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Negyvenezer főnyi tömeg tomboló 
lelkesedése mellett győzte le a magyar 

válogatott csapat a cseheket
a diadalmas Rizinstg meleg ünneplésben részesítette a csen- 
magyar válogatott mérkőzésén meglelem gret Bethlen István 

miniszterelnököt, uass Jázset es Scitovszky Bála minisztereket 

vass József lelkesítő beszéde után vonult Ki 
a pályára a válogatott magyar tizenegy

Néhány hétfel ezelőtt a magyar nemzeti 
címerrel ékesitell csapat lesújtó vereséggel 
tért vissza az Örök Városból. Ha lehet ered
ményről beszélni, akkor ennek a versenynek 
tanulsága az volt, hogy válogatott csapatunk 
y magyar futball reprezentánsai a saját bő
tűkön tapasztalták azt, hogy a szilárd akarat

A kormány tagjai a terraszon, divatbemutató a korzón
- a mostoha tavasz verőfényes napsugarai 
már a kora délutáni órákban megmozgatták 
0 magyar fővárost. Autók, magánfogatok, 
villamosok és autóbuszok tömegei tízezer 
számra vitték ki a közönséget az üllőiuti pá
lyára, amely színhelye lett az első tavaszi 
divatbemutatónak. Hosszú idő telt el azóta, 
hogy egy mérkőzés ennyi hölgyet csábított 
volna ki a sporttelepre. A divatszalónok leg
újabb kreációiban pompáztak hölgyeink, 
akik izgalommal várták a mérkőzés megkez
dését. A közönség soraiban ott láttuk ezúttal 
nosszu idő óta elsőizben Bethlen István gróf 
miniszterelnököt, Vass József népjóléti mi
nisztert, Scitovszky Béla belügyminisztert, 
Bezegfi-Huszágh Miklós főkapitányt, fíipka

Vass József népjóléti miniszter szózata a magyar játékosokhoz
Az öltöző folyosóján lázas sürgés-forgás. 

Mind a két csapat tagjai aggodalommal te
kintenek a mérkőzés kimenetele elé. A ma
gyar fiuk öltözőjében Kiss Gyula szövetségi 
kapitány az izgalomtól szinte remegő han
gon adja ki utasításait. Az öltözködéssel már 
elkészültek, amikor értesifés jött arról, hogy

Vass József népjóléti miniszter a torna
teremben várja a címeres dresszbe öltö

zött csapatot.
A csapat a szövetség vezetőivel bevonult a 
tribün alatti tornaterembe, ahol Vass József 
népjóléti miniszter lelkes beszédet intézett a 
csapathoz:

— Nagy felelősséget vállaltam magamra 
— úgymond — amikor a miniszterelnököt 
kihívtam a mérkőzésre. A miniszterelnök ur 
azt a kérdést intézte hozzám, hogy vájjon 
győzni fog-c a magyar csapat ■! s én erre azt 
a határozott választ adtam, hogy igen, én 
bízom a győzelemben. Nos, ha igy áll a do
log, akkor a magyar válogatott csapaton áll, 
hogy az én feleletem, amely szivem hő 
óhaja, teljesülésbe menjen.

A miniszter szavai hihetetlen lelkesedést 
pállottak ki a magyar csapatban s azok ve

A cseh futballgépezet nem tudott diadalmaskodni a kulturáltabb 
futballt játszó magyar csapaton

A játék általános képe azonban nem volt 
méltó ehhez az impozáns kerethez. Mindkét 
fél tudatában volt a mérkőzés fontosságának 
és ez okozta azt, hogy ebben a kölcsönös ide
ges atmoszférában nem tudott olyan nagyvo
nalú játék kialakulni, mint amilyent ez az 
impozáns keret megérdemelt volna.

Pedig a recept a régi volt. Most Is megeső- 
'•álluk sokszor a esetiek pontos .gépszerii össz- 
júlékál, amely kitűnő kontaktusban működött 
a fedezetsorrai, <le láttuk azt is, hogy ez a 
csatársor, nmelv u mezőnyben igen veszélyes 
tudott lenni, a kapu előtt teljesen izekre tago
lódott és egy kapufalövésen kivül még csak 
>-sr*lyettrtni sem tudta a magyar kaput. Ed

emberfeletti teljesítményre is képesíthet.
Magyarország válogatott csapata vasárnap 

legyőzte Középeurópa legkiválóbb válogatott 
együttesét és ezzel megtörtént az, amire csak 
úgyszólván álmainkban mertünk gondolni; 
a professzionalizmus bevezetése óta elsőizben 
meghódolásra késztettük a cseh futballt.

Ferenc főpolgármestert, Karafláth Jenő dr.-t,* 
az országgyűlés háznagyát. Drchr Imre nép
jóléti államtitkárt, báró Kray István és Hu
nyadi Ferenc gróf országgyűlési képviselő
ket is, Múzsa Gyulát. A politikusokon kivül 
ott láttuk a főváros törvényhatóságának 
több illusztris tagját, a fővárosi művészvilág 
reprezentánsait, a cseh-szlovák követség 
tagjait és a Budapesten akkreditált diplomá
ciai képviseletek személyzetét. Felvonult az 
iróvilág is. A miniszterelnök és a miniszte
rek kíséretükkel felvonultak a klubház for
raszára és onnan figyelték nagy érdeklődés
sel a ragyogó tavaszi napsütésben lefolyt 
mérkőzést.

zelöiben ,akik háromszoros „Hujl Huj! 
Hajrá!" kiáltással köszönték meg a jóságos 
papminiszter lelkes szavait.

Feszült izgalommal várta a közönség a 
csapatokat. Amint a Budapest—Pozsony 
mérkőzés végét jelző sípjel elhangzott, a 
pályát ellepte a fotográfusok és mozioperatö- 
rök hada. Viharos üdvözlésben részesitették 
a pirosinges magyar csapatot, de mérsékelt 
ünneplésben részesültek a csehek is. Az iz
galom végigvonult az egész mérkőzésen. 
Bosszús toporzékolás jelezte a magyar játé
kosok hibáit ,de Őrjöngő extázisba tört ki a 
közönség, amikor a magyar csapat első 
gólja bekövetkezett. Hihetetlen izgalmak 
között teltek a percek, majd negyedórák s 
amikor Van Praag, az őszhaju belga biró a 
meccs végét jelezte, a közönség benyomult 
a pályára, egyenesen a klubház elé, ahol a 
miniszterelnök a kormány többi tagjainak 
és kíséretének társaságában tartózkodott és 
a pályán kapott apró nemzetiszinü zászlócs
kákkal intett üdvözletét a miniszterelnök
nek, aki megkapva a nem várt és kedves 
jelenettől, zsebkendőjét lengetve, köszönte 
meg az ünneplést.

dig ha győztünk a csehek felett, azl mindig a 
lelkesedés, a nyers erő és a játék folyama^ ta
núsított IÜ7. javára írták s bár ez alkalommal 
is sok szerepe jutott mindeme tényezőknek, 
mégis meg kell állapítanunk, hogy

a kulturáltabb futballt ez alkalommal a 
magyar csapat játszotta.

Kondíció és gyorsaság tekintetében is magasan 
felette állott a magyar csapat a cseheknek, akik 
a második félidő utolsó periódusában csaknem 
teljesen elkészüllek erejükkel és ha ekkor a 
magyar csatársor ki tudja használni a cseh fc- 
dezetsor visszaesését, megfelelő taktikával gó
lokkal nyerhette volna a mérkőzést. Rilke él
mény volt ekkor a magyar csatársor küzdelme

a masszív és néha tulerélycs esdi védelemmel, 
de a magyar csapat tengelyében hiányzott a 
megfelelő irányiló, aki meg tudta Volna bon
tani ennek a védelemnek az egységét, s ezáltal 
azon rést tudott volna ütni.

A játék túlnyomó részében a magyar csapat 
volt fölényben, de csatáraink túlságosan res
pektálták a legendás hirü Planicka tudomá
nyát. Voltak zökkenők, kihagyások, ennek a 
csatársornak a munkájában, de láttuk azt is, 
hogy ez a csapat igazi magyaros temperamen
tumával, egybeforrva a lelkes közönség bizta
tásával, elért győzelmével olyan teljesítményt 
nyújtott, amely visszhangra fog találni az 
egész kontinensen.

A győztes
magyar csapat

legjobb része a fedezetsor volt és elsősorban 
neki köszönhető, hogy ezt a szép diadalt ki
vívtuk. A tengelyben Bukovi fölényes techni
kájával diadalmaskodni tudott ugyan a nyers 
erői képviselő csehekkel szemben, de voltak 
pillanatai, amikor visszaesett. Ilyenkor azon
nal segítségére sietlek Pesovnik és Obit:. Pe
sovnik megfelelő crőbcosztással végig egyenle
tesen dolgozott, tipusa volt a romboló halinak 
és masszív fizikumát jól fel tudta használni a 
félelmetes cseh balszárnnyal szemben. Obitz 
gyengén kezdett, azonban a második félidőben 
teljesen ura volt helyének és önbizalma vissza
tértével teljesen megbénította az ellenfél jobb
szárnyát.

.4 védelem igen bizonytalanul kezdett és nem 
tudtuk, hogy Sternberg és Fogl Hl. rossz he
lyezkedésétől és kapkodó játékától avagy 
Weinhardt hajmeresztő kifutásaitól féljünk-e. 
Amikor azonban a magyar fedezetsor magúra 
talált, Sternberg gyorsaságával, labdabiztonsá
gával, Fogl lil. helyezkedésével és rutinjával 
megbízható védelmet alkotott Weinhardttal. 
akit bizony alig tettek próbára a cseh csatárok 
lövései.

.4 csatársorban nagy érdeklődés kisérte Túrái 
bemutatkozását, ez azonban cs'ik mérsékelt 
sikert hozott a kitűnő center számára. Túl
sókat akart és vállalt magára, ennek következ
tében sokszor nem találta a helyét. A szélső
ket nem tudta kellőképpen foglalkoztatni és 
összekötőit is csak nehezen tudta használható 
inbdákkal ellátni. Búr szive olt volt a mérkő
zésen, de elhagyta veleszületett taktikai érzéke. 
Ki kell azonban emelni Strőck teljesítményét,

Magyarország:
Weinhardt
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Csehszlovákia
A csehek jönnek először ki a pályára, majd 

nyomban utánuk megjelenik a meggypiros- 
dresszcs magyar tizenegyes, dörgő éljen köze
peié. A szokásos fényképezés után Fogl Hl. és 
Kada megy a középre választani, a szerencse 
Csehországnak kedvez: ők játszanak a nappal 
hátban. A magyar csapat lendül támadásba s 
közvetlenül 

akit bár az első félidőben elhanyagoltak, a má
sodik félidőben foglalkozttava, minden labdát 
megjátszott s két pompás lofutása, amelyből a 
győzelmet biztosító gól született, sokáig emlé
kezetes marad. Ellenlábasa Koliut, bár ellen* 
állhatatlan lefutásokat produkálL céltalan ka
pura való lövöldözésével igen sok helyzetet 
rontott. A két összekötő közül Takács volt 
a jobbik, bár részére lulkemény volt a cseh 
védelem.

Hirzer nem tudott kielégíteni. Bár rengeteget 
dolgozott, védekezett támadott, de játékának 
nem volt meg az a tartalma, amivel egy ilyen 
„öreg" játékosnak rendelkeznie kell.

A cseh csapat 
kritikáját a védelmet illető elismeréssel kell 
kezdeni. A hiuzszcrü és macskaügyességü 
Planicka, a nagy technikus és labdabiztos Hoyer, 
kiegészítve a temperamentumos Pernerrel, a 
legjobb kontinentális védelmet mutatta be. Az 
a fölényes biztonság, ahogy ez a trió elbánt a 
magyar csatársorral és szétrombolta sorban a 
támadásokat, minden tekintetben imponáló volt. 
Egyedül Pcrncr esett vissza a mérkőzés végén, 
amikor Slröcköt elengedte, de ezzel alaposan 
rá is fizetett

A fedezetsorban bár csillaga elhomályosuló* 
bán van, mégis Kadát kell elsősorban kiemel- 
nüök. Bár gyorsasága és a régi időkben a szél
sőket foglalkoztató kiadós labdái ezúttal el
maradlak. de rutinja, fejjátéka rövid, lapos 
passzai most is a régiek voltak és nem rajta 
múlott, hogy ezeket a labdákat a belső csatá
rok nem tudták értékesiteni. Kitűnő társa volt 
Hajny, aki bá* gyorsaság tekintetében Kohut 
mögött maradt, ördöngös technikáját sokszor 
csillogtatta. Carvan nem igazolta a klubmérkő
zéseken mulatott formáját.

A csatársorban csak Sivoboda és Kratochivill 
jelentették a veszélyt, ök kelten voltak fix 
pontjai a csatárláncnak, amelynek szemei 
egyébként igen gyengén fonódtak egybe. Előbbi 
mindent elsöprő lendületével és h’hőkeszségével, 
utóbbi labdavezetésével és technikájával exccl- 
lált, de társaik nem érlelték meg őket Silmj 
bár veszélyes labdákat dolgozott ki társai ré
szére, játékából hiányzott a körültekintés, mig 
Puc és Slepan a csatársor leggyengébb tagjai 
voltak, utóbbit emiatt társai teljesen kihagyták 
a játékból.

Van Praag (Belgium) sípjel re a következő 
csapatok állanak fel;

a kezdés után
a kétszer lefutó Kohutot Hojer kénytelen sze
relni. A Sperchcn ismét Kohutnál a labda, 
tizennyolc méterről éles lapos lövést küld a 
kapura, de Planicka biztosan séd. A magyar 
csapat továbbra is frontban marad, Kada faul
tolja a kitörni készülő Kohutot, szabadrúgás, 
Kohut lövése etnbérről kornerre pattan. 4
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kornert újabb sarokrúgás követi, ebből Knhut 
fejese a lécről Hirzer élt1 pattan, aki azonban 
klíiinő gólhelyzetben mess:.' a kapu mellé vágja 
a hibdőt. A következő percben a cseh < sutórsor 
nagyszerűen felópilctl támadással jut cl a ma
gyar kapuig, óm / Soöboda élesen
a baloldali h < nek vágja. Holtbiztos gálhelifc. 
írt. A 11 percben Hirzei lefut, ÖMieütköiik 
llojerrcl. rumkor a biró ellenünk Ítél szobai 
iligást. Kél porc múlva Túra! jó passzíva] 
Kohut befelé kanyarodik„ de tzelcburdl mádon 
a lapu mellé vágja a labdát. Most a csehek fel- 
nyomulnak, Puc kapja a tizenhatoson a lob
itól. ám kitörés közben elbotlik és a labdát a 
nMgyiit védelem lib/.lázzu, A következő 17. perc
ben nagy tumultus támad a cseh kapu előtt.

I’crner ös*z<f*ap Takáccsal, miközben a 
• ülőre teríti. A bíró tizenegyről Hét, amelyet
Illrzrr laposan a jobbsarokba helyez. (1:0-1 

A gól felvillanyozza a magyar csapatot. de Ta 
káéi beadását Planicka elfogja. Most hada in 
dllja támadóiba Pucol, aki elé Wcinhnrdt a 
tizenhatosra kifut és fellökL ' bíró -zabad- 
rngiM ítél , ám Kratochwill lövését a ma
gyar í/deh-m liszlózzn. A cseh csapul most egy 
ideig támadásban murád, azonban Stepan két jó 
hch/elben oíTszújd miatt ront A 27. percben a 
r jeliek belső csal árak dójából Swobőda mintegy 
huszonöt méterről remek magas lövést küld 
Weinhardt kapujára < a labdát a magyar kapu- 
véd biztosan fogja, i’crner fellöki Takácsot, 
Ströck szabadrúgását. Planicka fogja. A -‘<0. 
pőrében újabb magyar gólt hozna, de Kohol 
a: előbbibe: hasonló nagyszerű helyzetben ke
resztbe a kapu elölt messze elvágja a labdát. A 
36. percben Swoboda tizenhat méteres lövésé Jut 
a magyar kapu fölé, majd Hirzer ereszt meg szép 
labdát, de Planicka a helyén van. Most válta
kozó júlek alakul ki ogv ideig. .4 magyar csapa
tot látjuk inkább frontban, de a belsők nem 
éilik meg egymást s inkább ahelyett, hogy mind 
a kél < '•nlúrszórnyol fronlbadobnók. u baloldali 
támad, ezt ózonban a cseh védelem könnyen 
tartja sukkban. Ezzel szemben a csehek ritkább 
támadása szép kombináción épül föl, n kapu 
elölt azonban hiányzik ti csatársorokból a 
kellő crély és a kellő gyorsnsóg.

A második félidő 
magyar támadással kezdődik, de Kohut édes 
labdája a kapu fölöd halad el. Továbbra is 
a mieink inuradnuk frontban, a csatársorban 
azonban kevés a szükséges ravaszság és liiány- 
:ik belőlük a kapuclötti határozottság a gólhoz. 
A 6. percben vígra Hirzer unja meg a dolgot. 
éles lövést küld a kapura, labdáját Planicka védi 
A 7. percben Hirzer lendületes lefutásából a 
vonalon lul viszi a labdát, a közönség kornert 
jakiaméi; a bíró azonban kapurugást jelez. A 
11. percben Kohut offstájd helyzetből a kifutó 
Plarückán átemeli a labdát, a vonalról azonban 
Hojer kifejelt, miközben a biró sipja megszó
lal s Kohut helyéről szabadrúgást Ítél ellenünk. 
Váltakozó, kevésbé színes játék alakul most ki, 
a mezőnyt inkább a cseh fadezetsor uralja, 
szemben n mi fedezelsorunkkal, amelyben Bil
baói visszaesik. Lassanként azonban Ismét 
lábrakap a magyar csapat és most már jó Ideig 
frontban marad. Hirzer szökteti Kohutot, előle 
Hojer kornerro ment, ebből Ströck fejese a 
kapu mellé jut. A 19. percben Tural megsérül, 
kél perc múlva azonban — kötéssel a fején 
visszatér.

Takács a kifutó Planicka melled az Üres 
kapu mellé lövi.

Túrni, majd Kohut ront el egy-egy akciót, vi
szont l’e.sovnik fellöki Pucol, amiért szabad
rúgás ellenünk, Hujny éles lövése, azonban em
berről lepattan

A 31.’ percben Ströck a félvonalról remé
ül lefut, umjd laposun a középre tolja a 

ubdál, amelyet n befutó Kohut három lé
pésről védbctetleuiU u balsarokba helyez 

(2:0).
A gólt a közönség óriási üdvrivalgással fogadja, 
de a cseh csnpat támad, előbb Kratochwill be
adását kénytelen I'ogl 111. tisztázni, majd Stern- 
berg kornerro szereli Pucol, de ez a sarokrúgás, 
valamint Stvohodának lövése eredmény nélkül 
végződik. A 3ő. percben ismét Ströck száguld 
végig a pályán, beadását azonban most Pla
nicka elcsípi Kohut elől. A 36. percben Pcrner 
kézzel elrántja Hirzerl, szabadrúgás, a magyar 
balösszekötő éles labdája azonban a kapu mel
lett jut ki u mezőnyből. Srintélcn mezőnyjáték 
után a 42 percben Fogl III. kissé tule.rélyesen 
bclelép Suiobodába, amiért birói figyelmeztetés
ben részesül. \ hótralé.vő időben inkább a ma
gyar csapul támad, gólhelyzetbe azonban mór 
egyik csatár sem kerül. Középen folyik a meccs, 
amidőn a hlró a mérkőzés végét jelzi.

Külön kell megemlékeznünk a mérkőzést ve
rető

Van Praag
I íróról, aki bíráskodásával beigazolta, hogy 
elemedet t kora ellenére még nem érett meg 
ilyen döntő mérkőzés levezetésére. A faultok 
rlhiri’dósáhan a legteljesebb járatlanságot mu
tatta es sorozatos fordított ítélkezésével csak
nem a mérkőzés eredményét is mcghamisitolta.

Magyarország továbbra is 
harmadifi az Európa-Kuoában

Magyarország :i csehek fölöd vasárnap ara
tod győzelmének ellenére megtartotta harmadik 
helyét ur 1 urópa-kupábnn. mert Csehszlovákiá
nak es Olaszoi szágnak 5—5 pontjával szemben 
Magyarország I ponttal rendelkezik. A helyzet 
tehát vasárnap óta a következő.

1. Csehszlovákia 5 pont (5:4).
2 Olaszország 5 pont (9:8).
3. Magyarország 4 pont (10 ' 
I Ausztria 2 pont (4:8L 
5 Svájc n pont (2 31.

BMW é. kedd ...te (SORTOK U1TLA felléptével

A SZOROS HA JUH 
O’Ncllt szenrdeló. >lke, U darabja

I-J KZIAÍHÁZ VI., Hévayu.lS. Tel.: T. 814-88 j,

Május 15-ig megalakul a Község Takarékpénztár 
élnöK: sipöcz poigarmestor; ugvuezeto-elnOK; 
Buzatn János: uezírigazgatú: schneiier sandor 
— KOguiseiű es torvanyhafosagi bizottsági tag 

nem vallat igazgatósam tagságot
A Községi Takarék. Illetve az Egyesült Fő

városi Takarékpénztár körül támadt bonyo
dalmak elcsendesedtek. A Hétfői Napló 
munkatársának értesülése .szerint

Sipőez, Jenő polgármester a közgyűlés 
határozatát szombaton már föl is ter
jesztette a belügyminiszterhez jóvúha- 

gydsi céljából.
I belügyminiszteri jóváhagyás — a légbe- 

avatotlabb helyről szerzett értesülésünk sze
rint — még április 26-ika előtt leérkezik a 
városházára. Az április 26-iki .terminus az
ért fontos, meri ezen n napon jár le a Pénz
intézeti Központ opciója. A Községi Taka
rékpénztár megalkotásával kapcsolatos leen
dőkről beszéltünk Pdrouácz Gyula ország
gyűlési képviselővel, aki ezekben a tárgya
lásokban tevékeny részt ved-

PETROVÁCZ GYULA

a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársénak :

— Én is úgy tudom, hogy április 26-ig, 
vagyis

az opció lejáriáig leérkezik a város
házára a belügyminiszter jóváhagyó le

irata.

A jóváhagyás birtokában a Vásárpénztár 
megveszi a részvénypakettet és összeállítják 
nz ideiglenes igazgatóságot.

A közgyűlési határozat meghozatala óta 
a főváros tanácsa uz Egyesült Fővárosi 
Takarékpénztárat két megbízottja utján 

ellenőrizteti.

Ugyancsak ellenőrként szerepel a: Egye
sült Fővárosi Takarékpénztárnál Fiipká Fe
renc főpolgármester képviseletében Papanek 
Ernő pénzügyminiszteri osztály tanácsos is.

Romantikus szerelmi regény, amely 
megakadályozott öngyilkossággal 
kezdődik és házassággal végződik

Tegnap éjszaka a Lánchíd közepén, a szolgá
latot teljesítő rendőrőrszem kőrútján a híd egyik 
pillérjénél egy könyvel pillantott meg a járdán. 
Sárgnfödclü könyv volt: a „Nimród lánya" cimü 
szerelmi regény. Mikor a rendőr kinyitotta, a 
könyv födelére és néhány lap szélére kusza 
írással jegyzett sorokul látott. Bevitte a fő- 
kapitányság központi ügyeletére, ahol jobban 
megnézték és elolvasták a margóra irt jegyze
teket.

— Csendes álmom elnyom a Duna fenekén. 
Lelkem hozzád száll a holdas estéken, mert 
nagyon szeretlek, nem tudok nélküled élni...

Nyilvánvaló volt, hogy a könyv tulajdonosa 
szerelme bánatában öngyilkosságot köve

tett el.
A könyvborítók lapján megtalálták a címet is: 
U'. Hona tisztviselőnő volt a Duna romantikus 
öngyilkosa, aki az Aggteleki-utcában lakott. 
Másnap reggel detektívek mentek a könyvbep 
szereplő címre, hogy a rendőrség az öngyilkos
sággal kapcsolatban megtehesse a szükséges 
intézkedéseket. Az Aggtclckí-utca lakásba érve 
IV. Ilona után érdeklődlek a detektívek. Leg
nagyobb meglepetésükre

magával az öngyilkosnak vélt tisztviselő
nővel álltak szemben.

Hamarosan tisztázódott a dolog, IV. Hona el
mondotta, hogy tegnap este valóban öngyilkos 
akart lenni szerelmi csalódás miatt. Hosszas 
lelkitusn után szánta rá magát az öngyilkos- 
ságrn. Feljegyzéseket készített, letette n köny
vet a híd gyalogjárójára, ezután

u korláthoz állt, hogy a vízbe vesse magát.
Ebben a pillanatban azonban melléje lépett egy 1 
fiatalember, aki ügylét szik mar régebben fi
gyelte és megakadályozta a: öngyilkosságot. A 
leány beszélgetni kezded mcginentöjévcí, aki 
megvigasztalta és hazakis'rtc hozzátartozóihoz. 
A bucsusorokkal teleirt könyvel a járdán fe
lejtették. A fiatalember jósága annyira meg
hódította a leányt, hogy formálisan beleszere
tett és mcymcrdőjc is hasonló érzelmeket árult 
el a: utón, mig hazafelé mentek. Másnap lég
gel azután a fiatalember jelentkezett hozzátar
tozóinál és

megkérte n leány kezét.
Mondani sem kell. 1 <>gy a válasz igen volt. Igv 
történt, hogy mikor a detektívek nicg clentek a

A részvénypakett átvétele után cl kell ké
szíteni a szervezeti szabályzatot. A szerve
zeti szabályzat, amelynek tervezetét Szabó 
Imre dr. tiszti főügyész szövegezi, a fővá
ros pénzügyi bizottságinak tizenkettes albi
zottsága elé kerül tárgyalás és jóváhagyás 
céljából. Ha a szervezeti szabályzat is ké
szen lesz, tehát számításaim szerint

május 15-ikc fáján hívják össze a Köz
ségi Takarék alakuló közgyűlését.

A Községi Takarék elnöke a mindenkori 
polgármester lesz, tehát az első

elnök Sipőez Jenő polgármester lesz.
Az ügyvezető elnökségnek Buzáth János, je
lenlegi atpolgármester a legkomolyabb je
löltje, akinek szolgálati ideje ez évben lejár.

A Községi Takarék vezérigazgatói állá
sára párlközl megegyezéssel Schneller 
Sándort, a Molinum volt vezérigazgató

ját fogják megválasztani.

Az igazgatósági tagokat a pártok delegálják, 
de máris bizonyosra lehet venni, hogy sem 
képviselő, sem törvényhatósági bizottsági 
tag nem fog vállalni igazgatósági tagságot. 
A Községi Takarékpénztár megalakulása 
után alaptőkét emel. főváros nagyobb tö
két fog jegyezni és igy jut birtokába a 82 
százalékos többség, amellyel azután irányitó 
befolyást szerez magának

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint

úgy a Vúsárpénztárnál. mint a Községi 
Takarékká átalakított Egyesült Fővá

rosi Takarékpénztárnál leépítés lesz.

Az idősebb tisztviselőket nyugdíjazni fog
ják, a fiatalabbaknak végkielégítést adnak.

lány hozzátartozóinál, a csalódott életunt he
lyett, boldog menyasszonyt találtak. Ezckután 
nem volt mit lépni: a detektívek gratuláltak és 
visszamentek a főkapitányságra, mert az ügy 
moit már nem a rendőrség, hánem az anya
könyvvezető elé tartozik. A bucsusorokkal tele
irt könyvet azonban ott hagyták emlékül.

Távoli utak - fáradság nélkül
Vidékieknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközeik 

A? akna,k O,akhosszat tartó fárasztó gye oglésok 
egyik helyről a másikra még mindig szükrég-sek Valóságos 

lótétemény a fáradt testnek a 

Palma kaucsuk sarok
PA,l??.t?yíbb. tí,t mlnt a bör' oksóbb annál, ruganyosabb 

Járást biztosit és védi úgy a :z:rvezetet. mlnt a cipőt.
Hűknél R az ifjusósnól a Príma kaucsuk sarok elegáns külszínt ad a 

cipőnek minden löbbkiodós ntküL 1

Serédi prímás 
Esztergomban fogadta 
az olasz képviselőket

Vasárnap fogadta Serédi Jusztinján her
cegprímás nr olasz képviselőket Reggel fél
ki lene órakor indultak el aZ „Erzsébet ki
rályné" nevű hajón, az Eölvös-térröl az ola
szok, akiknek egész Esztergomig szakadat
lan ünneplésben volt részük. Mozsarak dur- 
rogtak, lelkes éljenzés szólt u partokon, mi
kor az olasz képviselőkkel tömött hajó elha- 
’ndt mellettük.

Két óra tájban érkezett meg a hajó Esz
tergomba, ahol

Serédi Jusztlnlnán hercegprímás
a palota fogadótermében várta ar olasz 
képviselőket, akiknek nevében Cipptco sze
nátor üdvözölte a prímást.

A hercegprímás válaszában hangsúlyozta, 
hogy végtelen örömet szereztek neki a? óla 
szók eljövetelükkel. Az a szeretetreméltó 
látogatásukban nagy haladást lát a két nem
zet testvéri viszonyában.

Az olasz vendégek 
a Tisza-vacsorán

Scitovszky belügyminiszter mondotta 
az emlékbeszédet

Fényes ünnepség keretébén folyt le a 
Tisza István emlék lakoma, amelyet vasárnap 
este Tisza István születésének évfordulóján 
tartottak meg a Tisza István Emlékbizott
ság és a Tisza István Társas Kör rendezésé
ben a Hungária szálló nagytermében. A 
magyar közélet reprezentánsainak jelenlété
ben folyt le íj lélekemelő ünnepség, amelyen 
a Magyarországon időző olasz képviselők is 
részt vettek. Háromnegyed kilenc órakor ér
kezett Horthy Miklós kormányzó az ünnep
ség színhelyére Koós Mihály parancsörtiszl 
kíséretében. A vörös szalonban, ahol a no- 
labilitások gyülekeztek, már jelen volt 
Albrecht főherceg, József Ferenc dr. főher
ceg, Bethlen István gróf miniszterelnök is. 
Az iluszlris vendégeket Bcrzcviczy Albert 
és Horánszky Lajos, a Tisza István Társas
kör igazgatója fogadta.

A kormányzó, aki kitünően beszel olaszul, 
barátságosan elbeszélgetett ar olasz vendé' 
gekkcl. Gippico szenátorát,, ‘pótíni dl 
Monza gróffal cs több olasz'képinsctoocL

Este kilenc órakor bevonultak a. Hungá
ria szálló nagytermében, ahol u két nagy
teremben már több mini négyszázan voltak 
elhelyezve. Az egybegyűltek harsány éljen
zéssel fogadták Horthy Miklós kormányzót 
és Bethlen István gróf miniszterelnököt,

Scitovszky Béla
volt a Tisza-serleg ünnepély szónoka, aki 
Tisza István történelmi egyéniségét méltatta. 
Utána Bcrzcviczy Albert beszélt.
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Kommunista tüntetések 
Párizsban

Nyugodtan zajlottak le a választások 
— Csak kedden lesz Ismeretes a francia 

választások eredménye 
Brland-t és Herriot-t megválasztották

Veszedelmes éjszakai tűz pusztított 
az Általános Fogyasztási Szövet

kezet Rákóczi-uti palotájában

Vasárnap reggel kezdődött a francia vá
lasztás. A kamara 612 mandátumáért közel 
hétezer jelölt indult harcba. A francia vá
lasztások eredménye iránt Európaszerte 
nagy érdeklődés nyilvánul meg, bár kétség 
télén, hogy ezúttal a francia választásoknak 
nincs különösebb jelentősége. A választási 
küzdelemben, amely teljesen nyílt, 12 párt 
vesz részt. A politikai jósok szerint

a szocialisták megerősödve fognak ki
kerülni a választási küzdelemből.

Ha ez a jóslat nem csal, akkor a francia po
litikai helyzet előreláthatóan úgy fog ala
kulni, hogy a megerősödött szocialisták meg
teremtik a baloldali blokkot, amely átveszi 
a kormányhatalmat. Annyi bizonyos, bogy a 
világpolitikai helyzeten ez a francia válasz
tás, bármilyen eredménnyel záruljon is, 
változtatni nem fog. A választások ered
ménye különben csak kedden lesz ismeretes.

Eredeti távirataink a következők:

Páris, április 22.
Az uj választások ezúttal újra a kerületi 

választási rendszer szeri:.t történnek, amelyet 
1919-ben eltöröltek. Az utolsó választáso
kon, 1924 májusában a proporcionális és 
lajstromos rendszer érvényesült. Az uj vá
lasztási törvény értelmében az első szava
zásnál az abszolút többség győz, a második
nál elég a relatív többség. A mandátum négy 
évig tart. Szavazati joga van minden 21 éves 
férfinak, a passzív választójoghoz a katona
kötelezettség teljesítésén kivül a 25-ik élet
év betöltése kívántatik. Az összeírt válasz
tók száma tizenegy és fél millió és körül
belül nyolc millióra számítanak, akik élni 
fognak szavazati jogukkal. Érdekes a felem- 
litésre. hogy a feloszlatott kamara mandá
tuma tulajdonképen május 31-ikén jár le. 
Ha tehát bármely igen fontos okból április 
29-ike után újra szükségessé válnék a par
lament összehívása, nem az újonnan válasz
tott, hanem a régi képviselőhöz ülne össze.

Berzeviczy az Aay-kulfuszról,
egy meggondolatlanul durva támadásról, a „penészirodalomról" 

és a destruktív Petőfiről

A Kisfaludy Társaság 81-ik közgyűlés
A Kisfaludy Társaság vasárnap délelőtt 

tartotta a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében nyolcvanegyedik ünnepélyes 
közgyűlését Berzeviczy Albert elnöklésével. 
A látogatott nagy érdeklődés mellett lefolyt 
közgyűlésen Berzeviczy Albert érdekes és 
hatalmas beszédet mondott, amelyben az 
•ldp-kultusszal is foglalkozott. Elmondotta, 
hogy multévi ünnepi ülésen tartott beszéde 
váratlanul zajos hatást keltett.

— Egy meggondolatlanul durva támadás, 
*— úgymond — mellénk sorakoztatta a leg
tekintélyesebb irodalmi és -tudományos tár
saságokat Az elfogulatlan szemlélő köny-

ELIZABETH 
ARDEH 

személyes megbízottja, aki a londoni 
Arden-szalonban hosszú évek 

tapasztalatait gyűjtötte össze, 

AlTHIS 23-101 28-10 
váciutcai fióküzletem külön helyi- I 
Bégében teljesen díjtalanul ad tané- ' 
csőt és ntmutatds' az arcápolón 

hel. es módszeréről. ,

Kosztelitz parfüméria
VMel-wteaM. Telelőn: T. V7O-4J.

•     -J* ■   —«—U

Páris, április 22.
(Havas.) Az eddig beérkezett jelentések sze

riül a váfasztások úgy Párisban, mint a vidé
ken nyugodtan zajlottak lo. .4 választók nagy 
számban jelentek meg a: urnák előtt.

Páris, április 22.
(Havas.) A kommunisták a választás előesté

jén több választói gyűlést zavartak meg is a 
rendőrség több helyen volt kénytelen a kommu
nista tüntetőket erőszakkal kivezetni a terem
ből. A sűrűbben lakott kerületekben, főképen 
a szocialisták gyűlésén, összetűzésre került a 
sor. A rendőrség helyreállította a rendet.

Paris, április 22.
A választási harc hevességére jellemző, 

hogy egyhangú választás csak egyetlenegy 
kerületben volt a Réunion gyarmaton. Este 
nyolc óráig még igen kevés választás ered
ménye ismeretes. Mgválasztották újból Her- 
riot-t, Hriandt cs Flandint a jobb középpárt 
vezérét.*

Páris, április, 22.
A választások a késő délutáni órákig beérke

zett hírek szerint egész Franciaországban nyu
godtan folytak le. A szavazás reggel nyolc óra
kor kezdődött és este hat óráig tartott. Páris
ban az egyes választási helyiségek előtt a szo
kásos jelenetek játszódtak le. A késedelmes vá
lasztókat a kortesek kísérték a választási helyi
ségekhez. Az egyes pártok az elmúlt éjjel folya
mán feltűnő plakátokat ragasztottak ki, hogy ily 
módon hívják fel pártjukra a választók figyel
mét. A választók úgy Párisban, mint a vidéken

nagyobb számmal járultak az urnákhoz, 
mint 1924-ben

A köztársaság elnöke, aki Rambouilletben idő
zött, ma reggel Párisba tért viasza, hogy válasz
tói kötelességének eleget tegyen. Röviddel fél 
kilenc után jelent meg Doumery elnök az 
Elyséc kerület választási helyiségében, majd 
szavazatának leadása után ismét visszatért 
Rambouilletba. Poincaré a maastnegyci Sam- 
pigny községben, ahol földbirtoka van, tett 
eleget választói kötelességének.

e

nyen megállapíthatja, hogy az Ady meg
ítélése körüli ellentétek tulajdonképen ke- 
vcsbednek, de azért

a két irodalmi tábor között közeledés
ről , melyet tulajdonképpen eélbavct- 

tem, még alig lehet szó.

Mindkét oldalon vannak sokan, akik a kö
zeledést nemcsak hogy lehetetlennek tart
ják, hanem nem is kívánják.

— Azok, akik az irodalmi társaságok mű
ködését „penészirodalomnak" nevezték, an
nak egyes termékeire

cinizmusuk egész kloakáját zúdítot
ták rá,

akik lelkesedéssel vettek részt az össze
omlás kora forradalmának romboló munká
jában, még ma sincsenek elszigetelve. Vi
szont a mi sorainkban is vannak tekintélyes 
férfiak, akik az ellentáborban megkülön
böztetéseket tenni nem hajlandók s kérlel
hetetlen szigorral ítélkeznek minden botlás 
felett, s nem gondolják meg, hogy az 
„Apostol" megírásáért tulajdonképen Petőfit 
is a destruktív költők közé lehetett volna 
sorolni.

Ezután hosszasan foglalkozott Berzeviczy 

Ady költészetével és Bz Ady-kultusssal 

s megállapítja, hogy a még mindig fejlődő 
Ady-irodalom uj meg uj problémákat is vet 
fel. amelyeket szenvclélytelenül kell megvi
tatni.

Veszedelmesnek tartja as Ady-kultusz 
túlzásaiban, hogy Adyt mint valóságos 

irodalmi Messiást állítják be.

— Annak a szakadéknak ellenére — fe
jezte be beszédét Berzeviczy — melyet a 
ránkzudult események múltúnk és jelenünk 
közé vágtak, a megtiport, szétszakított ma
gyarság ugyanaz, amely ezer év előtt itt ha
zát alapított. Nem keresünk uj magyarsá
got, nem esküszünk uj zászló alá, hanem 
győzzünk vagy bukjunk, éljünk vagy hal
junk,

kitartunk as ezeréves magyarság régi, 
moesokta'an zászlaja mellett.

Berzeviczy Albertét percekig ünnepelte n 
közönség, utána Vojnovich Géza főtitkári 
jelentése, Lyka Károly, Vargha Gyula fel
olvasása következett és Sik Sándor beszéde 
járta be a közgyűlést.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
tűz pusztított a Rákóczi-ut 42. szám alatti 
Általános Fogyasztási Szövetkezet második 
emeleti helyiségében. Az éjszakai járókelők 
vették észre, hogy a szövetkezet Rákóczi- 
ut és Akácfa-utca sarkán levő második 
emeleti helyiségeinek nyolc ablakán sűrű 
füst tódul ki. Néhány perc alatt többszáz- 
fönyi tömeg verődött össze az éjszakai tűz 
hírére és nemsokára megérkezett a köz
ponti, valamint a Vili, kerületi tüzőrség is 
Ausch főtiszt és Benedek segédtiszt vezeté
sével.

.4 tűzoltók felvonulása csak fokozta a 
Rákóczi úti Izgalmat. Mikor uz őrségek 
megérkeztek, az ablakok kereteit már 
messze világitó lángnyel vek nyaldosták. A 
tűzoltók nyomban

működésbe hozták a hatalmas tolólét
rát és a Nlagara-fecskendőt: 

az őrség egyik része a Rákóczi-ulról, illetve 
az akácfautcai frontról támadta meg a tűz 
fészkét, mások pedig az égő ház folyosóját 
igyekeztek a huszonöt négyzetméter terü
letű hatalmas lánggal égő raktárhelyiségbe 
behatolni. A tűzoltók munkáját nagy mér
tékben megnehezítette az, hogy a tűz fész
kéhez, ablaktalan, keskeny, maró füsttel 
telt folyosók vezettek és Igv

a legénység füstálarccal tudott csak az 
égő raktárhelyiségbe behatolni, 

l’ercékig tartott, amig a jól lezárt helyiség 
ajtait sikerült feltörni s utána nyomban 
több vastag tömlőből vizáradaltal borítot
ták el a helyiséget, amelyet azonban már 
nem sikerült megmenteni.

Az Általános Fogyasztási Szövetkezet 
épületének második emeletén húzódik meg 
ugyanis az iroda- és raktárhelyiségek egy 
része és

a tűz a textiláru raktárban tört ki, 
amely néhány pillanat alatt lángbaboritolta 
a felhalmozott árukészletet és a terem falát 
teljesen befedő puhafából készült polcokat.

Ara kötve 27.— pengő

Mialatt az őrség egyik része a folyosóról 
ostromolta uz égő raktárhelyiséget, ezalatt 
a többiek az utcai frontról igyekeztek loka
lizálni a tűz tovaterjedését, közben termé
szetesen a hatalmas üzletházban lakó né
hány szövetkezeti alkalmazott családja kö
rében csak nőtt a pánik. Hiányos éjszakai 
öltözetben, fcjveszelleu igyekeztek mene
külni a megrémült emberek, úgy hogy a 
tűzoltóknak csak nagy fáradtsággal sike
rült némileg megnyugtatni a: éjszakai ál
mukból felzavart lakókat, akik közül 
egyeseket a helyszínre kivouult mentők vet
tek ápolás alá. A veszedelmes tűz hírére 
ugyanis a mentők két őrsége vonult ki. 
azonkívül nagyszámú rendőrlegénységet ve
zényeltek ki a Mosonyi utcai rendőrlakta 
nyából, akik kordont vonva, az érdeklődők 
százait a tűz .színhelyéről messze szorítva 
biztosítottak kellő, helyet a tűzoltók mun
kájának.

Körülbelül két óra hosszáig tartott, amig 
sikerült a veszedelmes raktárt űzet eloltani, 
közben állandóan az a veszély fenyegette a 
szövetkezet palotáját, hogy

u lobogó lángok áttörik a mennyezetet 
cs lúngbii borítják n régebbi építkezés
nél használatos fa-mennyezetszerkc- 

zetet.
Már kivilágosodotl, amikor a tűzoltók tel
jesen befejezték az oltási munkálatokat s a 
főkapitányságról kivonult rendőri bizottság 
nyomban megkezdte a helyszíni vizsgálatot 
annak megálló pi fására, hogy mi okozhatta 
a tüzel. A" Általános Fogyasztási Szövet
kezet egyik igazgatójának véleménye szerint

a kár meghaladja a 2 milliárd koronát, 
annál is inkább, mert a raktárban felhal
mozol! drága textiláru teljesen a tűz mar
taléka lett. A rendőri nyomozás ezideig 
még nem állapította meg, hogy a tűz rövid
zárlatból, vagy pedig gondatlanságból ke
letkezett-e.
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Ujabü földrengés MgtrlttM
Szófia, április 22.

(Bulgár Távirati Iroda.) Az elmúlt éj- 
tzaka folyamán

több gyenge földlökést észleltek 
Flllppopol, Cslrpán és Borimzovgrad 

környékén.

E városokon kívül Pazardzsik, Haszkovo 
és Hermenli helységekben érezték a föld
lökésekéi. A környék lakossága pánik
szerűen hagyta el házait és a szabad ég 
alatt tanyázik. A lakosság helyzete igen 
súlyos, mert az eső napok óta szakadat
lanul esik.

A l-'illppopoltól északra fekvő Go- 
lemo és Kanarc falvakat Igen erősen 

sujtotta a földrengés.

E helyeken a földlökések oly erőség vol
tak, hogy

fiz ház. összeomlott,
a templom, a községi Iskola és a mező
gazdasági bank fiókja pedig erősen meg
rongálódott.

E területeken kívül, amelyeket már az 
előző földrengés is rendkívül erősen súj
tott, Panagüriste, l.adzsana 
községekben most érezték 
földrengést. A lakosság a 
ellenére, itt is a szabadban 
eddigi jelentések szerint, emberéletben 
nem esett kár.

A földrengéssujtotla vidékek lakossága 
érdekében kifejtett külföldi segélyakció 
tovább folyik. A pápa megbízottja, Mon- 
signore Roncali százezer levát juttatott 
a Szentatya nevében a segitőbizottság- 
hoz, mig az amerikai Vöröskereszt öt
ezer dollárt utalt át.

és Kirdali 
elsői zben a 
zuhogó eső 

lanyázik. Az

Sorozatos fegyelmi 
eljárások alispánok és 
polgármesterek ellen

A községi háztartások ellenőrzéséről szóló 
törvény végrehajtása meglepő eseményeket 
hozott: sorra indulnak meg a közigazgatási 
tisztviselők ellen a fegyelmi eljárások és a 
fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatok- 
Egymásután szólítja fel a belügyminiszter 
igazoló jelentésekre a vidéki közigazgatás 
tisztviselőit. A fegyelmi eljárásokra az ad 
legtöbb cselben okot, hogy a városok és vár
megyék felelős tényezői jóhiszeműen bár. de 
a belügyminiszter intenciói ellenére nem 
produktív célokra fordítják a bevétel tekin
télyes részét, pedig nz uj törvény szigorú ta
karékosságot ir elő. A belügyminisztériumban 
és a pénzügyminisztériumban most vizsgálják

felül a városok és községek költségvetési elő
irányzatait s azokat a jelentéseket, amelyek 
a külföldi kölcsön hovaforditásáról szá
molnak be. Ila ezekben az elszámolásokban 
s jelentésekben olyan tétel szerepel, amely 
a legcsekélyebb mértékben is kifogásolható, 
a felelős tényezők ellen azonnal fegyelmi el
járás indul meg. Eddig összesen tíz külön
böző jelentékenyebb fegyelmi eljárás folyik 
a városok és vármegyék felelős tényezői, leg
nagyobbrészt alispánok és polgármesterek 
ellen. A Hétfői Napló munkatársának érte
sülése szerint a közel jövőben még több vizs
gálat megindítása várható.

Viharos tüntetést rendezett a publikum 
a moziban egy elszakadt film miatt

Példátlanul izgalmas jelenetek és zajos tün
tetés játszódott le ma este az. egyik fővárosi 
nagy mozgószinháziinkhan. A színház tiz óra
kor kezdődő utolsó előadását zsúfolásig meg
töltötte a közönség. Izgalmas amerikai filmet 
játszottak. Az első felvonás nyugodtan le is

Itt a tavasz!
A csalóka napsugártól könnyel
műbbe;; lesznek az emberek, 
sutba dobják a melegebb ruhát, 
elfeledik, hogv az időjárás sze
szélyes és már kész a 

meghűlés
itatna 

torohtaias 
rheuma 

Mszveny 
sőt örülni kell, ha komolyabb baj 

nem lesz!

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

előrelátó!

Minden háznál nagyszerű szolgá
latokat tesz. Ilyenkor

1 üveg valódi ’

DIANA
SASDorSZDSZ
edz., enyhít, erősít, 
fájdalmakat csillapít!

Megszűnt a veszedelem, 
mely a vidéki egyetemeket fenye
gette - mondta IGebelsberg Pécsett

Pécs, április 22.
fA Hétfői Napló tudósítójától.) Ünnepélyes 

keretek közöli, Klebelsberg Kunó gróf vallás- 
és közoktatásügyi miniszter részvételével, ma 
telték le Pécsett a péc?L egyetemi katholikus 
tanárképző-intézet és inlcrnátus alapkövét.

Az a lapkők lé teli ünnepség elölt Virágh Fe
renc megyéspüspök, az egyetemi templomban 
misét celebrált, amelyet ünnepi közgyűlés köve
tett. A közgyűlés során Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter nagy beszédben méltatta az 
alnpkőlcléleli ünnepség jelentőségét. Kijelen
tette. hogy

az a veszedelem, amely a vidéki egyeteme
ket fenyegette, megszűnt, 

ma már az egyetemeknek semminemű veszély
től tartaniok nem kell, fennmaradásuk bizto
sítva van.

— A vidéki egyetemeket, — úgymond 
megszüntetni már csak azért sem lehel, mert 
szükség van a vidéki egyetemekre, ahol a taná
rok a diákokkal közvetlenül érinlkczhelnck,

mert ez a budapesti mr.mmuth-egyelemekeu 
nem lehetséges. Szükség van a vidéki egyetem 
mekre azért is, mert

erkölcsileg egészségesebbek a vidéki váro
sok.

A pécsi egyelem nemcsak Pécsé, hanem a Du
nántúlé is és a dunántúli magyar katolikussá^ 
is a pécsi egyetemben láthatja a maga egyete
mét. Sajnos, — mondotta a kultuszminiszter —« 
a liberalizmus korszakában nem törődtek a 
diákjóléti intézményekkel. Az én koromban az 
egyetlen diákjóléti intézmény a kávéház volt.

Klebelsberg Kunó gróf nagy éljenzéssel és 
tapssal fogadott beszéde után több felszólalás 
hangzott el, majd a közgyűlést kétszáz terítékes 
bankett követte.

Délután öt órakor voll az ünnepélyes alap- 
köletétcli ünnepség, amelyen Virágh Ferenc 
megyéspüspök helyezte el az építendő tanár
képző intézet alapkövét, amelyen sűrű egymás
utánban hangzottak el a kalapácsütések. A fé
nyes ünnepség az esti órákban ért véget.

Rázárta a börtönőrre 
az ajtót és megszökött 

a fogházból két szélhámos
Két fogoly amerikai izü szökése és üldöztetése 

Hajdúnánástól Budapestig

pergett, amikor egy jelentéktelen hiba folytán 
egyit'1 felirat olvashntatlann'á vált.

A nagy mozgószinház:ikbam ugyanis ar a szo
kás. hogy két mozgógép egymással egyidŐben 
szimultán működik. Az egyik felvonást az egyik 
gép. a másikat a második gép vetíti azért, hogy 
a felvonás közötti szüneteket kiküszöböljék. 
A második gép átváltásánál a vetítőgép lencsé
jének kapuja lecsapódott s ezáltal elzárta a ké
pet. Mire ;< gépész a fllmlencse kapuját föl
emelte. már más jelenet futott a vásznon és a 
közönség azt hitte, hogy a film elszakadt és a 
hiba után több jelenetet ugrott át a gépész. A 
közönség hangosan tiltakozott:

— Kezdjék élőiről, nem engedjük becsapni 
magunkat ! — kiabálták szüntelenül.

A film pergett tovább, a nézőtéren pedig a tün
tetés egyre hangosabb lett.

óriási tumultus keletkezett.
A nők sikoltozták, felugráltak helyeikről. A 
botrány oly nagy volt, hogy a mozi vezetősége 
és a személyzet ■ nézőtérre sietett, hogy a fel
ingerült közönséget lecsillapítsák, de a tünte
tés csak ujull erővel folytatódott. Végül is be
láttak, hogy ilyen körülmények között nem le
het előadást folytatni, abbahagyták a film vetí
tését és világosság lett a nézőtéren.

A felügyeletet tartó rendőrök benyomultak 
a nézőtérre és erélyes közbelépésükkel va
lamennyire sikerült a lármázókat lecsen- 

desltcnl.
Ekkor az egyik emeleti páholyból az igazgató 
beszédet intézett a közönséghez és kijelentette, 
hogy h filmből semmit sem hagytak ki s csak 
a jelenetek gyors váltdzása adhatott okot a 
félreértésre. Erre aztán annyira helyreállott a 
rend, hogy az előadási folytathatták. Az elő
adás befejezése után felszólították a közönsé
get, hogy maradjon a helyén. Az igazgató új
ból beszédet Intézett a közönséghez, majd sza
vai igazolására

Ismét vetíteni kezdték a film első és má
sodik felvonását.

A közönség majdnem teljes számban a néző
téren maradt, de az első felvonás után újból 
kiabálni kezdtek és csak lármában sikerült le
játszani a második felvonóst.

Ejfél után hagyta el a közönség a filmszín
ház épületét, de ekkor meg az utcán gyűltek 
össze, a kiragasztott képeket nézték, hogy el
lenőrizzék, valóban kihagytak-e a darabból. 
Éretlen fiatalemberek az utcán is folytatták n 
kiabálást s a tüntetést, mig aztán a rendőrök 
erélyes fölszóütásóra eltávozlak.

Vasárnap délelőtt a hajdúnánási hatósá
goktól megkeresés érkezett Budapestre, 
ti mely

két fogoly példátlanul érdekes amerikai 
izü szökéséről számol be.

A hajdúnánási járásbíróság küldötte a meg
keresést a budapesti hatóságokhoz s kéri, 
hogy nyomozzanak Weisz Oszkár rovott- 
múltú szélhámos után, aki minden valószí
nűség szerint Budapesten bujkál.

Weisz és Rostás-Üalógh a szélhámosságok 
és csalások egész sorát követték cl Hajdú-, 
megyében. Értéktelen holmikkal árasztották 
el a hajdumegyei falvakat, részlefizetésre 
adtak el hamis ékszereket. Rövidesen

30 feljelentés érkezett a Hajdúság szél

hámosa) ellen, akiket néhány nappal 
ezelőtt letartóztattak

és a hajdúnánási járásbíróság fogházában 
helyezték el * őket, hogy onnan a debreceni 
ügyészségre kísérjék mindkettőjüket. Weisz 
és Balogh közös cellába került, de egyikük 
sem maradt sokáig a cella lakója. Éjnek 
idején betörték cellájuk ablakát s reggel be
hivatták a fogházőrt azzal, hogy a szél be
verte az ablakokat. Kérték a fogházőrt, 
vizsgálja meg a betört ablakokat s intézked
jék, hogy mielőbb megcsinálják, mert fáz
nak a cSipős kora tavaszi éjszakán az 
amúgy is hűvös cellában. A fogházör kinyi
totta a cella ajtaját s mialatt a betört abla
kot vizsgálta,

a két fogoly kiugrott a cellából, a fog
házőrre zárta az ajtót a kisétált a járás

bíróság épületéből.

A bezárt fogházör közel egy óra hosszat 
dörömbölt, mig végre kinyitották a bezárt 
ajtót, ekkorra azonban már nyoma veszett 
a szélhámosoknak.

Azonnal megindult a vizsgálat s a járás
bíróság értesitette a budapesti hatóságokat, 
mert a két fogoly, hir szerint, Budapestre 
szökött. Tegnap azután

a csendőrök Rostás-Balogh Ferencet 
egy hajdumegyei faluban elfogták, 

de társát, Weisz Oszkárt, nem sikerült kézre- 
keríteni. Weisz-ot most Budapesten keresik 
a detektívek.

Rose M.
szerdán 25-ször

BILLER IRÉN
ELLYN GLENN
NÁDOR JENÓ 
SOLTHI GYÖRGY 

Világsiker!

VAÁLY ILONA 
OROSZ VILMA 
RÁTKAY MÁRTON 
LATABÁR ÁRPÁD

Király Színház

Az Ernst Műzoum auKctoi xxxviii.
BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ UCCA B.
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a vitaminok óriási jelentőségét az emberi életműködésre. Meg
állapítást nyert, hogy az emberi szervezet erejét és ellenálló
képességét a vitaminok nagymérlékben befolyásolják. Min
denkinek szüksége van tehát a vérképző, ideg'erősitő, étvágy
fejlesztő, megnyugtató «

gazdag vitamintartalmú 
gyogytápszerre, mert ennek segítségével olcsón és kényelme
sen viheti be szervezetébe a nélkülözhetetlen vitaminokat és 
tápsókat. Többféle izváltozatban minden gyógy
szertárban és drogériában kapható. — Ara 150 P. >

Megkerült Némethy 
az eltűnt siugróbajnok

W

központ’ irodája egy váltót más utján akart 
beváltatni és ckkör kiderült, bogy

■ váltót flktiv személyek Írták alá.

.4 cég felelősségre vo'.ita Heimannt, majd 
maga .V. V. Léwy, a gyár tulajdonosa jött 
Budapestre, hogy megállapítsd, milyen sza
bálytalanságokat követett el Heimann. Fe
lelősségre vonta megbízottját és Heimann 
Salamon töredelmesen mindent bevallott.

Elmondotta, hogy

huzamosabb idő óta olyan értesítést 
küldött a gyárnak, amely szerint sike
rült nagyobb mennyiségű árut eladnia, 
mire a gyár el is küldötte a megrendelt 

árut.

Ezzel szemben a helyzet az volt, hogy Hei
mann Salamon nem létező cégeket nevezett 
meg vevőkul, a gyár által küldölt árut pe
dig fele áron más cégeknek eladta. Hogy’ a 
gyár előtt igazolja magát, flktiv személyek
től kiállított váltókat küldött, mintha azok 
a vásárolt áruk fedezetére szolgálnának. 
Heimann oly ügyesen végezte a manipulá
ciókat, hogy egy ideig a váltókat is bevál
totta , hogy a bizalom meg legyen iránta és 
minél több árut csalhasson ki. Ezzel a trük
kel

117.000 pengővel károsította meg a 
manchesteri céget, amelynek 156 darab 

hamis váltót küldött.

Városban és vidéken 
egyaránt jól és olcsón 

transzportálhat

RENAULT,, PR“
2-tonnás 

könnyű teherautójával 
KEIM A A 
Vörösmarty tér 8.

Mikor Heimann látta, hogy szélhámos
ságaira rájöttek, könvörgött a gyárosnak, 
ne jelentse fel s megígérte, hogy a 117.000 
pengőt megtéríti. Alig távozott azonban a 
gyáros,

Heimann Cserhát-utcai lakásán öngyil
kosságot kísérelt meg, az emeleti folyo

sóról uz udvarra vetette magát.
Igen súlyos sérüléseket szenvedett s a men
tők a Rókus-kórházba szállították.

Miután M. V. Léwy látta, hogy nem tud 
pénzéhez jutni, vasárnap délelőtt Radó 
Miksa dr. ügyvéd utján szélhámosság címén 
a főkapitányságon feljelentést tett Heimann 
Salamon ellen, aki ellen a rendőrség meg
indította az eljárást.

A111 tói ag utle vélszabál ytalanság miatt 
letartóztatták Csehszlovákiában

Vasárnap és ezt megelőzően szombaton 
tét távirat érkezett Budapestre, amelyekből 
féligmeddig- világosság derült Némethi]

György, a MAG eltűnt siugróbajnokának 
torsára.

Némethy — mint ismeretes — husvét elölt 
elutazott, hogy résztvegyen a Tátrában, majd 
ezt követőleg a lengyel Kárpátokban megtar
tandó siversenyeken. Legutoljára, három 
hete Tátra-Széplakról irt édesanyjának, Ud- 
vardy Flóra festőmüvésznőnek, azóta azon
ban nem adott életjelt magáról. Mivel 
utolsó levelében azt irta, hogy a lengyelor
szági Zakopanycbc megy, kétségbeesett anyja 
kérésére

a MAC táviratban kért értesítést a zakó- 
panyef sportegysülettől.

Ezred egyidőben a család expressz levél
ben kérte közbelépésre Belitska Sándor var
iói magyar követünket. A követségtől még 
eddig nem érkezett válasz, szombatra azon
ban

mgérkeaett a xakopanyei egyesület táv

Kenyereslány és kaszirnő 
nem kaphat többé alkalmazást
Elkészült a főváros uj szállodai, vendéglői és kávéházi 
szabályrendelete, amely szigorú rendelkezéseket tartalmaz 

az erkölcsök megjavítása érdekében
'A főváros közgazdasági és ' közlekedésügyi 

ügyosztálya rendkívül érdekes és számos újí
tást tartalmazó szabályrendeletet terjesztett 
tnost fel a belügyminisztériumhoz jóváhagyás 
céljából. Az uj szabályrendelet jóval szigorúbb 
pontokat foglal magában, mint az az eddig ér
vényben volt vendéglő, kávés cs szállodásipari 
ezabál yrendelet.

Az uj rendelet egyik fontos szakasza 
megtiltja nyilvános helyiségekben női sze

mélyzet alkalmazását.
’A pincérnői-rendszer a: uj szabályzat életbe
lépése után meg fog szűnni. Eltiltja az uj fővá
rosi rendelet

a kenyeres- és cukrászleányok alkalmazá
sát

és nem engedi meg a szállodákban a negyven 
éven aluli szobaleányok, illetve szobaasszonyok 
működését. Ezentúl kávéházi kaszlrosnönek is 
csak negyven évesnél idősebb nő lesz alkal
mazható.

A szabályrendelet, amely mint rendelkezései
ből kitűnik, a közerkölcsök védelmének szelle
mében készült, messzemenő erkölcsvédclini in
tézkedéseket tartalmaz, amelyek különösen u 
szállodaipart érintik. Elrendeli, hogy ezentúl 
azok a szállodák, amelyeknek engedélyük van 
helyiségeiknek találkahely céljára való kiadá
sára. a szálló címében a garni szót is tüntes

Százezer pengőt sikkasztott 
egy angol gyárostól Heimann 
Salamon budapesti ügynök

Mikor felfedezték a sikkasztást, leugrott 
az emeletről

Nagyszabású szélhámosság ügyében Indl- 
tolt vasárnap nyomozást a rendőrség. M. V. 
Léw.y manchesteri tcxlilgyűros budapesti 
megbízottja volt Heimann Salamon textil
ügynök. Heimann a budapesti piacon meg
rendeléseket gyűjtött a gyáros részére, az 
áladott áru ellenértékéről kapott váltót pe

irata a MAC elmére, amelyben csak 
ennyit közöltek, hogy Némethy Györ
gyöt nem érte szerencsétlenség, hanem 
útlevél körül keletkezett bonyodalmak 

miatt nem jöhetett haza.

A szűkszavú táviratból nem derüli ki, 
hogy hol tartózkodik Némethy. Közben azon
ban fivére, Némethy Károly elutazott Tátra- 
Széplakra, hogy ott nyomozzon öccse után. 
Vasárnap ezt sürgönyözte édesanyjának:

— Holnap beszélek Gyurival.

Ebből kiderül, hogy Ncmethy György 
Tátra-Széplakon tartózkodik. Ismerősei arra 
gondolnak, hogy az utlevclbonyodalom 
Csehszlovákia területén történt és

valami lényegtelen utlevélszabálytalan- 
ság miatt Némcthyt letartóztatták a 

csehek.
Teljesen pontosan még nem lehet tudni, mi 

történt, holnapra azonban már valószínűleg 
itt lesz az újabb jelentés, amely részletesen 
beszámol a történtekről.

sek fel s a szálló homlokzatán a szálloda neve 
mellett a

Hotel garni
felirást alkalmazzák.

Az uj szabályrendelet a legkörültekintőbb 
rendszabályokat alkalmazza a vendéglőkben és 
kávéházakban történő vendégkiszolgálásra vo
natkozóan is. Előír bizonyos higiénikus rendel
kezéseket, egyben intézkedik a nyilvános helyi
ségekben, vendéglőkben és kávéház.akban egye
dül megjelenő nők kiszolgálására vonatkozóan 
is. A rendelet értelmében éttermekben és kávé
házakban egyedül megjelenő nőket csak abban 
uz esetben szabad kiszolgálni, ha a helyiség 
tulajdonosa személyesen ismeri az egyedül meg
jelenő nővendéget. Az uj szabályrendelet értel
mében egyébként minden, vendéglős és kávés 
feljogosult arra, hogy

a helyiségében egyedül megjelenő nőven
déget felszólítsa a távozásra s amennyiben 
az Illető a felszólításnak nem engedelmes
kednék, agy rendőri karhatalmat vegyen 

Igénybe.
Számos inás újítást is tartalmaz az uj fővá

rosi szabályrendelet, amelyhez hasonló készül 
most a belügyminisztériumban az egész ország 
területére kiterjedő hatáskörrel is. Mint érte
sülünk, mindkét szabályrendelet csaknem egy
idejűleg ez év őszén, de legkésőbb 1929. évi 
január elsején lép éleibe.

dig minden alkalommal elküldőttc a man
chesteri cégnek. Mikor u váltók lejárni i 
ideje elkövetkezett, a cég a váltót bevál
tás végett megküldötle Heimannak. tiki ezt 
a feladatát is hosszú időn keresztül lelkiis
meretesen elvégezte.

Néhány héttel ezelőtt a manchesteri cég

Homoky Zoltán egyetemi 
hallgatót vasárnap letar
tóztatta a cseh rendőrség

Néhány nappal ezelőtt a kassai halóságok 
széleskörű nyomozást indítottak egy állítólagos 
nagyszabású magyar ,,kémszcrvczet“ leleple
zése érdekében. A nyomozás egy névtelen fel
jelentés alapjáu indult meg, amely értesítette 
a kassai rendőrséget, hogy ,

magyar egyetemi hallgatók nagyszabású 
,■kémhálózatot" szerveztek Kassán és kör

nyékén.
A cseh hatóságok, anélkül hogy megfelelő

képen ellenőrizték volna a névtelen feljelentés 
adatait,

azonnal letartóztatásokat foganatosítottak.
Sorra kutatták fel a Kassán és környékén időző 
magyar fiatalembereket s letartóztatták őket.

Vasárnapra összesen már hat ftalalembcrt 
szedtek össze 8 tartóztattak le a kassai 

rendőrség emberei.
A fiatalembereknek semmi közük nincsen azok
hoz a rosszindulata s koholt vádakhoz, ame
lyeket a rendőrség imputál nekik, de hiába vé
dekeztek s próbáltak alibit igazolni ,n rendőr

Megmérgezte magát és meghalt Halász Jenő 
a Földhitelintézet tisztviselője

Szombaton este, a Baross-léri József fő
herceg-szállodában szobát bérelt egy elegáns 
40 év körüli férfi, aki Horvát Jenő néven 
jelentette be nuigáf. Azonnal szobájába ment 
és meghagyta, hogy ne zavarják, mert va
sárnap délig akar aludni. Mivel azonban 
még este sem hagyta el szobáját, a szoba
lány kopogtatott az ajtaján. Nem kapott 
azonban feleletet, rosszat sejtve feltörte az 
ajtót é.s a személyzettel együtt belépett a 
szobába.

A vendéget levetkőzve, halálsápudt arc
cal holtan találták uz ágyon.

Ar éjjeliszekrényen egy üres orvosságos do
boz feküdt. Ennek a tartalmával mérgezte 

Ti

Zsíros arcbőr 
mindig fényes!

.. Azért használják el hölgyeink azt a rengeteg
L, mennyiségű púdert otthon, társaságban, de még az 
D uccán is, hogy zsíros arcbőrük állandó üde, hamvas 
•• maradjon. Pedig az arcbőr lénye ségét tartósan 
l megszüntetni csak úgy lehet, ha szakszerűen gyó- 
I gyltjuk a betegség alapját — a túltengő faggyú- 
I kiválasztást, melynek szín erőn gyógyitóeszköze a 
- Kemollte. Múlhatatlanul szükséges tehát, hogy mln- 
• den zsíros arcbőr ti nö rendszeresen 

kemolltozza magát. A %
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ség vaJamennyiüket őrizetbe vette s vasárnap 
kihirdették előttük u lelartózfulási végzést. A 
legújabb letartóztatás a csapi vasútállomáson 
történt Homoky Zoltán budapesti egyetemi 
hallgató husvétkor szüleinek látogatására Szlo- 
venszkóba érkezett s tegnap akart visszautazni 
Budapestre. Amikor kiment a csapi vasntállo- 
másra, két férfi lépett hozzá a pályaudvaron:

— Igazolja magát! Detektívek vagyunk.
Homoky Zoltán meglepetten érdeklődött, mi

ért igazoltatják, de nem kapott választ kér
déseire Miután útlevelével igazolta magái

a detektívek bekísérték u kassai rendőr 
ségre, ahol azután megtudta, hogy kém 
kedéssel gyanúsítják. Vasárnap a kassai 
rendőrség letartóztatásba helyezte Homoky 

Zoltánt,
aki mit sem tud azokról a vádakról, amelyek 
miatt letartóztatták.

A .szlovenszkói magyarság körében nagy el
keseredéssel és megdöbbenéssel beszélnek az 
alaptalan letartóztatásokról, amelyeknek termé
szetesen nincsen más célja, mint a magyarság 

oktalan üldöztetése.

meg magát Azonnal értesítették a főkapi
tányságot, ahonnan rendőri bizottság ment 
a szállodába. A bizottság búcsúlevelet néni 
talált, mindössze egy újság széléről leszakí
tott cédulára akadtak, amelyen

az, öngyilkos férti azt irta, hogy kímé
letesen értesítsék hozzátartozóit,

akik a Lenkcy-ut G5. szám alatt laknak. V 
zsebében talált iratokból megállapították, 
.hogy nem Horvát Jenő a neve, hanem

Halász Jenőnek hívják, a Földhitelinté
zet tisztviselője.

Az öngyilkosság okának é.s körülményei* 
nck pontos mcgáliapitásúru megindították a 
nyomozást.
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Tőkés Anna a Magyar Színházhoz 
szerződik, ahol a jövő évi Molnár

darab főszerepét fogja eljátszani
Untai Sándor meglepőin éles bírálata a magyar rendezőkről
A mo»t meginduló szerződtelésj kampány

ban nagy feltűnés! keltett az a hír, hogy 
Tőkés Annát, úgy a Vígszínház, mint a Ma
gyar Színház szerződéssel kínálta meg és 
hogy

Tőkén Anna hajlandó elhagyni az or
szág első színházát.

Tőkés Anna részére különösen a Magyar 
Színház szerződési njánhila csábító. A Ma
gyar Színház ugyanis jelentős anyagi hono
rárium melleit olyan erkölcsi előnyt tudott 
felkínálni, amilyennel kevés színház vete- 
kcdhetl’ . Molnár Ferenc ugyanis legutóbbi 
ittléte alkalmával elmondotta legújabb da
rabja vázlatát, amelyből a nyár folyamán 
fog darabot késziteni.

.Molnár Ferenc már írásban lekötötte 
uj darabját a Magyar Színházban

é8 kijelentette, hogy annak főszerepében 
nagyon szívesen látná viszont a Magyar 
Színház színpadán Tőkés Annát, <1 Nemzeti 
Színház fiatal drámai művésznőjét.

A Magyar Színház azzal az Ígérettel for
dult tehát

Tőkés Annához, hogy axenődtetéae ese
tén blstoaltják részére Molnár Ferenc 

uj darabjának női főwerepét.
Tőkés Anna egyelőre nem tudott válaszolni 
az ajánlatra, mert bevárja a Nemzeti Szín
ház továhbszerzŐdtetési ajánlatát is, de 
mindezek ellenére majdnem bizonyos, hogy 
ha nem is állandó, de bizonyos számú es
tékre feltétlenül tagja lesz a Magyar Szín
háznak.

Ezzel kapcsolatban Nemzeti Szinház

JOSEFINE BAKER 
a a Fekete szirénben

SOMOGYI WUSI - «&LLSY XÁMIOR 
napiá személyesen a FÓRUMBAN

Két színház harca 
a főszereplő Góth Sándorért

A Hókuszpókusz premierje alkalmából másfél óra késedelmet szen
vedett az Olympia előadása — Góth Sándór pendli-akadályversenye

Kűri Gölz Hókuszpókuszának vigszinházi 
premierje váratlan színházi bonyodalmai idé
zett dö a Magynr Színházban, ahol Molnár 
Ferenc Olympiája változatlan érdeklődéssel 
halad » második jubileum felé .

Pénteken tartották a Vígszínházban n Hó
kuszpókusz premierjét. A darab egyik főszerep
lője Góth Sándor, aki a Hókuszpókusz előadása 
alatt úgyszólván folyton a színpadon van. 
Ugyanokkor azonban Góthnak a Magyar Szín
házban Is cl kell Játszania az Olympia táborno
kát. igaz ugyan, hogy itt csak a harmadik fel
vonásban szerepel a színpadon.

Már a Hókuszpókusz premierje előtt tárgya
lások indultak a két színház között Góth Són 
dór ügyében. A Vígszínház azt kérte, hogy 
Góth Sándort engedje ki a Magyar Srinhár ven- 
défsrerejéé<1 kötelezettségéből és

bízza másra a tábornok .szerepét.

Sem Gólhnak. sem a Magyar Színháznak ez a 
megoldás nem volt szimpatikus, mert mindket
ten respektálni akarták a kiváló szerzőnek. 
Molnár Ferencnek olyan irányú kikötését, hogy 
az Olympia budapesti előadásai során Góth 
Sándor vigye a tábornok szerepét. Ezután a 
tárgyalúsok megszakadtak és a Vígszínház fel
szólította tagját, Góth Sándort, hogy tekintet 
nélkül a Magyar Színházra és az Olympiára,

MOZI

igazgatójának, Hevet! Sándornak érdekes 
nyilatkozata látott napvilágot. Ebben a nyi
latkozatában Hevesi Sándor kijelenti, hogy 
rengeteg fáradtság és küzdelem árán Tőkés 
Annából sikerült kitűnő színésznőt nevelnie.

— Szerénytelenség nélkül mondhatom — 
szól a nyilatkozat — hogy n Nemzeti Szín
háznál Tőkés Anna oly rendező kezébe ke
rült, aki sokat és célirányosan foglalkozott 
vele. Annyit mindenesetre tudok, hogy ha a 
magánszínházaknál

nem kerül megfelelő rendező kezébe, 

nem igen fogja őt rekompenzálhatni a ma
gánszínházak többszörös fizetése azért a 
veszteségért, amely őt művészi teljesítmé
nyében érheti. Mert azzal legyünk végre 
egyszer már tisztában, hogy’

Budapesten még mindig kevés a megfe
lelő rendező, annyira kevés, hogy ha 
most, a tizenkettedik órában nem törté
nik valami fontos változás ezen a téren, 
egyenesen katasztrófa fenyegeti a ma

gyar színjátszást.
Jó rendezőre van szükség, mert kísérletező 
színészekkel kísérletező rendezők csak a 
legrosszabb eredménnyel kísérletezhetnek.

Hevesi Sándornak ez a meglepő és szo
katlanul éles nyilatkozata nagy feltűnést 
keltett igazgatói és rendezői körökben.

Hevesi nyilatkozata ugyanis nagyfoka 
lebecsülése a produktív magyar színját

szásnak.
Erre íí nyilatkozatra, amint értesülünk,____ __  ......... ......................... n 
tavaly alakult színpadi rendezők egyesülése 
é» a színigazgatók egyesülete fog felelni.

játssza et a Hókuszpókusz főszerepét.
Ilyen körülmények között érkezett el a pén

teki premier napja. A közönség, amely megvál
totta jegyét n Magyar Színházba, türelmetlenül 
várt az cdőadás megkezdésére. Már nyolc óra is 
ehnult, de az előadás még mindig nem kezdő
dött meg, mikor a függöny elé állt a színház 
egyik vezető tagja és

elnézést kért a késedelemért.
A közönség zugoldóva bár, de megadta a .szín
háznak a fölmentést. Tét kilenc óra körül végre 
meg is kezdődött az Olympia előadása, amely 
rendben folyt a második felvonás végéig. A 
második felvonás szünetében azonban hiába 
várta a közönség a harmadik felvonáaköz hívó 
cscngöjclét. Elmúlt a szokásos tíz perc szünet, 
egymásután múltak a liipercok, nu'y végre har
mincötperc múlva főllibbenf a függöny és meg
kezdődött az Olympia harmadik felvonása.

Mig a közönség türelmetlenül várt a szünet
ben a harmadik felvonó* megkezdésére, addig 
izgalmas jelenetek játszódtak le a színház öl
tözőiben és igazgatói irodájában. Telefonütcnc- 
lek és autós futárok szaladtak Góth Sándorért.

■ki pcrcröl-percre biztosította ■ színházat 
arról, hogy rövidesen útra ke!

a Vígszínházból és elér az Olympia harmadik 
felvonására. A színház, amely jóeíöre látta már

Kör-

exl a ptndlMil dt/lUtul, Cólh Sándor ruhí- 
jóba

beöltöztette egy régi Jeles tagját, Kőrmendy 
Jánost,

akivel már előbb betanultatta Góth Sándor sze
repét.

Percről-percre szaladtak az üzenetek 
mendynek, bogy készüljön, mert a

beugrás elkerülhetetlen.
Góthné Kertész EHa. aki szintén főszerepet 
játszik a darabban, mindannyiszor kérte a di- 
rekc.iót. hogy várják meg férjét, akt percek alatt 
itt lehet és ne tegyék ki sem ót, sem a közön
séget egy váratlan beugrás veszélyeinek.

Kőrmendy ak! elismerten kitűnő műrész, 
sértődötten hallotta az újból és újból meg

ismétlődő pro és contra Üzeneteket, 
de fegyelmezetten várta az ügyelő gongjelzé- 
sél. Ilyen kínos huza-vonók utón végre valóban 
megszólalt a gong és megjelent lihegve a szín
házban Góth, akinek Kőrmendy gyorsan átadta 
a ruháit.

Faludy Jenő dr., a Magyar Színház igazga-
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AZ ELSODORT EMBER
Már csak héttőn* kedden, szerdán ! Ha most 1 A n Í>11 O
nem nézi meg őszig nem láthatja. Be mu tatj a a

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Minden ellenkező híreszteléssel szemben;

Fedák elvállalta
a Budai Színkörben szinrekerülő Lajtay La
jos és Békeffy István: „Régi nyár" cimü dal
játékénak főszerepét. Fedák Sári és Sebes
tyén Géza direktor között mindössze annyi 
történt, hogy Fedák Sári más és súlyosabb 
megállapodást kívánt Sebestyén Gézától, 
mint amilyent ez a múltban kötött. Fedák 
Sári kérését Sebestyén Géza honorálta s 
ezek szerint a Budai Színkör junius kilence
dikén tartja meg a „Régi nyár" premierjét. 
Fedák Sárihoz, Párizsba a daljáték szerzői 
április végén utaznak ki és vele együtt má
jus tizedikén férnek vissza Pestre. Május 
tizedikén ugyanis megkezdődnek a daljáték 
színpadi próbái a Budai Színkörben.

Jelentettük már, hogy a Magyar Színház leg
közelebbi újdonsága Yvain „Yes" cimü operett
je lesz, amelyből részleges próbákat máris tart 
a Magyar Színház. Elkészültek a Yes díszlet
tervei is, amelyeket a színház kitűnő dekora
tőr je, Pán József festőművész tervezett. A 
díszlettervek oly pompásan sikerültek és any- 
nyira megnyerték a színház igazgatóságának 
tetszését, hogy a színház mindent elkövet, bogy 
Pán Józsefet itthon tartsa és hogy Pán eredeti 
tervéhez híven ne utazzon ki Berlinbe. Nem
csak a Magynr Színház, de a Király Színház is 
újabb szerződéssel kínálta meg Pán Józsefet, 
aki valóságos iskolát csinált a pesti színpadi 
tervezés terén. Számos színpadot láttunk, 
amely eredetiség nélkül az általa importált öt
leteket és kiviteli formákat koplrozza. Ezek 
szerint valóban nyereség a pesti színpad szá
mára megtartani a kitűnő tervezőt. Pán József 
a színházak ajánlatát elfogadta és

csak októberben uhzik el Pestről
hogy eleget tegyen berlini szerződéseinek, de 
a jövö szezonban Pesten is dolgozik, amennyi
ben egyes kiállitásos darabok díszleteit és kosz
tümjeit ugv a Magyar Színházban, mint a Ki
rály Színházban ő fogja késziteni.

Április huszonötödikén este féltiz órakor less 
a Radius Színházban Rótt Sándornak, a kiváló 
kómikus-szinésznek negyvenéves színészi jubi
leuma. Rótt Sándor tiszteletére ez alkalomból 
olyan sereg színész és színésznő lép föl, mint 
amilyent ritkán vallhat magáénak egy jubiláns. 
Az estély iránt óriási érdeklődés mutatkozik. 
Itt említjük meg, hogy Rótt Sándor amerikai 
szinházi ügynöktől nagyon előnyös ajánlatot 
kapott

ügynöktál nagyon előnyős ajánlatot

hathónapos turnéra, 
egy általa összeállított társulattal kel-amelyet .. . ............

lent- a művésznek abszolválnia. Rótt egyelőre 
jubileumra készül és csak később határozza el, 
hogy megy-c Ameikába, vagy sem

tója, az előadás után kijelentette Góth Sándort 
nak, hogy ilyen körülmények között

sajnálattal kénytelen lemondani szereplé
séről,

mert az Olympia gyors, ütemes menetét, de a 
közönség idegét is rendkívül károsau érintik a 
kényszerű hosszú szünetek. Góth Sándor azon
ban biztosította az igazgatót, hogy

hasonló eset a jövőben nem fordulhat elő, 
amennyiben a vigszinházi premierje a gyakran 
megismétlődő hosszú tapsok miatt húzódott ily 
sokára, másrészt a Hókuszpókuszból, amely kü
lönben is terjengősnek mutatkozott a főpróbán, 
a második előadásra igen sokat kihúztak Azóta 
tényleg rendben folynak az Olympia előadásai, 
mert Góth Sándor idejében eléri az Olympia 
harmadik felvonását.

Mindezekből azonban alt a tanulságot von
hatják le a színigazgatók, hogy jövőre jó lesz 
állandó társnlatot szervezni és jó lesz leszokni 
a vendégszereplésnek és pendlizésnek viszályt 
terjesztő és kellemetlen következményekkel járó 
kultiválásáról.

Stáb Zoltán.

Néhány lap hírül adta, bogy a Fővárosi 
Opercttszinházban megtartották Anne Ni- 
chols amerikai írónő Abbie's Irisli Hőse, 
magyarul „Rózsi és Mózsi" ciinii darabjá
nak rendelkező próbáit. Jól beavatott helyen 
azt is tudták, hogy az Amerikában oly nugy 
sikert elért darab nálunk május tizennyolcad 
dikán kerül színre. Ezzel szemben jelenthet
jük, hogy a „Rózsi és Mózsi" májusi pre
mierje elmarad és az

ebben a szezouban már nem kerül színre 

a Fővárosi Opercttszinházban. A fővárost 
Opercttszinházban ugyanis a Zenebonát 
olyan sikerrel játsszák, hogy a szinház le
mondott arról, hogy ebben a szezonban uj 
bemutatót adjon. Ezzel kapcsolatban jelent
hetjük, hogy a Fővárosi Operettszinház 
Bócsből és Berlinből ajánlatot ’ " '
a Zenebonát ott eljátsszák. A 
azonban a berlini ajánlat, 
hogy az előadás nyelve német 
városi Operettszinház ezt az 
résztűlvihetőnek tartja, mert _____ __
operett összes főszereplői kitűnő németek és 
a női főszereplői, Péchy Erzsi, Szokolay Oly 
és Molnár Vera már játszottak német szín
padon. Nagyon valószínű tehát, hogy ha a 
megegyezés létrejön, a Fővárosi Operett
színház nyáron Berlinben zenebonázik.

kapott, hogy 
legérdekesebb 
amely kiköti, 
legyen. A Fő
ajánlatot ke- 
véletlenül az

Pun ma Pasi szenzációja!
Anarássv-uu szinnaz

Az Hjszinházban ma este érkezett el 
hetvenötödik előadásához

An Ski héber legendája, a Dybuk. Az idén ez 
az egyetlen drámai munka, amely ebben u 
sokat emlegetett rossz konjunktúrában ezt a 
valóban impozáns jubileumot megérte. Meg 
kell állapítani, hogy a Dybuk nem méltatlan a 
sikeréhez. A jubileum közönsége megértéssel 
méltányolta a Dybuk szövegkönyvéből kiáradó 
emberi igazságokat, költészetül és expanzív 
erőt, amely ezt a darabot a további sikerekre* 
a további jubileumokra predesztinálja. A het
venötödik előadáson nagy sikere volt Somlay 
Artúrnak, Gellért Lajosnak, Baló Elemérnek, 
Gerő Erzsinek és T. Halmi Margitnak, Baross 
Gézának, Toronyinak és Somiárnak.

Itt említjük meg, hogy a színház nagysikerül 
újdonsága

A szőrös majom
c héten Csortos Gyula másirányu elfoglaltsága 
miatt csak kétszer kerülhet színre. Csortos 
ugyanis ezen a héten csak kétszer szabad, a 
többi estén a Nemzeti Színházban szerepel.

Pun ma Pest szenzációja!
Andrassv-un színház

utolsó 7 előadása
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Journet, a kiváló francia énekes egy évi 
távoliét után ujra vendégszerepelt az 
Operában.

Faust

Meftstojában vasárnap este első fellépte al
kalmával a közönség tüntetve ünnepelte. 
Tihanyi Vilma ideális Margaretja és Pilin
szky Zsigmond Faustja nagy sikert aratott.

A Vígszínház uj vigiátékávah a német szi- 
nésrirónak, Kurt Götznck Hókuszpókuszával 

megtalálta a színházi sikerek útját
A második és a harmadik előadás közönsége 
is változatlan melegséggel fogadta a színpadi 
raffinéria teljes birtokával rendelkező szincsz- 
iró bravúros játékát és sokat tapsolt a pom
pás szereplőknek, Gát Franciskának, Góth Sán
dornak, Rajnay Gábornak, Kürthy Józsefnek, 
Maki árt/ Zoltánnak, Gárdonyi Lajosnak. Mály 
Gerónek. A gyorsanporgő, pompásan felépített 
és robbanó hatású jelenetek sorát végigkacayla 
a közönséy. A Hókuszpókusz-beli szerepe. Raj
nay Gábornak rcnaissancfát jelenti.

Pun ma Pest szenzációiul
nndrassy-uti színház

Ma délelőtt tartották a Filmklubban a 
klub rendes évi közgyűlését, amelynek egyet
len pontja az uj tisztikar megválasztása volt. 
Két párt heves küzdelmére volt kilátás, 
azonban, úgyszólván, küzdelem nélkül az 

Az ügyvédi kamara 
izgalmas közgyűlésén 

egyhangúlag: elfogadták Vámbéry 
Rusztem indítványát a közszabad

ságok helyreállításáról

ellenpárt listája győzött, amelynek furcsa 
eredményeképpen ismét a tavalyi elnökség 
kapott vezetőszerepet u filmszakma társa
dalmi életének irányításában. Ez a furcsa 
eredmény kulisszatitka az, hogy a Filmklub 
elnöksége azzal a célzattal mondott le, hogy 
kibuktasson saját kebeléből néhány olyan 
urat, akiket alkalmatlannak tart a szakmai 
reprezentációra. Az elnökség sakkhuzásának 
azonban nem ugrott be az a nyolcvantagu 
szavazóközönség, amely erre az alkalomra 
megjelent a Filmklubban, hanem

régi elnökökkel együtt jórészt a régi tsztiikart 

helyezte ujra a Filmklub étére. Ezek szerint 
egy ellenzéki kormánypárti lista győzött. 
Diszelnök lett Tasnády-Szücs Andor állam
titkár, elnökök Geiger Richárd, Kovács Emi) 
és Fenyő Sándor, főtitkár Siklóssy Iván, 
titkár Radó István, háznagy Lenkey Zsig- 
mont.

Uj fllmfolyóirat jelent meg

Filmkultúra

címen Lajta Andor szerkesztésében, amely 
valóban hézagpótló a film magyar irodalmában. 
Lajta Andor rendkívül Ízlésesen kiállított és 
kitünően szerkesztett folyóiratában helyet kap
tak azoknak a fllmkapac.itásoknak cikkei, akik 
komolyan szóltak hozzá a mindenkit érdekló 
kédéshez: a filmgyártáshoz és a filmkultúrá
hoz.

maga az ügyvédi kar.

Ha a MŐvetkezeteknek évente milllár- 
dokra menő támogatást lehet adni, úgy 
aa ügyvédi nyugdíjintézet számáru Is 
gondoekodhatik a kormány. (Általános 

helyeslés.)

Ezután dr. Blauner Mór hosszasan foglal
kozik »z ügyvédség gazdasági helyzetével. 
A kormány más foglalkozási ágak részére 
teremt munkaalkalmakat, de az ügyvédség 
keresellehetöségeinek előmozdítására semmi 
sem történik. Lehetetlennek tartja, hogy az 
ügyvédek özvegyei havi 8 pengő nyugdíjban 
részesüljenek, holott a nyugdíjnak az a ren- 
ültetése, hogy a vagyontalanul elhalt ügy
védek özvegyeinek legalább a szűkös meg
élhetést biztosítsa. Indítványozza, hogy az 
Országos Ügyvédi Gyám és Nyugdíjintézet 
sürgősen megreformáltassék.

A legnagyobb érdeklődést keltette

dr. Vámbéry Rusztem 
felszólalása, aki azzal kezdte, hogy munka
alkalom van, csak kereseti lehetőség nincs. 
Ezután a jelentésnek azt a részét kriti
zálta, amely a sajtó megrendszabályozását a 
bíróság kizárólagos hatáskörébe kívánja 
utaltatni.

Tiltakozik a sajtónak bármilyen meg- 
rendszabályozása ellen.

Kossuth Lajos tanítása nem záróköve a ma
gyar jognak, hanem kiinduló pontja. Foly
tatnunk kell ott, ahol március idusa abba
hagyta. (Felkiáltások: De azóta kommuniz
mus volt! De Siófok is volt. Orgovány is 
volt!)

Indítványozza, hogy a közgyűlés az évi 
jelentésbe foglalja be azt a határozatát, hogy

az 1848-as törvényekben biztosított 
szabadságjogoknak, a sajtószabadság
nak, a gyülekezési és egyesülési jog
nak korlátozására vonatkozó rendeletet 
azonnal töröltessenek el és a háború 
után hozott, a személyes szabadságot 
korlátozó mindazon rendeletek — az 
internálás! rendeletét és — amelyek laza 
szövegezésükkel önkényes magyarázatra 
lehetőséget nyújtanak, helyeztessenek 

hatályon kívül.
Dr. Grűnhut Ármin nagy vihar közben 

igyekszik egy közbeszólásának magyarázatát 
adni. Szerinte Vámbéry félreértette n jelen 
lésnek a sajtó mcgrendszabályozására vo
natkozó részét, mert a jelentés csak azt 
akarta kifejezni, hogy ha a sajtóval szemben 
bármilyen lépés szüksége merülne fel, azt 
csak a független bíróság tehesse meg és ne. 
a közigazgatást hatóság.

Ezután áttértek az indítványok fölötti 
szavazásra. A közgyűlés dr. Fleischmann 
Lajos a váltógazdaságra vonatkozó indítvá
nyát elvetette. Dr. Dajkovich indítványát el
fogadták, Blauner Mór indítványa fölött pe
dig az elnök kérelemre névszerinti szavazást 
rendelt el, aminek eredményeképpen a köz
gyűlés ar indítványt szavazattöbbséggel el
fogadta.

Dr. Vámbéry Rusztem és dr. Gerlóczy 
Endre Indítványait egyhangúan elfo

gadta a közgyűlés,
amely végül az igazságügyminiszterhez fel
terjesztendő jelentést is elfogadta a részletes 
tárgyalás alapjául.
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Ezután az elnök az idő előrehaladottságára 
való tekintette! a közgyűlést félbeszakította 
és annak folytatását kedd délután fí órára 
tűzte ki. V. J.

A miskolci ügyvédek 
az esküdtszékért

Miskolc, április 22.
Vasárnap délelőtt tartotta ezévi rendes 
közgyűléséi a Miskolci ügyvédi kamara, 
amely Forgács Dezső dr. kamarai titkár in
dítványára egyhangúlag a kamara disztag- 
jóvá választotta meg Apponyi Albert grófot. 
A kamara közgyűlésén a felszólalók rá
mutatlak azokra a súlyos terhekre, amelyek 
a vidéki ügyvédekre nehezednek s annak a 
kívánságuknak adtak kifejezést, hogy az 
ügyvédekre kivetett adókat mérsékeljék. A 
közgyűlés végül elhatározta, hogy feliratban 
fordul a kormányzóhoz és az igazságügy
miniszterhez, kérve, hogy az esküdtszék 
intézményét a sajtószabadsággal együtt sür
gősen állítsák vissza.

Nagygyűlés 
a teljes vasárnapi 
munkaszünetért

A kereskedelmi alkalmazottak az élelmezést 
és húsipari munkások blokkja több munkás és 
munkaadó szervezet bevonásával vasárnap dél
előtt a régi képviselőházban országos kongresz- 
szust tartott a teljes vasárnapi rnunkoszünct 
kivívása érdekében. A kongresszuson megjelen
tek a kereskedelmi, népjóléti cs belügyminisz
térium, továbbá a főváros és különböző keres
kedelmi érdekeltségek képviselői is.

Gyurltza Gyula elnök megnyitója után Pegcr 
Károly országgyűlési képviselő hangsúlyozta, 
hogy két-hároin órai bevásárlás miatt nem sza
bad a munkásoktól elvenni a vasárnapi pi
henést.

peutseh Jenő, az ügy előadója, hangoztatta, 
hogy a vasárnapi munkasziinelet sokszor meg
ígérték, de még ma som adlak meg teljes egé
szében. Határozati javaslatot terjesztett elő, 
amely szerint a kongresszus követeli a teljes 
vasárnapi munkaszünet törvénybeiktatását oly
képpen, hogy a vasárnapi munkaszünet egy
folytában 36 órán út tartson. Addig is. mig az 
erre vonatkozó (örvény elkészül, felkéri a ke
reskedelmi minisztert, hogy már most tiltsa 
meg az egész ország területén mindennemű elő
állítási és elárusítói vasárnapi munkát.

Ezután Kardics Kálmán, az élelmezési mun
kások, Molnár Dénes ,a húsipari munkások 
helyzetét ismertette, majd Ho ff mann Mihály, a 
fÜKzerkercskedők, Mohr János, a Baross Szövet
ség, Pfeifier Sándor, a kisiparosok és kiskeres
kedők, Propper Vilmos, az OKISz csatlakozását 
jelentették be, n:njd a gyűlés egyhangúan el
fogadta a határozati javaslatot.

Papp József elnök az ügyvédek nehéz anyagi helyzetéről 
„Közben kommunizmus volt, de Siófok és Orgovány is volt“

A budapesti ügyvédi kamara vasárnap dél
előtt tartotta ex évi rendes közgyűlését, 

A közgyűlés legfontosabb tárgya az igaz- 
ságügyminiszterhez felterjesztendő évi jelen 
lés volt, amelyhez a szónokok egész sora 
jelentkezett felszólalásra.

Dr. Papp József elnök

nyitotta meg a közgyűlést és néhány 
jellemezte az ügyvédség mai nehéz helyzetét 
amelyet Trianon és a gazdasági válság idé
zett elő. Rámutatott az elnök arra a tevé
kenységére, amelyet mint a felsöház tagja 
fejtett ki a jogszolgáltatás és az ügyvédi kar 
anyagi helyzetének megjavítása érdekében. 
A súlyos gazdasági helyzet ellenére is, any- 
nyit sikerült elérni, hogy az ügyvédek öz
vegyei, valamint a rokkant kartársak az 
eddigi évi 100 pengő nyugdíj helyett már 
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a közeljövőben megfelelőbb támogatásban 
fognak részesülni.

Ezután
dr. Popper Tódor

kamarai főtitkár jelentette, hogy az Igazság 
ügyminiszlerhcz felterjesztendő jelentéshez, 
amelyet nyomtatásban a kamara tagjai kö
zött szétosztottak, Jő szónok iratkozott fel.

Dr. Nyulászy János elismeréssel adózik a 
kamara vezetőségének azért, mert adott 
helyzetben olcsó népszerűség hajhászása 
helyett erélyesen síkra száll az ügyvédi kar 
érdekeiért. Felemlíti, hogy

különböző kormányrendeletek sokszor 
ellentétben állanak a törvényes rendel

kezésekkel
s általában szükségesnek tartja, hogy a 
jogviszonyok rendezése lehetőleg ne renddé- 
tek, hanem törvény utján történjék. A je
lentést elfogadja.

Ezután dr. Fleischmann Lajos szólalt fel, 
aki bejelentette, hogy ügyvédek Létfentartási 
Pártja nevében szólal fel. Szomorúnak, le- 
sujtónak látja az ügyvédek helyzetét, ami
kor

több évtizedes becsttletea munka után 
as életet is eldobják magúktól közbe
cs ülésben álló ügyvédek a megélhetés ne

hézségei miatt.
Az elnök személye iránt bizalommal vi

seltetik, de a választmánnyal szemben bizal
matlan. Szükségesnek tartja a kamara életé
ben a váltógazdaságot és konkrét indítványt 
terjeszt elő arra vonatkozóan, hogy ka
marai tisztségre kétszer egymásután ugyan
azok as egyének megválaszthatok ne legye
nek.

Id. dr. Dajkovich István szólalt fel, aki 
indítványt terjeszt elő az iránt, hogy ar áh 
lám az ügyvédi nyugdíjintézet fentartdsához 
ugyanolyan összeggel járuljon hozzá, mint
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HIKTK
Hajnali auió- és motorkerékpár

karambol a Váci-utón 
két sebesüléssel

Vasárnap hajnali négy órakor a VácI-utl 
Egyesült Izzálámpagyár elölt rendkívül súlyos 
automobil és motorkerékpár karambol történt. 
A derengő félhomályban robogott a főváros 
irányából Újpest felé egy piros aulólaii, amely
nek volánjánál a tulajdonos, Spilz Lajos autó
fuvarozó ült. A csendes és néptelen Váci-uton 
teljes irammal száguldott a taxi és közvetlen 
az Izzálámpagyár előtt egy szénásszekeret 
akart megélőm). Abban a pillanatban, amikor 
a* autó vezetője jobbíelé kikanyarodott az út
test közepére, hirtelen t’c/e szemben látott kö
zeledni cyy motorkerékpárt. Splt: hirtelen lefc- 
kezelt, a volánt úgyszólván derékszögben ol
dalra csapta, de a szerencsétlenséget már nem 
tudta megakadályozni:

az autó és a sebesen száguldó motorkerék 
pár a következő plllanutban összeütközőit.

A gép hátsó ülésén helyet foglalt Imre Lajos 
iskolaignzguló és a motorkerékpárt vezető 
Deák Mihály, a Chinoingyár gazdasági osztá
lyának a tisztviselője nagy ívben zuhanlak le 
és véresen terültek el a földön.

Spilz Lajos és a szénÁsszekércn ülő paraszt
gazda nyomban n motorkerékpár szerencsétle
nül járt utasaihoz sietett. Az. Izzólámpagyárból 
értesítették az újpesti mentőket, akik néhány 
perc alatt megjelentek :i helyszínen és első se
gélyben részesítették a szerencsétlenül járt uta
sokat. A mentők megállapítása szerint Imre 
Lajos a jelén és a karján. Deák Mihály a mel
lén és a lábán szenvedett súlyos sérüléseket.

Az újpesti mentők bekötözés' után lakásukra 
«zállitofták Őket, a rendőrség pedig megindí
totta a szerencsétlenség ügyében a nyomozást.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról n következő prognózist 
adta ki: Részben fel hős és enyhe idő vár
ható, esetleg helyi zivatarral, éjjel még erős 
lehűléssel.

— Vasa József miniszter áldoztaita a ren- 
dőrlegényekcl. A budapesti rcndörlegénység 
ájtatossógni vasárnap érlek véget a római 
katolikusok miséjével, melyei nagyszámú 
tisztviselő és 1400 rendőr számára Vass Jó
zsef kalocsai nagyprépost, m. kir. népjóléti 
miniszter ponliflkáJt és ő maga tartotta 
sientbcszédét is. Az istentisztelet után a le
génység diszmenetben vonult el Török János 
dr.' főparancsnok és u megjelent előkelősé
gek előtt.

— Hűlt! professzor tízezredik operációja. Ma. 
hétfőn hajtja végre tízezredik műtétjét a Pajor
szanatóriumban dr. Hültl lliimér professzor. n 
hírneves sebésztanár. Hiiltll ebből nz alkalomból 
a Pajor-szsnűtörium é.s a Rókus-kórliáz orvosi 
kara, valamint tisztelői nagyobb ünneplésben 
óhajtják részesíteni, a professzor azonban az 
ünneplést elhárította magától. Igy a jubiláns 
mu csuk szőkébb körben köszöntik fel orvos
társai. akik arany mütökést adnak át rövid be
széd kíséretében u professzornak.

— Al-lakáskeresők kifosztottak egy lakást. 
Obradovics Ljubica tisztviselőnő, aki a Kis
faludy utca 37. számú házban lakik, ma dél
után látogatóba ment egy rokonához. Este, 
mikor hazaérkezett, lakását feltörve találta. A 
betörök 12.000 pengő értékű ruhát, ékszert és 
jqá.s értéktárgyat vittek cl. Obradovics Ljubica 
néhány béllel ezelőtt cl akarta adni a lakását 
ús akkoriban nagyon sok lakáskereső fordult 
>ncg nála. Valószínűnek tartják, hogy lakás- 
keresés ürügye alatt betörök jurták ott, kikém
lelték a lakást és ma betörlek. A rendőrség ke
resi a tetteseket.

— Befejezték u pótvlzsgálulot u debreceni 
klinikai visszaélések ügyében. A Hétfői Napló 
megírta annak idején, hogy a debicccni tudo
mányegyetemi klinikán történt visszaélések 
ügyében széles apparátussal indította meg n 
debreceni ügyészség n nyomozást, melynek so
rán több letartóztatás történt Dr. Preines:- 
berger Jenő vizsgálóbiró n napokban a 
visszaélések ügyében pótvizsgálatot rendelt el. 
nmelyet szombat délelőtt fejezett be. A napok- 
bau már kl'is tűzik a nagyarányú bűnügy fő 
tárgyalását, amelyen számos budapesti tanul 
fognak kihallgatni.

Megtámadtak 
a mentőket Újpesten 

garázda orosz foglyok, akik uOresra vertek egy 
munkást, azután elmenekültek a rendűrök elöl

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
l’jpesten Vörös János munkás egy Lőrinc- 
ulcai kiskocsmában iddogált s amikor haj
nalidé kitessékelték az utcára, elindult 
hazafele. A Templom- és a Lőrinc-utca sar
kán azonban váratlanul akadályba ütközőit 
mert útját állta nyolc ismerőse, akikkel már 
régebb idő haragos viszonyban volt. A nyolc 
ember nyolc orosz hadifogoly volt, akik a 
háború után ittmaradtak. Vörös János együtt 
dolgozott az oroszokkal, akikkel már a korcs
mában összeszólalkozott. Vörös János ha
ragosai a kocsmai szóváltás után npm látták 
még elintézve az ügyet, hanem megvárták, 
mig a kissé italos gyárimunkás elhagyja a 
kocsmát és ezután a Templom-utcában útját 
állták. »

Szó szót követte s

a nyolc ember botokkal és boxe?ekkel 
támadt a szerencsétlen Vörös Jánosra, 

aki egy ideig rugkapálódzva védekezett, 
majd véresen elterüli a földön és segítségért 
kiáltozott. Az éjszakai csendben messze- 
hangzó segélykiállásra nemsokára néhány 
korai járókelő is figyelmes lett. Ezek futva 
sietlek a verekedés színhelyére s nemsokára 
az újonnan jöttek is beleavatkoztak a vere
kedésbe. Általános tumultus keletkezett, a 
verekedés folyamán többen megsebesültek, a 
nyolc felfegyverkezett orosz hadifogoly köz-

— Tóth Károly temetése. Tóth Károly 
felsőházi tagol, a szegedi egyetem prorekto- 
rát április 23-án, hétfőn délután három óra
kor temetik a kerepcsiuti temető halottas
házából. Az egyházi szertartást Ravasz 
László dr. dunamelléki református püspök 
végzi. A szegedi egyetem tanácsa és jogi 
kara Issckutz rektor vezetésével teljes szám
ban jön fel Szegedről, hogy’ nagy halottjától 
elbúcsúzzék.

— A szőlősgazdák közgyűlése. A Magyar 
Szőlősgazdák Egyesülete vasárnap fartotta 
24-ik évi közgyűlését az OMGE székhazá
ban. A közgyűlés megnyitása előtt Jablo- 
nousky József beszéde kíséretében leleplez
ték briteket Jenő alelnökigazgató arcképét 
Este ünnepi vacsorát rendezett az egyesület.

— Az Orvosnzövctség rendkívüli kongresz- 
szuNa, Az Országos Orvosszövetség Csilléry 
András elnöklésével vasárnap délelőtt az 
Orvosegyesület helyiségében rendkívüli 
kongresszust tartott, nagy érdeklődés mel
lett. Csilléry elnöki beszédében kifejtette, 
hogy a rendkívüli közgyűlést azért hívták 
össze, mert ar orvosok nyugdíjintézetének 
alapszabályait sürgősen módosítani kell a 
munkásbiztositó pénztárból kimaradt kar
társaik érdekében. Az elnök után Scholti 
Kornél népjóléti államtitkár emlkedett szó
lásra s kifejtette, hogv a népjóléti kor
mány örömmel támogatja az orvostársadal
mat a nyugdíjintézet. megalapításában, 
majd Szabó Géza dr. titkár referálta az 
alapszabály-módosítást. Thaly Lóránt dr. és 
Friedrich Vilmos dr. felszólalása után az 
nlapszabálvinódositást elfogadták.

— Királyi Magyar Automobilklub köz- 
gy«i ésc. Vasárnap tartotta a KMAC huszon
heted ik évi rendes közgyűlését. Ar évi jelen
tés jóváhagyása után a megüresedett pót
tagsági helyre gróf Festetich Pált és gróf 
Dcscmffy Aurélt választották meg. A hu
szonötéves klubtagoknak alapított díszjel
vényt n közgyűlés Dreher Jenő, gróf Fes- 
tetich György, gróf Hadik Barkóczy Endre, 
gróf Sigray Antal, báró Solymossy Jenő esi 
báró Vécsey* Miklósnak adományozta. An- 
drássy Sándor gróf elnök indítványára a 
közgyűlés diszplakctlct adományozott Li ad
ué r Ernőnek, ír klub hivatalos lapja szer
kesztőjének.

— Megválasztották a mészárat) Ipartestület uj 
vezetőségét. A budapesti mészáros ipartestület 
vasárnap tartotta tisztújító közgyűlését. Kél 
lista küzdött egymás ellen: Kollár Gábor és 
Lcszlauer Gyula listája. Összesen 501 szavazatot 
adtak le: 346 szavazattal Kollár Gábórt válasz
tották meg az ipartcstülct'elnökévé. A közgyű
lés táviratilag üdvözölte a kormányzót, a mi
niszterelnököt és Rothermcrc lordot

—■ Sá.MlI Sándor: Vudludak. (Dante-kiadása.) 
Uj’ iró első,, nagyobb lélegzetű munkája. Meg
állapíthatjuk, azt is, hogy ez az uj iró, komoly 
felkészültségű és kivételes tehetségű ember és 
oltó munkája egy magas ívelésű pálya biztató 
és szép nekiindulása. SácJi Sándort eddig a 
pesti lapokban megjelent paraszttárgvü novel
láiból ismerte a közönség és ezek a novellák is 
alkalmasak voltak arra, hogy felkeltsék az ér
deklődést első regénye iránt. A ..Vádi útiak'1 
,’zt nz* érdeklődést mindenben százszázaléko
san igazolja i«. M. J.
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ben súlyosan összeverte Vörös Jánost, majd 
Hiúikor a verekedés hírére kiérkezett mentők 
akarták a szerencsétlen embert első se
gélyben részesíteni,

a támadók a mentőorvos ellen fordullak 
és össze akarták törni a mentőautói. Végül 
a mentőknek csak úgy sikerült megmene- 
1 ülni az inzultustól, hogy gyorsan

elvonultak a verekedés színhelyéről, 
anélkül, hogy Vörös Jánost és a többi 
könnyű sebesültet első segélyben része

síthették volna.
A verekedés hire lassanként eljutott a 

forgalmasabb utcákra is, ahonnan néhány 
kerékpáros rendőr sietett a dühöngő hajnal- 
nali támadók megfékezésére. Közben az új
pesti mentők több rendőr fedezete mellett 
visszatértek a Templom- cs Lőrinc-utca sar
kára. Addigra már a rendőrök és az oroszok 
között tört ki a háborúskodás, amelynek az 
lett a vege, hogy *

a nyolc orosz hadifogoly elmenekült 
anélkül, hogy a rendőrök egyiköjükel is 

igazoltatni tudta volna.
A mentők most már megtették a kötelessé

güket. Vörös Jánost lakására szállították, az 
újpesti rendőrkapitányság pedig megindí
totta a nyomozást a hajnali támadók kézre- 
keritésére.

— Az Erzsébetvárosi Kör ma esti izgal
mas közgyűlése. Az Erzsébetvárosi Kör ma, 
hétfőn este tartja rendes évi közgyűlését, 
amelyen a szokásos közgyűlési tárgyak sze
repelnek napirenden. A közgyűlés teljes kö
zömbösségbe fulladt volna, ha a vezetőség 
egynéhány tagja indítványt nem terjeszt be, 
amelyben Ehrlich G. Gusztáv elnök lemondá
sával Ugrón Gábort kívánja elnökké meg
választatni. A kör tagjai nagy izgalommal 
fogadták ezt a tervei, mert elterjedt hírek 
szerint az elnökváltozás tulajdonképpen a 
kör tagjai előtt teljesen idegen és ellenséges 
indulatu egyéneknek beözönléséhez szolgált 
volna első lépésül. A kör tagjai emiatt eré
lyes mozgalmat indítottak és teljes számban 
vonulnak fel a mai közgyűlésen, hogy meg
hiúsítsák a teljesen felesleges rezshnváHo- 
zásnak puccsszerű keresztülvitelét s éppen 
ezért a mai közgyűlés, amelynek napirend 
változtatása egészen szokatlan az egyesüle
tek életében, nagy izgalmak közt fog le
folyni.

— Pirandello IV. Henrikje Debrecenben. 
A debreceni Csokonai-Szinház szombaton 
díszelőadás keretében adja elő Pirandello 
drámáját, IV. Henriket, amelyet ezúttal első
ízben fognak játszani magyar színpadon. 
Az előadáson a budapesti olasz követ és a 
követség egész tisztikara, valamit) t a Ma
gyarországon időző olasz vendégek is meg
jelennek. Az előadás elölt egy olasz szenátor 
mond üdvözlő beszédei.

— Szociálista gyűlés a kenyérről. A szo
ciáldemokrata párt vasárnap délelőtt a Vas- 
és Fémmunkások szervezetének Thököly- 
úti székházában nagygyűlést tartott erős 
rendőri asszisztencia és nagyszámú hallga
tóság mellett. Lévay Sámuel elnöki meg
nyitója után Pajor Rudolf, a párt titkára 
hosszabb beszédben foglalkozott az általá
nos drágasággal és főképp a kenyér drágu
lásával. A kenyérforgalom csökkenésének 
okát abban látja, hogy a munkások mini
mális béreik mellett már a mindennapi ke
nyeret sem tudják megkeresni. Azután kije
lentette, hogyha a kormány tovább folytatja 
ezt a gazdasági politikát, akkor a gazdag 
zsidó flnánckapitalizmus fog hatalomra 
jutni. Lévai Sámuel fölhívta a figyelmet a 
közelgő május elsejére és bejelentette, hogy 
az utolsó gyűlést tartják itt e szakszervezet
ben, ahonnan el fognak költözni.

— Vasárnap Indult meg a nyári légifor
galom. A Magyar Légiforgalmi rt. s a vele 
üzemközösségben levő vállaltatok ezévi 
légiforgalma vasárnap indult meg. A forga
lom tökéletesedésével ma már Budapestről 
Bécs másfél óra alatt, Beriin hét óra alatt, 
Róma pedig kilenc óra alatt érhető el. Fel
világosítás jegykiadás: a Légiforgalmi iro
dájában (Váci-u.. 1.)

— Eltűnt részvénytársasági igazgató. 
Krammer Aladár 40 éves részvénytársasági 
cégvezető ar Eötvös-utca 37. számú házban 
lévő lakásáról eltűnt. Felkutatására a főka- 
pitnnvságon megindult a nyomozós.
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— Áohver Adolí bárót választották as 
Országos Izraelita Iroda és a pestvármegyei 
lzralelita kőzségkerűkt elnökévé. A pestvár
megyei (VI.) izraelita községkerület vasár
nap délelőtt tartotta a pesti izr. hitközség 
leányiskolájában elnökválasztó közgyűlését, 
A közgyűlésen dr. Eulenberg Salamon udv. 
tan., elnök elparentálta a magyar zsidóság 
két nagy halottját, dr. Lcderer Sándort és 
Mezey Ferencet, majd u VI. izraelita község
kerület elnöki tisztségére báró Kohner Adol
fot ajánlotta. A közgyűlés tagjai egyhangú 
lelkesedéssel választották meg a községkerü
let elnökévé Kohner bárót. Az elnökválasztó 
közgyűlés berekesztése után a községkerü
leti elnökök tartottak közgyűlést. A közgyű
lés, amelyre az ország minden részéből egy
begyűltek a községkerületi elnökök s ame
lyen a zsidó közélet számos kitűnősége meg
jelent, ugyancsak Kohner Adolf bárót vá
lasztotta meg az Országos Izraelita Iroda el
nökévé. ügyvezető alelnökké pedig dr. Eu
lenberg Salamont választották.

— Két halottja van a mllánó—stolpi autó* 
túrának. Slolpból jelentik (Wolff): A milánó— 
stolpi olasz automobilturaut, amelyet az olasz 
automobilklub Nobile tábornok tiszteletére ren
dezett, ma ért véget. Este fél nyolcig a részt
vevő kocsik közül 31 futott be Stolpra. Az első 
kocsi, amelyet Mercanti Artúr, az Olasz Autó- 
mobilklub elnöke vezetett, már éjjel két órakor 
Stolpra érkezett. A kocsi tehát 2fi óra alatt tétto 
meg az utta, míg Nobile tábornok léghajójának 
30 és fél órára vol szüksége. Tegnap délután 
távirat érkezeit Stolpba, amely szerint a turaut 
egyik kocsija, amelyet egy hölgy vezetett, szc- 
renosélenül járt. Az autó mindkét utasa meg
halt.

— Elütött a villamos egy 83 éves szegényházi 
ápoltat. Vasárnap délelőtt a Nyár-utca cs a 
Pozsonyi-ut sarkán, egy arra haladó villamos 
elütötte Hatcsek Lajos 83 éves szegényházi ápol
tat. Az újpesti mentők a szerencsétlen öreg cm* 
bort a helyszínen nyújtott első segély után a 
Szegényházba szállították, az újpesti rendőrség 
pedig a gózolás ügyében megindította a nyomo
zást.

— Gázmérgezéstől meghalt egy százados 
felesége. Vasárnap este a Fény-utca 4. sz. 
házban lévő lakásának konyhájában holtan 
találták Farkas Gyula százados harminc
nyolc éves feleségét. Környezete sze
rint az uriasszony valószínűleg leült pi
henni ti konyhában, elaludt és a véletlenül 
nyitvafelejteft gázcsapon kitóduló gáz meg
ölte. A rendőrség megindította a vizsgálatot 
annak megállapítására, hogyan történt a 
gázmérgezés.

— Ifj. Viczián István állapota javult. Ifj. 
Viczián Istvánt szombaton Pest széntlőrincről 
alkoholmérgezésben beszállították a Pajor
szanatóriumba. Vasárnap est© érdeklődtünk a 
szanatóriumban Viczián állapota felől és azt * 
felvilágosítást kaptuk,-hogy állapota annyira ja
vult, hogy rövidesen teljesen gyógyultan hagy* 
hatja cl a szanatóriumot.

Anglo-International Ránk Ltd., London. Az 
1927. évi rendes közgyűlés az elmúlt év nyerc* 
ségét 80.4485.10 font sterling összegben állapí
totta meg és elhatározta a tiszta nyereségnek 
uj számlára való átvitelét. Az igazgatóság uj 
tagjául Sir Ottó Niemcyert, a Bank of England 
igazgatóját, választották meg.

A Nova Közlekedési és Ipari rt. mérlege. 
1.565,809.27 pengő nyereséget mulat ki, a mull 
évi 1.051.466.10 P-vcl szemben Az igazgatóság 
a folyó hó-30-ára összehívott közgyűlésnek S 
pengő (múlt évben 2 pengő) osztalék kifizeté
sét fogja javasolni.

— A világhírű Elizabetb Arden londoni sza
lonjának első asszisztensnője díjtalanul ad út
mutatást az arcápolás helyes módszeréről d. e. 
10-től d. u. 5-ig KoszteJitz parfüméria külön- 
helyiségében (Váci-u. 18). Minden pesti hőig l 
Jrdcklil ■
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H ÉTFÖ1 SPORTN. ^PLÓ
A magyar-cseh mérkőzésről szóló tudósítást lapunk élén közöljük

A Testnevelési Főiskola 
főiskolai atlétikai versenye

Az elmúlt vasárnap egyetlen atlétikai ese
ménye a Testnevelési Főiskolai Sport Club, fő
iskolai atlétikai versenye volt, amely a BBTE 
szénatéri pályáján folyt le a következő ered
ményekkel:

100 méter: 1 Pailz (BEAC) 11.4 mp. 2. Bal 
kay ll ö mp. 3. Balázs 11.7 mp.

1500 méter: 1. Magdus (MAFC) 4 p. 29.2 mp. 
3. László (BEAC) 1 p. 33.6 mp. 3. Varga 
^Magasugrás: 1. Nyíri (Testnevelési Főiskola) 

178 cm. 2. Tóth (Ludovika) 175 cm. 3. Obitz 
(BEAC) 175 cm.

110 méteres gátfutás: 1. Biró (Tt) 19.2 mp. 
2. Molnár (BEAC) 19.8 mp.

Rúdugrás: 1. Lippay (Ludovika) 330 cm. 2. 
Eötvös (TF) 300 cru. 3. Mcleghegyi (BEAC)

Sulydnbás: 1. Kovács (BEAC) 1228 cm. 2 
Tóth (MAFC) '200 cm. 3. Balogh (MAFC).

Diszkoszvetés: 1. Gyöngyösi (TF) 3637 cm 
2. Balogh (MAFC) 3M3 cm. 3. Koch (TF) 3476 
cm.

Gerely vetés. 1. Balázs (MAFC) 4526 cm. 2 
Mester (TF^ 4500 cm. 3 Gyöngyösi (TF).

400 méter: 1. Farkas (BEAC) 56 mp. 2 
Krisztián (TF) 56.8 mp. 3. Kétszery (BEAC).

Hármasugrás: 1. Kovács (TF) 1262 cm. 2. 
Joney (Ludovika) 1255 cm. 3. Hegyi (MAFC) 
1245 cm.  

Prága csak az utolsó percben tudta maga alá 
gyűrni második garnitúránkat

Prága—Budapest 4:3 félidő 1:1
Prága, április 22.

64 Hétfői Napló tud. telefonjclentése.)
Amig a válogatott csapatunk Budapesten vívta 

úlet-halálharcát a cseh válogatott csapattal, ad
dig második garnitúránk vasárnap Prágában 
vendégszerepelt, ahol ugyancsak Prága városá
nak második legjobb csapatával mérte össze 
erejét. A mérkőzés a fiatal játékosokkal föl- 
frissített prágai csapat minimális győzelmét 
hozta ugyan, de a mieink végig egyenrangú 
ellenfelei voltak az idegen környezetben is a 
cseh csapatnak és 3:3 arányban állott a mér
kőzés, amikor a csehek az utolsóelőtti percben 
megszerezték a győzelmet. A Sparta-pályán 
14.000 főnyi közönség előtt a mérkőzést Braun 
bécsi bírónak kellett volna levezetni, aki azon
ban nem érkezett a helyszínre és ezért egy vé
letlenül, Prágában tartózkodó tőrök futballbirót 
kértek fel a mérkőzés levezetésére.

A játék első perceiben a magyar csapat

Kautzky révén megszerzi a vezetést és minteg? 
negyedórán keresztül hatalmas ostrom alá vesz 
Staplik kapuját. Az első valamirevaló cseh tá
madás a 20. percben már eredménnyel jár és 
sikerül a cseheknek a kiegyenlítő gólt megsze 
rezni. A magyar fedezetsor most visszaesik és a 
prágaiak veszik át a játék irányítását és bár 
végig fölényben vannak, nem sikerül nekik 3z 
eredményen változtatni.

Helycsere után folytatódik a prágai csapat 
fölénye. A 10 percben a csehek szerzik meg a 
vezetést és a magyar csapat csak elkeseredett 
küzdelem után tud a 35. percben P. Szabó ré
vén kiegyenlíteni A kiegyenlítő gólt ismét 
prágai támadások követik, a 32. percben Prága 
ismét megszerzi a vezetést, azonban egy perccel 
később Szcdlacsek újból kiegyenlít. Már-már 
úgy látszik, bogy a mérkőzés döntetlenül fog 
végződni, amikor az utolsóelőtti percben Patek 
áttöri a magyar védelmet és a győzelmet jelentő 
gólt rúgja.

7“ ’állaiat kerékpáros gynrsküldönB w/ Cökkel mindent punto-
■ 0 W elintéz. Hívószámok ;
JBL^ .■L J. 430 60, ba ez foglalt, ak

kor kérje T. S88 87-

"Válogatott csapatunk harmadik garnitúrája 
fölényesen győzött Szabadkán

Budapest - Szabadka 3:0 (1:0)

Széchy Ferkét lerúgták 
a kisdiákok válogatott 

mérkőzésén
Sebét a Szent István-kórházban 
kötözték be — Reálisták—Gim- 

názisiák i:0 (0:0)
A futball szövetség a magyar-cseh válogatott 

mérkőzés előtt ismét a kisdiákokat állította 
csatasorba. A közönség szeretettel buzdította az 
apróságokat, akik lelkes játékukkal ki is ér
demelték a tapsokat.

A mérkőzéseit -i reálisták .bizonyultak jobb
nak és « gól nélkül végződött félidő utón meg-' 
érdemelten szerezték meg a győzelmet. Az 
egyetlen gólt kornerból szerezte meg a kis Bilin, 
a tisztviselőtelepi gimnázium negyedikes diákja.

A reálistáknál n kapus posztján, Széchy 
Fcrkö, a kis moziszinész, a tavaszmezőutcai 
gimnázium diákja állott. A színpadról és vá
szonról jól ismert apró művész a meccs után 
ünnepelte volna 10 éves jubileumát a Salamon- 
kabaréban. Az ünneplésből azonban nem lett 
semmi, mert Széchynek úgy a kezébe rúgtak, 
hogy 3—4 centimé ternyire {elrepedt a bőr. 
Györy Ernő dr. részesítette a kis művészt első 
segélyben. Széchy Ferkó ezután a Szent István- 
kórházba ment, ahol sebét bevarrták.

Szabadka, április 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn- 

tése.) Budapest: Beneda — Kővágó, Scnkei I. — 
Remmer, Volentik. Wilhelm II. — Jekl, Auer, 
Konyor, Bihámi, Himmer.

Szabadka: Siflis — Beleszlin, Hold — Kopi- 
lovics, Weiss, Eördögh — Inotav, Kikics, Ko
vács, Horvát, Slezák.

A háború utáni harmadik Budapest—Sza
badka városközi mérkőzésen nívós, gyönyörű 
küzdelem után fölényesen győzött Budapest 
csapata, amely a rekordszámú szabadkai kö
zönségnek tökéletes fulballjátékot mutatott be.

Budapest csapatában elsősorban a csatársor 
nagyszerű játékát kell kiemelni. Különösen 
nagyvonalú játékot mutatott a csatársor irányí
tója, Konyor, aki a belsőkkel való összjáték 
mellett a szélsőket is jól foglalkoztatta és 
amellett a lövésekről sem feledkezett meg. Ki
tünően játszott Bihámi i» és Áufr. A.- halfsor 
játékából a, második- UHdŐhén. beMlt .Katmár 
teljesítménye emelkedőit .ki. Vplentik kiiunpen 
osztogatta a labdát és az ellenfél támadásait 
sikerrel akadályozta meg. A halfsor leggyengébb 
tagja Remmer volt, aki nagy indiszj^onáltsággal 
küzdött. A közvetlen védelemben elsősorban 
Kővágó játéka érdemel dicséretet, aki kitűnő 
rugótechnikájával, gyorsaságával és erélyes 
belemenéseiVel legtöbbször csirájában fojtotta 
cl az ellenfél akcióinak kibontakozását. A má-

sik hátvéd, Scnkei T. már gyengébb játékot mu
tatott. Néha-néha kicsillnnl ugyan tudása, de 
általában véve nem tudta megakadályozni a 
szabadkai jobbszárny lendületes támadásait 
Bcncda, kevés dolgát jól végezte, volt egy gyö
nyörű védése is, amelynél sajnos megsérült.

A szabadkai csapat játékosai közül a kapus 
Siflis iátéka vált ki, aki katasztrófád gól- 
aránytí győzelemtől mentette meg csapatát. Jól 
játszóit a két beik is, teljesen csődöt mondott 
azonban a halfsor, inig a csatársorban a jobb
szárny gyakran volt veszélyes a magynr kapura 
nézve.

Budapest kezd és azonnal támad. Az ötödik 
percben Konyor gyönyörű lapos szőktctésévcl 
Auer kiugrik, de lövése emberbe megy. Nagy 
budapesti fölény alakul ki, amelyből a szabad
kai csapat csak néha tud kiszabdulni. A Il ik 
pere, Hjmmer komorét Auer laposan lövi, a 
szabadkai, kapus kiejti és a résen illő Bihámi 
-a hálóba helyezi............... ...

A második félidő elején b szabadkai csapat 
van offenzivában, majd ismét Budapest veszi 
át a vezetést. A tizennyolcadik percben u buda
pesti jobboldal támad, Bihámi és Konyor össz- 
játckából az utóbbi balsarokba gyönyörű gólt 
lő. A huszonnegyedik percben Auer kiadását 
Wilheim éles szögből védhetetlcnűl a hálóba 
helyezi.

Vasárnap, Hungária-uti pálya 5 órakor

Hungfiria-Nemzeti
előtte 3 órakor

Ferancvaros-Aiuia
1. lli.tHl mórkS^ml,

A Bástya legyőzte a Bocskayt
Szeged, április 22.

M Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tésc). A Vidéki Kupáért mérkőzött vasárnap 
Szegeden a Bástya és a Bocskay. Az első fél
időben a BocSkay kitűnő játékot produkált, de 
u Bástya sikerrel állott ellent a debreceni csa
pat rohamainak. Gól nélkül végződött félidő 
után a Bástya lábrakapott és a 26. percben 
Schwartz fejesét Farkas a hálóba ejtette. Ezzel 
az egyetlen góllal cl is dőlt a mérkőzés.

A Fővárosinak négy játékosa le
maradt a vonatról és a Csaba 

10:0 (3:0) arányban győzött
B*ké.c>obu, iprlli. 22.

64 Hétjői Napló tudósítójának telefonjelen
tése). Az elmaradt Csaba—Fővárosi mérkőzést 
Békéscsabára tűzték ki. A Fővárosi vasárnap a 
gyorsvonattal indult el Budapestről. Szolnokon 
négy játékos megszomjazott és a vasúti ven
déglőbe ment sörözni. A vonat közben elindult 
és a Fővárosi négy játékosa nélkül érkezett 
meg Csabára, ahol 10:0 (0:3) arányú vereséget 
szenvedett

Kiengedte kezéből a győzelmet a végig jobb 
futballt játszó budapesti amatőr válogatott csapat 

Budapest—Pozsony 2:2 (1:0)
fedezetsorban egyedül Culik játéka kelteit 
csodálatot. Holly kapus elég jól védett, a 
gólokról neui tehet.

Két félidőn keresztül ostromolták a magyar 
csatárok a pozsonyiak kapuját, hallatlanul 
gyönge eredménnyel. Magyar fölény nyitotta 
meg a mérkőzést és már a harmadik perc 
gyümölcsöt érlelt a budapesti aipatőröknek. 
Kálix lendülettel lefut, nagyszerű beadását 
Reinhardt éles szögbeu a belső kapufára 
lövi, ahonnan u labda merőlegesen a hálóba 
pattan. (1:0). A budapesti csapat változatla
nul támad, de hasztalan. Csak a negyvenhar
madik perc hozna eredményt. Szűcs II. ké
nyelmesen lefut, távolról irányított lövése 
hálót ér ugyan, de a biró Sebes ofszájdja 
miatt nem adja meg a gólt.

Változatlan u helyzet a második félidőben 
is. A pozsonyiak most mái- Priboj nélkül és 
a helyére boólll Mayer TII-mal intézik szór
ványosan támadásaikat, látható eredmény 
nélkül. A harmincadik percben egy erőtel
jes budapesli ostrom ulán Reinhardt közeli 
lövéssel megszerzi u második gólt. (2:0). 
Most a pozsonyiak offenzív akciói hoznak 
egy kis változatosságot. A 34-ik percben 
Bulla áttöri a védelmet és fél in aga 5 labdája 
tiz lépésről Scbönfelder hálójába jut. (2:1). 
A 42-ik percben Sorai villámgyorsan lefut. 
Majdnem a kornervonalról indít éles lövési, 
Mészáros közbeveti magát, de 11 labdát még 
jobban besegíti a halóba (2:2).

A mérkőzést jól vezette u jugoszláviai 
fíabic.

Az egykori koronázó város futballkulturája 
ezúttal hatodszor ütközött meg a budapesti 
válogatott ama tőrcsapattal. Az eddigi mér
kőzések alapján élvezetes sporteseménynek 
ígérkezett ez a mérkőzés, ám a közönséget 
csalódás érte. Már régen nem láttunk ilyen 
alacsony színvonalú mérkőzést. A magyar 
csapatnak csak a védelme volt majdnem tö
kéletes, mig a csatársor gyatra játékot produ
kált. Egyedül Helnhardttól láttunk igazi csa
tár játékot, mig a támadás többi tagjai, külö
nösen Stcincr és Sebes hihetetlenül gyöngén 
szerepeltek. A fedezetsorban Elbogcn és 
Szrlcs //. pompásan látták el feladatukat, de 
de Bobrik is megfelelt. A közvetlen védelem
ben Scbönfelder kapus és Soponyai játéka 
tetszett, annál gyöngébb volt azonban a sé
rült Mészáros, akinek lelkén szárad a po
zsonyiak második gólja.

De nem voltunk túlságosan elragadtatva 
pozsonyi vendégeinktől sem. Hiába rohamo-
zott a nagyszerű c» híres Priboj és Bulla, 
társaik sehogy sem tudták őket megérteni. 
A balszerencse is melléjük szegődött.balszerencse is melléjük szegődött.

Prlboj be első félidő végén, mikor Jobb 
szélsőjének féimagas centerét fejelni 
akarta, Elbogennel összeütközött és a 
nagyszerű veterán csatár eszméletlenül 

terült a földön.

A kihívott mentők a Szent István-kórházba 
szántották, ahol három-négy centiméter 
nagyságú sebét bevarrták és bekötözték. A

Amatőr tenniszezőink vasárnap 
3:1-re vezetnek a profik ellen

A folsőroargitszigeti diszpályán vasárnap 
’olytatták az első magyar amatőr professziona
lista tenniszmérkózést. Takács vereséget szen
vedett Schmidt Ferenctől, mig a Kehrling— 
Péteri dr-kettős a Schmidt ftuérek fölött aratott 
yőzelmet. A vasárnapi eredményeket itt adjuk:
Schmidt Ferenc—Takáts 6.?, 6:3, 6:4, Keh

iing, Péteri dr.—Schmidt-fivérek 3:6. 7:5, 6:4, 
6:2.

Vasárnapig 3:1-re áll a mérkőzés, amelynek 
egyetlen hátralévő játéka a Kehrling-Schmidt 
Jltó-ütközet, ma kerül lejátszásra.

Vasárnapi sporthírek
i Albrecht királyi herceg u rákospalotai cser

kész-versenyen. A rákospalotai cserkészcsapa 
tok táborozással és versenyekkel egybekötött 
nagyszabású cserkésznapot rendeztek vasárnap 
a rákospalotai Széchcnyl-tcren A csapatok már 
kora hajnalban táborba szállottak, majd dél
előtt 11 órakor Wagner Manó kormányfőtaná- 
esős, a helyi cserkészbizoltság elnöke, ünnepi 
beszco kíséretében megnyitotta a tábort. Ez
után megkezdődtek a különböző cserkészmun
kák, a táborépttés és a főzés. Délután meglá
togatta a tábort Albrecht királyi herceg, a cser
kész-nagytanács elnöke és Schandl Károly ny. 
államtitkár, az OKH vezérigazgatója, a X. cser 
készkerület fővédnöke, feleségével. A Cserkész 
Szövetséget Hermann Győző, a szövetség fő- 
elnöke és Molnár Frigyes főtitkár képviselték. 
Ar érkező notabilitásokat Cserba Elemér pol
gármester, Arky Zoltán a kerület ügyvezető el
nöke és Juhász József, a kerület titkára fogad
lak. A délutáni cserkészversenyek változatosak." 
voltak; gyors sátorverésben, első segélynyújtás
ban. tassz ózásban, gyors tűzrakás- és kenyér
sütésben, szerkocsioersengben és különféle cser
készjátékokban gyönyörködött a nagy számban 
összcseregleff közönség. A jól sikerült cserkész
napot tábortűz fejezte be.

X Ausztria válogatott hokki csapata legyőzte 
Csehszlováklát. Vasárnap ját.-zották le Becs
ben u Práter pályán a két nemzet válogatott 
csapatainak hokki mérkőzését, amelyet Ausz
tria 1:0 (1:0) arányban nyert meg.

X Kanizsa legyőzte, a Sobáriát. A Sabária 
tartalékos csapata vasárnap Kanizsán mérte 
össze erejét a második B. liga vezető csapatá
val. A mérkőzést 1:1 arányban végződött félidő 
uláji; a Kanizsa 2:f-rc nyerte meg Farkas cs 
Ember góljaival. A Sabariának KoOdcs volt a 
góllövője,

X Jugoszláviában megkezdték a Középeuró- 
pui Kupa mérkőzései!. Az első fordulóbaji a 
Gradjanski 5:l-rc győzte le a Jugoszláviát, 
inig a Beogradski—HASK mérkőzés uz előbbi
nek 2:0 arányú győzelmét hozta.

X A Középin agyarországi Alszövctség nyert 
további játék) " • • -
váhbl
Eszakiuagyarországi Al.-zövetség sáloga 
kemény küzdelemben 3:2 *1:2) arányin 
győzte. : '
ben volt és vezetett is, szünet ____ _______
visszaesett és Középmagyarország fólényas já
ték után a maga javáru ....................
zést. A győztes csapat 
Vass, a vesztes csapat 
Mayer rúgták.

X A Turul fölényes 
K« ......................  * ’

Középmagyarországi Alszlivétség nyert 
játckjogoMiltságoi a űréit r-serleg to- 
üzdelmciben, miután vasárnap az 

válogatottjait 
_____ _ ... aránybaji le- 

Az első félidőben ószak nagy fölény- 
után azonban

döntötta cl a mérkŐ- 
góljait Horváth II. és 
góljait pedig Kiss és

.. ____ . győzelmet aratott a
itb fölött. Turul—Kossuth 4 0 (3:0) A 

mérkőzést, amely u második profiliga egyetlen 
sasárnapi eseménye volt, a Turul fölényesen 
nyerte. A gólokat Sefcsik és Vacak rugták-

X A Vívó és Atlétikai Klub kizárásos verse
nye. Az eredmények a következők: 1—2- Raj- 
csányi (Wesselényi Vjvó Klub) és Gabos (VÁC) 
8—8 győzelemmel, 3. Barta (RAG) 7 győzelem
mel, 4- Hesh (MAC) 6 győzelemmel, 5 Fiala 
(MAC) 4 győzelemmel, 6. Fehér dr. (MAC) 4 
győzd emmcl, 7. Schileder (MAC) 3 győzelem
mel, 8. Banga (MAC) 2 győzelemmel, 9. Hajós 
(BSE) 2 győzelemmel, 10. Szigeti (MTK) 1 győ
zelemmel.

X A válogatott vlzlpóló keret vasárnapi 
Iréningpartnerc az FTC csapnia volt, amelyet 
4:2. 7.2 (3:2) arányban legyőzött

X A gumicsónakok premierje Budapesten. 
Nagy feltűnést keltett Budapesten és igen sok 
nézője akadt annak a kis csoportnak, amely 
vasárnap délben vonult le u Dunán Körülbelül 
tizenöl-husz zászlókkal feldíszített gumicsónak 
evezett keresztül Budapesten, a főváros olasz 
vendégei is a kirándulóhajóról nézték a mene
tet és nagy lelkesedéssé) üdvözölték a kis cso
portot. A Magyar Szabadevezősök Egyesülete 
kezdeményezésére rendezte meg ezen túráját uz 
egyesület kötelékébe tartozó Kenu és Fallboot 
szakosztály Bartók Béla elnök, takarékpénztári 
vezérigazguló vezetésével.

Rozgonyi György dr. nyerte a Hősök tőrversenyét
Vitéz Terstyínszky Ödön nem Indult

Hatalmas érdeklődés mellett bonyolították le 
vasárnap a Műegyetem aulájában az olympiai 
tőr-próbaversenyt. Vitéz Terslyánszky Ödön 
mint ismeretes,el foglaltsága miatt távol maradt 
a küzdelemtől, a nagyszabású verseny azonban 
igy is elejétől végig rendkívül nívós és izgalmas 
solt. A hősök lőrveraenyét Rozgonyi György 
dr., a Vén Fiuk kitűnő törvivója nyerte Ter- 
styánszky távollétében hat győzelemmel Schen-

ker előtt. A helyezési sorrend a kővetkező; 
Rozgonyi (Vén Fink) 0 győzelemmel. 
Schcnker (Tiszti Vívó Klub) I győzelemmel 
Pillér (MAC) 4 győzelemmel. 
Rády (MAC) 4 győzelemmel. 
Tóth Péter (MAC) 4 győzelemmel.
Hajdú 3 győzelemmel 

Kontra (Tiszti VC) 1 győzelemmel
Bogén (Tiszti VC) 0 győzelemmel,

1.
2.
3.
4.

(>.
7.
8.

LEGOLCSÓBB

Kárpltosóru, vas- 
és rézbutorgyára

ÚICHNER JÁNOS
BMaptr, Erudiisi Mi ül 20.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
LÓSPORT

Budapesti lóversenyek
Rádió nyerte nagy meglepetésre az Áprilisi 

hendikepet.
A válogatott magyar-cseh tutballmérkőzéa 

erős konkurenciája nem látszott meg a ver
senytéren. hol mind ti három helyen élénk volt 
az érdeklődés. A sport váratlanul ollanyhult, 
amire magyarázatot csak a Veresegyházi díjban 
ad Randi II. kimagasló sánsza, a többi futam 
megcsappant mezőnye kellemetlen meglepetés
ként hatott. Az Áprilisi hendikep, melyet szo
katlanul erő*, várakozás előzött meg, sokat vesz
tett érdekességéből, az idén ina: kétszer is 
könnyű győztes Feneegye távolmaradásával. A 
fogadók nem tudtak favoritra találni, amit élén
ken igazol Miette. Piruettc és Sára egyformán 
két és félszeres oddsza. A bizonytalanságra a 
verseny eredménye szerint megvolt az ok. Győ
zőit ugyanis a hatos mezőny legszélsőbb aut- 
szájdcrc, Rádió, melynek sikerét a totalizatőr 
több, mint tizenkétszeres kvótával honorálta. 
Sibrik Sűndorné lelivérje győzelmét Csúfénak, 
Sára lovasának köszönheti, aki szerencsétlenül 
lovagolta a nyakhosszal másodiknak helyezett 
Sárát Hasonló cllovaglás juttatta Szinusznak 
a nyeretlenek versenyében az első dijat. Itt 
Ipfcrno lovusa szolgait rá a dorgálásra. Tandi 
az idén még rakoncátlanabbnak Ígérkezik, 
mint amilyen eddig volt. A Veresegyházi díj 
startja előtt csekély 5 kilométert szaladt he 
versenytempóban, a második dijat azonban 
érthetően mégis megszerezte gazdájának. Rit
kán előforduló eset adódott elő az 1300 méteres 
hendikepben, melynek finise után az igazgató 
"ííg a másodiknak beérkezett Cserhátot keresz
tezés miatt hivatalból diszkvaliflkálta s a má
sodik helyre Dacapo és Janicsár között holt
versenyt állapított meg.

A részletes eredmény a következő:
I. futam: 1. Sinus: (3) Blaskovits, 2. Inferno 

(3) Kaczión). 3. Ealon Rock (12) Tuss. F. in 
Prédikáló (16) Dózsái. Pandúr (10) Csula, Divo 
(1 •/«) Balog, Nur für mich (6) Szenté. Nyak
hosszal nyerve, •/< hosszal harmadik. 10:45, 17 
17. 25. Prédikáló húsz hosszat veszteti az indí
tásnál. Inferno vezet, Divo és Szinusz előtt, a 
táv ülőit Divo verve van. Szinusz a korlátnál 
utat talál és küzdelem után nyer Inferno ellen 
Divo rossz negyedik. — II futam: I. Bandi 11. 
(2 reá) Szálló L. L. II.. 2. Tandi (l’/t) Gulyás 
Számtalan hosszal nyerve. 10:10. Az első starl- 
kisérlelnéí Tandi elviszi lovasát, lovasa Gulya; 
nem bírja visszafogni lovát és az egész pályán 
Itörülviszi, úgy, hogy Tandi legulább 5 kilómé 
tért fut be, nagynehezen aztán starthoz áll. de 
természetesen semmi szerepe sincs a versenyben. 
Bandi II. feltartva 20 hosszai nyer. - III. fu
tam: 1. Rádió (6) Kaszián. 2. Sára (2)4) Csula. 
3. Tatrang (3) Bözödi. F. in. De bizony (6) 
Gutái, Miette (2*/4) Gulyás. Pironettc (2‘/») 
Esch. Nyakhosszal nyerve, 2 hosszal harmadik. 
10:123, 38, 21. De bizony, majd Sára vezet, Pi- 
ronette. előtt, kivül Tatrang, amely mint rende
sen, lassan kezd. Sára már biztos győzőnek 
látszik, amikor a cél előtt 50 méterrel a korlát 
mellett utat kap Rádió és küzdelem után nyak
hosszal nyer. IV. futam: 1. Mimosa (1 ’/») Ba
log, 2. Da Capo (5) Morvát és Janicsár (4) 
BÖzÖdt F. m. Mldas (20) Tuss. O. M. (10) 
Szabó, Cserhát (3) (disqun. 2) Cstua, Katalin 
18) Szenté, Montann (ft) Encián. 2’/» hosszal 
nyerve, holtverseny a második helyen. 10:33, 14. 
24. 16 Janicsár vezet a távig, itt elkészül ere
jével, Mimosa kerül az éhe és küzdelem illán 
nyer Cserhat ellen. Cserhátot hivatalból disz- 
qunliflkállák keresztezés miatt, igy második 
holtversenyben Janicsár és Da Capo lesz. V. 
futam: 1. Bedley {*/i0 reá)) Esch, 2. Kacagó 
14) Szűcs), 3. Kardos (1*4) Gutái Nynkhosszal 
nyerve, 10 hosszal harmadik 10:18. Kacagó ve
zet egész, utón, a táv után Bedley erős táma
dást intéz ellene és pont a célban, Esch bravú
ros lovaglásával, nyakhosszal győz. Kardos, 
mint az összes Pcjaoscvich-lovak, teljesen 
forma alatt futott. — VI. futam: I. Pelcas 
(1’A) Balog, 2. Kérdőjel (3) Szűcs, <3. Ez az 
(pari) Esch. F. m. Bandavezér (4) Csula. 1’/t 
hosszal nyerve, nynkhosszal harmadik. 10:29. 
J’eJeas egész utón vezet, Ez az a távnál láma 
dásl intér a vezető ellen, de végül még a máso
dik helyről is leszorul, Polcasz másfél hosszal 
könnyen nyer.

Bécsi lóversenyek

Maoyar tenyésztésű lovak diadala Becsben
Scliönbrunn nyerte ■ Marchfeldi dijat.

Magyar tenyésztésű lovak diadala volt a teg
napi bécsi versenynap. Nemcsak a nap főver- 
•enyét nyerte magyar lő, Schönbrunn, hnnein 

nap többi versenyében is magyar lovak vé
geztek elöl, ugyanis i Kobewal-dijnl Clrigare 
XV/, u Hictzingi-dijat Roló, a Háromévesek 
handicapját Lackó, nr. Eladók handicapjót
Hop Tay ,u nap utolsó futamát pedig Rázd le 

nyerte. Schönbrunn és (Urlgare XVI magyar 
tulajdonosok sziliéiben nyerlek, mig Káló, 
f-ackó, Hop-Tay é» Rázd le jelenleg osztrák 
színekben futnék \ i észlelés eredmény a kö
vetkező:

I, futam: 1 Ulrifiirt XVI < A Marliiifk .. 
(1*h) lnku<' II ' n Mikin, Samum, Slfitfi 
lulom. 1 Bitó tl'.l Altman Workman ( 
’X •; Ntnwöd. lírHM. E«|»e. Itt. futam. 
<:1H) snailti 2. Ki-mprlnt (* •' -
l*u*rtabtnya, KlMmoMim. - l, IU)«ni: •. n 
(1H) WUlbul. 2 TrAumn (2) Uk*c» II F. 
vu» Pergői, l-rrmm- . v futam: I 
(1’4) SttalUz. 2 lleullnu <A ltojik ; .„.
lx>b(U. .lollv JiAei, | lm, ,jr l.r, •" ,
liffirxllár II '2 reat Ft. .>. Anett.- (4t S
V m. Qlnl. Kui > \|t futam 1 lUrd le
ifflK.’j: ‘X;1 r.1,1

2. PclUú.iv 
l<h II. 

...............J'Vtt 

<2 tcá) StIUgyi. F. m: 
IV futam: 1. SeHnknmn 

2) lakán II F. m.: Far- 
’’ lutam: t. Hop-Tay 

T. m.: Fortén.-. 
- VI futam l 

‘.................... Sándor>. ...... ,r <pari) 
:i. Mliambra II.

Anno Sanlo, Un«m
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4- moíorKeríKpar, motorcsónak ás autatika 4

A Renault-kocsik fényes győzelmet arattak 
a 700 'km-es marokkói Grand Prix-n

óraátlag sebességgel futottak az uj Vivasix- 
Renaulték megépítették az első modem 

szaharai expediciós autót
Marokkó, április 21.

f.4 Hétfői Npló alkalmi tudósítójától.) 
Nemcsak az illeni politikai és társadalmi 
körök előkelő tagjainak, hanem a Marokkó 
bán időző európaiak, nemzetközi turisták, 
autóversenyzők és magasrangu európai ka
tonai személyek általános érdeklődése kö
zepette futották le a 700 kilóméteres ma
rokkói Grand Prix-t. Az európai viszonylat
ban is első helyen álló autóversenyen

110 km-es 
kocsik —

fényes

Az induló 
harmadik

Az első

hathengeres RenauJt-gépek 
győzelmet arattak.

három Vivasii első, 
sportkategóriában lett 
győztes 110 kilóméteres óra

átlagsebességgel

második (0 perccel, a harmadik

második, 
győztes.

győzött, a
l i perccel mögötte maradt az elsőnek. Két 

| Monasix is résztvett a versenyen. Az első,

második 1500 köbcentis kategóriában in
dultak.

Az első Monasix 02 kilóméteres óra
átlaggal győzött, 

a második hat perccel mögötte maradva, 
futotta le a versenyt.

A Grand Prii győzelme alkalmával a ki
tünően bevált uj

Vivasix próbája is teljes eredménnyel,
110 kilómétcr óraátlaggal koszoruztu 

meg a gyár teljes győzelmét.
Itt kell beszámolnom arról az újabb szen

zációról, amelynek hire most terjedt el és 
amely szerint a Renault-gyár áldozatot és 
fáradtságot nem kiír 'Ive esztendőkig tartó 
kísérletezés után megkonstruálta a: első, u 
Szahara átkelésére alkalmas végtelen 
talpas autóját.

Tíz személy befogadására alkalmas 
expedíció autója, 

amely magában foglal jo ax expedíció 
den felszerelését, műszerét és az esetleges 
javításra szükséges szerszámokat, azonkívül 
magával visz 400 liter tartaiékbenzint, 
amely kétségtelenül elég lesz a szaharai át
keléshez. W. Ch. G.

lánc-

az

min-

' .   n- ■ —■ -
sagot az a körülmény, hogy az idei szezonban 
nz Andrássy-uti Pneumatik Árusító Rt. több 
mint harminc, kocsit adott cl. A gépek kitűnő 
iiccelleráló képessege, abszolút üzembiztonsága 
és teljesítményével szemben az úgyszólván je
lentéktelen üzemfogyasztása predesztinálja 
erre a sikerre és ugylátszik a pesti autokedve- 
lők meglehetősen hamar fel is ismerték az 
NSU autók előnyeit, mert minden autovevő 
elsősorban is az VSfZ-k ulán érdeklődik és — 
valljuk be őszintén — majdnem minden ér
deklődésből komoly üzlet lesz.

)( A Csermely úrvezető Iskola a nagyszámú 
hallgatóságra való tekintetei a jövő hét elejé
től külön hölgykurztist vezet be, amelyre már 
ezideig is rendkívül sok aspiráns jelentkezett j 
A hölgykurzuson képviselve lesz az előkelő

pesti társadalom számos tagja, azonkívül 
gyón sok ismert színésznő is benevezett már, 
akik rövidesen az autotulajdonosok boldog tá
borába lépnek.

)( Az Onel-gyúr világiirha jója — mint la
punk multheli számában jelentettük — ál- 

•’os szc- z'-ciót keltett úgy a motor, mint 
az erotechnika terén. Pogány Béla dr. egye
temi tanár, a kitűnő fizikusnak lapunk 

. áh.jain napvilágot látott szenzációs nyi
latkozatai után levelek százával árasztják 
el az Ope/-gyár vezetőségét, valamint a bu
dapesti Velői autókereskedelmi rt. igazga
tóját, Kellner Hugót .amelyekben érdeklőd
tek a jövő század közlekedése iránt

RENAULT 
mezőgazdasági 

és 

vontató traktorok
KEIJ1AX

VUrUsmarty-tér 8.

)( A budapest—eszéki országút javítása. Az 
llanii építészeti hivatal arról értesítette a 

VAMCot, hogy a budapest—-eszéki állami közút 
10—112 km. paksi (Tolnamegye) átkelési sza- 
aszán az autoközlckedcs mintegy két hónapig 
zonyos nehézségekkel jár, miután a szakasz 

tépités alatt áll ,s igy a forgalom helyenként 
kevésbé fentartott és részben kövezetlen oldal 
"lakra terptfetik.

NSU
250 cm , 500 cm* 1 és 2 hengeres 

motorkerékpárok 
Élettartamuk IS-20 év

PNEUMATIK ÁRVNITÓ R. T.
Andrássv-ut 27. Telefon: T. 134 - 78.

lidori rfiniicalárol roroctlni iiuvKi icpfisciui ci icicsuni

Kcdvcsö fizetést teltételek.

RúKa ős Tsa 
automobil rt. Központ:

VIM Aréna-ut 67. szánt
Telelőn : L. 806 - 09, L. 916-17 
Városi mintaterem:

VI., Nagymezőin. 19.
Telelőn: T. 180 - 50.

I DDIirDAT1 PtUbfcO 1
Kérje az 5. számú prospektust

GOODRICHPNEU

A szakflrtOK

Autó úrvezető szakiskola *
Csermely Károly Teréz-kUrnt 12

felvétel egész nap A stcrkentéséit is kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ 
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