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rdfflyben kitöri a paroszliorradalom
Vasárnap este a példátlanul Izgalmas gyulafehérvári gyűlés 
berekesztése után negyedmillió oláh paraszt gyalog meg
indult Bukarest ellen — Kiutasítják a magyar utasokat 

Egész Erdélyre kihirdették az ostromállapotot
A romániai parasztpárt gyulafehér

vári gyűlését általános érdeklődés előzte 
meg. Az egész világ közvéleménye nagy 
figyelemmel fordul Gyulafehérvár felé, 
erhol vasárnap méreteiben és jelentősé
gében egyaránt példátlanul nagy de
monstráció folyt le. A mi érdeklődé
sünkbe a mélységes aggodalom érzései 
is vegyülnek, mert testvéreink, az er
délyi magyar kisebbség sorsát féltjük.

Azokból a hírekből, amelyek vasár
nap éjszaka a gyulafehérvári gyűlés le
folyásáról Budapestre érkeztek, még 
nem lehet tiszta képet alkotni a helyzet
ről. Annyi bizonyos, hogy Erdélyben 
rendkívül izgalmas a hangulat és senki- 
sem tudja, miként fog a legközelebbi 
helyzet alakulni.

A gyulafehérvári gyűlés lefolyásáról 
és az erdélyi izgalmas helyzetről a kö
vetkező távirataink és kiküldött tudósí
tónk telefonjclentései számolnak be :

A gyűlés lefolyása
Temesvár, május 6.

M Hétfői Naplő külön tudósítójától.) A gyu
lafehérvári nemzeti parasztpárti kongresszus 
minden különösebb incidens nélkül zavartala
nul folyt le. 200—240.000 paraszt vonult fel a 
koronázó városba, ahol reggel nyolc órakor 
valamennyi templomban istentisztelet volt és a 
papok a szószékről kérték az Isten segítségét, 
hogv a román nép végre szabad és a jogokat 
tisztelő államban élhessen. A templomokból a 
tömeg a Vitéz Mihály-térre vonult, ahol meg
tartották a párt kongresszusát.

Mániu Gyula, a nemzeti parasztpárt vezére 
nagy beszédet mondott, amelyben élesen 
kikelt a diktatórikus rendszabályokat élet
beléptét/) és törvénytelen eszközökkel 

uralkodó kormányzati rendszer ellen.
— Békés megegyezést akarunk — mondotta 

Maniu — még van ideje a kormánynak belátni 
tévedéseit és visszavonulni. Vigyázzanak azon
ban a hatalmon levő urak, mert holnap talán 
már késő. Minket most már nem rettent visz- 
«za semmi és a legvégsőkre is készen állunk.

Maniu beszéde után Madgeauru Virgil, a 
párt főtitkára beszédében élesen támadta a 
kormányt és a magyar revíziós mozgalommal 
foglalkozott.

— Tűrhetetlen, hogy Romániának olyan 
kormánya van, amelyik szó nélkül vette tudo
másul Magyarország miniszterelnökének, Beth
len Istvánnak kijelentéseit, aki debreceni be
szédében hivatalosan is bejelentette, hogy Ma
gyarország követeli a trianoni béke revízióját.

Hazaárulással vádolja a kormányt és rámu
tat Tituleseu tehetetlenségére, nkinek azt kö
szönheti Románia, hogy Géniben az oplánsperl 
elvesztette.

* A határozat
Mihalacc .Ion. a ^árlisták vezére, határo

zati javaslatot olvasott fel mely szerint

a párt lúgjai állást foglalnak a kormány 
ellen, mert ex a kormány törvényelle
nesen alakult meg és nem felel meg az 
alkotmány követelményeinek. Elhatá
rozza a kongresszus, hogy minden al
kalmas eszközt meg fog ragadni h mai 
rezsim megdöntésére és követeli a tör
vényes formáknak és alkotmányos kö
vetelményeknek megfelelő nemzeti kor
mány alakítását Maniu Gyulával as 

élén.
Románia népe apellál a régenstanácshox,

mert ha nem akceptálják követeléseiket, 
akkor a régenstanácsot is a mai kormány
nyal egyenlő értékűnek fogják tekinteni. 
Elhatározta a kongresszus ezután, hogy ezt 
a rezoluciót eljuttatják a régenslanácshoz 
és '

mindaddig, mig Maniu Gyula kielégítő 
választ nem kap a román nép követelé
seire, az összegyűlt negyedmilliós pa

raszt tömeg együtt marad.
Ezután a Vitéz Mihály-téren fölállított hat 
tribünről a párt vezetői az összegyűlt nép
hez beszédeket intéztek.

A népgyülésen megjelent hatalmas tömeg 
ezután égnek emelt kézzel

esküt tett, hogy minden eszközzel har
colni fognak a mai törvénytelen kor
mányzati rendszer ellen a szabad és 

független Romániáért.
Dr. Dobrescu Aurél parasztpárti képvi

A Rothermere lapok tudósítóit kiutasították 
Romániából

Gyulafehérvár, május 6.
(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) Ma

niu Gyula vasárnap délután 5 órakor a gyu
lafehérvári kongresszus határozatával el
indult Bukarestbe. Nagy feltűnést keltett 
egész Romániában az a hir, hogy

n kormány több külföldi újságíró, köz
tük több olasz és a Rothermere lapok
nak kiküldött tudósítóit kiutasította

Izgalmas összetűzések a határállomásokon
Békéscsaba, május 6.

Romániából kiutasított kereskedelmi utazók 
az alábbiakat mondották cl:

— Arad felől is zsúfolásig megtelt vö
tök indultak el Gyulafehérvár felé.
Az utasok cgyre-másra összetűztek az állo

másokon levő katonai és rendőri készültsé
gekkel.

Egész Gyulafehérvár környéke tele van. ka
tonasággal, csendőrökkel és detektivekkel.

Erdély területére kihirdették az ostrom
állapotot,

amit falragaszokon közöllek a lakossággal és 
azt magyar nyelven is kidoboltattúk. Péntek 
óta szesztilalom van. Az idegenellcnőrrőhivata- 
lok óránként más és más távirati utasításokat 
kapnak, úgy hogy maguk sem ismerik ki ma
gukat.

Kiutasították az összes kereskedelmi uta
zókat és az olyan idegeneket Is, akik
nek tartózkodási engedélye hetek vagy 

hónapok múlva jár le.
Egy utazó Aradon engedélyt kapott arra, 

hogy Gyula fehérvárra utazhassák, útközben 
azonban feltartóztatták és kitoloncolták. Szom
bat estig különös incidens nem történt, mert a 
Maniu-párt elnöke vigyáz a rendre és el akarja 
kerülni, hogy a kormány beavatkozhassék és 
esetleg feloszt lathassa a népgyülést. Gyulafehér
várra annyi résztvevő érkezett, hogy elszálláso
lásukról szó sem lehet és igy

■ környékbeli falvakban szabad ég alatt, 
sátrakban tanyáznak.

Az elszállásolást a Maniu-párt két magasrangu 
tisztviselője végzi. Az összes állami hivatalno
kok és vasutasok utasítást kaptak, hogy a gyű
lésen nem jelc-nhetnek meg.

Maniu péntek óta tartózkodik Gyulafehérvá
ron és személyesen őrködik a rend fenlartásán. 
Tartó résen államtitkár maga járja be Gyula
fehérvár környékét, hogy ellenőriizs a katona-

selő, brassói orvos, akit a liberális kormány 
már többizben letartóztatott,

felszólította a tömeget, hogy vonuljanak 
valamennyien Bnkarest felé, ha kell, 
Bukarest ellen és mindaddig ne állja
nak meg, mig jogos követeléseiket nem 

teljesítik.
Dobrescu beszéde után

forradalmi hangulat vett erőt a népen.

Egyhangúlag elfogadták Dobrescu indítvá
nyát és elhatározták, hogy

a negyedmilliós paruszitömeg Bukarest 
ellen vonul.

A szónokok ezután igyekeztek a hangulatot 
kissé lecsendesitcni, kérve a népei, hogy a 
végső lépésre csak akkor határozza cl ma
gát, ha céljait mar másképpen elérni nem 
tudja.

Románia területéről.

.4 Gyulafehérváron egybegyült negyed
millió paraszt ma este elindult Bukarest felé. 
Holnap, hétfőn újabb nagygyűlést tartanak 
és ha Maniu útja nem jár kielégítő ered
ménnyel, akkor egy újabb és a vasárnapi
nál sokkal erélyesebb és kővetclőbb revolu- 
ciót hoznak. 

ságot és csendörségct. A közigazgatási hivata
lokban péntek óta szünetel a munka és az 
embereket azzal küldik el, hogy kedden jelent
kezzenek, mert addig semmiféle aktát vagy 
ügyet cl nem intéznek.

A tisztviselők tartanak a kormánybukástól 
és féltik állásukat. Az aradkörnyéki küldöttsé
gek csónakokat is vittek magukkal, számítva 
arra, hogy a katonuság és csendörség a hidakon 
való átkelésüket megakadályozza. Aradon letar
tóztatták Goga János, Temesváron pedig Hozván 
szakszervezeti titkárokat. Aradon az összes 
kerékpárokat és motorkerékpárokat beszedték 
ujra való niegszámozás végett, hogy tulajdo
nosaiknak a gyűlésen való részvételét megaka
dályozzák. Vulcánból 3000 munkás gyalogszer
rel indult Gyulafehérvárra.

Elvágták a telefonvonalakat
Bclgrád, május 6.

CA Hétfői Nupló külön tudósító jótól.) Romá
niával a telefonösszeköttetés megszakadt és 
csak kerülő vonalon lehet Bukaresttel beszélni.

A belgrádi főpostáról nyert értesüléseink 
szerint a telefonvonalat u kormány utasítá

sára útvágták.
Egyébként Romániából minden külföldi beszél
getés a cenzúra ellenőrzése alatt áll és annak 
tulajdonítható, hogy az ország belsejében ural
kodó állapotpkról ellentétes hirek kerüllek kül
földre.

Pa rasztgy ülések 
Rcnániában

Bukarest, május (J.
Cl Hétfői Napló külön tudósilójától.) A ro

mán nemzeti parasztpárt Bukarestben két he
lyen is 'népgyülést tartott, amelyeken 50.000 
főnyi tömeg vett részt. Amikor a fővárosban a 
gyulafehérvári határozatot kihirdették, leírha
tatlan lelkesedés vett erőt a lakosságon. A gyű
lések kuzöau5gc cgyhangu lelkesedéssel tette

magáévá a gyulafehérvári határozatot és 
mindaddig, amíg a helyzet ki nem alakul, a 
Bukarestben összegyűlt tömegek is együtt ma
radnak. Hasonló jelentések érkeztek a régi Ro
mánia nagyobi) városaiból is, ahol szintén 
több parasztpárti nagygyűlés volt, mindenütt 
tízezrek részvételével.

Bukarestben elterjedt hírek szerint, ha a 
gyulafehérvári negycdmilliós paraszt tö
meg megvalósítja elhatározását és tényleg 
a főváros felé vonul, akkor hasonlóképpen 
cselekszenek u többi román városokban 

összegyűlt parasztlöniegek is.

Bukarest, május 6.
A Craióvában, Csemovicban, Jassyban cs 

Bniilúban tartott nemzeti paraszlpárli népgyü- 
lések a gyulafehérvárihoz hasonló határozati 
javaslatok megszavazása után incidens nélkül 
véget értek.

Levetkőztetik és kirabolják 
az utasokat

Békéscsaba, május 6.
A Gyulafehérvár felől jövő gyorsvonat 

rendes időben beérkezett Békéscsabára. A 
gyorsvonat egyes utasait, akik a románok
nak gyanúsak voltak, a határállomáson tel
jesen levetkőztették és megmotozták és 
minden pénzüket elvették. Az utasok el
beszélése szerint Gyulafehérvárott oly nagy 
tömegben vonullak fel a gépkocsik is, hogy 
lehetetlenné teszik a közlekedést.

Maniu Bukarestbe utazott
Bukarest, május 6.

(Orient-Radio.) A nemzeti parasztpárt 
küldöttei rendben hagyják cl Gyulafehér
várt. A gyűlés résztvevőinek elszállítását 
rendezendő, a nemzeti parasztpárt két 
képviselője érintkezésbe lepett Tatarescu 
belügyi alállamtitkárral.

Maniu Bukarestbe utazott, hogy a régens- 
tanácsnál audienciát kérjen a gyulafehérvári 
határozati javaslat álnyujtása végett (MTI.)

Számonkérés Nagyatádon

Vasárnap lesz Nagyatádon a kis
gazdák országos nagygyűlése
A kisgazdaképviselők magatartásával és par

lamenti szereplésével szemben országszerte 
nagy elégedetlenség nyilatkozik meg. Ez az 
elégedetlenség kapott hangot legutóbb a kis
gazdák karcagi gyűlésén is. ahol egyesek rend
kívül éles modorban támadták a kormánypárti 
kisgazda képviselőket, akik maguk is szükséges, 
nek látták hangsúlyozni, hogy csak addig tá
mogatják a Bethlen-lfonnányt, amíg az Nagy
atádi Szabó István szellemében működik. Ezek
re a kijelentésekre való tekintettel nagy vára
kozás és fokozott éredcklődés előzi meg a kis
gazdák vasárnapi országos nagygyűlését

A Nagyatádi Szabó István Emlékserleg Szö
vetség ugyanis vasárnap, május lJ-ún, 

farija nagygyűlését Nagyatádon,
Szabó István szülőfalujában.

A nagygyűlésen az ünnepi beszédet Tanko- 
vics János országgyűlési képviselő mondja. Te
kintenél arra a körülményre, hogy a kisgazdák 
ünnepsége egybeesik . Nagyatádi Szabó István 
képviselővé történt megválasztásának évfordu
lójával,

a banketten ar ellenzéki kisgazdák felelős
ségre akarják vonni a kormánypárti kis
gazda képviselőket Nagyatádi programjá

nak cserbenhagj ára miatt.
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Zuhogó esőben tisztelgett 
nyolcezer magyar cserkész 
vasárnap Baden Powel előtt

A cserkészleányok magyarországi 
világkonferenciájának ünnepsége

A cserkészlányok most kezdődő magyar
ország: ' ilágkonfercnciájára Budapestre ér
kezett Sir Róbert Baden Powel, a világ fö- 
< serkésze, feleségével együtt és lord Hampton 
angol főcserkész. Az előkelő vendégek tisz
teletére a Magyarországi Cserkészszövetség 
ma délután az FTC-pályán rendezett cser- 
kés/.nap keretében diszfelvonulásl.

Három órakor kezdődött az ünnepélyes, 
impozáns felvonulási ünnepség, amelyet a 
társadalmi, politikai és katonai előkelősé
gek nagy számban jelenlek meg. Ott láttuk 
József főherceget, József Ferenc és Albrecht 
királyi hercegeket, Izabella és Gabriella her
cegnőket, gróf Bethlen Istvánnál, gróf Csáky 
Károly, gróf Klebclsberg Kunó, Walko La
jos, Mayer János, Herrmann Miksa minisz
tereket, bárciházi Bárczy István és Petry 
Pál államtitkárokat, Ripka Ferenc főpolgár
mestert, Jánky Kocsárd lovassági táborno
kot, Rakovszky Ivánt, Scliandl Károlyt és 
másokat.

Trombitaszó, zenekar és zászlóerdő kísé
retében

8000 magyar cserkész a pályán s pél
dás rendben helyezkedtek el a nagy 
irlbünnncl szemben busz oszlopban.

'A csapatok felvonulása és elhelyezkedése 
után gróf Teleki Pál és Zscmbcry Gyula fő
cserkészek kíséretében megjelent Baden Po-

Aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt ítélték 
el egy magánkutató iroda tulajdonosát

A rossz Információ miatt felbontották az eljegyzést
A magánnyomozó és információs irodák 

tulajdonosai egyizbep szerepellek már vád
lottként a rendőrség előtt -iH 11 bünletölör- 
vényszék tárgyalótermeiben, almi minden 
esetben azzal voltak vádolva, hogy hivatá
suk teljesítésére nem fordítanak kellő gon
dot és az információk beszerzésénél nem 
helyeztek kellő súlyt az adatok pontos vol
tára. Ár. információs irodák és a magánnyo
mozó vállalatok — bár elszigetelten — de 
sok esetben rendkívül nagy szerencsétlensé
geket idéztek már elő: hatalmas üzleti tranz
akciókat semmisítettek meg, boldog családi 
életeket dúltak fel és becsületsértések ás rá- 
galmazdsi perek egész özönét idézték elő.

A budapesti büntető járásbíróság Tamás 
Kirója a napokban tárgyalt egy hasonló

Távoli utak ■ fáradság nélkül
Vidékieknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközeik, 
mint a városiaknak. Orókhosszat tartó fárasztó gyaloglások 
egyik helyről a másikra még mindig szükrégesek. Valóságos 

lótétemény a fáradt testnek a 

Palma-kaucsuk sarok
MiriA tovább tart mint a bőr, olcsóbb annál, ruganyosam 

Járást biztosit és védi úgy a szervezetet, mint a cipót.
•tóráiéi cs az iriusasnai a Palma kávésuk sarak eleeana külszínt ad ■ 

Wwk minden tábbklodu nikül.

wel és lord //o/npfódn angol főcserkész, 
akiket kalaplengctve, kitörő éljenzéssel fo
gadlak a cserkeszfiuk. Baden Powel rövid, 
formás beszédben üdvözölte a cserkészeket 
és a közönséget, majd a cserkésznap érde
kes .változatos és nívós programmja. követ
kezett.

A felvonulás és az ünnepség zuhogó 
csőben folyt le, de u rossz Idő ellenére 
Is mintegy 25.000 főnyi közönség nézte 

végig a pompás ünnepséget.
Sir Róbert Baden Powell délelőtt tisztel

gett a kormányzónál, Bethlen István gróf 
miniszterelnöknél és Albrecht királyi her
cegnék Délben Albrecht királyi herceg lön- 
csöt udotl tiszteletére, amelyen résztvett 
Teleki Pál gróf és Khuen-Héderváry gróf.

Itt említjük meg, hogy a külföldi cser 
készleányok, akik csütörtökön érkeztek a 
konférenc.lára, vasóma p

megtekintették Budapest nevezetességeit 
Llndmaycr Antónia, a magyar cserkész
leány.szövetség elnökének vezetésével.

Ma este fél II órakor Sir Róbert Baden 
l’ovell és feleségét, valamint a külföldi ál
lamok leánycserkészeinek megbízottait Jó
zsef Ferenc kir. herceg ós felesége fogad
ták és a vendégek a Baden Powell tisztele
tére erndezett ünnepi vacsorán vettek részt 
a kir. herceg budai palotájában.

ügyel, amelynek vádlottja, SárkÖzy Sándor 
nyug. detekli—vfclügyelö, magánkutató
iroda ■ tulajdonosa »oÚ,. sértettként pfdig 
Szalag S. László szerepeli. A büntetőpéi 
előzményéhez -tartozik, jipgy Szalay S. Lász
lóról néhány évvel ezelőtt nz. egyik-buda
pesti lap egy cikket irt, amelyben Szalayt 
különféle, a valóságnak meg nem felelő rá
galmukkal illette. Időközben a cikket a lap 
visszavonta és kijelentette, hogy informá
cióját téves helyről szerezte be.

Szalay László körülbelül egy évvel ezelőtt 
megkérte az egyik szolnoki gazdag keres
kedő leányát, akivel csakhamar jegyet is 
váltott, de a házasságból nem lett semmi, 
mert a leány szülei a vőlegényről informá
ciót akartak beszerezni s e célból a Sárközy-

irodát keresték föl. A magánkulató-iroda 
azonban ahelyett, hogy a valóságnak megje
lelő pontos adatokat gyűjtött 1 volna össze, 
az évekkel ezelőtt megjelent lap cikkében 
foglalt és már azóta visszavont állításokat 
juttatta a menyasszony szüleinek tudomá
sára, akik emiatt felbontották a leány és 
a fiatalember között történt jegyváltást.

Szalay, amikor tudomására jutott, hogy 
.1 Sárközy-iroda gánc«olta cl a házasságát,

rágalmazás elmén feljelentést tett Sír- 
közy Sándor és Kádár Elemér nevű 

társa ellen,
akiket a budapesti büntető járásbíróságon 
Tamás cgyesbiró — a lefolytatott bizonyi-

A Stella sütöporgyár
tisztességtelen versenyért beperelte az Oetker-gyárat
Oetkerék teherautókon szedették össze és cserélték be 

a Stella-sütöport Oetker-siltöporra
Rendkivül érdekes tisztességtelen verseny 

perben hozott Ítéletet tegnap a budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara választott bí
rósága. A Stella Sütőpor és Vegyészeti Gyár 
Rt. tisztességtelen versenyért perbefogta dr. 
A. Oetker badeni sütőporgyárat, mert

u Stella szerint az Oetker összeszedette 
és becaeréltette a Stella-féle sütőport.

A Stella keresetében elmondotta, hogy 
már hosszabb idő óla bejelentés érkezik a 
gyárhoz, hogy az ő védjegyes áruit, a Stella- 
féle sütőport és vaniliac.ukrot, amelyeket 
immár liarminthat év óta gyárt, az Oetker- 
gyár becseréli.

Teherautókon szedik össze az egész 
országban u Stella-sütőport, hogy Oet

ker sütőporra cseréljék be
és azt a liirt is terjesztik, hogy a Stella- 
gyár megszűnik, illetve fúziónál az Oetkcr- 
rel. Az. Oetker-gyár képviselőjét felszólította 
a Stella sütöporgyár, hogy a sütöpörbecsré- 
lést hagyja abba s a gyár vezérképviselője 
ígéretet tett- erre, de ennek ellenére is to
vább folyt a becserélés úgy a vidéki nagy

Húszezer pengővel 
kevesebb a Gyermeknap gyűj

tése, mint tavaly
Szombaton késő cjic fejeződött be áz Orszá

gos Gyermekvédő Liga utcai gyűjtése. A Liga 
Wesselényi-utdai központi helyiségében a haj
nali órákig tartott a gyüjtöurnák és perselyek 
tartalmának összeszámlálása.

A kétnapos gyűjtés 132.738 pengőt eredmé
nyezett s igy az idei gyűjtés kerek húsz
ezer pengővel kevesebb, mint a tavalyi, 

amelynek összege 152.000 pengő volt. A legtöbb 
adomány gróf Bethlen Istvánná urnájából ke
rült elő: 18.216 pengő, Denicng Károlyné urna/ 
jóban 15.474, Walko Lajosné és Huszár László- 
né urnájában 11.374, Búd Jánosné urnájában 
8 374, Forró Oszkárné urnájában 7.136, gróf 
Mailát h tíyörgyné és Végh Károlyné urnájában 
5.590, gróf Teleki Tiborné urnájában pedig 
4.338 pengő volt az adományok összege.

Minthogy a kétnapos utcai gyűjtés után — 
minden évben, úgy az idén is — minden való- 
sziniiség szerint érkezik még néhány adomány 
a Gyermekvédő Ligához, remélhető, hogy az 
egész gyűjtés eredménye megközelíti a múlt 
érti. Hogy az umagyüjtés kisebb összeget ered
ményezett, mint tavaly, az a rossz gazdasági 
viszonyokon kivül, a mód felett elszaporodott 
utcai gyűjtésekre vezethető vissza. Az Országos 
Gyermekvédő Liga, amelynek kötelezettségei 
úgyszólván napról-napra nőnek, ilyen körül
mények között csak a legnagyobb erőfeszítések 
árán teljesítheti nemes hivatását.

Ma este zárák a Nemzet
közi Vásárt

Ma, hétfőn este hat órakor zárul be a Bu
dapesti Nemzetközi Vásár. A kiállítók jelentős 
része a vásár nyitvalartásának meghosszabbí
tását kérte, de a vezetőség a programszerinti 
zárás mellett határozott.

OLYMPIA
1. Molnár Ferenc legnagyobb 

sikere
2. A Magyar Szinház lég* 

nagyobb sikere
3. Gombaszögi Frida, Góthné

Kertész Ella, Zala Ka
rola, Hegedűs Gyű'a, Kiss 
Ferenc, Körmendy János, 
Stella Gyula legnagyobb 
sikere.

4. A közönség legnagyobb 
öröme

tási eljárás után —
aljra Indokból elkövetett rd/almasia 
vétségében mondotta ki bűnösnek a 
ezért összesen 800 pengő pénzbüntetésre 
Ítélte a magánkutató-iroda tulajdonosát.

Kádár Elemérrel szemben a bíróság nem 
hozhatott ítéletet, mert a másodrendű vád
lott nem jelent meg a főtárgyaláson, miért 
Tamás biró Kádár előállítását rendelte el és 
ügyét elkülönítve fogják tárgyalni. a,

A Sárközyrc vonatkozó Ítélet — miután 
a felek megnyugodtak — nyomban jog

erőre emelkedett.
Szalay S. Lászlót a bíróság kártérítési igé
nyével polgári perre utasította. •” 

városokban, mint Budapesten is.
A kereset alapján hírnévrontás és tisztes

ségtelen verseny miatt indult meg az eljárás 
az Oetker-ccg ellen cs

a vála&ztottbiróság Ítéletében tényleg 
arra kötelezte az Oetker gyárat, hogy a 
furcsa becserélés! akciót, valamint árui
nak forgalnmbabozatalával kapcsolat
ban azt a híresztelést is hagyja abba, 
hogy a Stella ezeknek a készítmények
nek a gyártásával felhagyott és a gyár 

megszűnt.

Mielőtt a biróság Ítéletét meghozta, tizen
két tanút hallgatott ki, akik igazolták, hogy] 
valóban megtörtént a furcsa becsérélés és 
pedig rendszerint

1:2 arányban,
vagyis két Stella gyártmányért egy Oetkert' 
adtak, ami a biróság szerint azt a látszatot 
akarta kelteni, hogy a Stella gyártmányok 
csak felét érik az Oetker készítményeknek. 
A különös tisztességtelen verseny per nagyi 
feltűnést keltett vidéki ás budapesti érdekeit 
kereskedők körében.

Vasárnap, a zárás utolsóelőtti napján, a kő-1 
zönség már a kora reggeli órákban valósággal 
elárasztotta a pavillonokat. A délutáni órákban 
áiég fokozódott az érdekíödós a .vásár nagy
szerű, káprázatos látványosságul iránt. Oly 
nagy volt a tolongás,-Hogy a kápükaítöbb*zör 
is le kellett zárni. Áz újonnan .érkezett, főleg 
olasz notabilitások is nagy számmal látogattak 
el a vásárra, megjelentek az olasz kereskede
lemügyi, légügyi és közoktatásügyi miniszté
rium megbízottai, Róma kormányzóságának, 
az odasz automobilklubnak, az olasz gyáripari 
szövetségnek kiküldöttei stb. A magyar előkelő
ségek közül Klebelsberg Kuno gróf kultuszmi
niszter, Jeszenszky Sándor miniszteri osztály
tanácsos kiséretében látogatott el a vásárra s 
nagy érdeklődéssel szemlélte a műegyetem, a 
kémiai intézet, a földműves iskola kiáMitási 
anyagát, amelyekre vonatkozólag dr. Stgrfiond 
Elek műegyetemi tanár adott felvilágosítást.

A vásár nemcsak látogatókban, de üzletek
ben is gazdag eredménnyel zárult le, mivel 
igen jelentős belföldi és exportüzletek jöttek 
létre. A magyar vidéki kereskedők, valamit a 
keleti és balkáni államok kereskedői szere
pelnek leginkább a vásárlók között.
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Vasárnap délelőtt Két falu népe 
kísérte utolsó útiéra a báttai tömeg

gyilkosság áldozatait
Báttu, május 6.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 
Keskeny, meredek dűlő vezet a báttai teme
tőhöz. A falu vége mellett egy főúri kastély 
tövében van a temető. Az orgonavirágos má
jusi délelöttön az egyszerű kő- és fakeresz
tek elvesznek a pompázó virágerdőben. Ren
geteg tulipán, nárcisz és főként orgona vi- 
ragzik az alacsony sirha<utokon. Az egy
szerű. fehérre meszelt halottasházban fe- 
küsznek az önmagát és józanságát elveszej- 
tett

Kovács István báttai esendőrörmester 
szerencsétlen áldozatai Draschcnics Géza 
esendőrtlszthelycttes, Bátor Ferenc, a 
Hangya üzletvezetője, Délceg Sándor 
csendőr, özvegy Kovács Sándornc, 
vsendőrszakácsné és maga a gyilkos: 
Kovács István. Öt egyszerű fakoporsó.

Olyan békés nyugalommal fekiisznek egy
más mellett, mint testvérek a gyermekszobá
ban. Harag, gvülölség, szerelem féltés mind 
elszállt már. Most csak öt dermedt, néma 
halott van.

Délelőtt tiz óra felé jár az idő. A hullaház 
előtt felfűzött szuronyos csendőr áll. Tisz
telgő vigyázzállásban őrzi a halottak nyu
galmát. Az öt koporsó már le van szegezve, 
a' boncolás szombat délután megtörtént. 
Lenn,’ a dűlő végén három parasztszekér vá
rakozik. A bakon három egykedvű paraszt
ember szívja pipáját. .4 halottakért jöttek. 
Bátta Ferencet Báttaszékrc viszik. Draschc- 
iiics Gézát Sóidon temetik cl és Kovács Ist
vánnak talán a dombóvári temető fogja 
megadni a nyugalmat és békét mely a 
földön oly távol volt.

A falusi sírásók lassú járással, vigyázva, 
óvatosan emelik a szekérre a koporsókat. 
Három kisirtszemü, gyászkendős asszony 
botorkál nyomukban. Három gydsznsszivü, 
megtört édesanya. Az egyiket egy csendőr 
támogatja. Ez Dráschenics Gézát siratja. 
Egyszerű, szegény parasztasszony, akinek 
egész élete, büszkesége hullott semmivé.

— Szegény, drága jő fiam, hát ezt ér
demelted? — csuklik zokogása.

A csendőr tiszt jóságosán vigasztalja. Köz
vetlen utána Bátor Ferenc édesanyja sirdo- 
gál. Egyre ezt hajtogatja:

— Fiam, én édes, egyetlen fiam!
A harmadik, legszomorubb a három kö

zül. öt* senki* sem támogatja. Egyedül, ma- 
gábaroskadtan lépeget. Simi is alig mer.

Véres automobil karam
bol az Elnök-utca és Orczy- 

ut sarkán? 3 sebesülttel
Súlyos automobilszerencsétlenség történt 

vasárnap hajnali öt órakor az Orczy-ut és 
az’Elnök-utca sarkán. Az Orczy-ulon ha
ladt teljes sebességgel a Citroen Rt. Bp. 
2^—565. számú személyautója, amelynek 
Volánljámál Schwartz Sándor soffőr ült. Az 
Orczy-ut és az Elnök-utca sarkán Schwartz

Végül is kitörnek az eltitkolt könnyek. Fel
kiált:

— Mit tettél, fiam? ... Hát est érdemel
tem tőled? ... Gyilkos lettél? ... Hát 

miért?

Majd miuket kezét magasba emelve, fel
kiált az idős parasztasszony:

— Istenem, büntesd meg azt, aki rom
lásba vitte uz én fiamat!

— Lássák, urak — lép oda hozzánk a 
parasztasszony — mindenki rosszat beszél a 
fiamról, pedig nem volt-rossz fiú, csak ami
kor Báttára került romlott el. Ott kezdett 
italozni, ott ismerkedett meg azzal a nővel, 
aki miatt most gyilkolt. Igaz, egy gyilkos, 
de mégis csak a fiam.

Az öregasszonynak zokogásba csuklik a 
szava. Van valami fenséges tragikum a .pa
rasztasszony fájdalmában, aki a gyilkost si
ratja. de aki számára mégis mindig csak a 
fia.

Az idős, ősz. hajú falusi plébános ezután 
megáldja a koporsókat s elöl a három sze
kér elindul, utána a három anva.

Két falu egész népe követi őket s na
gyon sokan, akik a szomszédos közsé

gekből jöttek el.

A falu határáig megy a menet, azután las
san visszafordul a nép. Még két halottat cl 
kell temetni. Ök Báttán fogják meghálálni 
az örök nyugalmat. A két koporsót kihozzák 

a hullaházból. Két frissen ásott sirgödör 
tátja a száját. Mellette két fakereszt. Itt 
nyugszik özvegy Kouács Sándornc, élt 56 
évet, ez a felirat az egyiken, a másikon pe
dig: Délceg Sándor, élt 30 évet. Nyugodjék 
békében!

A tömeg levetett kalappal, áhitatos csend
ben állja körül a két sirhantot. Megkezdő
dik a párperces, rövid szertartás. Az öreg 
falusi plébános néhány egyszerű, keresetlen, 
szívből jövő szót mond. A csendőr sírjánál 
felhangzik a csendőrtiszt, rövid bucsuzó- 
szava s a circum dederum után egymás
után hullanak a két földbe eresztett kopor
sóra a göröngyök. Elmúlik öt perc s

clhantolták a két friss sírt
A tömeg lassan széjjel megy s egyszerű, 
kendős. kisirtszemü leány lép Délceg Sán
dor sírjához... Pár szál virágot helyez reá. 

Vájjon kit sirat a halottban?...
Sásdi Sándor.

egy kissé lefékezte a gépet, majd félsebes- 
séggcl befordult az Elnök-utcába, ahol egy 
súlyos áruval megrakott teherautót közvet
len maga előtt talált. Schwartz a keskeny 
utcában mindenképpen meg akarta előzni 
az előtte haladó autót, ezért szabályosan az 
ut jobboldalára kanyarodott ki, de az utca

etárzrő gommá
kimerítő testi, vagy szellemi munka, súlyos betegségek nagyon 
megviselik az ember szervezetét és főleg idegrendszerét. Vi- 
gyAzson, mert ha nem pótolja elveszett erejét, aláássa az 
egészségét és szervezete könnyen felmondhatja a szolgálatot.

Ultaminous ARNEA SWWttMor

néhány táblácskájának az étkezések után való elfogyasztása 
egy bő lakoma tápértékét és vitaminjait viszi a szervezetébe.
löbbtéle izváltozaíban minden gyógyszertá-baa éa drogériában kapható Ara 1.5u ?.

keskenynek bizonyult az előzéshez és igy 

a Citroen Rt. autójának bal felső ke
reke belefutott a teherautó jobb hátsó 

kerekébe.

.4 személyautó a heves összeütközés követ
keztében egyensúlyát veszítve, felborult és

a benne illő Schwartz Sándor soffőr, 
valamint u kocsi'hátsó ülésén helyet 
foglaló Fekete Árpád kereskedő és Klc- 
ment Benőne nagy Ívben kizuhantak a 

járdára.

Az összeütközésből származó uagy recse
gésre és ropogásra és a sebesülték segély
kiáltozásaira csakhamar mozgalmas képet 
öltött a csendes Elnök-utca, mert minden 
irányból az érdeklődök egész sereg sietett a 
szerencsétlenség színhelye felé. Az őrszemes 
rendőr intézkedésére nemsokára a mentők 
is megjelentek, akik első segélyben részesí

Perényi Zsigmond báró, 
aki szombaton éjjel érkezett Buda
pestre, nyilatkozik a Hétfői Naplónak 
az amerikai zarándoklás sikereiről

Szombaton éjszaka érkezeit haza báró Perényi 
Zsigmond, . az amerikai zarándokul vczelőj*’ 
hatezer mérföld nyi utazás után. Báró Perényi 
Zsigmond amerikai időzése során lelkes propa
gandamunkát fejteit ki beszédeivel, szónokla
taival, mindenütt sikerült megszereznie az ame
rikaiak szimpátiáját a magyar nemzet számára.

Báró Perényi Zsigmond vasárnap délben 
fogadta a Hétfői Napló munkatársát, 

akinek kérdéseire a kővetkezőket mondotta:
— A Kossuth-zarándokut várakozáson felül 

sikerült.
Nemzeti missziót teljesített a nagy rarándok- 

csapaL
— Ar amerikaiak nagyon rokonszenvesen fu-’ 

gadtak bennünket s ott, ahol megjelentünk,
sikerült a közvélemény szimpátiáját a ma

gunk számára megnyerni.
— Ott tartózkodásunk idején, főként az utóbbi 

időben, a: amerikai sajtó is igen rokonszenve
sen nyilatkozott rólunk.

— A zarándokút egyik nagy eredménye az, 
hogy megerősítettük az Amerikában élő ma

tették az úttesten eszméletlenül fekvő 
Schwartz Sándort. Fekete Árpádot és Kle- 
ment Benőnél. Időközben a rendőrség meg
állapította, hogy a teherautó az összeütkö
zés következtében szintén erősen megron
gálódott és nyomban a helyszínen kihallgat
ták a BP. 36 —663. számú tehernutómobil- 
nak a gépkocsivezetőjét, Kamper Lajost, 
aki elmondotta, hogy a kocsi Síéin Lajos 
kereskedő tulajdona. Kamper ezután elő
adta, hogy az Elnök-utcában hallott ugyan 
a háta mögött autótülőkjelzést, mire ő még 
jobban az úttest baloldalára akart kitérni, 
hogy helyet adjon a személyautó előzésé
nek, de alig fordította el a volánt, a szeméig- 
autó hátulról már beleszaladt.

A főkapitányságon az autókarnmból ügyé- 
meginditották a vizsgálatot, de a Széni Ist
ván kórházban ápolás alatl levő Klcment- 
rict és Fekete Árpád kereskedőt súlyos álla
potuk miatt még nem lehetett kihallgatni.

gyarokban emlékeiket, közelebb hoztuk őket az 
óhazához s ezzel elértük, hogy —•

a sok ellenséggel szemben ők védenek ben
nünket s kedvezően befolyásolják Amerika 

hangulatát irántunk.
— Minden egyes zarándok Amerikában számos 

magyar emberrel érintkezett, mindenki gyűjtött 
barátokat, kisgazda és kereskedő egyaránt s en
nek a barótkozásnak föltétlenül meglesz a maga 
jó eredménye.

Megkérdeztük báró Perényi Zsigmondol, a 
Kossuth zarándokút vezetőjétől, hogy mit tart ő 
magyar szempnotból a zarándokul legnagyobb 
jelentőségének?

— Az amerikai zarándokút egyik legnagyobb 
eredménye, — felelt báró Perényi Zsigmond - 
az, hogy

megalakítjuk az amerikai magyarbarátok és 
magyarok szövetségét

— A szövetség alakítása már folyamaiban is 
van s,rövid időn belül teljesen meg is alakul a 
szövetség, amelynek többszázezer tagja lesz s 
amelynek működésétől természetesen óriási 
eredményeket várhat Magyarország.

Báró Perényi Zsigmond kérdésünkre elmon
dotta még, hogy az amerikai zarándokút befeje
zése után Kanadában járt. Itt mintegy hetven
ezer magyar él s báró Perényi Zsigmond több
ezer magyarral beszélt.

— Nem is tudom megmondani, — mondja 
Perényi báró — hány ezer emberrel beszéltem, 
hány ezer magyárral fogtam kezet Amerikában. 
Kanadában sorra jártam a magyar telepeket. 
Husvét vasárnapján három templomban is vol
tam: a katholikus, a református és a baptisták 
templomában s olt beszéltem a magyar hívek 
kel. Volt köröttük olyan,

aki harminc év ót^«cminit sem hallott az 
óhazáról.

— Elképzelhető, hogy mit jelent az ilyen em
berek számára látogatásom.

— Úgy a kanadai magyarok, mint a kanadaiak 
meleg szeretettel fogadtak és a kanadai közvéle
mény szimpátiáját is sikerült megnyerni szá
munkra.

— E hét elején — fejezi be nyilatkozatát 
Perényi Zsigmond — hétfőn és kedden, lord 
Rothermerénél tisztelegtem, akit hosszasan tájé
koztattam Magyarország politikai cs gazdasági 
viszonyairól.

átkaim! vételekből eredő, perr.aa es azmyrna 
azttnyegek, valamint antik bátorok 

olcsóbban mint búrból

MntlkarK R.-T.
(Sternberg Z. J.)

VII., Dob ucca 31. az.
(Kaslnczy-uteal s&rokflziet)

Régi keleti szőnyegekért és antik 
bútoroké t nagy árat flze.Unk

BOY vállalat kerékpáros gyorsküldön 
eAkkel mindent punt*. 
»<in elintéz. Hívószámok: 
J. 110 60, ba es foglalt, ak- 

kér kérje T.
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Katolikus nap Óbudán 
és Rákospalotán

A Katolikus Népszövetség és az óbudai egy
házközség rendezésében nagy érdeklődés mel
lett folyt le az óbudai kathoükusok vasárnapi 
sercgszcmJéjé. Az óbudai ősi főplébánia-temp- 
lombra) Sagműller József apátpiébános mon
dott szentmisét, P. Haasz Brokárd tartomány- 
főnök pedig szentbeszódet tartott. A Korona 
Vigadó nagytermében vasárnap tizenegy óra
kor diszgvűlés volt, amelyen Huszár Károly 
felsőházi tag, a Munkásbiztositó Pénztár el
nöke, az egykéről, a családi bajokról és a ke
resztény szeJleireü családi életről tartott nagy 
tetszéssel fogadott előndást. Hunyady Ferenc 
gróf a katolikus szervezkedés jelentőségéről, 
Irühtvirth Mátyás h katolikus szervezkedés 
gyakorluli kérdéseiről, Krüger Aladór a ma
gyarság - és a katolicizmus viszonyáról beszél, 
tek.

Rákospalolán vasárnap délelőtt öl-hatezer 
főnyi közönség jelenlétében szentelték fel az 
újonnan renovált templomot. Az ünnepi szó
nok Ernszt Sándor volt, aki a katolikus egyház 
belső kiépítését sürgette meg. Csik József é- 
Czcttler Jenő u katolikus társadalmat érdeklő 
gyakorlati kérdéseket tették szóvá.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 'va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Hőemelkedés várható növekedő 
felhőzettel, különösen a Dunáidul esővel.

-— Dívó (Bugattí) nyerte ■ Targa Florió 
■utomnbllversenyt. Ma folytatták ie Szicíliá
ban a Targa Florió versenyt, amelyen Dívó 
győzött Bugalli autóval. A nap leggyorsabb 
körét Chiron (Bugalli) abszolválta. Dívó 
ideje 7 óra 20 perc 50.0 mp.

— Az olasz Idegenforgalmi érdekeltségek kép- 
viselőinek látogatásai. Az olasz idegenforgalmi 
érdekeltségek képviselői, akik mintegy lft-cn 
tegnap délelőtt Iludapcstre érkeztek, ma dél
előtt meglátogatták u budapesti Fasciót és az 
Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamarát, ahol 
Richardc Pignatelll fogadta őket. Az olasz ven
dégek délben az áruinintavásárt nézték meg, 
délután pedig a Magyar Cserkészszövetség dísz
szemléjén veitek részt. Este 7 órakor az Ope
rában díszelőadás volt az olasz vendégek tisz
teiére, melyen a Cigánybárót adták elő.

— A Szent Imre Kör vándorgyűlése Ssege-
den. Szegedről jelentik: A budapesti Szent Imre 
Kör vasárnap díszközgyűlés keretében vándor
gyűlést tartott Szegeden. Ebből az alkalomból 
Szegedre érkezett gróf Zichy János, több 
egyetemi tanár és a kiküldöttek társaságában. 
Glattfelder Gyula látta vendégül a Kör vezé
reit. Reggel a fogadalmi templomban Wolken- 
h<rg Alajos egyetemi tanár egyházi szónoklatot 
t 'olt a katolikus diákoknak. A délelőtti disz- 
; '■ •én gróf Zichy János és a Csanádi püspök
i > ndtak nagyobb he?sédet. A megjelent diákok 
hangosan tüntetlek a fasiszta olaszok mellett. 
I élűién nz uj .Jovagok" felavatása után Tóth 
Tihamér apát, egyetemi tanór tartott előadást 
az ” A nknralu ifjúságiról. Díszhangverseny- 
' lőtt a Szent Imre Kör szegedi ván
dorgyűlése.

es stineA voMoni it»’
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— Bajtársi őaMeJOveteL A volt munkácsi 
XI. honvéd gyalogezred tisztjei hősi halált halt 
baj társaik és nz ezred dicsőséges harcainak em
lékére szombaton eslo összejövetelt tartottak a 
Ludovika Akadémia dísztermében. A gyászinl- 
mlsét dr. Vargyas Tihamér volt tábori lelkész, 
plébános celebrálta, majd Nagy Endre ezredes 
koszoruzla meg a Névtelen Hősök emlékszob
rát. A fényes ünnepség ulán a jelenlévők az 
Országos Tiszti Casino épületében lévő étte
remben vacsorára gyűltek össze, amely a kora 
hajnali órákban ért véget.

— Hősök emléke. A pesti izraelita hit
község fiúárvaházában vasárnap délelőtt 
avatták fel az intézet háborúban elhalt nö
vendékeinek emlékművét. Az ünnepségen 
megjelent József főherceg, Kperjessy Vik
tor ezredes, Kaszab Aladár hitközségi el
nök, Vida Jenő, Glückstahl Samu, fíipka 
Ferenc főpolgármester, Bctegh-Huszágh 
Miklós főkapitány és mások. A Hiszekegy 
eléncklése után Vida Jenő mondott emlék
beszédet, majd Messingcr Adolf a volt nö
vendékek nevében beszélt.

— Husiparosok nagygyűlése. A Husiparosok 
Országos Szövetsége vasárnap délelőtt Disz- 
tránszky József elnöklete alatt gyűlést tartott. 
Wayand Miklós a kereseti adó ellen beszélt, 
l’setty Béla képviselő n kisipari hitel kérdését 
fejtegette l'rühivirlh Mátyás képviselő a hitel
kérdésről beszélt, Pcrlaky György képviselő az 
adósén lmckc t és a községi üzemek káros ver- 
(nyél hangsúlyozta. Biltner János a kereske

delmi kamara alclnöke, Károlyi Mihály, Tóth 
Árpád és Kallós Géza a husiparosok súlyos sé
relmeit ismertették.

— Pokolgép a szófiai Kereskedelmi 
Bankban. Szófiából jelentik, hogy a Ketes- 
kcdelnii Bank előcsarnokában pokolgép 
robbant. Az épületben nem esett kár. A rob
banás következtében a szomszédos házak 
ablakni bezuzódtak, a többi között a ro
mán követség ablakai is. A banképület 
homlokzata megrongálódott. A merénylet 
értelmi szerzői eddig ismeretlenek. A felte
vés az, hogy csupán demonstrációról van 
szó. A kár jelentéktelen. A vizsgálat folyik.

— Enzperanthták gyűlése. A Magyar Orszá
gos Eszperantó Egyesület vasárnap délelőtt a 
Kereskedelmi Csarnokban közgyűlést tartott, 
amelyen az osztrák és a jugoszláv eszperantó 
egyesületek elnökei is megjelentek. Lóránt Leó 
dr. elnöki megnyitója utón a jövő évben Buda
pesten tartandó eszperantó világkongresszus 
részleteit beszélték meg.

— Holtra itta magát. Debrecenből jelenlik: 
Gál János kovácsmestert vasárnap este a deb
receni Nyilas-telepen részegen találták. A ré- , 
szeg kovácsmestert eszméletlen állapotban a 
rendőri fogdába vitték be. Gál János, mielőtt 
eszméletét visszanyerte volna alkoholmérgezés- 
ben meghalt.

— Nyilatkozat. A Hétfői Napló mull évi ok- 1 
tóber 10-ikl számában Meszlényi Adrienné ha
gyatéki ügyével kapcsolatban Holczer Gyula és 
Marczlnka János urakról helytelen tényállítá
sokat közöltünk, ezért nekik a bíróság előtt 
sajnálkozásomat fejeztem ki. Kolozs Jenő.

— A kőztndatba ment át, hogy a „Papagáj"
elsőrendű és kellemes szórakozó hely, mert 
nemcsak a budapestiek, hanem a legjobb ide
gen közönség is jól érzi magát e világvárosi 
helyen. (

— Kari Gall BMW győatttt aa oaririk 
Tourlst-Trophyn. A Bécs melletti B reiten* 
körpályán rendezett osztrák T. T. nagy kon- 
kurrenciában Kari Gall (BMW) nyerte, aki 
a 307 kilométeres távol 3 óra 38 perc 36 mp. 
rekordidő alatt futotta be. Gall uj körrekor
dot is állított fel.

— Györki Imre beszámolója Debrecenben. 
Dr. Györki Imre, Debrecen város szociál
demokrata képviselője vasárnap délután há
rom órakor tartotta beszámolóját. A beszá
moló gyűlésre több mint ötezer munkás 
gyűlt össze és nagy rendőri készültség vo
nult föl. Györki Imre dr. éles beszédben bí
rálta a mai kormányzatot. Propper Sándor 
szociáldemokrata országgyűlési képviselő 
azt hangoztatta, hogy a kormánynak csak a 
megfélemlítés terén volt sikere, az ország
ban csönd van, de ez a vihar előtti csönd. 
Farkas István beszéde ulán teljes rendben 
oszlott szét a beszámoló gyűlés közönsége, 
amely hosszasan éljenezte az általános titkos 
választójogot.

— Az Omke gyűlése Debrecenben. Debrecen
ből jelentik: Vasárnap gyűlést tartott Debrecen
ben az Omke debreceni csoportja. Balkányi 
Kálmán clöadásábau kritizálta a kormány 
gazdasági politikáját s a hitelszövetkezetek és 
a részlctiiztetek káros működéséről előadást 
tartott.

— Időelőtti volt u kárigény támasztása. Mull 
hó 16-án megjeleni számunkban foglalkoztunk 
kisk. Czakó Mária kártérítési perével, amelyet 
egy kavicsbánya ellen indítóit. A cikkre vonat
kozólag ez ügyben eljárt törvényszéki biró által 
eredetben felmutatott ítéletből megállapítottuk, 
hogy a bíróság a felperes kártérítési igényét 
megállapította, mig baleseti járadék iránti ké
relmét csakis azért utasította el, mert a felperes 
korára való tekintette! azt még most időelőtti
nek találta.

— Házasság. Bemard Sándor és Ráth 
Fridus május hó Ö-án házasságot kötöttek.

— A Ganz-Danubius igazgatósága elhatá
rozta, hogy a közgyűlést május 10-én tartja és 
részvényenként hat pengő osztalék kifizetését 
fogja javasolni.

— A Nova Közlekedési és Ipari rt. közgyűlése 
jóváhagyta nz igazgatóság összes javaslatait és 
részvényenként 3 pengő osztalék kifizetését ha
tározta el, amelyet a társaság pénztára folyósít.

— Az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saság május hó 4-én tartotta 1928. évi rendes 
közgyűlését, amely az 1927. évi nyereséget 
207.633.50 pengőben, az osztalékot pedig 15 
pengőben állapította meg.

— A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytár
saság közgyűlése elhatározta, hogy az 1927. 
évre szóló 31. sz. részvényszelvény folyó évi 
május hó 3-ától kezdve 2 pengővel (10 százalék) 
váltassák be a Wiener Bankverein magyaror
szági fióktelepénél, Budapest, V., Nádor-utca 
4. szám és a Wiener Bankverein wieni fő- 
intézeténél.

— Kármán Dezső — Igazgató az Elektromos 
Ipar rL-nál. Kármán Dezsőt, a Vasutforgalmi 
cégvezetőjét igazgatói rangban delegálták az 
Elektromos Ipar Rt.-hoz, amely a Vasutfor
galmi villamosipari érdekeltsége.

Meinl kávé
Three Stars
Illatos keverék, hozzáértők és Ínyencek sző* 
mára, a legfinomabb aromáju fajtákból össze) 

állítva, ‘/i kg. P 3.20

— Vasárnap este Pestre érkeztek a tP 
lághiri* gyerekéneketek. Vasárnap a Keleti 
pálj ..udvaron befutó bécsi gyors Pestre 
hozta a Wiener Sangerknaben apró legény
keiből álló társulatát, amely hétfőtől kezdvq 
a Városi Színházban fog vendégszerepelni. 
Tizenöt 9—14 éves fiúcska érkezett meg 
Ileinrich Müller professzor vezetése alatt. 
A professzor elmondta, hogy a Wiener Sán- 
gerknaben, amely 1492-ben alakult, tehát' 
óriási múltra tekinthet vissza és sok híres 
zeneszerzőt cs énekest vallhat magáénak; 
bejárta úgyszólván az egész világot, mindem 
nütt óriási sikerük volt.

— Rehabilitált tisztviselő. Szombaton tár- 
gyalla dr. Lányi egyes lüró Iritz István ügyét, 
akit különböző súlyos szabálytalanságokkal vá-' 
doltan állítottak a bíróság elé. A lefolytatott 
tárgyaláson Iritz teljes mértékben tisztázta ma
gát a vádakkal szemben és a bíróság jogerősen 
felmentette őt.

LOSPORT
Nemzeti—Hazafi-dlJ: Pajzán ti Bizalom bolt- 

versenyben elsők.
A rossz időjárás megzavarta a Magyar Lovar- 

cgylet májusi mitingjének megnyitó napját. 
Mar az eJsö futam előtt megeredt az eső, mely 
a .Vcmzeh-Haza/i dij startjáig záporrá erősöd 
dóit. Az idei klasszikus esemény holtverseny-* 
nyel végződött a Kincsemvérü Pajzán és őíztz- 
om között, mig a nagy favorit Ibikus csak a 

távoszlopig bírta kitartással, ott megelégelte a 
küzdelmet s a negyedik helyre hanyatlott visz- 
sza.

A részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. Adamello (2 reá) Scheibal; 2. 

Alag (1 é« fél) Tuss. Háromnegyed hosszal 
nyerve..10: 13. (Alag vezet az egyenesig, olt 
Adamello beéri, elhúz mellette s könnyen 
nyer.)

Ií. futam. 1. Nemulass (l'A) Gulyás, 2. örvös
galamb (5) Esch, 3. Bakflsch (4) Scheibal. F. m. 
Tarantel (1%) Szabó L. II., Emmy (12) Tuss, 
Sofo (5) Gutái. Mósfélhosszal nyerve, fejhosz- 
szal harmadik. 10:24, 19, 39. (Nemulass veszi 
a legjobb startot, előnyéi rögtön növeli is ■ 
nem enged lovat a közelébe, örvösgalamb vé
gig második, a többinek pillanatra sincs mo
mentuma.) vi

III. futam. 1. Pajzán (S) Gulal és Bizalom (2) 
Esch. 3. Old cup (12) Gulyás F. m. Lenint' 6 
Szokolm, Iblku, (8 : 10 reá) Scheibal, Bum (6) 
Csula. Hnllverseny, két és fél hosszal harma
dik. 10 : 34, 33 Pajzán, 23, 22 Bizalom. (Ibikul 
rezei a távoszlopig Old cup elölt, olt vissza- 
esik » ntár Old cup látszik nyerőnek, amikor 
Pajzán és Bizalom üldözőbe veszik, megelőzik' 
s ■ célig ádáz küzdelmet vívnak, mely eldön- 
tetten marad.)

IV. futam. 1. Red Dragon (pari) Gutái, 2.
Sauvignon (6) Slanek, 3. Andorás (6) Esdi II.é 
F. m. De bizony (5) Csuta, Hidas (6) Tuss, 
Mandolin (2) Balog Anna (14) Rajna. Félhosz- 
szal nyerve, félhosszal harmadik. 10:27, 29 33. 
(Start után Anna, Sauvignon és Red Dragon 
vannak az élen, Anna 900 méter után elkészül, 
Sauvignon •» ——»>--* »*-----
stílusban győz, 
I Ibe Andorás, 
feljutni.)

V. futam. 1.
(3) Scheibal, 3.
(25) Podolják. .....     runuu,.
(12) Gutái, Pásztó (3) Esch, Iiaen Dry (20) 
Blnzsek Szolgabiró (10) Csula. Nyakhosszal 
nyerve, félhosszal harmadik. 10:23, 12, 13, 14

VI. futam. 1, Grandéza (1%) Scheibal,’ 2. 
Cinkos (l'/2) Tuss, 3. Cserhát (3) Gutái. F. m. 
tr az (5) Esdi, Kohold (6) Albrecht, Lady Ivy 
(6) Csuta. Félhosszal nyerve, nyakhosszal har
madik. 10:23, 13, 14. (A távoszlopig Kohold 
vezet Grandéza és Cserhát előtt, ott Kohold 
visszaesik s helyére felzárkórik Cinkos, heves 
finist viv GrandizávaJ, melyet az erősebb lovas 
dönt cl Grandéza javára.

— Magyar ügetők győzelme Bicében. Va
sárnap a bécsi ügető-derbymiting második 
napján a magyar tulajdonban levő Első és 
Cella a negyedik, illetve a hatodik futamban 
könnyű győzelmet arattak.

enged, Rád Dragon imponáló 
az utolsó métereken jön lendü- 
dc csak a harmadik helyre tud

Parádi (11%) Szokolal, 2. Divo
Rákos (3) Szabó, F. m. Mostoha 

, Gödit o (25) Martinék, Pandúr
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Herrmann kereskedelmi miniszter 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak 

a Talbot-kölcsön kibocsátásáról, a bán
fádat centrálé felépítéséről és a magyar 

ipar foglalkoztatásáról
Azok az ellentétek', amelyek a főváros és a 

kormány között a dunántúli villamosccnlrplc1 
felépítése kérdésében támadtak, még miiidig el
intézetlenek. A főváros öttagú bizottságot kül
dött ki a Tn/öoí-ügy alapos áltnuhnányozá- 
sára azzal a megbízatással, hogy a Tálból- 
centráléba való bekapcsolódás kérdésében te
gyen javaslatot a főváros tanácsának. Annak 
ellenére, hogy ez a bizottság még nem készült 
cl, munkájával, közgazdasági körökben befeje
zett tényként beszélnek a kormánynak a Tal- 
bot-érdekcltseggel kötött végleges megállapo
dásáról. A beavatottak úgy tudják, hogy az 
előzetes tanácskozásokat befejezték és

a Talbot-ilgy aktáit a kormány szombaton 
lezárta,

Erről a kérdésről, amely nemcsak a főváros 
közönségét érdekli rendkívül közelről, hanem 
élénken foglalkoztatja a legkülönbözőbb párt- 
állásu politikai köröket is, alkalmunk volt be
szélni Herrmann Miksa kereskedelmi minisz
terrel. Mindenekelőtt aziránt érdeklődtünk, 
hogy az ellentétekről szóló hírek mennyiben 
feleinek meg a valóságnak és mikor kerül sor 
a kölcsön felvételére?

HERRMANN MIKSA kcrrsktdelml mlül.í- 
tér

a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— Az ellentétekről szóló hírek teljesen 
alaptalanok. London* kiküldötteink már he
tekkel ezelőtt hazaérkeztek, miután ott az 
ügy minden részletét megbeszélték és egy
ben

megállapodást létesítettek.
’Á Talbot-érdekeltség megbízottai is megér* 
kéziek már Budapestre, sőt már be is fejez
tük a Talbot-kölcsön felvételére vonatko
zóan velük folytatott megbeszéléseket. A 
tárgyalások eredményét illetően közölhetem, 
hogy

a Talbot-kölcsön kibocsátása még ezen 
a héten, de legkésőbb május 15-én meg

történik.
Eredetileg 2.9 millió angol font felvételéről 
volt szó, a költségvetési tervezet elkészítése 
■során

Meggyén?, azután 10.000 cseh koro
nát csalt ki a zólyomi plébánostól 

egy cseh ál-kapítány
Budapesten keresik a szélhámost

Budapestre ma megkeresés érkezett a lé
vai rendőrségtől, amely egy rendkívül érde
kes és furfangos szélhámosság tettesének 
kézrekeritését kéri.

A szélhámos a zólyomi plébánost csapta 
be ravasz és furfangos trükkjévd.

Néhány nappal ezelőtt megjelent a plébá
nosnál egy jól öltözött 45—50 év körüli 
férfi, aki Bandis József tescheni kapitány
nak mutatkozott be. .4 férfi könnyek között 
a mcgindultságtól fojtogatva ezeket mondta

Faggyúgyertya 
koppantóval, 
delizsánsz 
és cúgoscipő 

nem azért ment ki 
a divatból, mert meg- 

únták az emberok. hanom 
mórt jobbat találtak ki helyottflk. 

ROHAN A VILÁGI
Peroről-perore fejlődik mindon!

LEGJOBB
ez a fejlődés útja s az út régén áll a 

/alan 
a tökéletes íertótlonító liázíszer.
Ara 1 pongő 20 fillér. - Kérje mindé 
nfltt az új dobozos csomagolás. 

felemeltük ezt az összeget 3.3 millió an
gol fontra.

.1 kölcsön egy részét gépekben kapjuk, a 
magvar gépiparnak azonban nincs oka ag
godalomra, mert 48%-os angol részesedéssel 
szemben 52% « magyar gépipar része
sedése. Az angolok természetesen csak olyan 
gépeket szállítanak, amelyeket nálunk vagy 
egyáltalán nem, vágj’ csak nagy nehézség
gel és igen drágán állíthatnak elő. Nagy 
gondot fordítok a magyar ipar érdekeinek 
megóvására. Az építkezési munka nagyobb 
része a magyar iparnak fog jutni és pedig 
olyan arányban, hogy a magyar ipar az 
építkezési munkából kétszer annyiban fog 
részesülni, mint az angol ipar.

Arra a kérdésre, hogy a főváros viszonyát a 
ccntráléhoz mikor állapítják meg és e kérdés 
rendezetlensége nem hátráltatja-e a Talbot-ügy 
végleges likvidálását, a következő választ kap
tuk

— A főváros szakbizottságot küldött ki, 
amelynek — tudomásom szerint — az a 
feladata, hogy ni-gállapitsa:

a főváros maga vegye-e kezelésbe a 
centrálét, vagy pedig annak csak fo

gyasztója legyen.

Akárhogyan dől is el az a kérdés, a döntés 
a centrálé megépítését nem altcrálhalja.

Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter vé
gül közölte még a Hcfföi Napló munkatársával, 
hogy

Bánhidán az építkezés előmunkálatai már 
megkezdődtek.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint a fővárosi szakbizottság azt fogja java
solni, hogy

a főváros vegye kezelésbe a centrálét.
Ebben ar ügyben a közgyűlésen heves össze
csapások lesznek, mert igen tekintélyes azok
nak, a tábora, akik csak a centrálé. áramának 
igénybevételét óhajtják, a szociáldemokraták 
pedig semmiféle kapcsolatról sem akarnak hal
lani.

a plébánosnak:
— Fötisztelendő uram, nagyon fontos 

mondanivalóim vannak, engedje meg, hogy 
a lakásán keressem fel, mert itt nem be
szélhetek.

A pap a lakásán fogadta is az állítólagos 
kapitányt, aki

térdre borult, percekig zokogott, 
majd amikor erőt vett magán, a következő
ket mondotta el:

— Mint számvizsgáló kapitány, a cseh 
kincstár pénzeit kezeltem. A rendkívül bo
nyolult és nehéz számításaimba, ugvlát- 
szik, valami hiba csúszott be, mert

a kezelésemre bízott pénztárból 10.000 
cseh korona hiányzik. Holnap lesz a 
rovancsolás. Ha holnap délig nem tu
dom előkeriteni a pénzt főbelőhetem

A pap megsajnálta ar ismeretlen férfit, aki 
Újból zokogni kezdett, meggyóntatla és meg
ígérte neki, hogy a pénzt megszerzi. Másnap 
a pénz együtt is volt és a plébános átadta a 
pénzt a kapitánynak, aki könnyek között 
köszönte meg s megígérte, hogy részletekben 
visszafizeti. A pap két nap múlva ismerősei 
és barátai tanácsára felhívta a tescheni ka
pitányságot, hogy pártfogolja iránt érdek
lődjön, visszaérkezett-e már Bandis József 
kapitány. A katonai parancsnokságtól rövi
desen megérkezett a paphoz a meglepő vá
lasz:

Brandls nevű kapitány sohasem szol
gált Teschenben ,ilyen nevű tiszt sehol 

sem létezik.

A becsapott zólyomi pap most már a rend
őrséghez fordult

s a lévai rendőrségen bűnvádi feljelen
tést tett a szélhámos ellen.

A rendőrség megindította a nyomozást, de 
sehol sem talált rá a szélhámosra s most 
megkereste a magyar, román és jugoszláv 
hatóságokat körözölevelével, hogy amennyi
ben bárhol feltalálják az állítólagos cseh 
kapitányt, azonnal tartóztassák le. A buda
pesti hatóságok a megkeresés alapján meg- 
inditotlák a nyomozást.______________________

Dr.KAJDACSY^.Horvoi 
-•»* ' < HiamiU11 -rendel 10-4és 7-S-k 

VIUm j«wer-ktfr«t 9. M. férfi éenéi betegeknek

Tizenkét évi szünet után ked
den összeül a református zsinat

Tizenkét éi> után ismét összeül a magyar 
református zsinat, a református egyház leg
főbb törvényhozó testületé, amelynek hatá
rozatai clleu nincsen helye felebbezésnek.

Utoljára 1917-ben volt zsinati ülés, 
azonban az sem folytatott érdemleges tár
gyalásokat, mert a zsinatot a formaságok el
intézése után váratlanul elnapolták. Az’az
óta eltelt tizenkét év alatt igen sok probléma 
merült fel, amelyek most már feltélien sür
gős elintézésre várnak. Éppen ezért nagy 
érdeklődéssel tekintenek a mostani zsinat 
elé, amelynek ülésein a felmerülő problé
mák és reformok körül előreláthatólag éles 
viták fognak lezajlani.

A zsinaton megoldásra kerülő egyik leg
fontosabb kérdés a lelkészválasztási törvény 
revíziója. Eddig az volt a helyzet, hogy a

gyülekezet választotta a lelkészt, újabban 
azonban többen azt kívánják, hogv u püs
pöknek is legyen nagyobb beleszólási joga a 
választásba. E kérdés körül

feltétlenül izgalmas viták lesznek.
Szóba kerülnek a trianoni helyzet követ

keztében beállott változások is, mert
ez az első csonka zsinat u magyar 

református egyház történetében.
Ugyancsak tárgyalni fogják a
papok és feleségei formaruhájának a 

kérdését.
amely már több Ízben fölmerült, de mind
eddig nem nyert végleges megoldást.

A zsinaton, mint hivatalban legidősebb, 
Balthazár Dezső debreceni református püs
pök és Dókus Ernő egyházkerületi főgond
nok fognak elnökölni. «•-

Kun Béla kiadatásáról 
Bécsben csak hetek 

múlva döntenek
Bécs, május 6.

A magyar kormánynak Kun béla kiada
tása iránt előterjesztett kérelmét, melyet a 
magyar kormány francia nyelven nyújtott 
át, már lefordították németre és áttették az 
államügycszhcz. A jegyzék szövegére vo
natkozóan eddig még semmit sem közöltek 
a nyilvánossággal. Amint ilyenfajta ügyek
ben szokásos,

a Jegyzék elintézése néhány hetet fog 
igénybevenni.

.1 kiadatás sorsáról először az országos b. 
róság dönt, amely átteszi az ügyet a legfel
sőbb bírósághoz, mig

a végleges elhatározás az igazságügy
minisztériumot illeti, amelynek határo

zata végérvényes és fellcbbezhctctlen.

Kun Béla természetesen a határozat hozata
lig letartóztatásban marad.

Kun Béla társainak ügye már sokkal 
rövldcbb ideig fog tartani és valószínű, 

hogy szabadlábra helyezik őket. 

Minden ellenkező hírrel szemben megálla
píthatjuk, hogy

a szovjetkövetség Kun Béla ügyében 
eddig még nem tett lépéseket.

Kun Béla és társai a vizsgálat tartama 
alatt a törvényszék fogházában maradnak. 
Itt úgynevezett intelligencia-fogdákban he
lyezték cl őket és a bánásmód ellen igazán 
nem lehet okuk panaszra. Saját költségü
kön táplálhatják magukat és a Marx-féle 
irodalom kivételével minden olvasmányt 
rendelkezésükre bocsátanak. Mint minden 
más letartóztatott, ők is fogadhatják egy
szer egy héten barátaik vagy rokonaik lá
togatását, inig jogi képviselőik bármikor 
meglátogathatják őket. Kun Bélát eddig 
Bécsbcn tartózkodó sógora. Wasscrmann 
festőművész látogatta meg, mig dr. Luká
csot, dr. Székelyt és Mayerhofert feleségeik 
keresték fel, Breuer Ilonát lakásadónöje 
látogatta meg. A beszélgetések természete
sen szigorú felügyelet mellett folytak le

A bécsi „Boté H|lfe“ plakátokat nyo
matott, amelyeken követeli Kun Béla 
és társainak szabadonbocsátását és fel
szólítja a munkásságot, hogy tiltakoz
zék a politikai foglyok jogtalan kiada

tása ellen.
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Steinhardték magyar 

előadással Bukarestben 
nagy sikert arattak

Ez volt az első magyarnyelvű előadás Bukarestben a háború 
óta — A közönség lelkesen tüntetett a magyar előadáson

tartották az
színházban

erkölcsi siker-

Jelentettük már, hogy Steinhardt Géza, u 
kitűnő komikus és társulata Erdélyben tur
nézik. Steinhardtnak éa társainak olyan 
nagy sikere volt, hogy egy hónapra terve
zett turnéjukul meg kellett még egy hónap
pal hosszabbitaniok, sőt egy román színházi 
ügynökségtől meghívást kaptak Bukarestbe 
is.

Steinhardték szombat este 
egyik előkelő bukaresti 

előadásukat.
Az előadás óriási anyagi és 
rel végződött, úgy hogy az egy napra terve
zett vendégjátékot még

négy nappal megtoldották.
Eszerint Steinhardték öt napig szerepelnek 
Bukarestben magyar előadással. Erről 
uz előadásról bukaresti tudósítónk a követ 
kezőket jelenti :

Mikor az első magyarnyelvű plakátok 
megjelentek Bukarestben, amelyek Stein
hardt Gézáék előadását hirdették, a Buka
restben élő nagyszámú magyarság és a ro
mánságnak az a része, amely háború előtti 
magyar kapcsolatai révén jól ismeri Stein
hardték nevét,

Marusja az „orosz Julika“ 
az Uj Színházban

Pisiteken, 11-én ünnepe lesz az Uj Színház
nak. Ezen az estén mulatja be a színház az 
ujubb orosz drámairodalom egyik legforróbb 
tehetségű költőjének, Lem Urwantzovnak 
.Marusja" cimü dnrahjúl, amely egy mezítlá

bas kis orosz cselédnek könnyes, vidám és 
megható történetét viszi színpadra. Marusja 
figurájára azt lehelne mondani, hogy ő nz 
orosz Julika, egy kis paraszt angyal, akit első 
pillanattól kezdve a nézőtéren is mindenki 
meg fog szeretni, mint ahogy a színpadod is 
mindenki megszereti, aki csak találkozik vele. 
Msrusját Somogyi Erzsi, a Vígszínház kivéte
les tehetségű drámai művésznője játssza, akire 
mintha álmodva volna a szerep, a darab má
sik női főszerepét, a tábornokáé érdekes, iz
galmas alakját Mészáros Gizi viszi lenyűgöző 
művészettel színpadra. Végtelenül mulatságos a 
darnbbau Borosa Géza eredeti orosz kabineti- 
figurája. Három férfi kerül a tábornokáé há
zában Marusja útjába, a tábornokné két fia;

Hol

Abünökháza?
A bremen öceanrentliese
HOYA1. APOI.I.Q OÍX SI MOZI

MAr mától kezdve kizárólagos joggal

Josephine Baker
ROYAL ORFEUM
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Gy urkovics fink
farkas Imre uj daio,J4téka

n Wiener SiingerknAben kórus 
vendó .játéka

, DÉR DPOTHENER
llaidn egyfrlvonáaos ksrueraoperAja

H e I y A ,

maius t, este nyolc 
a Wiener Slingerknaben kórus 

vendégjátéka

DÉR UIERJBHRIQE POSTEN 
Schubert ffyfelronásos kamnraoperája 

aki l pengőtől 9-44 ,

IMIUS 11-99. osto >/, nyolc 
a Wiener Sttngerknaben kötni 

vendégjátéka 

DASTIEH UND DRSTIEHHE 
w. A. Mourt operája 

n g f g.

szinte megostrnniolták a jegyirodákat.
A szombat esti első előadásra minden jegy 
elkelt, úgy hogy Steinhardték impresszá
riója, Forgács Jenő, a vendéglátó szinház 
igazgatójával egyetértve még négy napra 
prolongálta Steinhardték vendégjátékát. A 
jegyek vasárnapra és hétfőre máris elfogy
tak. A szombat esti előadáson, amely 

tisztám magyarnyelvű volt
és amelyen Békefíy István és Vadnay 
László néhány egyfelvonásosa és egy sereg 
kabarédal szerepelt a műsoron, megjelent a 
bukaresti magyar kolónia számos reprezen
táns tagja a bukaresti magyar ügyvivő ve
zetésével. A bukaresti alprefektus és a szi- 
guránc in néhány magasabbrendű tisztvise
lője, mint magánemberek nézték végig az 
előadást, amelyen

mindvégig lelkesen tapsolt ■ közönség.
Steinhardték vendégjátékának az adott kü
lönösebb jelentőséget hogy ez a budapesti 
társulat volt az első, amely a háború óta 
vendégszerepelhetett a román fővárosban.

Itt említjük meg, hogy a társulat tagjai: 
Sándor Stefi, Kende Mária, Kafka Gyula, 
Darvas Ernő, Buhár Béla derekasan kitel
tek magukért.

,—----  -----------  —- ---------- - ezt
L. Toronyi Imre játssza, Boris, aki gárdatiszt,
.... .. ---------- 1. a fiatal Lázár Tihamér aüakitja,

Plafon, a P^,cn’‘’r’ egyetem magántanára, 

ezt a szerepet a í_______________ ___J„,
— tiwtiszolgája, akinek grandiózus
figuráját Bársony István formálja remekbe 
Simon Marcsa, Orsolya Böske, Árpád Margit, 
Bazsay Lajos, Déry Hugó és Bálint György 
játszanak még érdekes, színes szerepeket. A 
darab rendezését Egyed Zoltán, a kitiiinő, fiatal 
iró és hírlapíró végzi, aki a „Marusjáf* ma
gyar színpadra is átdolgozta és a függöny 
előtt is megjelenik, hogy tolmácsolja a költő
nek azokat a mondanivalóit, amelyeket a darab 
orosz előadásain Unvantzov maga mondott el 
a közönségnek a színpadon. A rendkívüli érde
kes díszleteket nz újabban feltűnt Upor Tibor 
tervezte. A pénteki bemutatóra, valamint a 
szombati második és vasárnapi harmadik elő
adásra jegyek a pénztárnál és az összes jegy
irodákban már válthatók.

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Érdekes lenne lépésröl-lépésrc megírni azt 

a harcot, amelyet a színigazgatók megbomlott 
frontja

egymássá! szemben vív
egy-egy sztár szerződtetése miatt. A szinigazgu- 
tók — ezt már most meg keU állapítani — újra 
abba a hibába estek, amibe tavaly, hogy a szín
ház teherbiróképességén felüli gázsikkal igyekez
nek megszerezni maguknak egy-egy divatos st.i- 
nészt vagy színésznőt. A színigazgatók ezt a har
cot előre látták és hallgatólagos megegyezést kö
töttek egymással, hogy az egymásra licitálás 
veszélyétől megmeneküljenek. Kikötötték, hogy 
egy-egy sztárszinésznek legföljebb másfél-két 
millió napi gázsit adnak, ez a megegyezés azon
ban nem hogy megszűntette volna, hanem ép
pen előidézte a licitációt. Az történt ugyanis, 
hogy egyes színházak a maximális gázsikkal 
megegyezéseket kötöttek a sztárokkal, ellen
ben a fellépések számát oly magasra kontem- 
piálták, hogy azt lejátszani a színésznek egy év
ben nem lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy a le 
nem játszott felléptidijak árát is meg fizetik a 
színházak, amelyek ilyenmódon sokkal többet 
nyújtanak a színészeknek, mint az a szerződés
ből első pillanatban játszik. A Vígszínház pél
dául igy szerződtette háromszáz estére Somlay 
Artúrt, háromszáz estére Rajnay Gábort és két
száznyolcvan estére Törzs Jenőt, holott a ren
des saerződtetésekmaximuma eddig még min
dig kétszáz estére szólt.

Ma este Budapestre érkeztek a „Nosztg 
fiú esete Tóth Marival" cimü film főszerep
lői. Ezt a filmet a berlini Fellner és Somló 
cég készítteti Bolvárg Géza rendezésével. A 
főszereplők Evelyn Holt, Verebes Ernő, 
Ivor Novello, egy napig időznek Pesten és 
azután Sarkadi Aladárral és Kabos Gyulá
val együtt

Debrecen környékére utaznak

hogy a Hortobágyon vegyék föl a film 
egyes jeleneteit. Sarkadi Aladár és Kabos 
Gyula, akik a Zenebonában is játszanak, 
estére autón hazaérkeznek.

Az Olympia sikere miatt egyelőre egy héttel 
eltolódott a „Yes“ cimü operett premierjének 
dátuma, de ez nem zárja ki azt, hogy a szinház 
ne vigye tdjes mértékben keresztül azt a pro- 
grammot, amelyet az év elején már elhatározott. 
Faludi Jenő igazgató ugyanis megállapodott 
Csortossal, akivel szemben kötelezettséget vál
lalt arra vonatkozólag, hogy

a Danton halála című drámát bemutatja 

és annak főszerepét Csortosra osztja. A Magyar 
Szinház nem akar lemondani a „Danton halája** 
bemutatásáról, ezért már most megkezdte az 
előkészületeket ennek a drámai költeménynek 
bemutatására. A Magyar Szinház műhelyében 
már készül az uj íbrgószinpad, mely a Danton 
halálához szükséges és amely állandóan műkö
dik majd a szinház többi darabjainak az elő
adásai alkalmával is. A Danton másik főszerepét 
Rátkai Mártonra osztották,, aki

ezzel a drámai szereppel mutatkozik be 

először a Magyar Színházban.

Párbaj folyik
egy filmért, amelynek címe „Párbaj a levegő
ben", egy filmkölcsönző cég és egy elsőhetes 
előkelő premier filmszínház között. Az történt, 
hogy a „Párbaj a levegőben" című film már a 
vámhivatalban van és mégis a filmkölcsönző 
cég azt szeretné, hogy a prcmier-filmszinház 
nem ragaszkodna szerződéséhez és a jövő 
idényre halasztaná ennek a filmnek bemutató
ját. A filmkölcsönző cég és a premier-filmszín
ház párbaját valóban meg lehet érteni, ha el
olvassuk az amerikai lapok kritikáját, amelyek 
szerint „Párbaj a levegőben" (Levegők se
rege) cimü film olyan különlegesség, ami mél
tán keltheti fel azt a nagy érdeklődést, amivel 
hónapok óta várja a moziszakma.

VÍGSZÍNHÁZ

PAUL 
WEGEAER 

éa társulatának 3 napos vendégjátéka

Szerdán, május 9-én:

DEH dEDAIKE
(A gondolat) 

Andrejev Leonfd drámája

CsiltUrtökttn, május 10-én t

JTACRUELINE
Sacha Guitry színműve

Pénteken, május 11-én:

TOTE1TAAZ 
(Haláltánc) 

8trfndberg drámája

— A New-York premierje a Szigeten. 
Szombaton este csípős, koratavaszias időben 
nyitotta meg a New-York felsőszigeti ét
termét. A kedvezőtlen és barátságtalan idő 
ellenére már a kora esti órákban zsúfo
lásig megtelt a ragyogó helyiség. Aki Buda
pesten számit, akit Budapesten ismernek J 
ott volt a New-York szigeti premierjén. A 
társasági élet, a politikai, közgazdasági, azin- 
házi, művészeti és újságíró világ minden re
prezentánsa kinn volt a szigeten. Tarján Vil
mos újra és nem először bizonyítotté be, 
hogy tehetsége mesterségének: az Ízlésnek, 
a hangulatnak, az ötletnek, a remek kony
hának, a pompás italnak. Külön szenzá
ciója a szigeti New-Yorknak az újonnan 
megnyílt, káprázatosán elegáns és nagysze
rűen szellős bár, ahol kettős meglepetés is 
várt a közönségre: az utőlérhetetlenül artisz- 
tikus világitási effektusnok és a két zene
kar: Pertlcs Pali kitűnő cigányzenekara és 
a bravúros tehetségű Eric Borchardt, ‘a 
berlini saxofon-király.

Szombaton a késő éjjeli órákban Buda
pestre érkezett

Molnár Ferenc
A kiváló iró Zsigmond-utcai lakásán szállt 
meg, vasárnap otthon maradt, senkit nem 
fogadott. Beszélgettünk telefonon a kiváló 
íróval, aki kijelentette, hogy huzamosabb 
tartózkodásra érkezett Budapestre, ide vár
ja feleségét, Darvas Lilit, akivel szülei meg
látogatása után a tengerpartra átázik 
üdülni.

Vasárnap reggel híre terjedt annak, hogy, 
Yvain, a „Yes“ szerzője elvált feleségétől, 
aki annakidején olyan tragikomikus módon 
üldözte a fél világrészen, keresztül Buda
pesten is a tőle megszökött kiváló zene
szerzőt. A válási hírrel azonban egy

érdekes hymenhirt
is kolportáltak, amely szerint Yvain felesé- 
gül vette Párisban azt a nyúlánk, fekete 
színművésznőt, aki budapesti tartózkodása 
alatt annyira megtetszett neki. Mikor az 
érdekes hírnek utána jártunk, meglepetés
sel konstatáltuk, hogy egy kacagtató sze
mélycseréről van szó. A jő budapestiek 
ugyanis a híres francia zeneszerzőt, Yvaint 
összetévesztették azzal a kitűnő francia író
val, aki Yvainnel majdnem egyidőben járt 
Budapesten és akit Jaques Dévainak hív
nak. Ez a Menjou-bajuszos elegáns francia 
író udvarolt annak idején életre-halálra a 
fekete, nyúlánk szépségnek, akinek annak 
idején már Pesten is házassági, sőt film
szerződési ajánlatot is tett. Dévai annak
idején direkt ennek a feketehaju művész
nőnek kedvéért maradt néhány hétig Buda
pesten. Ha a házassági hir valónak bizo
nyul, akkor elárulhatjuk, hogy ezt a nyú
lánk, fekete, gyönyörű fiatal magyar szí
nésznőt Lázár Máriának hívják, akinek 
fenntartással ezennel gratulálunk.

A Városi Szinház megszakítás nélkül próbálja 
Lehár Ferenc gyönyörű operettjét, A cárevics-et, 
amelyet május közepén fog bemutatni. Nagyon 
érdekes, hogy ennek a bemutatónak sikeréért 
nemcsak Sebestyén Géza, a Városi Szinház igaz 
gatója lelkesedik, hanem drukkol érte a kon
kurrens operettszinház, a Király Szinház igaz
gatója is. Annak a különös esetnek, hogy

a konkurrens színház igazgatója drukkol 
a konkurrens szinház darabjáért 

története a következő: A cáreutcs-et annakidején 
Lázár Ödön, a Király Szinház igazgatója kö
tötte le. Szó volt arról, hogy Péchy Erzsi és 
Lábasa Juci játsszák ennek főszerepeit. A 
helyzet úgy alakult, hogy a terminusra kikötött 
operettet bemutatni nem tudta, azért Révész 
színházi ügynökséghez fordult, hogy a darabot 
Sebestyén Gézának, a Városi Szinház igazgató
jának átengedhesse, aki szintén nagyon érdeklő
dött a kitűnő Lehár-operctt iránt. Révész azon
ban ragaszkodott annak a kötbérnek kifizetésé
hez, amelyet arra az esetre kötöttek ki, ha 
Lázár a Cárevics-et nem mutatja be időben. 
Lázár ezt nem akarta fizetni, végre úgy egyez
tek meg, hogy a Városi Szinház előadásának 
tantiemrészesedését oly összegre garantálja, 
Lázár és Sebestyén igazgatók közösen, mint 
amilyen nagy összegű a Király Szinház által 
fizetendő kötbér összege. Mivel ezt a garancia
levelet úgy Lázár, mint Sebestyén igazgatók 
aláírták, most mindkettőjük legnagyobb érdeke, 
hogy a Cárevics beváljon és ez a garanciához 
mérten hozzon anyagi sikert.

A Vígszínház e héten nemes gesztussal 
Ibsen-premierrel csatlakozott a nagy északi 
költő centennáriiunáaak ünneplöihöz. Azonban 
míg a Kamara Színház a bevált Ibscn-darabok 
ciklusos sorozatával a kasszasikerro apellált, 
addig a Vígszínház a norvég költőnek egyik leg
inkább elvonatkoztatott és legmesszebbmenő 
drámai müvét illesztette repertoárjába. Minden
esetre elismerés és dicséret illeti ennék a szín
háznak vezetőségét .amely a műsorgondok kö
zepette is módot talált arra, hogy a kénvesebb 
igéryü közönségnek.

finom
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Erős ellen széllel küzdve, 
négy fokos hidegben 

folytatja útját az Itália 
az Eszaki-sark felé

Osló, május 6.
A szikraállomások tegnap este óta állandó 

erintkezésbeín álltak az Italiával. A léghajó 
állandó kedvező időjárást jelentett. A hideg 
4 fok volt.

Osló, május 6.
Az Itália reggel 6 óra 45 perckor a déli 

Spitzbergákra érkezett.

Miért bocsájtotta el 
a főváros azonnali hatállyal 
Kolosy Jenőt, a Községi Javító

műhely igazgatóját?
A tanácsi határozat vádpontjai — Kolosy 

visszautasítja a vádakat
Feltűnést keltő eset foglalkoztatja néhány 

nap óta a főváros tisztviselői karát és a város
házi pártokat. A tanács legutóbbi ülésén azon
nali hatállyal, minden végkielégítés nélkül el- 
bocsátották a szolgálatból Kolosy Jenőt, a Köz
ségi Javifómühely igazgatóját. Hivatalos helyen 
a legridegebben elzárkóztak a szokatlan elbo
csátás körülményeinek közlése elől. Most az
után sikerült megszereznünk a vonatkozó ta
nácsi határozatot, amely teljO3 világoságot dé
rit a titokzatos ügyre és sejtetni engedi, hogy 
a kulisszák mögött dúló nagy személyi harc 
volt a tulajdonképpeni oka a hirtelen elbo
csátásnak. A tanácsi határozat a következőket 
tartalmazza:

64.129 1928. 11.
Intézkedés Kolosy Jenőnek, a Községi 

Javitóműhclynél viselt üzemvezetői állásából 
való elbocsátása ügyében.

HATÁROZAT.
A tanács a tanácsi 11. ügyosztály jelenté

séből megállapítja, hogy a Községi Javítómű
helynek felmondásban levő üzemvezetője:

1. a Községi Javítóműhelytől időközben 
eltávozott alkalmazottak részére korábban fo
lyósított fizetési előlegeknek az eltávozást 
megelőző időben való levonása iránt nem 
intézkedett;

2. a községi Javítóműhely alkalmazottai
nak fizetését önkényesen, a tanács intézke
dése nélkül felemelte;

3. a 2. pontban említett illetményeket 
olyan alkalmazottak részére is kifizette, akik 
felmondás következtében a Községi Javító
műhelytől már időközben eltávoztak;

4. a Községi Javítóműhely munkáinak, 
Valamint követeléseinek elszámolása és be
hajtása körül késedelmesen járt el.

Minthogy a felsorolt esetek, melyekről 
a tanács csak most szerzett tudomást, súlyos 
ellentétben állnak az üzemi szolgálat rend
jével s a székesfőváros anyagi érdekeivel, en
nélfogva a tamács Kolosy Jenőt, a Községi 
Javítóműhelynél viselt üzemvezetői állásától

óta változatlanul 
óvja egészségünket.

Klngsbay, május 6.

Az Itália délben 1 órakor ideérkezett. A 
szél, amely az éj folyamán gyenge volt, dél
előtt erősebbé vált és amikor az Itália a 
Kingsbay-Fjordnál megjelent, több nehézsé
get kellett leküzdenie, hogy az erős ellen
széllel szemben le tudjon szállni.

rögtöni hatállyal elbocsátja.
Felhívja a tanács a II. ügyosztályt, hogy 

Kolosy Jenő hivatalát a nevezettől azonnal 
vegye át s az üzem vezetéséről addig is, mig 
a polgármester ur ezirányban külön fog in
tézkedni, a saját kebeléből kiküldendő tiszti 
szakközeg utján gondoskodjék.
Kolosy Jenő ebben a határozatban lelkiisme

retlen, a főváros pénzét pocsékoló tisztviselő
ként van beállítva. A vádpontokra Kolosy Jenő, 
aki dúsgazdag ember, bányatulajdonos s csak 
kedvtelésből és hozzáértésből foglalkozik mű
szaki ügyekkel, a következő nyilatkozatot tette:

— Személyi hajsza indult meg ellenem a köz- 
ópilési ügyosztály egyes tisztviselői részéről. 
Tehetetlen áldozata vagyok a személyes gyűlö
letnek épp úgy, mint áldozata lett Zbóray Já
nos műszaki főtanácsos is. 1924-ben, mikor az 
üzem vezetését átvettem, a telep

borzalmas, lezüllött állapotban volt, 
forgótőkével nem rendelkezett, a város pedig 
nem adott pénzt az üzem talpraállitására. Ek
kor a

saját vagyonomból vettem gépeket
az üzeni számára, megkezdtem a produktív 
munkát s az előlegezett pénzt kamat nélkül, 
apró részletekben vettem vissza a befolyó jöve
delemből. A tanács részéről sohasem volt kifo
gás az üzem ellen, sőt megígérték, hogy fej
leszteni fogják és hosszú szerződést kapok. 
Közben nyilvánvaló lett, hogy az üzem meg
szűnik s a legnagyobb rosszakarat nyilvánult 
meg az üzemmel szemben. Egyszerre elbocsá
tottak 100 munkást, mindenkinek, nekem is fel
mondtak 6 hónapra.

A vádpontok, amelyek ellenem felsorakozhat
nak, egyáltalán nem helytállóak.

— A magam részéről még nem tartom befe
jezettnek ezt az ügyet. Kártérítési pert indítok 
a főváros ellen, a polgármester urat pedig kérni 
fogom, hogy a tanács által felsorakoztatott vá
dak tisztázása ügyében indítsa meg ellenem a 
fegyelmi eljárást.

kenve r
óig kapós

\ v&szcnetpö 
/ gummitalppdl.

Titokzatos gyilkosság 
a robogó autóban

Köln, május 6.
(Wolff.) Tegnap este röviddel éjfél előtt a 

bonni utón körülbelül Baycnthal és Gürtel 
útjainak kereszteződésénél egy körülbelül 
20 éves leány egy Bonnból jövő

gépkocsiból kiesett és röviddel azután 
meghalt.

Francia bohózat a Szív uccában 
sok nézővel, lelakatolt férjjel, rendőrrel, 
detektivvel és minden egyébbel, ami a 

házasságtöréshez szükséges
Parázs családi botrány színhelye volt a 

napokban a Szív-utca 47. számú ház. Itt 
lakik évek óta K. Z. 50 eves nyugalmazott 
postatiszt a feleségével.

Pénteken délután az asszony eltávozott 
hazulról azzal, hogy rokonait látogatja meg 
és csak késő este tér haza. K. J.-nc cl is 
ment, férje pedig felhasználva az alkalmat, 
szintén eltávozott, de nemsokára

egy elegánsan öltözött csinos szőke nő
vel a karján tért vissza a lakásba.

Az ismeretlen hölgy érkezése érthető fel
tűnést keltett a ház lakói között.

Alig félórával később K.-nc váratlanul 
hazaérkezett. Nem találta otthon a rokonait 
és igy a kilátásba helyezett kései hazatérés 
helyett, rövidesen otthon termett. Legna
gyobb megdöbbenésére

a házbeliek figyelmeztették, hogy a la
kásban férje egy csinos nő társaságában 

tartózkodik.

Az asszony nyomban megértette a hely 
zetet. Elsietett és nemsokára rendőrrel tért 
vissza. Ekkorra már a házbeliek nagy tömeg
ben gyűltek össze a lakás előtt és várták az 
izgalmasnak ígérkező fejleményeket. Nem 
csalódtak. K.-né közölte a rendőrrel, hogy 
férje egy nő társaságában tartózkodik a la
kásban és igy

minden bizonnyal házasságtörésről van 
szó.

K. J.-né tehát felszólította a rendőrt, hogy

mint hivatalos közeg „érje tetten" a

Petróleummal öntötte le 
férje ágyát s meggyujtotta

Féltékenység! dráma egy Csanádi tanyán
Szeged, május 6. 

A Hétfői Napló tudósítójától.

Vasa, uup reggel vére sféltékenységi drá
ma játszódott le Csanádapáca községben. A 
szegedi ügyészséghez beérkezett jelentés 
szerint a dráma Sóki Sándor tanyáján ját
szódott le. A fiatal, vagyonos gazda két éven 
át a legnagyobb egyetértésben élt feleségé
vel, nemrégen azonban arról kezdtek sut
togni, hogy Sóki sokat jár a közeli Bakta- 
tanyára. A hírek eljutottak a fiatalasszony 
fülébe is, aki emiatt nem egy hangos jele
netet rögtönzött és többször felszólította 
férjét, hogy ne látogasson át Baktáékhoz.

Szombaton este azután Sóki azzal ment 
M hazulról, hogy egy gazdaköri összejőve- 
leien vesz részt. A fiatal gazda egész éjszaka 
nem tért haza, felesége virrasztva várta. A 
hajnali órákban lopakodott be azután a ta
nyába, feleségéhez nem szólt egy szót sem, 

Aligha lehet balesetről szó, mert a gép
kocsi vezetője annak ellenére, hogy egy* 
járókelő figyelmeztette, nem állt meg, ha
nem jelzőlámpájának világitókésziilékét el
oltotta és nagy gyorsasággal száguldott 
Köln felé. A kocsi belsejében állítólag még 
valaki ült.

:ázasságtörőket.

A rendőr azonban vonakodott a felszólí
tásnak eleget tenni.

— Családi ügyekbe nem avatkozhatom 
bele

— szólt bölcsen és eltávozott.
K. J.-né azonban nem nyugodott m^g 4 

dologban. Az egyik szomszédtól

lakatot kért és azzal a lakást lelaka
tolta, hogy a szerelmes pár meg ne szök

hessen.
Mikor a férjét és a hölgyvendéget ekként 

„biztonságban" tudta, elment a Mozsár
utcai kerületi kapitányságra, ahonnan csak
hamar

egy detektivvel tért vissza.
Az események ezuláu úgy pereglek le, 

mint a francia bohózatokban gyakran láttuk: 
Felnyitották az ajtót és behatoltak a la
kásba. Elől az asszony, mögötte a detektív 
és a ház lakói. Az izgalmakra éhesek nem 
csalatkoztak. A férj hiányos ruházatban 
volt, a hölgy pedig az ágyban feküdt. Né
hány hangos sikoly, egy sor káromkodás 6$ 
a tettenérés megtörtént.

Nem Is tagadtak semmit.
A letagadhatatlanul kényes intuáció mel

leit nehezen is ment volna.
A házasságtörési tragikomédia a Mozsár

utcai kapitányság ügyeletén fejeződött be, 
ahol az összes szereplők megjelentek és val
lomásukról jegyzőkönyvet vettek föl.

azonnal lefeküdt ágyába. A fiatal Sókinő 
rosszat sejtett és a korai órákban átszaladt 
Baktáékhoz. Körülbelül egy óra múlva tért 
vissza. A cselédektől megtudta, hogy férfé 
a tanyán töltötte az éjszakát.

Az elkeseredett asszony ezután

petróleumot hozott fel a kamrából éa 
nzó nélkül leöntötte az ágyat, amelyben 
Sóki Sándor nyugodtan aludt, majd 

meggyujtotta uz ágyneműt.

Ezután nyugodtan elhagyta a tanyát és el
ment jelentkezni a csendőrségre.

A feltörő lángokat azonnal észrevették 
a szomszédok és azonnal a ház oltására 
iettek. Nemsokára kimentették a fiatal gaz

dát, aki igen súlyos égési sebeket szenve
dett. Élelbenmaradásához alig van remény. 
Sókinét letartóztatták, hétfőn szállítják b<» 
a szegedi ügyészség fogházába



A „sötét* osztrák csapat „világosságot* derített a 
magyar védelem bajaira

Klasszikus kezdés után a finisben összeomlott a magyar védelem — Már 5:2-re vezetett a magyar 
csapat, amikor az osztrákok fokozatosan javítva, az utolsó percben tizenegyessel kiegyenlítettek

Magyarország—Ausztria 5:5 (4:2)
Május első vasárnapján, mintha ar egész 

város megmozdult volna, tízezrével özön
lött a publikum a Hungúria-köruti pályára.

ötvenezer ember szorongott, várt, re
ménykedett, vitatkozott, bírált, jósolt, 
tippelt éa fogadott a zsúfolt tribünökön, 

amikor végre elállt az cső és u baloldali 
tribün oldalán kilépett az első osztrák já
tékos. Tizenegy feliéringcs Hu, mögöttük a 
biró, a prosnitzi Krist.

A jobboldali tribünön foglal helyet a 
budapesti osztrák kolónia.

Piros-fché.r-pirua zászlók lobognak a leve
gőben, harsány hoch hangzik fel. A magyar 
közönség kissé tartózkodva fogadja az osz
trákokat, a biró sem kap éljenzést. Még egy 
pillanat, azután

kivonul a magyar csapat.
A pirosingps magyar tizenegyet viharos tün
tetés fogadja. Mintha megelevenedett volna 
a pálya, mozog, él, hullámzik minden vo
nal. Nemzeti zászlók lobognak, taps ör
vénylik, zug az éljen, harsog az üdvkiáltás:

— Kohut! Ströck! Ströck!
Á klnhház irányában áll fel a magyar csa
pat, szemben az osztrákok. A biró szájához 
emeli a sípot. Most egy szemplllantásnyi 
csönd támaiL Mintha elvágták volna, a zsi- 
bongás megszűnik és lélegzetvisszafojtva 
várja a kezdő sípjelet a publikum, ötven
ezer szempár,

százezer szem sugara fonja be a pályát 
és a szemaugarak pókhálójában ál! egy 

kis pont, a barna bőrlabda.

Szcmpillantásnyi csönd, azután felsüvit a 
aip és megkezdődik a hatvankettedik osz
trák-magyar válogatott meccs.

Ebben a pillanatban úgy néz ki a pálya: 
köröskörül páholyban ülve, korzón sétálva 
lépcsőn ácsorogva, kerítésre mászva közel 
ötvenezer ember drukkol, az ötvenezerhez 
hiányzó pár százat a baltribünön ar osztrá
kok kolóniája egészíti ki.

A klubház díszpáholyában 
piroe-febér-z&ld drapéria alatt notabiliUsok, 
akik éppen úgy drukkolnak, mint Kovács 
Péter villamoskalauz ar állóhelyen. Kele
men Jenő kereskedő a Király-utcából a pá
holyban és Ikszipszilon színésznő autóköpc- 
nyébrn, sofTörszemű véggel lent a pályakor- 
zóu. Vasa József népjóléti miniszter, mel
lette Drchr Imre államtitkár, fíeze.g Hu- 
szágh Miklós főkapitány. Később érkezik 
Klebelsberg' Kunó gróf kultuszminiszter, aki 
kíséretével a cserkésrunncpélyröl jött el a 
Hungária-uli pályára.

A biró sipjeiére, mikor boszorkányos 
gyorsasággal osztrák hálóba kerül a labda, 
Jent a pályán tízezrek kiáltása harsog:

— Kohut, Kohu-u-ut, Kohu-u-u-n-n-tll!
Az első gól után villámgyorsan cikkázó 

játékosok vezetik a labdát, amely pillana
tok alatt repül magyar kaputól osztrákig és 
vissza.

A magyar publikum hangulata biza
kodó.

A második gól titán már minden jó lövést 
taps kisér és éljen. A közönség különben 
nagyon bőkezűen bánik a tapssal. Kijut be
lőle az osztrák fiuknak is, sőt mikor Krist 
egymásután több szabadrúgást ad az osz
trák kapu előtt és egv gáncsoló osztrák csa
tárnak szemrehányóan int nz ujjával,

a cseh bíró is zugó tapsot kap.

Még pár perc a lelkesedés mámorában, az
után berepül a magyar kapuba az első gól, 
majd u második. A publikum most már 
ideges. Amsei felé fordul minden szem s 
mikor bátortalanul elhangzik egy halk 
..pfuj ', cgyszc’-re csak véglghangzik a pá
lyán:

— Álljon ki! Álljon ki!

Masok nem ilyen szigorúak. Sőt. Biztatják 
Amseit, akinek ugylátszik rossz napja van:

— Náci! .Ve hagyd magad! lógj rá! 
Az osztrákok erősen drukkolnak, ideges 
kedve tippelnek egymás között, de mintha 
megérezték volna a magyarok izgalmát, 
néha-néha a győzelem felcsillanó reményé- 
bek hangján beszélgetnek.' Különösen az

osztrák csatárokban bíznak, no meg a ka
pusukban. Cartnak jobb dolga van mint 
Amseinek, ö már négy gólt szedett össze, 
mégsem szidja senki.

A második félidő eleje váltakozó szeren
csével, második fele azonban már az osz
trák gólok jegyében zajlik le. Nem zajlik, 
de viharzik.

Vihar van a pályán, vihar a tribünö
kön,

minden gólnál és most már egyre több 
pfujt kap a biró. Az ötödik kiegyenlítő 
osztrák gólnál valami Icirhatatlan meg
mozdulásban hullámzik a tribünök közön
sége, visszafojtott indulatok remegtetik a 
pályát, zugó mormolással kisért hullámzás. 
Annál élénkebb az osztrák kolónia. A pi- 
ros-fehér-piros zászlók felröppennek a tri
bünökön és zug a kiáltás :

— Hoch! Hoch! Hoch!
Még egy utolsó hiábavaló drukkolás a 

tribünön, kétségbeesett erőfeszítés a gyepen, 
azután

lefújják a meccset.

Eldöntetlenül végződött a hatvankettedik 
válogatott mérkőzés. Hatvankét mérkőzés 
129 magyar gólját öttel gyarapították a vö- 
rösinges fiuk, a közönség azonban a csaló
dottság érzésével indul vissza a város felé, 
pedig egy tucatnyi.

A magyar fedezetsor csődje 
futtatta erkölcsi sikerhez az 

osztrák futballt
Amikor az amutőnnérkőzés alatt megeredlek 

az ég csatornái és az eső rövid idő alatt raga
dós sárral vonla be a Hungária-uti pálya ta
laját, senki sem gondolt arra, hogy ez a körül
mény mennyire fogja befolyásolni a játékot és 
annak végső eredményét. Akik ismerték a 
római vereségnek okait, rögtön aggódni kezd
tek, mert a magyar válogatott csapat gerincét 
most is ugyanazok a válogatóit játékosok al
kották. akik — mint ismeretes — Rómában 
sem állották jól a sarat. Ezért tehát már elöl
járóban meg kell állapítanunk, hogy elsősorban 
cr a körülmény volt kihatással a mérkőzés 
számszerű eredményére, amikor

S.-ó, majd 8:2-ös magyar vezetés után ki 
kellett engedni válogatott csapatunknak ke

séből a győzelmet.
Az osztrák csapat, amikor látta, hogy a niá 

sodik félidőben a magyar csapat visszaesett, 
lelkes támadásokkal annyira megzavarta fede
zetsorunkat és közvetlen védelmünket, hogy c 
széteső védelemmel szemben, amikor felvonul
tatták speciális aHlusuk minden erényét,

csak a jó Isten mentette meg a magyar 
csapatot a vereségtőL

Pedig a magyar legénység kezében tartotta a 
mérkőzés sorsát és már az első negyed órá
ban elért két gól azt sejttette, hogy kamatostul 
fogjuk visszaadni a két évvel ezelőtt elszen
vedett 6.0 arányú vereséget. A csapatban meg 
voltak az crémyek, azonban senki sem számí
tott arra, hogy a második félidőben bekövet
kezik rgy Olyan visezaosés, amely egyszerre 
szárnyakat adott az osztrák támadóláncnak. A 
hajmeresztő hibáknak egész sorozatát mutatta 
be ekkor közvetlen védelmünk. A fedezetsor fej
vesztetten kapkodott, nem tudta használható 
labdákkal ellátni a csatársort és ennek követ
kezménye volt, hogy az erkölcsi győzelmet az 
osztrák csapatnak kellett átengedni. Az öt gól 
és két pompás kapufalövés bizonyítékát adla 
a csatársor akcióképességének és hogy ez a 
csatársor nem tudott több gólt főni, mint iuncny- 
nyit a védelem beengedett, az első sorban a 
közvetlen védelem bűne.

Amsei talán életének leggyengébb védését 
produkálta.

Neki Hugó ismét bebizonyította, hogy nincs 
az osztrák futballsportnak olyan kritikus hely
zete, amelyben fel ne találná magát. Nagyon 
jól tudta, hogy milyen csapatot kell őrt ellen 
fele, ellen kiállítani és reményeiben nem csalat
kozott ez alkalommal, amikor a győzelmes cseh 
mérkőzés verőfényéb.'n sütkérezett a magyar 
sporttársadalom. A tény, hogy az osztrák csapni 
nagyon gyengén kezdett de éppen ez a körül
mény, hogy már egy 5:2-ős vezetés sem vette cl 
a csapat önbizalmát. megmutatta azokat a rej
tett értékeket, amelyek csak aa alkalmat vér
iák. hogy ismét napvilágra kerüljenek. Az a mi 
privát prehünk, hogy cr. az alkalom én a ma
gyarokkal szemben való összecsnná*nál tört 
elő a mélyből.

A magyar csapat
játékának méltatásánál elsősorban és egyedül n 
csatársor játékát lehet cliamcrő szavakkal il

letni. Természetesen itt is szét kell bontani 
ezen csapatrésznek a játékát a két félidőre, 
mert mig az első félidőben fedezetsora részé
ről kellő támogatásban részesült, addig a má
sodik félidőben, ezt a támogatást a fedezetsor 
visszaesése folytán teljesen nélkülöznie kellett. 
Nemcsak a csatársor, hanem az egész csapat 
kimondottan két legjobb embere, a két szélső 
csatár, Kohut és Ströck voltak. Minden táma
dás tőliik indult ki, a kitűnő és veszélyes hely
zeteknek egész sorozatát teremtették az osztrák 
kapu előli és az a körülmény, hogy a magyar 
qólokat ők lőtték, jellemzik nemcsak gólképes- 
ségüket és eredményes játékukat, hanem egy
szersmind

a belső csatártrió teljes csődjét.
Konrád az első félidőben kitűnő dirigensnek és 
taktikusnak bizonyult, néha csodálatos hideg
vérrel oldotta meg a legnehezebb feladatokat 
is, összekötőit jő labdákkal látta el, azonban a 
második félidőben részben a nehéz pálya, rész
ben a mull vasárnap elszenvedett sérülése 
folytán ekkor már nem tudta képességeit ki
fejteni. Ez azután kifejezésre jutott két össze
kötőjének, Takácsnál* cs Hirzernek a játékán 
is, azzal a különbséggel, hogy mig Takács 
egyéni kitöréseiből, lövőképességcből és szélső
jéhez juttatott labdáival megfelelt, addig 
mindezeket Hirzer játékánál sajnálattal kellett 
nélkülöznünk. Nagyon rossz napja volt a ki
tűnő balösszekötőnek, egyéni áttöréseit rendre 
leszerelték, közelharcokban mindig alul ma
radt és egyetlen egy lövéssel sem tudta ve
szélyeztetni Cárt kapuját.

A legnagyobb hibát akkor követték el csa
táraink, amikor rövid, lapos passiókkal 
dolgoztak és azok legnagyobb része ax 

osztrák védelem zsákmánya lett.
A .fedezetsornak tegnapi játéka keltette a 

legnagyobb meglepetést cs egyben a legna
gyobb csalódást. Bukovinák sehogysoin kon- 
veniált a sáros talaj, csétlett-botlott a pályán, 
percekig szinte eltűnt a mezőnyben és az irá
nyításból még csak ízelítőt sem adott. Obitz 
képessége kimerült abban a pillanatban, ami
kor az osztrák csatársor vérszemet kapott és 
amíg eddig meglehetősen jól betöltötte szere
pét, azontúl a hosszú Weszclykkel szemben 
teljesen alul maradt és csak a faultolokban 
tudta magát észrevételül. Pesovnik ismét .a 
legmegbízhatóbb halfánk volt, aki egydűli hi
báját akkor követte cl, amikor helyét el
hagyva, Bukovi segítségére sietett és ezáltal az 
osztrák csatársor legveszélyesebb emberét, We- 
szelyt szabadon hagyta, aki viszont az osztrák 
gólhelyzeteket nyugodtan elő tudta ekkor ké
szíteni.

.4 közvetlen védelemben csak Sternberg tu
dott néha elfogadható játékot produkálni, ez
zel szemben Fogl Hl. abszolút gyenge volt. 
Szerelésben bizonytalan, néha lassú és nélkü
lözni kellett megszokott felszabadító rúgásait 
is. A közvetlen védelemnek és egyben az egész 
mezőnynek talán leggyengébb embere azonban 
Amsei, aki legalább három gólban benne volt. 
Kifutásai lassúak, bizonytalanok, kirúgásai 
gyengék és az ódium azokra száll, akik beállí
tása mellett kardoskodtak.

Az osztrák csapat
tényleg a meglepetések csapata volt és itt a 
meglepetést éppen a csapat fedezetsora al
kotta. amelyhez bizony nem sok reményt fűz
lek osztrák szomszédaink. Pedig Hoffmann sé
rülése erős hendikep volt számukra és hogy as 
itt támadt rést Madlmayer, illetőleg Braun tu
dása be tudta tölteni, az csak bizonyítja az 
osztrák futballsport feljavult klasszisát. Vala
mennyien szürkén, de abszolút lelkesen, gyor
san és megbízhatóan dolgoztak és hogy ha 
mégis kiemeljük Madlmayert, tesszük ezt 
azért, mert a középfedezet helyén kitünően 
tudta lefogni a magyar csapat belső trióját. Az 
első félidőben a játékuk oda irányult, hogy a 
magyar támadósort fel tudják tartani, a szü
net után azonban gondjuk volt arra is, hogy a 
csatársoruk megfelelő támogatásban részesül
jön. Hosszú, kiadós labdákkal szöktették ál
landóan a szélsőiket, akik épugy, mint a ma
gyar csapatban, az osztrákok legveszélyesebb 
emberei voltak. Itt Wessely vezetett, aki mitsem

... mert a közönség viszi szét 
a hírei a 
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vesztett régi gyorsaságából és különösen fut
tából leadott veszélyes lövésszerü beadásaival 
a meleg helyzeteknek egész sorozatát terem
tette a magyar kapu előtt. Wesselyk igazolta 
azokat, akik beállítása mellett törtek lándzsát. 
Elsőrendű áttörő csatárnak bizonyult, aki bá
rom góljával ízelítőt adott gólképesacgéből is. 
Gschtveidl két megértő összekötőjére támasz
kodva higgadt, körültekintő taktikusnak bizo
nyult. mig Horváth, bár veszített gyorsaságából 
és lövőképességéből, kitűnő összekötő kapocs 
volt Gschtveidl és Wesely között.

A közvetlen védelemben elsősorban a nagy
szerű kapust, Cártól kell kiemelni, aki kitűnő 
képességeivel teljesen feledtette és pótolta 
Franzlt. A két hátvéd közül az aiacsonytermetü 
Schramseis, bár nem rendelkezik hatalmas fel
szabadító rúgásokkal, de gyorsasága folytán 
kitűnő romboló hátvédnek bizonyult, mig Jel
űnek képviselte az erőt és a biztonságot, aki 
különösen a második félidőben volt megbízható 
őrzője kapujának.

Kivonulnak a csapatók
Gyengén szitáló esőben először Ausztria c-sa« 

pata lép pályára, mérsékelt tapstól kísérve, 
majd néhány perc múlva megjelent a magyar 
meggypiros dresszes csapat. A szokásos üd
vözlések és fényképezés után választ a kapi
tány. A sorsolás a magyaroknak kedvez; ők’ 
kapják a kevésbé sáros talajú részt.

Krist prossnitzi biró sipjclezte a csapatot, a 
következő összeállításban kezdenek:

Aa osztrák csapat kezd.
Azonnal támadást indit balszárnya révén, da 
Sternberg biztosan szereli Wesselyt, majd * 
következő percben már az ellenkező oldalon 
Ströck száguld végig, beadását azonban 
Schramseis a mezőnybe továbbítja vissza. Az
1. percben az osztrák belsők akciójából Hor
váth jut igen kedvező helyzetbe, mielőtt azon
ban a kapura lőhetne, Pesovnik tacccsra ment. 
A 2. percben

Konrád gyönyörűen szökteti Ströcköt, ez 
pompásan befelé kanyarodik, majd carte- 
rés Takács elé, akinek éles köaeli lövését 
Cárt csak klfltnt tudja, s a kapu előtt 
pörgő labdát a befutó Kohut közvetlen kö

zelből a hálóba vágja. (1: 0)
ÖriW üdvrivalgás fogadja a magyarok veíeW 
gólját. Az osztrákok nem csüggednek a gól 
után sem, a Horváth veszélyes lapos lövése alig 
kerüli el a magyar kaput. A 4. percben Konrád 
kiadásával Takács szökik, azonban lövés előtt 
az osztrák védelem szereli. Most ogyidéig 
gyenge középjáték folyik, majd Sternberg 
miatt kapunk szabadrúgást, ez azonban ered
ménytelen. A 10. percben Ströck éles lövése az 
oldal kapufáról vágódik vissza, majd egy pere 
múlva Kohut éles lövését Cárt szépen fogja. 
Kohut jobblábas lövése a kapu mellé megy 
majd Konrádot buktatják kelten is. Kohut IS 
méteres szabadrúgása a kapu fölé jut. A 14. 
pereben Konrád remek egyéni játék után Ta
kácsot ugratja ki, ő azonban a kapu mellé lő. A

15. percben Ströck fut le és szép lövését Cárt 
parírozza. A 16. percben

■ ,,tene«yes P®»< környékén 
elkaszálja Hirzert, a biró habozás nélkül 
ÍSí****** l,él’ ugyancsak Hirzer
▼edhetetlenul az alsó balsarokba helyez.

(2:0)
A gól után Bukovi és Hoffmann összefelel 3 
mindkettő rövid időre kiáll. Bukovi helyére, 
ómig elhagyja a pályát, Szedlacsek jön be. A 
21. percben kornert ér el az osztrák csapat, ezt 
a védelembe húzódó Takács azonban kifejeli. 
A 22. percben Bukovi bekötött fejjel visszatér,

A huszonharmadlk percben Gsehweld— 
Horváth akciójából a labdát Amsei kapja, 
akt azonban csak lábbal tud menteni, pon
tosan Weszely elé, aki babozás nélkül cen
terez és a befutó Kirbes közelről az üresen 
hagyott magyar kapuba fejelt az osztrák 

csapat első gólját. (2:1)
Az osztrákok a gól után heves attakot intéznek 
a k®pu ellen és két perc múlva Hor
váth átadását Gschtveidl védhetetlcnül a hálóba 
vágja, azonban a bíró offszájd elmén nem Ítéli 
meg a gólt. Most rövid mezőnyjáték következik, 
majd a huszonhatodik percben újabb, váratlan 
goi esik a javunkra.

Konrád higgadtan magára vonja az egész 
aaatrák védelmet, letolja a labdát Kohut- 
aak, akinek lövését Cárt nem bírja fogni, 
a labda Ismét Kohuthoz kerül, akt most 
■ár végérvényesen a hálóba vágta. (8:1)



H ÉTFÖ1SPORTN APLÖ
A kővetkező akciót ismét a megyar csapat ve
zeti s előbb Kohut, majd Hirzer lövése jut a 
kapu mellé. Obié, hence miatt feljönnek az 
osztrákok, a szabadrúgást azonban Pesovnik a 
mezőnybe vágja vissza. A harmincötödik perc
ben kitűnő gólhelyzete van Takácsnak, azon
ban addig driblizik, mig előle Schramseis kor- 
nerrc rúgja a labdát. A 37. percben

Gschweldl átadását a Fogl III. által Üresen 
hagyott Vesszelyk tisztán kapja s a kapuban 
kővé meredten álló Amsei hálójába ragja. 

(3:2)

A gól után lendületes osztrák támadás követ
kezik, amelyből Horváth lövése Amsei kezét 
érintve jut kornerrc. A komért Vesszelik jól 
rúgja, azonban a magyar védelem nehezen bár, 
<!e hárít. A labda ismét visszakerül az osztrák 
halszélsöhöz, akit a tizenhatos oldalán Stern- 
berg gáncsol. A szabadrúgásból Kirbcsz kapja 
a labdát, centerét Vesszelik közvetlen közelről 
a hálóba fejeli, a biró azonban ezt a gólt is 
annulálja offszájd címén. (39-ik perc). Egy 
perc múlva az osztrákok újból szabadrúgáshoz 
jutnak, amelyből Kirbesz éles lövése hajszál
nyira kerüli el a magyar kaput. Kapurugás után 
Kohut kap jó labdát, de centerét Cárt fogja. A 
•13. percben

Hirzer éles kiadása Schramsclssről Kohut 
elé pattan, aki megfut a labdával és a hát
védtől kisérve öt méterről az ellenkező 
alsó sarokba védhetctlen gólt rúg. (4 :2)

A hátralévő időben az osztrák csapat eredmény
telenül támad.

Kicsúszik a magyar csapat 
kezéből a győzelem ...

Szünet után
azonnal az osztrák csapat támad, komért is 
ér d, de ebből Horváth lövése a kapu mellé jut. 
Változató*, élénk játék után Hirzer tizenhat 
méteres lövése az osztrák kapu mellett jut ki 
a mezőnybe.

A 4. percben Konrád zslnórpasezával 
Kohut befelé kanyarodik, majd laposan 
Takács elé tolja a labdát, aki azonban 
feleslegesen driblizni kezd s már mujdnem 
elvész a kitűnő helyzet, a döntő pillanatban 
azonban közbelép Strőck és közelről véd- 

hetetlcn gólt rúg. (5:2).
A biztosnak látszó győzelem tudatában a ma

gyar csapat kissé enged az iramból s ennek 
tudható be, hogy a jó összjátékkal dolgozó 
osztrák támadó lánc, biztosan jut át a magyar 
xédedmen.. A 7. percben

Weszety fut le, magas centerét a kiugró 
Amzel mellett a balösszekötő helyére tob
zódó Wcssellk az üres kapuba csavarja.

(5:3.)

A magyar amatőrök első veresége 
az osztrákoktól

Az osztrákok tiz emberrel játszva, ragadták el a győzelmet 
a magyaroktól

Ausztria—Magyarország 3:2 (1:2)
A magyar futballsporl újjászervezése után 

tegnap negyedszer kerültek szembe Ausztria és 
Magyarország amatőr futball csoportjának ki
választottjai. A professzionalizmusra való ut- 
térés hatványozoltabb mértékben sújtotta ax 
osztrák futballsportot, mint a magyart és en
nek a helyzetnek hii tükörképét mutatja az ed
dig lejátszott mérkőzések statisztikája is. A 
lejátszott négy mérkőzésből bánnal nyertek a 
magyarok, mig most a negyedik találkozásnál 
a magyar színek képviselői elbuktak.

A magyar csapat Ismét kiengedte kezéből a 
győzelmet.

Az első félidőt fölényes játékkal küzdötte végig, 
szünet után azonban, amikor megindultak az 
ég csatornái, a felázott talajon fölénybe kere- 
kedett szomszédunk reprezentatív csapata és 
tiz emberrel játszva előbb kiegyenlitett, majd a 
végső győzelmet is megszerezte.

Az osztrák csapat
győzelméből oroszlánrész illeti meg a két szélső 
játékost, Katzot és Kingáit. A két kiváló csa
tár nemcsak az előkészítés munkájában tevé
kenykedett sikerrel, de az általuk kezdeménye
zett támadó akciókat a legtöbb esetben saját 
maguk hajtották Is végre. Dicséret illeti meg 
az osztrák csapat balösszekötőjét, Molaceket, 
aki a legtöbb csatárakciót sikerrel fejezte be 
s ö vo|t a szerzője az osztrákok mindhárom 
góljának. A középfedezet posztján ismét pom
pásan szerepelt Resch, mig a közvetlen véde- 
lemben Raab hárította el s csak az első félidő
ben veszélyes magyar csatárlánc támadásait.

A magyar elmert viselő csapat 
fájdalmas csalódást keltett. Egyedül Reinhardt 
és Szűcs 11. játékát illeti meg száz százalékban 
dicséret. Időnként kielégített Dobos is, míg 
Kalix és Soponyay egészen gyönge teljesítményt 
nyújtottak . . . , ».>

Az osztrákok és a magyar szövetségi kapitá
nyok előzetes megállapodása értelmében a já
ték, tartama alatt csak a kapus volt cserélhető. 
A magyarok éltek is ezzel a jogukkal, mert 

Schönfelder az első félidő egyik közelhar
cában megsérül és helyét Srollár, a Vasa

sok amatörkapnea foglalta el
A megállapodás viszont az ezt kezdeményező 
osztrák csapatot sújtotta, mert a megsérült Fréi- 
féld tóvollélében tiz emberrel voltak kénytele
nek végigküzdeni a mérkőzést. A megsérült já
tékos helyre a csatársorból hátravonták Frlesft 
és igy n második félidőben az osztrákok négy 
emberrel játszottak. Hogy hogyan. • 
aés számszerű eredménye mutatja.

Az osztrák csapat továbbra is támadásban 
marad, azonban a javukra megítélt szabad
rúgás, valamint Kirbesz éles lövése, amelyet 
Amzel fog, nem hoz pozitív eredményt. A 
tizenegyedik percben Takács egy összecsapás
nál megsérül, fél percág áll a játék, majd foly
tatódik tovább. Az osztrákokat látjuk frontban 
s a tizennegyedik percben Wesszelik magas 
szabadrúgását Amzel kiboxolja, majd röviddel 
utána ugyancsak az osztrák balszélső ad mun
kát a magyar kapusnak. Most aztán megint fel
jön a magyar csapat és Strőck beadását Hirzer 
előtt Schramsciss az utolsó pillanatban menti, 
mág az újabb magyar támadás Hirzer kapu 
mellé lövésével fejeződik be. A tizenhetedik 
percben Obicz csúnyán faultolja Hoffmannt. 
amiért bírói figyelmeztetésben részesül. Az 
osztrák oetnlerhalf a fault következtében megsé
rül és kénytelen elhagyni a pályát. Az ebből 
megítélt szabadrúgást Amzel fogja. A huszadik 
percben HofTmann visszajön. A huszonnegyedik 
percben Kohut kornerét az osztrák védelem há
rítja, majd rövidesen az osztrák csapat ér el 
sarokrúgást, amelyből Horváthnak a labdája 
alig kerüli el a magyar kaput. A huszonhelcdik 
percben a kifutó Amzel mellett Wesselik élesen 
a kapu mellé rúgja a labdát. Huszonnyolcadik 
percben az osztrákok kornert érnek cl, majd 
röviddel utána Wesselyt veszélyes helyben sze
relik. Az osztrákok támadnak többel, a magyar 
csapat csak lefutásokkal operál, egy ilyenből 
Strőck beadásából Hirzer a kapu mellé rúgja 
a labdát. A harmincötödik percben Geyer hen- 
cet véd, a megítélt tizenhat méteres szabadrú
gást Hirzer rúgja, azonban Takács helyéről 
oflseidot jelez a biró sipja. A 37. percben

Wessely lefut, lerázza magáról az egész 
jobboldali magyar védelmet, pontosan cen
terez és Klrbes jobbszélső tiz méterről az 
ellenkező alsó sarokba védhetetlenül gólt 

mg. (5:4.)
A következő percben Strőck kornert csikar 

ki, de ez, valamint Koiiut szabadrúgása ered
ménytelen. Már csak rövid idő van hátra s a 
közönség megelégedetten fogadja az eredményt 
és legnagyobb része távozni kezd, amidőn a 
negyvenkettedik percben a lankadatlan ambí
cióval támadó osztrák belsők pompás Összjáték
kal közelítik meg a magyar kaput. A helyzet 
már-már gólnak látszik, de Kirbesz gyengén a 
kapu mellé küldi a labdát. A következő perc 
ben az osztrákok szabadrúgáshoz jutnak, amely 
azonban Amsei zsákmánya lesz. Még egy perc 
van hátra. Az osztrákok támadnak.

Gschweldl átadását Kirbesz kapja s mi
előtt centerezhetne, Fogl III. alaposan 
elvágja. Tizenegyes. Horváth áll a labdához 
és védhetetlen magas lövéssel kiegyenlít. 

(5:5.)
A biró kettőt juj. Vége a meccsnek...

Sorozatos magyar támadások nyitották meg 
a mérkőzést. Az osztrák fedezetsor nagyszerű 
munkája azonban csakhamar frontba hozza 
Ausztriát és Molallzek ,a tizenharmadik perc
bon gólt is ér el. Ezt azonban a biró offszájd 
címén nem adja meg. Az osztrákok ezután sem 
lankadnak és a tizenhatodik percben Katz 
centeréből Molacek vezetéshez juttatja csapa
tát. A huszonharmadik percben Kiss beadása 
Reinhardt közvetítésével Doboshoz kerül, 
utóbbi védhetctlen lövéssel megszerzi a ki- 
ezután veszélyes szituációt, Schönfelder önfel- 
egyenlitő gólt. Kingái gyönyörű lefutása teremt 
áldozóan közbeveti magát, ám

a közelharcban megsérül a fején és ki
viszik a pályáról.

Helyét néhány percre Szolár foglalja el. A 
negyvenedik percben Kiss kiszökik, hajszál- 
Íontos beadását a résen álló Dobos a későn 
elyezkedő Raab mögött a hálóba juttatja.

Félidő 2:1 a magyarok javára
A szünetben teljes erővel megindul az eső

zés. A magyar csapat Schönfelder nélkül jön 
ki a pályára, kapujába pedig Szollár áll be, 
míg az osztrákok a sérült Freifeld távollétében 
tiz játékossal kezdik meg o második félidőt. A 
magyar csapat Reinhardt vezetésével egyre ro
hamozik. De hasztalan, társai a legjobb labdá
kat sem tudják értékesíteni. Az ostromgyürüből 
Katz szabadttja fel az osztrákokat, villámgyor
san lefut, nagyszerű beadásait Molacek góllá 
értékesíti. Az osztrák csapatot föllelkesíti az 
elért siker s a győztes gólért heves ostromot 
indítanak. A felázott talaj általános meglepe
tésre a magyar csapatot sújtja és egymásután 
két csatárakciójuk fullad a sárba. Katz szabad
rúgásának gyümölcsétől csak a balszerencse 
fosztja meg az osztrák csapatot, de a harminc
ötödik percben ugyancsak Katz áttöri a védel
met, nagyszerű centerét Molacek belövi és ez
zel csapata javára dönti el a mérkőzést.

A meccset Bíró Sándor vezette sok Jóakarat
tal, de gyakran áldozatul esett határbirál téve-
déleinek.
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Magyarország 5:0 arányban 
első Davís-Cup győzelmét aratta 

Norvégia ellen
A pénteken és szombaton megkezdett ma

gyar-norvég Davis Cup tenniszmérközés be
fejező küzdelmeit a vasárnap délután meg
eredt eső folytán csak részben tudták meg
tartani. Ez a körülmény azonban nem be
folyásolja a mérkőzés számszerű eredmé
nyét, mert miután szombaton 3:0-ra vezet
tünk a norvégek ellen

a vasárnapi kettős győzelemmel vég
eredményben 5:0 arányban első Davis

Késmárki 187 centimé
tert ugrott a MAC vasár

napi versenyén
A 191-et hajszálnyira ütötte el 
— A szakadó eső meghiúsította 
Barsi rekordkísérletét 500 m.-en

A MAC-nak Barsi 500 m-es. rekord-kisérletc 
miatt nagy érdeklődéssel várt atlétikai versenye 
az időjárás szeszélye folytán csak mérsékelt 
sikerrel járt. A délutáni esőzés alaposan feláz
tatta a pálya talaját, az 1500 métert zuhogó 
csőben futották le, úgy hogy utána cs-.k hosz- 
szabb szünet utóit lehetett lebonyolítani a prog- 
rammot. Még az esőnél is jobban akadályozta 
a versenyzőket teljes képességeik kifejtésében 
a metszőén hűvös szél Elsősorban ez az oka 
annak, hogy az egyébként fenomenális formá
ban lévő Barsinak nem sikerült a múltnak át
adni az 500 m. síkfutás rekordját. Eredménye:
1 p. 05.6 mp., igy is elsőrangú és nem kétséges, 
hogy kedvező időjárás mellett könnyedén re
kord alá szorítja. A túlnyomó részben junior 
és II. osztályú számok eredményei közül mcsz- 
sze kimagaslik Buda másik büszkeségének. 
Késmárky nak 187 cm-es magasugrása. Kitűnő 
bajnokunk a szezón kezdetét meghazudtoló 
nagy formában van és.csuk fulális pechén mú
lott, hogy a 191 cm-es megasságot nem sike
rült átvinnic.

A versenyt .két ccszbcn. délelőtt és délután 
bonyolították Tc7‘

I. osztályú számok.
5ÖÖ m. síkfutás, T. Barsi (BBTET 1 p. 05.6 

mp. 2. Magdics (MAFC) 1 p. 07.6 mp. 3. Acél 
(FTC) 1.09 mp. Kitünően sikerült start után 
Barsi azonnal élre megy, Magdics elölt rövide
sen 10 méter előnyt szerez, amit egyenletes fu
tással végig megtart és könnyen győz. -100 mé
terének ideje 51.5 mp.

200 m. gátfutás. Három előfutam után a dön
tőben: 1. Dénes (MAFC) 26.9 mp. 2. Ferency 
(MAFC) 27.4 mp. 3. Braun (FTC) 28.7 mp. Dé
nes végig vezetve, szép stílusban, biztosan 
győz.

Egyéb számok:
Magasugrás hcndiccp: 1. Újhelyi (BBTEi 189 

cm. (24 cm. e.) 2. Késmárki (BBTE) 187 <in. 
(e. n.) 3. Tóth (LASE) 180 cm. (7 cm. c i Kés
márki szenzációs formában van. a 191 cin.-re 
tett lécet hajszálnyira könyökkel üti.

300 ni. síkfutás hcndicep: 1. Schierl (BBTE1 
35 mp. (30 in. c.) 2. Fazekas (MAFC) 35.9 mp. 
(27 m. e.) 3. Mészáros (MÁV) 36 mp. (21 in. c.) , 
Küzdelem után nyerve.

Helyből magasugrás handicep: 1. Kocsmáros 
(MAFC) 151 cm. (16 cm. c.) 2. Gregorlch
(BBTE) 149 cm. (14 cím. c.), 3. Porkoláb
(LASE) 148 cm. (8. am. e.).

Diszkoszvetés 11. oszt.: 1. Tóth (MAFC) 
39.41 m., 2. Kiss (MOTE) 38.06 m., 3. Késmárki 
(BBTE) 36.46 m.

400 m. síkfutás junior. Négy előfutam után 
a döntőben: 1. Kovalcsik (KAOE) 43.2 mp., 2. 
Farkas (BEAC) 54.4 mp., 3. Oláh (MOTE) 57 
mp. Célegyenesig Farkas vezet, ott Kovalosik 
befogja, elhúz mdleltc és mintegy 8 méterre) 
győz.

1500 m. síkfutás, kezdők: 1. Lakos (Tör.) 4 
p. 32.4 mp,, 2. Takácsy (Tör.) 4 p. 32.4 mp., 3. 
Deutsch (RAFC) 4 p. 3.68 mp. Küzdelem után 
bedobással nyerve, 10 m.-el harmadik.

Sulydobás junior: 1. Balogh (MAFC) 11.76 
m., 2. Sziklay (MAC) 11.07 m., 3. Bottlik (FTC) 
10.78 m. Balogh el»ő dobásával biztosan győz.

Sulydobás II. oszt.: 1. Kiss (MOTE) 12.42 ni,
2. Tóth (MAFC 12.28 m., 3. Balogh (MAFC)
11.76 m. A gyönge mezőnyből kimagaslik Kiss 
kitűnő stílusa.

200 m. síkfutás H. oszt.: I. Galambos (MÁV) 
6 p. 09. mp, 2. Holczer (MTK) 6 p. 10 mp„ 3. 
Németh (MTE) 6 p. 10.2 mp. A negyediknek 
befutott HofTmann (BEAC) folytonos hátra for
dulással elveszíti a versenyt s az utolsó méte
ren úgy Holczer, mint Németh megelőzik.

800 m. síkfutás 11. oszt.: 1 Lőuiy (MTK)
2 p .09.2 mp., 2. Füllen 2 p. 09.6 mp, 3. Med- 
gyesig (MTK) 2 p. 112 mp A verseny szakadó 
esőben folyt le.

Távolugrás junior: 1. Dobó (FTC) 631 cm .
2. Hegyi (MAFC) 630 cm, 3 Róna (FTC) 625 
cm. Szép eredmények

Hármasugrás-II. out.: 1 Képesig (MAC) 
1326 cm, 2. dr. Zádor (BEAC) 1288 cm, 3. 
Göndör (MOTE) 1252 cm. Kitűnő junior ered-
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Cup győzelmünket arattuk.

Az egyesben elsőnek a Takács—Christof- 
fersen pár küzdött egymással — 6:1. 6:1 és 
3:2 arányban vezetett, amikor a 3. szettet a 
megeredt eső miatt félbeszakították.

A megeredt eső folytán csak 5 óra után 
került sor a Kehriing—Tnrkildsen mérkő
zésre, amely a magyar bajnok 7;5, 3:6, 6:4 
és 6:1 arányú fölényes győzelmét hozta.

meny.
5000 m. síkfutás junior: 1. Tuza (Folyamőr) 

16 p. 5.8 mp, 2. Balogh (Vasas) 17 p. 06 mp,
3. Hegedűs 17 p. 32 mp. Tuza szépen fejlődik, 
pompás finis után feltűnő frissen ér célba, jó 
80 m.-el hagyva maga mögött Baloghőt.

Svédstaféta junior: I. MAFC 2 p. 07 mp, 2. 
MAC 2 p. 08.6 mp, .3. BBTE 2 p. 17.2 mp. 
MAFC Buday szép futása dacára is biztosan 
győz a MAC előtt. Az egyik előfutamot nyert 
BEAC, csapata szabálytalan vállas miatt disz
kvalifikálva.

Válogatottak harca 
mindenfelé

— .4 Hétfői Napló távirati jelentései. —
A melegebb idő beállta Európaszertc meg

indította a futball vérkeringését. Budapesten, 
kivül Basel, Bécs, Belgrád és Pozsony voltak 
színhelyei a nemzetek erőküzdelmeinek, amely
nek eredményeiről alábbi távirati jelentéseink 
számolnak be:

Ausztria—Jugoszlávia 3:0 (1:0).
Bécs, május 6. ’

Mialatt Ausztria válogatottjainak első garni
túrája Budapesten viaskodott ősi ellenfelével, 
addig Ausztria b. csapata a Hohewarten mér
kőzött mérsékelt érdeklődés mellett Jugoszlávia 
csapatával.

Ausztria fölényes játék után is 1:0 arányban 
a javára végződött félidő után 3:0-ra győzte 1c 
a jugoszláv válogatott együttest.

Jugoszlávia—Románia 3:1 (3:0) 
Belgrád, ináius 6.

A két ország válogatott csapatának találko
zása elé nagy érdeklődéssel tekintettek és a 
rekordközönség nézte 'égig a mérkőzési, mely 
mindvégig élvezetes sportot nyújtott. Az első 
félidőben a jugoszláv csapat állandó fölényben 
volt, ami bárom gólban domborodott ki. A 
második félidőben azonban a jugoszlóvolk 
nem bírták az iramot, visszaestek és a román 
tizenegy is lábrakupult, több veszélyes támadást 
vezetve a jugoszláv kapu ellen

Svájc—liollundiu 2 :1
Basel, ináius 6.

Az Olaszországtól szenvedett vereség után 
felocsúdott Svájc vasárnapi győzelme reményt 
nyújt arra, hogy az alpesek fiai ismét nagy sze
repet fognak játszani a küszöbön álló olimpiósz 
küzdelmeiben.

Bécs—Pozsony 6:0 (2:0)
Pozsony, májú# 6.

Az egykori császárváros harmadik garnitú
rája is elegendő volt ahhoz, hogy katasztrófáid 
vereséget mérjen Pozsony kiválasztottjaira.

A Turul Kerékpár Kör csapata 
nyerte a kerékpáros nagystalé- 
tát és a honvédelmi miniszter 

vándordíját
250 versenyzőből álló 50 csapatból alakult ki 

a Kerékpáros Szövetség vasárnapi kerékpáros 
nagyslafétájának hatalmas mezőnye, amelynek 
minden egyes tagja végigfutotta a távolt. A 
bécsi országúton rendezett nagyszabású ver
seny általában a favoritok győzelmével végző
dött. A szeniorcsapatból egyedül a Kispesti 
Atlétikai Club stafétája futott be a stundard-idő 
utolsó pillanatában. A csapat tugjai: Knob, 
Ruprecht, Szőke, Zsák és Greiner. Az eredmé
nyekről az alábbiakban számolunk be.

Győztes a Turul Kerékpár Kör (Lehockl, Ka
tona, Néger, Rác, Vida II.) 3 óra 6 perc 41 má
sodperc.

2. a Po»tás sportegycsüle.t (Szekeres. Szlamo, 
Nemes, Jólics, Garav) 3 óra 6 perc 42 másod
perc.

3. az UTE (Simala. Kozdony, Istenes. Bre- 
zsina, Isteaics I.) 3 óra 6 perc 43 másodperc.

.4 honvédelmi miniszter vándordíját a Turul 
Kerékpár Kör stafétája nyerte.

KISOK-ILSz 3 :2 (1:1)
I Herendi vándordíjért lejátszott mérkőzés 

nívós, érdekes és változatos küzdelmet hozott. 
amelynek első félidejében az ILSr támadott 
többet, mig a szünet utón a középiskolások 
voltak a veszélyesebbek. A meccset a kapu előtt 
határozottabb és némi szerencsével játszó 
KISOK csapata nyerte meg, n nem a legjobb 
felállításban játszó ifjúsági labdarugókkal 
szemben. A mérkőzésen egy véletlen összecsa
pásból kifolyóan

Wébcr, a KISOK centere oly szerencsét, 
lenül ütközött össze • gvlk ellenfelével, 
ho-’v a mec<’s befejeztével n mentőknek 

kellett elszállítani.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Nagy Ernő MAC nyerte 
a Royal Vívó Club junior 

tőrversenyét
Gyér közönség előtt vasárnap rendezte a 

Royal Vivő Club junior tőr-versenyét a Fodor- 
vivó|sko|a termében. A versenyen 24 induló 
startolt, akiknek teljesítménye nem mozgott ti 
várt nívón.

A nyolcas döntő győztese Nagy Ernő, a 
MAC dalul vívója lelt,

aki gyors és biztos akcióival megérdemelte az 
első helyet A helyezetlek közül ki kell még 
emelnünk Dunay Pál (Dunay Bertalan öccsei 
valamint Horváth József vívását is. Mindvégi;,• 
feladata magaslatán állt a Kovács György dr 
Dénes József és Filotás ezredes vozctésévcl 
működő zsűri.

Részletes eredmény:
1- Nagy Ferenc MAC 6 győzelemmel.
2. Dunay Pál BBTE 5 győzelemmel
3. Horváth József BEAC 4 győzelemmel.
4. Orbán Ferenc MTK 4 győzelemmel.
5. Kanitz Imre KISOK 3 győzelemmel.
6. Dezső Tibor dr. MTK 3 győz elem m<
7. Szigethy József MTK 2 győzelemmel.
8. Zsatkó Imre BSE 1 győzelemmel.

Szelényí Dezső dr. nyerte 
a Békéssy Béla emlékversenyt

Debrecen, május 4.
(A Hétftii Napló tudósítójának felefonjelen- 

tése.) Vasárnap bonyolította le a debreceni Bé
késsy Béla Vivőéi ub elhunyt nagy olimpiai 
vívója, Békésry Béla emlékezetére rendezett 
vivőversenyt. Szomorú tünet volt nz, hogy a 
versenyen, amelyet minden évben legnevesebb 
vivőink nyertek, ez évben ar ismertebb fő
városi vívók érthetetlenül távol maradtak és 
ezzel jóval csökkentették az emlékverseny ér
tékét.

A nyolcas döntő győztese dr. Szelénül Dezső 
lett, aki temperamentumos és technikás vivá- 
Kóval teljesen kiérdemelte elsőségét, azonban a 
második helyezett Markovién és a harmadik 
helyezett (lönczy és megleptek jó vívásukkal.

Részletes eredmény:
1. Szelényi Dezső dr. (Wesselényi V. C.) 7 

győzelemmel. 2 Markovién Andor (Szegedi VE) 
6 győzelemmel. 3. fíönczy Lajos (MAC) 6 győ
zelemmel. 4. Dürer Béla (RÁC) 5 győzelemmel.
5. Kánitzky Endre (Békési BV) 4 győzelminél.
6. Pápay Ferenc dr. (MAC) 4 győzclmmel. 7—8 
Bogén Albert (Tiszti VC.) és Eidl Béla (Rendőri 

’AC) 2 győzőimmel 0. Bechner Albert (Rendőri 
JAC.) 0 gyökeimmel.

Vasárnapi sporthírek

A.UTÓNAPL Ó

♦ moiorherSHpár, motorcsónak ós avlatlKa__ +

Gartfieíd, a világhírű rekorder egy szenzációs ' 
konstrukciójú Renault Vivasix-el minden || 
eddigi kategória- rekord megdöntésére készül

Nemcsak a világhírű versenyzők, hanem 
i nemzetközi nagy' automobilgyárak köré

ben is általános feltűnést keltett és szenzá
cióként pertraktálják azt a hirt, hogy Gart- 
flcld vezető a tavalyi sebességi világrekorder 

ez év julius havában a I.lnas—Month- 
lery-pályán az uj 1928-as tipusu 14OZ1ÖO 
HP-s Renault Vivaslx tipusu-gépen uj 

világrekordklsérletre indul.
A kitűnő és rendkívül biztoskezű rekorder
nek ezt a kísérletét a 
kocsiknak a marokkói 
fényes győzelme váltotta

Renault Vivasix- 
Grand Prix-n elért 
ki és ekkor hatá-

rozta el, hogy két hónap múlva egy egészen I (’e * 
uj és soha nem remélt kategória-rekordot • ‘esz-uj és soha nem remélt

kísérel meg, amellyel megdönti az elmúlt 
hónapokban elért fényes győzelmeit is.

A párizsi Renault-gyÁr nagy felkészült
séggel s a mérnökök egész seregének a$ 
igénybevételénél látott hozzá, hogy Gart- 
field utasít;'sara megszerkesszék az uj kale- 
góriasebesség rekord megjavítására szolgáló 
gépet. A kiszivárgott hirek szerint Gart- 
fteld a Renault versenykocsi 1927-es nyitott 
típusa szerint, de az 1928-as tipusu csukott 
karosszériáju kocsi előnyös kombinációjá
ból fogja kihozni az uj Vípas/x-versenygé- 
pet, amelynek alakja könnyed és elegáns, 
de karosszériája teljesen uj konstrukciójú

igen kedvező fizetési feltételek: 
Kizárólagos képviselet:

xemzeiközi (tépKeresKedeini Rt,
Budapest, V., Vilmos császár-ut 26 és 82.

Magyar Légiforgalmi RT.
Nagy raktárkészlet 

Kedvezd fizetési feltételek.

Rúka fis rsa
automobil rt. Központ:

VI., Aréna-ut 57. szám
Telefon: L. 908 - 09, L. 018-17 
Városi mintaterem:

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

Angol gyártmányú, gyorsjáratú 

teherautók 
1928-as típus 

l'/i lUDltóS alváz ára 6950 P 

2 lOHIlOS alváz ara 7 400 P

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-körut 12

felvétel egész nap
X Báríny 1 p. 03 rap.-ct úszott 100 m-cn 

Nizzában. A vasárnap tartott uszóversenyen 
Bárány István / p. 03 mp. alatt győzött 100 mé
teren a svéd Bergivall ellen.

X A Fodor-iskola apróságai kiáltották a tüz- 
próbát. Fodor István testncvlő- és vivóintézetc 
vasárnap délután mutatta be növendékeit a 
nagyközönségnek a Vigadó nagytermében. Út
mutatásul szolgál ez a felvonulás uhhoz, hogy 
miként kelj ma gyermeket nevelni. A Fodor is
kola növendékei bemutatták a vívás művészeiéi 
az elemi iskolálól a főiskolai stúdiumokig és 
a minduntalan fclviharzó taps igazolta, hogy 
Fodor moster tanításai termékeny talajra talál
lak uz apró növedékek lelkében.

X A gyephokklbajnokság vasárnapi ered- 
ntényrl. A gyephokkibajnoksógok vasárnapi 
fordulója során az MHC a KISOK csapatával 
mérkőzött és azt fölényes játékkal 13:0 arány
ban legyőzte. A drezdai csapatok látogatásának 
njönyei határozottan jelentkeztek a bajnok
jelölt játékán. A bajnokság másik aspiránsa a 
MAC a BflTE-vel, játszott és a küzdelemből 
3:0 arányban került ki győztesen.

XA Sabaria rcvánsot vett Knnluán. Nagy 
meglcpclést sáltolt ki az elmúlt hetekben az a 
körülmény, hogv a Szombathelyen vcndégszc- 
pelt Kanizsa FC a Subariát saját otthonában 
legyőzte. Vasárnap játszották le Nagykanizsán 
n levánanérkőzésl, amelyen a Sabaria 1:0-ra 
végződött félidő után 3:'J-re győzte le ellenfe
lét. A győztes Sabaria mindhárom gólját Sto- 
fián ingta, mig KanizsR gól lövői Kelemen és 
iímber voltak.

X Az Attila Ismét legyőzte a Bocskayt. A vi
déki kupáért mérkőzött vasárnap a két vidéki 
elaőosztályu csapat. A küzdelem nz Attila 
8:1 (1:0) arányú győzelmével végződött. A 
győztes csapat góljait Hajós (3), Povolny és 
Érien:. a Bocskavét Detrich rúgta tizenegyes
ből

X Fővárosi csapatok Pécsett és Kapóst árott. 
'A tátogatott mérkőzés napján budapesti csa
pataink közül u Turuf- Bak FC kombinált csa
pata vendégszerepelt és Pécs-Baranyát 3:1 
é10) arányban legyőzte, inig az amatőr 
vRAK a Somogy vendége volt, amelytől 7:1 
(irányú vereséget szenvedett.

nevét és igy érthető , hogy a motorkerékpár 
statisztika szerint minden hatodik motorkerék
pár Ariéi.

I

KMAC téli megbízhatósági versenye 1928

ARIUL
(nmét bebizonyította megbízhatóságát 

Kovács Sándor 497 ohv. Ariét Sidecaron győz, a nap 
legjobb átlagidejét futva

Aa 1928. évi típusok megérkeztek
Vezérképviselet:

HA VER JÓZSEF
Budapest VU. Elemér-utcar

X Pe»terz»ébct 3:4 arányban győzte le vu 
kárnitp Újvidéken Novisadi AK-ot

nélhlil építünk fd. 10 évet törlesztés mellett, Buda
pesten és tidékf városokban. minden olyan Mr udva
ré#. whm fürdőszobák ninewuk lléirtdr- leírást ké«<- 
«iud Midiink Megienddhilu . Pannónia ír lér kép
tlerleInét, Budaprst. Petőn S.mdor-utcs 11 »z<im. Tele- 

Imi. I n< r Z72 - 72.

)( Az Ariéi gépek is szép sikert értek el a 
Nemzetközi Vásár alkalmával, amelyeket Baucr 
József állított ki. A kitűnő Ariéi gépeket nem
csak a KMAC téli megbízhatósági versenye ala
pozta meg, hanem ti tönkretcbetetlen alváza, 
jelentéktelen üzemfogyasztúsu és nagy túra- 
képessége vitte szél nz országban uz Áriéi hir-

)( A Nemzetközi Vásárra sok vidéki gazdál
kodó és kisbirtokos jött fel a fővárosba, akik 
elsősorban a Róka és társa autóvállalatot ke
resték fel és melegen érdeklődtek az egész or
szágban nagyszerű hírnévnek örvendő Over
land 1 és fél és 2 tonnás teherautók után. A 
cég a vásár alkalmával tetemes üzletet bonyolí
tott le teherautókban.E Szerdán, 9-ón 7 5 • ■ z U r

ENEBONA
ILIÉN Mttí NEJ! VOLT BUDAPESTEN

fővárosi operettszinhaz

I
Ha jól akar

szórakosnl, csak a

feAPAGÁJ
Mindenki néaac meg a

PAPAGAJ
sceDKÓciós májusi mUsorát!

HwnzetWn tánc-, MMrl- R wrteM-mllwr 18‘ ,-1-Kl. w Záróra e Órakor

1 )

1 gazgat óság VII., Erzsébet körút 9. (New York palota) 
Léglutazás! Irodai IV., Vitel utca 1.

légii orgalom
Budapest-Uilen, Budepest-flraz

Nyári menetrend:
:6.30 8.00 fi ind. BUDAPEST érk. a 16.15 18.15
,6.13 9.45 ♦ érk WIEN ind. « 14.30 16.30

------vasárnap is közlekedik
•*7.35 I Ind. BUDAPEST érk. 1 18,55

1000 Y érk. GRAZ ind. | 16.30*

A ‘-gat jelölt gépek hétfőn, szerdán, pénteken, a 
”-gal jelölt gépek kedden, csütörtökön, szombaton 

közlekednek.
Az autóbusz 50 perccel a repülőgép indulása előtt 

indul a Vadászktlrt-szállótól.
Menetdij: Bpest—Wien (vagy Wien—Bpest) P 5C.— 

Bpest—Graz (vagy Graz—Bpest' P 60.— 
Közvetlen csatlakozások Európa minden jelentéke

nyebb városa felé.
Jegyváltás és csorr.ngfeladás a Légiutazási irodában. 
IV., Váci ucca 1. (Tel.: József 383- 87 és T. 255-94.) 
Alkalmi repülések bármikor rendelhetők az igazgató

ságnál (Tel.: J. 301-08.)
Képviselet XVienben: österr. Luftverkehrs A. G. 
1., Tegcttboffstr. 7. — Jegyváltás: I., Kaerntner- 

ring 1—7. (Hotel Bristol.)

Tabarln
VIII., Ráköczl-ut 68.

Kezdete 1O órakor

A legjobb 
májusi 
miisor
Záróra

6
órakor

LEGSZEBB

» PAP .
Alapit tatot* 1804

LEGJOBB

DAD LEGOLCSÓBB

PAP *.
Kí&aasg Kárpitosára, vas- 

és rézbutorgyára
Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és aaz 
talteritők minden kivitelben kaphatók

ŰICHMER JA'NOS
MttVM!. ErzotM-nrat n.

Nagy katalógust 40 flll. eUsafibon poatáa bénnentve küldóB

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A ..Hétfői karok1 Ulsáuvállalat
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