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Kun Béla DUnkOsdre tervezte 
a kommunista lázadást magyarországon
Lefoglalták Kun Béla levelét, amelyben Összehívta a magyar kommu
nisták értekezletét - Nyolc hét múlva akartak rohamra indulni 
tttagyarerszég ellen - Fejveszetten menekülnek Bécsböl a magyar 

emigráns kommunista vezérek
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Moszkva Kun Béla kiadatását követeli Ausztriától
Kun Béla újból való felbukkanása általános 

megdöbbenést keltett Európaszerte, különösen 
Közép-Európában, mert az eddigiekből nyilván
valónak látszik, hogy Moszkva messzire nyúló 
kezei újra a felforgatás és a lázadás zászlóit 
akarták kitűzni. Magyarországnak kétszeres 
oka van szigorúan elbírálni Moszkva sötét ter
veit. Mi már keserű izü kóstolót kaptunk a 
proletárdiktatúrából. így joggal érthető, hogy 
a gyászos emlékű tanácsköztársaság spiritusz
rektorának a határon való feltűnése ijedelmet 
vált ki nálunk, annál inkább is, mert most már 
kétségbevonhatatlan, hogy az egykori külügyi 
népbiztos Magyarországon keresztül akarta 
lángbabörftani a környező államokat és ennek 
elsősorban megint csak mi ittuk volna meg a 
levét. Ebben a pillanatban Kun Béla a bécsi 
fogházban ül, a többi a bíróságok dolga, azon
ban Magyarországon senki sem akad, akinek 
nem az volna a meggyőződése, hogy Kun Bé
lának régebben elkövetett bűnei miatt a ma
gyar biróság előtt kellene felelnie. Az Európa- 
werte szenzációt keltő legújabb részleteiről a 
'Hétfői Napló alábbi tudósítása számol be:

Megmozdult az intarnacionale
Kowno, április 29.

(Tel. 'Unión). Moszkvából jelentik: Az 
Izvcsztia és a Pravda Kun Béla bécsi el-

magyar Kommunista pünkösd Becsben
Bécs, április 29.

(A Hétfői Napló saját tudósítójának telefon
jelentése.) A bécsi rendőrség vasárnap egész 
napon át széleskörű, erélyes nyomozást foly
tatott a Kun Béla-ügyben. A nyomozás fő
ként annak a megállapítására irányult, mi 
volt tulajdonképpen Kun Béla bécsi tartózko
dásának célja. A rendőrség teljesen elzár
kózik minden híradás elől, bár nemcsak a 
bécsi újságírók, hanem a külföldi sajtószindi
kátus tagjai is élénken érdeklődnek a nyomo
zás minden egyes fázisa iránt. A Hétfői Napló 
bécsi munkatársa ma délben a rendőrség 
egyik magasrangu tisztviselőjének, aki részt 
vesz a Kun Béla-ügy nyomozásában, infor
mációja szerint a bécsi rendőrség vasárnap 
délre határozottan megállapította, hogy

Kun Béla legelső cálja egy magyar kom
munista nap rendezése volt.

Erre a kommunista napra már nagy elő
készületeket tettek a magyar kommunizmus 
bécsi emigránsai. Előkészületek történtek 
arra nézve is, hogy erre a napra, amelyet 
pünkösd hetére terveztek,

Moszkvából la lejöjjenek pártvezérek, 
akik megfelelő agitációt akartak Bécsben ki
fejteni a szovjet érdekében.

nyolc hőt mulua aKart&K magKazdanl a maggarország elleni 
rohamot

Béct, április 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az osztrák közvélemény érdeklő
désének előterében ma is változatlanul Kun 
Béla letartóztaása állt. Most már ahatósá- 
gok dolga annak a megállapítása, hogy mi
óta időzik Bécsben a volt magyar népbiztos, 
hányszor volt előzőén már Bécsben és fő
képen azt, hogy mi volt mostani bécsi tar
tózkodásának a tulajdonképeni célja. A 
nyomozást a hatóságok még nem fejezték 
be. mert

Kun Béla letartóztatása óta az Írásbeli 

fogatását feltűnő helyen, nagy részletes
séggel közük. A lapok tudósításai hang
súlyozzák, hogy a német és az osztrák 
proletáriátilsnak Kun Béla elfogatása el
len a legélesebben tiltakoznia kell és kö
vetelnie kell Kun Béla szabadonböcsáj- 
tását.

A kommunista internacionale ma 
éles fölhívást közöl a világ proletá- 

riátusához.
A kommunista internacionálc a felhívás 
kibocsájtásán kivül a szovjetkormányhoz 
azzal a kéréssel fordult, hogy sürgesse 
Kun Béla szabadonbocsájtását cs azonnal 
intézkedjék, hogy Kun Béla mielőbb 
visszatérhesen Oroszországba.

Vasárnap Moszkvában nagy tünteté
sek és felvonulások voltak Kun Béla 

elfogatása miatt.
A kommunista internacionálé Kun Béla 
szabadonbocsájtása érdekében a szovjet
kormány azonnal közbelépését követelte. 
A szovjetkormány egy-két napon belül 
dönt.

Amikor nyilvánosságra került, hogy a bécsi 
rendőrség Kun Béla után kutat, a rendőrség 
nyomozásáról tudomást szereztek a többi 
emigránsok is, akik Kun Bélával élénk össze
köttetésben állottak. Ezek az emigránsok, mi
helyt értesültek a nyomozás előrehaladott 
stádiumáról,

menekülésazerüen hagyták el Bécset
A Bécsböl a környékre menekült kommu

nisták között van a magyar tanásköztársaság 
több volt népbiztosa, akik ez idő szerint még 
Bécsben tartózkodnak. Kun Béla elfogatása 
nagy riadalmat keltett a kommunista emig
ránsok körében, akik most teljesen bizony
talanul néznek a jövő elé.

Dr. Rosenfeld Valentin, a hírneves bécsi 
kriminalista, akit Kun Béla védelmére kért 
fel, ma délelőtt jelentkezett az illetékes ható
ságoknál és védencével való beszélgetésre kért 
engedélyt. Az ügyészség elnöke vasárnap 
délben fogadta dr. Rosenfeld Valentint ebben 
az ügyben és végül

megadta a krimlnallstának az engedélyt 
a Kun Bélával való beszélgetésre.

Dr. Rosenfeld Valentin hétfőn délelőtt 0 
órakor beszél elsőizben Kűri Bélával.

és szóbeli jelentések egész tömege érke
zett a rendőrségre,

nmelyek mind Kun Béla bécsi idézésével 
kapcsolatosak és amelyeket a hatóságok tü
zetesen megvizsgálnak. A lefoglalt iratok 
között a rendőrség rendkívüli érdekes 
iratra.

Kun Bélának sajátkezűkig irt magán
levelére akadtak,

amelyben a magyar kommunista párt érte
kezletének egybehivásáról van szó. A levél
nek ez a része vezetett arra, hogy vun Béla 

bécsi utazásának igazi célját a rendőrség ki
deríthette.

Kun Béla azért akarta a kommunista
pártot Bécsbe értekezletre összehívni, 
hogy ezen elhatározzák a Magyarország 

ellen intézendő rohamot é.s az értekezlet 
volt hivatva arra, hogy részleteiben 
megvitassa a Magyarországon megkí

sértendő felforgató tervét

Megállapította az eddigi nyomozás, hogy 
Kun Béla mostani bécsi tartózkodása alatt 
többizben elhagyta az osztrák fővárost, de 
oda azután ismételten visszatért. Ezek az 
ulazásqi ugyancsak összefüggésben állanak 
az egybehívandó kommunista pártértekez- 
leltel, amelynek előkészítő munkálatai már 
úgyszólván befejeződtek, sőt már a konfe
rencia pontos napját is megállapították.

Kon Béla azt tervezte, hogy Bécsbe való 
érkezésétől számított nyolc héten belül 
teljesen befejezi az előmunkálatokat és 
ez idő alatt kellett volna bekövetkeznie 

a cselekvésnek is.

A bécsi rendőrség közbelépése következté
ben azonban Kun Béla „missziója'* meg- 
hiusult.

Hir szerint a hírhedt magyar népbiztos, 
amikor Bécsbc érkezett, két éjjelt a bécsi 
szovjet követségen töltött és csak azután 
költözött az Unter St. Vcitben lévő magán
lakásba.

Azok az emberek, akik még 1919-ből is
merik Kun Bélát és most is alkalmuk volt 
látni, mesélik, hogy a volt népbiztos nagyon 
megöregedett! Egész külseje petyhüdt, már

macedon-iázadfist kdszitett elő Szerbiában Kun Beia
Belgrád, április 29.

(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) 
Kun Béla Bécsben történt letartóztatása 
után a jugoszláv belügyminisztérium állam
védelmi osztálya széleskörű nyomozást in
dított. mert bizalmasan értesültek, hogy

a kommunisták Jugoszláviában nagy
szabású akcióra készülnek.

A nyomozás eredményeiről az illetékes ha
tóságok minden felvilágosítást megtagadnak 
és azt a legnagyobb titokban tartják. A „Hét
fői Napló" belgrádi tudósítója feltétlenül 
megbízható helyről nyert értesülései szerint 
az eddigi vizsgálat megállapította, hogy

Fasthy Fii Igazsdgogyminlsztai* nyilatkozik a Kiadatásról
Kun Béla letartóztatásának ügye és a bécsi 

rendőri nyomozás részletei élénken foglal
koztatjuk a magyar hivatalos tényezőket. 
Strache Gusztáv, a budapesti királyi ügyész
ség elnöke vasárnap délelőtt is jelentést tett 
a legújabb eseményekről Pesthy Pál igazság
ügyminiszternek. Ez a jelentés — a Hétfői 
Napló munkatársának értesülése szerint — 
a Kun Bélára vonatkozó akták áttanulmá
nyozásának eredményéről, valamint a Bécs- 
bői érkezeti hírektől tartalmazott közlése- 
kt.

PESTHY PÁL IGAZSÁGÜGY MINISZTER 

ebben az ügyben a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Hivatalos értesítést Bécsből nem kap

semmi temperamentuma nincs, halkan é.1 
nagyon lassan beszél Akik vele érintkeztek, 
elmondták a rendőrségen, hogy lassan 
szinte tagoltan beszél, hogy egy meggondo
latlan szót se mondjon.

A rendőrségi cellában Kun Béla igénybe
vette mindazokat a kedvezményeket, ame
lyek vizsgálati fogolynak adhatók.

Külön cellában helyezték el és jogában 
állott magát saját költségén élelmezni.

A bécsi rendörigazgatóság, hogy minden es
hetőségnek elejét vegye, a népbiztos cellája 
elé külön őrszemet állított, aki állandóan 
figyelte a fogoly minden lépését. Különös 
óvatosságból a fogda őrszemélyzetét is meg- 
kettőztették. A rendőrség az országos tör* 
vényszék fogházába azon a cimen szállí
totta be, hogy Kun Béla a titkos szövetke
zés és tiltott visszatérés bűncselekményét 
követte eí.

Ma reggel Székely Béla volt magyar kom
munista népbiztost is letartóztatták és át- 
kisérték az országos törvényszék foghá
zába, mert a rendőrségnek az a gyanúja, 
hogy Székely bűntársa Kun Bélának a 
titkos szövetkezés bűntettében.

Breuer Ilona letartóztatása után tett val- 
lomásában elmondta, hogy álláskereséskor 
csak véletlenül került Kun Bélához, akinek 
politikai tevékenységéről nem tud semmit^ 
ő maga soha nem politizált és egész mun
kája arra szorítkozott, hogy legépelje a 
neki diktált leveleket és egyéb irományokat. 
A rendőrségnek az a feltevése, hogy Breuer; 
Ilonának ez a vallomása és az, hogy semmit 
sem tudott Kun Béla terveiről, valótlan,

Kun Béla összeköttetésben állott a Bul
gáriában működő macedón komitéval 

és Moszkva anyagilag támogatja őket. Meg
állapították, hogy a macedónok Délszerbiá- 
ban nagyszabású megmozdulást készítettek 
elő Moszkva utasítására.

A vizsgálat következtében Szkopjé
ban több letartóztatás törtéuL

A jugoszláv rendőri hatóságok mindazokat 
a politikusokat, kik korábban a jugoszláv 
kommunista mozgalomban részt vettek, a 
legszigorúbb megfigyelés alatt tartják.

Bclgródban elterjedt hírek szerint még 
több letartóztatás várható.

tunk, bizonyosra veszem azonban, hogy C 
bécsi rendőrség értesítése most már egészen 
rövid idő alatt megérkezik. Mindenesetre meg 
kell várnunk az osztrák hatóságok nyomozá
sának eredményét, mert mi a magunk ré
széről csak a nyomozati anyag ismeretében 
tehetünk elhatározó lépést.

Arra a kérdésre, bogy a magyar kormány 
kéri-e Kán Béla kiadását s a kiadatási el
járástól milyen eredmény várható, Pesthy 
Pál igazságügyminiszter ezeket mondotta:

— A kiadatási eljárás tekintetében az első 
lépést az ügyészség teszi meg, amely indít
ványt terjeszt elő a kiadatás tárgyában. Aa 
ügyészség indítványáról a budapesti büntető
törvényszék dönt. A törvényszék kiadatási 
tanácsa határoz afelől, hogy megkeresi-e as 
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osztrák bíróságot.

Ami a kérdés érdemi részét illeti, erre 
•vonatkozóan

A LEG1LLETÉKESEBB HELYEN 
a következőket mondották a Hétfői Haplá 
munkatársának: ,

__  Kun Béla a népbiztosperben elsőrendű 
vádlottként szerepelt. Több mint százrendbeli 
gyilkosság, pénzhamisítás, íelségsértés, zsa
rolás, személyes szabadság megsértése, lázi
fás, izgatás és egyéb bűncselekmények hal
maza a vád Kun Béla ellen. Minthogy pedig 
a terhére rótt bűncselekmények nemcsak po
litikai. de legnagyobbrészt közönséges bűn 
lellek,

a kormány utasítja az ügyészséget, hogy 
u kiadatási eljárás megindítására tegyen 

indítványt.
Ez az indítvány a budapesti büntetőlör- 

vényszék kiadatási tanácsa elé kerül, amely 
soronkivü) dönt.

A kiadatási eljárásról beszéltünk
dr. örffy Imre

kormánypárti képviselővel is, aki a következő
ket mondotta a Hétfőt Napló munkatársának:

— Bizonyosra veszem, hogy

Kun Btia budapesti szöuetsúgeseit Keresi a rendőrség
Kán Béla Bécsben való elíogatása a budapesti 

főkapitányság politikai osztályát is foglalkoz
tatja. Hetényi Imre dr. főkapitányhelyettes in- 
lé.rkedósére az elfogatás hírére nyomban szé
leskörű nyomozást indítottak, mert

fölmerült as a gyanú, hogy a bécsi esemé
nyek szálai elnyúlnak a magyar fővárosba is.

Nem tartották kizártnak, hogy Kun Béla már 
jóval előbb, mielőtt az osztrák rendőrség ke
zére került volna, összeköttetésbe lépett a Buda
pesten bujkáló szovjetügynökökkcl és esetleg 
már tett is bizonyos lépéseket tervének kivite
lére. Ezt a feltevést alólámaztotla az a körül
mény iv, hogy a Vd«7Í-/rakció május elsejekor 
jiagvobbarányu megmozdulásra szokott elké
szülni s a munkásságnak ez az ünnepe bizonyult 
legalkalmasabbnak ahhoz, hogy Kun Béla titkos 
futárjai és összekötőkapcsai révén esetleges 
kisebb-nagyobb zavarokat támasszon.

Éppen ezért a főkapitányság detektivjei első- 
borban szigorú megfigyelés alá vették mindazo
kat, akik hasonló ügyben már szerepeltek a 
rendőrség előtt, s akikről tudják, vagy legalább 
is feltételezik, hogy összeköttetésben állnak a 
Vágl-pórttal. Más detektívek pedig Kun Bélára 
vonatkozóan adatok összegyűjtésével foglalkoz
nak, bár a budapesti főkapitányság már most is 
minden kétséget kizáró olyan bizonyítékokkal

A rendőrség szigorúan örKöClh május elseje rendje fölött
A május elsejei munkúsünnep rendjének 

. megóvására a rendőrség meglette u szükséges 
intézkedéseket. Május elsején tilos minden tö
meges felvonulás és nyilvános nagygyűlés. Az 
óvintézkedéseket Budapest polgársága a leg
nagyobb megnyugvással fogadja, annál inkább 
is, mert

■ bécsi események Izgalmai esetleg túl
zásokra ragadtatnának egyes csoporto

kat,
különösen a Vági-párt túlzó elemeit. A rend
őrség különösen a napokban arról értesült, 
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raktára 

a kormány ■ legerdyesebben fogja köve- 
telni az osztrák kormánytól Kun Béla kiada

tást.
Követelnünk kell Kun Béla kiadatását,

anélkül, bogy figyelembe vennúk: kiadják-o öl 
az osztrák hatóságok, vagy sem.

Osztrák tiltakozás Moszkva be
avatkozása ellen

Bécs, április 29.
A mai reggeli lapok hangsúlyozzák, hogy az 

osztrák kormányzat nem engedheti magát be- 
folyósoltHtni a moszkvai követelések által. Kun 
Bélát — írja a Neues Wiener Journal — az ér
vényben levő törvények alapján tartóztatták 
le és jM-ldállanul jogtalan,

felháborító beavatkozás volna Ausztria bcl- 
ügyrlbe, ha az orosz kormány a szovjet 
sajtó követeléseinek • hatása alatt cseleked

nék.
Kun Bélának és társainak osztrák bíróság előtt 
kell felelniük azokért a cselekedeteiért, amelye
ket osztrák földön követlek cl. A moszkvai 
tüntetések a törvényes eljáráson nem változtat
hatnak és hisszük, hogy az osztrák munkásság 
nem ért egyet a moszkvai internacionálé eljárá
sával.

rendelkezik, amelynek alapján a magyar ható
ság jogosan követelheti a nagyszámú és közön
séges bűncselekménnyel vádolt volt népbiztos ki
adatását.

A bécsi eseményekkel kapcsolatban — értesü
lésünk szerint — a budapesti főkapitányság né
hány rendkívül ügyes s a hasonló nyomozásban 
inár nagy jártassággal rendelkező detektívet kül
dött ki 'Becsbe, hogy .szolgálaIára álljanak a 
bécsi rendőrségnek és Kun Béla viselt dolgairól 
szükség esetén a legprecízebb és a legkiineri 
több adatokat szolgáltassák.

A bécsi leleplezések váltották k a magyar 
rendőrségnek azt az nlézkedesét is, melynek ér
telmében

az utóbbi napokban Budapesten is több gya
nú* fiatalembert helyeztek őrizetbe-

Ugyancsak több házkutatást is foganatosított 
a rendőrség, de ezek nem jártak kelt eredmény- 

nyl, mert a jelzett helyeken néni sikerüli 
semmi olyan gyanús iratukra cs feljegyzésekre, 
vagy más bűnjelekre találni, amellyel a bécs— 
budapesti összeköttetésre lehelno következtetni.

Hetényi Imre dr. főkapitányhelyettes a mos
tani események hatása alatt újabb rendkívül szi
gorú intézkedéseket léptetett életbe, amelye.k- 
nek preventív célja, hogy az esetleges megmoz
dulásokat már csirájában elfojtsa.

a Vági-párt szélsőséges eleméi a felvouu- 
lási tilalmat úgy akarják kijátszani, hogy 
békés majá/ls formájában tiltott nagy

gyűlést tartanak a Hűvösvölgyben.

A hatóságok ezt éppen az említett ok miatt 
semmiesetre sem engedhetik meg és már is 
megtörtént minden intézkedés, hogy megaka
dályozzák a tervet. Kedden, május elsején

általános permanencl^ba áll a rendőrség 
és szigorúan megakadályoz minden esetleges 
rendbontás! kísérletet, amely alkalmas volna 

I arra, hogy a főváros nyugalmát veszélyeztesse.

mert a közönség viszi szét 
a hírét a

TerézkörutiSzinpad 
szenzációs ul motorénak

Kezdete: ’/,9 Telelőn: 265-54 szamosit
. — —-—*

Diuatroull paplanodban
A tavasul váaftr keretében bemutatjuk a legújabb őszi pehely- de vatta-paplan kreációkat 
sAhdor „idehl** papiangytr. Kamermayer xaroiy-u. i. (Közp. városháza)

Minden incidens nélkül folyik 
a francia képviselőválasztás

Mandátumot kapott Painlevé hadügyminiszter
Párizs, április 29-

A kamarai pólválaszlások Párizsban 
idáig minden említésre méltó incidens nél
kül folytak le. A rossz időjárás ellenére a 
szavazók ugyanolyan számban jelentek 
meg az urnáknál, mint a múlt vasárnap.

Elszászban idáig a következő eredmények 
váltak ismeretesekké: A Mühlhausen-városi 
kerületben Grumbach szociálistól, a Mühl- 
hausen-vidéki kerületben Broglyt, a nem
zeti republikánus szövetség jelöltjét, Ali
it irchben dr. Ricklin autonornista pártit, 
Colmarban Rossé autononiistapártit, Strass- 
burgban pedig Pcirotes polgármestert, a szo
cialista párt jelöltjét választották meg.

Apponyi Albert grófot 
ünnepelték 

az ügyvédi kamarák disztaggá 
választása alkalmával

Vasárnap délelőtt a Budapesti Ügyvédi 
Kamara dísztermében ünnepélyes keretek 
közt adták át Apponyi Albert grófnak azt az 
oklevelet, amely arról tanúskodik, hogy a 
Budapesti Ügyvédi Kamara, valamint az or
szág összes ügyvédi kamarái egyhangú lel
kesedéssel disztagjukká választották meg. Az 
ünnepségen megjelent csaknem valamennyi 
kamara elnöke, és üdvözölték Apponyit, aki 
a legmélyebb hála cs meghatottság hangján 
emlékezett meg a megtisztelő kitüntetésről, 
amellyel — mondotta megindultan —

a magyarországi ügyvédség sorába lé 
pett

— A Gondviselés úgy akarta, hogy öreg 
napjaimra, mint ennek oz országnak képvi-

,A rendőrség Budapesten letar
tóztatta a dolnimihojláci állo
másfőnököt, aki harmincezer 

dinárt sikasztott
A jugoszláv hatóságok néhány nappal 

ezelőtt értesítették a budapesti rendőrséget, 
hogy Horváth János, a dolnimihojláci v as- 
úti állomás főnöke,

30.000 dinárt sikkasztott és megszökött 
Jugoszláviából.

Mivel valószínűnek tartották, hogy a magyar 
származású szerbiai vasúti tiszt Magyaror
szág felé szökött, kérték, hogy kézrekerité- 
sére itt is indítsanak nyomozást. A rendőrség 
a Jugoszláviából érkezett megkeresésben 
szereplő személyleirás alapján városszerte 
kereste Horváth Jánost. Napokon át meg-

Kárpitosára, ras- 
és rézhutorgyára

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- ős áss 
talteritők minden kivitelben kaphatók

Ű1CHMER JA'MOS
Badapesi, Erzstirot-Mrvt 20.

K10 kalalóguzt 40 tlll. ellenétBu postán btanentve kflldM

Esti fél tíz óráig 27 választási eredmény 
vált ismeretessé. Pártállás szerint győzött 5 
jobboldali republikánus (Marin), 5 baloldali 
republikánus, 2 jobboldali radikális (Lou- 
cheur), 5 radikális, 2 szociálrepublikánus 
(Painlevé), 5 szociálista, 1 kommunista és 2 
autonornista.

Megválasztották Painlevé hadügyminisz
tert, Montigny radikális képviselőt, Peirotcs, 
Frey és Grumbach (szociálista) elzászi je
lölteket; Ricklin autonornista 7740, Brogly 
autonornista 10.571 szavazattal győzött. Ki
bukott a Strassburg-vidéki kerületben Hű- 
ber kommunista és Striissburgban Weill 
szociálista 

selője védhessem meg a nemzetközi birás- 
kodáshak politikától független intézményét 
A hatalom és a bírói függetlenség eszméje 
közli harcban Magyarország képviselőjének 
feladata kivívni a bíróság függetlenséget, 
a tartós béke reményét.

— Hogy júniusban mi fog történni, az 
piég bizonytalan, de olyan biztos álláspon
tunk van, — fejezte be beszédét Apponyi —, 
melynek a világ előtt mindenesetre folyta
tása lesz.

Ha más nem, majd gondoskodom erről 
én.

Az ünneplő közönség percekig tapsolt Ap
ponyi Albert grófnak, végül Papp József 
megköszönte a megjelenését.

figyelés alatt tartották a detektívek a pálya
udvarok környékét, a szállodákat és mulató
helyeket. Tegnap az egyik detektív, aki eb
ben az ügyben nyomozott,

az utcán váratlanul szembetalálta ma
gát Horváth Jánossal.

Igazolásra szólította a civilruhába öltözött 
vasúti tisztet, aki nem is igyekezett leplezni 
kilétét. Minden ellenkezés nélkül követte a 
detektívet a főkapitányságra, ahol 

rövid kihallgatás után letartóztatták.
Elfogatásáről értesítették a szerbiai 
Ságokat.
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Az omke disztagiává választotta 
Apponyi Albert gráfot vasárnapi 

közgyűlésén
-Az egész ország alkotmányos alapon koplal** - mondta Sándor 
Pál, aki nagy bőszedben mutatott re az ország és a kereske

delem nyomorénak okaira
Vasárnap délelőtt tartotta a Lloyd Casino 

helyiségében rendes évi közgyűlését az Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesülés Sándor Pál el- 
nÖklósével. A közgyűlésnek, amelyen a tagok 
nagy számmal vetlek részt — s amelyen többek 
közölt megjelent Glüksthal Samu felsőházi tag, 
fieck Lajos, Fábián Béla országgyűlési képviselő, 
Frey Kálmán, a tőzsde alelnökc ........ ”
jelentőségei az ’ " ’ 
gyűlésen

disztagjává

-------- -.......— különös 
adott, hogy az Omke ezen a kö-

kezdte beszédét —
a

a

választotta Apponyi Albert 
grófot.

Az impozáns közgyűlést, amely erőteljes han
got adott a kereskedelem követeléseinek, Sándor 
Pál nyitotta meg.

— Soha oly rossz viszonyok között az Omke 
nem ült össze közgyűlésre 
mint ma. Mozog a föld, nem tudjuk ml lesz 
jövővel.

Az egész ország alkotmányos alapon koplal. 
Nemcsak a kereskedelem, hanem minden 
foglalkozási ág érzi az általános nyomort.

— A kereskedelem tanácstalanul áll ebben .. 
özomaru helyzetben. Egyedüli kivezető ut talán 
az, ha a népek visszakapják önrendelkezési jo
gukat.

Hiába hivatkoznak Musssolinire, ugyanaz a 
nyomor van Olaszországban is, mint ná

lunk.

— Elismerem, hogy Bethlen István igen nagy 
koncepciójú politikus, igen sokat telt az or
szágért, helyreállította a személy- és vagyonbiz
tonságot. stabilizálta a valutánkat, azonban ez 
mind csak politikai ténykedés volt, a minisz
terelnök a közgazdasági kérdésekkel egyáltalán 
mem foglalkozott. Olyan férfiak intézik Mapvar- 

ország közgazdasági politikáját, akik
nem értenek hozzá.

— Itt van például a 60%-os kényszeregyes
ségi kvóta, ügy hallom, állítólag egy olasz vállal
kozónak, aki igen sokat vesztett Magyarországon 
Bethlen István gróf megígérte, hogy felemeli a 
magyarországi kényszeregyességi kvótát és most 
hiába ágál mindenki a kvóta felemelése ellen.

—■ Kérdezhetné valaki azt is: itt van a nagy 
kormánypárt, miért nem csinál az valamit? Erre 
ut a feleletem, bogy a kormánypárt .képviselők 
sokkal jobban cllenzékteskédnek felszólalásaik
ban, mint mi, ellenzéki képviselők, de

a szavazásnál azután mindig Bethlent lát
ják maguk előtt

legnagyobb baj nálunk, hogy az egész — A 
ország

buddhizmusban
(Derültség.) Az, amit Búd miniszter 
miniszterelnök égisze alatt csinálhat: 

............ ~ * óriási pók, 
a közönség vérét

szenved.
Bethlen ____
egyszerűen hallatlan. Búd, az az 
em.cly mindenre reáfeküdv , _ ' ' 
kiszívja, nem látja, hogy az ország szegény és 
belőle mindig több és több adót akar kicsikarni. 
Mégis hiszem, hogy az álszenvedett hét sovány 
esztendőt végűi is követni fogja hét kövér esz
tendő.

Ezeknél a szavaknál a közgyűlési teremben 
megjelenik Apponyi Albert gróf, 

akit disztaggá avatása alkalmából az Omke 
meghívott. A közgyűlés tagjai helyeikről felállva, 
hatalmas éljennel fogadják Apponyit, okit Sán
dor Pál elnök csak percek múltán, a zugó él
jenzés megszűntével túrj üdvözölni.

Balkángi Kálmán az cínök felkérésére ez
után ismerteti az Omke választmányi határoza
tát, mely szerint

Apponyi Albert grófot az Omke egyhangú 
lelkesedéssel első disztagjává választja, 

fiion óriási szolgálatoknál fogva, amelyet 
Apponyi a nemzetnek és a magyar kereskedelem
nek tett.

Apponyi Albert gróf megköszönte a rendkívüli 
megtiszteltetést, amely személyét disztaggá tőr-

PESTI FUTÁR
1928mí]usl Ara SO fillér

♦

FESTETICH
•niior cMndM hattla

ténl megválasztása alkalmából érte, amely ré
szére annál nagyobb értékkel bir, mert őt a 
földmivelés körébe tartozó egyént választotta az 
Omke disztagjává.

Szűnni nem akaró zajos éljenzés fogadta 
Apponyi Albert gróf szavait, aki az ünepség 
után néhány percig elbeszélgetett a közgyűlés 
tagjaival, majd eltávozott. Sándor Pál elnök ez
után újból megnyitota közgyűlést s beszédének 
befejezéséül rámutatott arra, hogy a magyar

Az uj automata telefon
központ sokszor tévesen 

kapcsolt a premieren
Szombaton esti 9 órakor forradalmi újítás 

lépett életbe a budapesti telefonforgalom te
rén: megszűnt a Krisztina-kőzpont s helyébe 
életbelépett az automatikus telefonközpont.

Vasárnap a Hétfői Napló munkatársa érdek
lődött számos telefonelőfizctőnél, akik már 
az uj módszer szerint telefonáltak, aziránt, ho
gyan sikerültek az automatikus kapcsolások. 
Érdeklődésünkre a legtöbb helyen azt a választ 
kaptuk, hogy az automatikus kapcsolás, noha 
az előírásokhoz a legnagyobb óvatossággal és 
figyelmességgel alkalmazkodtak,

a legtöbb esetben nem vezetett eredményre- 

Dr. BlUh Szeréna, a zsidó kórház 
orvosnője megmérgezte magát

isten veletek, on most meghalok — mondotta ás a társaság 
szemeiáttára felhajtotta a máregpoharat

Vasárnap hajnalban három órakor a^Róna- 
utca 27, számú ház élölt állt meg a mentők 
autója. A mcntöorvos félsietett az egyik la
kásba, ahol Simon Erzsébet a Városmajor 
Szanatórium laboránsnője lakik. A lakásban

estélyiruhás hölgyek és urak izgatott cso
portjától körülvéve az egyik szobában 
lecsukott szemekkel, habzó szájjal, esz
méletlen állapotban feküdt a pamlagon 
egy szintén estélyi ruhába öltözött fiatal 

nő.

A mentőorvost, aki az eszméletlen nőhöz 
lépett, a hárbeliek rögtön informálták a tör
téntekről:

— Dr. Blűh Szeréna, a zsidó kórház orvosa 
a beteg. Egy órával ezelőtt Valamilyen or
vosságot vett be és azután hirtelen össze
esett.

Az orvos nyomban gyomormosást alkal
mazott, majd a még mindig eszméletlen álla
potban fekvő doktorkisasszonyt beszállítot
ták a mentők a zsidókórházba, ahol a bel
gyógyászati osztály egyik különszobájában 
helyezték el.

A kórházban csakhamar hire terjedt dr. 
Blűh Szeréna tragikus esetének és még az 
éjszaka folyamán az összes inspekciós orvo
sok a betegszobába siettek, hogy a rendkívül 
súlyos állapotban levő doktornő segítségére 
legyenek. Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy

dr. Blüh Szeréna igen nagymennyiségű 
Veronáit vett be

és az sincs kizárva, hogy a Veronáit más mé
reggel is keverte.

Blűh Szeréna dr. szombat este azzal tá
vozott el Szinyei-Merse-utca 26. szám alatti 
lakásáról, hogy barátnőjéhez, Simon Erzsi
hez megy estélyre. Az estélyen kitünően szó
rakozott és viselkedésében semmi gyanúsat 
sem találtak. Tizenkét óra után elővett a ri- 
diküljéből néhány pilnlát és azt

gyorsan az előtte levő pohárba dobta.

Aztán felemelte a poharat és tréfás-komoly 
hangon odaszólt mellette ülő barátnőjének:

— Isten veletek, én most meghalok — 
cs gyorsan inni kezdte a pohár tartalmát.

Barátnője egy pillanatig rémülten nézett 
rá, aztán gyors mozdulattal

kiütötte az orvosnő kezéből a poharat

A pohár csörömpölve a földre hullott, de 
ekkorra már dr. Blüh Szeréna majdnem 
teljesen kiürítette annak tartalmát. A jele
netre természetesen a társaság tagjai közül 
többen figyelmesek lettek.

—Ugyan, csak megijesztettelek benneteket 
— mondta sápadt arccal, remegő hangon 
az orvosnő —

■ orvosságot vettem be,
I semmi az egész.
| És, hogy szavait Igazolja, nevetve tovább

gyáripar merőben kereskedelemellenes politikát 
folytat s amennyiben ezt tovább folytalná, úgy 
a kereskedelemnek teltekkel keU reá felelnie. 
Bejelentette ezután, hogy az OMKE követelni 
fogja az adók leszállítását, a vámtarifa revízió
ját és a vámegyendőséget, a kereskedelmi szer
ződéseknek megfelelő emberek kezébe való 
helyezését, uj szövetkezeti törvény megalkotá
sát, egészséges kamatpolitikát, a kézművesség és 
kisiparosság hitelellátását, a kiviteli kérdések 
nagyobb gondozását a tranzltokcreskedelem 
megteremtését s a kikészítést forgalom erőteljes 
felkarolását.

Székács Antal, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara alelnökc után Vérfea Emil alelnök 
az adómérséklő javaslatok megvalósítását sür
gette. Magyar Bertalan alelnök a hatvanszázalé
kos kényszeregyességi kvóta életbeléptetése el
len szólalt fel, brueker Géza, Schmittkunz La
jos, Sándor Dénes, Ncustadt Miklós, Honda 
Hugó, Országit Sándoi, Koréin Dezső, Hulzer 
Sándor, Zilahy Dezső, Bánó Dezső és László 
Sándor felszólalása után megejtették a tiszt- 
ujilást, amelynek során a közgyűlés egyhangú
lag, közfelkiáltással ismét a régi vezetőséget 
választotta meg..

Sok esetben, szokatlanul hosszú időn út ..más
fal beszél"-t jelzett a készülék, viszont a kap
csolás alkalmával „tévesen" kapcsolt. Legtöbb 
szőr a kért számhoz

hasonló számú más telefonállomás je
lentkezett.

Érdeklődtünk illetékes helyen a feltűnő te
lefonhibák okai iránt s azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy ezek a kezdet hibái s néhány na
pon belül minden fennakadás nélkül teljesen 
zavartalanul, jól fog funkciónálni az automata
központ.

ment. A társaság hangulata ezzel helyreállt 
és vígan szórakoztak tovább. Blűh Szeréna 
dr. is — mintha mi sem történt volna — ke

Biztos csak a SJlLJtN/“

Két HÉTTEL EZELŐTT

kezdtük mec a SÁLÁN fertőtlenítő háziszor nagyszabású 
propagandáját és ezalatt a kőt hót alatt a hívek tízezreit 
szereztük. De ezzel az eredménnyel nem elégszünk meg, 
tovább akarjuk folytatni felvíláaosító munkánkat, hogy rnln 
denki megtudja, milyen áldás minden házban a SALAM.

Azt akarjuk, hogy mindenki megtanulja, hogy a

SÁL SN A LEGOLCSÓBB 
ÉLETBIZTOSÍTÁS
hogy 1 pengő 20 fillérért egész családjának életét bebiztosít
hat] a, mert minden fertőzéstől megvédi a SÁLÁN, ha meg- 
vág|a az ujját, elállítja a vérzést éa fertőtleníti a sebet a 
SALAM, ha izzad a keze, lába, megszünteti az izzadást a 
SÁLÁN, furunkulusalt visszafojlosztl és torjodésükot meg
gátolja a SALAM, ha fáj a torka, gargarizálásra legjobb szer a 
SALAM, óvatos nőknek naponta nélkülözhetetlen a SALAM
Elhatároztuk, hogy

boosátunk a nagyközönség rendelkezésére. Aki az alábbi 
szelvényt levágja és hozzánk beküldi, az Ingyen kap 
•gy Üveg SALAM fertfftleníttf háziszert. Figyel
meztetünk azonban mindenkit, hogy e kedvezményünk csak 
májas 5-lg érvényes, addig lehet beküldeni a szelvényeket 
és ezen időn belül is csak azoknak küldhetjük el az ingyen 
SALAM üveget, akiknek szelvényű a beküldött első 10.000 
között van. A többieknek kárpótlásai ugyancsak ingyen és 
bérmentve megküldjük dr. Kapossy István Károly 
ttA hosszá, egészséges élet titka*1 című füzeté- 
nek II. kiadását

Itt levágandó éa levelezőlapra ragasztva beküldendő i

T. 9ALAR MOVEK RT. Budapest v.. Zrinyl-utoe 7. sz.
Hivatkozással a .Hétfői Naplódban megjelent hirdetésükre, 

küldjenek teljesen ingyen és bérmentve egy eredeti üveg SÁLÁN 
fertőtlenítő haziszert a következő cimre:
Név: ..........................................................................................................................
Pontos cicát .....................  •.....................................................

délyesen társalgóit. Már-már el is felejtettéli 
az egész incidenst, amikor három óra tájban

az orvosnő hirtelen meglántorodott és 
elvágódott a padlózaton.

Nagy riadalom támadt. Mindenki az ájul
ton fekvő orvosnő segítségére sietett. Esz
méletre akarták téríteni, de minden igyeke
zetük eredménytelen maradt, inért I3füh Sze
réna dr. nem nyerte vissza eszméletét. Errd 
sietve értesítették a mentőket, akik az orvos
nőt a zsidókórházba szállították.

A kórházban teljesen érthetetlenül állnak 
az eset előtt. Két éve teljesít Bliili Szeréna dr. 
a zsidókórházban szolgálatot. A belgyógyá
szati osztályon működött és társai a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkoztak képessé
geiről. .1 huszonnyolc, éves csinos doktorkis
asszony kitűnő orvosnak bizonyult, aki tel
jesen hivatásának élt. Nyugodt, gondtalan 
életet éli és igy semmi oka sem volt, ami 
öngyilkosságra késztethette volna. A vele 
egv osztályon dolgozó orvosok egy-két nap 
óla lehangolniuk találták, de ennek nem tu
lajdonítottak semmi jelentőséget. Ép ezért 
nem is tudják, hogy véletlen balesetiéi, vagy 
öngyilkossággal állanak-c szembe.

Vasárnap délután érdeklődtünk a zsidó
kórházban Blűh Szeréna dr. állapota felöl. 
Azt a lölvilágositást kaptuk, hogy állapota

rendkívül súlyos és aggasztó.

Csupán egyszer sikerűit eszméletre, térí
teni, de. néhány perc múlva ismét elvesztette 
eszméletét és mindeddig nem tért magához.

vígszínház
Hétfőn, szerdán, pénteken:

Hókuszpókusz
Kedden és csütörtökön:

úri muri
Szombaton:

Ibsen premier 

Ha ml halottak 
feltámadunk

„Minden mái szer- talán
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HÍREK
r — Időjárái. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Nyugatról eső várható, zivata
ros hajlammal és nérpl hősülyedéssel.

— Gróf Andrássy Géza tereplovaglás a 
budai begyekben. A Nemzeti Lovarda Egy
let rendezésében az ötödik gróf Andrássy 
Géza tereplovaglás folyt le vasárnap, a kora 
reggeli óráktól kezdve a késő délutánig, a 
budai hegyekben. A verseny start és célpont
jánál a délelőtti órákban megjelent a kor
mányzó ur is és ott láttuk politikai, társa 
dalnii és katonai előkelőségeink úgyszólván 
minden tagját. A verseny részletes ered
ménye a következő. Gróf Andrássy Géza 
tereplovaglás. 1. Gróf Vay Miklós „Réz
angyal'* lova lov. a tulajdonos. 2. Szász 
Endre „Enyém* lova lov. Németh Dezső. 3. 
Holtversenyben. Herceg Odescalchi Miklós, 
Bálint József, Schaurek Ottmár és Kürthy 
Lóránt. Hölgyek versenye. 1. Hungária Con- 
r.oura istálló „Kimonó1* lova lov. Pauly 
Hartmnnné. 2. Nemzeti Lovarda Egylet „Áb
ránd** lova lov. Éber Amália. 3. Gróf An
drássy Géza „Memorandum! 1 lova lov. gróf 
Széchenyi Irma. 4. Tisza Concours istálló 
,.Bdby‘ lova lov. Bárczy Erzsébet. 5. Tisza 
Concours istáló „Kótyag" lova lov. gróf 
Gyürky Aladárné.

— Újjáépítve nyílik meg a Jardin de Pa
ris. Budapest legnagyobb látványossága, a 
teljesen újjáépített Jardin de Paris (Erzsé
bet királyné ut 1.) május elsején megnyílik. 
A több milliárdba került csodás szinház 
terem és pompéji kert a legelőkelőbb családi 
vacsorázóhely lesz, ahol este 7 órától már 
vacsorázni lehet. Természetesen a nagyvá
rosi kabaré- és tánc-műsor méltó lesz a re
mek, uj helyiséghez.

— Az Epltészegylet Zlellnskl emlékünnepe. 
A Magyar Mérnök és épitészegylet vasárnap 
Ziellnszkl Szilárdnak a Mérnöki Kamara és a 
Kőzniunkntanács négy év elölt elhunyt elnöké
nek emlékére ünnepséget rendezett. Az ünnep
ségen megjelent Herrmann Miksa kereskedelmi 
miniszter, Czabalai Kálmán, a Közmunkatanács 
nlclnÖke, Tóth Jenő és llosvay Lajos államtit
károk, Szily Kálmán rektor és mások. Orphani- 
des János elnöki megnyitója után Maurtr Gyula 
mondott cm lékbeszédet. amelyben Zlellnskl Szi
lárd muukásségát méltatta.

— A „Hotel CentraF* nagy sikert. Világvárosi 
nivóju szállodával lelt gazdagabb Budapest, 
fzembea a Keleti pályaudvarral, a Rottenbiller- 
ulcn és a Rákóczi-ut sarkán, megnyílt a „Hotel 
Contral**. A legmodernebb, pazar eleganciával 
és minden k/iiychjtutvel bepadezett szolodénak 
Grojr ödftfl,*W Ostendckúvéháx kitűnő tulajdo
nosa és fia; Köves Tibor a vezetői. Az uj szál
loda mindjárt a megnyitás napján nagy ilkarrért 
rí: a budapesti nemzetközi vásárra érkezett 
külföldek óx vidékiek zsúfoltan megtöltötték.

— Emlékkönyvben adják ki Rothermcrc 
lord cikkeit. A Magyar Nemzeti Szövetség 
vasárnap délelőtt díszközgyűlést tartott, 
amelyen Rakovszky Iván volt belügyminisz
ter hosszabb elnöki megnyitóbeszédé után 
Rákosi Jenő tartott ünnepi-beszédet. Szalh- 
máru István előadtu Rothermerc lordhoz 
cimü ódáját, majd elhatározták, hogy a lord 
nevezetes cikkeit a nyugati nyelvekre lefor
dítva, kőnyvalakban is kiadják.

— Súlyos szerencsétlenség a vérmezői 
lovnsrcraenyen. A Nemzeti Lovarda vér
mezői távlovagló versenyén vasárnap dél
előtt súlyos baleset történt. Gróf Gyürky 
Aladárné lova megbokrosodott s fel-nlá szá
guldott. Az első sorban ülők, különösen egy 
kis gyerek felé rohant a ló, mire az egyik 
szolgálatot tcljesitő rendőr odaugrott, hogy 
a gyermeket elkapja a ló elöl. Ebben a pilla
natban n ló r rendőrt úgy fejberugta, bogy 
ii szerencsétlen nyomban összeesett. A jele
net nagy megdöbbenést keltett és a verse
nyen jelenlevő Horthy Miklós kormányzó 
lesietett a szerencsétlenség színhelyére és 
azonnal intézkedett, hogy a rendőrt autóján 
a kórházba vigyék. A kormányzónak ez az 
intézkedése a közönség sorában nagy tet
szést kellett és a kormányzót lelkesen meg
éljenezték.

— A Korvin Mátyás Társaság dlragyülése aa 
olasz vendégek lUztelelére. A Korvin Mátyás 
Társaság vasárnap a Tudományos Akadémia 
dísztermében az olasz vendégek tiszteletére 
diszgyülést tartott, amelyen Durini dl Morza 
gróf olasz követ é» neje, Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter és az itt időző olasz ven 
dégek teljes szómban i-észl vetlek. Bcrzcviczy 
Allx-rt elnöki megnyitója után Arrigo Selmi 
olasz, képviselő, párizsi egyetemi tanár „Az 
olasz n-nalssanco é-s Magyarország** elmen 
rendkívül tartalmas és érdekes előadást tar
tott.

— A rendőrség felfüggesztette as asztalos 
Ipartestülct kongrraazusát. Vasárnap dél
előtt ar Asztalosmesterek Országos Szövet
sége gyűlést tartott, amelyen elnöknek ismét 
Nagy Antalt választották meg. A gyűlés az
tán átalakult kongresszussá és Nagy Antal 
előterjesztette a határozati javaslatot. Sír- 
sazásra azonban u»ár nem kei ülhetett sor, 
mert az elnök értesítést kapott, hogy a rend
őrség nem engedi a kongresszus tanácsko
zásainak folytatását, mert a kormányrende
let értelmében május elsejére való tekintet
lel vasárnap gyűlést nem lehet tartani, mire 
uz elnök a kongresszust berckesztette.

— Hirtelen Indát Finyer Lajos Hangya Szö
vetkezeti tiszt viselő, szombaton éjjel Nedeczky 
láblahiró Budu-foki-ut 9 11. számú házban 
Kvő lakásán — ahol vcndégsóclwn volt — hir
telen rosszul lett, összeseit ét mire a mentők 
stgIUégére érkezhettek, meghalt. Holttestét a 
rendőri bizottság Intézkedésére n törvényszéki 
űtyozlanl Intézetbe szállították

Több mint ötvenezer ember 
látogatta meg vasárnap 

a Budapesti Nemzetközi Vásárt
Herrmann és Scitovszky miniszterek látoga 

fása a vásár mezőgazdasági osztályában
A méreteiben a tavalyihoz képest közel a 

duplájára megnőtt vásár óriási csarnokai 
és széles sétányai is szűknek bizonyultak 
vasárnap. Már a kora reggeli óráktól kezdve 
a szélrózsa minden Irányából hömpölygőit a 
közönség a Városliget felé, ahol azután cl
oszolva sürü tömegekben szállták meg a 
Műcsarnok, a Mezőgazdasági Muzeum és az 
Iparcsarnok összes bejáratait.

Rekord látogatottsága volt u vásárnak.

A nagy tömegben, melyet különösen a dél 
utáni órákban már a kapuk is alig tudtak 
befogadni, a világ szinte minden nációjának 
lipusait láthattuk. Magyar, szláv, német, an
gol, francia szavak röpködtek a levegőben és 
a kiállító cégek személyzete délben is inár 
holffáradtan alig tudta a sok érdeklő
dőnek a válaszokat megadni.

A vásárnak számos nevezetes látogatója 
is volt vasárnap.

Igy hosszasan tanulmányozta a vásár út
ügyi csoportját Belgrád város középitési 
osztályának igazgatója, Voulovitch N. Velis- 
lav, volt jugoszláv miniszter, valamint be
hatóan érdeklődött többek között a magyar 
ipar szinte minden ágazata iránt Trianta- 
phyllís A. B., a görög nemzetgazdasági mi- 

A Láng L. Gépgyár Rt. mint az előző években, 
idén is impozáns kiállilást nyújt gyártmányai
ból a gépcsarnok mögött lévő hatalmas pavi
lonjában. Általános érdeklődést fognak kelteni 
a Vásáron korábban még ki nem állított gőz
turbinák, egy 750 HP lelj., percenként 7500 for
dulattal Járó, a legújabb elvek alapján épült 
fognskerékáttételes és egy 00 HP kisebb gép. A 
kiálliloft 120 HP félstabil gőzgép és 104- HP 
kompresszornélküli Diesel-motor kifogástalan 
műhelymunkájával és gazdaságos üzemével 
tűnik ki. A kiállítást egy mezőgazdasági szesz
gyárak részére készült folyton működő cefre- 
Icpárolókésziilék egészíti ki. A pavillon melletti 
szabad jerületcp a gyár bemutatja, legújabb ko
csira szaréit légsűrítőjéig 
légbeszivás melleit 8 atm. nyomással a Bohler 
Toslvérck-cég. (Budapest, VI„ Andrássy ut .41.)*. 
legkülönbözőbb pneumatikus szerszámait tártja 
üzemben.

A Soproni Punmtlpar rt. pavillonja az 
iparcsarnok iexíilusztúlyának egyik legszebb 
látnivalója. A díszes és szép pavillonbap ki
állított textiláruk, szövött pamuláruk az or
szág legkeresettebb cikkeinek egyike cs a 
kiállítás méltó bizonyítéka unnak, hogy a 
soproni gyári Hiányok teljesen versenyképe
sek a külföldi gyártmányokkal szemben. A 
gyár budapesti főlerakata Eísnmann Gyula 
(Laudon-utca 4.) ismert textilnagykereskcdö 
cég.

A vásár egyik legelőkelőbb kiállítását a 
Gschwlndt-félc szesz-, élesztő-, likőr- és runi- 
gyár rt. diszes pavillonja képviseli. A gyár 
likőrkészitményei a hazai iparban előkelő 
helyet vívtak ki maguknak és a külföldön is 
jó hírnévnek örvendenek. Különösen meg
említendő az „Aqua Vitae“-likör, mely mél
tán vetekedik a hollandi és francia Cura- 
caokkal. A gyárnak Nagykőrösön, valamint 
Zala- és Szntmármcgyébcn modern felszere
lésű központi főzdói vannak, ahol a legkivá
lóbb gyümölcspálinkákat, u. in. barack-, 
szilva- és törkölypálinkái és borpárlatot állít 
elő. A Gschwindt-félc gyár rt. a legutóbbi 
években termelési ágazatai közé felvette a 
gyümölcs- és fözelék-konzervek gyártását, 
melyek minősége a hazai piac meghóditásáh 
kivül a külföldi piacon is igen jó hírnévre 
telt szert. A konzervgyár Nagykőrösön, a 
magyar gyümölcstermés centrumában műkö
dik. A kiállilást megnyitó előkelőségek a 
Gschwindt-gyár pavillonja előtt hosszasan 
időztek és a diszes kiállítás felett teljes el
ismerésüket fejezték ki.

A varrógépszakmában mindenképen első he
lyen áll a Sláger varrógép részvénytársaság, 
mvlynk főüzlcto Budapest, IV., Semmelweis 
ucca 14. szám alatt van. A cégnek Magyaror
szágon több mint 50 helyen van saját üzlethe
lyisége, melyek Ismertetőjelként a közismert 
piros „S‘* védjeggyel vannak ellátva. Kőzvcli- 
töknél Singcr-varrőgvpckct nem lehet kapni, 
mert azok kizárólag a cég saját fióküzleteiben, 
vagy alkalmazottai állal árusitlatnak. A Ma 
Kvarországon foglalkoztatott személyzet száma 
kb. 1000.

A Singcr-varrógép részvénytársaság egy im
ponálóan nagy kiállítási hellyel ván a mostani 
árumintavásáron képviselve és a kiállított Sin- 
ger-varrógépek elrendezése sok ízlésről lesz 
tanúságot. Nevezett cég egy eddig ismeretlen 
módon n varrás! és hímzés! munkák gazdag 
tartalmú gyűjteményét állította össze, amely az 
egyszerű Singcr családi varrógép sokoldalú 
használhatóságáról lesz tanúságot. A kiállítóit 
varrás! munkák — n női és gyermekruházkodás 
praktikus szükségleli tárgyai — két nagy üveg 
vitrinben Ízlésesen vannak elhelyezve, ani.itk ' 
demonstrálására, hogy az egyszerű Singcr házi 
varrógép elmés •készülékeivel együtt fnilycn ér- 1 
tékes segítőeszköz a háztartásban és a házi- 1 
szabóságnál. láthatók itt bájos gyermckruhács- 1 
kák, ingecskék, nadrágocskák, bobykelengyék 1 
és u háziasszony mindenféle használati tárgyai, '

niszterium államtitkára is.
Hétfőn délelőtt 10 órakor az olasz képvi

selők keresik fel a vásárt, melynek elnök
sége a Műcsarnok bejáratánál rendez a kép
viselők tiszteletére ünnepélyes fogadást. 
Hétfőn délelölt 11 órakor József kir. herceg 
cs családja fogja a vásárt felkeresni. A vá
sár rendezőségének kíséretében Herrmann 
Miksa kereskedelmi miniszter és Scitovszky 
Béla külügyminiszter felkeresték külön a 
Mezőgazdasági Múzeumot, ahol Heller Pál, 
az Országos 'Tejgazdasági Szövetség alelnöke 
mutatta be a tejipari szakma itt hiánytalanul 
felsorakozó anyagát.

A miniszterek sokáig Időztek még 
a mezőgazdasági export-csoport termei

ben is,

ahol a magyar malomipar, termény- és 
magkereskedelem, valamint a magyar kerté
szet sorakozik fel gazdag anyagával.

A miniszterek különös érdeklődéssel ta
nulmányozták itt a szikes talajok megjaví
tásáért folytatott küzdelem tudományos 
anyagát, melyet a Közoktatásügyi Miniszté
rium támogatásával a m. kir. tccinológia 
és a Karczag városi földmivclésügyi iskola 
mutatnak be.

aki netalán kételkedne, hogy mind a kedves 
munkákat a közönséges Singer-varrógépcn lehet 
előállítani, annak alkalma nyílik mindjárt ott 
a kiállítás helyén ezen munkák gyakorlati el
végzéséről meggyőződést szerezni. Több, mint 
egy tucat szorgalmas kéz — csupa Singer-hölgy 
a cég saját oktatási osztályából — gyakorlatilag 
mutatja be mindazt, amit a Singcr-gép elvé
gezni képes.

Amint a Singer-cég képviselőjétől halljuk, a 
Singer-gyárak több mint 2000 különféle varró- 
gépfajtút állítanak elő minden elképzelhető 
rélra. Nem létezik olyan gyáriipar, bármilyen 
kikészitöszakmáról legyen szó, amely a külön
féle Singer-varrógépek nagy választéka között 
ne találná meg azt a különleges gépet, amire 
szüksége van.

A Goldberger Sám. F. és Fiai rt. impozáns 
kiállítása az Iparcsarnok főbejáratával szemben 
foglal helyei. A vállalat bemutatja a nyers
pamutból gyártott fonalakat, nyersárukat, vala
mint az ezekből készült készáruk ezernyi faj
táját, melyek csillogó sokszerüségükkel s a leg
utolsó divatot követő mintáikkal élénken bizo
nyítják, hogy a magyar ipar ma már semmivel 
sem áll a’ külföldi ipar mögött.

Igen ügyes grafikus ábrázolásban látható a 
gyár 140 éves fejlődése. A kiállított árukat, va
lamint a képeket, melyek különösen a vállalat 
exportjának fejlődését mutatják be népszerű 
módon, állandó nagy tömegek nézik.

A Vulkán-gépgyár rt. az idei vásáron bemu
tatja elsőrendű szerszámgépeit, valamint fameg- 
munkálógépcit, melyek közöl néhány speciális 
gép szakkörökben feltűnést kellett. A gyár be
mulat egy legújabb szerkezetű rugőskalapácsof, 
amely precíz munkájával, szabatos ütéseivel kü
lönösen feltűnt. Bádogipari gépei vetekednek a 
legjobb gyádimányu gépekkel.

A Drcher-gyártmúnyok Impozáns kiállítása 
megállásra készteti a szemlélőt. A népszerű 
Dreher Baksör, a Dreher Mául csokoládétáb
lákból készített hatalmas vázák, a hires Dreher 
Fockínk-likőrök, a gounnandok kedvelt Dreher 
Brandyje, a pompás Dreher-rumok gazdag cso
portosításban váltakoznak a kiállítás területén.

Ahogy a Melnl-cég mintaszerűen vezetett üzle
teivel és elsőrangú áruival az üzletvilágban az 
első helyre küldötte fel magút és a Meinl név 
ma már fogalommá vált, éppúgy a tavaszi áru- 
minlavásáron is ez a világcég művészies, ízléses 
és amellett praktikus üzletérdekeket szem előtt 
tartó rcndczményével az idén is mint minden 
évben, a kiállítás egyik fénypontja, örülünk, 
hogy ezt az elismerten elsőrangú céget a meg
szokott helyén találjuk cs ott világhírű kávé- és 
ieakeverékeit, valamint kakaó-, csokoládé- és 
prnlcnéc-gyárlmányait megtekinthetjük és meg- 
Izlclhctjük.

— A Gyermekvédő Liga közgyűlése. Az Or
szágos Gyermekvédő Liga vasárnap délelőtt a 
vármegyeháza nagytermében közgyűlést tar- 
t:____ „ __ (
lója után Pctkó Szantner államtitkár mondott 
beszédet, majd az igazgatóság tagjává válasz
tották Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt. 
Ezután Ripka Ferenc főpolgármester ismer
tette a liga akcióját. A kormányzóné közben
járására a megyék vezetői mindent elkövet
nek, hogy minél több gyerek nyaralhasson. A 
közgyűlés Albrecht királyi herceg zárószavai
val. ért véget. ,

— Dcutsch Lipót kárpitosmester rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 
30-án lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben.

— Jelentékenyen csökkent az elmúlt héten 
Budapesten a fertőző betegségek száma, a tiszti 
főorvos hivatalos statisztikája szerint. Ugyan
ezen hélen kezdődött a Sálán fertőtlenítő házi
szer intenzív propagandája és általános hasz
nálata Gondolkozzék mindenki, nem lát-e szo
ros összefüggést a két tény között. Sálán a leg
tökéletesebb fertőtlenítő háziszer. 1 üveg ára 
1 pengő 20 fillér. Kapható mindenütt. Csak 
dobozos csomagolási fogadjon el,'

lőtt. Albrecht királyi herceg elnöki megnyi- gyarapításán felül 1,395.800.40 pengő nyerésé- 
i«:. ..u- r»_,i. * nef tüntet tt!. A kibővülés n nón7ÍnfÓ7„fi

— Leesett a kerékpárról. Szegedről Jelen-* 
tik: Varga Lászlóné klinikai főápolónő va- 
sárnap délután férjével motorkerékpár* 
kirándulásra ment a de&zki erdőbe. Mikor) 
hazafel é mentek, Szőreg és Deszk között a' 
motorkerékpár gyors iramban haladt. 
Varga Lászlóné, aki férje mögött ült a ke-’ 
rékpáron, a sebes iramtól elszédűlt és a 
földre zuhant. Súlyos koponyasérüléssel a 
kórházba szállították.

— Szekula Jenő — csehül. A legelőkelőbti 
prágai hetilap, a Prazsky Illuslrovany Zpravo- 
daj nevű kezdte közölni Szekula Jenőnek, a 
kitűnő magyar Írónak .4 fekete báró cimü re
gényét, amely cseh forditásban a Cerny Báron 
címet kapta. Szekula regényét Jókai Mór cseh' 
fordítója, a legkiválóbb cseh műfordítók egyiko 
G. N. Mayerhofíer ültette át cseb nyelvre. A' 
lap bevezető tanulmányt közöl a regény előtt 
és ebben mint a modern elbeszélőirodalom 
egyik legérdekesebb tehetségét ismerteti Sze
kula Jenőt, akinek különben egész sereg műn* 
kája szerepel már külföldi forditásban.

— „Az Angolpark, ez az előkelő fővárosi 
családi szórakozóhely, ismét megnyitotta ka
puit éa az idén az uj szórakozási alkalmatos* 
súgóknak egész sorával lepi meg a közönséget. 
A zenét, mint eddig is, Fricsay zenefőigazgató 
vezénylete mellett az I. honvédgyalogezred 
zenekara szolgáltatja. Az újonnan épült Alpesi 
Falu látványosság számba megy.**

— Levágta a villamos a jobbkarját. Kay- 
zer József asztalossegéd tegnap délután Új
pesten, a Pozsonyi-uton egy arrahaladó Ö 
jelzésű villamos motoroskocsijának a hátsó' 
perronjára akart menetközben felugrani. 
Ugrás közben egyensúlyát veszítette s a kö
vetkező pillanatban visszaesett a lépcsőről, 
de oly szerencsétlenül, hogy a pótkocsi ke
rekei alá zuhant. A villamosvezető a szeren
csétlenség után nyomban lecsengette a ko
csit s amikor a mentők a szerencsétlenül 
járt embert kivonszolták a pótkocsi alól, 
megállapították, hogy a kerekek a jobbkár- 
ját tőből lemetszették. Az újpesti mentők á 
szerencsétlenül járt fiatalembert a Gróf, 
Károly kórházba szállították. Állapota élet
veszélyes.

— Kifosztottak egy egész pályaudvart. 
Szabadkáról jelentik: Érdekes lopás történt 
Hendzse bánáti község vasúti állómásán. A1 
főnök, aki valószínűleg részeg volt; hivata
lában elaludt és ezalat a tolvajok a forgalmi 
iroda berendezéseinek nagy részét.a távírda
gépeket, kézipénztárt és a teljes jegykészle
tet ellopták. A vizsgálat megindult, a főnö
köt pedig felfüggesztették állásától.

— Növendékhangverseny. Jól sikerült hang
versenyt rendeztek vasárnap délelőtt Kanitz 
Gézáné énekművésznő növendékei a Belvárosi 
Polgári Körben. A tehetséges énekesjelöltek 
közölt, különösen Kanitz Magda és Viola,' Holló 
Klári és Schulter Károly szerepeitek kitünően,

— Befejeződött a balneológiái kongres
szus. Vasárnap folyt le a balneológiái kon
gresszus harmadik és befejező ülése. Bán- 
laky Géza elnöki megnyitója után Tausz 
Béla dr. Budapest lakosságának nyaraltató*! 
problémájával foglalkozott, s hangsúlyozta, 
hogy külföldi mintára week-end házakat 
kel építeni. Felber Lipót az 1928. évi ás- 
ványvizforgalomról számolt be, majd Sümegi 
József dr. a magyar fürdők vendégforgalmát 
ismertette.

— Az Urlkány—Zsllvölgyl Magyar Kőszén
bánya Részvénytársaság közgyűlése az 1927. 
üzletévi osztalékot részvényenként 10 pengő
ben állapította meg. A 100 pengő névértékű 
részvények 37. számú szelvénye, május 1-tőí 
kezdve a társaság pénztáránál és a Magyar 
Általános Hitelbanknál kerül beváltásra. Dr. 
Gátiéin István igazgató-helyettessé és Antal 
Lajos cégvezetővé neveztetett ki.

— A Magyar Általános Kőszénbánya Rész
vénytársulat április 28-ún tartotta dr. Berze- 
uiczy Albert v. b. t. t., felsőházi tag elnöklőié
vel XXXVI. rendes évi közgyűlését, amely tu
domásul vette az igazgatóság jelentését, jóvá
hagyta az évi zárószámadúst és a nyereség fel
osztására vonatkozó javaslatot, amelynek ér
telmében az 1927. évre osztalékként harminc 
pengő fog a pengőértékre szóló részvény 36. 
számú szelvénye ellenében a szokásos bevált 
tási helyeken május 1-től fizettetni. A közgyű
lést követő igazgatósági ülésben elnökké dr, 
Bcrzeviczy Albert v. b. t. t., felsőházi tag, ,al- 
elnökökké Bisteghi Rudolf és Vlda Jenő felső
házi tag, vezérigazgató újból megválasztanak.

— A Pénzintézeti Központ tizenegyedik ren
des évi közgyűlését folyó hó 23-án tartotta 
Eltscher Viktor m. kir. udvari tanácsos elnök
lete alatt. A közgyűlésen a budapesti és vidéki 
pénzintézetek kiküldöttei nagy számban jelen
tek meg. A közgyűlés tudomásul vette az 
igazgatóságnak Pásztor Miksa h. vezérigazgatói 
által előterjesztett évi jelentését és megállapí
totta uz 1927. évi december 31-iki mérleget, 
amely a nyugdíjalapnak 692.000 pengővel való, 

get tüntet fel. A közgyűlés a pénzintézeti üz
letrészek után hat százalék osztalékot. — az 
nlapszabályszerü maximumot — a kincstári 
üzletrészek után pedig négy százalék osztalék 
kot állapított meg.

— Bauxlt Trust A.-G. április 21-én tartotta 
meg Zürichben rendes évi közgyűlését, melyen 
Vlda Jenő, a társaság alelnöke, m. kir. gazda
sági főtanácsos, a felsőház tagja elnökölt. A' 
közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett 
üzleti jelentest és zárszámadásokat egyhangú
lag elfogadta és az 1928 január 31-éu leiárt 
üzletévre részvényenként 10 svájci frank (20 
százalék) osztalék kiűzetését határozta el. Az 
osztalék május 1-étől kezdve a 3 százalékos 
svájci szelvényadó lévonásával a Bankhaus 
Blankart et Cie. Kommunáit A.-G. (Zürich)' 
cégnél, valamint n Magyar Általános Hitel
banknál (Budapest) a 4. és folytatólagos szá
mú szelvényekkel ellátott és ezen alkalommal 
uj szelvényivekre kicserélendő régi szelvény* 
ivek -beszolgáltatása ellenéhen kerül kiflid 
lésre.
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Diadalmenettel, a fotográfusok 
és riporteren pergűtűzéhen 
fogadták a Brémán utasait, akik 
vasárnap reggel 6 ára io perc

kor Iteuivorkba érkeztek
Ncwyork, április 29.

A Brémcn-repiilök 6 óra 10 perckor Nem- 
[Yorkba érkeztek. Valóságos

diadalmenettel fogadták őket.
Már jóval a vonat befutása elölt — az esős 
idő ellenére — óriási tömeg gyülekezett a 
Pennsylvania-pályaudvar környéken. — A 
rendőrség hatalmas készültséggel vonult ki, 
de igy is alig tudta a sokaságot visszatartani. 
'A perronon a város vezetősége képviseleté
ben Walkcr polgármester jelent meg. Olt 
vpltak Chamberlin, Balchen és Byrd repü
lök.

Mihelyt a begördülő vonat megállt, Wa/- 
ker polgármester a szalonkocsiba ment és 
Üdvözölte a repülőket, akiket azután 

A szélhámos debreceni 
banktisztviselő, Czuttrin 
Andor sikkasztása f elfede- 
zésének és elfogatásának 

szenzációs részletei
r 'A hétfői Napló debreceni tudósitója rend- 
kívül érdekes adatokat szerzett meg, amelyek 
teljes biztossággal felderítik az utóbbi idők 
egyik legnagyobbstilü szélhámosának, az 
[Angol-Magyar Bank debreceni fiókja gabona
osztálya vezetőjének, Czuttrin Andornak 
Szélhámosságait, azok felfedezésének és 
Czuttrin Hamburgban történt elfogatásának 
Részleteit.

Vasárnap derült ki, hogy nyolc nappal 
Azelőtt érkezett Debrecenbe egy előkelő haj- 
dumegyei földbirtokos, aki gabonaüzlet 
ügyében akart tárgyalni az Angol-Magyar 
pank debreceni fiókja gabonaosztályának 
vezetőjével, Czuttrin Andorral. Minthogy 
Czuttrin nem tartózkodott hivatali szobájá
ban, a földbirtokos, akit bevezettek Czuttrin 
helyiségébe, ott várakozott rá. Várakozás 
közben Czuttrin íróasztalára pillantva, a 
földbirtokos legnagyobb csodálkozására egy 
levelet látott meg, amelyben a bank arról 
.értesíti, hogy

a lefolytatott üzleti tárgyalás alapján őt 
harminchatezer pengővel megterhelte.

rÁ. földbirtokos tovább keresgélt az íróaszta
lon s újabb meglepetésére az íróasztalon 
heverő levelek között egy másikat talált, 
amelyet ugyancsak hozzá címeztek s amely
nek tartalma szerint egy befejezett gabona
ügyletből kifolyólag

tízezer pengőt a bank a javára könyvelt 
ek

Autórendelés foglalással 
és szoros zárral

A végrehajtó lakása elé rendelte a hitelező a nemilzető 
bérautós kocsiját és ott lefoglaltatta

A nehéz helyzetben levő adósok minden 
eszközt és módot megragadnak arra, hogy 
hitelezőik elől elvonják a kielégítési alapot. 
Csaknem minden végrehajtást igényperrel

ív

ÖRÖM
az élet legnagyobb és legtisztább boldogsága. Rosszul fejlődő, satnya, 
sápadt, vérszegény gyermekek meglepő gyors feltáplálására keresve 

, sem találhat alkalmasabb és megbízhatóbb készítményt mint a gazdag 
vitamintartalmú

HRIIEII Buaoviaímzsr
melytől már néhány nap alatt felélénkül kicsattanó nlros pozsgás arc- 
szint kap, vidám lesz és gyors súlygyarapodásnak indul drága kicsi
kéje. Többféle izváltozatban minden gyógyszertárban és drogériában 
-a pható. Ara 1.50 pengő.

a fényképészek vetlek ostrom alá.

Walkcr a repülőket a Ritz-Carlton szállóba 
kisérte el. A fogadóbizottság tagjai, a hírlap 
irók, a fényképészek és a fogadásra megje
lent előkelőségek 18 városi autóban követ
ték őket. A szállóban a repülök a mikrofon 
elé áltak és Chamberlain bemutató szavai 
után

rádión köszöntették az amerikai közön
séget.

Utánuk Walkcr polgármester, Heuser kon
zul és mások is beszéltek néhány szót a 
mikrofonba. Az elhangzott beszédeket Chc- 
nectady és Pittsburg közvetítésével továbbí
tották Németországba.

A földbirtokos mostanában semminemű 
gabonaüzletet az Angol-Magyar Bank deb
receni fiókjával nem kötött, tehát a bank öt 
nem terhelhette meg harminhatezer pengő
vel s a javára sem könyvelhetett cl tizczej 
pengői, éppen ezért felvilágosításért fordult 
a bank igazgatóságához, amelynél feljelen
tést lett a gabonaügyosztáiy vezetője, Czutt
rin Andor ellen. A bank igazgatója másnap 
Czuttrinnal együtt már Budapestre utazott, 
de Czuttrin a városban

eltűnt mellőle.

Elfogatása azért sikerült oly gyorsan, 
mert ar Angol-Magyar Bank háromezer 
pengő költséggel a bűnvádi fcljelenés meg
tétele után rádió utján a csepeli állomásról 
közöltette az össze európai állomásokkal az 
elfogatóparancsot s Czuttrin teljes személy- 
leírását. Egy Hamburg közelében lévő, 
Dresden nevű német bank, amely az Angol- 
Magyar Bankkal üzleti összeköttetésben ál
lott,

felfogta ezt a rádiójclcntésl

s a . bank értesítésére Hamburgban nyomban 
razziát rendeltek el, amelynek során sike
rült is a szélhámost elfogni. Czuttrin kiada
tása végett már megindul az eljárás, ugj 
hogy minden valószínűség szerint három na
pon belül a sikkasztó szélhámos a debreceni 
ügyészség foglya lesz.

támadnak meg és az adósok legtöbbször el
tüntetik vagyontárgyaikat, vagy a kényszer
egyezségi eljáráshoz folyamodnak. A hite
lező^ helyzete tehát egyáltalában nem köny-

i

JÁR

KÉnYEmESEA ,
ks OLCSOrt

nyü és gyakran szükségük van arra, hogy a 
legkülönfélébb ügyeskedésekkel és trükkök
kel jussanak hozzá követelésükhöz.

A központi járásbíróságon szombaton 
egyébről sem beszéllek, mint egy Schaffcr 
József nevű hitelező sikerült fogásáról, ame
lyet adósa, Gáspár Lajos bérautófuvarozó 
„sérelmére** követett el. Gáspár 500 pengővel 
tartozott Schaffcr Lajosnak, de nem fizetett. 
A járásbíróság végrehajtást rendelt el ellene, 
de az sem járt sikerrel, mert

sem Gáspár lakásán, sem ar, autógará/.s- 
ban nem találtak semmi lefoglalni valót.

Tegnapelőtt délután telefonhoz hívták Gás
párt. Az egyik nagy biztosítótársaság vezér
titkára nevében beszélt valaki és egész nap
ra, egy szolnoki útra

kibérelte Gáspár kocsiját.

Megállapodtak abban, hogy szombaton reg
gel 8 órakor Gáspár jelentkezik a Sólyom 
ucca 2. számú ház elölt. Szombaton a meg
beszélt időben Gáspár autójával

pontosan meg Is jelent a ház előtt.

Klenk Ede magyar festőművész 
gépfegyvertüzben. ágyudörgés és puskaropogás 
közben festette le Calles elnököt és a forrongó 

Mexikó gazdag szépségeit
Egy nagyon érdekes magyar raüvészkarrier 

újabb állomásairól számol be egy Délameriká- 
ból most látogatóba érkezett argentínai ma
gyar birtokos.

Bucnosayresben most készülnek Ktcnk Ede 
magyar festőművész gyűjteményes kiállítására. 
Klenk nagyon érdekes külföldi karriert fu
tott be. A harmine.hétéves piktor mór húsz 
esztendő óta járja a külföldet. A háború után

ö volt az első, aki megfestette a szám
űzött Vilmos császár portréját.

aki tudvalevőleg bosszú időn át teljesen elvo- 
nultan élt és idegent nem engedtek közelébe. 
A magyar festő portréja révén ismerték meg 
világszerte a száműzött császár uj arcvoná
sait. Nagysikerű párisi és berlini szereplése 
után

Délamcrlkáha került, ahol a legkereset
tebb portréfestő lett.

A legviharosabb időben ment Mexikóba, ahol 
most is dühöng a polgárháború. Itt is nagy 
sikere volt. A milliárdos ültetvényesek ver
senglek érte és nagyszerű portrcanyagol ka
pott a mexikói szépségekben. A forrongó 
Mexikóban nem mindennapi élményeken ment 
át. Nemrégiben az történt vele, hogy egy kor
mánypárti vezér haciendáján, ültetvényén fes
tette a házigazda feleségét, mikor a forradal
márok megtámadták a haciendát. A házigazda 
otthagyta a piktort és modellt illő feleségét, 
kapta a revolverét és kiszaladt a házból. Arra 
azonban még volt ideje, hogy visszaszóljon :

— Senor Klenk, dolgozzon csak tovább, 
mindjárt elkergetjük őket I

Felesége, a fialni mexikói szépség, mintha 
misem történt volna, szemrebbenés nélkül ült 
tovább is.

Alkatait vételektől eredd, persea ee iimyrna 
szőnyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint búrból

í PÉLEMELE í
Nagy mező, utca 30 T. 202 — 85.

É KíldorBorlsHa ;ff vendégjátéka ;

>AntIkark R.-T.
(Sternberg Z. J.)

VII., Dob ucea 81. sz. 
(Kaslnezy-utcai saroküzlet) 

Régi keleti actfnyegekért éa antik 
bútoroké t nagy Arat II aettink

s mert ott nem talált senkit, hosszasan tül
költ. Csakhamar megjelent három ur, akik 
közül kettőnek komor aktatáska volt a hóna 
alatt. Az első ur

megkérdezte tőle, vájjon ő Gáspár Lajos 
é saz ő tulajdona-c a kocsi?

Mikor erről az autófuvarozó megnyugtatta. 
kijelentette a „vendég**, hogy ö kirendelt 
végrehajtó, de itt van a kirendelt zárgond
nok és az ügyvéd is s ezennel

lefoglalja és szoros zár alá veszi a ko
csit.

Gáspár ijedten tiltakozott, de nem használt 
semmit. A hivatalos személyek felszálltak az 
autóba cs elvitették magukat a legközelebbi 
garázsba, ahol jegyzőkönyvet vettek fel a 
kocsi zár alá vételéről. A jegyzőköny felvé
telénél tudta meg azután Gáspár, hogy ügyes 
cselnek esett „áldozatul**, mert nem a biztosí
tási vezértitkár, hanem Scháffer József, a 

■ hitelező rendelte a végrehajtó háza elé az 
autót, igy biztosította követelésének kiegyen- 

• Ülését.

Klenk Ede mit tehetett mást, ágyudörgés, 
gépfegyvertüz és puskaropogás közben to

vább festette a portrét.
Három órai harc ulán elkergették a támadó
kat és az ültetvényes mosolyogva tért vissza. 
Klenk Ede az eset után megelégelte az irgal
makat. Visszatért Mexikó fővárosába, ahol 

megfestette Calles elnök portréját Is.
Nemrégiben érkezeit vissza Buenos-Ayrcsbc és 
készülő kiállítású után látogatóba hazajött 
Magyarországra.

A szegedi polgármester 
lovagias ügye

Szeged, ápr. 29.
Érdekes lovagias iigy foglalkoztatja a sze

gedi közvéleményt. Dr. Lévay I'crcnc ügy
véd vasárnap provokállutta dr. Somogyi 
Szilveszter szegedi polgármestert. A lova
gias ügy előzménye egy városi közgyűlésen 
elhangzott közbeszólás. A város egyik leg
utóbbi közgyűlésén ugyanis földbirtokrendc- 
zcsi kérdésekről voll szó és ekkor az izga
tott hangulatban a polgármester egyik repli
kája során

lázitó ügyvédnek nevezte dr. Fajka 
Lajost és dr. Lévay Ferencet.

E kijelentés miatt Lcvay Ferenc dr., aki a 
közgyűlésnek nem tagja,

provokáltatta dr. Somogyi Szilveszter 
polgármestert,

aki Fodor Jenő dr. helyettes polgármestert 
és Tóth Béla dr. főjegyzőt nevezte meg meg- 
bizottaiként.

A lovagias ügy kimenetele elé Szeged vá
ros közönsége nagy érdeklődéssel ncz.

— Kulcsár István ■ győztese ■ „Szent IJazM** 
katonai felszerelé-ses gyaloglóversenynek. A ver
seny eredménye a következő:

Egyéni győztes Kultsár István (MAC) 1 óra 
48 perc 13 mp. 2. Török csendőrőrmester 1 óra 
50 p. 56 inp. 3. Gyalog pótcsendőr 1 óra 58 p. 
19 mp. 4. Freut kerékpáros honvéd. 5. Csuha 
csendőr. 0. Tóth kerékpároshonvéd.

Csapatversenyben. Győztes a csendőrség cia-, 
pala 49 pont. 2. VI. kcrékpároszászlóalj A)] 
csapata 82 pont. 3. A 2. honvédgyalogezred 111 
zászlóalja 125 pont. 4. A 4. kerékpéroszászlóalj 
150 pont. 5. A vámőrség csapata 204 pont. 6. A
6. kerékpároszászlóalj B) csapata. 7. A rendőr- 
ujonciskola csapata.

br.KajpacsY.x.korvo.
rendel IMác 7*k 

VU!v JóMebkörut >. m. Mrtiénnflbetogetaek
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SZÍNHÁZ mozi
Előzetes cenzur ajelent és 

Josephineről
Miután abban a megtiszteltetésben része

sültem. hogy Josephine Baker ilyképen hi
vott meg: — Jöjjön el a főpróbára, azt hi
szem, jól fogja magát érezni', — szombat
ról vasárnapra virradó éjjel elmentem a 
Royal Orfeumba, egy kis előzetes cenzúrára. 
Itt végignéztem Josephine hét lakat alatt Őr
zött jelmezes házi főpróbáját, amelyről a 
következő jegyzőkönyvben előzetes jelenté
semet kiildbelem az „illetékteleneknek":

1. Itt, a Royal Orfeum nézőterén, miközben a 
tukarilóasszonyok szorgosan törülgelik a szé
keket és a venliHólorok eszeveszetten búgnak, 
beszélgetek ezzel a magas, karcsú, félbarna 
szépséggel. Olyan egyszerű ruhában van. mint 
egy intézeti növendék. A sima, fekete selyem
bársony kompié, pepita kabáttal illedelmesen 
feszül jól fönnáll figuráján. .Semmi disz, ékszer 
▼agy gyöngy.

— Hol vacsorázott ma estet
Kinyitja nagy, nemtudonwnilyenszinü szemét.
— Otthon, a szobámban!

Én nem járok sehova, 
nem mutatkozom sehol midig, ameddig nem 
dől cl. hogy szimpatikus vágyók é a pestieknek 
vagy sem. Azt hiszem, ezzel tartozom magam
nak-

Nem tudom, mit feleljek erre.
2. öserdődiszlet. Jósé Padilla valamilyen 

buja, ismeretlen slágere. Valahonnan mesz- 
sziröl hangzik Pilinszky tenorszólójn, jobb
ról pedig, mint egy álom-vízió, berepül 
Baker.

A világhíres bauánruba

libeg dereka körül, barna testét harmatos, 
fénylő selyemlevelck takarják. És láncol. 
Itt, a próbán, a közelség meghittségében 
sem lehet máshova nézni, nem lehet mást 
látni. Egy idegen világ csodába tökéletese
dett ritmusa ez a nő, akiről ebben n pilla
natban mindent cl lehet felejteni, még azt 
is, hogy Josephine Baker-nek hívják és 
hogy Petrovácz képviselő ur erkölcsi Inter
pellációt mondott miatta a Házban.

3. Futurista tájkép előtt egy hídon táncol 
Baker. Zöld strucctollak felhőzik körül és ő 
egy szökdécselő kerge struccmadarat ját
szik. Amilyen bűbájos, elragadó volt 
előbb, olyan mulatságos, groteszk most, 
burleszk és komikus ötletek után valami

▼ad, szédületes Iramú táncba kezd, 
amely mellé oda kell képzelni ezt a nyugod
tan mosolygó, ovális arai, eton frizurás 
Hatni Irányt, aki ösztftvér karjaival szél- 
malomszcrii harcot viv a levegővel és mégis 
kecses, finom marad minden mozdulata.

4. Előzetes cenzurajclcmléscm ncvn lenne tel
jes, ha nem imám ide azt, hogy Zerkovitz 
Béla igazgató vagy ahogy Josephine mondja, a 
Mossjö Gserkovicz a számok alatt

nz 
A

[ZENEBONÁI
S ILYEN Jlíiu HEH VOLT BVDArESTF.M M
■ _______________________FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ M

Városi Színház
Gyurkovics fiuk

Farkas Imre uj operettje

legnagyobb siker minden este

Pénteken, május 4-én

25-0dsz0r

t'TOI.Nrt iiíkom NAP:

Az elsodort ember
a ROYAL APOLLO ba>

Josephine Baker
személyes fellépése holnap előszűr a

Royal Orfeumban
■szssts • oranori minden |eav eifoivnltl

elfelejteti kiabálni
a diszletmunkásokkal, a világosítókkal, a többi 
színpadi személyzettel, akiknek szegényeknek, 
n számok előtt és utána ugyancsak kijutott a 
Josrphln-iigy szülte és a nagy premiert obiigái 
megelőző igazgatói megrovásokból. Egyedül 
Márkus Frédi, a karmester az. aki még Zerko- 
vitzot is tulkiabálja. Tudniillik két jazzt kell 
vezetnie, amiről jelentésemben későbben 
ugyanis szó lesz.

5. Ha önök még nem tudják, hogy mi az a

„Rltty llttk Baby“,
akkor elsőnek közölhetem, hogy ez egy dal, 
amely Josephine Bakert, a világhírű táncos
nőt, a legnagyobb chansonénekesnők közé 
emeli. A vörös függöny föllibben s egy óri
ási bonbonnier tetejére kuporodik fel Jo- 
sephin. Nagy estélyi ruhájának sleppje lelóg 
a földre és betakarja még a bokáját is, ame
lyet a világért sem helyez előbbre a selymek 
ráncai alól.

S megszólal Josephin. Ha eddig azt mon
dották, hogy egy vad, hajlékony fiatal pár
ducra hasonlít ez a nő, akkor most én in
kább a fiatal őzikék csoportjába soroznám. 
Szemét a színpadi ég felé veti, hajlékony uj
jaival. felsőtestével, szájával, arcának ezer
nyi nüanszirozott mozdulatával egy csendes 
kis regényt mesél el. Nagy szemei könnybe 
olvadnak, miközben viola d’amour-hangján, 
mint a finoman zengő, síró hegedűszóló el
meséli, hogy: „Elhagyott szerelmem! Ezt a 
szerelmet, ezt a fiút pedig úgy szeretem, 
mintha a kisfiam lenne, aki elment és nem 
akar visszajönni. És én nem szégyellem, 
hogy szeretett és én szereltem és nem szé
gyellem azt se, hogy elhagyott és én mégis 
szerelem ...“

Banális, semmi, kis angol 
bői könnyek peregnek, s a 
mier-planjában egy félbarna 
naglik a bonbonnier tetején.

Meg kell enni érte.
6. A függönyök és kárpitok 

szeréből a különböző szineffektusok valóban 
megkapó hangulatából egy óriási világitó se- 
lycmpapagály, s annak aranykalickája tűnik 
elő. Előtérben a Párizsból hozott Jacobi-jazz 
fuvolái, oboái cs pisztonjai csillognak és néznek 
farkasszemet Fred Márkus süllyesztett zeneka
rával. Mindkét jazz rákezd és a középen Jo- 
sephyn táncolt Nem arrogálom magamnak a 
jóslási talentumot, de azt hiszem hogy a közön
ség sajnálni fogja, hogy az óvatos direkció

ennyire bepólyálta a Josephint.
Azzal zárom be a jegyzőkönyvemet, amit Dé

nes Oszkár a fináléban énekel:
— Az a meztelen tény, hogy a drága Josep

hin sajnos, Igen sok ruhában táncol...
7. Petrovácz képviselő urnák és a cenzúra

bizottságnak a jelentést elfogadásra ajánlja 
a jegyzőkönyvvezető:

dal. De szemé* 
reflektor pre- 
őzike szive vo-

bonyolult rcnd-

Stób Zoltán.
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Figaro:

Legdrágább hely 

Legolcsóbb hely
20 pengő

2 pengő
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■0] Világsiker
BŐSE MARIÉ:

Király Színház !

Szerelem a természetben
elmen egy film futott ma délelőtt* az Ufa Film
színház sajtóbemutatóján. A művészekből és 
írókból álló közönség egyöntetűen megállapí
totta, hogy ez az első valóban szórakoztató ta
nító film, amely mentes minden nagyképűség
től és a nemiségre való utalástól. A „Szerelem 
a természetben" cimü film az élet, a termé
szet és az ember kialakulását mutatja be és 
ezért a fejlődés ötvenezer évére megy vissza. 
A föld kezdetleges kialakulásától, a centrifugá
lis erő alkotó energiájától pontosan és szem
léltetően követi a film az élet születését a Dar- 
vln-clmélet és a meteor-elmélet alapján. Az 
emberiség legizgalmasabb kérdése, hogyan te
remtődtünk, hogyan lettünk az egyseitekből, 
az amőbákból, a mikrobákból ilyen tökéletes, 
pompás emberi gépezetté, elevenen és érdeke
sen tárgyalja a „Szerelem a természetben el- 
mű film, amely a fejlődés legkülönbözőbb fá
zisairól sem feledkezik meg érdekes képet 
adni. Hogyan osztódnak a sejtek, hogy hogyan 
kezdenek kopoltyuval lélekzenl az élők, hogy 
hogyan született meg az ember, ez olyan iz
galmas történet, amely sokáig méltán lenyű
gözve tartotta a sajtóbemutató közönségét. 
Megtudjuk például, hogy a csigák egyszerre 
kétnemüek és termékenyülésük esetén mind a 
két nem egyszerre termékenyül meg. Figye
lemmel kísérhettük a pókasszony szerelmi éle
tét, amelyet húsz férfipók tölt be egyszerre. De 
ugyanígy láthatjuk az embrió kialakulását a 
megszületésig és az ősember életét, kultúráját, 
közlekedési eszközeit a modern élettel össze
hasonlítva. Ezt a remek filmet az Ufa, a Fó
rum és az Omnia mutatja be csütörtöktől 
kezdve. ___________

r\j

SZÍNHÁZI napló
A legnagyobb titokban, sugdolózva folynak 

a színigazgatók irodáiban a jövő évi szerzöd- 
telési tárgyalások. A befejezett uj szerződések 
szerint Törzs Jenő a Vigszinházban, 
Titkos Ilona a Vígszínházban és a Magyar 
Színházban, Tőkés Anna a Nemzeti Színház
ban és a Magyar Színházban, Szokolay Oly a 
Király Színházban fog játszani. A Fővárosi 
Operett Szinház Miskolcról szerződtetett bon- 
vivant, egy nagyon tehetséges színészt, Rubinyl 
Tibor személyében, aki tavalyelőtt már a Ma
gyar Szinház tagja volt. Nagyon érdekes, hogy 
mig a kisebb, de jó színészek körében nagy 
kereslet indult meg, addig

a primadonnák után nem igen kapkodnak 
a színházak. Egyedül Honthy Hanna az, aki
nek minden operettszinház ajánlatot tett, de 
aki nem szerződhetik sehová, mert két évig 
még a Belvárosi Szinház kötelékébe tartozik.

A Nemzetközi 'Árumintavásárt egyelőre 
még nem érzik különösebb módon a szín
házak kasszái. A hotelek megteltek a vidéki 
és külföldi vendégekkel, de a színházak elő
vételei nem mutatják Budapest idegenfor
galmának emelkedését. Néhány színházon 
kivül, amelyik úgyis jól megy, egyedül a 
Városi Szinház az, ahol észrevehetően emel
kedett a Gyurkovics fiuk látogatóinak száma. 
Éppen ezért a Városi Szinház igazgatósága 
elhatározta, hogy a Gyurkovics fiukat a Cá- 
revics közeli bemutatója után leveszi a mű
sorról, hogy azt felfrisitve, uj számokkal el
látva a

Budai Színkör megnyitó darabjául 

használhassa fel. Ezek szerint május közepe 
táján nyit a Budai Színkör Farkas Imre 
Gyurkovics fiuk cimü daljátékával, amely
nek c héten lesz a huszonötödik előadása.

A Belvárosi Színházban erősen próbálják 
Armont és Gcrbidon legújabb vigjátékát, 
amelynek ideiglenes cime:

A fiú, a mama és a mamuska
A vígjáték tartalma, amelyet. Hajó Sándor for
dított mesterien, röviden: Honthy Hanna a kis 
kokott, aki azonban a családi élet örömeire 
született, férjhez megy Dellyhez, a fiúhoz, aki
nek mamája Alszeghy Irma, az anyahercegnő. 
Természetesen ez a rövid és egyszerű vázlat 
sok szellemes bonyodalom utón egészedik ki 
mulatságos vígjátékká.

A Király Szinház szombati vizsgaciőadásán 

a Kis lordot
játszották o Rákosi Szidi sziniiskola növen
dékei. Siók tehetséges növendék közül külö
nösen Hevesi Anikó tűnt fel.

szó, jelen-

Napló je- 
irt Sebes-

Vasárnap délelőtt Rát kai arról értesí
tette a Király Színházat, hogy influenzája és 
magas láza miatt

kénytelen lemondani az előadást.
A délutáni előadáson Zombori Zoltán helyet- 
tesitette eredményesen a beteg művészt.

A Király Színházban már készültek az esti 
Rose Marie-előadásra, amelyben szintén 
Zombori Zoltánnaal akarták helyettesiteni 
Rátkayf, amikor a szinházbeliek legnagyobb 
meglepetésére és örömére megállt a szinház 
előtt Rátkay autója é sabból kiszállt a beteg 
mii vész.

Rátkay kijelentette, hogy játszani akar, 
mert láza csökkent. Hiába tiltakozott ellene 
az orvos, Rátkay szerencsésen, lázzal ugyan* 
de újra végigjátszotta a Rose Mariét.

Egy másik hősies színpadi teljesítmény a 
Városi Színházban játszódott le szombat este 
a Gyurkovics fiuk előadásán. Farkas Imre ope
rettjének egyik fő női szereplője, Lészay Kató 

frissen operálva 39 fokos lázzal játszotta el 
szerepét

Lészay Katót az arcfesték az állán inficiálta, 
as infekcióból rövidesen óriási daganat lett, 
amely sürgős műtéti beavatkozást igényelt. A 
műtétet el is végezték az előadás előtt. A fia
tal színésznő, akinek 39 fokos láza volt, óriási 
akaraterővel, fájdalmak közepette játszotta és 
énekelte el nagy szerepét. Vasárnap Kőrősg 
Angéla játszotta ezt a szerepet. A Budai Szín
körben emiatt szereplöváltozás volt ma dél
után, amennyiben Rizi szerepét Páris Ila ját
szotta eredményesen.

Ha már a Budai Színkörről van 
lenünk kell a

Sebestyén—Fedák front 
újabb eseményeit. Ahogy a Hétfői 
lentette. Fedák Sári autóturájáról __ ________
tyén Gézának, a Városi Szinház igazgatójának^ 
hogy hajlandó eljátszani Lajtay—Békeffy dal
játékát a Budai Színkörben — csakhogy íé- 
sőbben, mint azt eredetileg tervezték. Sebes- 
tyénék valószínűen nem fogadják el a Fedák' 
által ajánlott újabb dátumot és máris Honthg 
Hannával kezdtek tárgyalásba a Budai Szín
kör nyári operettjének főszerepére vonatko
zóan.

w
A jubileumok közepette nem lesz érdek

telen Féld Mátyásnak
harmincéves írói és igazgatói jubileuma 

amelynek ünneplése Pünkösd vasárnapján 
lesz a Budapesti Színházban és e sikerdus 
jubileumra fel fog vonulni Budapest irői és 
szinészvilágjának krémje. Az eddigi hirek 
szerint Molnár Ferenc is megígérte részvéte
lét Féld Matyi jubileumán. Matyi jubileumá
val kapcsolatosan megkérdeztük a színigaz
gatók szeniorját, Féld Zsiga bácsit, aki rö
viden igy válaszolt:

— A Matyi-jubileum nem rendez senkit 
Áztat Budapest közönsége rendezi...

Itt jelenthetjük, hogy elkészült Féld Má
tyás legújabb revűje, amelynek „Mersz-e 
Matyi a címe. Az egyes felvonások alcímei 
élénk következtetést engednek a revü tartal
mára. Első felvonás: dr. Fedák Mátyás esete 
Féld Zsazsával, második felvonás: Húzd rá 
János, harmadik felvonás; Zenebona az 
Olympiában.

KI ab und a „Krétakör" világhírű szerzője le
velet irt a Nemzeti Szinház igazgatójának, 
nak, hogy a jövő héten a

a Krétakör 50-ik előadására
Pestre jön. A Nemzeti Színház ekkor diszelő. 
adásban játssza a Krétakört, amelyet erre az 
estére a Kamara Színházból átrisznek a Nem
zeti Színházba.

m . A külföld
Molnár Ferenc uj darabjáról:

az Olimpiain
BÉCS:

A mai kor darabja, a legfinomabb, 
a legelmésebb és legklasszikusabb 
eszközökkel. Ragyogó premier-este. 

(Neues Wiener Journal.)
BERLIN:

A legfinomabb vígjáték. Tgazi világ
siker.

Micsoda 
siker.

(Berliner Tageblatt.) 
MILÁNÓ • 

dialógus! Egészen kivételes 
(Corricre Della Sera.) 
PÁRIZS:

Döntő diadal. Utólérhetetlen, elbá
joló éa mulatságos. (Comoedia.)

NEW YORK:
Csupa szatíra, csupa ötlet. Tomboló 

siker (The Newyork Times.)

magyar színház



Budapest, 1928 április 80. HÉTFŐI NAPLÓ 7

A főváros újból optio- 
meghosszabbitást kért 
és kapott a P. K.-tól 
az Egyesült Főváros* Takarék átvételére

Mint ismeretes, április 26-án járt le az 
az opciós határidő, amelyet a Pénzinté
zet Központ adott a fővárosnak az Egye
sült Fővárosi Takarék átvételére. A ha
táridő csütörtökön lejárt, de miután a 
belügyminiszteri jóváhagyás még nem 
történi meg, a tanács kénytelen volt 
újabb haladékot kérni a Pénzintézeti 
Központtól a tranzakció lebonyolítására. 
Ezt a kérést a P. K. teljesítette is s mint 
értesülünk

május 5-ig tolta ki az opció uj határ
idejét.

Lamotle Károly pénzügyi tanácsnok 
szombaton délben személyesen járt fenn 
a belügyminisztériumban, ahol Ígéretet

kapott, bogy

a közgyűlési határozatot még e hét 
közepéig jóváhagyőan visszaküldik 

a városházára.
így a tanácsnak, illetve a Vásárpénztár
nak módjában lesz szombatig a részvé
nyeket átvenni.

Hivatalos helyen különben megcáfol
ják zokat az elterjedt híreket, melyek 
szerint az uj Községi Takarékpénztárba 
beleolvad a Kisipari Hitelintézet. Ez az’ 
altruisztikus intézmény továbbra is meg
tartja eddigi önállóságát, sőt éppen ked
den, május 1-én. tartja közgyűlését, me
lyen az alaptőkét a főváros anyagi esz
közeivel, 400.000 pengővel felemelik.

Beleznay László és Virányi József ügyvé
dek kardpárbajt vívtak az ügyvédi kamara 

közgyűlésén történt szóváltás miatt
Szombaton este érdekes kardpárbajt vív- ■ 

lak meg a Santelli-fcle vívóteremben. Belez
nay László dr. ügyvéd, a neves úszó és Vi
rányi József dr. ügyvéd állottak szemben 
egymással a vívóteremben. Beleznay segédei 
Donáth Leó dr., a Futura igazgatója és 
Popper Tódor dr., az ügyvédi kamara főtit
kára voltak, Virányié pedig Golféin Sándor 
dr. és Vécsei Béla dr. ügyvédek. A párbaj 
Virányi József harcképtelenségével végző
dött, aki balarcán hosszú és erősen vérző se
bet kapott.

A lovagias ügy előzményei

az ügyvédi kamara keddi izgalmas illé
sén játszódtak le.

rAz elnök névszerinti szavazást rendelt el a 
forgalmiadóátalány kérdésében és arra kel
lett szavazni, elfogadja-e a közgyűlés a 
pénzügyminiszter által javasolt és a kamara

vezetősége részéről lehetőségként előterjesz
tett megegyezést, vagy a közgyűlés az Ügy
védi Létfentartási Párt álláspontját tegye 
magáévá, amely az átalányt elfogadhatatlan
nak mondta. A szavazólapok beszedésével 
és megszámlálásával az elnök dr. Wehner 
és Ács titkárokat kérte fel, az ellenőrzéssel 
pedig Popper főtitkárt. A szavazatok össze- 
szedésénél Virányi és Beleznay László kö
zött, aki Virányi mellett ült és aki kartár
sát nem is ismerte,

váratlan éles szóváltás támadt.

Másnap Virányi két megbízottja utján 
magyarázatot és elégtételt kért Beleznaytól, 
aki megnevezte segédeit. Ezen előzmények 
után állottak ki egymással szemben párbaj
ban a felek akik annak befejezte után ki- 
béküldtek egymással.

Eidőlt a jazz és a cigányzene versenye
Eric Borchardt olyan népszerű Berlinben, mint 
Pallenberg — Melyik a legjobb pesti cigány?

A berlini Cityban, a Kuríürstendam és a 
Berliner-strasse sarkán kék és vörös neon-csö
vek fényében büszkélkedik a kontinens egyik 
legszebb és legelegánsabb mulatója: a Palats am 
Zoo. Majdnem egy éven át hirdette hatalmas 
belükkel a ragyogó villanyoslranszporens a mu
lató bejárata fölött ezt a nevet: Ertch Bor- 
chardt. Saxofonkirálynak keresztelték el, mert 
Borchardt nemcsak egycsomó nagyszerű sláger 
komponistája, hanem egyúttal a legremekebb 
jazz-zenekar karmestere is. A saxofonon kívül 
még négy hangszeren játszik zseniálisan: zon
gorán, hegedűn, pisztonon és dobon.

Eric Borchardt május elsején Budapestre jön 
nagyszerű zenekarával, amelynek négy angol

tagja is van. Május elsejétől negyedikéig a 
New-York éttermében és bárjában fog játszani 

május ötödikétől fogva pedig a felső margit
szigeti étteremben

n
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olcsó occassioeladás
A jó minőségért és az olcsó árakért 

szavatol a Holzer név

lavoli utak - fáradság nélkül
Vidékieknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközeik, 
mlnt a városiaknak. Orákhosszat tartó fárasztó gyaloglások 
egyik helyről a másikra még mindig szQkrégesek. Valóságos 

jótétemény a fáradt testnek a 

Palma-kaucsuk sarok
PALMA tovább tart mlnt a bőr, olcsóbb annál, ruganyosabb 

járást biztosit és védi úgy a szervezetet, mlnt a cipőt.
Hóknál ts fti lllustanél o Palms-kaucsuk sarok elegáns külszínt ad • 

cipínck minden lObbkladts ntkCl.

Borchardt maga amerikai német és Berlinbem 
olyan népszerű, mint Max Pallenberg. A leg
zseniálisabb zenei tehetség, aki nemcsak fölé
nyes és modern zenei tudással rendelkezik, ha
nem mlnt valóságos zenebohóc, állandóan mu
lattatja közönségét. Borchardt lázba fogja hozni 
restet! Nemcsak ő lesz meglepetés a pesti kö
zönség számára, hanem zenekarának minden 
egyes tagja: dobosa például nagyszerűen éne
kei és mókázik.

A felső margitszigeti étteremben — mint mór 
mondottuk — május ötödikén folytatja műkö
dését Borchardt zenekara.

A világiló parketten ezen a nyáron Borchardt 
jazz-muzsikájára táncol az előkelő pesti kö
zönség Tarján igazgató Borchardt zenekarába 
argentinial énekest, gitárost és harmonikáét is 
szerződtetett, hogy a rejtelmes, forró déái zene 
a tangót tegye hangulatossá.

S ami a legnagyobb meglepetés és a legszen
zációsabb ujilás és a maga nemében eddig tel
jesen egyedülálló Pesten: a Felső margitszigeti 
étteremben május ötödikétől fogva két zenekar 
játszik. A hatalmas iombkoronáju fák alatt 
a hatásos uj, selyemernyős asztali lámpák fé
nyében két zenekar játékát hallgathatja fel
váltva a közönség. A kontinens egyik legjobb 
jazz- és tangózenekarán, Eric Borchardt együt
tesén kívül az igazgatóság leszerződtette a/ 
egész szezonra

Pertis Pali cigányprímást és zenekarát.
Urmánczy Nándor tavaly vezércikket irt ar

ról: miért nem játszik cigány a szigeti étterem
ben, erre a cikkre gavalléros gesztussal vála
szolt most a Felsőmargitszigeti Étterem igazga
tósága, amikor az egyik legjobb magyar cigány
zenekart szerződtette, az élén Pertis Pali prí
mással. A cigányzenekar megfelelő kiválasztá
sához Tarján, a Felsőmargitszigeti Étterem 
igazgatója a pesti arisztokrata-, milliárdos-, 
iró- és művészvilág előkelőségeinek a tanácsát 
kérte és ezeknek egyhangú véleménye alapján 
szerződtette Pertis Palit.

A legtökéletesebb táncmuzsika, gyönyörű ci
gányzene ... s ehhez a közmondásosan híres 
szigeti konyha: igy startol májusban a Felső
margitszigeti Étterem.

És meglepetés lesz még a felsőszigeti étterem 
uj nyári bárja.

Ebben a szellős, Dunára néző szép helyiségben 
ugyancsak Borchardt jazz-bandje és Pertis Pali 
cigányzenekara muzsikál.

Kártyarazzía 
a Filmklubban

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
főkapitányság kártyaeUenőrzÖ detektív cso
portja Bak Sándor detektivföfelügyelő veze
tésével kártyarazziát tartott a Rotjal-szállá 
épületében levő Magyar Filmklubban. Mi
kor a detektívek behatoltak a helyiségbe, 

két asztalnál játszottak a tagok, 
akiket a detektívek a helyszínen igazoltak, 
majd lefoglalták a két bak-asztalon talált 
töb bszáz pengő értékű játékpénzt, amelyet 
a játékhoz szükséges felszereléssel együtt 

bűnjelként lefoglaltak 
és beszállították a főkapitányságra.

A játékteremben tétlenért klubtagok ellen 
a rendőrség

tiltott szerencsejáték elmén 
megindította az eljárást. 

<- • r. 
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H ÉTFÖI SPORTN APLÖ
Meglepetések vasárnapja 

a második ligában
Előrelátható voll, hogy a második liga ve

zetői nem ússzak meg izgalmak nélkül az idei 
bajnoki finálét. Mintha a sors is meg nkarná 
csúfolni a hirt, vagyont és dicsőséget jelenítő 
ehőosztáljba törekvő listavezetőket. Mert mi- 
jnek nevezhetnék másnak, mint a sors csúfon- 
dáros játékának azt a körülményt, hogy ami
kor a Pesterzsébet csapata már kezében érzi a 
győzelmet, akkor hirtelen megjelenik az eddig 
szürkén szerepelt Bak FC és 4:3 arányú vere
séget mér az erzsébeti csapatra. Ugyanakkor 
pedig a Kaposváron lejátszott Somogy—Turul
mérkőzés gólnélküli döntetlen eredménye mé
lyíti ki u szenzációt. A második liga vasárnapi 
eredményei a kővetkezők:

ZJok—Pesterzsébet 4.3.
Somogy -Turul 0:0.
Rákospalota —Erzsébetváros 4.2, 
Soroksár—Kossuth 3:0.
Ékszerész—Húsos 3:2. 
Terézváros—VÁC 2:0.

Kiss Gyula válogatott csapata 
Ausztria ellen

Konrád játszik középcsatárt, Amsei a kapus

Kanizsát ismét befogta 
Pécs-Baranya

A második B. liga vasárnapi mérkőzéseinek 
psexnényc, hogy a Kanizsa—U. Törekvés merkö 
zés gólnélküli döntetlent hozott, mig a baj 
noki reményektől fülölt Pécs Baranya legyőzvén 
n miskolci Szemétéi, ismét befogta délnyugati 
riválisát.

Vasárnap eredmények:
Kanizsa—U. Törekvés 0:0.
Pécsbaranya—Szemére 4.2.
Csaba—II. kér. FT 3:2. *
Józsefváros—Fővárosi 3:2.

Ali lesz kedden 2

Ismeretes, hogy az MLSz. elnöksége szom
baton este tartott ülésén nem fogadta el 
Kiss Gyula szövetségi kapitány lemondását 
és fölkérte egyben arra, hogy addig is, amíg 
a szövetség a váratlanul támadt uj helyzetet 
megbeszéli, vállalja cl Kiss Gyula az osztrá
kok ellen kiállítandó válogatott csapat össze
áll itá sál.

Kiss Gyula nem térhetett ki a szövetség 
elnökségének kívánsága elöl, annál kevésbé, 
inért a szövetségi kapitány teljes mér
tekben átéreztc a reá nehezedő felelősség 
súlyát. Ilyen előzmények után tényleg Kiss 
Gyula válogatott vasárnap. Nagy nehézsége
ket nem okozott ezidöszerint a válogatás, 
mert hiszen ott van a múlt heti magyar-cseh 
mérkőzés, amelyen válogatói! csapatunk 
hosszú idő után ismét rátalált önmagára. 
Gondot okozott ellenben a kapus posztjának 
betöltése, mert a jó formában lévő Amseit 
mellett olt volt

a szegedi Baumgarten, aki vasárnapi 
szenzációs teljesítményével valóban mél

tónak mutatkozott a kitüntetésre.
A lemondás körül keletkezett •vita gyújtó
anyagát a Túrái—Konrád probléma ké
pezte. A szövetségi kapitány leikéről nagy 
gondot vett le az a körülmény, hogy Túrái 
vasárnapi gyöngébb teljesítményével szem
ben Konrád régi legendás hírére emlékeztető 
módon oldotta meg a feladatát.

A történtek után már adva is volt az 
osztrákok ellen kiállítandó válogatott csa
pa'., mely a következőképen fest:

Amsei 
Sternberg _ Fogl III.

Pesovnik “ ' ’
Takács II,

Ströck

Bukovi Obitz 
Konrád Hirzer 

i Kohut

Az utolsók bajnoki finise
A már 2d)-ra vezető Budaiak ellen csak nehezen egyenlített Újpest -

1 Bocskay biztosan verte a favorit III. kér. FC-t. — Bástyával 
i szemben nem tudott a Fürstner balesetétől sújtott Kispest helyt-szemben nem tudott a Fürstner balesetétől sújtott Kispest helyt- 

a május elsejei munkáíünneprt nem hágj • állani — A Ferencváros fölényesen győzte le Attilát — A Hun- 
«™s'’líniáí“!l°"tLc-?pi‘l?ink '• 1'gni?yobb Sória mérsékelt teljesítménye a Nemzeti ellen — A Sabaria csak 

is,. . .... ....... elkeseredett küzdelemben gyűrte maga alá a balszerencsével játszó
Vasasokat

esrménv kétségtelenül a temesvári Kinizsi’ 
nck újpesti vendégjátéka lesz. Vasárnapig a 
kővetkező programúi alakult ki; ]

Budapesten:
Stadion: Újpest—Kinizsi
S:t. Lás:ló-tér: Újpesti Törekvés—Megyeri 

JTC, előtte VMTE—MTK.
Vidéken:

Debrecen: Vasas-DMTE.

Külföldön:
Prága: Hungária -Sportot előtte Slavik— 

Xdmira.
Pozsony: Vasas—Bratislava.
Kassa: MTK—Slavia.
Tcplitz: Sabaria—FC Teplitz.
Ungvár: Debreceni TE—SCK.

Tabarln
Minden este

nagy sikert arat
szenzációs

Zárőra

6
órakor
"W T* vállalat kerékpáros gyorskOldön 

M ^A/ főkkel mindent p o n t o- 
■ ■■ K W ssn elintéz. Hívószámok: 

>■> J. 480 50, ha ez foglalt, ak- 
><or kérje T. 888 87.

\ két válogatott mérkőzés között beikta
tott vasárnapi bajnoki forduló olyan meglepe
tésekkel szolgált, amelyek azt bizonyítják, 
hogy az elsőosztályu ligában erővel megin
dult a finis. .4 Budai 33-as döntetlenje Új
pestet szemben és a két utolsó helyezettnek, 
a BúslyiHigJi és Boc.fkaynak győzelme Kis
pest, illetve a III. kerület /ölött .szolgáltatták 
a meglepetéseket és egyszersmind meinentóul 
szolgálnak arra nézve, hogy a jövőben a há
tul állókkal fokozottabb mértékben kell szá
molni vezető csapatainknak.

.1 Budai 33-asnak Újpesttel szemben elért 
döntetlenje folytán ugylátszik helyzete 

végleg megszilárdult az első ligában, 
de erősen javított helyzetén a Bástya is, amel^ 
a

tizenegyedik helyről a nyolcadik helyre 
ugrott fel,

inig a Bocskay megtartotta utolsó helyét, de 
nem remélt erőt ad neki a kiesésért folyta
tott küzdelemre.

Vezető csapataink közül a Ferencvárosnak. 
Kabar iának és a Hungáriának a helyzete nem 
változott. Közöttük egyedül csak a Ferenc
város játszotta ki a formáját, amely impo
náló biztonsággal győzte le az Atillát, amely 
vereségével

az utolsóelőtti helyre szorult.
A Sabaria csak igen erős küzdelemben 

tudta megadásra bírni a balszerencsével 
kezdő Vasasokat, akiket ez a vereség igen 
veszélyes helyzetbe sodort, de rossz napja 
volt a Hungáriának is, amely mérsékelt já
téka ellenére is biztosan győzte le a lelkesen 
küzdő Nemzetieket.

A vasárnapi eredmények után a bajnoki 
tabella a következőképen alakult:

(70—19) 
(54-20) 
(42-24) 
(58-22) 
(35-44) 
(36-38) 
(19-57) 
(21—30) 
(34-50) 
(33—58) 
(24-38) 
(23—42)

1. Ferencváros
2. l'jpest
3. Ssbaris
4. Hungária
&. Hl. kér. FC
6. Nemreli
7. Rudat 33
8. Bástya
0, Vasas

10. Kispest
11. Attila
12. Bocskay

meg három napi
A világ történ elem legnagyobb katasztrófája Ilimen

Pompeji pusztulása

A főszerepekben . Várkonyl Mihály, Korda Mária, Bernhard Gtttzke
kizárólag a FÓRUMBAN

azonban ez a körülmény sem hangolta le, ha
nem újabb cs újabb rohamokra is képes volt, 
viszont, ha kellett, minden játékosa védelembe 
vonult, hogy a becsülettel megszerzett döntet
len eredményt megtartsa s igy az oly értékes 
egy ponttal hatalmasat lendíthessen a hely
zetén. Ami a játékosok egyéni teljesítményét 
illeti, a budaiak mindn emberre oroszlánként 
küzdött; teljes szivét, leikét adta a játékba. 
Nem dolgozott mindegyik ugyan kifogástalanul^ 
ez a körülmény azonban mit sem vont le a csa
pat teljesítményéből. Egyénileg külön is ki kell 
emelnünk a szenzációsan védő Zsákot, a rom
boló, helyenként imponálóan játszó Lővit, a ki
tűnő védőmunkát kifejtő Eichbaumot és a csa
társor nagyjövőjü tagját, Tícslcdf. Újpest csapa
tában Sternberg, Ströck és Spitz mutattak a leg
többet. Beneda az első gólnál hibázott. A 17-ik 
lerebén született meg az első gól, Ticska csavart 
corneréből, majd a két perc múlva Ticskának 
a kapujáról visszapattanó labdája jutott Wll- 
helmröl a kapuba. Az Újpest a 22. percben 
Spitz révén jutott első góljához, mig a második 
gólt Auer centeréből ugyancsak Spitz fejelte « 
35-ik percben.

llungárla-ntl pálya
Vasárnap délután fél 5 órakor 

magyarország-ausztria 
válogatott mérkőzés

Előzőleg fél 3 órakor 

magyarorszag-nusztria 
amatőr válogatott csapatainak mérkőzése

Bástya—Kispest 2:1 (2:1)
A két veszélyes zónában levő csapat össze

csapását általános érdeklődés előzte meg. Kü
lönösen a Bástya reorganizált csapata fele irá
nyult nagy figyelem. A mérkőzést azonban egy 
váratlanul előidézett szerencsétlenség zavarta 
meg, amely némi magyarázatát adja Bástya 
győzelmének. Az első félidőben ugyanis 1'ürst- 
ner, Kispest kiváló csatára lábát törte, a mér
kőzés félbeszakadt éjt a szerencsétlenül járt já
tékost a kispesti mentők a Zsidó-kórbázba szál
lították. Érthető tehát, hogy a baleset folytán 
deprimált csapatok küzdelme tele voll zavaró 
momentumokkal és egyik csapat sem tudta tel-, 
jes képességét 1.'fejteni.

.4 győztes csapatban főként Baumgarten ka
pus, az újonnan megszerzett Horváth közep- 
fcdczel, a csatársorban pedig Fröhlich és Varga 
nagyszerű játéka emelkedett ki az együttesből. 
Kispest csapatában a védelem nyújtott első
rangú teljesítményt, a fedezetsorban Purczeld, 
a támadás részéről pedig Senkey ll., Dán és 
Csendes játéka érdemel dicséretet.

A mérkőzés kispesti támadásokkal indult, de 
már az első negyedórában nyilvánvaló, hogy a 
Bástya egészségesebb. A vezetést a szegedi csa
pat éri el, a 13. percben Varga gyorsan lefut, 
magas beadásából Schwartz vcdhctetlen fejessel 
megszerzi a vezetést. A Bástya azonban nem 
sokáig örülhet a sikernek, mert az erélyesebben 
fellepő Kispest a 16 percben egy kornerból tá
madt kavarodás folyományaként Fürstner ki
egyenlít. .4 31 percben következik be a szeren
csétlenség. Fürstner teljes rösscl futva továbbí
tani akarja társának a labdát, ebben a pilla
natban azonban Kronenberger keresztbe futva 
(ellöki. Fürstner fájdalmas sikoltásai elterült a 
földön és imalatt a biró Kronenbezgert kiállítja, 
addig már a mentők veszik kezelés alá a sze
rencsétlenül járt játékost, akinek lábát sínbe 
téve, elszállították a pályáról. A mérkőzés ez
után természetesen ellanyhul. IJjabb eredmény 
csak a meghosszabbított játék 6. percében adó
dik , amikor Varga egy pillanatnyi helyzetet ki
használva, szép lövéssel megszerzi a második
gólt. •

.4 második félidő azután már teljesen élvez
hetetlenné vált. Bár Kispest most fölénybe ke
rült, eredményt mégsem tud.lt elérni s a mér
kőzés végén vesztesként hagyta el a pályát.

Újpest—Budai 33 2:2 (2:2)
A vasárnapi meglepetések között nem az 

utolsó a lelkes budai csapatnak a döntetlenje, 
amelyet Újpesten ért el a lilákkal szemben. Bár 
a papíron nz eredmény meglepetésnek számit, 
valójában azonban teljesen reálisnak kell elfo
gadni, ellenére annak, hogy a mérkőzés máso
dik félidejében Újpest csapata csaknem nyo
masztó fölényben játszott Ezzel szemben a 
33-asok a mérkőzés első húsz percében már 
két góllal vezettek ,amikor hátvédjüket, Lászlót. 
a bíró az első félidő 25. percében egy tisztelet- 

megjegyzéséért kiállította. \ budaiakat

Bocskay—III. kér. FC 2:0 (0:0)
Debrecen, április 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése) 
A Bocskay csapata vasárnap délután 5 órakor 
mérkőzött a III. kerülettel. A mérkőzést mint
egy 4000 ember nézte végig s a közönség sorá
ban ott volt a vármegye főispánja, dr. Tasnády 
Zsigmond és dr. Vásáry István helyettes polgár
mester.

Az első félidőben a III. kerület állandó fölény
ben volt, támadás támadást ért, a kapu előtt 
azonban a játékosok tehetetlennek bizonyultak 
és egyetlen gólt sem tudtak elérni.

A második félidőben a Bocskay védekezésből 
támadásba lépett át. A 22. percben Teleki cles 
lövése a hálóba jut. A közönség tapsorkánba 
tör ki és a hatás olyan nagy volt, hogy csak a 
rendőrségnek sikerült az éljenző és tapsoló tö
meget visszatartani attól, hogy a pályára rohan
jon és igy üdvözöljék Telekit. A 28. percben 
Vince váratlan góljával végleg bebiztosítja a 
Bocskay győzelmét.

A Bocskay játékosai közül különösen kitűnt 
Teleki. Semlek. Kevicki, a Hl. kerület csapatá
ból pedig Senkci Drössler cs Magyar játéka 
emelkedett ki. A mérkőzést Biró Sándor kifo
gástalanul vezette.

Sabaria—Vasas 3:2 (2:1)
Bár a Sabaria a várakozásnak megfelelőért 

megszerezte a mérkőzés két pontját, játéka 
azonban nem elégített ki. A Vasas sem játszott 
ki nagy futballt, azonban helyzeteit tekintve, 
megérdemelte volna a győzelmet. Négy kapufát 
rúgott a piros-kék csapata a mérkőzés folya
mán s ezenfelül is egész sereg „zícert" hagyott 
kiaknázatlanul, amelyeknek ha kis százaléka 
is sikerül, úgy u mérkőzés egész reálisan fordí
tott eredménnyel végződött volna.

A győztes Sabaria csapatában Weinhardt 
nem volt a legbiztosabb s ugyancsak bizonyta
lanul működött a két hátvéd is. A fedezetsor
ban mindhárom halt mérsékelt teljesítményt 
nyújtott s a válogatott Pesovniknak is voltak 
gyenge pillanatai. A csatársorban a jobbszárnyt 
ebben is különösen a nagylechnikáju Mészá
ros kitűnő játékot produkált szemben a bal
szárnnyal, ahol Tárnok sokat rontott, mig Holz- 
bauer a mezőnyben majdnem teljesen elveszett. 
A Vasasok csapata végig lelkesen küzdött. Köz
vetlen védelme nagy munkát végzett, a fedezet
sor közepes teljesítménye jobb volt az ellen
fél hasonló c$apatrcszénél, mig a csatársorban 

Jeszmás főleg szabadrúgásával tűnt ki. Társai 
közül azonban csak Szentmiklóssy felelt meg, 
mig Jcllinek kezd kiöregedni a csapatból.

Az első gól a 10. percben esik, amidőn Kő
vágó a 16-oson belül feleslegesen hendszet vét, 
a büntetőt előbb Mészáros az oldallécnck 
rúgja, majd miután a biró a befutó Wilhelm /. 
miatt újratölteti a . tizenegyest, Búr cseh a 
hálóba helyezi a labdát. (1:2.) A 12. percben Vá
mos hendszet vét és Jeszmás éles, magas sza
badrúgása menthetetlenül ér hálót (1:1). Válta
kozó játék után a 38. percben Hulzbauer rúgja 
a Sabaria vezető gólját. A második félidő 24. 
percében Stoflán váratlan, de védhető lövéssel 
3:l-re állítja az arányt, amikor a 31. percben. 
Pcsovnik súlyos hibájából Himmer a kifutó 
Weinhardt mellett az üresen hagyott kapuba 
guritja a Vasasok második gólját.

JARDIN DE PARIS
Erzsébet királyné-ut 1 Telefon: J. 388-31.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Ferencváros - Attila 5:1 (3:0)
A mérkőzés nem nyújtott sem többel, sem 

kevesebbel, mint amennyit vártunk. A formája 
tetőpontján álló zöld-fehér csapat könnyen bánt 
el a miskolci vendégcsapattal, amely éppen a 
bajnokkal szemben játszóit mélyen formáján 
alul. A Ferencváros elsőrangú játékot produ
kált. Kifogástalanul látta el feladatát a véde
lem, a fedezetsor könnyen szerelte le a mis
kolci csapat szórványos támadásait, a csatár
sornak egyetlen gyöngébb pontja Túrái volt, 
aki csak a mérkőzés egyes fázisaiban elégített 
ki. Szenzációs játékot produkált a csatársorban 
Takács, akinek támadó akciói nem egyszer ra
gadták tapsra a közönséget. A miskolci csapat
ban a védelem gyakran jött zavarba, különösen 
az első félidőben, amikor u bajnokcsapat erő
sen gólratörd játékot produkált. Gyönge volt a 
fedezetsor is, mig a csatársorban Siklóssy já
téka érdemel elismerést. .

A Ferencváros már az ötödik percben meg
szerezte első gólját Takács révén, három perc 
múlva ugyancsak Takács szerezte meg a máso
dik gólt. A huszonegyedik percben a Ferencvá
ros tizenegyeshez jut, amelyet Túrái értékesít 
góllá.

Szünet után a bajnokcsapat biztosítva látván 
győzelmét, kissé lefékezett, de ennek ellenére is 
fölényben volt A huszonegyedik percben Ta
kács szép gólja arat ismét tapsol, öt perc múlva 
ugyancsak Takács lövéséből esik a bajnokcsa
pat ötödik gólja. Ezután az Atilla próbálkozik 
támadásokkal és sikerül is a huszonkilencedik 
percben Siklóssy góljával az eredményen szépí
teni.

Hungária—Nemzeti 3:1 (1:1)
A két csapat sivár ős unalmas mérkőzése sc- 

hogysem tudta izgalomban tartani a tribünt. A 
Nemzeti csak az első félidőben volt méltó ellen
fele a Hungáriának. Szünet után a Hungária 
felülkerekedett és további két gólját könnyen 
szerezte meg. Konrád fenomenális játéka a mér
kőzés kiemelkedő eseménye. A győztes csapatban 
kívüle Schneider. Mandl és Kocsis játéka emel
kedett ki az együttesből. A Nemzetieknél Gallina, 
Szendrő és Volentik voltak azok, akikről elisme
rés kapcsán emlékezhetünk meg.

Az első negyedóra a Nemzetieké, akik a tizen
kettedik percben meg is szerezték a vezető gólt, 
még pedig úgy, hogy Hossó harmincöt méteres 
kapura irányított rúgását Fehér elnézte. Szürke, 
unalmas játékot láttunk a gól után, majd , a 
Hungária fölénybe került és a félidő befejezése 
előtt tiz perccel Barlos rosszul sikerült haza
adott labdáját Haar Gah'na. hálójába juttatta. 
A második félidőben azonban kidomborodott a 
Hungária fölénye és a tizenkettedik percben 
Haar, majd a harminchatodik percben Konrád 
góljai biztosítják a kék-fehcrek reális győzel
mét.

Vasárnapi sporthírek
x Petschauer Attilát ünnepelte vasárnap 

este a Nemzeti Vivóklub. Az NVC vasárnap 
esti versenye után a Carlton-szállodában ün
nepi bankettet rendezett illusztris tagjának, 
Petschauer Attilának a tiszteletére, aki oly em
lékezetesen szép küzdelem után nyerte meg a 
legjobb magyar kardvivó címét és a MAC hő
sök emlékversenyét. Az ünnepi vacsorán mint
egy 60—70 főnyi előkelő közönség jelent meg. 
Az első felköszönlőt Kálmán Henrik, az An
gol-Magyar Bank vezérigazgatója mondotta. 
Bejelentette, hogy Ugrón Gábor őszinte sajná
latára nem jelenhetett meg a vacsorán, de kö
zölte azt, hogy lélekben együtt van az ünnep
lőkkel. Átnyújtotta a Nemzeti Vívó Club vi
rágcsokrát, továbbá saját és feleségének aján
dékát, egy művészi kivitelű arany cigaretta
tárcát. Spillér Mihály, a klub alelnpke Kálmán 
Henriket köszöntötte föl, mig Kovács György 
dr. a vendégek nevében köszöntötte föl az 
ifjú bajnokvivót. Végül Petschauer Attila kö
szönte meg a meleg ünneplést és hitet tett 
amellett, hogy tovább is szeretettel, lelkese
déssel fog küzdeni a klub színeiért.

x Vlzipolózóink olimpiai előkészületei. Va
sárnap délelőtt egyesületi csapataikban trení
roztak az olimpiai vizipolókeret tagjai. Elő
ször a III. kér. T. V. E. játsszott egy OTE— 
MTK II. kombinált csapattal és könnyen gyű- 

. zött, bár a játékosokon a multheti túra nyo
mai erősen meglátszottak. Azután az MTK-nak 
Keserű I-el megerősített együttese lelépte az 
UTE-t. Homonnay II. és Keserű I. kitűnőek 
voltak, de jól bevált Kramer is. Az UTE né
hány embere gyenge volt. Végül az FTC ke
rült szembe a szívósan védekező MAC-cal. Jó 
volt a bajnokcsapatban Fazekas és Keserű II., 
a MAC-ban Ivády és Csorba. A mutatott for
mák alapján a Fazekas—Homonnay II. hál- 
védpár, Keserű II- fedezet és Keserű I. van
nak ma a legjobb formában.

X A Prágában májas elsején {tartandó kő- 
zépeurópui kupakonferenciára vasárnap éjjel 
utaztak fél a magyar fulballvezérek. A Ferenc
város képviseletében Szigeti Imre, Újpest és 
Sabaria részéről Langfeldcr Ferenc és Hcrzog 
Edwin indultaik útnak, mig Fodor Henrik dr. 
Bécsből csatlakozik hozzájuk. A konferencia 
legfontosabb „számai" a Kupaszabályok és ezek 
megváltoztatását célzó módosítások és indítvá
nyok.

„Felekezeti kérdéseknek 
semmi köze sincs a sporthoz!“
Petschauer Attila, alegjobb magyar kardvivó a Hétfői Napló utján 

válaszol az Egyenlőségnek, 

amely egy felekezet bajvívó hősévé degradálta 
a magyar vivósport büszkeségét

A társadalmi élet különféle megnyilvánu
lásai közül egyedül a sportnak adatott meg 
az a kiváltság, hogy izolálva van a legkülön
bözőbb pártfrakciók jelszavaitól. Örökké 
emlékezetes marad az a tény, hogy a nagy 
világfelfordulás után támadt zűrzavaros lég
körben egyedül a sport maradt érintetlen a 
konjunkturális jelszavaktól. A pártokra sza
kadt magyar társadalom eggyé forrt szercte- 
tében és sohasem kutatott kedvenceinek fe
lekezeti hovatartozandóságu után. Általános 
meggyőződés szerint nemzeti ügyet szolgál 
mindenki, aki a futballmezőn, a salakon, az 
uszodában, a ccnter-courton. avagy a plán- 
són küzd a nemzeti színek becsületéért.

A sport-közönség körében épen ezért visz- 
szatelszést keltett a zsidóság harcos orgánu
mának, az Egyenlőség-nek nemrégen meg
jelent vezető cikke, amely a magyar vivó
sport büszkeségének. Petschauer Attilának 
a Hősök emlékversenyén végzett nagyszerű 
teljesítményével foglalkozva, mint a zsidó
ság bajnokáról emlékezett meg a kiváló baj- 
nokvivóról. Az Egyenlőség nem Petschauer 
istenáldotta tehetségét, fanatikus nemzeti 
érzését, szeretetreméltó egyéniségét tette 
mérlegre, hanem mint egy vallásfelekezet 
reprezentatív harcosát küldi a tüzvonalba.

Nos, vegye tudomásul az Egyenlőség, 
hogy mi ezt, az általa bemutatott Petschauer 
Attilát nem ismerjük. A magyar sport Pet
schauer Attilája — bár felekezetét soha meg 
nem tagadta — izzó magyar lelkesedéstől 
fütve állt ki a plausra és soha, egy percig 
sem érezte át azt, hogy egy vallásfelekezet 
képviseletében száll küzdelembe. Ellenben 
igenis összemérte erejét nagy nációk repre
zentánsaival, és igen gyakran került szembe 
férfias, nemes küzdelem során magyar baj
társaival, akiknek ereiben egyazon magyar 
ver csörgedez, lelkűk hasonlóan nemes ér
zéssel telitvék.

A Hétfői Napló munkatársa meglátogatta 
Petschauer Attilát,

aki álláspontunkat teljes mértékben ma
gáévá tette és az Egyenlőség cikkére vonat
kozóan a következőket mondotta munka
társunknak:

— Már a múlt évben, amikor emlékezetes 
nagy győzelmemet arattam Bécsben, meg-

jelent nálam az Egyenlőség munkatársa, 
hogy tőlem interjút kérjen. Én

az Egyenlőség munkatársának kérése 
elől egyenesen kitértem azzal, hogy én 
nem mint zsidó, hanem mint nemzeti 
érzéstől fütött magyar ember arattam 

sikert

— Ezt én habozás nélkül meg is mondot
tam. És nem hinném, hogy kellő eréfiyel és 
határozottsággal kifejtett nézetem csak pil
lanatnyilag is kételyt hagyhattak az Egyen
lőség megbízottjában. Hangsúlyozni kívá
nom, hogy

sohasem tagadtam meg zsidóságomat 
de — véleményem szerint — a vallás

nak semmi köze sincs a sporthoz.
— Senki sem fogja kérdezni art, hogy az 

amsterdami olimpiász győztese katolikus-e 
vagy zsidó. Mindennél fontosabb azonban, 
hogy

az olimpiai samplonátus magyar kézbe 
kerüljön.

— A mull évi eset megismétlődött most, 
amikor megnyertem a „legjobb magyar 
kardvivó" címével kapcsolatos Hősök emlék
versenyét. Amikor ismét megjelent nálam 
az Egyenlőség képviselője,

a legerélyesebben vts&zautasitotfam, 
hogy sikeremet zsidó győzelemnek tün

tessék fel.

— Az Egyenlőség cikke csak ártott ne
kem.

Én felemelt fejjel, büszke önérzettel 
vallom magam magyarnak.

— Fájdalmasan érintett engem ez a cikk 
azért is, mert a vivósportban sem a múlt
ban, sem pedig a jelenben felekezeti viták 

1 nem adódtak.

Feljegyeztük Petschauer Attila szavait, 
amelyeket mint üzenetet, ime átadunk az 
Egyenlőségnek. Ezekről a szavakról isme
rünk rá a magyar sport kedvelt Attilájára, 
aki ezzel a nyilvánosság előtt is hitet tesz 
magyar gondolkodásáról.

Lipcsei Jenő.

Schréderné revánsot vett Várady Ili 
legyőzőjén

5:0 arányban győztek tenniszezőínk a görögök fölött
A háromnapos magyar—görög tenniszmérkő- 

zés utolsó napja hatalmas meglepetéssel szol
gált, amikor vasárnap a kitünően játszó Schré- 
derné meglepő győzelmet aratott Lenos kis
asszony felett. Senki sem számított Schrédcrné 
játékának ily hatalmas fdjavulására, hiszen az 
előző két nap meglehetős elfogultan játszott és 
igy annál inkább megörvendezetettf játékával 
a tenniszsport hive.it, amikor gyönyörű küzde
lemben 6:2, 3:6, 6:3 arányban sikerült revánsot 
venni Várady 111 tavalyi vereségéért.

A férflpárosban Kchrllng-Péteri-pár bizto-

Részletes eredmények: 
I. osztályú számok.

60 ui. síkfutás: 1. Gerő Ferenc (KAOE) 6-8 
rap. 2. Raggambi (BBTE) 6.8 mp. 3. Nagy 
(FTC). A versenyt tisztán Raggambi nyerte te
nyérszélességgel Gerő előtt, azonban téves cél
bírói Ítélet folytán Gerőt hirdetik ki győztes
nek.

Súly dobás: 1. Hahn (MTK) 13.21 m. 2. Hu
nyadi (BBTE) 13.12 m. 3. Bácsalmási (BEAC) 
12.95 m. A verseny meglepetése volt Bácsalmási 
gyenge teljesítménye, aki megközelítőleg sefp 
tudta kidobni a főiskolai versenyen mutatott
formáját.

600 m. síkfutás: 1. Barsi (BBTE) 1 p- 203 
mp. 2. Magdics (MAFC) 1 p. 24 mp. 3. Aczél 
(FTC) t p. 28.4 mp. Barsi szenzációs formá
ban van. A versenyt abszolút könnyen nyerte 
és eredményével eddig magyar pályán a leg
jobb időt futotta ki.

Távolugrás: 1. Cséfay (MTE) 661 cm. 2. Ta
kács (Postás) 650 cm. 3. Szabó (Pécsi AC) 630 
raj. Úgy volt, hogy a versenyt Takács nyeri, 
ózonban harmadik ugrásánál inbuződás miatt 
a versenyzést abbahagyja.

110 m. gátfutás: 1. Ferenczl (MAFC) 16.5 
mp. 2- Dénes (MAFC) 16.9 mp. Ferencit bá
rom méterrel győz.

150 m. síkfutás. Három előfutam után a dön
tőben: 1. Raggambi (BBTE) 16.5 mp. 2. Sugár 
(KAOE) 16.6 mp. 3. Paitz (BEAC) 16.6 mp. 4. 
Hajdu (FTC). Sugár 110 méterig vezet, ott 
Raggambi behozza, elhúz és fel méterrel győz. 
Hajdú még nem fiit.

1200 m. síkfutás: 1. Ferihegyi (MTK) 3 p. 15 
mp 2. Belloni (MAC) 3 p. 162 mp. 3. Pósqi 
SzTC 3 p. 22 mp. A mezőnyt Belloni vezeti, 
300 méterrel a cél előtt Ferihegyi mintegy 6 
méterrel megugrik és ezt a célig 10 méterre 
növeli. Meglepetést keltett Csekey gyenge for
mája, akit Rigler is megelőzőit a célban.

san verte a Zerlendt—Ballts-p^rt 8:3, 3:6, 6:4, 
6:3 arányban. Bár Kehriing meglehetős kedvet
lenül játszott, még igy sem akadályozhatták 
meg a görögök a magyar pár győzelmét- Ezzel 
a győzelemmel befejeződött a magyar—görög 
tennisz-mérkőzés, amely végeredményben 5.0 
arányban a magyar síinek győzelmét hozta.

Külön érdekessége volt a szépszámú közön
ség előtt lefolyt versenynek a közbeiktatott 
Kehriing—Le nos-pár küzdelme Zerlendi-- 
Schrédernével, amely 6:2, 6:3 arányban Kehr- 
lingék győzelmét hozta.

Kitűnő eredményeket hozott az első atlétikai erőpróba
Gerő Ferenc legyőzte Raggambit 60 m-en — Barsi szenzációs 

formában
Kitünően sikerült versennyel nyitotta meg a 

BBTE a tavaszi pályaversenyek sorozatát, 
amely úgy az elért eredmények jósága, mint a 
megmozgatott tömegek nagysága tekintetében 
minden várakozási felülmúlt.

Messze kimagaslik az eredmények közül 
Raggambinak és Borsinak, a BBTE két kitűnő 
atlétájának teljesítménye, akik teljes mérték
ben igazolták a rájuk elterjedt kitűnő tréning
híreket. Különösen Borsi teljesítménye meg
lepő, aki egész könnyen győzött 600 méteren 
és elért 1 p 20-3 mp-es idejére külföldön is fel 
fognak figyelni. Raggambinak győzelme nem

hogy ezévben minden bizonnyal eléri három 
év előtti nagy formáját. Gerő Ferenc is bebizo
nyította, hogy vele komolyan kell még szá
molni, bár győzelmét célbírói ítélet folytán 
érte el. Meglepetést keltett még Perihegyi győ
zelme Belloni fölött, aki kitűnő erŐbeosztással 
és okos versenyzésével reálisan legyőzte Bello- 
nit.

A kezdő és junior számokban Németh, Bács
almási és Kovalesik értek el figyelemreméltó 
eredményeket, de az a körülmény, hogy min
den egyes számban erős küzdelmet kellett 
vívni a győzteseknek, bizonyítéka az általános 
nivó fellendülésének.

Egyéb számok:
100 di. kezdő: 1- Németh (FTC) 11.3 mp. ?• 

Bánóczy (MTK) 11.7 mp. 3. Visky (MTK) 12 
mp. Németh kitűnő stílusban, pompás idővel 
nyeri versenyét. 600 m. junior: 1 Medgycssy 
(MTK) l p 30 mp. 2. Bártfalvy (M. OTE) 1 p. 
30.5 mp- 3. Füller (FTC) 1 p. 31.6 mp. Disz- 
kosrdobás junior: 1. Bácsalmási AnlaJ (BEAC) 
38.53 m. 2. Rózsa (MTK) 36.28 m. 3. Kovács 
(BEAC) 3621 m- Bácsalmási biztosan nyerte 
versenyét, bár dobásaiból minden berántás és 
derékmunka hiányzik. 30 indulói Rúdugrás 
junior: 1. Meleghegyi (BEAC) 345 cm. 2. Lip- 
pay (LASE) 330 cm. 3. Ferenczy (FTC) 315 
cm- A00 m. kezdő: 1. Kovalesik (KAOE) 52 8 
mp. 2. Mészáros (MÁV) 55 inp. 3. Grcgorlcs 
(BBTE) 56.6 mp. A döntőben Nötel (MAFC) 
vezetett, de a cél előtt mintegy 10 méterrel fel
bukott. Gerelydobás junior: 1- Hahn (MTK) 
47.63 m. 2- Bácsalmási Mihály (BEAC) 47.33 m. 
3. Balázs 47.26 m. Meglepetést keltet az egész 
mezőny kitűnő formája. 20 induló! 1500 m. 
junior. Három előfutam után a döntőben: 1. 
Marton (MTK) 4 p. 2! mp. 2. Tuza (Folyamőr)
mp.

Befejezték az NVC kizá
rásos kardversenyét 

Vasárnap este felezték be a Nemzeti Vivó
klub kizárásos kardversenyénck döntőit. A szép 
asszókban bővelkedő verseny végső helyezési 
sorrendje a következő:

Győztes Hesch (MAC) 6 győzelem.
2. Erdélyi (Tisza István Vívó Club) 5 győzz- 

lem-
3. Kalmár (MAFQ) 4 győzelem.
4. Tihanyi (BEAC) 4 győzelem.
5. Pápay (MAC) 4 győzelem.
6. Slark (NVC) 3 győzelem.
7 Lieberm&nn (MTK) 1 győzelem.
8. Midey dr. (BEAC) 0 győzelem.

Lovas Károly győzött a MÁV— 
GSK kerékpárversenyén

A MÁV GSK a gödöllői országúton rendezte 
meg vasárnap országúti kerékpárversenyét az 
alábbi eredményekkel:

Főverseny SÓ kilométer: 1- Lovas Károly 
(MTK), 2. Huszka Dezső (Világosság), 3. 
Hölczl (KAC).

Juniorok 50 kilométeres versenye: 1. Mrá* 
zik (MTK), 2. Hartinann (Világosság).

Kezdők harminckilométcrcs versenye: f. 
lling (Világosság).

Szeniorok huszkilométeres versenye: 1. Koz- 
dony (UTE).

X A székesfővárosi polgárt leányiskolák test
nevelést vándorzászlóját vasárnap szentelték 
fel ünnepi külsőségek között Az ünnepségek • 
Központi városháza udvarán kezdődtek a cser
készzenekar állal intonáll Magyar Hiszekegy
gyei. A zászlóanyai tisztet özv. Stpőcz Lászlóné* 
a polgármester édesanyja látta cl. Az avató
beszédet Purébl Győző tanügyi tanácsnok tar
totta, ezután a hadiárvák zenekarával az élén, 
megindult n menet a Bazilikába, ahol Madarász 
Antal apátplébános főpapi mise keretében szen
telte be a művészi kivitelű zászlót. A menet, 
amelyben 1200 polgári iskolás fiú és leány —4 
köztük 600 magyamxháí leányka — vett részt* 
ezután a Deák-téri evangélikus templomba vo
nult, ahol a zászlót megáldottak.

hive.it


HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1928 <prtB» 80.10 __________ ______________________________________ ______________________________

HÉTFŐI SPORT NAPLÓ
LÓSPORT

Budapesti lóversenyek
Gy Huny hallat nyerte a Káposztásmegyeri dijai.

Az áprilisi mceting utolsó napjának főszáma 
a Káposztásincgycri dij volt. Az értékes ver
senyben hat telivér, Sólyom, Mondér, Pharao, 
Gyöngyhalász, Súgó és Ki tudjál indullak. A 
favorit pozícióját végig Gyöngyhalász tartotta, 
de azért igen erősen fogadták Súgót is, úgy 
hogy a végén Gyöngyhalász 1%, mig Súgó 
hez volt knpható. A verseny maga nem volt ér
dekes, Gyöngyhalász egész utón játszi könnyed
séggel bánt cl ellenfeleivel és végül is feltartva 
nyert. Súgó schogysem akart a startgéphez 
állni, az indításnál ugyan eljött, de az egész 
utón utolsó volt. A napot megnyitó Érdi-díjban 
futott ezidén először fiúm, amely tavaly egyike 
volt legjobb kétéveseinknek. A Dagor mén 
még messze van tavalyi formájútól, nagyon kö
vér, keveset dolgozott, ezzel magyarázható 
rossz futása. A Nyeretlenek handicapját a 
kormányzó ur lova, Levente nyerte. Igen izgal
mas verseny volt az Ecseri-dij, amelyben Tat
rang és Feneegyel holtversenyben értek a 
célba. A nap hőse a kis Szűcs volt, aki három 
.verseny nyert.

I. futam: 1. Kacagó (3) Szűcs. 2. Garncmenl 
‘(4) Balog. 3. Rum (*/(® reá) Csuta. F. m. Souve
nir (2) Kasián. •/* hosszal nyerve, 2’/, hosszal 
harmadik. 10:44 — II. futum: 1. Levente (4) 
Szokolai. 2. Daczos (5) Morvát. 3. Núr für mich 
3) Szente. F. m. Divo (4) Sziics, Metropole (8) 
Blazaek, Varázsló (8) Smutny, Fillér (6) Csuta, 
Promisc (1%) Balog. Nyakhosszal nyerve, ’/j 
hosszal harmadik. 10:97, 25, 20, 22. — III. fu
tam: 1. Gyöngyhalász (l‘/«) Szokolai. 2. Sólyom 
(4) Gutái. 3. Mondér (10) Csuta. F. m. Pharao 
(3) Esch, Súgó (!«/,) Tuss, Ki tudja? (12) 
Szenté. 3 hosszal nyerve, •/< hosszal harmadik 
10:21, 10, 22. — IV. futam: 1. Holtversenyben 
Feneegyel (•/« reá) Esch és Tatrang (10) 
Szűcs. 3. Rádió (2*/») Szokolai. F. m. Mavriki 
(6) Balog, Zsófi (4) Csuta, Sakkmester (4) Tusa. 
Holtverseny. 10:10 Feneegye, 10:48 Tat rang, 15, 
34. — V. futam: 1. Boriska (10) Szűcs. 2. 
Cario O*A) Balog. 3. Adon'.s (4) Tuss. F. m. 
Blondella (1%) Gulyás, O. M. (0) Blazsek, Sá
réi (6) Csuta, Sotfla (6) Kasián. 1% hosszal 
nyerve, 2 hosszal harmadik. 10:106, 27, 16, 28. 
— VI. futaui: 1. Virago (1%) Gutái. 2. Szere
tőm (5) Csuta. 3. Bobby G. (4) Stanek. F. m. 
Pasita (4) Tuss, Magdolna (3) Szokolai. 21/, 
hosszal nyerve, 3 hosszal harmadik. 10:20, 15, 
19.

AvróNarzó
♦ motorkerékpár, molorcsOnaK es aulatma 4-

Kolosszális 181.49 km. átlaggal Wolfner László 
győzött az első magyar kilométerversenyen

Pompásan sikerült
Nagy napja volt vasárnap a magyar motor

sportnak. A nyergeaujfalui országúton Tatnál 
vasárnap avatták fel a nemrég épült beton 
kilométerversenypályát, a Magyar Rekordnap 
sebességi verseny keretében. Óriási érdeklődés 
nyilvánult meg már hetekkel ezelőtt e verseny 
iránt, aminek ékes megnyilvánulása volt a ma
gyar versenyen míg soha nem látóit hatalmas 
közfmség, közel hatezer néző megjelenése, akik 
közölt olt volt József királyi herceg, Palkovics 
Jenő, Esztergom város alispánja, Szukoválly 
Imre dr., az OTT főtitkára s az Angol Assoliation 
clubtilliára, Slentos Cook is, valamint a KMAC 
teljes vezetősége.

A verseny sportbcli részéről szólva meg kel) 
állapitanunk, hogy a slartolók teljesítménye 
minden várakozást felülmúlt. Beigazolódott az, 
a sokat hangoztatott vélemény, hogy a magyar 
motorosok megfelelő pályán bármikor felveszik 
a versenyt a külföldiek által előirt eredmé
nyekkel.

Gyönyörű idő kedvezett a reggel kilenc óra- 
kor kezdődő versenynek, melynek startjánál 
majd valamennyi benevező megjelent és a tá
vol respektábilis eredményekkel végigfutotta.

A nap legjobb Idejét a kitűnő Wolfner 
László érte el,

akinek 181.49 kilométeres eredménye külföldi 
versenyeken is eseményszámba megy.

a magyar rekordnap
A motorkerékpárok legjobb Idejét Urbach 

László futotta,

aki ezzel bebizonyította, hogy egyike a legjobb 
magyar motorosoknak. Szépen szerepelt dr. 
Feledi Pál is. Meg kell említenünk a verseny 
egyetlen hölgyindulóját, a népszerű primadon
nát, Somogyi Nusit is. aki kis Citroen kocsijá
val pompás kilométerállagot futva, sok férfi
vezető által vezetett hasonló hengerűrtartalmú 
kocsit utasított maga mögé.

A meeting sima lebonyolítását csupán egy ki
sebb baleset zavarta meg. Ifjú Blaskovics Ernő 
gépét a kilométer teljes sebességgel való futása 
közben pneudefekt érte, de az úrvezető csodála
tos lélekjelenléttel egész lassúra mérsékelte a 
kocsi sebességét, úgyhogy bukásánál csak jelen
téktelen sérüléseket szenvedett.

Teljes elismerés illeti a magyar rekordnap 
sikeres lebonyolításáért a KMAC egész rendező
gárdáját, amely dr. Szelnár Aladár vezértitkár
ral az élén minden lehetőt meglett a verseny 
érdekében.

A részletes eredmények a következők:

Solo motorkerékpárok.

125 kem-ig: Rekorder: Baranyai István (Punch) 
km-állag 53.60; 175 kem-ig: Puch János MAC 
(Puch) 92.87; 250 kem-ig: Erdélyi Ferenc (Mé- 
ray) km-állag 105.29; 350 kcin-ig: Medgyes Zol

tán BSE (Veloeette) km átlag 128.96; 500 kem-ig: 
dr. Fcledy Pál KMAC (Norton) kín-átlag 149.69;
100 kem-ig: osztály- és egyben kategória rekor
der és a nap legjobb motorkerékpárideje Ur
bach László KMAC (Brough Superiol) átlag 
152.70.

Oldal motorkocsis kerékpárok:
600 kem-ig: Rekorder: Rostás István M. C, 

Zürich (Douglas) km.-átlag 115.92.
1000 ccm-ig: Rekorder: Peres Ernő (Machtlesj) 

km.-átlag 93.37.
Háromkerekű cicié karok:

Kategória és osztály-rekorder dr. Bezsilla 
Nándor MAC (Morgan) km.-átlag 127.59.

Sport-automobilok:
5—8000 ccm-ig: Rekorder: herceg Eszterházy 

Antal KMAC (Mercedes Benz) km.-átlag 155.57
3—5000 ccm-ig: Kategória és osztály-rekorder: 

Delmár Walter KMAC (Steyr) km.-átlag 172.95.
1100—1500 ccm-ig: Rekorder: Tarján Antal 

MTK (O. M.) km.-átlag 94.35.
1500—2000 ccm-ig: Heteés Sándor KMAC 

(Bugatti) 26.75, km.-átlag 134.45.
750—110 ccm-ig: Rekorder: Komlóssy Géza 

(Singer). Időátlag 41.605, km. átlag 75.55.
Vcrsenyautomobilok:

3— 5000 ccm-ig: Kategória és oszlályrckorder, 
egyben a nap legjobb ideje Wolfner László 
KMAC (Steyr). Időátlag 19.833, km.-átlag 181.49.

750—1100 ccm-ig: Rekorder: Vadász Imre 
KMAC (Amilcar) km.-átlag 112.91.

1100—1500 ccm-ig: Rekorder gr. Zichy Tiva
dar KMAC (Bugatti) 128.18.

Turaautomobilok:
4— 5000 ccm-ig: Kategória és osztályrekorder: 

Pajor László KMAC (Lancia) km.-átlag 107.54.
2—2500 ccm-ig: Rekorder: ifj. Krajcsovics 

Rezső (Lancia Lamda) KMAC km.-átlag 104.92.
G. oszt. 1500—2000 ccm-ig: dr. Josefovics 

László KMAC (O. M.) km.-átlag 92.62.
H. oszt. 1100—1500 ccm-ig: Rekorder: So

mogyi Nusi KMAC (Cytroen) km.-átlag 68.75.
500—750 ccm-ig: Rekorder: Schmidt Viktor 

KMAC (Weisz Manfréd) km.-átlag 74.91.

A bécsi versenyek vasárnapi főszámál a Fe
nik, Rennent, Gróf Wenckheim Dénes Lavinája 
nyerte Trflumcr ellen. Magyar tenyésztésű lo
vak közül még Sehonnai, Sugár és Lackó nyer
tek. A részletes eredmény n kővetkező:

J. fulam: 1. Lackó (2) Láng 2. Chaplin Rojlk.
F. in. Romsu. Girigéié XVI. - II. fulam. 1. Sugár 
<)%) Szilágyi, 2. Gcsclle (3) Kovács. F. in. Sátor. Tő- 
bétáin - 1H. futam: 1 Sehonai (p) Sejba), 2. Inpair 
í?'u- S.TÍ

•jr& ><;.■
ruct, 3. Doria (nyolctired reá) Takács II. F. m. Ot- 
mann Pasiba. Samlri. J«Uy Joker. Schnceruse. - VI. 
futam: 1. Formosur (nyolctlxed r.) EnerUssy. 2. Gibral
tár II íl’-i) Bánsky. F. m Alis Wdl, Zauserl. - VII. 
futam: 1. I Vilit (héttized r.) Szilágyi. 2. Bujtogató (3) 
Dannew'.cr. F. m. Atilla. Iierding. Nimród.

Mindig lói marad Önhöz
a valódi Diana aósborazesz,

mert O6illapjtja fájdalmait, edzi ós erő
síti a testét, felfrissíti az idegeit, meg
acélozza az izmait, megvédi a fertő

zések ellen.

mindig 
a valódi Diana sósborszeszhez.
mert ez évtizedek óta az egész világon 
kipróbált szerencsés összetételű készít 
mény, mely sohasem hagyja cserben.

Utánzatokat, melyek talán olcsóbbak, 
de rendszerint teljesen hatástalanok, 

— utasítson vissza!

A londoni Savoy 
jazz-zenekar 

közkívánatra
még hangversenyt ad 

népszerű hely-árakkal 
kedden, május hó 1-én 

félkücQc órakor a Vigadóban.
Jegyek 1-41 pengőig mi délutántól Rózsa

völgyi, Búrd is Koncert rt.-nál.

A Renault kocsik 
fényes győzelme Európában

Elindult a szaharai expedíció
A Páriában megjelenő Internationale Auto

mobil Statislique legutóbbi száma rendkívül 
érdekes adatokkal világit be az európai autó
gyártás kulisszatitkaiba és úgyszólván darab- 
nyi pontossággal állapítja meg, hogy milyen 
márkából mennyit készítetlek, mennyi fogyott 
el, továbbá hogy egy-egy kocsi átlagos életké
pessége milyen nagy és más hasonló intimitá
sokat hozott a napvilágra. Ezekből az adatok
ból kiderül, hogy a francia

Renault kocsik vitték el mull esztendőben 
a siker pálmáját az európai automobil

gyártás torén,

jóként pedig a legnagyobb francia konkur- 
renst, a Citroent hagyta maga mögött rendkí
vül nagy számarányban. A legkitűnőbb gyárt
mányú francia kocsik ugyanis már szerkeze
tüknél fogva is predesztinálva vannak a meg
lehetősen elhanyagolt tillapolban levő magyar 
útviszonyokra, főként pedig a kis uj tipusu 
Renault R. A.—4, a kis hathengeres, továbbá 
a hathengeres 3.2 literes túraautó, valamint a 
Monaslx és a Vlvasix kocsik. Az uj Renault 
kocsik megjelenése rövid idő alatt osztatlan 
elismerést és szerelőiét érdemeltek ki s mint 
a Statistique mondja, ezeké

■ francia Renault kiskocsiké a Jövő,
s ha a gyártási tempó továbbra is igy foko
zódik ,ugy „Európában minden második ember 
nek lesz autója".

Itt említjük meg, hogy három nappal ezelőtt 
indult el a kitűnő geográfusok, botanikusok 
és világhírű etnográfusokból álló szaharai ex
pedíció, hogy keresztülszeljék a homoksivata
got, a fehér ember nem járta hatalmas föld
darabot és a lánctalpas, speciálisan e célra 
készült Renault kocsik segítségével úttörő 
munkával segítsék elő a kultúra haladását.

1928-as FEHÉR-FEKETE

MOTORKERÉKPÁROK

BÁRDI
KOSSUTH LAJOS-U. O

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-körut 12

felvétel egész nap

PEUGEOT 1928 szenzációs mnf nnUíwáUnán óq banáünánnli 
konstrukciós IIIUlul nul ul»|nR uu lm UJlUul un
3S0 Küc. o. H. u„ megérkeztek a 178 tnc. moíorok, sDorttvouz, 
kS!S Hzeuíu IeHMelek8me llett,' készpénzárban 

Landv Ferenc cégnél, Bpest, Kertész-u. 43. T. L 021- 67
Kérje az 5. számú prospektust. 

)( A Csermely úrvezető iskola tervbevette, 
hogy a úrvezetők részére speciális motorke- 
rékpárkurzusl is nyit, melynek kivitelére már 
több vadonatúj, a külföldi versenyekből ismert 
angol és német, valamint magyar motorkerék
párt állított be a hallgatóság részére. Csermely 
az ötletet már valóra is váltotta és igy a mo
torkerékpárt vezetni tanulóknak most kitűnő 
alkalmuk nyílik arra, hogy a jó és pontos ve
zetést megtanulják s tökéletes kiképzést nyer
jenek a nehéz sport minden ágában.

)( Overland, az angol gyártmányú gyors te
herautókról az ország egész területén s a fő
városi iparvállalatoknál a legnagyobb megelé
gedéssel nyilatkoznak, mert a kitűnő l’/3 és 2 
tonnás Overland teljesítőképességéhez arányit- 
va az üzcnilogyasztása úgyszólván jelentékte
len, azonkívül üzembiztonsága és gyakorlati 
alkalmazásának ezerféle lehetősége minden 
versenyen felül helyezi. Az Overlandot és más 
teherautókat a Róka és Társa cég hozza for
galomba 6900 és 7400 pengős árban.

)( A Goodrich Pneu általános feltűnést kel
lett a nemzetközi vásáron, mert a megnyitás

pillanatától fogva szüntelenül szakértők és a 
komoly érdeklődők egész serege ostromolja 
a Szilárd-cég kiállítási pavillonját

)( Ha Metchless motorkerékpárt basznál, 
megkíméli attól magát, hogy a rendőr felírja. 
Ez a kitűnő angol gép úgyszólván teljesen zaj
talanul dolgozik; éppen ezért szerették meg a 
magyar vezetők is. A Metchless gépeket Ma
gyarországon a Bárdi cég hozza forgalomba.

KMAC téli me gbizhalósági v<

ARIEL
ismét bebizonyította megbízhatóságát

Korács Sándor 407 ohv. Ariét bidecaron gyóz. a nap 
legjobb átlagidejét futva

Az 1028. év! típusok megérkeztek
Vezérképviselet:

B A <1 E R .JÓZSEF
Budapest VII, Elemér-utcai

A szerkesztésért és kiadásért telel;
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétföl Lajok- Ujsásvúllakt

Nagy raktárkészlet 
Kedvező fizetést feltételek. 

Réka és Tsa 
automobil rt. Központ:

VI., Aréna-ut 57. szám
Telelőn: U 006-09, L. 016-17. 
Városi mintaterem:

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

Angol gyártmányú, gyorsjáratú

teherautók
T/z tonnás alvóira 6950 P
2 tonnás ?qoo P

Renault-Monasix
az európai úrvezető ideális 
kis 6-hengeres automobilja

VÖRÖ8MARTY-TÉR 8.
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