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Forgács Lászlót, Forgács unna bátgját 
és a menetiegyiroda négy tlsztuiseiőfét 
letartóztatta a rendőrség százezer pen

gős olsszaélés elkövetése miatt
Nagyszabású visszaélésen a menetiegyen Komi az ibusz Háta*  
uccai tlöklában - Pénztáros és ellenér a letarsűztatoitab kézttt

Öt letartóztatás, nésv örizetóeuétei
A főkapitányság intellektuális osztályán 

három nap óta szakadatlanul folyik a vizs
gálat egy nagyszabású visszaélés ügyében, 
amelyet az Idegenforgalmi, Beszerzési, Uta
zási és Szállítási Részvénytársaság több 
tisztviselője követelt el részint a vállalat, 
részint pedig az utazóközönség kárára és 
manipulációjukkal az eddigi megállapodá
sok szerint

százezer pengőhöz jutottak.
Az Ibusz igazgatósága nemrégiben értesí

tést kapott egy külföldi utazási vállalattól, 
amelyben közölték, hogy egy utazónál olyan 
jegyet találtak, amely nem szerepel az 
Ibusz elszámolásában. Az igazgatóság utána
nézett a dolognak és ekkor kiderült, hogy 
a vállalat irodájából

eltűnt több jegyfüzet.

A megindított házi vizsgálat azután más 
visszaéléseket is kiderített és minden jel 
arra mutatott, hogy a sorozatos visszaélése
ket az Ibusz Nádor-utcai fiókjának néhány 
tisztviselője követte el.

A sikkasztást néhány héttel ezelőtt fedez
ték fel és azóta állandóan folyt a vizsgálat 
a bűnös manipuláció kiderítésére és mikor 
a vizsgálat befejeződött, akkor tették meg 
a bűnvádi feljelentést a főkapitányságon.

Körülbelül négy héttel ezelőtt a Rákóczi 
ut egyik mulatójában nagy mulatságot ren
dezett Forgács László 28 éves tisztviselő, 
aki az Ibusz nádor-utcai fiókjához volt be
osztva. A fiatal tisztviselő körül táncosnők, 
fiatalemberek üllek és

nugyban folyt a pezsgőzés.
I gyanekkor az Ibusz egyik főtisztviselője is 
a mulatóhelyiségben tartózkodott és figyelni 
kezdte a mulatozó társaságot. A fiatal- 
emberekből és táncosnőkből áló társaság a 
késő reggeli órákig mulatott a Rákóczi-uti 
helyiségben és reggelfelé meglepetten látta 
a főlisztviselő, hogy

az egész társaság számláját az Ibusz 
részvénytársaság tisztviselője fizeti.

A fiatalember ezerpengösőkkel telt tárcát 
mit elő és abból rendezte az éjszakai mula
tozás költségeit. Amikor a társaság elvonult 
a főlisztviselő érdeklődött az egyik pincér
nél. hogy tudják-e kicsoda ez n fiatalember, 
aki ezt a nagy mulatságot rendezte.

— Nagyon is jól ismerjük — mondotta 
a~ egyik pincér. Ez Forgács ur.

a szerencsétlen Forgács Anna bátyja.
Nagyon is jól ismerjük, mert mindig ilyen 
nagy mulatságot szokott rendezni.

A tisztviselő másnap délelőtt jelentkezett 
az Ibusz egyik főtisztviselöiénél és elmon
dotta a tapasztalatait. A Bejelentést nagy 
meglepetéssel vették tudomásul, mert az 
első pillanatban megállapítható volt, hogy 

Forgács Anna fivére, aki néhány év 
óta áll az Ibusz. alkalmazásában. csak 
bűnös utón szerzett pénzből folytat

hatja mulatozásait,
mert, a vállalatnál mindössze szúzkilencven 
pengő' havi jövedelme! volt.

A bejelentés után azonnal tanácskozás 
kezdődött s ebbe a tanácskozásba belevonták 
Forgács László édesapját is, aki az Ibusz 
igazgatója és a könyvelési osztály vezetője. 
Amikor az apa megtudta, hogy fia valószí
nűen sikkasztás utján jutott bűnös pénzhez 
cs ebből a pénzből nagylábon él, maga volt 
az, aki kívánta, az ügy mielőbbi tisztázását, 
annál is inkább, mert annak idején fiát az 
ö érdeme miatt alkalmazták az Ihásznál.

A vizsgálat során megdöbbentő adatok 
kerültek felszínre. így megállapítást nyert, 
hogy

egyes esetekben az Ihásznál jelentkező 
utazó közönségnek az irodán kívül 

kézbesítették a jegyeket.
Későbbi tanúvallomások alapján megáila-. 

pitást nyert az, hogy egész jegycsomagokat 1 
vittek el az irodából, amelyeknek sorsát 
még kutatja a rendőrség.

Miután az Ibusz vezetősége kétségtelenül 
megállapította a nagyszabású visszaélése
ket.

megtették sikkasztás büntette elmén a 
bűnvádi feljelentést.

A feljelentés megtétele után azonnal megin
dult a rendőri nyomozás. Forgács Lászlót 
előállították a főkapitányságra és megkezd
ték kihallgatását. Forgács László a rendőr 
ségen szinte egykedvűen vallotta be a sik
kasztást.

— En tulajdonképpen, — mondotta 
ugyanazt csináltam, amit néhány más kollé
gám. Láttam az ügykezelést és amikor meg
tudtam. hogy milyen könnyű szerrel jutnak 
ezek pénzhez, én magam is ugyanilyen esz
közökhöz folyamodtam.

A rendőrségen kétkedve hallgatták For
gács László vallomását, de később egyre 
több olyan adatot tárt a rendőrség elé, amely 
alátámasztotta állításait. Ennek alapján de
tektívek mentek széjjel a városba és újabb 
előállítást foganatosítottak Igy elsősorban

előállították a rendőrségre Slmándl Osz
kár 36 éves ffőtlsztvlselőt és Kovács Béla 

tisztviselőt.
az Ibusz Nádor-utcai fiókjának alkalmazot
tait. Eleinte mind a két előállított tisztviselő 
tagadta a visszaéléseket, később azonban, mi
kor szembesitettték őket Forgács Lászlóval,

Slmándl Oszkár bevallottn, hogy nem- 
riak tudott Forgács László sikkasztásá

ról, de ő maga Is résttveltt benne 
és ezáltal jogtalanul tetemes összeghez jutott.

— Néhány hónappal ezelőtt vettem észre 
a manipulációt, mondottta Simándl - és 
akkor kétségbeesetten szóltam Forgácsnak.

hogy ne csinálja ezeket a dolgokat, meri 
könnyen rájönnek és akkor vége a karrier
jének. Forgács László azonban megmagya
rázta, hogy ugyaiűlyezt őreitekét más tisztvi
selők is felszámítanak. Ha szabad másnak, 
akkor nekem is’, — mondotta annak idején 
Forgács .... és ezekután már én magam sem
zárkóztam el és meghamisított! nyugtákat 
számoltam cl a vezetőségnek

A harmadik előállitott. lówácsc Béla azon
ban mindent tagadott. Büntetlen előéletére 
hivatkozott és méltatlankodva kelt ki a rend
őri eljárással szemben. A főkapitányságon 
elsősorban is a bűnügyi nyilvántartóban néz
ték meg. hogy Kovács Béla nem szerepel-e 
a bűnözők listáján. Amikor a nevél nem ta
lálták meg, már-már ugylátszotl, hogy Kovács 
Béla tényleg elsőizben szerepel a rendőrség 
előtt. Nemsokára azonban meglepő dolog tör 
léül. Kovács Béláról ujjlenyomatot veitek 
fel és

nz, ujjlenyomat alapján megállapították, 
hogy Kovács Béla nem más, mint Kovács 
János, aki néhány évvel ezelőtt több 
társával együtt pénzhamisítás miatt ke

rült a rendőrségre
és jogerős büntetését azóta mar ki is töl
tötte. Ezután már Kovács Béla, alias Kovács 
János sem tagadta bűnösségét és

beismerő vallomást tett.
A rendőrségen mindkét ünnepnapon állan 

dóan folytak a kihallgatások és az eddigi

Távozik
Durini di Monza gróf 

budapesti olasz követ, aki 
valamelyik nyugati nagy ál

lamban nagykövet lesz
Diplomáciai körökben és az. előkelő tár 

saságokban a budapesti diplomáciai testület 
egyik közszeretetben álló tagjának a közel
jövőben történő távozásáról beszélnek. Arról 
szólnak ezek a hirek. hogy

Kreolé Durini di .Monza gróf meghatal
mazott miniszter, Olaszország budapesti 

követe rövidesen távozik állásából.
Április l-én Róma városának jubileumi ün
nepe alkalmából az olasz tisztviselői kar
ban általános előléptetések lesznek. Igv elő
léptetésben részesülnek a diplomáciai kar 
érdemesebb tagjai is. Ezek között van Du
rini di Monza gróf, akit

nagykövetté neveznek ki
és valamelyik nyugati nagy államban kap 

megállapítás szerint a kár százezer pengőre} 
mg.

Vasárnap délelőtt Forgács László. Si- 
.mándl Oszkár és Kovács János előtt ki
hirdették az előzetes letartóztatásról 

szóló végzést.
A rendőrség nyomozása azonban ezzui 

még nem fejeződött be és rövidesen újabb 
előállilásokrra került a sor. A letartóztatnii 
tisztviselők vallomásaiból napvilágra került 
adatok alapján hétfőn

előállították a főkapitányságra az 
Ibusz-nak még hat tisztviselőjét.

öt lóriit és egy nöl. akiknek kihallgatását 
nyomban megkezdték. A kihallgatás során 
alapos gyanuokok merültek lel arra vonatko
zóan, hogy az előállitott tisztviselők közül 
Erdélyi István ellenőr és Braun László pénz 
táros szintén resztvettek a visszaélések <1 kö
vetésében.

A gyanuokok alapján Erdélyi Istvánt 
és Braun Iaíszlót hétfőn este előzetes 

letartóztatásba helyeztek.

A letartóztatások száma ezzel ötre emelke
dett. A még hátralévő előállitott négy tisztvi
selő kihallgatását tovább fölvtatiák és eze
ket ideiglenesen őrizelb- vették a főkapitány
ságon. A kihallgatások szakadatlanul tarta
nak. előreláthatóan csak holnap fejeződnek 
be és elekor döntenek a többi előállítottak: 
további sorsáról.

uj állomáshelyet \ kinevezést április else
jén publikálják, de Durini di Monza gróf 
még nem hagyja el azonnal Budapestet. 
Április végén vagy május elején ugyanis

Budapestre érkezik Grandi olasz állam- 
titkár,

akinek kivételes fogadtatásánál és a látoga
tással kapcsolatos eseményeknél még sze
repelni fog a gróf.

A magyar társaságokban éppen úgy, mint 
külpolitikai körökben <>.«•/nfr- sajnálattal 
fogadják u Durini di Monza gróf távozásá- 
sáról szóló híreket, mert magyarbarát maga
tartásával nagyban hozzájámll a magyar- 
olasz barátság kimélyitésélu z. A hirek sze
rint utódjáról még nem történi döntés,
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Négy minisztériumot meg
szüntetett a szerb király

BeIgrád, április 1.
A király aláírta a legfelsőbb állami közigaz

gatásról szóló törvényjavaslatot. A törvény ér
telmében négy minisztérium megszűnik. Ezek 
u következők : vallásügyi, agrárreform, köz
egészségügyi és poslaügvi minisztérium A val
lásügyi minisztérium ügyeit ezentúl az igazság
ügyi minisztérium intézi, az agrárreform ügyet 
pedig a mezőgazdasági minisztérium. A köz
egészség! ügyek a népjóléti minisztérium hatás
körébe, a posta és táviró ügyek pedig a köz
munkaügyi minisztérium hatáskörébe kerül
nek. Ugyancsak a közmunkaügyi minisztérium 
hatáskörébe kerül a vízmüvek vezetése és az. 
uj vasútvonalak megépítésének irányítása. A 
statisztikai hivatalt a miniszterelnökségnek 
rendelték aló. Az uj törvény haladéktalanul 
életbe lép, mivel a minisztériumok feloszlatá
sának és beolvasztásának idejét nem szabá
lyozza a rendelet

Egy nagy regényíró élete
Bálintról, a regényirodalom ez óriási alakjá

ról feljegyezte u történelem, hogy élete érdeke
sebb. viszontagságosabb és romantikusabb volt 
minden regénynél. El lehet róla mondani, hogy 
amit regényeiben megalkotott, unnál sokkal töb
béit élt út maga. Egészen különleges egyéniség 
volt. Szokásaiban, életmódjában más, mint a 
többi ember. A pénzzel, bármennyit keresett 
is, nem tudóit bánni. Hogy hitelezőitől szaba
duljon és pénzt szerezzen, a legkülönbözőbb 
vállalkozásokra adta lejét, miközben mester
müveit megalkotta. Egyszer elhagyott corsikai 
aranybányák kiaknázásához logoit. Belebukott. 
Másszor nyomdát és betűöntődét alapított, hogy 
kikeresse általa saját müveinek kiadási költsé
geit. Csődöt mondott. Ennyi balszerencse után 
bezárkózott szobájába, emberek közé alig járt. 
■ gész nap aludt. Éjfélkor kelt fel és barátcsuhát 
öltve déli 12 óráig egyfolytában irta mester
müveit, miközben literszámra fogyasztotta a fe
ketekávét. Ha nem lett volna olyan hódolatkellő 
lángelme, csodabogárnak vették volna kartársai. 
Ámde útját szelte ennek elméjének, Írásainak 
nagysága és az a meleg tiszta szerelem, amely 
eleiének utolsó esztendejét bearanyozta. Egy 
szépséges lengyel grófnő gyújtotta lángra a szel- 
lemóriús hozzáférhetetlen szivét és terelte a 
rendes emberi elet leié e minden bohémok leg
nagyobbikát. Ám szerelmét és egész éleiét tra
gikus fordulat zárta le: nem sokkal azután, 
hogy ideálját feleségül sette. szivszélhÜdésben 
meghalt. Életének csalódásaiból, keserű vál
ságaiból. hosszulürö szerelméről rövid boldog
ságéból születtek meg azok a mesterművek, 
amelyeket közel egy szitud óla csodálattal ol
vas a/ egész világ Meslormiheinek gyönyörű 
kiadásút most tendezi sajtó alá a Gulcnherg- 
köny'kiadóvállalat.

„Soha még ilyen rossz husvétunk 
nem volt" - panaszolják egybe

hangzóan a fővárosi kereskedők
A fővárosi kereskedőlársadalom felkészülten 

és bizonyos fokozott várakozással tekintett a 
hasúét! vásárlások elé. Ezt a feszült várakozá
sukat a kereskedők, akiket az utóbbi évcklscn 
az ilyen karácsonyi, húsvéti és egyéb ünnepi 
vásárlások eredménye vérmes reményeikben 
alaposan lehűtött, ugy magyarázták, hogy a 
húsvéti vásár kimenetele szinte

próbája lesz az 1929-os esztendő üzlet
meneteiének.

A kellős ünnepet megelőző hé! forgalma azon
ban még azokra is

csalódást hozott,
akik reménységeiket a minimumra redukálták. 
Soha még ilyen egyhangú elkeseredést keres
kedőktől ' nem hallottunk. Szakmakülönbség 
nélkül mindenhol kétségbeesett csalódásuknak 
adnak kifejezést az üzlettulajdonosok.

Jártunk egy pár férfidivat- és ruhaüzletben. 
Talán ezeknél a legrosszabb a helyzet.

— Hogyan legyen forgaJniuuk —- hangzott 
mindenhol a sirám — mikor a tél ilyen hosz- 
szura nyúlt. Tessék csak idehallgatni. Átmeneti 
kabátot, tavaszi kabátot senki nem csináltat. 
Miért? Az emberek ugy gondolkodnak, hogy a 
hideg már nem tarthat sokáig és azt egyszerre 
nagy meleg fogja felváltani, igy az előbb eni- 
litclt holmikra semmi szükség nem lesz, Ni 
átmeneti ruhákkal ugyanígy állunk. Nyári ru
hákban pedig talán csak junius hónapban in
dul meg a forgalom.

A nöidivatáni üzletekben is ugyanilyen vá
laszokat kapunk:

__Ha nem lenne naptárunk, a forgalomról 
szinte észre sem vettük volna, hogy husvét 
előtt vagyunk. Talán még gyengébben ment az 
üzlet, mint máskor

Itt vannak azok a kereskedések, ahol ilyen
kor. nagy ünnepek idején mégis csak mozog 
valamit az üzlet. Most ezeknél is

teljes volt a pangás.

Megkezdték az Ingyen kenyér szétosztását
Nagy elégedetlenséget keltett, hogy a Tehérnemtieket csak a hét végén ad|ák kt
A főváros szombaton délelőtt 10 órakor 

kezdte meg az ingyen kenyérjegyek kiosz
tását. Mintegy

tízezer ingyen kenyérjegyet osztottak 
szét a jelentkezők között.

A vártnál azonban kevesebben jelntkeztek. 
mert sokan inkább

pénzsegélyt szerettek volna kapni.
.4 legtöbbet a X. kerületben, ahol a leg

nagyobb mértékben rohanta meg az elöl
járóságot a környékbeli barak-lakústelepek 
népe. Az egyes szelvények tulajdonosaik
nak egy héten keresztül napi 40 deka in
gyen kenyeret Ifktositanak. öt héten ke
resztül 35 napig fogja a főváros ezen az 
utón enyhíteni a nyomort. A kenyerek ki
osztását u fővárosi ebédakció helyein

már a húsvéti ünnepekben megkezdték. 
Rengeteg jelentkező, akiről ’bcbizonyosult.

Készül a kartelltörvény
Sándor Pál interpellációja, amit az elmúlt 

bélen mondott cl a parlamentben, egyszerre 
általános figyelem középpontjába helyezte a 
kartelek ügyét. A kormány részéről nem kapott 
választ Sándor Pál interpellációjára, ellenben an- 
gyobb cikk jelent meg Biró Púitól, a Rimamu
rányi elnökétől és ez a válasz cáfolja Sándor 
Pál adatait. A Hétfői Napló munkatársa be
szélt ebben az ügyben Sándor Pállal, akitől 
megkérdeztük, nincs-e valami mondanivalója 
ezzel a cáfolattal szemben.

SÁNDOR PÁL
érdeklődésünkre a következőket mondotta a

Hétfői Napló munkatársának:
— Adataim teljesen hitelesek és pontosak 

voltak Nem óhajtok hírlapi polémiába bocsát
kozni sem Biró Pállal, sem másokkal. Sokkal 
nagyobb horderejű kérdésről van itt szó, sem
hogy azt hírlapi csatározások során lehetne 
elintézni.

Én a kormánytól várok választ.
Legutóbbi interpellációm csak bevezetése volt 
cgv nagyobb akciónak, amelynek folytatására 
már a jövő héten sor kerül, amennyiben

a képviselőház jövő heti, szerdai ülésén 
ismét interpellációt Intézek az összekor-

a színes hegéhvtóh
eddig megjelent kötetei:

1. Gerstiicker: Megváltó szenvedés
2. George Sand: A tudós leány
3. E. Marr: Uj élet
4. Arthur Zapp: Művészházasság
5. N. J. Anders: Dumbarton és fia
ti. K. Felden: A pap leánya
7. O. Bergman: Santa Santala
8. Maync Reid: Isolina

9—10. Werner Emília: Szerencse fel
11. Th. Gautier: A múmia regénye
12. Sutherland: Az elcserélt ember
13. George Sand: A kis párisi leány

Hetenként egy újabb kötet ára OflB
Kapható: Trafikokban és vasútállomásokon tiltó!*

A játékáru-üzlctekben néhány bagalell, pár fil
lérért megvásárolható fából és pléhböl készült 
játékszeren kívül abszollutc nem volt forgalom. 
A cukorkaüzlelek savanyucukrokat adtak el, őt 
és tiz dekákat. A virágáru üzletekben sem mu
latott emelkedést a bevétel. A díszes csokrok, 
drága virágok szinte parlagon hevernek a rak
tárban és a kirakatban. Néhány optimista vi
rágkereskedő jónak látta a múlt csalódásai el
lenére is, hogy drága kivitelű kosorakban fc- 
liérszörü, pirosszemü kis nyuszikat szerezzen 
be. A legtöbbje nyakukon maradt.

— Most eladhatjuk élelmiszerkereskedőknck, 
vagy megehetjük — mondják.

És ugyanakkor, ha az élelmiszerárusokat 
hallgatja az ember, szinte azt kell hinnie, hogy 
u vásárlóközönség csak kenyéren és burgo
nyán táplálkozik.

Sportkereskedőknek az ilyen ünnepek idején 
lényegesen fellendül a forgalmuk. A karácsonyi 
vásárhoz képest itt is nagy visszaesést állapít
hattunk meg.

Néhány optimista kereskedő próbálja ugyan 
magyarázni a húsvéti vásár sikertelenségét az
zal, hogy a szent ünnep a hónap végére esett 
és a főváros társadalmának az a része, mely
ből vevőközönségük rekrutálódik csak a hus
vét után fogja fizetését kapni és azt gondolják, 
hogy a gyakorlattal ellentétben egy

húsvéti utószezon fog kialakulni a jövő 
héten.

Ezeket az elvétve található optimista hango
kat azonban úgyszólván elsöpri annak az or- 
chcsternck a siráma, melyben a pesszimizmus 
viszi a vezérszólamot. A locsoló szerszámok ut
cai árusai is szomorúak. Szerintük Budapesten 
manapság csak az öntöző kocsik locsolnak.

— Soha ilyen rossz husvétunk nem volt — 
ez a főváros kereskedőinek egyhangú megál
lapítása.

hogy tényleg nagy nyomorban szenved több 
szelvényt is kapott.

A főváros nyomorenyhitÖ akciójának to
vábbi etapja, a fehérnemű kiosztás is rövi
desen kezdetét veszi. Az arra rászorulók 
között •• -

nagy elégedetlenséget szült,

hogy az adományokat csak a húsvéti ünne
pek után fogják megkapni. A kiirt árlejtés 
azonban csak most fog lejárni és igy a ha
tóságok valószinüleg a jövő hét végén kez
dik meg a főváros elesettjeinek fehérnemű
vel való ellátását. Mintegy

tízezer darab
férfi- és női inget és egyéb alsóruhákat fog
nak kiosztani a jelentkezők között, azon
kívül három-négyszáz darab csecsemő
kelengyét is fognak adni — de csak köl
csönbe. •

14. Hawthorne: Az igazi bűnös
15. Hugh Conway: Csodálatos ké

pesség
16. J. Méry: Szerelmi csapda
17. Ch. Murray: Lehull az álarc
18. Th. Gautier: Spanyol vér
19. George Sand: Senki gyereke

21—22. Bernhard Mária: Félix és Felicia
23. Farjeon: A vörös kilences
24. Rider Haggard: A szép Ilonka
25. Langiade: A kis tündér

Budapest, 1029 április 2.

Hiányhoz az általános gazdasági válság 
ügyében.

Búr a kormány tagjai közül senki sem vála
szolt még Sándor Pál interpellációjára, beava
tott politikai körökben közölték a Hétfői Napló 
munkatársával, hogy a kartellek körül tapasz- 
talhatú visszásságok kiküszöbölésének problé
mája a kormány érdekelt tagjait is- élénken 
foglalkoztatja. A legillelékesebb kormánykö
rökben utallak a Hétfői Napló munkatársa előtt 
arra a tényre .hogy Bethlen István miniszter
elnök még az elmúlt évben Ígéretet tett a kar
telltörvény megalkotására. Ennek az Ígéretnek 
beváltása most aktuálissá vált.

A kartelltörvény tervezete előkészítés előtt 
áll,

sőt — hir szerint — a kormány meg a nyári 
szünet előtt a képviselőház elé terjeszti a ja
vaslatot. A kartellek ellen megindított mozga
lom elsősorban

az építőipari kartell árdiktaturájának a le
törését célozza.

Az épitőanyagok ára ugyanis nálunk arányta
lanul magasabb, mint Európa bármely államá
ban. A főváros huszonkét legnagyobb épitki 
zési vállalkozója a múlt héten centrális be
szerzési csoportot létesített azzal a célllal, hogy 
az építkezéshez szükséges anyagokat: a vasal, 
téglát és fát a kartellek kikerülésével, esetleg 
külföldről szerezze be. Ezeknek az építőipari 
vállalkozóknak a mozgalmát maga Wekerle 
Sándor pénzügyminiszter is támogatja. Wcker- 
lénc-k ugyanis élénk emlékezetében van az a 
sakkhuzás, amit éppen apja, a nagy’ Wekerle 
Sándor csinált akkor, amidőn a róla elneve
zett pestkörnyéki munkúsháztelepet létesítette. 
Wekerle Sándor a Wekerle-telep építésénél a 
budapesti téglakartell túlzott úrkövetelésévcil 
szemben homoktéglagyárat létesitett és ezzel 
többmillió aranykoronát kitevő megtakarítást 
ért el az építtető államkincstár javára.

I Fájdalom!ól megtört szívvel jelentjük, 
hogy forrón szereteti anyánk, nagy
anyánk, testvérünk és sógornőnk,

ozv. schenk Rudolfne 
szül. SINGER CECÍLIA

életének 70. évében hosszas szenvedés 
után jobblétre szenderült.

Drága halottunkat f. hó 2-án, kedden, 
déli 12 órakor kisérjük utolsó útjára a 
rákoskereftituri izraelita temető halottas
házából.
Dr. Schenk Karoly, Kádár Lajosné szül. 
Schenk Joseíln, Snlgó Mórné szüLSchcnk 
Erzsébet gyermekei, özv. Brnck Slmonné 
•szül. Slngcr Jnsefln. Singer I.lpót, Slngcr 
Jakab testvérei, Kádár Lajos .Snlgó Izsó, 
dr. Schenk Károlyné szül. Róth Aranka 
vejei és menye, özv. Singer Vllmosné és 
Slngcr I.lpótné sógornői. Kádár Vica, 
Snlgó Pista és Schenk Egon unokái. 
ÖRÖK BÉKESSÉG ADASSÉK SOKAT 

SZENVEDETI’ LELKÉNEK!
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Katona Pál budapesti textu- 
naflvHereskedfi csaNMiavai 

eg vun súlyos autószerencsét
lenség áldozata lett

a nagykerestieda tiaidsktitc, felesége ős leánya súlyos 
somoséra szemaeffieit

A hideg időjárás megszűntével újból meg
kezdődött az autósok vándorutja vasárna
ponként a Fővárosból a vidékre. A húsvéti 
ünnepek alkalmával különösen sok pesti 
autótulajdonos rándult le a Balatonhoz, 
vagy a nagyobb vidéki városokba — egy kis 
húsvéti szórakozásra. Egy ilyen

pesti húsvéti kiránduló társasággal tör
tént azután tegnap éjjel a megdöbbentő 
szerencsétlenség Székesfehérvár és 

Veszprém közölt az országúton.
’A súlyos és életveszélyes kimenetelű autó
szerencsétlenség valamenvi szereplőjét kór
házba szállították, ahol most

a halállal vívódnak.
Katona Pál budapesti textilnagykereskedő 

Feleségével cs tizenhat esztendős lányával 
szombaton autóján kirándulásra indult. A 
pesti nagykereskedőnek eredetileg az volt 
a terve, hogy a Balaton mellé mennek le, 
mivel azonban az idő ehhez nem kedvezett, 
az utiprogrammot közben megváltoztatták 
és Veszprémbe mentek, hogy ott néhány 
ismerősüket meglátogassák. A nagykeres
kedő családjával együtt Veszprémban töl
tötte a vasárnapot és

késő este indultak el, hogy Székesfehér
váron keresztül hazatérjenek

8 fővárosba.
Katona Pál régi autóvezető, jó ismerőse a 

magyar országutaknak. Abban a tudatban, 
hogy az országút, főleg a hajmáskér— 
székesfehérvári szakaszon jó állapotban 
van, nyugodtan rohant az országúton. Kör
ben

az autó egyik reflektora hirtelen el
romlott, úgy hogy*  a gépkocsi csak fél- 
világltás mellett folytatta tovább az útját.

'A nagykereskedő mindezek ellenére nem 
lassította a sebességet, mert éjfél előtt min
denáron el akarta érni Székesfehérvárt.

A Veszprém—székesfehérvári útnak kö
rülbelül a közepén van Kádárka község, 
ahol vasútvonal keresztezi az élesen forduló 
országutat. Itt történt azután a szerencsét
lenség. A volán mellett ülő nagykereskedő

nem vette észre, hogy az éles kanyaro
dén túl vasúti vágányok vannak, nem 
lassított és a gépkocsi teljes sebességgel 

nekifutott a sorompóoszlopnak.
'A hatalmas rázkódtatástól a nagy túrakocsi 
visszapattant,

majd befordult a töltés mellett! árokba. 
A kocsi utasai valamennyien kirepültek. 
Katona Pál a gépkocsi mellett terült el 
az ut porában, mig felesége és leánya 

a töltés oldalára zuhantak.

Órák hosszat feküdt a három ember eszmé
letlenül, az izzé-perrá zúzódott gépkocsi 
mellett.

Jóval éjfél után haladt csak arra egy má
sik autó: Lindauer Pál székesfehérvári sör
nagykereskedő gépkocsija. Természetesen 
azonnal megálllak a sebesüllek mellett és 
a három eszméletlen embert a kocsiba 
emelve,a lehető leggvorsabb iramban be
hajtottak velük a székesfehérvári közkór
házba. Az azonnali orvosi vizsgálat megálla
pította, hogy

a három sebesült körül Katona Pál 
szenvedte a legsúlyosabb sérüléseket. 

Karja és lába több helyen eltörött,

azonkívül pedig kopongaalapi törése is van. 
Katona Pálné agyrázkódást szenvedett, mig

a tizenhat éves Katona Húsnak az arcún 
cs a mellén vannak súlyos zúzott és 

szakított sebei.

Az orvosi vélemény szerint a két nő fel
gyógyulása valószínű, a nagykereskedő 
életben maradásához azonban kevés n re
mény. 

Bányarobbanás 25 halottal
lések árán megmenekült. Az életüket vesz
tett bányászok közül sokan családos embe
rek voltak s több árvát hagytak maguk

Brüsszel, április 1.

Hasselt község közelében az egyik 
szénbányában vasárnapra virradó éjjel bor
zalmas bányalégrobbanás törlént. A robba
nás közel 700 méter mélységben követke 
zett be. Az egész éjjel tartó fáradozások 
után reggelre 23 bányász elszenesedett holt
testét hozták felszínre. Két bányászt még 
életben találtak, de ezek Is kevéssel utóbb 
kiszenvedtek. Három bányász súlyos sérti-

Bekormozott arcú betörő 
meg akarta gyilkolni Ve- 
esés község leggazdagabb 

kereskedőjét
(A Hétfői Napló tudásitóját ól.) Vecsés köz

ségben az állomás közvetlen közelében van a 
falu legmódosabb és legvagyonosabb lakosá
nak: Ródosi Ernő fakcreskcdÖnek a háza. Az 
ötvenedik életévén már jóval túllévő kereskedő 
ilt lakik családjával egviilt. Szombaton történt, 
hogy amikor Ródosi délután végzett nz üzleti 
ügyek elintézésével, az irodából a lakószobákba 
ment, hogy vacsora előtt egy kissé lepihenjen.

Hét óra után néhány perccel valaki benyitott 
a konyhaajtón. A cseléd — egy fiatal paraszt
lány — a következő pillanatban

Ijedt sikoltással rohant be a lakásba, egye
nesen a hálószobába tartva, ahol a gazdája 

aludt.
Mögötte, egy bekormozott arca, magas, erőteljes 
fiatalember lépett a szobába, lövésre emelt re
volverrel a kezében. A kis cselédlány izgatott
ságában a hálószoba két ágyához rohant és

a párnák közé fúrva lejét kétségbceseltcn 
kiáltozott segítségért.

A nagy sikoltozásra természetesen felébredt 
Ródosi is. Amikor felnyitotta a szemét, már ott 
állt mellette a támadó revolverét a mellének 
szegezve. Az álmából

felriadt fakercskedő azonban nem vesztette 
cl a hidegvérét, 

a pillanat egy ezredrésze alatt már cselekedett 
is. 

INGYEN

Balzac művei
Rengeteg képpel illusztrálva.

Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét 

INGYEN
adjuk, tehát mindazok, akik az alant található szelvényt 10 napon belül a lent feltűntetett címre beküldik, ingyen 
kaphatják a kiadásunkban megjelenő BALZAC MESTERMŰVEI f teljes 32 kötetben, kb. 5—-6000 oldal terjedelemben. 
Kiadványainkat teljes fordításban Ambrus Zoltán, Karinthy Fr gyes, Lándor Tivadar. Schöpfíin Aladár, Színi Gyula, Hevesi Sándor, Salgo 
Ernő, Sebestyén Károly stb. stb. fordítják, látják el bevezetéssel és rendezik sajtó alá. « - t *.

Balzac a világirodalom egyik legkimagaslóbb jelensége, bölcselő, elemző, emberlátó és alkotó egyaránt. Mélyen jaro elme és 
csodálatos művész, akinek müveiben az emberi lélek és az emberi társadalom nagy problémái, válságai, hullámzásai tragédiává magasodnak, 
bárha ő páratlan szatirikus elméiével komédiáknak nevezi ezt a halhatatlan mcstermü sorozatot. Balzac mesterművei szép nyomásban kitűnő 
fordításban, a szokásos könyvalakban, rengeteg illusztrációval jelennek meg és caik a hirdetés és csomagolásért kérünk kötetenként 36 til- 
lérnyi megtérítést. A szétküldés négykötetes sorozatonként, a tényleges portóköltség megtt-ritése ellenében tör émk avagy por 
vehető át kiadóhivatalunkban abban a sorrendben, ahogy a megrendelések beérkeztek. — Kiadásunk a kővetkező érdekfcszitö müveket fog
lalja magában: ,
Goriot apó, Grandet Eugénia, A harminc éves asszony, A Nucingcn-ház, A kur- 
tizánok tündöklése és nyomora, A szamárbőr, A házasság élettana, Betti néni, 
Pons bácsi, Chabert ezredes, Honorihe, Vesztett illúziók, A gyámság, Az elhagyott asz- 
szony, Cadignan hercegnő titkai, Serrasine, Facine Cane, Üzletember, Akik tudtukon kívül komédiások.

Jelen ajánlatunk csak azokra a szelvényekre 
vonatkozik. amelyek 10 napon belül be

küldetnek :
Chrfoteaaren £■ Társa 

GUTENBERG 
KÖNYVKIADÓVÁLLAEAT 

Budapest, IV., Váci ucca éa Eakfl-nt 
zárok (Eokü-ut 3.)

Tett fon: Aat. 874-66, Aa!. 882-72.

SZELVÉNY. 53
Alulírott Balzac meatermfiveit illusztrált kiadásban a tanti feltételek 
szerint ingyen kívánja. — Átvételi elismerést és szállítási értesítést kérek.

Név:

-------- Posta,Lakhely:
Külföldi eimd es UlttS illám nyelőin kSilmdtk, - Ffllélknül jól olcathctó atdírdet kérünk.

utún.
A mentési munkálatok folyumán újabb 

megrendítő szerencsétlenség történt. A tűz
vész következtében a föld egyhelyütt meg
lazult és rászakadt u mentőcsapatra. Két 
bányász meghalt; 8 bányász súlyosan meg
sebesült.

Felkapta a díványon lévő takarót és villám
gyorsan támadója fejére borította.

Ezzel az ügyes ötlettel sikerült ártalmatlaná 
is tennie a betörőt

A dulakodás közben
a támadó elsütötte a kezében tartott revol

vert.
A golyó ki is repült a csőből, azonban szeren
csére megakadt a fakercskedő kabátjának egyik 
gombján és onnan lecsúszva a padozatba ütő
dön. A fakereskedő minden erejét összeszedve 
igyekezett ártalmatlanná tenni a betörőt, aki 
mégis csak

kiszabadította magát furcsa börtönéből és 
egy ugrással már az ajtónál Is termett, 

hogy elmeneküljön.
Ott azonban már a: összesereglett szomszédokba, 
ütközött, akik a telepről hangzó kiáltozásokra 
figyelmesek lettek és azonnal segítségére siet
tek a kiáltozó Ródosi Ernőnek.

Az izgalmas rablógyilkossági kisérletről ter
mészetesen azonnal értesítették a csendőröket 
is. A betörőt megvasalva a csendőrségre kisér
ték, ahol hosszas faggatás után beuallolta, 
hogy őt Znaim Istvánnak hívják és

ar volt n szándéka, hogyha másként nem 
lehet legyilkolja a fakereskedőt és úgy jut 

pénzhez.
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Diplomáciai bonyodalmak 
Ivancsó Imre, a magyar fej- 
számoló-csodagyermek körül

A nevelő apja amerikai turnéra akarja vinni, de az édesapja szer
zetest akar nevelni belőle és diplomáciai nton követeli gyermekét

Budapesten néhány hónappal ezelőtt nagy 
feltűnést kcltcllt Ivancsó Imrének, a kassai 
fejszámoló csodagyermeknek a bemutatko
zása A hat esztendős kis gyermek a legbo
nyolultabb számtani feladványokat pillana
tok alatt fejtette meg és méltán érdemelte 
ki a „csodagyertnek" nevel. A kis Ivancsó 
gyerek körül most

különös bonyodalmak támadtak.
A gyermek apja, Ivancsó András, aki 

Csonkamagyarorszúgon, BoldogkŐvárulja 
községben lakik, a csodagyermeket már ré
gebben

örökbeadta a bátyjának,
idősebb Ivancsó Imrének. A gyermek Kas
sán lakó nevelőapja anyagilag is hasznosí
tani akarja a kis Imre tudományát cs a bu
dapesti bemutatkozás ulán elhatározta, hogy 
európai, majd ezt követőleg _

amerikai körútra Indul a csodagyerekkel.
Ivancsó András azonban nem akarja, hogy 

a fiát, mint csodát mutogassák, hanem mint 
vallásos ember szerzetest kíván nevelni be
lőle. Az a terve, hogy

a cisztercita barátokhoz adja.

Tízezer mázsa babot importál
tunk a múlt héten Japánból
Japánbab behozatalával kontreininálták a pesti termény

kereskedők a magyar bab-árfolyamokat
A budapesti terménypiacnak érdekes ese

ménye volt a múlt héten: egyik napról a 
másikra több mint busz százalékkal esett 
vissza a bab árfolyama. Alig egy esztendő 
alatt

harmadszor hozta lá/.bu a máskor 
szinte észrevétlen bah a terménytőzs

dét.
Először tavaly, amikor mázsánkénti har
minc pengős árfolyamáról feltartóztatha
tatlanul felszökött százhúsz pengőre, má
sodszor, amikor rengeteg perrel foglalkoz

A nevelőapa azonban nem akarta visszabo- 
csátani Magyarországra a gyermeket, mire 
Ivancsó András az igazságügyminisztérium 
hoz fordult és ez ténylegesen megsemmisí
tette a csodagyermek örökbefogadására vo
natkozó árvaszéki határozatot.

Idősebb Ivancsó Imre még ezek után sem 
volt hajlandó visszaadni édesapjának a kis
fiút. Azzal érvelt, hogy az örökbefogadástól 
függetlenül

közjegyzői okirat
van a kezében, amely szerint a fiú édesapja 
beleegyezik abba, hogy a kis Imrét 21 éves, 
koráig ő nevelje és turnéra vigye. Az édesapa 
az igazságügyminisztérium megsemmisítő 
végzésére hivatkozva most már

diplomáciai utón akar érvényt szerezni 
az igazságügy minisztérium megsemmi

sítő végzésének 
és igy akarja mindenképpen visszaszerezni 
gyermekét. Ivancsó Imre, a kis csodagyerek 
pedig Kassán várja, hogy hová vezet a fel
nőttek harca, amelynek eredményétől függ 
az ő további sorsa is: a cisztercita barátok 
csöndes, szenten fehér kolostora, vagy — a 
mutatványos pódium kétes értékű deszkája.

tatta a tözsdebiróságokat és végül most, mi
dőn kulminációs kurzusáról hirtelen lesza
kadt. A bab hirtelen áremelkedésének oka, 
mint ismeretes ar volt, hogy a tavalyi nagy 
szárazságban, nem csak Magyarországon, 
hanem egész Európában elszáradt a babtér
més, ugy hogy a termelők előre eladott 
babtétcleikct nem tudták leszállítani. Ez 
volt az oka a számtalan pernek is. továbbá 
annak, hogy hónapokon keresztül hatalmas 
hosszjálék folyik a babpiacon. Egészen 
mostanáig szilárdan tartotta is árfolyamát. 

mig azután most a nembeavatottak előtt ért
hetetlenül, egyszerre hanyatlani kezdett az 
árfolyam.

A babkurzus leszaladásának érdekes hát
tere van. Több budapesti terménykeres
kedő a legutóbbi hetekben

érintkezésbe lépett Japán cégekkel, 
amelyek olyan olcsó bab szállítására 
vállalkoztak, hogy a bab itthoni magos 

árfolyama egyszerre Irreálissá vált.
A babimport a múlt hétén kezdetét is 
vette. Több cég japáni kötéseit perfektuálta, 
ugy hogy az elmúlt napokban már meg is 
érkezett Budapestre az első babszállitmány. 
úgynevezett chunaga és ossaca bab érke
zett több vonattal a fővárosba. Eddig hat

Megérkezett Pozsonyba a budapesti ügyészség megszüntető végzése
Szemző Gyula volt főispánt Pozsonyon 

való átutazása alkalmából a bécsi rendőrség 
által nyolc évvel ezelőtt kibocsátott köröző
levél alapján elfogta és őrizetbe vette a po
zsonyi rendőrség. Az őrizetbe vétel a bécsi 
Lederer-palotában lejátszódott bomba
merénylet ügyéből kifolyóan történt. Szemző 
fia, ifj. Szemző Gyula dr. ügyvéd eljárt a 
budapesti ügyészségen és kérte, hogy az 
ügyészség küldje el Pozsonyba az esztendők
kel ezelőtt kelt végzését, amely szerint 
Szemző Gyula ellen az ügyben megszüntet
ték az eljárást. A Hétfői Napló munkatársa 
hétfőn telefonon beszélt a pozsonyi rend
őrigazgatósággal, ahol azt a felvilágosítást

Gázolt és felborult a motorkerékpár
Két életveszélyes sebesülés

Kecskemét április 1.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) Szomba

ton délután borzalmas kimenetelű motor
kerékpár szerencsétlenség történt Kecske
méten a Csongrádi-ut és Ótemetö-ulca ke
resztezésénél. Ruzsinszky Jenő harminc 
éves üzletvezető az egyik kecskeméti mo
torkerékpár üzlet tisztviselője kerékpárjá
val elütötte XV élsz Ignác hetven éves cipő
gyári szabászt. A gázolás pillanatában a 
kerékpár olyan sebes iramban száguldott, 
hogy a gyalogjáróról lelépő öreg embert 
mintegy

fis méternyire magával hurcolta.
Ru/.sinszky erősen fékezni akarta gépét és 
ebben a pillanatban a gép is felborult 

ezer métermázsa japán babot helyeztek el 
Magyarországon. a legközelebbi napokban 
azonban még további négyezer métermázsa 
fog érkezni az országba.

A terménytőzsdén a nagy mennyiségű 
japán bab behozatalát nem tartják katasz
trófádnak, mert babban még további 
nagy áruhiány van, ugy hogy

a chunaga és ossaca bab csak átmene
tileg morzsolta le a magas árfolyamokat.

Kétségtelennek tartják, hogy mihelyt befeje
zést nyer a japán bab elhelyezése, újból 
fel fognak szökni a kurzusok, ha csak 
budapesti terménykereskedők nem kötnek 
le újabb babmennyiségeket — Japánban.

adták, hogy
a budapesti ügyészség megszüntető vég

zése ma megérkezett Pozsonyba.

A bécsi rendőrség azonban ennek ellenére 
is kéri a volt főispán kiadatását. A po
zsonyi rendőrigazgatóságon erre vonatko
zóan folynak a megbeszélések és előrelát
hatóan

kedden döntenek arról, hogy Szemző 
Gyulát kiadják-e az osztrák hatóságok

nak.
Ma dől el tehát, hogy Szemző Gyulát kiad
ják-e az osztrák hatóságoknak, vagy pedig 
megszabadul kellemetlen helyzetéből.

és a rajta ülő Ruzsinszky Jenő nagy ívben 
repült le az ülésről és

fejjel uckivágódott a gyalogjáró szélé
nek.

Mindkét sebesültet rendkívül súlyos állapot
ban szállították a városi kórházba. Az öreg 
embernek három helyen eltörött a bal lába, 
eltörött a balkarja cs koponyaalapi törést 
is szenvedett. A motorkerékpárosnak szin
tén eltörött a balkarja és a jobb Iába és ő is 
koponyaalap! törést szenvedett, azonkívül 
homloka is súlyosan megsebesült.

Ruzsinszky Jenő állapota hétfőre vala
mire janiit, a hetven éves öregember azon
ban

a halállal vívódik.

A VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE
cimü nagyszabású mii I. kötete diszkötásben

A kötet terjedelme 320 oldal, több mint 200 illusztrációval. Ez a hatalmas mii a legújabb kutatások és emlék
iratok felhasználásával tárja fel a borzalmas világégés minden regénynél érdekfeszitőbb történetét.

Tekintettel arra, hogy a fentemlitett diszkötésii mii csak postacsomagban küldhető, a postadij a megrendelőt terheli.' 
Sziveskedjék az alanti szelvényt kivágni és borítékba fenni, az összeget pedig vagy postautalványon beküldeni, 

vagy pedig bélyegekben mellékelni a szelvényhez. A boríték az alanti cimre küldendő.

TOLNAI VILÁGLAPJA KIADÓHIVATALA
Budapest, VB., Dohány-utca 12.

SZelVéilV a szelvény feljogosítja annak beküldőjét, hogy Tolnai:
J „A Világháború Története" citnü ntü I. kötetét disz- 

kötésben 1 pengő 20 fillérért megkapja 10 pengő bolti 
Ar helyett, amennyiben a szelvényt kitöltve és borí
tékba téve elküldi Tolnai Világlapja kiadóhivatalának 
Budapest, VI!.. Dohány-utca 12. és az összeget posta
utalványon küldi, vagy levélbélyegekben csatolja.

Ezennel megrendelem Tolnai: A Világháború Története cimü mii 
I. kötetét diszkötésben.

A megrendelés összegét postautalvánvon küldöm, 
levélbélyegekben csatolom, <0P'«lJ0»

kérőm utánvéttel. ftresp; tnan v>

Tudomásul veszem, hogy a diszkötésü müvet postacsomagban 
küldik és a postaköltséget (amely kb. 70 fillér) a kézbesítésnél 
fogom fizetni, utánvételnél a posta 40 fillérrel többet számit.

Név ---------------------------------------------- foglalkozás............._................____

Helység ....   megye . ... ......................

-—.... Zrer-------------- --------- —.....—.. .................. utca.....................szám

Kelt. 1929.................    hó....—.... nap
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Autűkatasztrffla ompesl utón
OMzeOtKözOttegyautúDusz es luxusautó. Hnyolc utas megsebesült

Vasárnap délután négy óra tájban a 
Kerepesi-uton lévő Magyar Ruggyanta Gyár 
Részvénytársaság cpiilcte elölt rendkívül 
súlyos cs méretcinci fogna szinte egyedül
állóan nagyarányú automobilkarambol tör
tént, amelynek nyolc, áldozatát a mentők 
részesítették első segélyben.

A Lóverseny-tér felől a város irányába 
haladt a Kerepesi-uton egy hatalmas eme
letes autóbusz. Amikor a kocsi a Ruggyanta
gyár elé ért. szemben találta magát egy 
fuvaroskocsival, amit a gépkocsi vezetője 
kikerült és ezért erős kanyarulattal az út
test baloldalára hajtott. Ebben a pillanatban 
a fuvaroskocsi mögül egy körülbelül 60—70 
kilométeres sebességgel száguldó Buick már
kájú luxusautó kanyarodott ki és

a következő pillanatban a két autó: az 
autóbusz és a Rp. 28—267 rendszámú 
luxusautó teljes erővel összeütközött.

Az összeütközés oly heves volt, hogy a 
luxuskocsi pozdorjává tört és a bentülő uta
sok

valamennyien az úttestre repültek ki.

Néhány perc múlva már több száz főnyi 
tömeg vette körül az autó szerencsétlenül 
járt utasait. Röviddel utóbb megérkeztek a 
mentők is, majd rendőri bizottság szállt ki 
a helyszínre, hogy megindítsák a nyomo
zást. Megállapították, illetve a szemtanuk 
egybehangzóan úgy adták elő az esetei, hogy 
a: autóbusz a menetiránynak megfelelően, 
szabályosan az úttest baloldalán hajtott, 
mig a luxuskocsi soffőrje gondatlanságból 
— amikor előzni akart — oly hirtelen ka
nyarodott ki az előtte haladó fuvaroskocst 
mögül, hogy a fékezés teljesen illuzóriussá 
vált és igy szaladt egymásnak a két autó.

Ezalatt a mentők elsősegélyben részesítet
ték a szerencsétlenül járt utasokat, az autó
busz soffőrjét, Magyar Sándor, Mandl Er
zsébet és Lakos Imre mérnököt, akiket be
kötöztek és a helyszínen hagytak, mig 
Prcisz Sándort és bugát, Preisz Annál, Kozma 
Árpádot és Ungár Jenőt elsősegélynyújtás 
ulán a 77. számú Sebészeti Klinikára szállí
tották.

A rendőrség a szerencsétlenség ügyében 
tovább folytatja a nyomozást.

EB kemény kövezeten
^86®^Nagyváros ! ■ iram! ! ! I Larma! I 1 

I deg ! ! ! Nagyváros ! ! ’Palma ’ 1 '^©,3 
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Iram! ! ! IS . ..................  .
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Két havi fogházra ítélt ogfy 
főszolgabírót a szerb bíróság, 
mert magyar emigránst kiszol
gáltatott a magyar hatóságnak

veszedelmes tűz a_seala moziban
Előadás Közben Kigyulladt a !iimWKe?cs es a gégész összebgett

Érdekes pert tárgyalt most az újvidéki 
törvényszék. A per vádlottja Mihájloviis 
Vladimír főszolgabíró volt, akit az újvidéki 
ügyészség

hivatalos hatalommal való visszaélés 

bűntettével vádolt.
Mihájlovits. aki Belimanasztariban telje

sített szolgálatot, —- a vádirat szerint — le
tartóztatott három magyar emigránst, aki
ket a magyar hatóságok különböző poli
tikai bűncselekményekkel vádoltak a forra
dalom és a kommün alatti magatartásuk 
miatt. A főszolgabíró a vádirat szerint a le
tartóztatás után a három embert: Bcnczc 
Józsefet, Eiscle Józsefet és Hajdinák Alá 
dárt kivezettette a határra és ott

átdobta őket magyar területre.

Ezután levelet irt Andréka Károly főkapi
tány-helyettesnek, aki akkor a budapesti 
főkapitányság politikai osztályának veze
tője volt, ebben elmondotta, hogy

a jövőben ki fogja szolgáltatni a forra

dalmi emigránsokat a magyar hatósá
goknak.

A tárgyaláson a főszolgabíró elmondotta, 
hogy mielőtt főszolgabírónak nevezték ki.

a budapesti jugoszláv követségen telje
sített szolgálatot.

mint a jugoszláv belügyminisztérium dele
gátusa. Később Újvidék mellé került fő
szolgabírónak. Az emigránsokat azért do
batta át a határon, mert azt hitte, hogy

Jugoszláviának is kárt okoznak ntt- 
tartózkodásokkal. mint ahogy kárt 

okoztak Magyarországnak.
Az ügyész vádbeszédében súlyos Ítéletet 

kórt a főszolgabíró ellen, aki — az ügyészi 
vádbeszéd szerint — önkényes magatartást 
tanúsított azzal, hogy a politikai emigrán
sokat ilyen módon .szolgáltatta ki a ma
gyar hatóságoknak.

A bíróság hosszas tanácskozás után

kéthónapi fogházra ítélte Mihájloiilsot.
Az Ítéletben a vádlott megnyugodott. Az 

ügyész súlyosbításért fellebbezett.

Hétfőn délután súlyos tüzkalasztrófa tör
tént a Kriszlina-körut 65. szám alatti Scála- 
moziban. Délután öt órakor, mikor a vasár
napi közönség zsúfolásig megtöltötte a mo
zit, a nézőtér hátsó soraiban ülök arra lettek 
figyelmesek, hogy a vetitökamra kis ablakán 
sűrű füst tódul ki. A következő pillanatban 
megszakadt a vetítés, majd hirtelen robba
násszerű dörej hallatszott a gépházból.

A nézőtéren fejvesztett pánik keletkezett.
Az emberek egymást taposva igyekeztek ki
jutni a moziból. A helyiségnek több kijárata 
van és igy a közönség szerencsére aránylag 
elég gyorsan jutott ki a moziból és csak en
nek köszönhető, hogy a nagy tolakodásban 
egymást nem taposták le az emberek.

Mig a pánik tartott, a közelben szolgálatot 
teljesítő rendőr értesítette a tűzoltókat, akik 
nyomban nagy apparátussal indultak a ve
szedelmesnek Ígérkező mozi-tüzhöz.

Pár perc múlva megérkeztek a tűzoltók és 
hozzáfogtak az oltáshoz. .4 tűz a gépházban 
keletkezett, ahol nemrégiben már egyszer tűz 
volt. Március tizenötödikén a Scála-mozgó- 
bán vetítés közben kigyulladt egy filmtekercs 

Keglevich Géza gróf és Faragó 
László dr. revolveres afférja

é*.  a felcsapódó lángok súlyosan összeégeiiék 
öslerrcicher Ferenc 25 éves gépészt, a vetítő
gép kezelőjét. A baleset akkor úgy történt, 
hogy u lilmszakíg kicsuszottt a gépből, a ve
títőgép lencséjének gyújtópontjába került éa 
lángra lobbant.

Ugyanez ismétlődött meg most is.
A gépházban Kovák György üzletvezető tar
tózkodott, aki Osterrcicher Ferenc megsebe
sülése óla a gépészi szolgálatot teljesítette. 
Most azonban a vetítőgépbe fűzött filmszalag 
lángjától tüzet fogott az előadásra clőkészi- 
tett más filmtekercs is és

a felcsapó lángok N’ovák Györgyöt bor
zalmasan összeégették.

Mikor a tűzoltók megérkeztek, a gépház már 
lángokban állt, de félóráig tarló megfeszített 
munkával sikerült megakadályozni a tűz 
továbbterjedéséi. Kovák Györgyöt a mentők 
életveszélyes állapotban szállilottták a kór
házba. A rendőrség és a tűzoltóság pedig 

szigorú vizsgálatot indított
annak megállapítására, hogy a szerencsétlen*  
ségért kit terhel a felelősség.

Mi történi Keglevich gróíné Bástya-utcai lakásán
Súlyos átfér játszódott le Keglevich Géza 

grófné Bástya-utcai lakásán a grófné férje 
és egy budapcsli orvos között. Keglevich 
Gézáné grófné, aki hosszabb idő óta álmat
lanságban szenvedett, luminált használt 
altatószerül. Az orvosságból az egyik napon 
a kelletténél többet vett be. agy hogy sürgős 
orvosi beavatkozás vált szükségessé. Kegle
vich Géza gróf a közeli gyógyszertárba tele
fonált segélynyújtás céljából, ahonnan az 
éppen ott tartózkodó dr. Kacagó László or
vost küldték a Bástya-utca 27—29. sz. alatti 
lakásba. Faragó dr. az orvosi vizsgálat után 
kezelés alá vette a grófnőt és minthogy an
nak még további gyógykezelésre volt szük
sége, másnap is. harmadnap is megismételte 
látogatását a betegnél.

A harmadik orvosi vizit alkalmával 
súlyos affér játszódott le Keglevich 

gróf és az orvos között.
A gróf ugyanis kijelentette az orvos előtt, 
hogy a gyógykezelést feleslegesnek tartja 
Faragó dr. erre azzal felelt, hogy orvosi kö
telességből jelent meg a betegnél. Szó szót 
követett és a vita hevében

a gróf felindult, ingerült állapotban 
előkapta revolverét és azt elsütötte. A 
golyó a szoba padlózatába furódott. Az 
orvos a teljesen felindult állapotban 
lévő gróf elé ugrott, hogy a revolvefr 
kezéből kicsavarja. Eközben a fegyver 

újból elsült.
szerencsére azonban senkit sem talált. Pár 
percnyi dulakodás után Faragó dr. a revol
vert, amelyben még három golyó volt, ki
ütötte Keglevich Géza gróf kezéből és a 
fegyvert magához vette.

Az orvos a Bástya-utcai lakásból nyom-

Asírok ápolása 
úgy a régi kcrepcsiúli, mint az új központi 
izr. temetőben április 15-én veszik kezdetü
ket. Befizetések a Pesti Chevra Kndlsa szék
házéban. VI., Lnudon uero .1. szám alatt már 
most eszközölhotők, esetleg ir.vnnoda pos
tán is beküldhetők. 

bán a főkapitányságra sietett, ahol a tör
téntekről dr. Szrubián rendörtanácsos előtt 
bejelentést tett és a revolvert beszolgáltatta. 
a rendőrség a vizsgálatot megindította, (r. k.)

Ingyen
kapja ezt a 400 oldalas
S pengős könyvet, 

ha 6 P 40 f-rel l/,-évre előfizet az

HERCZEG FERENC képet 
szépirodalmi hetilapjára 

Előfizethet minden könyvkeroskedéebenl
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HIKKK — Megnyitották ■ magyar művészek 
genuai klálllláaál. Kenudból jelnlik : Ünnc 
pélyes keretek kötött nyitották meg a 
genuai Robik) palotában a magyar művé
szek kiállitázát. A megnyitó ünnepségen a 
prefektusok, a podeszták, a katonai és pol
gári hatóságok képviselőin kívül nagy
számú magyar közönség vett részi. Broc- 
cardi szenátor genuai podeszta meleghangú 
beszédben üdvözölte a magyar vendégeket 
Beszédében rámutatott arra, hogy ez a ki
állítás nagymértékben járul hozzá az olasz
magyar barátsági kapcsolatok további ki- 
mélvitéséhez. A kiállítási bizottság, amely
nek élén gróf Klebelsberg magyar köz
oktatásügyi miniszter és gróf Durini di 
Monza budapesti olasz követ állanak, a ki
állítás látogatói részére jelentős vasúti ked
vezményeket eszközölt ki az olasz állam
vasút vonalain.

— A Hadirokkantat, Hadiözvegyek és Árvák 
5II. kerületi csoportjának alakuló közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt ar. Erzsébetvárosi Kör nagy
termében elkeseredett hangú alakuló gyűlést 
tartott a Hadirokkantuk, Hadiözvegyek és Árvák 
VII. kerületi csoportja. A gyűlésen Gladány Mi
hály igazgató vázolta a hadviseltek és azok 
hozzálartózóinak súlyos helyzetét, majd ax el
esett hősök emlékének egy percnyi felállással 
áldozott a gyűlés hallgatósága. Ezután megej
tettek n választásokat. Elnöknek dr. Balassa 
Gyulát, igazgatónak Gladány Mihályt, titkárnak 
Garami Ernőt választották meg. Végül Balassa 
Gyula dr. beszédében foglalkozott azokkal a 
módozatokkal, melyek a hadviseltek általános 
nyomorát enyhíthetnék.

— Meghalt Gulden Ferenc államtitkár. 
Gulden Ferenc dr. nyugalmazott államtitkár 
. zombaton este szivszélhüdésben meghalt. Az 
elhunyt 35 esztendeig a honvédelmi miniszté
riumban teljesíteti érdemes szolgálatot. Két 
evvel ezelőtt vonult nyugalomba. Majdnem 25 
esztendei együttélés után mcghasonlott család
jával és külön lakásba költözött. Családja kü
lönböző vagyonjogi pereket indított ellene és 
a pereskedés izgalmai ágyba döntötték. Hó
napokig tarló belogoskcdés után érte cl a halál. 
Temetése szerdán lest.

— A nagybőgős leharapta a prímás, nyel
vét. Békéscsabáról jelenti tudósítónk: Kü
lönös súlyos fenti sértés történt a közeli 
.Mindszent községben. Ötvös Károly mind
szenti nagybőgős afeletti elkeseredésében és 
dühében, hogy fíafael János prímás nem 
akarta a bandába visszavenni, a korcsmá
ból kijövet, nckiugrott Rafaelnek, a földre- 
teperte és fojtogatni kezdte, majd amikor 
a prímás fuldoklásábatt és kínjában a nyel
vét kidugta, a felbőszült nagybőgős egy jó
kora darabot abból leharapott. A megcson
kított prímást kórházba szállitották, a le
harapott nyelvdarabnt pedig a csendörség 
bűnjelként spirituszban helyezte el. A nagy
bőgős ellen megindult az eljárás.

- Ismrretlra lettesek behatoltak egy Remete*  
úti villába és kifosztották a Wevlhcim-amekrényl. 
Kovács Lajos magántisztviselő hétfőn bűnvádi 
feljelentést telt a rendőrségen ismeretlen tette
sek ellen. Elmondotta, hogy előző este, mialatt 
családjával az egyik moziban volt, ismeretlen 
lettesek behatoltak u Remetc-ucta 36. szám aluli 
levő vilájtba, ahol a Wcrtheim-kasszát megfúr
ták és onnan körülbelül titezer pengőt érő ék
szert, értékpapírt loptuk el. A rendőrség a leg
újabb kasszafurás ügyében erélyes nyomozást 
indított, unnál is inkább, mert az utóbbi időben 
egész sereg hasonló bűncselekmény történt a 
főváros területén.

A Rádió mai műsora
Kedd, dprillo 2.

A.lft: Gramofcnhungverseny. 9.36: Hi
rrk. 12.00: ■ hangverseny folyta
tása. 12.00: Déli liaran^szó az egyetemi 
templomból, időjáráftjclenlés. 12.05; Hadién 
Jóska és cigáiiyzenekarának zenéje. — 12.25:
Hírek. 12.35: A hangverseny folytatása. — 
1.00: Idöjelzi"'. időjárás- és vízállásjelentés. — 
2.30: Hírek, . ' liiu'.-erái ak. — 3.30: Mesedél- 
után 4.45: Időjelzés, időjárás- és vízállás- 
felettié*)  l iiek. — 5.1(1: f< l-r.iagyar nvclvoktn- 
tás. (I)r. Er íycv Józ. ef.i 5.40: Az Öperaház 
tagjaiból alakult zcmk. r hangversenye. Ve
zényel: Bitr Olló - 6.33: Mit üzen a rádió! 

7.30: Heti István ny. h. államtitkár felolva
sása: ..I li élmények messze északon' II. ..A 
Spitzbergák". — 8CÓ: Siklós Ferenc- előadása: 

A mozgóképszínházak feladnia. A külföldi és 
hazai bemutatók. \ címfelirat és a kísérő zene".

8.30: A középeurópai nemzetközi rnii:ior- 
r.seir.sorozatban tt berlini rádió adóállomás 
műsorának közvetítése. Átvitel Becsbe, Prá
gába, Varsóba és Budapestre. A Berlini Rádió 
Zenekar •hangversenye. Közreműködik: Szigeti , 
József tanár. 10.00: Időjelzés, hírek, idő- 
járásjelentés, iigelőversenyeredmények. Majd 
Bachmann jazz-bund a Dunripaloln-nag','szálló
ból.
5.50: PRÁGA: Xaeglc dr. egyetemi tanár né

metnyelvű előadása.
8- 30: BERLIN; Nemzctnközi hangverseny a

középeurópai miisoresere sbámára Szi
geti József közreműködésével.

8.45: NÁPOLY: A Tenlro Sas Carlo előadásá
nak közvetítése.

8.45: ROMA Masengni Az álarcok cimü »pe

0.15: FRANKFURT: Webet A hűvös vadász 
cimü operája. Gramofonlemezen.

9- 30: DAVENTRY: Az Ámor—Hindcinilh vonós
négyes hangversenye.

Időjárás. \ Meteorológiai Intézet hét 
főn az. időjárásról a következő prognózist 
telte közzé, Vri//<i.-é/>’ony/, szeles és hűvös 
idő várható, sokhelyütt csapadékkal.

— Általános helyesléssel találkozik Dréhr 
Imre terve a nyugdíjbiztosítás terhelnek 
megosztásáról. Dréhr Imre dr. népjóléti 
államtitkár legutóbb cikket irt a nyugdíj- 
bizlo'if.ís kérdéséről és ezzel kapcsolatosan 
rendkívül figyelemreméltó ötletet vetett fel. 
Dréhr államtitkár cikkében azt hangoz
tatja, hogy a nyugdijbizlositás terheit nem 
szabad kizárólag a mai generációra hárí
tani. hanem meg kelt osztani ezeket a ter
heket három egymásra következő generáció 
között cs az igy felszabaduló összeget hasz
na beruházásokra, a gazdasági élet fellen
dítésére lehel fordítani. Dréhr lnne nép
jóléti államtitkár terve széles körökben kel
lett visszhangot és általános az a vélemény, 
hogy ennek a tervnek a valőrauáltása for
dulópontot jelentene a magyar gazdasági 
életben. Dréhr Imre népjóléti államtitkár 
nagy koncepcióról tanúskodó terve méltó 
arra, hogy ugy a szakkörök, mint az illeté
kes kormánytényezők is konkrét megvita
tásába bocsátkozzanak. /A magyar társada
lom minden rétegében osztatlan elismeréssel 
és helyesléssel találkozik Dréhr Imre nép
jóléti államtitkár terve, amellyel a nyugdij- 
biztositás terheit a mai generáció Dáliáiról 
legalább részben le akarja venni.

— Halálozás. Kottái Endre negyedik elemi 
Iskolai tanuló vasárnap éjszaka elhunyt. Az 

elhunytban Bergcr Oszkár, a Pesti tözilfe 
nninkntórsn nevellflát gyászolja. Temetése 
szerdán délelőtt 11 órakor a rákoskeresztúri uj 
izraelita temető balotlasházábö) lesz.

Magyar Kir ilyi

Dsztáiysorsjáték 
íifómifói Kűrik, 

hogy mindazok, akik a pos
tán küldött sorsjegyek árát 
még nem egyenlítették ki, szí
veskedjenek a megtalált 
összegai azonnni megfi
zetni. mert a nyareműnv- 
lg6ny és minden más jog 
csak ugy biztosítható, ha a 
sorsjegyekára az előirt 30fillér 
költséggel együtt a Ft'IZÍS 
mi kiesycniittetatl.

Aki azonban bármely oknál 
fogva a sorsjegyeket nem 
akarja megtartani, KUldln 
azonnal uissza az illetékes 
helyre, meri a lőárusitóknak 
kart okoznait, ha azokat 
postafordultával nem kaplak 
olasza.

Húzás mar 
a híjö íisterj itezm i

— Embert fogott a vtujueaapda és megölte. 
Békéscsabáról jelenti tudósítónk. Nem minden
napi szerencsétlenség történt a békésmegyci 
Gyulavári községben. Mivel a vetésben nagyon 
elszaporodtak a varjuk és sok kárt okoztak, 
több fiatal gazda viwcsapdákkal vadászatot in
dított a kártékony madarak ellen. A szántóföl
deken több csapdát helyeztek cl, aztán fák 
mögé húzódva várták az eredményt. Egy fiatal 
gazdalegény, Vargha Dániel is felállított több 
ilyen csapdát, amelyek közül az egyik nem jól 
működött. Vnrgha odament, hogy kijavítsa. 
Babrálni kezdett a csapdával, miközben azt a 
lábai közé vette. Egyszerre a csapda két 
szárnya hirtelen összekattant és a szerencsétlen 
fiatalember lágyékát összecsípte. Vargha Dániel 
sikoltozva, jnjvcszékelve rogyott össze és a nagy 
fájdalomtól elveszítette az eszméletét Súlyos 
helyzetéből a társai szabadították ki és kór
házba szállitották, ott azonban nemsokára be
lehalt sérülésébe.

— Legurult egy harminc méter magas szik
iéről. Hétfőn délután a főváros közelében lévő 
•>z ördögrom cu’inla melletti hatalmas, har
minc méter magasságú szikla tetejéről játszás 
közben u mélységbe zuhant Pick 6 rété tizenegy 
éves bécsi tnnulóleányka, aki néhány nappal 
ezelőtt érkezett szüleivel Budapestre. A kisleány 
hozzátartozóival hétfőn délután kirándult a 
Sashegyrv és amikor cgv pillanatra felügyelet 
nélkül maradt, felmászott n magas szikla csú
csúra, ahol megbotlott, elvesztette az egyen
súlyt ér. a mélységbe zuhant. Scgélyklftlláséni 
a hozzátartozói szedtek fel n kisleányt, akit 
nyomban a Po/or-szanalóriumba szállitották. 
Az orvosok mcgállnpitolták, hogy Pick Grétc 
szerencsére csupán könnyebb természetű záró
dásokat és sérüléseket szenvedett.

— Halálozás. Vasárnap hosszú szenvedés
Után 70 éves korában elhunyt özv. Schenk Ru- 
dolfné, szül. Singer Cecília. Az elhunytban 
Salgó Iz.ó borkereskedő felesége édesanyját 
gyászolja. »

— A Reklám Elet legújabb száma IV. H. 
Wolftól, az európai hirü reklám-szakembertől 
hoz cikket arról. „Hogyan tehetjük kellemessé 
h vásárlást", Bortnyik Sándor a hirdetőoszlop 
tanulságairól is. Hallóig István a Nemzetközi 
Vásár Igazgatója a vásár kollektív és égvén! 
propagandájáról nyilatkozik. Kádai Pál, ’ dr. 
holdor Károly cikkei, továbbá Chrysler és 
(.rau>(otd-rM írott érdekes beszámoló egészíti 
l.i Balogh Sándor lapjának számát Előfizetési 
óra gésr évre 6 pengő. Kiadóhivatal: V , Bálvány- 
utca 12

— Kilenc halottja volt Póri™ húsvéti 
autóforgalmának. Párizsból jelentik: A hús
véti ünnepek alatt a forgalom növekedése 
folytán számos közlekedési baleset történt. 
Husvét első napján — az eddigi jelentések 
szerint — autószerencsétlenségek alkalmával 
8 ember éleiét veszteit, 23 pedig megsebe
sült. Anguleneben kerékpárverseny elkelmá- 
val egy motorkerékpáros a tribünbe a1 nézők 
közé zuhant. A nézők közül egy ember meg
halt, négy többé-kevésbé súlyosan megsebe
sült. A motorkerékpáros lábát törte.

—- Eltemették dr. Balázs Emil volt ítélőtáblái 
bírót. A rákoskeresztúri izr. temetőben vasár
nap délután temették el dr. Balázs Emil volt 
budapesti kir. Ítélőtáblái bírót, aki a napokban 
hirtelen elhunyt. A temetésen nagy számban je
lentek meg a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt íagjai, élükön Peidl Gyula. Peyer Károly, 
Malasits Géza és Esztergályos János országgyű
lési képviselőkkel. Dr. Weisz Miksa főrabbi 
meghaló beszéde után Pajor Rudolf, a Szociál
demokrata Párl, Halasits Géza nz Általános Fo
gyasztási Szövetkezet képviseletében búcsúz
tatta 'az elhunytat, aki az utóbbi években a 
szövetkezet főlisztviselője volt és dr. Bárd 
Imre :* szociáldemokrata jogászok szervezete 
nevében vett búcsút az elhunyttól.

— Két földbirtokos öngyilkossága. Dévává- 
nyáról jelentik: Dévaványín megdöbbenést 
keltő öngyilkosság történt Husvél-vasárnapján. 
Vas Ferenc 86 éves dévaványa! földbirtokost 
házának padlásán gerendára felakasztva, hol
tan találták meg. A földbirtokos azért lett ön
gyilkos mert gyermekei és unokái, akik között 
birtokát szétosztotta, a gazdálkodást nem az ő 
módszere szerint végezték. — Ugyancsak ön
gyilkosságot követett el Dévaványán Pap Lajos 
36 éves földbirtokos, akit hozzátartozói holtan 
találták meg házának padlásán ahol felakasz
totta magát. Pap Lajost az keserítette, el, hogv 
feleségén az utóbbi időben súlyos idegbetegség 
vett erőt.

— Leütöttek és kiraboltak egy detektívet. 
Kaszai István magyaróvári államrendőrségi 
detektív jelentést tett a főkapitányságon, 
hogy a tegnapról mára virradó éjszaka a 
Kerepesi-ut cs Hungária-körut sarkán több 
ismeretlen fiatalember megtámadta, akik kö
zül az egyik rövid szóváltás után hátulról 
ŰRT fejbevágta, hogy elvesztette az eszméle
tét. A kora hajnali órákban a járókelők ta
lállak rá vérbefagyva és amikor magához 
tért, megállapította, hogy egyes értéktárgyai 
hiányoznak. A detektívet a mentők a Rókus- 
kórházbn szállitották.

— Mgjelent a Magyar Zsidó Lexikon. Most 
hagyta el a sajtót n húsvéti könyvpiac, legna
gyobb szensAriója, a Magyar Zsidó Lexikon. 
Újvári Péter kitűnő szerkesztésében, előkelő 
munkatársak közreműködésével készült ez a 
hatalmas enciklopédikus munka, amely bevi
lágít az állandóan ébrentartott zsidó problémák 
legmélyére. A könyv mindenről beszámol, «mi 
a zsidósággal kapcsolatban bárkit is érdekelhet. 
A lexikonok természete szerint személyi és 
tárgyi cikkeket foglal magúban. Feltalálható 
benne a zsidókérdés egész komplexuma. A zsi
dók történelmi szereplése 1000 év óta Magyar
országon. A világháború, az októberi forrada
lom és a konszolidáció összes zsidó vonatko
zásai. A zsidóság szerepe a pénzgazdálkodás, 
az ipar, a kereskedelem és h mezőgazdaság te
rületén. A zsidók a művészetben, irodalomban 
és politikában, a különböző egyházak vallási 
életében. Tízezer név van a lexikonban a hitélet, 
tudomány, művészet és közgazdaság minden te
rületéről. Különösen erdekfeszitő a zsidók tör
ténelmi szerepének oknyomozó megvilágítása. 
Zsidó kamnragiröfok, középkori zsidó várurak, 
zsidó származású keresztény teológusok sze
repe Magyarországon. Sokezer élet regénye a 
történelmi igazság megvilágításában. Az. ’ 1072 
oldalas, félbőrkötéses inü ára 60 pengő. A kiadó
hivatal: Budapest. Rákóczi-ut 61.

— Akik télen szorgalmasan ...Svenska“ svéd 
fogyasztó habfürdőket használtak, ma karcsuan 
korzóznak. Használja ön isi Mindenütt kapható.

— A Hangya központ líszta ityercségc 
647.845. osztaléka 470.000 pengő.

..10kkJÖ-5»
samklal22-®®

Nő! csantszinü OivatdpO
pánttal, szép dísszel, francia

N01 lirapp pántpsclpj
wogyorúszinü dísszel, francia

Ml mpgyoró pántoscipő
gyikuiánzatu dísszel, börcombhmlt 

rokkal......................................

Női barna bagaria froítörclpb
elsőrangú átvarrotl talppal . « 9

NŐI barna trottörcIpO
drappsrinii kombinálással . . . . 21-

Április 5-én,

pénteken
Csak egy napig!

Postai megrendeléseket utánvéttel pontosan sadllltunk*
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— A Knrla felmentett egy 8 hónapra el
itéit Ügyvédet. A szerb megszálló csapatok
nak Pécsről történt kivonulása után Vass 
János dr. pécsi ügyvéd ellen nemzetgyalázáK 
és zsarolás elmén bűnvádi eljárás indult meg. 
Ennek során Vass János dr. t a pécsi tör
vényszék felmentő Ítélete után az Ítélőtábla 
8 hónapi fogházra ítélte el. Most tárgyalta 
ax ügyet a kir. Kúria Gsítein Sándor dr. 
védőbeszéde után Vass János dr.-t az ellene 
emelt vádak és azok következményei alól 
felmentette. Ar ítélet jogerős.

— Megfúrták a zirci Erzsébet-közkórhír 
Werthelm-szekrényét. Hétfőn délelőtt a buda
pesti főkapitányság bűnügyi osrtáJya értesítést 
kapott a zirci csendörségtől, amelyben közöl- 
lék, hogy ax ottani Erzsébet-közkőrház Wert- 
heim-sxekréngét ismeretlen tettesek megfúrták 
cs annak egész tartalmát, többezer pengő kész, 
pénzt elraboltak. A megkeresés szerint a csend- 
Őrség gyanúja két fiatalember ellen irányul, akik' 
n jelzett időben feltűnő sokat tartózkodtak a 
kórház közelében. A betörés óta azonban nyom
talanul eltűntek. A budapesti főkapitányság a 
nagyarányú kasszafurás ügyében széleskörű 
nyomozást indított.

Mit szeretnek
a férfiakban a nők?

A jó és elegáns öltözködést, amit 
László Sándor úriszabónál készített ru
hákkal lehet elérni. Ha kevés pénzért 
elegánsan akar ruházkodni, keresse fel 
László Sándor férfiszabóniesler kitűnő 
hírnevű férfiszabóüzletét, Rákóczi út 50, 
ahol saját műhelyében készít rendelésre 
mérték után, többszöri próbával, elegáns 
férfiöltönyöket háromféle árban, 80. 90 
és 100 pengőért a legdivatosabb finom 
szövetekből. Minden darab a cégfőnök 
irányítása és ellenőrzése mellett készül 
a legtökéletesebb kiállításban és a leg
divatosabb szabásban. Szövetmintákat 
és mértékvételhez utasítást vidékre bér
mentve küld. Felhívjuk t. olvasóink fi
gyelmét ezen harminc év óta fennálló 
cégre.

— Fűlifeleges ezentúl brillantínf használni és 
a hajat össze zsírozni, mert egy uj változata » 
..Fekctefcjü Shampoonnak". ar u. n. Extra — 
feketefejü — Shampoon került forgalomba, 
melyhez egy kis csomag tükörhaj fénypor van 
ingyen mellékelve. Ha a Shampoonnal meg 
mossuk a fejünket cs utána eme kis csomag 
hajfénypor oldalával a hajat megnedvesitjfik. 
olyan fénye lesz a hajnak, mintha zsiradékkal 
kentük volna be.

— Felhívás. Felkérjük azon volt oaztályos- 
társainkaf, kik IMI. évben a Budapest székéé- 
főváros VI. kér. községi felső kereskedelmi 
iskolában érettségiztek, hogy a közeli 25 érow 
találkozó megbeszélése céljából címüket velünk 
közöljék. Menczel János, Andrássy-ut 7., Deve- 
cseri Emil, Tükör-utca 3., Wohlst'ein Leó, Sem- 
melweis-utca 4.

— Felső-Olaszorsrág. A Ltovd Útikönyvek 
sorozatában most jelent meg, ar első magyar
nyelvű részletes útikönyv Fe|.*ö-OlaszországróL  
közel 500 oldalon, 200-núf több gyönyörű kép
pel. 12 remek, mélynyomást! mümellékleltel és 
12 elsőrendű térképpel. A pompás, zöld vá
szonba kötött könyv bőven és -pontosan is
merteti FclsŐ-Olaszország csodás városait, 
nagyszerű fürdőhelyeit és remek hegyvidékét, 
valamint művészet- és irodalomtörténetét. El- 
sőreirdü szálloda- és penziónévsor, helységnév
tár és kis olasz szótár egészíti ki a kötetet, 
amely igy nélkülözhetetlen utitársa ar Olasz
országba utazó magyar közönségnek.

— Ae Urlkdny—Zsllvülgyl Magyac Kőszén- 
bánya Rész vény társ.-r-ág igazgatósága az ezávi 
április II-éré összehívott közgyűlésnek az 1928. 
évre, részvényenként tiz pengő osztalék kifize
tését fogja javasolni.

Férti fekete félcipő 
kitűnő tartós ....

Férfi barna diralfélclpo m gp
az egész cipő kézimunka „ ( 9 . ■”*

Gyermek barna tllzOscIpO 
könnyű varrott . . • .
szám 18—22 23—26  27—36  31—35 
Pengő 6.80 “ 10.90 Tö,— ' 18 ö0

Gyermek barna pántos cipő, varrott
Mim M—M 26—30 31—38 
P.ngO lt.00 16,5(1 ~ 17.50

TTecasUSK^
1 méter ( 
nyers - 

tisztasclyemból _ 
bármely szinben

-20-80
23-50

18.5(1

selyem
i8elyembÖl 80 cm, széles Jt
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aki feiszavei tanait rá
fflegfow egy szoHialttasgazdaa. “

Pápa, április 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Halálos 

kimenetelű családi dráma történt a Pápa 
mellett fekvő Szakácsi községben.

Horváth Sándor tekintélyes szakácsi 
gazda, aki különváltan élt első feleségétől 
idegen asszonyt hozott a gazdaságba. Szom
baton Horváth, aki az utóbbi időben ivás- 
ra adta magát, ittasan érkezett haza. Lányá
val találta szembe magát, aki szemre
hányást tett apjának. Horváth ezen éktelen 
dühbe gurult, kirohant az udvarra, ahol

fejszét ragadott fel és ezzel támadt 
lányára.

A lány sikoltozásaira figyelmes lett Horváth 
egyik szolgája, berohant a szobába és Hor

Tízévi barátságáért 8000 pengő 
végkielégítést és negyvenezer 

pengő kártérítést követel volt ba
rátja örököseitől egy pesti leány

Jellegzetesen nagyvárosi és kissé még kü
lön pesti is a történet, amely a budapesti 
bíróságokat a napokban foglalkoztatta. Tíz 
éven át clt barátságban K. Adolf budapesti 
gyári vezérigazgató barátnőjével, P. Máriét' 
fával. A leány a hosszú idő alatt nagyúri éle
tet élt. A vezérigazgató mindennel ellátta. 

BEFEJEZŐDÖTT
AZ EZERÉ® M0¥ PÖR
italt igazsága

Most jelent meg a

Kiváló tudósok, előkelő papok, jeles 
írók közreműködésével szerkesztette:

lavAui péter

Korunk műve
A zsidűkfirdas felles 

eneikiODfidiíla 
ötezernél wub fogalmi szakaszban

Ara 60 pengő

Kapható 6 pengős havi részletre is.

Magvar zsidű Lexikon
Kiadöiiiuataia, Budapest, uhu űi ei.

váthot meg akarta fékezni. A gazdát ez még 
nagyobb méreggel töltötte el és szinte önkí
vületig felhevült állapotában most már a le
génnyel fordult szembe. A szolga az istállóba 
menekült, Horváth utána rohant és a fej
szével döngetni kezdte az istálló ajtaját, 
amelyet a szolga bereteszelt maga után.

Horváth feltörte az ajtót, a következő 
pillanatban a fejszével a legény felé 
sújtott, aki azonban kikerülte a csapást, 

ráugrott a gazdára és megfojtotta.

Tette után önként jelentkezett a csendör- 
ségen. ahol a gyilkos legényt őrizetbe vet
ték és nz ügvhcn a nyomozást megindítot
ták.

ruházta, autót tartott számára és havonta 
nagy összeget bocsátott rendelkezésére. A le
ány az év egv részét világfürdőkön töltötte 
és együtt is sok hosszú külföldi utat tettek 
nieg. A barátság 1927-ig tartott s akkor a 
vezérigazgató igy szólt barátnőjéhez:

— Ne haragudjék Marietta, de ssakita-

r

i

K. Adolf nem volt hálátlan, még ott hely
ben közölte barátnőjével, hogy gondoskodni 
kíván jövőjéről és a szakításért

8000 pengőt ad neki végkielégítésként.
A leány beleegyezett a válásba, de később, 
amikor a végkielégítés egy részét megkapta, 

további 40.000 pengő kártérítést te kö
vetelt.

Az ügy perre került », a törvényszéken Csip- 
kay Emil tanácselnök tárgyalta a keresetet.

A vezérigazgató hevesen védekezett az el
hagyott barátnő keresete ellen, aki csábítás
sal vádolta volt barátját. Mielőtt azonban 
itéltre került volna a sor, a vezérigazgató 
meghalt.

P. Mariette ekkor az örökösök ellen for
dult,

akik szintén nem akarták akceptálni követe
lését. Végül is a törvényszék elutasította a 
leányt — keresetével. Indokolásában a tör
vényszék megállapította, hogy az év nagyré
szét barátjával külföldön töltötte, együtt lak
tak, benső szerelmi viszony volt közöttük, 
már pedig

a házasságon kívüli viszony esetén a nő 
kártérítési igénye megszűnik,

mert nyilvánvalóan megbocsátotta az oko
zott sérelmet. Erkölcsi kártérítésre csak lisz- 
tességes leánynak lehet igénye, már pedig

nem tekinthető tisztességesnek az a nő, 
aki tiz évig folytatott a jóerköksökbe 

ütköző háza-súgon kívüli viszonyt.
Az ítéletet P. Marietta megfelebbezte n 

Táblához, amely elrendelte a bizonyítást an
nak megállapítására, lett-e a vezérigazgató 
ígéretet a végkielégítés megfizetésére s ha 
igen, mennyit fizetett ebből meg. A bizonyí
tás lefolytatásával a Tábla a törvényszéke' 
bízta meg.

A selyemlényiizésíadó-reíonnja 
teljes bizonytalanságot teremtett 

a kereskedelemben
A hivatalos lap márcuis 24-ikí számában 

szinte észrevétlenül jelent meg a pénzügyi kor
mány egy nagyfontosságu rendeleté, mely 
árról intézkedik, hogy április hó 1-től kezdve 
a selyem és selyemből készült iparcikkek fény
űzési adóját az eddigi gyakorlattal ellentétben 
nem a közvetlen eladónak, hanem uz előállí
tónak, illetve a: importőrnek a vámnál 
lerónia. T’i: a rendelet a selyemclkkékrc 
natkozólag 

élelbelépteti a fázis-adózást, 
amely régóta hangoztatott kívánsága volt

kell 
vo-

amelv régóta hangoztatott kívánsága volt hz 
érdekeltségnek. A reform ennek ellenére pél
dátlan izgalmai idézett elő a kereskedelem 
körében, mert a rendelet olyan átmeneti intéz
kedéseket tartalmaz, melyek alkalmasak arra, 

I hogy
a frnyüzéel adózás terén teljes káoszt és 

jogbizonytalanságot teremtsenek.
A rendelet sérelme*  intézkedése tárgyában 

az Országos Kereskedő és Iparos Szövetség 
vasárnap délelőtt népes értekezletet tartott, 
melyen a felszólalók megállapították, hogy a 
rendeletnek az az intézkedése, mely az érde
kelteket arra kötelezi, hogy raktárukon levő 

készleteiket nyolc napon belül leltározzák 
s ii leltár szerint kiróható fényüzé.si adót egy 
összegben fizessék le, gyakorlatilag teljesen 
kercsztülviheletlen volt, mert u húsvéti hét fo
lyamán lezajlott fokozottabb forgalom mellett 
erre kellő idő nem állott rendelkezésükre.

Súlyos sérelem gyanánt állapitolta meg az 
értekezlet azt is, hogy a rendelet a nyolc pen- 

fény űzési
értekezlet azt is, hogy « ■■ ■■

értékhatáron alul levő árukat is 
adóval sújtotta, s igy 

visszaható erővel olyan cikkeket 
főtt meg, 

amelyek eddig adómentesek voltak.
Az értekezlet elhatározta, hogy a

adózta-

sérelmek 
orvoslása, a leltározási határidő meghosszab
bítása, továbbá a készletek becslése tekinteté
ben már kilátásba helyezeti módosítások ke
resztülvitele érdekében sürgős beadvánnyal for
dul a pénzügyi kormányhoz, s annak eredmé 
nyéhez képest terjeszti elő további javaslatait 
az április hó 1-én megtartandó folytatólagos 
értekezleten.

— Súlyos baleset • Budapest—dombóvári 
személyvonalon. Tegnap délelőtt a Dombó
vár—Budapest 10.011. számú személyvonat 
Nagytétény és Diósd között hirtelen ketté
szakadt. A modern Westinghouse-fékek ak
cióba léptek, úgyhogy a terhének egyrészt- 
töl megszabadult személyvonat néhány mé
ternyi gördülés után hirtelen, zökkenéssze- 
rüen megállt. A fékezés következtében a ko
csiban ülő utasok valamennyien egymásra 
zuhanlak, az utazókosarak egyrésze kimoz
dult helyéből és egész sereg kisebb-nagyobb 
sebesülés történt. Legsúlyosabb volt Schuller 
Ernő és Frank János kereskedők, továbbá 
András János sérülése Mindhárman súlyos 
természetű agyrázkódást cs zuződásokat 
szenvedtek. Az elízakudt személyvonatot 
nemsokára összekapcsolták és amikor a vo
nat befutott Budapestre, a Keleti pályaud
varról a mentők a szerencsétlenül járt há- 
ro műtőst a Rókus-kórházba szállították.

— Falbontó betörőket fogott a rendőr
őrszem. Tegnap, a késő éjszakai órákban a 
Vilmos császár-utón szolgálatot teljesítő 
rendőrőrszem arra lett figyelmes, hogy a VII- 
mos császár-ut 37. számú házban lévő Salgó 
Imre műszaki kereskedés ablakán keresztül

a lön ti rajz szerinti

VÖI KÖPENYEK
mgolos mintázatú kelmékből, divatos színekben

p a

Női ruhák és kimonók
divatos színtartó mosókelmékből

Calvin-tér 7
Az április 4-ig beérkező vidék' rendeléseket 

még a fenti árakon szállítjuk.

fény sugárzik az utcára. Óvatosan megköze
lítette az üzletet és meglepetten látta, hogy, 
az irodahelyiségben két fiatalember a sarok
ban felállított Wcrthcim-kasszát feszegeti. 
Revolvert rántva behatolt az irodába, ahol 
a két fiatalembert, névszerint Reszeli Ferenc 
és Majek Ferenc, kőmüvcslegénycket cliogta, 
megkötözte és bekísérte a főkapitányságra.

— Rendőrkard és balta párbaja a Vadász- 
ufcálian. Hétfőn délután a Vadász-utca <’>. számú 
ház előtt Károly János kocsis ilias állapotban 
összeveszett és dulakodni kezdeti egy barátjá
val. A lármára rendőr került elő. mire Károly 
barátja elszaladt, a kocsis azonban szembefor
dult a rendőrrel és baltával támadt rá. A ren
dőr szorongatott helyzetében kardot rántott és 
kiparirozta az ütést. Károly azonban újra ra- 
támadt, mire a rendőr kénytelen volt kardját 
használni és a garázda kocsis kezét megsebesí
tette. Ezután autón a Rókus kórházba vitte, 
ahol a sebesültet bekötöztek, majd előállította 
a fökapilánvságra Károly Jánost őrizetbe vet
ték.

— A Magyar Cionista Szövetség Országos 
konferenciája. Husvét vasárnapján és hétfőjén 
tartotta meg a Magyar Cionista Szövetség ez- 
é.vi országos értekezletét, melyen százhúsz ki
küldött vett részt. A megnyitó ülés vasárnap 
délelőtt nyilvános ünnepi matiné keretében 
folyt le a Zeneművészeti Főiskola zsúfolásig 
megtelt dísztermében.

IK—1'3
Frankfurti 

Tavaszi vásár
1929 április ll-lől 17 lg

Telíti, bútor, hitit- 4*  konjliaesiköiök. ripő-. 
bőr-. dlumű- iátékrirú és iparmű*fizeti  áruk 
vására.

1929 április 13 lói 17 lg
..Nemzetközt élelmiszerklálltt.-O' és „Moderu 
Irodai gépek klállitÜM."

1929 április 13-tól 20-ig
„A legújabb építkezés niódsierehirk kiállltáM" 
„Az Idogentorgolnm-, közlekedő.- és túrfota-

30 százalékos menetdíjkedvezmény
ar ÖMres magyarom ni vasút.'ű.'onuüokról Frank
furt a/M.-bíi és viaszi. Ingyenes be- és átutalási 
vízumok.
Felvilógosításl. prospektusokat. vWrlgazoMnjrnk 
eladásál a vá«ár tb. képylvláje: Sexéi Gyula Bu
dapest, VII, Rákóczi út 3Í. Tel.: J. 418-10. közvetít.
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Mária királynő zenés panto
mim} a Budapesten - Bethlen 

grófnő színmüve Bukarestben
Nascu Traían román színház: ember közvetítette az érdekes 
színházi „cserét11 — Klebelsberg kultuszminiszter több 

román vendégszereplés ügyében tárgyalt
A kolozsvári magyar szinlársulnt buda

pesti vendégszereplése már lezajlott, azon
ban az erdélyi hirek szeriül akaratlanul is 
egy olyan nagyjelentőségű és rendkívül érdé 
kés .színházi kapcsolat létesítésére adott ul 
kálinál, amelyről eddig a legnagyobb Htok
ban tárgyallak és amelyet a Hétfői Napló 
jelenthet elsőnek.

A kolozsvári magyar színház társulatát hu 
dapesti útjára elkísérte Nascu Traián, a ko
lozsvári magvar színház román titkára is. 
aki a budapesti , román követség Utján 
audcnciát eszközöl! ki Bethlen István gróf 
miniszterelnöktől. Nascu Traián erdélyi 
hírek szerint kifejletté a miniszterelnök 
előtt, hogy

előkelő román művészi köröktől felhatal
mazása van arra, hogy a magyar-román 
művészeti külrsönílsség felvételére a 

kezdeményező lépést megtegye. 
Nascu Traián kifejtette a miniszterelnök 
előtt.hogy tulajdonképpen ez volt pesti ut
jának célja.

Bethlen miniszlerelnök szívesen fog.-idla 
Nascu! és kijelentette, hogy nem tud arról, 
hogy ennek magyar részről bármilyen aka
dálya lenne. A magyar hatóságok egyáltalá
ban nem leszhck kivételt a román művé
szekkel és ha ebben u kérdésben valami 
akadály felmerülhet, ez csak román hatásá
gak részéről állhat fenn. A miniszterelnök 
kijelentette, hogy többször említették előtte 

azokat n megmagyarázhatatlan nehéz
ségeket. amelyekkel a román követsé
gek s alás/inüen felsőbb utasításra meg
akadályozni Igyekeztek a magyar művé-

Klebelsberg 
utasította a 

barátságos 
az a terv,

Pénteken: Molnár Ferene-ciklus III.

Minden este

Hiúiéi a-e&press
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Vigszinház

ffliiös Mzíóiéh

A Rasputin 
házi főpróbáján

Csorlos meséje a cárcvicsnek
Xcli-'z l.ibot fiicgi"vók, arnnydrapt'riiik jeizik 

a Cnr'kojc. Srolyó, a c.ii | alotáj.ieak fogadótér
inél. \ hátiérben túl-zik ti cár dolgozószobája . 
A cár paloláj:;! an vagyunk. tOlR-ol mutal a nap 
tár. A (órciii x :i szomszéd szobában vergődik 
súlyos betegségében, elől pedig az udvar szövi 
intrikáit és terveit a véres háború folytatására.

Innen indul el a Rasputin. Barabás Lóránt. 
Laczkó Géza és C.«or*es  Gyula költői drámája, 
amelynek egyik házi főpróbáján jegyeztük le a 
következőkéi:

l't,'pulint. akit a cár tan.c sadói bcfolvá 
engedve, visszakiildi sribériai laliijába, most ti
tokban újra si.'sxaiendcilék az udvarhoz, meri 
:i cár és < árué, akik minden külső dekórumok: 
és méltóságuk ellenére csak szülői szivükre báli-: 
galn-.k. llaspulinban l .ljnk fiuk in. gmcntőjél j 
'Irhát nz. udvar vegyes érzelmekkel várja vissza 
Rasputin!. a titokzatos életű szibériai kuruzsló!. 
Egve .k féltik állásukéi, mások a tárizmusl, de 
mindnyájan a háborút Rasputin ugyanis a béh 
embere M.ii szén--ekednek is az udvar urai, 
akik revolver golyóval akarják fogadni Rnspu- 
tint, n cár (ión a- orvosát Itt van Juszupov her
ceg, Dimiliij nagyherceg, a fekete herceg és Ta-

mara hercegnő. ;j csodaszép kaukázusi hercegnő, 
aki Vladikovszknjnból, n Terek fnlvő nirliől jött 
a pótervuri palotába (Fókés Anna izzó lobo- 
gém alakítóra élmény lesz.)

De int jön Ra?pulin. hosszú sötét haja homlu 
kara cs tarkójába lóg. szakálla clvadultan kére 
tori szuggesztiv. titokzatos szemét (Csortos). A 
<..r . s , árne egyedül maradnak vele, amikor 
betolják kis ágycskájábnn a nagybeteg rá- 
tevicsot. Rasputin most rgv izgalmasan gyönyörű 
lelenc Iben .'Ziiggesztív hatású meséjével magá
hoz tenii a kis herceget, akinek ételéről már le
mondottak az összes onosok és -akinek már 
semmilyen mese nem letsre.lt cs aki már semmi
lyen játékkal nem játszott.

Ahogy Csortos az ágv mcllíé térdel és ahogy 
beszelni kezd: nz utóbbi evek színészi teljesít', 
ményének legnagyobb bravúrja ' -

- . és megindultak a na/.j jégtáblák a Je-
rásszei folyón és iisztak-usz/ak. amig cl nem me
rítitek a ftlcdés végtelen nagy tengerében . .

Igv végződik az első felvonás.

lesi:

* A Filmkui-lr, Lajta Andor fllnuuiheszeli és 
tudományos íolyóirntának húsvéti száma mos! 
jelent meg érdekes és változatos tartalommal. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal, Budapest, VII.. 
I'.rzschct-kőrut 30

szék romániai, illetőleg erdélyi szerep
lését.

A miniszterelnök különben 
Kuno gróf kultuszminiszterhez 
román színházi embert és a 
megbeszélések során kialakult
hogy a budapesti opera vendégszereplésre 
hívja meg Tolescut. a bukaresti opera hí
res basszistáját és Jan fíohescut, a kolozs
vári opera karnagyát. Ugyancsak előkészí
tenék a bukaresti filharmonikusok pesti 
vendégszereplését is.

Erdélyből érkezett hirek szerint Nascu 
Tróján felkereste gróf Bethlen Margitot is, 
akinek a Vigszinház most készül Szürke 
ruha színmüvére és akinek ugyanezt a darab
ját Olaszországban már nagy sikerrel előad
ták.

Nascu vállnlkozozolt ti darab román for- 
ditá'ára, egyben lekötötte a Szürke ruhát 

egy bukaresti színház számára is.
Ugyanakkor felkérte a grófnőt arra, hogy in
terveniáljon abban az irányban, hogy vala
melyik

budapesti .színpadon előadják Mária ro
mán királynőnek zenés pantomimjét.

Bethlen Margit grófnő a legnagyobb öröm
mel vállalkozott a rokonszenves közvetítésre, 
igy remény van arra, hogy a közel jövőben 
Mária román királynénak Budapesten, Beth
len grófnenak pedig Bukarestben lesz a pre
mierje. Annyi bizonyos, hogy a költői lelkű 
királynő és a kegyelmes szinmüirónő sokkal 
sikeresebben fogják előmozdítani n magyar 
román kullurcscrét. mint az eddigi kísérletek.

"paradoxon talán, de úgy van, hogy a 
* Royal Orfeum minden műsorára rádup
láz. A multhónapi Baker-attrakció után 
egész sereg külföldi artista-slágert szerződ
tetett cs illesztett áprilisi műsorába. Sor
rendben: az Atlantié Boys, ragyogó levegő- 
gimnasztikusok, Albert Ganbier-ct Xénia cso
dás artista táncospár, Scheldon, az utóbbi 
idők egyik legügyesebb és leghumorosabb 
bűvésze. Azután itt van a tizenötévcs Ty- 
rána, a gyönyörű és elragadó spanyol tán
cosnő, a Wolsky-companie, a kitűnő zene
humoristák, Perezoff’s. akik joggal számít
hatnak a világ legelső zsonglőrjei címére. 
Mindezekre felteszi a koronát Chartán Ma- 
rioncttf-szlnháza, akik több számból álló 
kacagtatóan humoros játékukkal szórakoz- 

közönséget. A színházi részben Fa- 
“ " aratott sikert a

Somos Erzsi, 
József. Bellák

tátják n 
rágó Sándor Barcarollája 
kedves Sugár Flóri. 
Hajmá&sy Miklós. Rnlkó _ 
Miklós és Perényi József közreműködésé
vel. Dénes Oszkár egy Weiner-slágert éne
kel a Perzsa-vásár dallamára. Az áprilisi 
műsor a hétfő esti bemutatón nagy sikert 
aratott.
A : Uj Színház megkezdte fírődg Sándor: 
** Lyon Lea cimü színmüvének előkészítését. 

•4: Uj Színház kővetkező újdonságának bemu
tatója április 1f)-én lesz. A főszerepeket Gerő 
Erzsi, Simon Marosa Harsányi Rezső, Lengyel 
Vilmos és Keleti László játszók. .4 Lyon Lea 
április 10 e után felváltva fog szinrekerülő a 
mp^t i^teH hájakat vonzó Vnkablakkal.

Pamien mi
VI.. P a u 1 a y Ede -utca 3 5 

Telefon: 088-09

A salson lejjebb m&taora. 

Olly Korini 
Lenke és Mustafa 

Sisters Grass 
Ly Corelly 

Aimée Sérvéé 
La Haryta y Enrlque

f£cdd reggel kezdődnek a próbák Be ke ff y 
László, Harmat h Imre és Nesz mély 

Béla „Aranypáva" című operettjéből a Vá
rosi Színházban. Az Aranypáva a legnehe
zebb rendezői feladatot megkívánó darab, 
amely uz utóbbi időkben színházba került. 
Maga az operett nem más, mint a beszélő 
fám paródiája és igy a film pergesének 
gyors ütemére kell a színpadi képeknek is 
változniuk. .1 darabol L.ránth Vilmos ren
dezi és Zilahy Irén, Szokolay Olly, (aki ez 
alkalomra a Városi Színházhoz szerződik) 
Rátkay Marton és Rótt Ferenc fogják jót 
szani. Az Aranypáva bemutatóját április 
19-re tervezik.
A Belvárosi Színház Verheutt vígjátékul hozta 

ki húsvéti újdonságul Stella Adorján szel
lemes átdolgozásában. Ar igénytelenségében 
rendkívül mulatságos vígjáték ’ sikere Makog 
Margit asszony érdeme, aki a: alakit ómüvesze- 
tém k káprázatos skáláját szólaltatta meg. Delhi, 
Gázon, Székely Gizi és a rendező Rákosi Pil 
segítségével végre eljött a váruavnrt siker. Itt 
említjük mer/, hogy Makiig Margit péntektől 
kezdve a \ Igszínházban reprizre kerülő „Ör
dög" előadásain fog résztvenni. Azokon a napo
kon, amikor Vokny Margit a Vígszínházban jrit- 
f:tk. szerepét a Póriéból visszatért fiatal, kitűnő 
színésznő, Benedek Margit fogja játszani, 
flórom kis operát mutatott be c héten a Vá- 
.. . részint Folhif János, részint
Kristóf Karoly és Faragó Sándor átiiltetéeében. 
t három egyfrlvonáeos teljes sikert aratót!, a 
Jolanthában különösen Szedő Miklóst, a Ka
tona történetében egy eredeti tánc koreogra- 

Förster Magdát tapsolta a közönség.
JM gtörtént- a: első szerződés, melyet a jövő

* szezonra kötöttek. .4 Magyar Színház láoj.ü 
sorába szerződtet le Peti Sándor/, az Andrássy 
úti Szinhá: kitűnő komikusát. Ellenőrizhetetlen 
hírek szerint megtörtént a béke Somlay és a 
Vigszinház közöli, amenyiben Somlay a jövő 
évi szerződését a Vigszinházho: aláírta. • 
fjgy lát szik. I.or/y színházaink legnagyobb 
Y része egész nyáron já/szaní akar. - leg

alább erre vall az a fény, hogy úgy szólván ki
vétel nélkül minden szinhá: 'nyári' darabokra 
folytat szerződési tárgyalást. A hírek szerint 
a: Uj Szinhá: is nyitva marad nyáron é.s Far
kas Imre „Lelki Klinika" cimü operettjét fogja 
játszani. Ez a htr azért érdekes különösen, mert 
Iarl.c.3 Imre a darabját nem engedi ál a: Uj

láz AiMrássy-utl Színház vezeti

CORV8N ÁRUHÁZ

Keddtől, április 2-ától szom
batig, április 6-ig, áruházunk 
teaszalonjában (II. emelet) 
minden délután 4 órakor

• •

Tizennégy nap előtt tartott 
divatrevüink iránt oly nagy 
volt az érdeklődés, hogy 
legújabb kabátjainkat és 
ruháinkat csupán vevőink 
kis részének mutathattuk 
be. — Elhatároztuk tehát, 
hogy a revüt e hét minden 

napján megismételjük.

Kérjük, gondoskodjon ide
jében jegyekről (melynek 
1.50 pengő árában a teljes 
uzsonna is benníoglaltatik), 
minthogy naponta csak 300 
látogatót tudunk elhelyezni.

Jegyelí elővételben 
áruházunk minden 

pénztáránál kaphatók.

S-inl{ü: számára, ,haner:{.ezt, mint a színház 
hyóri bérlője adatja elő. E szerint a méllSsógos 
színműíróból im igazgató lesz.
E aragó Jcnő-Harmalh Imre cs Ábrahám Pút 

"• uj operettet irtok, amelyet saját rezsijük
ben fognak szinrehozni. Ebből a célból tárgya
lások indultak meg a Fővárosi Opcrettszinház- 
zcd, amelyet darabjuk előadására a nyári hóna
pokra már ki is béreltek.

A Vígszínháznál ugylátszik rájöttek arra a 
‘ rég elfelejtett igazságra, hogy u pesti szín
házi elet felfrissítésére legalkalmasabb a vidék. 
Roboz cs Jób Dániel igazgatók elhatározták, 
hogy végigjárják az ötszög összes jobb vidéki 
társulatait ét alkalmas színészeket keresnek a 
Vígszínház együttese számára. Ma a Vigszinház 
kél igazgatója Szegedre utazott, hogy a szegedi 
szint inarzenálból is kiválogassák azokat a szí
vé.--.eket, akik kiegészíteni tudnák a Vigszinház 
eoyültesct.

l

Cbarton
Srtelie
Színhaza
Fmzors
világ legelső zsonglőrjei, „Egy 

x*--------  *'  ' ' r‘ eímíi
a _______  ....„..„.M.,..,
őrült ójszaKa a Maximban*  

szkocjsben 
és a telje j viligvárosi varieté műsor 

ltoiiai 
orrúmban 
Kezdete: 8 órakor Tel. J. 421-ös

letsre.lt
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Szupéesárdás
farkas IMRE Városi Színház

jyiákszerclcni a cinre a Király Színház 
U szombati újdonságának, amely egyben 
a tavasz legnagyobb színházi sikerét is je
lenti. Ennél kedvesebb, humorosabb is ta- 
vasziasabb operettet (ugy előadásban, mint 
tartalomban) alig hittünk még magyar 
színpadon. Mindenekelőtt Tihanyt Vilmos 
főrendező kezét kell megszorítanunk, aki a 
Diákszerelem képeinek sorát művészi egy
ségbe öntötte és Szilágyi Lászlót kell meg
dicsérnünk, aki ötletesen, de sohasem bán
tóan hangszerelte át az amerikai diákéletet, 
— pestire, Gaál Franci — a legjobb operett
primadonna, a legjobb dizözők közül való.' 
Ahogy egy dalát előadja, ez már a darab 
sikerét jelenti. Vadig Ilona finom graciőz 
játékával (lesoványodva) a régi nagy prima
donnákra emlékeztei és a három szubrelt, 
Hitler Irén. Orosz Vilma és Bársony Rózsi 
ti magyar édcsbor, a francia pezsgő, uz an
gol visky lelgpompásabb keveréke a kitűnő 
rendező mixer konyhájából. De a férfiak’! 
Sziklai József és Dénes Oszkár a régiformá
jukban, Kertész Dezső, Berczg Géza és né
hány kitűnő fiatalember Rippl Rónai 
Ggörgy, Feleky Kamill az operett frontjának 
vezető harcosai. Rózsahegyi Kálmán remekbe 
formálta a tanár figuráját
fJerczeg Géza és Katscher Rudolf 

„fíivlcra-express“-e az elmaradt főpróba 
állomásának kikerülésével pontosan befutott 
a Fővárosi Operettszinház színpadára. Be
futott és uj hangot és uj szint hozott a szín
padra: a Kék vonat utasainak eleganciáját, 
mondáin szellemét, finom ötleteit — és 
európai nívóját. Többet tahin nem is kell 
mondani erről az operettről, amely víg
játék módjára szórakoztatja a nézőközönsé
get és amelynek zeneszdmai csak egy-egg 
csillogó ékszere a remekbe készült partitú
rának. Pedig Erzsi halad az operett tnlmd- 
csolásúnak élén, karöltve a szinház kitilnö 
Fejes-évei és Szokolay-ával. Halniay Tibor 
redivivájában sok örömet találtunk, de a 
bonvivánná vedlett Fekete Fát visszatérését 
is melegen fogadták a premieren. Szabolcs 
Ernő főrendező mesteri kezére vall a töké
letes előadás. Itt kell megemlítenünk, hogy 
hétfő estére Halmay Tibornak uj betétszá
mot irtok a szerzők és a harmadik felvonás 
fináléját is egy meglepő uj trükkel gazda
gították.

Nyílt színpadon elájult 
a Fővárosi Operettszinház 
legfiatalabb primadonnája

-TI—' f
Eggert Márta a Verebély lány husvét délutáni előadásán 
éneklése közben rosszul lett, ugy hogy az előadást pár 

percnyi megszakítással lehetett csak folytatni
Husvét vasárnapjának délutánján zsufu 

lásig megtelt a Fővárosi Operettszinház né
zőtéré. .1: utolsó Vercbély-lányt-t játszom tik, 
amely már a századik előadást maga mö
gött hagyva, változatlan érdeklődés mellett 
kerül színre délutánonként. A harmadik fel
vonásban jön a színpadra a színház Icgiia- 
talabb primadonnája, a tizenhat éves Eg
gert Márta, aki egy-egy pompásan énekelt 
dalával minden alkalommal nagy sikert 
arat. A fiatal színésznő most is hozzákez
dett a „Béni bácsi’4 cimü dalának éneklé
sébe. A zsúfolt nézőtér közönsége

megrémülve vette észre, hogy a fiatal 
színésznő az éneklést hirtelen abba
hagyva, fejéhez kap és hótratántnrodik.

' Strogoff— Mosfoukine
A Fórum, Palace és Railius filmszínháza mű

során most újra vászonra keríti Jules Verne 
világhírű és feledhetetlen drámai remekművé
nek ragyogó hőse: Strogoff Mihály. Három 
generáció élvezte már regényben ennek a ka
landos életű orosz testőrtisztnek lobogó fan
táziával megírt történetét és az öt kontinens 
minden sarkában szívesen és örömmel üdvö
zölték, amikor a zseniális rendező filmre vitte , 
a hazájáért és uralkodójáért majdnem az ele. 
tét áldozó testőrtiszt alakjel. .4s orosz hőmesők: 
a szörnyű ázsiai prelirek minden borzalma meg
elevenedik a vásznon, annak az útnak renge
teg szenvedésén keresztül, amely Moszkvától 
Irkucktg elkísérte Strogoff Mihályt. .4 cári pa
lota kapujától, ahonnan kilép, hogy a rábízott 
parancsot rendeltetési helyére juttassa. 1 eresz
től a vad hordók poklán, a testi és lel fii .meg-

Egv pillanatig azt hitték, hogy ez szerepé
hez tartozik, de amikor partnere, Déry Hugó 

a hátratántorodó színésznő! esésében el
kapta és kivitte a színpadról.

észrevették, hogy nem játékról, hanem való
ságról van szó. A közönség felállt helyéről 
és a zenekarhoz rohant és tűntető tapssal 
akarta enyhíteni a fiatal színésznő kellemet
len incidensét. A közönség rövidesen meg
nyugodva vette tudomásul, hogy Eggert 
Mártának múló rosszuilétén kívül semmi 
különösebb baja nincs, mert néhány perc 
múlva múlva, habár sápadtan, megjelent a 
színpadon és újra elénekelte a be nem feje
zett dalát, amelyet most is tüntető szeretet
tel fogadott az Operettszinház közönsége.

próbültatások egész tengerén, amíg révbe ér. 
Megvakiivf’. megrokkanva, agyongyötörve és 
összetörve - de elérkezik az állomásra ahová 
megérkeznie kellett.

.1 Palace.. Raditis és l óriim filmszínházak, 
amelyek most újból a pesti publikum elé hoz
zák a Strogoff Mihályt, azért is jót végzik dol
gukat, mert hiszen újból találkozhatunk régi 
kedves ismerősünkkel, a filmvászon koroná
zatlan fejedelmével: Iván Mosjoukinnal. A dél- 
c,y f lmhonuiván, aki sok jrcsti bal;fis nyugta
lan álmának hőse, talán ebben a szerepében 
adja művészt pályafutásának legjavát. .4: izzó 
félfins.'áff, a l.ití'rő drámai szenvedés, a meleg, 
hangulatos Ura változik gyors egymásután
ban enne'; a nagytndásn színésznek gazdag 
skáláján. Iván Mosjoukine perit tartózkodása 
alkalmával maya is sokszor fimondotta, hogy 

élete legnagyobb munkájának és eredméngéneii 
a Strogoff Mihályt tartja. Esztendőkön keresz
tül készült ez a film, amelynk minden métere 
a helyszínen vétetett fel, hogy hű tükörképét 
adja annak az útnak, amelyen Strogoff Mihály 
csak a regényíró fantáziájában élt is — itt a 
vásznon megelevenedve testet ölt, hogy kivétet 
nélkül meghódítson mindenkit, aki méltányolni 
és értékelni tudja Iván Mosfoukine klasszikus 
művészi képességeit

A Radlus-, Palace- és Forum-szlnházak mű
során tehát újból találkozhatunk régi, diákál- 
maink hősével: Strogoff Mihállyal. Jules Verna 
regényének híres sorai kísértenek a múltból*  
A három előkelő premierszlnház e hét csütör
tökjétől matatja be közönségének Strogoff Mi- 
hály utazásánál, kalandos történetéi Irkáétól 
Moszkváig. _________ '

HEGÉDlfJ
valar.lut az összes hangszerek legolcsóbban Yjl

REMÉNYI MIHÁLY
zeneművészeti főiskola húzi hangszerén# szállít.

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

Janningsot újra látjuk
Budapest moziközönségének még élénk em

lékezetében van az Elsodort ember nagy Jan- 
ningsa. Ez az originális és a világon egyedül
álló óriási lalentumu filmszínész máris uj tel
jesítménnyel lép a Royal Apolló jóvoltából <j 
pesti közönség elé. Vj filmjét Biró Lajos irta. 
.4 címe: .4 hontalan hős. Biró szeenáriuma az 
orosz bolsevik! forradalom idejére visz vissza. 
Egy tábornok életének megrendítő kálváriája ez 
a darab, amely Jannings művészetének tükrén 
keresztül a filmen talán még sohasem látott 
képét adja a: emberi léleknek. Jannings oda
haza Oroszországban vzénylö tábornok ooltt 
de a Vörös Ököl elsöpörte helyéről és Holly
woodig dobta. Most filmstatiszta, napi hét dol
lárért. Egyszer egy tábornoki ruhát adnak rá, 
kezéb nyomnak egy lovaglóostort, mellére rak
ják a (ár keresztjét és a statiszták élén harcba 
indít jak a forradalmárok ellen. A hontalan hős, 
Jannings, a testben és lélekben megrokkant 
száműzött katona egy percre újra mag elé kép. 
teli régi életét, a cárt és a hazát és egy döb
benetes nagyszerű jelenet után összeesik és <t 
hollywoodi vattahómezőkön marad.

J finning uj filmje a legnagyobb élmények 
egyike lesz. .4 Royal Apollóban vetítik kizáróla
gossági joggal

IRTA:

BÍRÓ LAJOS
CSÜTÖRTÖK

ROYAL APOLLO

A HONTALAN HŐS
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Icgb'z osnbb
zsszdasAgosnb

hengere
lengelyes.

autónápló
)( Érdekes rendeletét adott ki a pari 

közlekedési rendőrség főnöke, amely a ma
gyar közönség előtt talán hihetetlennek tűnik 
majd lel. Az automobilokra vonatkozó ren
delet arról szó), hogv a hatalmas világváros 
nagy forgalmú belterületén délután 2-től 7 
óráig automobilokkal tilos lassan közle
kedni. Ennek a rendeletnek az a magyará
zata, hogv a helyesen és fegyelmezetten irá
nyított automobil forgalom ebben az időben 
oly óriási, hogv a lassan haladó autók su 
lyos akadályokat, torlódásokat idéznének 
elő. Miután Párlsban a sofőröknek nem ti
los, sőt ellenkezően, gyorsan kell hajtaniuk, 
a sűrű forgalomhoz szokott sofőrök valóság
gal bravúros versenyzőkké fejlesztik magu
kat, akik az autó áradatban hibátlanul tud
nak elsiklani egymás mellett anélkül, hogy 
bármiféle balesetet idéznének elő. Itt kell 
megemlítenünk azt is, hogy a párisi autóur- 
vczelők és sofőrök, csak a legritkább eset
ben dudálnak, mert Parisban rég rájöttek 
arra a lehetetlen állapotra, llngv aki dlldál. 
az mindig mástól vár elővigyázatosságot, ki
térést, vagy hasonló óvatosságot. Persze, 
amikor kelten kürtőinek, akkor mind a két 
lél a másiktól vár fékezést, vagy gyors d- 
kormányzásl. Ilyen esetekben pedig a bal
eset elkerülhetetlen. A párisi autóvezetők te
hát nem adnak egymásnak kűrijeiét, hanem 
minden autóvezető csak a maga kocsijának 
az. orrát figyeli cs igy kerüli el azt, hogy va
lakit elgázoljon vagy valakivel összeütköz
zön. Ez a helyes rendszer. Az autósoknak 
arra kellene nálunk is ügyelniük, hogv ma
guk uralkodjanak a gép fölött és ne várják 
azt. hogy kiirt jelükre a megriasztott gyalog
járó. vagy velük szembekerült másik autó

Tekintse meg 
a Emdapesti 

gyártást!
emmbtiskt:

)( Az ezidei magyar automobil turautat 
valószínűen nem rendezik meg. mert a Ki
rályi Magyar Automobil Club értesülésünk 
szerint, előrehaladott stádiumban levő tár
gyalásokat folytat az Osztrák Automobil 
Clubbal, hogv ebben az évben tartsák meg 
közösen a külön külön tervezett turautat. 
Amint a tárgyalások eredményre vezetnek, 
az egybekapcsolt magyar-osztrák turaut

)( Az osztrák Steyr automobilgyár husvét 
vasárnapján és hétfőjén nagysikerű Steyr esik 
lagturautnt rendezett Ausztriában. A turaut kö
zéppontja Graz volt, ahol a Steyr márka hűsé
ges kedvelői ünnepelték kocsijaik minden elő
nyeit.

)( A belügyminisztérium .,Rendőr" cimü 
félhivatalos lapjában, amelyben rendőrtiszt
viselők számára kérdések és feleletek for
májában , felvilágosításokat adnak, vallamc*  
lyik túlbuzgó rendőrtisztviselő mint kérdező 
szerepel és egészen érthetetlenül minden 
áron meg akar büntetni valakit olyan ügy
ben, amely szerintünk enyhén szólva kissé 
furcsa. A kérdés igy szól: „Egy kerékpárost 
feljelentettek azért, mert nappal nem volt 
kerékpárján lámpa felszerelve. Milyen ala
pon lehet az illetőt megbüntetni?" A min
dentudó tanácsadó nem azokat a miniszteri 
rcndeleteket közli, amelyek jóindulatra és 
emelkedett szellemre intik a tisztviselői 
kart, hanem egy 32 év előtt kiadott belügy
miniszteri rendelettel buzdítja Ítélkezésre c 
különös ügyben a kiváncsi beamtert. Mert 
a felelet igy szól: „A 42.159—1897. II. M. 
számú rendelet 3-ik paragrafusa előírja,! 
hogy minden kerékpárnak elől lámpával 
kell felszerelve lennie. .4 rendelkezés ellen 
vétőkkel szemben a rendelet 18-ik paragra
fusa szerint kell eljárni." Kommentár azt 
hisszük, felesleges.

)( A Generál Motors automobiltrUszt, amely 
rengeteg automobilt ad el Európában, minden 
egyes automobilját a detroiti kísérleti verseny-] 
pályán alaposan kipróbálja, mielőtt a kész ko
csikat az eladóállomásokra küldik. A Generál 
.Motors Company Antwerpenben tudvalevőleg 
nagy telepet épített s emellé most az amerikai 
kísérleti pályához hasonló, úgynevezett kipró
báló automobilpályát építettek s ezentúl nem
csak ar Amerikában készitett autókat, hanem

Nincs tökéletesebb, 
biztosabb és üzemanyagban 
gazdaságosabb autó, mint a

I- >.

íi

ugorjon fi a gőgösen haladó kocsijuk elől, progrnnimjúnak részleteit fogják kidolgozni.

a legjutAniosabb,
A IJEGTARTéSABB

Használtan is jó áron értékesíthető a gyárilag 
garantáltan 2 tonnáig terhelhető

K E N A U L'T

TEHERAUTÓ

)( A mátyásföldi Magyar Általános Gépgyár
ban lázas munka folyik. Ez a fejlődő magyar 
automobilgyár, amely valaha malomgépeket 
gyártott, teljesen az autógyártásra rendezke
dett be s amint értesülünk, most két évre való 
hatalmas megrendeléseket kapott, köztük töb
bek között az uj koncesszióval biró aulótaxi 
vállalkozók több száz kis és nagy autótaxit 
rendellek meg a MÁG. autógyárában.

)( A Királyi Magyar Automobil Club gon
doskodik arról, hogy tagjai olcsóbb áron jut
hassanak benzinhez. A KMAC hivatalos benzin- 
szállítói: A Shell kőolaj rt., A Steaua kőolaj 
rt. és a Vacuum Oil Company rt. A klub tag
jai részére a kedvezményes benzint ugy a bu
dapesti, mint a vidéki benzinkutaknál utal
ványfüzetek alapján bocsátják rendelkezésre. 
A kedvezményes benzin ára Budapesten 45 f. 
Vidéken 48 fdjér. A 200 literre szóló benzin
tüzelek a klub titkárságáéi] kaphatók.

LÓSPORT

nniAPEST, V., VÖRÖSMARTY TÉR 3. TELEFOS S3S-=I0.

)( I J salakpálya versenyszabályzat kidolgo
zására készül a Királyi Magyar Automobil 
Club. Miután egyre-másra építik a salak és 
hasonló molorversenypályákat. a KMAC. elha
tározta, hogy ezeken a pályákon rendezett 
versenyek szabályozósára és helyes irányítá
sára uj salak versenyszabályzatokul dolgoztat 
ki. A KMAC Balázs Lászlót, az ismert autóver
senyzőt bízta meg azzal, hogy ebben a kérdés 
ben ugy hazánkban mint külföldön tanulmá
nyokat végezzen s tegyen majd javaslatot 
»rcdményciről a klubnak.

)( A tükörsima amerikai autóutakon gyak
ran előfordult, hogy a gyors iramban száguldó 
automobilok a jó ul ellenére baleseteket szén- 
vendlek, mert az autók roppantul csúsztak. Az 
aulóesuszásnak már felfedezték az ellenszerét. 
A sima utakon ugyanis haránlsávokat létesítőt- 
fok. amelyek automatikusan meggátolják az 
automobilokat n ■snszástól és férő

A Lovaregylet sikerült meg
nyitó napján Tatraag nyerte a 
Pestmegyei handicapot, hétfőn 
pedig Barbár, a Háromévesek 

nyílt handicapját

piros

X

igen kedvező ftze&sí reiseteteisi 
Teherautók is minden nagyságban 

Árajánlattal, esetleg kocsibemutatóval készséggel 
szolgál a kizárólagos képvlcelet: 

NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T.
Budapest, V., Vilmos császár út 26. Tel.: IOO-Oq

az Európában összeállított gépkocsikat is a 
speciális pályán próbálják ki, mielőtt a kocsi 
forgalomba kerülne.

it A főváros kezd törődni a budapesti 
automobil közlekedéssel, mert legutóbb a 
székesfőváros tanácsa megengedte, hogy az 
egyes pirostaxi autóstandokon. az eddig ki
jelölt automobilok szamánál, néhány 
taxival több is helyet foglalhasson.

)( Nagy ünneplésben részesítette az elmúlt 
esztendőben a magyar autósport-társadalom az 
olasz motorkerékpárosokat, akik valóban jó 
érzéssel, kellemes emlékekkel térlek vissza ha
zájukba. ahol nyilván jó propagandát csináltak 
Magyarországnak és magyar sportnak. Az olasz 
motorosok ebben az. évben kélsrer is kíván
nak hazánkba jönni. A milánói motorkerék
párosok májusban lesznek látogatást nálunk 
lurakirúndulás keretében, mig a páduai motor
kerékpárosok valószinüleg juniusban tartják 
meg motoros turautjukat és ez alkalommal 
nem fogják elkerülni országunkat.

A Lovarcgylct már felemelt verscnvdijakkal 
díjemeléseknek 

bizonyos érezhető 
futott a megnyitó 

i hangulatú szezón- 
■ végig. A nap fő- 
hendtkepben nyol- 

Tandit, a verseny

kezdte meg az idei szezónt. 
már a miting kezdetén volt 
hatása. Kilenc osztrák ló 
napon. A borús, szinte télies 
nyitást hatezer ember nézte 
versenyében, a Pestmegyei i 
c.as mezőny álil starthoz. 7\........ „ ........}
egyik sokat emlegetett lovát a verseny reggelén 
kisebb akciden.s érte s a versenyben nem vett 
részt. Gyöngyhalász, a téli favoritról nyilván
való volt, hogy még nem végzett elég munkát 
és istállója csak a közönségre való tekintettel 
küldi starthoz. A versenynek végül Adamcllo 
lelt a favoritja. A start Siess csökönyössége 
miatt csak nehezen sikerült és végül csak 
Tatrang és Sies.v jöttek el jól a géptől, mig 
Nnn" x. '-'---y „ok hosszat vcsz.

biztosan háromneeved
Hogy volt és főleg Adamell 
tettek és így “

hosszat ért győztesen a célkarikához Siess és 
Hogy volt előtt. Adainello volt negyedik, ö az 
erkölcsi győztes. Gyöngyhalász abszolút semmi 
szerepet nem játszott. A verseny meglepetése, 
hogy a sokat emlegetett Fencegyc pont utolsó 
lett.

A hétfői versenynap főversenye a Három
évesek nyílt hendikepje volt. Kilenc tolivér állt 
itt starthoz. Nagyur látszott már itt biztos nye
rőnek, de lovasa, Balog kissé gyámoltalanul 
lovagolta és igy a távnál előretörő Barbár 
nyert háromnegyed hosszal Nagyur és Sisakos 
előtt.

A husvétvasárnapi versenyek részletes ered
ménye a következő :

I FUTAM: 1. Cortina (pari) Csuta. 2. Vércse 
(12) Takács. 3. Crisis (2’/.) Hujbcr. Futotí 
még: Chaplin (2'/t) Stiglicz. 1% hosszal nyerve, 
ötnegyed hosszal harmadik. Tót.: 10 :17. —
II. FUTAM: 1. Hajdú (8/I0 reá) Szabó L. II.
2. Niké (pari) Csuta. 3. S. (6) Balog, ötnegyed 
hosszal nyerve, ’/• hosszal harmadik. 10:20.—-
III. FUTAM: 1. Tatrang (6) Bözödi. 2 Siess (5) 
(5) Stiglitz. <3. Hogy volt (6) Balog. 4. Adainello 
Jl’/s) Schejbal. Futottak még: Tráumer (12) 
Takács, Gyöngyhalász (3) Kovács, Feneegye 
(2%) Csuta. Nesze (12) Blaskovics. Három
negyed hosszal nyerve, ’/s hosszal harmadik. 
10:79, 24, 25, 23. Esetleges osztalékok: 35 
Adamcllo, 41 Feneegye, 47 Gyöngyhalász, 82 
Siess. 117 Hogy volt, 253 Nesze. 289 Traumer.
IV. FUTAM : 1 Vaczak (7/oi reá) Schejbal. 2. 
Soréi (pari) Takács. 4 hosszal nyerve. 10:15.
V. FUTAM: 1. Mlnto (2) Esch. *2.  Ámen (6) 
Horváth. 3. Aranyvirág (pari) Balog. Futottak 
még: Paprikás (6) Kisziváth, Trikoloré (3i 
Gutái, ötnegyed hosszal nyerve, fejhosszal 
harmadik. Tót.: 10:23. 18, 32. — VT. FUTAM: 
1. Horacc (4) Gulyás. 2. Promisse (10) Dósai.
3. Cara mia (12) Józsa. Futottak még: Klá
rika (8) Blaskovics, Anna (3) Gutái, Rejtély (6) 
Takács J. II., Aranybogár (6) Takács J., Sau- 
vignon (10) Bözödi, Fogócska (4) Balog. Örvös 
galamb (4) Csuta. 2 hosszal nyerve, fcjhosszal 
harmadik. Tót.: 10 :63, 25, 38, 54.

A húsvéthétfői versenyek részletes ered
ménye a következő :

I. FUTAM: 1. Bizalom (2) Esch. 2. Tatrang 
(719 reá) Bözödi. 3. Cara mia (8) Józsa. Futot
tak még: Pianissimo (12) Csuta, Tini (6) 
Lynch, Kék ibolya (10) Dózsái, Cobra (4) Ba
log. 2’/s hosszal nyerve, ötnegved hosszal har
madik. 10:25, 13, 14, 18. — II. FUTAM:
1. öreg akác (2) Dósai. 2. Chaplin (10) Stiglitz- 
3. Passercau (T/w reá) Esch Futott még: 
Aranyvirág (4) Balog. 1’/, hosszal nyerve, fej
hosszal harmadik. 10:35. — III. FUTAM:
Háromévesek nyílt hendikepje. 1. Rnrhnr (4) 
Bözödi. 2. Nagyur (2'/i) Balog. 3. Sisakos (.3) 
Esch II. Futottak még: Lavarone (10) Kovács, 
Madár (12) Takács J., Tambo (2%) Esch, 
Hunnia (6) Szabó I.. II., Duhaj (8) Lynch, 
Ejnye (5) Csuta. Háromnegyed hosszal nyerve, 
’/» hosszal harmadik. 10 : 7Ó. 22, 18, 22 Eset
leges osztalékok : 18.3 Lavarone. 206 Madár.
51 Sisakos, .32 Tambo, 106 Hunnia. 41 Nagyur. 
21.3 Duhaj. 69 Ejnye. — IV. FUTAM: 1. Ulstcr 
Prlnz (4) Stirzula II. 2. Hogv volt (*/t«reá)  Ba
log. 3. Anno Sanlo (5) Stiglitz. Futottak még: 
Szamos (10) Cseszkovics, Keepsacke (4) Ta
kács, Eszmény (5) Bözödi. 1 ’/• hosszal nyerve,
3 hosszal harmadik. Tol.: 10:50, 18, 14. —
V. FUTAM: 1 Poéta (*/ 10 reá) Esch. 2. Rejtély 
(1 */•)  Szabó L. II. 1*4  hosszal nyerve. 10:13.
VI. FUTAM: 1. Varázsló (6) Stirczula. 2. Da 
Capo (3) Takács II. 3. Montana (6) Stirczula II 
Futottak még: Vércse (2>/») Takács, Salvia 
112) Cseszkovics, Szorgalmas (5) Balog, Eme
letes tót (6) Túrái, Apor (2%) Fodor. Szere
lőm (12) Mészáros). Fejhosszal nyerve, öt
negyed hosszal 3-ik .10 : 105, 28, 23, 38.

ÁRVERÉISBÓLt
Kávéházi, vendíglfll becnlezések. asztatok. székek, 
’ örapparátek. mArván.varstalok, n kkclAI vAnyok és m*»  
iiz.ctl beicndertsek nagyon olcoón. ItOSENFELOb 
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HÉTFŐI SPORT NAPLÓ
A Hungária megnyerte 

a Húsvéti serleget
A Ferencváros rosszabb gólarányával szorult a második helyre — 
A Hungária szép küzdelemben legyőzte a prágai Spartat, mig a 
Ferencvárossal szemben döntetlenül végzett — A Ferencváros 
ismét legyőzte Újpestet, amely a Spartatól döntetlent csikart ki

Kellemetlen, szeles, esős husvétra ébredt 
az idén a magyar futballsport, amely alapí
tása óta a szezón legszebb eseményeit vonul
tatta fel ilyenkor, a húsvéti ünnepeken kö
zönsége elé. A rossz időjárást alaposan meg 
is érezték a húsvéti serlegmérkőzések ren
dezői, mert a közönség korántsem mutatott 
oly érdeklődést a meccsek iránt, mint az 
előző években.

Ámde a mérkőzések rendezői egyéb kö
vetkeztetéseket is vonhattak le a közönség 
részvétlenségét illetően. Még pedig azt, hogy 
nem szabad fillérekre tekinteni, akkor, ami
kor egy érett, a futball kultúra áldásai között 

'felneueikedctt köz-önség sportéluezetérfíl van 
szó.

A hasvéti serlegmérkőzések tradíciói 
parancsolóiag követelik ennek a rend
szernek fokozatos kiépítését, mert kü
lönben a húsvéti serlegmérkőzések szép 
eszméje meg fog fenekieni a túlzásba 

vitt üzletiesség posványában.
A húsvéti serlegmérkőzéseknek egyébként 

csak az első napja tudta hellyel-közzel kielé
gíteni a publikumot.

A Fercneváros-Ujpest mérkőzés egyál
talán nem volt szépnek mondható, itt 
azonban legalább gólokat látott a pub

A Hungária megrohanja a cseh vendéget 
és keményen állja a Sparta ostromának tüzét 

Hungária—Sparta 2:1 (1:0)
A húsvéti serlegmérkőzésnek már polgár

jogot nyert eseménye a cseh vezetőcsapatok
nak, a Sp ártanak és a Sláviónak vendégjátéka. 
Most is, hogy a biró sípja a Ferencváros—Új
pest-mérkőzés végét jelezte, a közönség szinte 
ünnepélyes csendben nézte a cseh vendég meg
jelenését. Minden szem a pályára irányt.!, ami
kor a bordóinges cseih vendégcsapat kifutott a 
pályára és Sackenreiter, a nürnbergi játékbiró 
szólította a pálya közepére a két csapalkapi-

Es a publikum ezúttal sem csalódott. Nem 
kapta meg ugyan a várt rössjátékot, de

t»nuja lehetett egy olyan nemzetközi ütkö
zetnek, amely kifejezésre juttatta a futball- 

játék minden szépségét.
Maga a játék az első perctől végig izgalmas 

és élvezetes volt.. Nem akadt senki, aki a má
sodik félidő utolsó perceiben esküdni mert 
volna egyik, vagy a másik csapat győzelmére, 
de akár döntetlenre is. A hullámzó játék hol az 
egyik, hol a másik kapu elé összpontosította a 
figyelmet.

A Hungária csapatától lehetetlen megvonni 
az elismerés pálmáját.

A csapat taktikája kitűnő volt. Rajtaütni az 
ellenfelen, megrohanni és elkeseredett védeke
zésre kényszeríteni, mielőtt erőre kapna, állan
dóan sakkban tartani és sémin iese.trc sem vé
delembe vonulni. Ez a taktika már a_ meccs 
első negyedóráiban reményekkel töltötte el 
a magyar nézősereg ezre’’

A Hungária csapatának minden egyes tagja 
kitett magáért. A fiatal Németh bravúros védő
játéka, Mandl és Kocsis abszolút labdabizton
sága, a fedezetsor, de különösen Schnctder és 
Nádler lelkes munkakészsége, a csatársornak, 
főként a .Molnár—Opata—Skvarek összetételű 
belső triónak lendüíetteljes, gólratörő játéka, 
akár Haar és Hirzer gyorsasága — mind mind 
egy-egy élménye volt ennek a játéknak.

De hát hogy is ne lett volna meg a csapat 
munkakedve, amikor a két válogatott játékossal 
barcbaszálló fémjelzett cseh csapat volt az el

A revánsra szomjas újpesti csapat összeroppan 
a ferencvárosi támadások súlya alatt 

Ferencváros—Újpest 5:3 (3:1)
A balsikerrel végződött bajnoki találkozó 

ulán nem sokáig kellett várnia Újpestnek a 
icvánsalkalomra. A húsvéti serlegmérkőtések 
révén már egy hét múlva módjában lett volna 
a Illa-fehéreknek kárpótolniok magukat a Fe
rencvárostól clsz.envcdett vereségért. Ám a hús- 
vélvasárnapi találkozó sem hozta meg a kívánt 
sikert az újpesti színeknek. Ha az újabb siker
telenség okait kutatnék, legszívesebben a bal
szerencsét állítanék oda az újabb vereség okául. 
Mert tény az, hogy

■z újpestieket a mérkőzés folyamán határ
talan pech üldözte.

Ámde ennek megállapití-sóval korántsem zárhat- 
uók le a mérkőzésről szóló beszámolónkat. Le 
kell szögeznünk, hogy az újpesti együttes já
tékán a múlt héten tapasztalt hibák ezúttal is 
kiütköztek.

A csatársor széteső játéka, az egységesség 
nagyfokú hiánya volt most Is az újpesti 

balsiker kút forrás a.
Hiába produkált klasszis védŐjátékol az

likum,
amely igy rekonpenzálta magát.

A Hungária—Spárta mérkőzés már nivós 
volt és — ami a fő —

magyar győzelemnek voltunk boldog 
szemtanul.

Annál gyengébb sportot nyújtotta a hétfői 
mérkőzések.

Az Újpest—Spárta-mérkőzés mélyen a 
színvonalon aluli futballt tárt a bosszan

kodó publikum elé.
A husvét nagy attrakciója: a Hungária— 
Ferencváros-mérkőzés viszont már némi- 
képen érdekesebb volt, azonban nagyon 
messze volt a megszokott MTK—FTC-mér- 
kőzések nívójától.

A húsvéti serleget egyébként a Hungária 
nyerte, 

amely jobb gólarányt tudott összehozni a 
második helyezett Ferencvárossal. Ma még 
megemlítjük, hogy ebben az évben eltérlek 
a megszokott húsvéti mérkőzések rendszeré
től, (a Hungária nem játszott Újpest, a Fe
rencváros pedig a Sparta ellen), akkor — 
ugy hisszük — nagy vonalakban regisztrál
tuk a husvét futbaíleseményeit, amelyekről 
egyébként az alábbiakban számolunk be: 

lenfél. Valóban élvezetet nyújtott a Hochmann— 
Hoyer—Perner-védelem védelemakciói, Kada ós 
Madelon pompás fedezetjátéka és az elragadta
tás moraja kisérte minduntalan a Moudra- 
Silny—Patek csatártrió áttörésre törekvő tá
madójátékát. Kolenaty a jobbszélsö posztján 
cxcellált. A rutinirozott cseh futballista volt 
a kezdeményezője a Sparta csaknem összes tá
madásainak.

A Hungária támadásaival indul a mérkőzés és 
a mngyar csapat mindjárt az első percekben ve
szélyeztet. Opatának a tizenhatos vonalról in
dított lövése a kapu fölött zug el, mig Molrtár 
labdája alig hajszálnyira kerüli cl a csehek ka
puját. A Hungária tüzes ostroma percekig forró 
perceket szerez a Sparta védelmének. A 24-ik 
percben a Hirzer—Molnár-szárny akciójának 
eredményeként Molnár lövése a kapufáról pat
tan vissza. A 25-ik perc végre effektiv sikert 
hoz a Hungáriának:

Nádler beadását Skvarek oxforddal továb
bítja a hálóba (1:0).

Pompás gól volt. A csehek ellentámadásokkal 
próbálkoznak, amelyekben Silny viszi a fősze
repet, ám hasztalan, mert a Hungária védelme 
résen van.

Szünet után ismét fellángol a Hungária harci 
tüze és a 3-ik percben

Opata kiugrik és a tizenhatosról indított 
lövése védhetctlenül jut Hochmann háló

jába (2:0).
A csehek rohamai most már élénkülnek és 

a Silny által dirigált cseh csatársor egyre ke
resi, kutatja a réseket, amelyen keresztül át
törhetné n Hungária védelmi vonalát. Nádler 
védelmi hibája a 7. percben sikerhez is juttatja 
a cseheket, amennyiben

Patek és Kolenaty összjátékából Silny meg
szerzi a Sparta egyetlen gólját.

A Spárta ezután is ostromol, újabb eredményt 
azonban képtelen elérni a jól funkcionáló ma
gyar védelemmel szemben.

Acht—Fogl 11.—A’Judgó-öMzetételü védelmi trió, 
hiába küldte minduntalan rohamra a fedezetsor 
a támadást, az újpesti offenzívat részben a fe
rencvárosi védelem fojtotta cl már csirájában, 
másrészt pedig a balszerencse hárította cl a ve
szélyt n ferencvárosi kapu felől. Törők lendüle
tes előkészítő-támadásai befejezetlenül marad
tak az egyébként Jó egyéni játékot folytató bel
sők miatt. Fokozta a bajokat, hogy az újpesti 
csatárlánc balszórnya úgyszólván megbénult a 
balszélen gyöngén funkcionáló Steiner miatt.

Mentené még a vereséget az a körülmény, 
hogy Újpest a hétfői nemzetközi mérkőzésre tar
togatta erejét. A nagyszerű P. Szabó helyett ( 
Steinert, Lutz II. helyet! Pétert, Borsányl helyett 
Jakubet szerepeltette vasárnap az újpesti vezér
kar.

De tartalékokat állított csatasorba a Ferenc
város is. A beteg Takács I-en kivül nem kisebb 
nevek, mint Bukovi, Fuhrmann, Rázsó és Szed- 
lacsek hiányozlak ezúttal a csapatból. Bár az 
első félidő végén 3:1 -re óllott a mérkőzés, 

szünet után még t kiegyenlítés lehetősége 
nyugtalanította a Ferencvíroa híveit.

Az újpesti támadósof. tüze ugyanis a második 
félidő elején újból fellángolt és már-már min
denki biztos volt a döntetlenben, amikor

jött a már legendás hlrü ferencvárosi Onts 
és Újpest hét napon belül másodszor is verve 
volt

Változatos játékkal indult a mérkőzés, dc> Új
pest már a 8. percben vezetéshez juthatott volna. 
Az újpesti csatáriamé heves ostrom alá fogta a 
ferencvárosi kapni, amelyre valóságos bamba
záport zúdított. A nercekig tartó ostromot ré
szint a kapufa, részint Amsei ébersége hárította 
cl. A Ferencváros támadásai a 23. percben ér
leltek gyümölcsöt. Turay lövése a kapufáról Ta
kács lábai elé pattant és

a ferencvárosi jobbösszekötő a labdát gon
dolkodás nélkül jutatta a kapuba (f;0).

Most azonban Újpest csapatára került a sor. A 
36. percben Török beadását Wetzer a kapura 
továbbította, de Amsei résen volt és elérte a lab
dát, amelyet azonban nyomban ki is ejtett, egye
nesen Wetzer lábai elé.

Az újpesti középcsatár a labdát mást már 
ellenállás nélkül gurította a kapuba (1:1).

A kiegyenlítő gólra a Ferencváros ellentámadás
sal felelt és két perc múlva

Toldi labdája Acht hasa alatt ért hallót (2:1).
A 42. percben Kohut lefutott éa bár Fogl teljes 
erővel vetette utána mngát, nem bijrla a szélsőt 
befogni és Kohut lövése védhelellen.

Félidő 3:1 a Ferencváros Jávára.
Újpesti támadások nyitották meg a második

Színtelen, tartalmatlan és a nagy nevekhez méltatlan 
gyönge sportot nyújtott a hétfői nemzetközi mérkőzés

Újpest—Sparta 1:1 (1:1)
A húsvéthétfői attrakciót megelőző nemzet

közi mérkőzés nagy csalódást keltett. A vasár
napi mérkőzésükön mindkü. csapat sokat ki
adott magából, de hogy a fáradtság az akció
képesség ily nagymérvű csökkenését vonja 
maga után, arra senki ser®. számított.

Sorozatos baklövések, vérszegény akciók 
durvasággal fűszerezve,

röviden ennyiben foglalható össze a játék 
képe.

Az eredmény egyébként megfelel az erővi
szonyoknak. A játékosod; gyatra formája mel
lett nagyobb eredmény (igazán nem jöhetett ki.

A Spartában a kapus Hochmann hiba nélkül 
dolgozott. A hátvédek szürkén szerepellek'. A 
halfsor sokszor eltűnt és csak egyes periódu
sokban felelt meg a kivánalmaknak.

A veszélyes cseh csatársorra rá sem lehe
tett Ismerni.

A mezőnyben hellydl-közzel szépen kombinál
tak, a kapu előtt áronban nélkülözték a kellő 
erőt és sokat hibáztak. Gólképtelenségükre mi 
sem jellemző jobbw.i, mint az, hogy a tíz em
berrel játszó Ujpetf.t ellen sem tudták a győ
zelmet kiverekedni. Egyénileg Silny produkált 
legtöbbet, mindcei megmozdulása veszélyes 
volt, de társai itoycfogyoltságán megtört min
den igyekezete. Mellette még Koleanty felelt 
meg. a többiek nagyon lassan mozogtak.

Újpest csapata mélyen formán alul játszott. 
Játéka még szélesőbb volt, mint a Spartáé, 
csupán nagyobb gyorsaságával tudott akció
ban maradni. B-ttűl eltekintve a 11. félidőben a 
maga javára fordíthatta volna a mérkőzést, ha 
csatársora nem mondott volna teljes csődöt. A 
mélyen formáin alul szerepelt gárdából csupán 
Acht, Fogoly II., Avar, Török és P. Szabó ne
veit lehet kAíuielni. Acht nagy bravúrral, bt-
batlanul védte tt. . ..

Fogoly Ili, öccsénck kiválása után legj<*»b  
napjaira emlékeztető. biztos játékot produkált 
és végigállba a Spnrta-támadásokat. Avar Fo
goly III. kiállítása után átvette annak szerrp-goig in- ................ .

A Hungáriának a gólnélküli döntetlen ts elegendő 
volt a Húsvéti serleg megnyeréséhez

Hungária—Ferencváros 0:0
A serlegmérkőzések befejezéseképpen állott 

szemben egymással a két nagy csapat, hogy 
egy saronkivüli derbimérkőzés kerrtébrtn el
döntsék egymás között a húsvéti serleg sorsát. 
A küzdelem azonban eredménytelenül végződött 
és a mulatott játék sem adott feleletet a jelen
legi erőviszonyokra. Mintha e mérkőzés előtt 
lefolyt nivótlan és tartnlmatlan mérkőzések rá
nyomták volna bélyegüket erre a nagy mérkő
zésre is, annyira mást várt ettől a küzdelemtől 
az igazi derbire áhítozó közönség.

A küzdelem az Idegek és a két esmpat kö
zönségének harca volt.

Hosszú idő telt cl, amig a játékosof. felajzott 
idegei lehlggadtak és képessé tudta 'tenni Őket 
arra, hogy tervszerű akciókat kezdeményezze
nek. Ennek következtében nz első félidő meg
lehetősen nivótlan volt. A csapatok nem tudtak 
felfejlődni, a fedezetsorok a hdlvéfjpárokkal tel
jesen zárt védelmi vonalat alkottak és igy igazi 
veszély alig-alig fenyegette a kaprukat A biró 
Is nngy>n igyekezett kezében tartani n mérkőzés 
vezetését. A legcsekélyebb és legártatlanabb 
rempliket is szabálytalanságoknak minősítette, 
igy a játékosok alig mertek vajfetnihez is kez
deni. Téves ítélkezéseivel is sokban hozzájárult 
ahhoz, hogy a két csapat közönsége mindunta
lan nemtetszésnyilvánitásának kifejezést adjon 
és ez lassan lobbanékony ólak lett a tűzre Az 
elsőfél időbeli nyílt játék ultin a másodikban 
megváltozott a helyzet. A Ferencváros a tőle 
mindig megcsodált lendületűéi vetette magút a 
küzdelembe és ugy TAtszotf*.  hogy sorozatos 
tómadásainak súlya alatt a Hungária össze
roppan.

MEQJELENT
. LLOVB ÚTIKÖNYVEK xmitta 

FELSŰ-OLASZORSZÜG
közel 500 oldalon. 200 képpel, 12 mé ynyomásn mümellák- 
lettel és 12 elsőrendű térképpel. Szines térképek. Szállodá

éi penziónévsor, holységnévsor, kis olasz szótár.
az első magyar nyeluU útmutató, 
amely részletesen és pontosan ismerteti Velencét, Mi
lánót, Bolognát, lorinót, Genovát és a többi remek 
várost, — a Quarnerót, Dóltlrolt, a Dolomitok és 

a tavak vidékét c a csodás Riviérát,
Kapható Mnyviieresifeaesimn, paiyauön- rokon, manaijegyirodaiiban.
félidőt és a lila-fehérek sorozatos támadásának 
a 15. percben mutatkozott az eredménye. Az új
pesti balszárny összjátékából Wetzer rúg gólt és 
Újpest ezzel 3:2-re javította az eredményt. Nem 
sokáig örülhetnek azonban az újpesti hívek, 
mert nyomban az újrakezdés után Takács sike
rült lövése hozott újabb gólt a Ferencvárosnak. 
(4:2.) Egy percre rá Török szabadrúgása a sza
badon hagyott Steiner elé pattant és az újpesti 
szélső a labdát váratlanul juttatta a kapuba.

Most már 4:3 az eredmény és Újpest teljes 
erővel veti magát a küzdelembe, hogy a hátra

lévő 28. percben a kiegyenlítő és esetleg a 
győztes gólt megszerezze.

Ehelyett azonban s Ferencváros kerekedett fe
lül és pont a 45. percben sikerűi is Tokáé*  
újabb góljával a győzelmet bebiztosítania.

körét, amelyben meglepő otthonosan mozgott. 
A halfsor fáradhatatlanul, de sokszor csapni
valóan funkcionált és sok hibát ejtett. A csa
társorban Török kezdi visszanyerni régi for
máját, de partner hiányában nagyobb teljesít- 
mónvt nem lehetett várni tőle. Veder a center
ben a legteljesebb csődöt mondott s nem hogy 
egészséges akciója lett volna, minden táma
dást megakasztott. Ugyanez áll Spitzre is, aki 
Vederrel karöltve az adódó legjobb lövő hely
zeteket is elrontotta. P. Szabó megfelelt.

Újpest kezd nap és erős szél ellen. Vissza
szorul és átadja a teret a Sparfa-nak. A sűrű 
Sparla-támadásokat, különösen Fogoly Hl. ré
vén lulerélyesen veri vissza, ami

többszöri figyelmeztetés után Fogoly III. 
kiállítását vonja maga után a 20 p.-ben.

/toor megy hátra hátvédnek s ellőj az időtől 
Újpest négy csatárral játszik. A Sparta fölénye 
több eredménytelen lövés után góllal jár.

A 25 percben Eichbaum faultja miatt 
szabndrugús. Kolenaty éles lövése a felső 
kapulécről élesen h mezőnybe pnftantk. s 
a labdát n befutó Landmann védhetetlenül 

a kapuba vágja (0:1).
A gól után lábrakap Újpest s a balszárny 

több eredménytelen támadása ulán
P. Szabó a 37. percben komért erőszakol 
ki. ívelt rugósára flochmann kifut, de n 
labdát, amely Török fejéről élesen a kapu 
felé repül, elhárítani nem tudja (1:1).

A hátralévő idő eredmény nélkül végződik.
A második félidőben Újpest széltől támo

gatva nagy fölénybe jut. A Sparta szórványos 
támadásoktól eltekintve, csak az utolsó nyolc 
percben jut szóhoz. Újpestnek módjában óllott 
volna a teljesen visszaeső Spartát megadásra 
kényszeríteni, mert a síirün előrevágott labdák 
kitűnő lövőhelyzetet teremtettek u különben 
akcióképtelcn csonka csatársor számára. Spitz 
és Veder azonban a legkitűnőbb helyzeteket 
is elrontották.

A Ferencváros ekkor teljeseu magúhoz ra
gadta és kezében tartotta a mérkőzés veze

tését.
amelyből a Hungária csak szórványos lefutá
sokkal tudott kiszabadulni és néha veszélyez
tetni. A Ferencváros a második félidőben min
den izében felette állott ellenfelének és hogy 
nem sikerült megnyernie a mérkőzést, az nem 
utolsó sorban a szerencse számlájára is irható, 
amely kegyeibe fogadla a kék-fehéreket.

Sürgős g? Távirat

3otá£/njé&
doVMqyit .’icndafnL vagy venni. 
du/záő má/b jovó fiiti/n.

12 tí 15 

i/jc/ve&eő&t/v e&gendo'

U&ázttzu jicngóf. 'Tvycuut'.
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legkedvesebb hirrvöke

MINDEN DARABJÁN 

"a,taa VÉDI EGY 
KÜLÖNBEN UTÁNZAT!

A Ferencváros csapatában a védelmet 
elsősorban kiemelni. Berkesig minden tekintet
ben elsőrangúan helyettesítette Takáts l-ot és 
Pop pal együtt olyan szilárd védelmet alkotlak, 
hogy Amseinek nlig-alig kelleti játékba avat
koznia. A fedezetsorbun Bukóul helyenként leg
jobb napjaira emlékeztetett, de régi hibája a 
visszaesése ez alkalommal is gyakran bekövet
kezett. Fuhrmann fölényesen végezte dolgát, de 
OM/j-cal együtt néha ráfizettek ezért, bár haj 
nem lett belőle. A csatársorban a Takáts II— 
Tural— Szedlacsek belső triót kell kiemelni. 
Kohut nagyszerűen indult, de Icsántult és ezért 
a második félidőben statisztált.

A Hungária Kalmár és Wéber nélkül állt lel 
és kőt legjobbjának hiányát nagyon megérezte. 
A védelem itt is pompásan dolgozott, különösen 
Németh, akinek nagyon jó napja volt. A fede
zet.sor bán Kléhcr régi válognlotl formájáig fu
tott fel, de gyakran talán a meddő csatársor 
miatt mintha kedvét vesztette volna. Mellette 
Schneider teljesen ..hidegre tette" Rózsát. A csa
társor nélkülözte irányitóját és ezzel egységét. 
Igy ahányon voltak annyiféleképpen játszottak. 
Egyénileg Híres és Haar voltak jók, de Nagy

fi. I. ii i . r T I p A I. v *
Vasárnap, április 7-ón d. n. fél 5 órakor

Ferencváros Vasas
Előtte %:< Árukör

III. kér. Somogy
Előtte 1 órakor

Budai 33—Bástya
I. oszt. llgabajnokl mérkőzések.

is többet nyújtott, mint várható volt.
A játék első negyedórája lapogatófízásokkiil 

telik el. A 15-ik percben Kohut kiugrasztja 
Szedlacseket, aki fordulásból n kifutó Némethivé 
lövi n labdát. í rre Híres válaszol, magas lövés
sel. A 20-ik percben élénkül nz iram, de Hires 
messziről Amsei kezébe lövi a labdát. Molnár 
hnrniincméteres szabadrúgása jelent még ve
szélyt. amely után Fuhnnnnn szökteti Rázsót, 

• kinek beadását Túrni Kohut elé fejeli, de Ko
hut hatalmas bombája n kapu fölött siivit el. 
Változatos és lassan élénkülő játék után a 34-ik 
percben Fuhrmann szabadrúgása teremt meleg 
helyzetet, de Kocsis felszabadít. A félidő végé
felé inkább a Ferencváros támnd, de egy kor- 
neren kiviil nem tud eredményt elérni.

Helycsere után a F'ercncuároit óriási erővel 
az e|»6 negyedórában csaknem kapujához 
sregzi a Hungáriát. Kohut az első percben 
olyan bombát küld Xémefhnek. hogy a labda 
r kapus válláról messze a mezőnybe pattan. 
Rdrsó, majd Szedlacsek lövése ulán Takács II. 
remek lövése hajszállal siivit cl a kapufa mel
lett A Hungária csak a |5. percben jut szó
hoz. de Hirzer kapu mögé rúgja a kornerl. A 
Hungária állandósítja támadásait, de Molnár. 
majd Haar kapu mellé lőnek A 24. percben 
Kohut megsérül, cllől kezdve statisztál. A 33. 
percben Takács II. szenzációs lövése a kapu
iéról pattan a mezőnybe I Lassan leszáll a 
■ölélség, a Ferencváros folyton támad, de 
Túrái pompás bomhnlövésén kiviil. amelyet n 
közönség már gólnak hisz, nem sikerül ered
ményt elérni.

A misholci Attila áll az 
első helyen a második liga 

bajnoki táblázatán
Pécs és Miskolc csapatainak külön verseny- 

futása, amelyet .< Iioldogiló első osztályban 
való szereplési jog megszerzéséért folytat n 
két sáros profi együttese, hétről-lntre izgalma 
'sbb lesz Az elmúlt bélen az Attila már csak 
• gy ponttal állott a Pécs-Bnranya mögött. A 
husvélvasórnnpi csonka bajnoki fordulón az 
Attila legyőzte a Pesterzsébeti Húsos csapa
tát és

e győzelmével n miskolci esnpat vlsznnylfl- 
flosRi) az első helyet foglalja cl a bajnoki 

tabellán.
Viszonylagosan, meri az Attila egy mérkőzés 
sel többet játszott, mint pécsi riválisa.

Husvd il\ő napján mindössze két mérkőzés 
volt a második ligában. Az egyik meccs szín
helye Nagykanizsa volt, almi

a Zala-Kunizsa csapata 5:2 (3:1) arány
ban gjftztc le a VÁC FC.-I.

A miskolci mérkőzésen, amelyet niinlegv 
2000 néző tekintett meg.

az Atilla 2:0 (1 : •) nrányban gs őrölt a 
pesterzsébetiek ellen,

A lejátszott két bajnoki mérkőzés annyi vál
tozást hozott n bajnoki Inbláralon, hogy az 
Attila kerüli nz élre 23 ponttal, majd a 22 
ponttal rendelkező Pécs Bnransnl most m r 
Zala-Kanizsa követi a sorban, miután jobb gól 
lyónyásal sikerült megelőznie n Rákospalotát ■■■■■■■■■■■*■■■■■■  rendel 10-4 6t 7-M»HU JAMel.hBrot B. n. férfi- ta .41 betegeknek

VÍOMATOTT A GLÓBUS 5YO.MDAI MUINTEZKT B.-T. K0UOBG0GETE1N,

A bécsi Wacker veresége Szegeden
Bástya—Wacker 1:0 (0:0)

Szeged, március 31.
(A Hétfői Napló tudóafiójának telefonjelen- 

lése.) A jeles bécsi csapat szegedi vendég
játékára mintegy 3Ó00 főnyi közönség volt ki
váncsi A Bástya kezdettől végig uralta a játé
kot és a becsiek csak kapusuknak köszönhe
tik, hogy a mérkőzést minimális gólarányu ve-

Elutazott a magyar birkózó expedíció a dortmundi 
Európa-bajnokságokra

A magyar válogatott hirkór.ócsapat húsvét
hétfőn délután a 4 óra 25 perces bécsi gyors
sal utazott cl a dortmundi Európa-bajnoksá- 
gokra. Az elutazás csöndes és zajtalan volt. 
Csak a birkózósport legbelsőbb emberei jelen
lek meg a hucsuzkodásnál. A Bfrkózószővelség 
által bérelt szakaszban foglaltak helyet a ver-

A vidéki profifutbail 
husvétja

A vidék egészséges gondolkodását misem jel 
lemzi jobban, mint a húsvéti sportattrakciók 
problémájúnak ötletes megoldása. A vidéki 
sportcentrumok publikumát leginkább a rivali
zálás gondolata fűti és igy mindenki csak he
lyeselheti, hogy a vidék sportvezetői ennek a 
gondolatnak megfelelően rendezkedtek be a 
húsvéti ünnepekre.

A Bocskay 2:0-ra győzte le az 
Attilát a vidéki kapa-mérkőzésen 

Debrecen, április 1.
(A Hétfői Napló tud. tele/onjelentése). Hús

véthétfőn játszotta le Miskolc és Debrecen 
profiegyüttese mérkőzését a Vidéki kupáért. A 
szeles, hideg i(Í5 ellenére is 1500 néző jelent 
inog a mérkőzésen, amely a Bocskay támadá
saival indult. A 12 percben Markos Dankot 
megütötte, amién' előbbit a biró kiállította. A 
Bocskay 10 emberrel küzd tovább. Váltakozó 
mezőnyjáték után gól nélkül ér véget a félidő.

Szünet után is a Bocskay támad és a 15 perc
ben tizenegyeshez Jut, amelyet Semler a kapu 
mellé rúg. .4 .1 pert, ben Keviczky révén éri el a 
vezetést, majd a ft percben Dettrich tizenegyese 
révén a második gólt. Az Attila most erősen rá
kapcsol. de hasztalan, mert eredményt nem tud 
elérni.

A mérkőzés végén Pimpi tnegrugta Sémiért, 
akit a mentők a klinikai telepre szállítottak.

A délnyugati' húsvéti kupa
küzdelem nem hozott döntést

Pécs, április 1.
(A Hétfői Napló tud telefonjelenlése). Pécs 

é.s Kaposvár proflegyütto sei kettős kupamérkő
zésen mérték össze erejűt cet Husvét két napján. 
A vasárnapi mérkőzés színhelye Kaposvár volt, 
ahol

r Pécs Baranya 3:2*re  .győzött a Somogy 
fölött;

Husvét hétfőjén viszont a Somogy látogatott 
cl Pécsre, ahol

Somogy 4:3 arányban gyűrte le Pécs Bara
nyát.

Miután vasárnap Pécs-Baranya, hétfőn pedig 
a Somogy győzött és mert a kaposvári csapat 
nem volt hajlandó a meghosszabbításra kiál- 
Inni, a két csapat egy döntő mérkőzést fog ját
szani.

Szerdán kapusakadémia 
a Hungária-u'on 

Előadó tanár: Zsák Károly. (Növendékek: 
Acht, Németh és Dénes

Az április 14-én Bernben döntésre kerülő 
svájci—magyar Európa Kupa-mérkőzésre dr. 
Földesen János szövetségi kapitány már meg
kezdette nz. előkészületeket. Csütörtökön dél
után az FTC-pályán tartott triáll, c héten pe
dig a kapusokat veszi munkába é.s azért

Athlol, Némethet és Dénesi szétda dél
utánra a Hungárla-utl pályára nendelte.

Az újítás erejével fog hatni a szövetségi kapi
tánynak az az ötlete, hogy ennek

a tréningnek a vezetésére felkérte Zsák 
Károlyt,

a legendás emlékezetű magyar kapust, 
aki ji legnagyobb örömmel vállalkozott 

megtisztelő feladat elvégzésére.
Reméljük, hogy a népszerű „Skaja" olyan 
tatásban fogja a kapusjclölleket részesíteni, 
hogy hrt rmelvikük kerüljön is a magyar csapat 
kapujálui, meg lóg felelni a beléje helyezett bi
zalomnak.

r
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Pozsony. április 1.
SK Brallalava—Kispest 5:2 (2:0).

Kispest próbálkozása n nemzetközi lőrén sok 
l, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA &

Kárpitosán!, vas- 
és rézbutorgyára 

SlGnyrg. pokróc. tttMBnr, ágy- én mi- 
taltoritok mltudcn kivitel ben kaphatók 

GICH WE1I JÁXON 
BUŰ3P811, ErZ8MM!-Mrut 20.

Nacy katalógust 40 t<U. ellenében postán Mraent*e  tuidót 

pr.KAJDaCSY.v.Bc^; 
VI

reséggel megúszták.
A mérkőzés egyetlen gólja a második félidő 

elején esett.
A gólt Schwarcz lőtte Solti beadásából.

A Bástya csapatában Benedek. Varga, Solti 
és Schwarcz emelkedett ki, míg a bécsieknél n 
közvetlen védelem játszott jól.

senyzők : Zombory IL, Tasnádi. Kárpáti, Tu- 
nyogi, Dömém/ és Szelky Mint kísérők Csillag 
Miklós főtitkár, Pillitz Nándor nemzetközi elő
adó és Varga Béla dr. szövetségi kapitány 
utazlak el a csapaital.

A szövetség nevében Sziebcrth Imre társelnök 
vett búcsút a csapattól.

A külföld husvétja
Bécs: Admira—Slavia 1:0 (0:0). — Rapid— 

Vienna 1:0 (1:0). — Rapid—Stade Francais 4:0 
(2:0). — Spielvercinigung Frankfurt—Viena
1:0. — Nicholson—Sportclub 3:1 (2:0). Bajnoki. 
— Slavia—VÁC 2:0 (1:0).

Hamburg: HSV—Boldkluben (Kopenhága) 2:1 
(1:0).

Kehriing. Takács, Krepuska 
és dr. Pétery indulnak Buda
pest színeiben Cambridge ellen

A jövö szombat-vasárnapi Budapest-Cam- 
bridge majd a Budapesti Főiskolák- Cambridge 
lenniszmérkőzésre husvét vasárnap és hétfőn 
folytak le a válogató mérkőzések a jelöltek kö
zött. A mutatott formák alapján Kehriing Béla 
szövetségi kapitány a kővetkező csapatot küldi 
tiizvonalba az angolok ellen:

1. Kehriing, 2. Takács, 3. Krepuska. 4. dr. 
Pétery.

A páros mérkőzésen a Kehriing—dr. Pétery és 
Takács—Kirchmayer párok fognak mérkőzni.

Ezzel, egyidejűleg a főiskolások között is tar
tottak válogató versenyeket, de itt csak Bánó 
helye biztos, mig a 2—3 helyre Straub Elek és 
gr. Révay a 4 helyre Straub János és Márffy 
Mantuano esütörlökön tartandó triál alapján 
döntenek.

A Budapest—Cambridge mérkőzési április 
6—7-én, míg a főiskolai versenyt 9—10-én bo
nyolítják le a MAC felsőszigeti versenypályáin.

alapján

A

Magyar csapatok 
husvétja külföldön

.. húsvéti ünnepek alkalmával külföldön v 
dégszereplő két elsőligahcli egyesületünk, 
HL kér. FC és Kispest eredményeiről lesújtó 
hírekben számol be a távirat. Négy mérkőzés 
közül három a magyar színek vereségével vég
ződött,

csupán a prágai Bohemian-stól csikart ki ■ 
III. kér. FC verc-ségszómbamenő döntetlent.

Kispest Potsonybon mindkét mérkőzését elvesz
tette, könnyelmű játékával.

Több lelkiismeretet, felkészültségei és külö
nösen nemzeti öntudatot külföldön reprezentáló 
csapatainktól.

Az eredményekről alábbi híreink számol
nak be: 

cn-

Prága, március 31. 
DFC—III. kér. FC 3:2 (2:2).

Nívós, izgató mérkőzésen csapott össze a III. 
kér. FC nagynevű ellenfelével, de szokatlan kö
rülmények között vesztesként került ki a pá
lyáról. Az 1. félidőben a III. kér. FC a mezőny
ben nagyon szépen dolgozott, fölényben volt, 
de csatárai több biztos helyzetet kihagytak. A 
DFC ritkábban ,dc igen veszélyesen támadott. 
A ihérkőzés elején Trunschka góljával vezet a 
DFC, de Lengyel rövidesen kiegyenlít. Védelmi 
hibából újból a DFC jut Kanhausen révén ve
zetéshez, amit a III. kér. Lulz góljával egalizál. 
A II. félidő III. kor. fölénye ellenére is a DFC 
lő gólt, Breznny révén, amivel a mérkőzést is 
megnyerte. A 22-ik percben, kitört zápor miatt. 
Krausz birő a mérkőzést lefújta és észrevétlenül 
elhagyta a pályát. A zápor elmúltával hiába 
keresték a bírót és igy a mérkőzés folytatása 
botrányos jelenetek között elmaradt.

Pozsony, március 31. 
Ligeti—Kispest 3:2 (2:1).

A Kispest húsvéti bemutatkozása vereséggel 
járt. A mezőnyben tetszetősen mozgott, de puha 
játéikáv-al és különösen csatársora lövőiszonya 
minit megérdemelt vereséget szenvedett a Ligeti 
gyors é.s lelkes csapatától. Az I-ső félidőben 
Miiller szép két góljára Kispest csak Fürslner 
góljával felel. A Il-ik félidőben ugyancsak Miit- 
ler bebiztosítja a győzelmei s Kispest Fürslner 
révén csak szépileni tud az eredményen.

Prága, április 1.
III. kér. FC—Bohemlans 1:1 (•:!).

Második mérkőzésen a III. kér. FC a Bohe- 
mians jóképességü csapatával ütközött össze. 
Az I-ső félidőben a III. kér. fáradtan mozog 
és a többet támadó cseh csapattal szemben nem 
tud eredményt elérni, amely igy Beibl góljával 
a 42-rk percben vezetéshez jut. A Il-ik félidő
ben n III. kér. magához ragadja a játék irányí
tását és nagy fölénybe kerül. Konyor a 15-ik 
percben kiegyenlít A győzelemre minden kilá
tása megvan, nyernie mégsem sikerül, mert nz 
egyik kifutás alkalmával megsérült Neuhaus 
kiáll s a tiz emberrel játszó 111. kér. megszűnt 
veszélyes lenni.

szép sikerrel dicsekvő, kitűnő Bratislava ellen 
csúfos kudarccal végződött. A fáradtan és unot 
lan játszó Kispest nem tudóit komoly ellenfél 
lenni s bár a Il-ik félidőben minden erejét ösz- 
szeszedte, 2:0 félidő után 5:2 arányban súlyos 
vereséget szenvedett a nagy tonnában lévő po
zsonyi csapattól.

MTK—Zwlckau 2:1 (1:0).
Németországi túráján az MTK husvét hétfőjén 

a helyi válogatott csapattal szemben állott ki. 
Mérkőzésére nagy közönség wll kiváncsi, el 
lenére annak, hogy az orkán s zápor miatt 
majdnem sárba fűlt a játék.

Vasárnapi sporthírek
X Kojac 11 j 100 yardos hátuszó-vllágre 

kordja. A Saint Louisban (USA) rendezett 
uszóversenyen a szenzációs formában levő 
Kojac olimpiai bajnok, aki a washingtoni egye
lem színeiben indult, erős ostromot indított a 
100 yardos háluszásban felállított világrekordja 
ellen és sikerüli is azt 58.4 mp.-re leszorítani.

X A Vasasok sikere a mezei munkásbajnok
ságokon. Szolnokról jelentik: A magyar mezei 
munkásbajnokságokat husvét vasárnapján bo
nyolították le Szolnokon, a következő eredmény
nyel: Szeniorbajnokság ftáv. 6500 m). Bajnok: 
Gergely Ferenc (Vasas) 21 p 29 mp; 2. Juhász 
(Szegedi MTE) 21 p 31 mp; 3. Majorosi (ESC) 
21 p 32 mp. Csapatbajnokságban: 1. Vasas 37 p;
2. MTE 54 p; 3. Szegedi MTE 61 p; 4. ESC 65 p. 
Ifjúsági bajnokság (táv 3500 m). Bajnok: Al- 
mássi (MTE) 13 p 06 mp. Csapatbajnok a Vasas.

X Az MHC csapata nyerte a húsvéti gyep- 
hokkl-serlcgmérkőzést. A kél nap eredménye a 
következők: BHC—BBTE 2:1, MHC—AHC 3:1. 
MHC—BIIC 2:0. A mérkőzés’csak a meghosszab
bított időben dőlt cl. A harmadik helyre, az AHC. 
kerül, miután a BBTE lemondott a harmadik 
helyért való mérkőzésről. — Barátságos mérkő
zés: MHC II—MAC I. az első nap 1:1. a máso
dik nap 2.2, szenzációs eredménnyel végződött.

X Uj női .síkfutó világrekord. Mint az ame
rikai, Texas állambeli Daliásból jelentik, az ott. 
a mc-thódisták állal rendezeti atlétikai verse
nyen Bracey Claudinet kisasszony a 100 yardos 
síkfutás rekordját 9.4 mp-rc javította.

X Kerékpáros országúti háziversenyt rende
zett Iiusvct vasárnapján a Lehel Kerékpár Kör. 
A gödöllői országúton lebonyolított 30 km-es 
verseny eredménye a következő: 1. Szeifert Já
nos, 57 : 15 mp. 2. Hahón István 57 : 15 mp.
3. Pál Sándor 57 : 40 mp. 4. Miskouits József 
5. Juhász Dezső. 6. Lénárt István.

X A nemzetközi hatos vizipólótornn elő
készületei már annyira előrehaladtak, hogy az 
Uszószövetscg már megkezdte a jegyek forga- 
lmnbahoza talál, A Szövetség megbízottja Boros 
Ödönnek, az ismert uszóvezérnek Audrássv-uti 
hirdelőirodójóban áll rendelkezésére a közön 
ségnek. A MUSz. mindenkinek alkalmat kivan 
nyújtani. Iiogv a rjtka sporteseményt meg 
tekinthesse és ezért öthavi részletfizetéssel 
egybekötött bérletet nyit.

X Az Useósíttvctségben még e héten tisz
tázódik a helyzet. A MUSz. ügyvczető-alelnöké- 
nek kibuktatásával mesterséges utón leikorbá
csolt hullámok lassan-lassan lecsillapodnak. 
Értesülésünk szerint még e hét folyamán tel 
jcsen tisztázódik a helyzet. Homonnay Tivadar 
dr;, a MUSz. közbecsülésben álló elnökének 
visszatérése után a beválasztott, de a közgyii 
les ulán lemondott tisztikari tagok sorra vissza 
fogják vonni lemondásukat és a Szövetségben 
tovább folytatódhat a békés munka, amire az 
uszóspórl küszöbön álló nagy feladatai miatt 
oly nagy szükség van.

X A magyar sport múlt esztendejének histó
riáját öleli fel a Magyar Sportalmanach-nnk 
az Országos Testnevelési Tanács kiadásában 
most megjelent negyedik évfolyama. Nélkülöz
hetetlen kézikönyve e mii minden sportember
nek. A mii elkészítésében Zuber Ferencnek a 
magyar sport leghivntollabb tollú munkásai 
segédkeztek. A 95 fényképpel illusztrált 424 
oldalas vaskos kötet az OTT Bálhory-utcai 
helyiségében rendelhető meg.

A szerkesztésért és kiadósért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja :
„A Hétfői Lapok" Ujságvállnlat.

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

4rv4n>et április i-lől április 31-ig
7.00 I Ind. BUDAPEST érk. 1 18.05
8 45 T érk. WIEN mdt Í *16.80

* Vasárnap 10.00 órakor indul.

KÓzvetltn csatlakozások Prága, Drezda. Berlin, 
München—Zürich, Velence—Róma felé és vissza.

Az autóbusz Budapesten a Vadászkürt-srállótól 610 
órakor, welnben a Hotel Bristol-tól 15.50 órakor 

indul.

Felvilágosítás és Jegyváltás:
Budapesten u Magyar Légiforgalmi P-T. légiulazási 

irodájában. IV.. Váci-utca 1 Te].-. 808-88.
A Kózpcnti Menetjegylrudábnn és annak összes 

fiókjaiban.
Wienben: I vftrelsebüro dér Osterr. Luftverkehrs 

A.-G.. I.. KArtnerring 5. Tel. R 18-1-21.

Posta- és csomnaforgafom Európa valamennyi állo
mása felé. FflvilácositAsok, tarifák és menetrendek 
a társasán szállítási osztályánál. Telefon: 808—S9.

Megóvás pénzkölcsönnel
’REITFELD szűcs, VAci-u. 21. Aut. 887-27.

BanköeszeköttetésOak álul, olcsó kamatul

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


