog a Hun
gária védelem, amikor a 40. percben Jeny le
fut és Weinhardt csak kifutással tud tisztázni. 
A Hungária állandósítja fölényét, de Skvarek jó 
helyzetben kapu fölé lövi a labdát.

Ferencváros—111. kér. FC 
2:1 (1:1)

A bajnokcsapatnak a Bocskay ellen mutatott 
gyöngébb játéka mintegy elörevetette árnyékát 
annak, hogy kemény küzdelmet keli vívnia a 
nekilendült óbudai legénységgel. A Vivők len
dületes és rámenős játékukkal teljesen egali
zálták Ferencváros technikai felsőbbségét és 
annak gyengeség! periódusát alaposan kihasz
nálva utolsó pillanatig kétessé tették győzelmét.

Most látszott igazán, mennyire össze van 
forrva a bajnokcsapat Bukovi játéktudásával 
Bukovi teljes mértékben igazolta letörését, bár 
most is voltak nagyszerű pillanatai, hiányzott 
önbizalma nagyobb feladatok megoldására. Tel
jesítménye meglátszott társai munkáján is, első
sorban Obitzén, mig Fuhrmann csodálatos nyu
godtsággal végezte néha nehéz feladatát. A 
csatársorban Szedlacsek mezőnyjátéka és Ta
kács kitörései jelentették a veszélyt, mig Túrái 
a szélsőkről teljesen megfeledkezett. A védelem
ben Amsei néha bizonytalan volt, mig Hungler- 
Takáct hátvédpár nehéz dolgát jól végezte.

A Vívóknál a védelmet kell elsősorban ki
emelni. Neuhaus közeledik régi formájához. 
Kenyeres pedig felülmúlta Senkeyt, akinek 
egyébként kitűnő ragótechnikája néha valóság- egyébként kitűnő ragótechnikája néha valóság
gal csődöt mondott a fedezetsorban Mappar 
intelligens játéka és Werner agilitása tűnt fel, 
mig a csatársorban Drössler és Máetai, bár 
Konyor irányítása nem ért el hozzájuk.

Ferencváros támadásokkal indul a játék és 
mintegy negyedórán keresztül támadásban ma
rad, de eredmény nélkül. A 20. percben frontba 
kerül a III kerület is, de Konyor lövését Amsei 
védi. Ferencváros ismét átveszi ■ támadó sze
repet, amik 'r a 38. percben Werner hendsze 
miatt megítélt 11-esböl Túrái megszerzi a veze
tést. (J :0l A Vivők támadásba mennek és Má
étól lefutásából Konyor két perc alatt egyenlít.

(1:1) A Vívókat feltüzeli az eredmény éa 1 
félidő végéig nyílttá teszik a küzdelmet.

A II. félidőben Ferencváros már a ő. perc
ben Takács kitörése és lövése révén ismét veze
téshez lat. (2:1) Még Bukovi és Takács lövése 
veszélyeztetnek, amikor Drössler lefutása fel
szabadítja a* Vivők kapuját és mintegy 20 per
cen keresztül a veszélyes támadások egész so
rozatát indítják az Amsei kapuja ellen, de Len
gyel lövése, majd Múcsai és Konyor kitűnő 
helyzetei nem hoznak eredményt. Az utolsó 10 
percben ismét a Ferencváros támad, de a 
Bukovi sérülése miatt hendikepéit csapat nem 
tud további eredményt elérni az elszánt Vivő
védelemmel szemben.

Újpest—Attila 2:0 (0:0)
Nagyon csalódtak azok, akik Újpest biztos 

győzelmét várták a miskolci Attila ellen leját
szott tegnapi mérkőzésből. A szép és férfias 
küzdelem — sajnos — a második félidő köze
pén elfajult és az eddig még egyenlő esélyekkel 
küzdő két csapat embertelen és kíméletlen já
tékkal tört egymásra- Újpest csapata bár fölé
nyesen játszott mind a kél félidőben, csak a 
második félidő harmincadik percében tudta a 
maga javára eldönteni a küzdelmet. 0:0 arány
ban állott ekkor a mérkőzés és Aoer éles lövé
sét Német bravúrral mentette és a labda már 
kinn volt, amikor Wilhelm II. jajgatva el
terült a földön. A biró habozás nélkül tizen
egyest Ítélt, amelyet az Atillának két percig 
tartó protcstálása után Fogl III. góllá, értéke
sítette. Két perc múlva még fölcsillant a ki- 
egyenlítés lehetőségo. Siklósit a büntetésterü
leten belül lerúgják, de a biró csak szabad
ugrást Ítél, amelyet Muhorai a kapu mellé vá
gott. Mindkét csapatban a közvetlen védelem 
tűnt ki. mig Újpestnél n csatársorban Ströck 
és Wilhelm játéka érdemel elismerést. Az Atil
lában a közvetlen védelmen kisül Pinti játéka 
tetszett.

Vasas—Bástya 5:3 (3:2)
Szeged, április f.

(A Hétfői Napló tudósítójának tetefonfelen- 
tcse.) A Vasasok csapata könnyű győzelmet 
aratott Szegeden a Bástya elleh. Mig az első' 
félidőben a Bástya erőteljesen védekezve ke
mény ellenfélnek bizonyult, addig a második 
félidőben a Vasasok ötletes és friss játék után 
a maguk javára döntötték cl a mérkőzést. A 
Vasasok góljait Himmer, Jeszmás, majd ismét 
Hlmmer (tizenegyesből), a második félidőben 
pedig Jeeszmás és Báder lőtték. A Bástya gól
lövői Busch (2) és Varga voltak.

Kispest-Budai „33" 2:2 (0:0
Kt első félidőben fedezetsorától kitünően tá

mogatott budai csapat volt fölényben, de tehe
tetlen csatársora a kitünően működő kispesti 
védelemmel szemben tehetetlen volt. A második 
féidőben is budai támadások dominálják a já
tékot, de Gallovich súlyos hibája vezetéshez 
juttatja Kispestet. Az izgatott budai védelem 
még egy 11-cssel tetézi hibáját, amit Dudás ér
tékesít. Már úgy látszik, hogy Kispest győz
tesen hagyja cl a pályát, amikor a 33-as gyil
kos finisbe kezd és a lelkes közönségtől támo- 
gatva két percen belül Czumpft és Ticska gól- 
jaival kiegyenlít.

Kispest csapatában Wégner, Senkey II. éa 
Csendes, a 33 asban László, Steiner és Schmidt 
tűntek ki.

A második belgrádi 
mérkőzését is elvesztette 

a Nemzeti
Beogradski—Nemzeti 4:2 (4:1

Belgrád, április 1.
(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.)

A Nemzeti csapata a Jugoszláviától tegnap 
elszenvedett 4 :2 arányú veresége után vasár
nap a Beogradskival került szembe. A Nemzeti 
lényegesen jobb játékot produkált, mint tegnap, 
ennek ellenére

4:2 (4:1) arányú vereséggel volt kényte
len a pályáról levonulni.

A vezető gólt a belgrádi csapat szerezte meg aa 
első félidő negyedik percében, majd a tizedik 
percben Bihámi kiegyenlít. A harmadik percben 
egy indokolatlan tizenegyesből ismét vezetés
hez jut Belgrád, majd a harmincnyolcadik perc
ben háromra szaporodik a belgrádi gólok 
száma. A második félidő huszonnyolcadik per
cében Rémay II. ér cl újabb gólt, majd a meccs 
végén Belgrád beállítja a végeredményt.

A Nemzeti csapatából Volentik, Bihámi éa 
Odry játéka emelkedett ki.

A TERMÉSZET VARÁZSÁT 
MCGÖrtÖKlTl 

KIRÁNDULÁSAIN

Egy Illmtek
Kilenc havi részletfizetésre is kapható.

Magyarországi vezérképviselet

DANUBIUS MOZGÓKfPIPARI RT. 
rATafi BABY OSZTÁLYA 

VIII., Üllői-ut 4.
K4pw árjegyzékek díjtalanul. - Kapható minden Jebb
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Budapesl, 1C28. Sprilfe 2.

Botrányba fűlt Pécsett a Pécs- 
Baranya—Wekerle mérkőzés

Pécs, április 1.
Hétfői Napló tudósítójának Jelefonjelen- 

ti te.) Át ősszel lejátszott Pécs Baranya—We- 
kerlc-mérkőzés 2:2 arányú döntetlenje előre- 
vetette bz árnvékát annak, hogy a tavaszi játék 
nem fog simán lefolyni. Vasárnapra volt ki
törve a kél csapat tavaszi mérkőzése és miután 

Wekerle pályaválasztói jogát feladta, a mér
kőzés Pécsett került eldöntésre.

A pécsi közönség a meccs alatt azzal szóra
kozott, hogy amikor Salgó Imre biró szabad
rúgást Ítélt, akkor a közönség kórusban ki
áltotta:

— Hó-rukkl t u ,
A bírót idegesítette a közönség hangos szó 

rakozása. mert amikor felhangzott a ,,Hó
rukk" kiállás, minden egyes alkalommal félbe
szakította a meccset.

Befejezés előtt 11 percei ismét felhangzott a 
tribünön a kórus, mire

Ivor Dénes sporthirlapirót Londonban ki
hallgatáson fogadja a walesi herceg, 

akinek előadást tart a magyar sportról
„A magyar sport például szolgálhat Angliának ís“ — mondotta 

az angol királyi testőrség ezredese

a bíró a mérkőzést lefújta.

Későbben 
a meccset 
azonban » 
rftlt, hogy 
lyárót

Salgó biró lecsillapodhatott, inért 
mégis he akarta fejezni. Amikor 
játékosok keresésére indult, kidé

it futballisták már eltávoztak a pá-

Wcisz Dénesi, a Somogy center- 
haltlát agyrázkódással a Bakay- 

klinikára szállították
A Somotfy—Bak FC mérkíléa ehS félidejé

nek 30. percében Welei Dénee, a Som.°.l!k foké 
terhaUjn ösizeülköeöll Kolmannal, a kék-fokc- 
fék centerhalfjával és

agyrázkódást szenvedett. Weisz közel 30 
percig feküdi eszméletlenül, majd a mórkö- 
rés befejezése után autón ■ Bakay-kllnl- 

kára szállították.
Az éjjeli órákban érdeklődtünk Weisz állapota 
felől, mikor is azt az információt nyertük, hogy 
a súlyosan sérült játékos állapotában javulás 
állott ’be.

A magyar sportnak egy újabb, jelentős 
sikeréről érkezett hir Londonból. Ivor Dé
nes sporthirlapiró, a Sparta Box Egyesület 
alclnöke, a sl.-moritzi téli olympiászra 
Svájcba utazott és innen küldött tudósító
kat Budapestre. Az olimpiúsz befejezése 
után nem tért haza, hanem Párizsba, majd 
pedig Londonba utazóit. Most érkezett meg 
a hir, hogy Ivor Londonban az angol fut- 
ballbirák szövetsége

a Referce's Assoclaeion meghívására 
előkelő publikum előtt előadást tartott 

a magyar sport fejlődéséről.
Az előadáson számszerű adatokat sorolt fel 
a magyar sportnak az utóbbi esztendőkben 
történt nagylendületü fejlődéséről. A fiatal 
sporthirlapiró érdekes előadását a rendkí
vüli előkelő közönség nagy tetszéssel fo
gadta.

A Jelenlevő sportemberek nevében A. J.
Prlnce Fox, a királyi testőrség ezredese 

köszönte meg uz előadást.
Beszédében kijelentette, hogy Ivor előadó 
sából meggyőződött arról, hogy

■ magyar sport lovagiassága és sport
szerűsége például szolgálhat még Anglia 

számára is.

Ezt a nagyjelentőségű beszédet még néhány 
angol sportember felszólalása követte, majd 
utána Béldy Alajos őrnagy londoni követsé
günk katonai attaséja, aki a követség nevé
ben jelent meg az előadáson, megköszönte 
azt a szimpátiát, amely a felszólaló angol 
urak beszédében nyilvánult meg Magyar
ország irányában.

A magyar sport angliai sikere azonban 
azonban ezzel még nem zárult le. Ivor Dé
nes telefonon értesítette budapesti barátait, 
hogy londoni tartózkodását meghosszabbítja 
hogy eleget tehessen egy kilátásba helyezett 
igen előkelő meghívásnak. A Referee’s As- 
sociacionban tartott előadás ugyanis olyan 
érdeklődést keltett az angol sportkörökben, 
hogy

felhívták rá a walesi herceg figyelmét 
is,

aki maga is lelkes sportbarát. Előkelő sport
körök felhívták Ivor Dénest, hogy hosszab
bítsa meg londoni tartózkodását és kilátásba 
helyezték ,hogy a walesi herceg hosszabb 
kihalgatáson fogadja, amelyen megismétel
heti majd a magyar sport fejlődéséről tar
tott ismertetését.

Sági Pál.

Szeged vivői nyerték József fő
herceg tiszteletdiját a csabai 

vivóversenyen
Előkelő és nagy közönség jelenlétében 

ma fejeződött be a Csabai Atlétikai klub 
vivőszakosztálva által rendezett országos, 
szenior- és junior kardvivóverseny, amely 
két napig tartott. A versenyre Békéscsabára 
érkezett a verseny fővédnöke, József fő
herceg, Shvoy Kálmán tábornok és n Ma
gyar Vívó Szövetség képviseletében Bogén 
alezredes. József főherceg délután 5 órakor 
érkezett a verseny színhelyére, ahol a vá
ros nevében dr. Korniss Géza tanácsos üd
vözölte.

A verseny végeredménye a következő.
Szenior kardvivó verseny: 1. Uhlyarik 10 

győzelem, 2. Glykais 9 győzelem, 3. Szelényi 
0 győzelem, 4. Markovid József 9 győzelem, 
B. Eckl 5 győzelem, 6. Hcller K. Iván 5 győ
zelem, 7. Markoviét Árpád, 8. Dunay, 9. 
Hat

Junior verseny: 1. Halt, 2. Rajcsányi, 3. 
Rangba, 4. Richtcr, 5. Nagy. 6. Szabó, 7. 
Szarka, 8. Rick.

Homonnay II. kinevezése mát csak napok kérdése
és igy a világ legjobb vizípolójátékosa nem utazik külföldre

Sportkörökben nagy megdöbbenést kel
lett az a hir, hogy Homonnay Márton, akit 
általában a világ legnagyobb vizipólojátéko- 
sának tartanak, most néhány hónappal az 
amszterdami olimpiász előtt külföldre távo
zik.

Tekintette! arra, hogy az amszterdami 
olimpiászon a kétszeres Európa-bajnok vizi- 
póló csapatunk, mint favorit indul úgy az 
európai, mint az észak- és délamerikai 
együttesekkel szemben, viszont jeles játékos 
távozása erősen meggyengítené a magyar 
csapatot és esetleges győzelmünket szinte 
kétessé tenné nemcsak sport — de

határozottan nemzeti érdekünk, hogy n 
világhírű sportember ne vegyen ván

dorbotot a kezébe.
Homonnay II. 1925-ben bevonult a tüzér

séghez, majd egy év múlva mint hadapród- 
tüzmester leszerelt, akkor a rendőrség köte
lékéibe lépett és másfél esztendeje, mint

egyszerű közrendőr teljesitatt szolgálatot 
abban a reményben, hogy mihamarabb se
gédfelügyelővé nevezik ki. Ezt a kinevezést 
meg is Ígérték, azonban az Ígéret csak Ígé
ret maradt és Homonnay II. nem látva jö
vőjét biztosítottnak idehaza, el akart utazni 
Bécsbc, majd onnan esetleg Párizsba.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
ebben az ügyben a belügyminisztériumban, 
ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy bár 
Homonnay Il.-nek tényleg nagyszerű mi
nősítése van és a kinevezési követelmé
nyeknek megfelel, mégis nehézségek merül
tek fel a kinevezést illetőleg, de ma az a 
helyzet, hogy minden remény megvan arra 
nézve, hogy ezt a kitűnő sportemberünket 
segédfelügyelönek kinevezik és akkor a 
magyar olimpiai együttes kompletten veheti 
fel Amszterdamban a küzdelmet úgy az 
európai, mint az amerikai és exolikus ellen
feleivel szemben.

Az ÖMzeredmény alapján a Szegedi 
Vivő Egyesület nyerte Józaef főherceg 

tLsztelctdiJát.

A nagyértékü tiszteletdijakat József fő
herceg személyesen nyújtotta át a győzte
seknek. A versenyt a Fiume szállóban 200 
terítékes bankett követte, amelyen nz első 
pohárköszöntőt n kormányzóra dr. Kova
dics Dezső főispán mondotta. József fő
herceget Bell Lajos köszöntötte fel. József 
főherceg az esti személyvonattal visszauta- 
volt Budapestre.

Ismét vidékre került 
a 15 kilométeres futóbajnokság

A kisvárdai Galambos ragadta magához a győzelmet. 
A második helyen is vidéki intő végzett

A VI. kerületi leventék szerepeltek a leg
eredményesebben a levente bnxoló- 

bajnokságban
Vasárnap este a Beketov-cirkusxban zsúfolt 

nézőtér előtt rendezték meg n levente boxoló 
bajnokságokat. A miiingen a VI. kerületi leven
ték szerepeltek a legeredményesebben.

Részletes eredmény:
I. osztály:

Légsuly: 1. Lichtcnstcin (VI. ken).
Hantom súly: 1. Fischmann (VI. kér.). 
Könny íituly: 1. Tömötör (VII. kor). 
Weltersuly: 1. Schcr (VII. kér.).
Középsuly i, Seheier (VI. kér.).
Kis nehézsúly 1. Sleiner (VII. kér'

//. osztályt
Légsuly: 1. Mészáros (VI. kér ). Banlumsuly: 

1. Hirbig (VII. kér.). Pehelysúly: I. Fang 
(VI kér.). Könnyütuly: 1 Andorfcr (VI. kér ). 
Weltersuly: 1. Pesthy (I. kér.).

X Besznyák vereséget szenvedett a vasutas 
taezel bajnokságban. Nagy meglepetéssel végző
dött a vasutas mezei bajnokság, amennyiben 
Resznyák (Miskolc) kikapott Mofi kától (Szol
nok), a harmadik Németh lMiskolc) lett. A esu- 
patversenyt a Miskolci NSC, nyeri* 31 pontiul 
a Szegedi Vasutas 35. p, illetve a Szolnoki MÁV 
•6 pont előtt.

Az atlétikai pályaszezón első megnyilvánulása 
a BBTE szénatéri sporttelepén vasárnap dél
előtt folyt le. A Magyar Atlétikai Szövetség itt 
rendezte Magyarország 15 kilométeres bajnok- 
sógát, amelyen a 19 benevezett atléta közül 16 
állt starthoz. A távot összesen tiz versenyző 
futotta végig.

A győzelmet és az ezzel járó bajnoki arany
érmet a tavalyelőtti győztes, a kisvárdal 
Galambos József szerezte meg. aki 52 p. 14 

mp-es kerületi rekord alatt győzött.

Vidéki atléta került a második helyre is, a 
pécsi Ludvig Rezső személyében, akinek 52 p. 
29 mp-es ideje ugyancsak kerületi rekord. Ál
talában a vidék dominált a

hosszulávfutók régi patinás neveinek,birtokosai 
— ugylátszik —- készületlenül vették fel a küz
delmet. Kultsár István, Király Pál, Hrenyovszky 
János és Piros István ugyanis a táv második 
felében feladták a versenyt.

A bajnokság helyezési sorrendje 
egyébként a következő:

Bajnok: Galambos József (Kisvárdai SE) 52 
p. 14 mp. (Keleti kerületi rekord.)

mezőnyben, ahol a

2. Ludvig Rezső (Pécsi SC) 52 p. 29 mp. 
(Délnyugati kerületi rekord.)

3. Majorosi József (ESC) 53 p. 44.6 mp.
4. Gégény István (ESC) 55 p. 08.8 mp.
5. Osuszth Gyula (MTE. 6. Marczcl Tibor 

(RAFC). 7. Zöllner Dezső (MAC). 8. Horváth 
9. Adolf István (RAFC). 10. Kardos Pál (FTC).

Dani Baba (Tiszti Kaszinó) 
az első magyar női tőrvivó bajnok

Előkelő és nagyszámú közönség részvételével 
bonyolította le a Magyar Vívó Szövetség az 
első magyar női lőrvivóbajnokságol. A' Viga
dóban rendezett miting legnagyobb klasszist, 
képviseli négy hölgyvivónk: Dani Baba. Bogén 
Erna, Elek Csibi és Tury Gizella pompás küz
delmét juttatta kifejezésre.

A győzelem pálmáját Dani Baba ragadta 
magák o*.

A helyezési sorrend a kövotkező:
Bajnok: Dani Baba (Tiszti Kaszinó) 4 pyő- 

relemmel.
2. Bogén Erna (Tiszti Kaszinó) 4 győze

lemmel.

3. Elek Csibi (BBTE) 3 győzelemmel.
4. Tary Gizella (Spárta AC) 3 győzelemmel.

Kiválogatták főiskoláink válo
gatottjait a Cambridge elleni 

viadalra
Obitz 181 cm-es magasugrása az ese

ménye a vasárnapi főiskolai 
próbaversenynek

Szombat cs vasárnap bonyolította 1c a Fő
iskolai Sportszövetség válogató versenyét, hogy 
kiválogassa azon atlétákat, akik főiskoláink 
sziliéit a Cambridge elleni viadalon képviselik. 

Aszombati eredmények közül kimagaslik Paitz 
(BEAC) 678 cme-s távolugrása és Tóth (MAFC) 
41.5.0 m-es diszkoszdobása, inig vasárnap 
Obitz (BEAC) 181 cm-es magasugrása és Fc- 
renczy 16.8 mp-es 110 m-es gátfutó eredménye 
érdemel különös figyelmet.

A vasárnapi verseny eredményei:
100 méter: 1. Paitz János (BEAC) 113 mp, 

2. Balkai (LASE) 11.5 mp, 3. Balázs (BEAC),
11.7 mp.

Sulydobás: 1. Tóth Pál (MAFC) 12.6‘J m. 2- 
Kovács (BEAC) 12.44 ni, 3. Kiss (BEAC) 11.20 
in.

110 m. gátfutás: 1. Ferenczy Ödön (MAFC)
16.8 mp, 2. Dénes (MAFC) 17 mp, 3. lleppes 
(LASE) 17.3 mp. Dénes a fin’sben mcüszéles- 
ségre közelíti meg Ferenczyt.

Magasugrás: 1. Obitz Gyula (BEAC) 181 cm, 
2. Tóth (LASE) 174 cm, 3 Gaál (TFSC) és 
Nyíri (TFSC) 168 cm. Obitz a 181 cm. magas
ság után nem ugrott tovább.

200 méter: 1. Balkny (LASE) 24 mp, 2. Mag
dics (MAFC) 24.2 mp, 3. Dénes (MAFC) 213 
mp.

Az eredmények alapján a következő atléták 
képviselik főiskoláink sziliéit:

100 m. Paitz. Balkay. Tartalék: Balogh. 400 
m. Ferenczy, Magdics. Tartalék: Dénes 1500 
m. László, Fülöp. Tartalék: Buday. 100 m. gát. 
Ferenczy, Dénes. Tartalék: lleppes. Sulydobás. 
Bácsalmási, Tóth. Tartalék: Kovács. Diszkosz
dobás. Tóth, Párezer. Tartalék: Bácsalmási. 
Távolugrás. Paitz, Balogh. Tartalék: Dénes. 
Magasugrás. Obitz, Tóth. Tartalék: Nyiry Rúd
ugrás. Király, Lippay. Tartalék: Deák. Olimpiai 
staféta (400—200—200—200) Ferenczy—Balkay 
—Paitz—Magdics. Tartalék: Dénes, Balázs^ 
László.

Vasárnapi sporthírek
X Magyo’* és clasz előadás a római Stadion

avató mérkőzésről. Dini eh Vidor, a PLASz 
társelnöke, aki a magyar csapatot Rómába el
kísérte, április 3-án (kedden) este 8 órakor a 
Terézvárosi Társaskör helyiségében előadást 
tart az olasz-magyar mérkőzéssel kapcsolatban 
a kél nemzet barátságának kimélyité*érői. 
Ugyanakkor Fischcr Mór, az MLSz nemzetközi 
bizottságának elnöke olasz nyelven tart beszá
molót római benyomásairól és az olaszok ven
dégszeretetéről. Az előadóestén megjelennek az 
elasz követség, valamint a budapesti fascio tag
jai, nemkülönben a sportszövetségek képviselői.

X A kereskedelmi minisztériumi tisztviselők 
sportegycsülete a fehérsastéri polgári iskola 
tornatermében disztornát rendezett, amelyen a 
nagyszámú közönség soraiban megjelent az 
egyesület fővédnöke, Herrmann Miksa kereske
delemügyi miniszter, Samassa Aurél dr. állam
titkár. Andor Endre dr. nyug, államtitkár, FritZ 
Géza dr. miniszteri tanácsos és Tarján Vilmos 
számvevőségi igazgató. A tornacsapat hölgy- és 
férfitagjai Bozsó József testnevelő tanár vezeté
sével szebbnél-szebb tornagyakorlatokat mutat
tak be. Az ünnepély végén Herrmann Miksa ke* 
rcskedelemügyi miniszter legteljesebb megelége
dését és örömét fejezte ki a látottak felett s 
lelkesítő szavakkal buzditotta az egyesület tag
jait további nemes munkára.

X A MAFC főiskolai Junior és kezdüver- 
senye. Vasárnap rendezte a MAFC junior és 
kezdőversenyét, nmelyen pár versenyszámban 
nz ifjú főiskolások figyelemreméltó eredménye
ket értek el így 400 m.-en Fazekas Ferenc 
(MAFC) 57.7 mp.-et futott, a rúdugrásban 
Friedrich Tibor (MAFC) 3 m.-es eredménye, a 
diszkoszdobásban Gyöngyössy Kálmán (TF) 
35.05 m.-es eredménye biztató. Pompásan sze
repeltek ellenben a gerelydobók .akik közül 
Szathmáry József (TF) 47.55 m. Gyarmathy 
(MAFC) 47.25 m. és Balázs (MAFC) 47.20 m.-es 
eredményével a legszebb jövőre jogosítanak.

X Jugoszlavlja (Belgrád) legyőzte a Símmé- 
ring FC-t. A Belgárdot járó magyar és osztrák 
csapatokra ugyancsak rossz napok járnak. A 
Sabaria, majd a Nemzeti után vasárnap a Sim- 
mering FC járt Belgrádban és a Jugoszláviától 
2:0 arányban vereséget szenvedett.

▲ szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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