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A magyar válogatott 5:4-re legyőzte Svájcot

Vasárnap két halálos katasztrófa 
történt Pestszentlörinc határában
a motorkerékpár verseny startjánál
Dormgn Hrpád budapesti és Franbl Jenő székesfehéruári uersenyzők 
gépe a start előtt összeütközött és mindketten meghaltak — Lunsdorf 
Ferencné, az egyetlen női versenyző gépe felborult, de a lelkes 

sportlady sebesülten, törött bordával is tovább folytatta útját
Vasárnap reggel két halálos áldozatot kö

vetelő, súlyos motorkerékpár szerencsétlen
ség történt Pestszentlörinc határában, nem 
messzire a TTC vasárnapi futárversenyének 
Marthelyétől.

Két fiatal versenyző az áldozata a wi- 
lyos katasztrófának,

amely miatt a pontos megállapítások sze
rint a legcsekélyebb felelősség sem terheli 
a verseny rendezőségét. A halálos szeren
csétlenség ugyanis az indulási megelőző 
időben történt két-háromszáz méternyire a 
start helyétől, a véletlen szerencsétlen össze
játszásból kifolyóan.

Vasárnap zajlott le a Terézvárosi Torna 
Club Budapest—Szolnok— Debrecen—Szol
nok—Budapest közötti megbízhatósági fu
tárversenye, amelynek sportszerű eredmé
nyéről lapunk más helyén számolunk be. 
Ez volt az idén az első ilyen verseny és igen 
élénk érdeklődés nyilvánult meg iránta. 
Szombat estig száznegyven versenyző neve
zett be a meglehetősen nehéz feltételű meg
bízhatósági- és futás versenyre. A Budapest 
—Szolnok-Debrecen és Szolnok—Budapest 
Útvonalon 423 kilométeres távon zajlott le 
a verseny. \ -

A start cs a cél a ceglédi országút 13. 
számú kilométer kövénél volt kije

lölve,
nem messzire Pestszentlörinc határától. Már 
szombaton este nagy élénkség uralkodott a 
TTC Szegfű-utcai székházában. Egymásután 
jelentkeztek a budapesti és vidéki verseny
zők és igen nagyszámú közönség érdeklő
dött a start iránt.

Reggel öl órakor már nagyobb tömeg ve
rődött össze a tizenhármas számú kilométer
kőnél, ahová egymásután érkeztek meg a 
versenyzők. Hal óra tájban, néhány perccel 
az indulás előtt, mikor már körülbelül négy
ötszáz főnyi nézőközönség gyűlt össze, a 
starttól mintegy háromszáz méternyire tör
tént a halálos szerencsétlenség. A verseny
zők között volt Franki Jenő székesfehérvári 
mechanikus, aki az E 59—9i8 számú motor
kerékpárjával nevezett be. Franki elhatá
rozta, hogy amig az ő indítására sor kerül, 
bemelegíti a gépét. Közvetlenül a tizenhár- 
pias kilométer kőtől

elindult visszafelé, Budapest Irányába, 
h°gy a néhány perc alatt megtörténő be
melegítés után starthoz álljon. Ugyanebben 
az időben robogott a start helye felé Kis
pestről Bp. 80—087 számú motorján /tor
mán Árpád motorszerelő, az ismert ver
senyző. Dorman Józsefnek, a Dorman-félc 
motorkerékpár-szabadalom tulajdonosának 
öccse. A start felöl befelé igyekvő Franki 
Jenő gépe előtt egy szénásszekér haladt, 
amit a székesfehérvári versenyző meg akart 
előzni. Mikor már a szekér közvetlen köte
lébe ért a leligázra kapcsolt fíudge-gépével 
szabályszerűen jobbra kanyarodott, hogy 
megelőzze a lásson haladó paTfisztkocSitj

Szerencsétlenségére azonban nem vette 
észre, hogy vele szemben ugyancsak 
szabályosan a baloldalon közeledik 

Dorman Árpád gépe.
A két motorkerékpáros a következő pilla
natban egyszerre csak váratlanul, hirtelen 
szembetalálta egymást. Már annyi idejük 
sem volt, hogy fékezzenek ;

az ötven kilométeres sebességgel robogó 
gépek egymásba rohantak. A két ver
senyző széles ívben kiröpült az illésből 
és véresen, összetört tagokkal terültek 

cl az országút porában.
az összeütközés erejétől súlyosan megron
gált, de még továbbkattogó, pöfögő gépek 
mellett.

Ugyanekkor robogott arra gépkocsiján 
Vigyázó százados, az automobil-osztag egyik 
tisztje. Vigyázó százados felismerte a szeren
csétlenség súlyos voltát, már abban a pilla
natban, mikor a két motorkerékpár össze
ütközött. Körülbelül harminc-negyven mé
ternyire volt a szerencsétlenség helyétől és 
az összeütközés pillanatában nyomban meg
fordult, a legközelebbi telefon-állomásra 
sietett és értesitette a mentőket. Néhány 
perc múlva megérkezett a kispesti mentők 
autója a szerencsétlenség helyére, ahol már 
időközben a versenyzők és a nézőközönség 
nagyobb csoportja verődött össze.

A mentők nyomban első segítségben akar
ták részesíteni a szerencsétlenül járt ver
senyzőket.

Dorman Árpádon azonban már nem le
hetet segíteni: a szerencsétlen fiatalem
ber koponyaalap! törést szenvedett és 

szörnyethalt.
Dorman holttestét feltették az időközben 
odaérkező halottaskocsira és a pestszentlő
rinci temető halottasházába yitfék. Mig a 
holttest elszállítása tartott, a mentők azalatt 
a másik versenyzőt részesítették első segít
ségben. Franki Jenő ugyancsak súlyos sérü
léseket szenvedett, kezét, lábát eltörte és 
koponyaalapi törést szenvedett. A mentők 
bekötözték és az autóra tették és elindultak 
vele a Szent István-kórház felé. Alig indul 
tak el azonban, bekövetkezett a katasztrófa.

Franki Jenő a mentőkocsiban, az or
vosok karjai közölt kiszenvedett.

Az autó ezután a kórház helyett a törvény
széki orvostani intézet Szvetcnay-utcai ha 
lottasházához robogott.

A kettős halálos katasztrófa általános 
megdöbbenést keltett a startnál összegyüle
kezett versenyzők és a nézőközönség között 
és mindenki a legnagyobb részvéttel tár 
gyalta a két fiatal versenyző tragédiáját.

A pestkörnyéki halálos összeütközésen kívül 
más .szerencsétlenségek is történtek. A legsú
lyosabban Gyenes Imre versenyző sebesült meg. 
aki Püspökladányra clőlrnsszcrinli sebességgel 
érkezett meg. Alig hagyta el azonban a fiatal 
versenyző Püspökladány határát .teljes sebes
séggel haladó

D. K V. motorja ntWwaladt egy utszéll 

kőrakásnak, felborult és utasát széles ív
ben az. árokba röpítette.

A szerencsétlenül járt versenyzőm az ország
úton cirkáló segélyautó utasai lettek figyelme
itek. Az eszméletlenül heverő fiatalembert, aki
nek

fejsekéiből bőven omlott a vér. azonnal 
feltették az automobilra és beszállították a 

debreceni sebészeti klinikára.
Az azonnal megejtett orvosi vizsgálat megállapí
totta, hogy sérülései nem veszedelmesek. 
Gyenest első segítségben részesítették, azután 
tovább folytatta útját.

állapota életveszélyen.
Megsérült a motorkerékpár futóverseny 

egyetlen női résztvevője, Lunsdorf Ferencné 
is. A fiatal uriasszony, aki kis kélhengeres gé
pével tette meg :.z utat, egészen Debrecen hatá
ráig ért cl .amikor

a motor hirtelen felmondta a szolgálatot, 
megcsúszott és az árokba zuhant.

Ugyancsak a segélyautó volt az, amely az újult 
uriasszonyt felvette. Lunsdorfnét, akinek

álián hatalmas szakított seb volt, valamint 
a térden cs n bordáin szenvedett súlyosabb 
zuzódásokat, bekötözték és a segélyautön

A kormány nem szabadítja 
fel a lakásokat

A Hétfői Napló közli a kormány döntését az uj 
lakásrendelet alapelveiről — A háztulajdonos fel
mondhat annak a lakónak, akinek évi jövedelme 

meghaladja a nyolcezer pengőt
A főváros közönségének * minden rétegé 

ben rendkívüli érdeklődéssel várják, hogy 
mi lesz a kormány döntése a lakáskérdés- 
bcp. Hetek óta Ilire jár, hogy befolyásos 
közéleti tényezők minden tekintélyüket 
latbavetették a kormánynál, hogy a kor
mányt a lakáskérdésben elfoglalt álláspont
jának megváltoztatására bírják.

A Háztulajdonosok Szövetsége u me
morandumok cs felterjesztések töme
gével árasztotta cl az utóbbi időben a 

népjóléti minisztériumot
és ezekben a felterjesztésekben statisztikai 
adatok alapján azt akarta igazolni, hogy 
megérett már a helyzet a lakások kötött for
galmának felszabadítására. A háztulajdono
sok érdekeltsége a lakásforgalom felszaba
dítása mellett érvelt azzal az állítással is, 
hogy az építkezési tevékenység fellendítésé
nek egyetlen akadálya a lakásforgalom 
megkötöttsége. A főváros lakossága termé
szetesen fokozódó idegességgel vette tudó 
másul a Háztulajdonosok Szövetségének 
újabb kísérletezését a lakásforgalom felsza 
baditására Az izgalmak a legutóbbi napok

a debreceni közkórházlia akarták .szállí
tani.

Lunsdorfné azonban ez ellen tiltakozott és 
hiábavaló volt a segélyautó orvosainak minden 
erőfeszítése, a lelkes sportlady, ugy ahogy 
volt,

szétszakadt ruhával, bekötött fejjel és lá
bakkal felült közben rendbehozott gépére 
és minden baj nélkül befutott n célhoz.

A célnál dr. Bögcl József főorvos várta a jelen*  
tékeny sérüléseket szenvedett uriasszonyt. Be
vitte az Angol királynő kávéházba olt tetanus 
ellen beoltotta és a szükségkötést rendes pó
lyára váltotta fel. Lunsdorfné félórás pihenő 
után

régi gépén az ezrekre menő nézőközönség 
lelkes éljenzése közben visszaindult Buda

pestre,
ahova ineg is érkezett.

Van a versenynek meg egy sebcsülljc is. Á
100 startszdmot viselő niotorkceékpáe 

Utasa Debrecen halárában felborult
és könnyebb természetű zuzódásokat szenvedett. 
A segélyauló orvosai látták el kötéssel a fiatal
embert, aki azután újból felszállót1, gépére és 
továbbra is résztvett a versenyen.

bán a végsőkig fokozódtak, amennyiben az 
a hír terjedt cl, hogy a kormány a pénteki 
minisztertanácson már meghozta a döntést 
és ez ugy szól, hogy a nagyobb, öt-hat szo- 
bás lakások már a legközelebbi jövőben fel
szabadulnak, a többi lakások felszabadítá
sára vonatkozóan pedig közeli terminusokat 
jelöl meg a kormány, még május elseje előtt 
kiadandó rendeletében.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt vasárnap délelőtt beszélni

Dr. VASS JÓZSEF
népjóléti miniszterrel, aki a következőket 
mondotta:

— .4 kormány felfogását a lakás
kérdés megoldásáról a képviselőház 
szerdai ülésén fogom részletesen is
mertetni. A szerdai ülésen ugyanis a 
lakáskérdés tárgyában interpelláció 
fog elhangzani és én az interpellá
cióra adandó válaszomban fogom ti 
legnagyobb nyilvánosság elolt kifej
teni felfogásomat. Ma tehát még ko*  
rai volna a kormány döntésének ar.
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ismertetése. Annyit máris kijelent
hetek, hogy a kormány a gazdasági 
helyzet alapos mérlegelése alapján 
döntött, tehát a nagyközönségnek 
nincs oka semmiféle izgalomra.
Vass József dr. népjóléti miniszter nyilat

kozatán túlmenően
teljesen beavatott kormánykörökből n 
következő, minden tekintetben hiteles 
információkat kaptuk a kormánynak a 
Icikáskérdés megoldása ügyében hozott 

döntéséről:
— A Háztulajdonosok Országos Szövet

ségének u memoranduma meggyőzte a nép
jóléti minisztert arról, hogy itt tenni kell 
valamit. A kormány, illetve Vass József dr. 
népjóléti miniszter alapos tanulmány tár 
gyáva tette u lakásügyi helyzetet. Mindenek 
előtt nrrn a megállnpitásra jutott a kor
mány, hogy feltétlenül szükség van a lakás
termelés fokozására. E cél elérése érdeké

ben határozta cl a kormány a harmincéves 
házadóment esség lörvénybeiktalását. A má
sodik lépés volna a lakásforgalom fokoza
tos felszabadítása 1932 május elsejéig be
záróan. Vass József dr. népjóléti miniszter, 
mielölt a végső szót kimondotta volna, el
határozta, hogy meghallgatja azokat a szak
embereket, akik a lakáskérdés ütőerén tart
ják a kezüket.

A népjóléti miniszter meghallgatta a 
lakbérleti ügyekben ítélkező bírák, a 
törvényszéki fclebbezésl tanácsok és 
különösen a lakásügyi miniszteri biz

tosnak a véleményét.

I meghallgatott bíráknak egyértelműen az 
volt az álláspontjuk, hogy a gazdasági viszo
nyok semmivel sem jobbak az 1927 novem
berében tapasztalt viszonyoknál. Ma is 
ugyanolyan súlyos gazdasági válságban 
élünk, mint 1927 novemberében, amikor a 
most érvényben lévő rendelet megjelent.

Mi lesz a készülő uj lakásrendeletben

Frissítse fel otthonát, 
hogy a tavaszi nap sugarai szép és barátságos szobákat ra
gyogjanak be. Meleg hangulatot és kellemes érzést biztosítsanak 
— aránylag kis anyagi befektetésért — csodás színpompájú mo
dern szőnyegeim, atvetőim és bútorszdvet-kUlUnlegességcim.

Tehát 
n meghallgatott bíráknak egyértelműen 
uz volt nz álláspontjuk, hogy nz Idő 
nem érett meg a lakásforgalom felsza

badítására.
Támogatták ezt a felfogásukat különösen 
azzal, hogy a legutóbbi esztendőben ijesztő 
mértékben szaporodott a bér nem fizetés el
mén eszközölt felmondásoknak és az ebből 
kel cl kezelt pereknek száma. A folyamatban 
lévő bérlet felmondási pereknek 90 száza
léka azon a címen indul meg, hogy a bérlő 
nem tudja a bért megfizetni. Ezek az ügyek 
végső eredményben a lakásügyi végrehajtá
sok foganatosításával megbízott miniszteri 
biztos elé kerülnek. A bírói ítélet ugyanis 
ai ilyen esetekben, amikor a lakásfelmon- 
<lási pert bér nem fizetés miatt indítják meg, 
nem lehet más, mint a bérlet felmondásá
nak érvényesítése. Minthogy az ítéletei a mi
niszteri biztos hajtja végre, végeredményben 
minden lakásper a lakásügyi miniszteri biz
tosság elé kerül. A miniszteri biztos ismeri 
tehát legközelebbről a valódi helyzetet, hi
szen rengeteg cselben kénytelen a felmon
dás végrehajtását felfüggeszteni. .4 lakás
ügyi miniszteri biztos szava döntő volt a 
kormány elhatározásánál. A lakásügyi mi
niszteri biztosnak ugyanis az volt <1 véle
ménye, hogy

a mai gazdasági viszonyok között a la
kásokat felszabadítani nem lehet.

A kormány tehát a pénteki minisztertaná
cson ugy határozott,. hogy eddigi felfogásán 
nem változtat. Ellenben szükségét látja a 
kormány annak, hogy egyes részletkérdé
sekben rendeleti utón intézkedjék.

A pénféKl minisztertanácson tehát uj 
lakásrendelet kiadását határozták el 

cs a rendelet megszövegezésével dr. Borsos 
Endre közigazgatási bírót bízták meg. I la
kásrendelet természetesen azon az alapelven 
épül fel, hogy a lakásokat fokozatosan fel
szabadítják. A legutóbbi minisztertanácson 
Vess József népjóléti miniszter referált a la
kásügyi helyzetről és a minisztertanács 
Vass József referátuma alapján elhatározta

Holnap ismét kartell-vita lesz 
a képviselőházban

Bíró Pál napirend előtti felszólalásra kapott engedélyt, 
hogy válaszolhasson Sándor; Pálnak — Két ellentétes kor
mánypárti ny ilatkozat a kartell-törvény ről,amely őszre marad

Bethlen István góf miniszterelnök Sándor 
I’ál interpellációjára adott válaszában nem 
mutatott különösebb határozottságot a kiír- 
téliekkel szemben, viszont azonban nem 
zárkózott cl annak a ténynek elismerése 
elől, hogv a kartellek működésének szabá
lyozása körül törvényhozási intézkedésre 
van szükség. Ugyanilyen határozatlanság 
észlelhető a kormánypárt felfogásában is.

Bár a kartelleket távolról sem fenyegeti 
nz n veszedelem, hogy működésűket meg- 
rendszebályozéi törvény készülne a közel
jövőben, mégis érdekesnek tartjuk közölni 
a kormánypárt kél képviselőtagjának me
rőben ellentétes nyilatkozatát. Az egyik 
nyilatkozatot

(íschwlndt Ernő 
kormánypárti képviselő tette u Hétfői 
Napló munkatársa elölt:

— Nem hiszem, hogy a kartcltürvúnylerveiel- 
bői rövidesen törvény is lesz. Távolról sem fo
telnek meg a valóságnak azok n hírek, amelyek 
szerint a magyarországi kartelck óriási ha
szonnal dolgoznak. Hiszen, ha valóban igy 
yolnn,

a tőzsde. 11 legpontosabb scizmográf, mind 
járt megérezné. Ehelyett azonban azt lát
hatjuk. hogy a tőzsdén az ipart általatok 
papírjai nz elmúlt évben innjdnem kivétel 

nélkül veszítettek árfolyamaikból.
Egy kartcltörvóny olyan deroutot idézne elő. 
amely nemcsak az ipart, hanem a mezőgazda- 
sági termelés válságai is maga után vonná. 
Meggyőződésem szerint Magyarországon hosszú, 
évek fognak eltelni, amíg éhből ti karteltör- 
vénWcrvezetből valóban tőrvény is /?«.-.

Dnbaal HulAsz Móric 
íJszont ezeket mondotta

— A karteltörvényrc már régóla szükség van 

ugyan uj lakásrendelet kibocsátását, de egy
ben kimondotta, hogy

a lakások felszabadításának terminusát 
elhalasztja.

Az uj lakásrendeletben tehát szó sincs 
semmiféle lakások felszabadításáról. A la
kásrendelet főleg a bírói gyakorlatban ki
fejlődött jogelvek szabályozását tartalmazza. 
A most érvényben lévő lakásrendelet más
fél esztendős. A legutóbbi másfél esztendő 
alatt, amióta a mostani lakásrendelet ér
vényben van, a rendeletben megszabott in
tézkedések a bírói gyakorlatban nagy átala
kuláson mentek keresztül. Az uj' lakásrende
let a bírói gyakorlat eredményeinek a 
figyelembevételével készül. Újítás lesz az 11 j 
rendeletben az a rendelkezés, hogy

a háztulajdonos felmondhatja a bérle
tet azoknak a bérlőknek, akiknek 1928 
évi jövedelmi adóalapja a nyolcezer 

pengőt meghaladja.
A háztulajdonos ezeknek felmondhatja a 
bérletet, de a felmondás automatikusan ha
tályát veszti, ha a bérlő felajánlja a száz
százalékos bért. i\z uj lakásrendelet továbbá 
precízen meghatározza azokat a felmondási 
okokat, amelyek a most érvényes rendelet
ben nem egészen megfelelő szövegezés miatt 
sok félreértésre adtak alkalmat. Megszün
teti továbbá az uj rendelet az úgynevezett 
indokolás nélküli felmondások körül űzött 
visszaéléseket.

Pongrácz Jenő dr., a fővárosi lakáskérdés 
legalaposabb ismerője, aki tevékeny részt 
vesz a lakásakciókban, kijelentette a Hétfői 
Napló munkatársának, hogv a lakásügyi 
helyzet rendezéséről szerzett információi, a 
llótföi Napló értesüléseivel teljesen meg
egyeznek. Az uj rendelet a bírói gyakorlat 
tapasztalatai alapján készül, végeredmény
ben tehát az uj lakásrendelet a főváros kö
zönségének nagytömegét illetően, változást 
hozni nem fog, mindössze arról van szó, 
hogy az uj rendelet, mint annak idején a va
lorizációs törvénynél történt, szankcionali- 
zálja a bírói gyakorlat eredményeit.

Hátkai Károly dr.

Példát fogok felhozni. Egy Fordson traktor, 
ami Amerikában magyar pénzre átszámítva 
230(1 pengőbe kerül, mire Magyarországra jut. 
5000 pengőn felni kerül eladásra, azért, hogy 
a -1000 pengős magyar traktorokat vásárolják a 
gazdák. Ha hozzávesszük ehhez, hogy Ameri
kában 9 filléres, itthon pe^ig 22 filléres petró
leummal dolgoznak a gépek, Amerikában nin
csen földadó, akkor könnyen érthetővé válik, 
hogy a magyarországi búza miért nem tud ver
senyképes lenni az amerikai búzával. Ugyanez 
a helyzet az egész vonalon.

Ha eltörölnék a vámvédelml vonalakat, két
ségtelenül rentublllssA válna Magyarorszá

gon Is u mezőgazdasági termelés.
A knrlcl urainak az a megállapítása, hogy a 
magyarországi karlelek nem működnek túlsá
gos haszonnal, nem felel meg a valóságnak. A 
tőzsde azért nem érzi meg a magyar kartelek 
nagy hasznát, mert a tőzsdei papírok nem fe
jezik /<•/ azokat az értékeket, amelyeket valójá
ban képviselnek. Ennek oka pedig az, hogy az 
iparvólalatok nagy jövedelmeiket tantiemekben 
és igazgatói fizetésekben osztják széjjel. Ha 
megnézzük a Pénzügyi Kompaszt, akkor azt 
látjuk, hogy körülbelül 500 ur ül az ország va
lamennyi iparvállalatának igazgatóságában.

Mit mond Bíró Pál?
A karlelkerdés egyébként kedden újra 

foglalkoztatni fogja a házat. Bíró Pál kor
mánypárti képviselő, a Himamunínyi rt. 
vezérigazgatója ugyanis, akit Sándor Pál 
interpellációjában aposztrofált, szombaton 
délelőtt

felkereste a Házban Almássy Lászlót, 
a képviselőnél elnökét, akitől engedélyt 
kéri arra, hogy a képviselőház legköze
lebbi Ülésén, vagyis kedden délelőtt, a 
napirend tárgyalása előtt felszőlal- 

ItaMon

„T“ védjegyű marhaszíír (bouciée) 
szőnyeg egyedárusítás
nílftti Pzőnyep modern kfmfntázásban

200—300 ...................... ....P 1ÍO.—
250—350 ......................... .... P 170. -
300-400 ......................... ,...P 220.-

Bordó, kék, zöld színekben

Agyelö ...... .......... P 15.50
BOUCléC futó, újszerű csíkos klmlntázásbsn

70 cm.............................. ,.P 9.
90 cm....................................... . P 12.50

Vidékre szállítás bérmentve!

_ i__ » ,2 I szönweouziele
SZU IS IV. Kossuth Lajos ucca 17.

* (Astoria-szálló mellett.) Telelőn: Aut. 820 96

1— Kirakataim beszélnek! —i mim juj
és ebben a felszólalásban reflektáljon 
Sándor Pál nagy feltűnést keltett beszédére.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt
Biró Pál

képviselővel, aki a következőket mondotta: 
— Almássy Lászlótól, a Ház elnökétől 

engedélyt kaptam arra, hogy a Ház keddi

Felelős-e a városi tanács 
a főszámvevő sikkasztásaiért?

Szerencsés Ferenc pesterzsébeti főszámvevő sikkasztásaiért a 
városi vezetők vagyoni felelősségének megállapítását kéri az 

ottani háztulajdonosok szövetsége
Szerencsés Ferenc, Pesterzsébet főszám

vevője, 18.000 pengőt sikkasztott a város 
pénzéből és az összeget a Pesterzsébet Fut
ball Club fentartásúra fordította. A sport 
barátai, akkor mindent elkövettek, hogy 
Szerencsést kimentsék a bajból, de fárado
zásuk eredménytelen maradt. Szerencsés 
Ferencet vád alá helyezték, a Pesterzsébet 
Futball Club pedig feloszlott. Most az ottani 
ház- és telektulajdonosok szövetsége nevé
ben

Korcsmáros István ügyvezető alelnök 
érdekes beadvánnyal fordult a városi 

képviselőtestülethez.
A beadványban — melyei a közgyűlés e 
héten tárgyal — a szövetség a városi tanács 
vagyoni felelősségre vonását követeli azok
ért az összegekért, amelyeket Szerencsés 
elsikkasztott. A beadvány többek között 
ezeket mondja:

— A szállítási szerződések után járó ille
tékek lerovása és a szállítási összegek ér
vényesítése ‘ügyében intézkedő pénzügy- 
miniszteri rendelet előírását az egyik vállal 
kozó céggel szemben nem fartották be, 
nyilvánvaló tehát, hogy az eltulajdonított 
illctékösszegck tekintetében Pesterzsébet

Függönykelme „INDANTHREN-*  festett, 
napállö és színtartó.

MARRAL ke,me cca 130 cm- wétes nia,zöld n /iPirtUn/AJ kék> nrany ós plr08 színekben " H.UU
Modern csíkos volle $,“■. . . .  p 2.90
Kockás etamin P 1.50

[Jelszavam: a
„Mindent a vevőnek és f 

mindent a vevőért!“ I

ülésén, a napirend előtt felszólalhassak és 
reflektálhassak Sándor Pál interpelláció 
jára. Többet most nem mondhatok, aniiyit 
azonban előre jelzek, hogy keddi felszóla
lásomban pontról-pontra vita tárgyává te
szem Sándor Pál beszédében felhozott ada
tokat.

város anyagilag felelőssé vált és a pénztár 
ezt az összeget a visszkereseti jog fentartá- 
sával megtéríteni köteles. A Szerencsés 
ügyben az illetékösszeget a most részben 
fegyelmi, részben büntető eljárás alatt álló 
tisztviselőkön behajtani nem lehgt, ezért 
a községekről szóló törvény értelmében az 
elöljáróság tartozik kártérítéssel.' Minthogy, 
a szabályok be nem tartása miatt

Szerencsés több mint másfél évig tet
szés szerinti célra fordíthatta a kincs- j 
átrt megillető összegeket, a képviselő- 1 
testület nem nézheti közömbösen, hogy i 
a sáfárkodók helyett a polgárság meg- I 

terhelésével hozzák helyre a kárt. I

Ebből a célból felkérjük a város vezetősé
gét, állapítsa meg, hogy a szállítási vállal
kozók részére történt kiutalások körül kik 
intézkedtek s kik azok a tisztviselők, akik 
szabálytalanságokat követtek el. hogy őket 
per utján lehessen a kár megtérítésére kö
telezni.

Pesterzsébet lakossága most nagy érdeklő, 
déssel várja a közgyűlés határozatát s fő
ként azt, kikre hárítja a mulasztás 
ódiumát.
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Tüntetése Madridban Primo 
de Rióéra diktatúrája mellett
Az egyetemi tanerőit szembeszálitah a Kormánybiztossá!

W
CALV1N TÉR 7

Madrid, április 14.
Ma délelőtt a különböző társadalmi 

egyesülete nagyszabású tüntetést ren
deztek Madridban Primo de Rióéra mi
niszterelnök és a kormány inellctl. Amikor 
* miniszterelnök a kormány tagjainak és 
a hatóságok vezetőinek társaságában meg
jelent a hadügyminisztérium erkélyén, a 
palota előtti teret siirü tömegben ellepő 
tüntetők percekig tartó éljenzésben törtek 
ki. A miniszterelnök köszönetét mondott a 
kormány nevében az ünneplésért és han
goztatta, hogy ez a tüntetés, amely a kor
mány működésének szól, annál jelentősebb, 
mert néhány agitátor mindent elkövet, hogy 
a loyális és dolgos spanyol nép szellemét 
megzavarja.

Paris, április 14.
A „Journal" madridi jelentése sze

rint az egyetemeken a helyzet enyhülés

Letartóztattak nászutján egy nagykeres
kedőt 30 pengős könyvtartozása miatt
Néhány nappal ezelőtt tartotta esküvőjét 

Nagyváradon fényes külsőségek között H. 
nagykereskedő, aki esküvője ulán fiatal felesé
gével nászutra indult. Olaszországban töltöttek 
egy hetet, majd visszafele való utazásuk alkal
mával kiszálltak egy napra Nagykanizsán, hogy 
ott meglátogassák a nagykereskedő családját. 
Egy szállodában szállották meg, ahol a nagy
kereskedő annak rendje cs módja szerint ki
töltötte a bejelentőlapot. Másnap reggel nyolc 
órakor rendőr kopogott szobájuk ajtaján, arra 
kérte a nagykereskedőt, hogy

azonnal jöjjön vele a rendőrségre.
A fiatalasszony ijedten követte férjét a rendőr
ségre, ahol az ügyeletes rendőrtisztviselő ki
jelentette, hogy átkiséri az ügyészségre, mert 
kőrözőlevcl van ellene kibocsájtva.

Az ügyészségen a fiatal férj csak annyit tu
dott meg, hogy 1927-ben adták ki a köröző
levelet ellene Budapesten, amelynek alapján a 
nagykanizsai ügyészség letartóztatta. Másnap

Különös ma gárdák sért esi pör 
indult a vidéki gazdálkodó ellen, aki egy 
lányszoba szekrényeiben kereste fiát, 

nehogy megházasitsák
Nem mindennapi magánlaksértést per kerül 

n napokban a bíróság elé. A furcsa és szokat
lan jelenetekben bővelkedő események szen
vedő hőse egy fiatal urileány, akinek nevében 
édesapja: Sziklai Sándor budapesti bankbizo
mányos indíttatta meg az eljárási Rosenbcrg 
Péter keszthelyi gazdálkodó ellen.

Rosenbcrg Péternek nemcsak halszázholdas 
birtoka van Keszthely környékén, hanem van 
egy 23 esztendős fia is, az apai vagyon egyet
len örököse, aki a budapesti közgazdasági egye
temen folytatja tanulmányait. A fiatal Roscn- 
berg László és édesatyja a többi szereplői en
nek a pernek, amelyet az öreg gazdálkodó bu
dapesti látogatása indított meg. Rosenbcrg Pé
ter ugyanis megjelent Sziklaiék sasutcai laká
sán és be sem várva azt, hogy bejelentik, egye
nesen berontott Sziklai dolgozószobájába, a kö
vetkező szavakkal:

— Én Rosenbcrg földbirtokos vagyok! .4 fiam 
itt rejtőzködik az Önök lakásában! Adják visz- 
sza a gyermekemet, mert különben fel fordítom 
az egész lakást!

Sziklai ámuldozva nézte a különös vendéget. 
Eleinte azt hitte, hogy elmebeteggel van dolga, 
később azonban, mikor Ruscnberg kissé lecsil
lapodott, látta, hogy itt tényleg arról van szó, 
hogy a keszthelyi gazdálkodó fiát keresi az ö 
lakásában. Ekkor azután közölte vele, hogy 
o fiatal Rosenbcrg Lászlót ismerik ugyan, né

helyett rosszabbodott, mert
a madridi egyelem tanárai megtagad

ták, hogy alávessék magukat nz egye
temre kiküldött királyi biztos rendel
kezéseinek és nem hajlandók hétfőn 

újból megkezdeni előadásaikat.
.1 tanárok a közoktatásügyi miniszterhez 

intézett levélben sürgetik az egyelem elő
jogainak helyreállítását és biztosítását. .1 
levelet a tanári kar számos kiválósága irta 
alá, többek közölt a spanyol akadémia 
elnöke.

Madrid, április 14.
A vasárnapra virradó éjjel ismeret

len egyének a rendőrség figyelmét ki
játszva, falragaszokat helyeztek el Madrid 
népesebb utcáin.

A falragaszokon óriási betűkkel ez áll: 
Éljen a köztársaság!

Le a diktatúrával!

egy detektiv Budapestre kísérte a nagyke
reskedőt, akit természetesen követett fiatal 

felesége is.
A budapesti ügyészségen azulan megállapitol
ták, hogy a körözőlevelet egy feljelentés alap
ján adták ki //. G. ellen. A feljelentést egy 
könyvügynök telte. 1926-ban költözött le a 
nagykereskedő Romániába és ezt megelőzően 
Budapesten könyveket vásárolt, amelyeket nem 
fizetett ki. Teljesen

elfeledkezett erről a 30 pengős tartozásról, 
ami miatt a könyvügynök sikkasztás elmén 
tett ellene feljelentést.

Két napig tartott, amig sikerüli elintézni az 
ügyel, a nagykereskedő

nyomban kifizette a tartozását.
mire a könyvügynök visszavonta feljelentését. 
Két napig tartott azonban, amíg a harminc
pengős könyvtartozás miatt megzavart nász- 
utat tovább folytathatta a fiatal pár.

hányszor vendegük is volt, azonban sző sincs 
arról, hogy a fin náluk volna.

Az apa azonban nem nyugodott. Kijelentene, 
hogy addig nem mozdul el a lakásból, amig a 
fiát elő nem adják Azt mondotta, hogy tudo
mása szerint Sziklaiék azt akarják, hogy fia 
feleségül vegye Sziklaick egyetlen leányát, hogy 
ilymódon megkaparinthassák a Roscnbcrg- 
vagyont.

Sziklai Sándor most már cnergikusabban lé
pett fel és távozásra szólította fel váratlan ven
dégét, de Rosenbcrg Péter nem volt hajlandó 
eltávozni. Ehelyett azonban

kiszaladt a dolgozószobából és benyitott a 
lakás valamennyi szobájába, hogy — mint 
mondotta — megkeresse a fiát, mikor pe
dig elérkezett a leányszobóbu. ott még a 
szekrényeket is kinyitotta. Fiát azonban 

sehol sem találta.
Erre dühösen eltávozott.

A királyi ügyészség magánlaksértéssel vádol
ja Sziklai Sándor feljelentésére Rosenbcrg Pé
ter keszthelyi gazdálkodót. A budapesti bank
bizományos különben ingó vagyon rongálása 
címén is feljelentést tett a földbirtokos ellen, 
mert az a leányszoba egyik szekrényének ajta
ját betörte. ,1 különös magánlaksértést per ősz- 
szes szereplői ismert tagjai a budapesti és 
keszthelyi társaságoknak, igy hát érdeklődéssel 
várják a bíróság Ítéletét ebben az ügyben.

lí Aliinnrn l'sz‘a gyapjuminőségű öltönykelméket egy nagyon elő- 
'íulllyul II nyös vétel folytán, amig ezen készlet tart, méterenkint

*18.50 és
pengős árakon árusítunk

Csak egy napon! I’énteken, e hó 19-én

™ tavaszi angol kahölok Leánykaruhák
végig bélelve, kitűnő nagyon jó epongc vászonból, gyö-

kelmékből nyörűen díszítve

3 évesnek pengő
3 évesnek 1«90 pengő

Nagyságonként 1.— pengő emelkedés Nagyságonként 3 0 fillér emelkedés

A péntekig beérkező vidéki megrendeléseket a fenti árakon szállítjuk !

A
veri
ulán
a mozgalom azirányban, hogy

a Balaton melletti fürdővárosok állító
lag elfajuló erkölcseit megjavítsak.

Április 26-án a Balaton melletti helységek reformot.

keszthelyi főszolgabíró nagy port fel
ismeretes jazz-band ellenes rendelek? 
most ugylátszik több részről indul meg

Gróf Teleki János és Bárczy 
István államtitkár autókaram- 
bolja egy motorkerékpárral
Vasárnap délután az Cllői-uton Kispest 

felé haladt a fíp. 26—.972 rendszámú luxus
autó, melyben bárcziházi Bárczy István mi
niszterelnökségi államtitkár és gróf Teleki 
János foglaltak helyet. Az autó volánjánál 
Palatínus János 37 éves sofőr ült. Kispest 
előtt, az Üllői-ut kettéágazásánál, az autóval 
szemben hirtelen egy motorkerékpár buk
kant fel, amely az egyik keresztutcából ka
nyarodott ki az ÜUői-utra. A motorkerék
párt Ulrieh János békéscsabai üzemvezető

Roll Nándor püspököt választolták meg 
a Zsófia Gyermekszanalórium Egyesület 

kormányzóclnökeül
Előkelő közönség jelenlétében tartotta vasár

nap délelőtt a Zsófia gyermekszanatórium 
Egyesület kormányzótanácsa a vármegyeház 
dísztermében ünnepi közgyűlését, amelyen be
iktatták a kormányzóelnöki székbe Rákosi 
Jenő utódát, dr. Rótt Nándor veszprémi püs
pököt. Dr. öváry Ferenc elnök kcgyeletes sza
vakkal emlékezett meg megnyitójában Rákosi 
Jenőről, majd egyhangúlag megválasztották 
kormányzóelnöknek Rótt Nándor püspököt, 
akit Óvári Ferenc, majd Rákosi Szidi köszön
tött. Dr. Petko Szandtner Aladár, a népjóléti 
miniszter, dr. Sándor László, a Zsófin-cgyesülel 
kormányzótanácsa, Körmendi Ékes Lajos, fő
ispán. :i vármegyék, dr .Rotlcnbillcr Fillöp, a 
palronázs egyesület, dr. Purébl Győző tanács
nok, a főváros, dr. Scmsei Aladár, n hatóságok, 
dr. Sziklai János pedig az Otthon írók és Hír
lapírók Körének nevében üdvözölték az uj 
kormányzóelnököt. Dr. Roll Nándor püspök 
válaszában megköszönte megválasztását és 
hangoztál la .hogy az egyesület régi célkitűzései

az

öit. Fehér Lajoaiié szül. Kohn Regina neje. 
Adolf. Gyula, Mihály fivérei, Láailó Zslgmnndné 
szül. Fehér Hermina nővére. Welsr Adolfné 
szül. Neuhauser Gizella. Fehér Gyuláné szül. 
EbentsSdter Bella, Fehér Mibályné szül. Wun- 
derle Józsa sógornői. László Zsigmond sógora, 
unokahugai. unokaórcsel és összes rokonai fájda
lommal közük, hogy

Fehér Lajos
kereskedő

hosszas szenvedés ulán t. hó 13-án szombaton 
d. e. elhunyt.

Az egész életén át törekvő, jiersúletes, jó em
ber már nincsen. de tiszta emléke mindenkorra 
ine«rnnr;«l körünkben Folyó hó 13 én. hétfőn 
<1. u. > órakor temetiük n iákoskerrsziuri uj izi. 
temető halottnsháUbál.

Béke poraira!

plébánosai

Rótt Nándor dr. megyéspüspök elnök
letével nagygyűlést tartanak, 

amelyen tiltakozni fognak a Balaton-kör- 
nvéki fürdőerkölcsök elfajulása ellen és 
főleg a fürdőruhák tekintetében követelnek

vezette. Az autó és a motorkerékpár talál
kozása oly hirtelen történt, hogy egyik 
jármű vezetője sem tudott már fékezni. A 
következő pillanatban

a motorkerékpár belerohant az autóba.
Az összeütközés hevességétől L’lrieh János 
az úttestre zuhant, ahol eszméletlenül terült 
cl. A kihívott mentők súlyos zuzódásokkal 
szállították a Szent István-kórházba. Az 
autó mindkét előkelő utasa sértetlen maradt. 
úgyszintén az autót vezető sofőri is.

Rothermcre

értelmében kivon dolgozni a jövőben is. Hang
súlyozta, hogy bár az egyesületnek autonó
miája van .egyetértésben akar működni a ha
tóságokkal. Nagy Emilné, a volt igazságügy
miniszter neje megemlékezését olvasta fel Rá
kosi Jenőről majd Sülé Antal szerkesztő indít
ványára táviratilag üdvözölték 
lordot.

A diszgyiilcst a Royal szálló 
bankét követte, amelyen Övári _ .......... ,
Antal, Huszár Károly, Battenberg Lajos, Pa- 
kots József, Semsey Aladár, Fodor Oszkár és 
még többen szólaltak fel.

nagytermében 
Ferenc, Sülé

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

érvényes április l-től április H-lg.
7.00 I Ind. BUDAPEST érk. A 18-05 
8.45 V érk. WIEN ’nd: | H6.3O

Vasárnap 10.00 órakor Indul.

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

Az autóbusz Budapesten a VadászkOrt-szállótól 8 10 
órakor. Weinben a Hotel Bristol-tól 15.50 órakor 

indul
Pehllágositás és jegyváltás:

Budapesten a Magyar Légiforgalmi R.-T légiutazási 
irodájában. IV. Váci-utca 1. Tel.: 808- 83.

A Központi Menetjegvlrodában és annak Összes 
fiókjaiban

Wienben: LuftreisebOro dér Osterr 
A.-G., L. KArtnerring 6 Tel R.

Luftverkehra
28—1—21

I őst a- és ciomiofergriloia Európa valamennyi állo
mása felé. Fclvilágositások. tarifák és menetrendek 
» társaság szállítási osztályánál. Telefon: 808—89.
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0.15:
9.30:
0.45: 

12.00:

12.05:
1205:
12.35:

cs vizát lás-

(Dr. Ernye

A Rádió mai műsora
Budapest, Hétfő, április 15.

Hangverseny (ének).
Hirek.

A hangverseny folytatása.
Déli harangszó nz Egyetemi templomból, 
időjárásjelentés.
A Rádió házitriójának hangversenye. 
Hirek.
A hangvereny folytatása. 

13.00 Pontos időjelzés, időjárás 
14.30: Hírek, élelmiszerárak. 
10.00: Asszonyok tanácsadója." 

rí a előadása.)
16.45: Pontos időjelzés, időjárás 

jelentés és hirek.
17.10í Tót-magyar nyelvoktatás 

József).
Hadics Béla és cigányzenekara.

Német nyelvoktatás. (Dr. Szcnlgvörgyi 
Ede).
Császár Elemér felolvasása.
A Közópeurópai Nemzetközi Müsorcserc 

sorozatban a wien-i rádió leadóállomás 
műsorának közvetítése. A bécsi íilhar- 
harmónikusok és a bécsi szimfonikus 
zenekar. Vezényel: Schalk Ferenc. 1. 
Tanháuscr uvertür és Bnchannle. 2. A. 
Bruckuer: V|I. Szimfónia. E-dur. 3. H. 
Wagner: Nyitány a „Rienzi"-hez. Berlioz: 
Faust elkárhozása. — Utána kb.

21.30: Szalon-trió hangversenye.
22.30: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 
Majd: A Dunnpalola Nagyszállóból a Bach- 

inanii jnzz-band.

10.25: 
20.0(1:

Sző rme m e g ó vá s 
pénz kölcsönnel 

leszauiiot: uanHUamaitai

•i
le.

BREITFEL1) bzücs.
IV.. Váci u. 21. T 887—27.

kCij öld

BERLIN.
17: Éva Hauptinunn Bernslein liegediihung- 
versenye. 18: Gécscy Barnabás zenekará
nak hangversenye. — 20.30: Bécsi műsor 
közvetítése. Középeurópai müsorcserc. — 
22.30: Bajos Béla zenekarának hangver
senye.

BREM.Al .
21: Esti hangverseny. Schubert zene 

KÖN1GSBERG.
22.30: Tánczenc.
Í.EIPZIG.

16.30: Délutáni hangverseny. 18.30: Angol 
nyelvlecke. — 26: Jnmc.s Simon szerzői est
je. — 21: Amo Schirokaner „Occanflug" 
liangjálék. — 22: Hírek, sport jelentések. — 
23: Szórakoztató zene.

MILANO.
23: Jnzz-band. 

.MÜNCHEN.
19: Fraser dalestje. 20.05: Zenekari hang
verseny.

NAPOI.I.
17: G. Garziii (szoprán) hangversenye. 
21.02: D. Cunnrozc .11 Malrimonio Segrelo" 
c. operájának közvetítése.

PRAIIA. (Prága).
20: Hangversenyközvctités Bécsböl. Közép
európai müsorcserc.

ROMA.
17.30: Filhnrmónikns hangverseny.
Könnyű vidám zene.

STUTTGART.
22: Wcber: ..Dér Frcisehütz" cimü operájá
nak előadása

WIEN.
20: A Wicni filharmonikus társaság cs a 
Wiener synfonikus zenekar monstre hang
versenye. Utána esti hangverseny.

ZÜRK.K.
20: Esti hangverseny. Utána Willy Kranicli 
..Dér WellenslUger'. rádiórevü. — 22.10:
Tánc lene.

20.45:

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap nz időjárásról a következő prognó 
z.lst adta ki: Esőre hajló, enyhe ütő várható, 
lényegtelen liőváltozással.

Olasr. orvostudósok Budapesten. Vasár
nap tizenhattagu olasz orvostudósokból álló 
társaság érkezett Budapestre. Az olasz or
vostudósok <>l napig időznek itt. amely idő 
aluli megtekintik a főváros nevezetesebb 
egészségiigvi inttztnénvcil.

— Befejezlek u balneológiái kongresszust, 
be az országos balneoló- 

amelyen Sümegi József, 
VnmoNsy Zoltán cs Kór- 
veuprémn.egyei főispán 
kongresszust az Országos1 

évi közgyii

Vasárnap fejezték 
giai kongresszusi. 
<lr. Érti József, dr 
niendy-Ékes Lajos 
tartott előadást. A

• Egyesület rende- 
melyen nz indítványok során 

kormány főtanácsos javasolta 
kóréi mezre az iskolák

Balneológiái 
lése követte, 
Báró Dezső 
hogy at egyesület 
nyári jrilnelénrk kilrixsrl.'el.rA világ legjobb Marionetté-Színháza"
aROYAL ORFEUM áprilisi műsorában!
Kezdete 8 órakor

Három betörő és hat tyuk 
különös hajnali kalandja 

Pesterzsébeten
A vasárnapra virradó hajnalban Pesterzsébe

ten, a Bátbory-utcában szolgálatot teljesítő 
rendőrőrszem, Kovács IV. Mihály rendőr fi
gyelmes lelt három fiatalemberre .akik egy zsá
kol vittek. Gyanúsnak tartotta a dolgot és 

megállásra szálltolta őket.
A fiatalemberek ekkor eldobták a zsákot, 
amelyben -- jnint utólag kiderült —• hat élő 
tyuk volt és futásnak eredtek. A rendőr utánuk 
vetette magút és hosszas üldözés után megkö
zelítette őket. A három fiatalember szembefor
dult a rendőrrel és dulakodni kezdtek vele. 
Kovács IV. Mihály azonban nem veszítette el 
a bátorságát, egyenként egymásután

ártalmatlanná tette három támadóját, 
azután megkötözte és a közeli őrszobára vitte 
őket. Itt kiderült, hogy a három fiatalember, 
Király Ferenc, Labanc: Lajos és Labancz Já

1 — Vasárnapi sportbalesetek. Lapunk más
' helyén megírtuk, hogy a b budapest—deb

receni motorkerékpár-versenyen több sze
rencsétlenség törlént. Debrecenből visszafelé 
jövet újabb két versenyző járt szerencsét
lenül. Monor közelében Schullcr Tivadar 

• kerékpárja összeütközött egy másik géppel.
Schullert, aki lábát törte a Szent István-kór- 
liázba vittek. A verseny vége felé Vecscs ha
lárában, Horváth István versenyző felbukott 
gépjével és agyrázkódást szenvedett. Öt is a 
Szent István-kórházba szállították. Futt- 
balozás közben is húrom baleset fordult elő. 
Müller Gyulát az FTC-pályán. Botos Sán
dort a BTK-pályún, Nagy Gábor mázoló
segédet pedig Pesterzsébeten futlbalozás 
közben úgy megrágták, hogy súlyos sérülé
seket szenvedlek. A mentők mindhármukat 
kórházba szú 11itolták.

— Körözik Vojnlfs Józsefet, aki pincér és 
női fodrász lett Délamerikában. A budapesti 
kártyásvilágnak egy ismert és régebben sokat 
szerepelt alakja ellen bocsátott ki nyomozólcve- 
let a budapesti bünlelölörvényszck. Vojnils Jó
zsef volt gyógyszerész neve az utóbbi eszten
dőkben sokat szerepelt különféle kártyaklub- 
bok ügyével kapcsolatban. A rendőrség annak
idején ilyen kártyaügyekböl kifolyóan eljárást 
is indított ellene cs a bíróság közveszélyes 
munkakerülés címén kéthavi börtönbüntetésre 
ítélte. Vojnits József azonban eltávozott Ma
gyarország területéről még mielőtt a büntetés 
jogerőre emelkedett volna. A volt gyógyszerész 
azóta a Budapestre érkezeti hirek szerint Dél- 
amerikába került. Brazíliában. Rio de Janeiro- 
bán pincér lelt, majd női fodrász üzletet nyi
tott, szorgalmasan dolgozik és igen jó anyagi 
viszonyok közé került. Közben azonban tovább 
folyt ellene az eljárás és mivel a tárgyalásokon 
nem jelent meg. a büntetőtörvényszék most 
nyomozólevelel adott ki ellene.

— Lénárt Zoltán egyetemi tanár operálta 
meg Bálint Rezső professzort. Legutóbb beszá
moltunk arról a bravúros operációról, amelyet 
Pollatsek Elemér dr. tanár hajtott végre Bálint 
Rezső professzoron. Ezzel kapcsolatban felkér
tek bennünket annak a közlésére, hogy az 
operációt nem Lénárt tanársegéd, hanem ka
kasfalvi Lénárt Zoltán egyetemi nyilvános ren
des tanár fejezte be sikerrel a Pajor-szanató
riumban.

— -Most tér liuzu az orosz hadifogságból. 
Mint Kaposvárról jelentik, Farkas Lajosné 
kispúlapáli asszony a napokban az orosz
országi Kurgán városból levelet kapott, 
amelyben férje, Farkas Lajos volt kispál- 
apátii gazdálkodó, aki 1914-ben a galíciai 
fronton orosz fogságba került és akit azóta 
holttá nyilvánítottak, közli, hogy él és a 
napokban indul haza Kispálapátiba. A köz
ség népe diadalkapuval vá-!,> 0 •«•••• 
lódnak veit kispúlapátii 
község népszerű emberét.

— A magyar tulálmányu 
nemzetközi sikerei. Alig egy 
a magyar Friedler Antal a 
mára is hozzáférhetővé tette nagy horderejű 
találmányát, a „Gamma" ma már közismert és 
közkedvelt hajszert. Ez a készítmény nyolc 
esztendei tudományosan ellenőrzött kísérletezés 
után kerüli forgalomba éspedig olyan ható
anyaggal. amely majdnem egyetlen gyógyszere 
a liajbetcgségcknek. A gyapjú zsírból előállitott 
choleszterin, a hajhagyma és hnjtüsző körül az 
idők folyamán felgyülemlett faggyumirigy ré
teget Icoídja s ezáltal a haj fejlődését lehetővé 
teszi. Friedler Antal „Gamma" készítményét a 
szakorvosi kísérletek nagyszerű eredményei 
teljesen igazolták. Magyarországon kiviil Ju
goszláviában, Albániában, Csehszlovákiában és 
Romániában is elterjedt készítmény most a mi
lánói kiállításon szerepel sikerrel, augusztusban 
pedig a barcelónai nemzetközi kiállításon ke
rül bemutatásra. A „Gamma" hajszer és haj
szappan. amely minden más hajmosószer 
használatát fölöslegessé teszi — hatalmas si
kere ismét újabb cs örvendetes bizonyítéka a 
magyar sikereknek.

— A Lakók Szövetsége 15-ikén. hétfőn d. u. 
fél 7 órakor nz ügyvédi Kamara helyiségében 
(V.. Szemére utca 10.) választmányi ülést tart, 
amelyen dr. Fai Sándor joggal való vissza
élés a bérleti viszonyban" c. előadást tart.

Gnnima hajszer 
esztendeje, hogy 
nyilvánosság szá-

rtéi napszámosok hajnalban betörtek egy ház
ba, feífeszitctlck n csirkcőlat. egy zsákba dug
tak hat tyúkot és éppen a zsákmányukkal igye
keztek hazafelé, mikor a rendőr elfogta őket. 
Néhány nappal ezelőtt ugyancsak Pesterzsébe
ten egy Piac-téri füszerkereskedésben a szol
gálatot teljesítő rendőrőrszem telten ért három 
betörőt. Mikor el akarta fogni őket,

a betörők rátamadlak,
földreleperlék, agyba-föbe verték és még mi
előtt segítség érkezett volna, elmenekültek. Va
lószínűnek látszik, hogy a most elfogott Király 
Ferenc és két társa járt annak idején a Piac
téri üzletben is. Kihallgatásuk után letartóztat
ták őket s mivel alapos a gyanú, hogy

más bűncselekmények
is terhelik a lelkiismeretűket, bünlajstromuk 
összeállítására folytatják a nyomozást.

áprilisi
műsor

Május 12—13-íkán lesznek a Társa
dalombiztosító választásai. A főváros kö
zönségének minden rétegét egyaránt közel
ről érdeklik az Országos Társadalombizto
sító Intézet önkormányzati választásai. A 
választások terminusa és lebonyolítása te
kintetében már megtörtént a végleges dön
tés. Huszár Károly, az OTI elnöke, május 
12—13. napjaira tűzte ki a választást és 
már meg is alakította a választási bizottsá
got. Az Országos Társadalombiztosító Inté
zet központja megkezdte továbbá a szavazói 
jogosultság igazolásául szolgáló szavazó
igazolványoknak kikézbesítését. egyelőre 
csak a háztartási munkaadók részére. Rö
videsen sor kerül a gyári, ipari és kereske
delmi munkaadók szavaóigazolványának a 
kézbesítésére is. Az OTI önkormányzatának 
választási bizottsága egyébként hirdetményt 
plakáliroztatolt az Országos Társadalom
biztosító Intézet önkormányzati választásai
nál irányadó rendelkezések ügyében.

— A Budapesti Nemzetközi Vásár utazási 
kedvezményei. A május 4-én megnyíló Buda
pesti Nemzetközi Vásár iránt a megszokottnál 
is nagyobb érdeklődés mutatkozik. A vasúti 
vagy hajójegykedvezmónyek igénybevételére 
kizárólag a „Vásárigazolvány" jogosít. A ..Vá
sárigazolvány" belföldi állomásról induló tulaj
donosa a Budapestre váltott egészáru jeggyel 
és a vásár területén lebélyegezett vásárigazol
vánnyal, ingyen ulazhaVk vissza a kiinduló 
állomásra. „Vásárigazolványt" a Budapesti 
Nemzetközi Vásár irodája (V., Alkotmány-utca 
8l. valamennyi vidéki kereskedelmi és iparka
mara (Szeged. Debrecen. Miskolc, Győr, Pécs 
és Sopron), a vidéki általános iparlestületek, a 
vidéken működő kereskedelmi egyesületek és 
kereskedelmi csarnokok, a Menetjegyiroda és a 
Il.ilókocsitárr.aság valamennyi kirendeltsége és 
fiókja, a Budapesti Nemzetközi Vásár összes 
lb. képviseletei és kirendeltségei állítanak ki.

— Ankét a fogorvosok magánprakszisának 
válsága ügyében. A Budapesti Fogorvosok Egye
sülete a tegnapi napon körlevelet küldött széj
jel valamennyi fővárosi fogorvoshoz, amelyben 
felkéri őket, hogy vegyenek részt egy ankéten, 
amely a fogorvosi magánprakszis válságának 
kérdésével fog foglalkozni. Május elején tartják 
meg ezt az ankétet, amelyen a fogorvosi hono
ráriumok leszállításának kérdését is meg fog
ják vitatni.

Mit szeretnek 
a férfiakban a nők?

•I

A jő és elegáns öltözködést, amit László Sán
dor úriszabónál készített ruhákkal lehet elérni. 
Ha elegánsan akar ruházkodni. keresse fel 
László Sándor férfiszabóüzletct, Bákóczi út 50, 
saját műhelyében készít rendelésre mérték után 
elegáns férfiöltönyöket 80. 90 és 100 pengőért 
finom szövetekből a legtökéletesebb kiállítás
ban. Mintákat vidékre bérmentve. Felhívjuk l. 
olvasóink figyelmét ezen cégre.

— Schadl Ernő tanácselnök kiadja a Btk. uj 
zsebkönyvét. Schadl Ernő dr. a budapesti tör
vényszék egyik sajtótanácsának elnöke, Lénárt 
Béla dr. fővárosi ügyvéddel együtt most a bűn- 
tetőtörvénykönyv újabb gyakorlati zsebkönyvét 
adja ki, amely a közel jövőben már meg is fog 
jelenni a könyvpiacon. Az uj zsebkönyv meg
jelenésének híre általános feltűnést keltett jo
gász körökben é.s mindenütt nagy érdeklődéssel 
várják Schadl Ernő dr. tanácselnöknek a jog
irodalom terén való bemutatkozását.

— A Szent Imre kollégium klubjának jubi
leuma. A Szent Imre kollégium növendékeiből 
alakult intézeti klub vasárnap délelőtt fennál
lásának tízéves jubileuma alkalmából disz- 
matinét rendezett. Tisenthaler József, a kollé
gium igazgatójának üdvözlő beszéde ulán dr. 
Glattfeldcr Gyula csanádi püspök mondott be
szédét, amely ulán Vészi Tusi zongoraművész
nő. Laurisin Lajos operaénekes, Országit Tiva
dar hegedűművész és a kollégium zenekara 
működtek . közre.

— Előadás az életbiztosító vizsgálatról. A 
Biztositó Társaságok Országos Szövetségében 
(Károly-körut 26) Dr Hal mg István orvos fel
olvasást tart az életbiztosító vizsgálat orvosi 
reformjáról. Érdeklődőket szívesen látnak.

Telelőn: J. 4S1-G8.

Kinevezték az uj len 
gyei kormányt

Matuszevszky budapesti követ 
a pénzügyminisztérium élén

Varsó, április 14.
A köztársaság elnöke ina délután kine

vezte
az uj kabinet

tagjait. Miniszterelnök: Svitalski, hadügyi 
Pilsudski tábornagy, küliigy: Zaleski, bel
ügyi Skladkoivski, ipar- é.s kereskedelemügyi 
Kiviatkowski, közmunkaügy: Moraczewski, 
igazságügy: Cár, munkaügy: Prystor, posta- 
és távirdatígy: Boerner. közoktatásügyi
Czerwinski, földmivelésiigy: Niezabytowski, 
agrárreformügy: Stanieuncz: közlekedésügy: 
Kuhn. Matuszeívski budapesti lengyel követ 
a pénzügyminisztérium igazgatását veszi át 
ügyvezetői minőségben.

—- Wcrncr Adolf zirci apáio.1 Székes
fehérvár díszpolgárává választották. Vasár
nap délelőtt dr. Zavaros Aladár Székes
fehérvár polgármesterének vezetésével Szé
kesfehérvár városi tanácsának és képviselő- 
tcsliUetének harminckétlagu küldöttsége je
lent meg Werner Adolf zirci apátnál, akinek' 
átadták a város díszpolgárává történt vá
lasztásáról szóló oklevelet.

—■ László Sándor cégének hirdetése mull 
heti számunkban nyomdai sajtóhiba következté
ben téves szöveggel jelent meg. A László Sán- 
dor-cég hirdetését egyébként mai számunkban 
is közöljük.

— Útmutató bélyeg- és illetékügyekben. 
Hasznos gyakorlati útmutató jelent meg dr. 
Pongrác: Jenő szerkesztésében. A könyv tar
talmazza az okirati, közigazgatási, vagyonátru
házási és törvénykezési illetékeket cs az ősz. 
szes ezzel kapcsolatos tudnivalókat. A zseb
könyv ára 2 pengő. Megjelent a Magyar Tör- 

< A Magyar Általános Kőszénbánya Részvény
társulat közgyűlése tudomásul vette az igazga
tóság jelentését, jóváhagyta az 1928. évi záró
számadást és a nyereség felosztására vonatkozó 
javaslatot, amelynek értelmében osztalékként 
az 1928. évre harmincöt pengő fog a pengő
érlékre szóló részvény 37. számú szelvénye el
lenében f- é. április hó 15-ikétől kezdve a szo
kásos beváltási helyeken fizettetni. Az igazga
tóság tagjaivá poradai Rapoporl Alfréd dr., 
Simon Izidor és Vida Jenő újból megválasz
tatlak. Uj tagként a közgyűlés az igazgatóságba 
megválasztotta Korányi Frigyes bárót. A köz
gyűlést követő igazgatósági ülésben elnökké 
Berzcviczy Albert dr. b. I. I., felsőházi tag, 
alelnökké Bisteghi Rudolf és Vida Jenő felső- . 
házi tag .vezérigazgató újból megválasztatlak.

O A Részvénytársaság Villamos és Közle
kedési Vállalatok számára (Trust) 1928 évi 
mérlege megfelelő leírások ulán 2,150.186.87 P 
tiszta nyereséggel zárul (tavaly 1.960.740.90 P), 
Az igazgatóság nr. április 19-re egybehívott köz 
gyűlésnek javasolja, hogy részvényenként 2 P 
osztalék fizettessék és az alaptőke 21 millió 
pengőről 35 millió pengőre felemeltessék oly- 
képen, hogy a kibocsátásra kerülő 1029. január 
1-től osztalék jogosult összesen 560.000 darab 
uj 25 P n. é. részvényből 420.000 darab a 
régi részvényeseknek 2:1 arányban 28 pengős 
árfolyamon ajánllassék fel, mig a fenmaradó 
140.000 darab részvényt a Sociélé Financiere 
de Transporle cl d'Éntrepriscs Industriellcs 
S. A. (Sofina) brüsszeli cég venné át megfcle. 
lően magasabb árfolyamon. A Sofina uj tag
ként lép be a Magyar Általános Hitelbank és 
n Geseilschaft fűr cleklrische Untemehmun- 
gen. Berlin, cégekből álló garancia-szindiká
tusba. mely a tőkefelenielés sikerét biztosítja, 
u régi részvényesek állal esetleg át nem vett 
részvényeknek a fenti kibocsátási árfolyamon 
való átvételével. A társaság üzletmenete ked
vező és az eddigi osztalék a felemelt lökő 
ulán is biztositottnak látszik.

O Az Urlkány—ZMIvölgyl Magyar Kőszén
hánya Résrsénytársaság 1929 április hó 11-én 
tartott közgyűlése az 1928. üzletévi osztalékot 
részvényenként 10 pengőben állapitolta meg. 
A 100 pengő névértékű részvények 38. számú 
szelvénye 1929 április 15-től kezdve a társaság 
pénztáránál és a Magyar Általános Hitelbank*  
nál kerül beváltásra.
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Rákosi Jenő emlékezete 

az Újságírók Nyugdíj
intézetének közgyűlésén

Leleplezték Vass József arcképét — Vida Jenő 
húszezer pengőt adományozott az Egyesületnek
A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjinté

zete vasárnap délelőtt tartotta Vass József nép
jóléti miniszter elnöklésével 49. évi rendes 
közgyűlését a Kereskedelmi és Iparkamara 
dísztermében. A közgyűlésen jelen volt Dréhr 
Imre államtitkár. Hegedűs Lóránt, báró Korn- 
feld Mótric, Ripka Ferenc, Sipőcz Jenő. Vida 
Jenő, Horváth /stván, Szudg Elemér, Márkus 
Miksa, Fii: Artúr, Pakots József és még szá
mosán.

Dr. Vass József miniszter a jelenlévők lelkes 
éljenzése közben foglalta el az elnöki székel. 
Kegyeletes szavakkal emlékezeti meg Rákosi 
Jenő elhunytéról, majd Walikovszky Károly 
titkár ismertette az évi jelentést és a számadá
sokat, amelyekhez . elsőnek Törs Tibor szólott 
hozzá, aki javasolta, hogy a közgyűlés a je
lentést és a számadásokat egyhangúan fogadja 
cl cs a vezetőségnek leghálásabb köszönetéi 
jejezze ki.

A közgyűlés közfelkiáltással elfogadta az évi 
jelentést és a számadásokat megadta a fel
mentvényt az egyesület vezetőségének, majd 
elhatározta, hogy gróf Bethlen István minisz
terelnököt táviratilag üdvözli.

Vida Jenő felsőházi tag kért ezután szól s

Vasárnapi beszélgetés 
Scharf Móric édesanyjával
„Most zárult le a vérvád,

A Király-utca 51. számú ház egyik elsőeme
leti lakásában öreg, töpörödött anyóka ül ve
lünk szemközt. Fejét fázósan meleg kendőbe 
burkolja, éppen csak két fürkésző barna szeme 
és orráhegye látszik ki a kendőből. Az öreg
asszony:

özvegy Scharf Józsefné, Scharf Móricnak, 
a tiszaeszlári vérvád most meghalt korona

tanújának anyja.
örv. Scharf Józsefné egy amsterdami lapot 

mutat nekünk. Az amsterdami lapban ezt a 
gyász jelentést olvassuk:

Hedcn overleed tót onzc diepc drocf 
heid onzc innig gelicfde Mán. Zoon 
Broeder, Bchutvdbroeder en Oom,dc Herr 
Moritz Scharf. Mit allcr naam E. Scharf 
Haas. 17. Adat 11. 5689. 29. Maart 1929 
Amsterdam, Budapest, Arnhem.

Magyarul: Scharf Móric özvegye, Ecngclinc 
Haas az összes amsterdami, budapesti és arn- 
hemi rokonok nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelentette, hogy férje, Scharf Móric már
cius 29-én Amsterdamban hatvanegyéves korá
ban elhunyt.

— Én — mondja érdeklődésünkre Scharf

20.900 pengőt ajánlott fel a nyugdljegyc- 
sületnck.

A közgyűlés viharos tapssal fogadta a be
jelentést, dr. Vass József elnök pedig hálás 
szavakban mondott köszönetét Vida Jenőnek 
nemeslelkü adományáért.

A napirend ezzel tulajdonképen kimerült 
Mielőtt a közgyűlést bezárták volna,

leleplezték dr. Vass József elnök élet
nagyságú arcképét, 

amelyet az egyesület Géhl Zoltán festőművész- 
szel lesietett meg. Ebből az alkalomból dr. 
Tóth László mondott ünnepi beszédet.

Viharos taps és éljenzés követte Tóth 
László szavait. A közgyűlés résztvevői lelkesen 
ünnepelték elnöküket, dr. Vass Józsefet, aki 
hosszabb beszéddel válaszolt.

— Ez az akkord, — mondotta — amellyel 
férfiasán, őszintén és engem mélyen meghalva 
a közgyűlés befejeződik, egészen rabsága ejti 
lelkemct. Szinte elveszi lelkem szárnyalását is 
mert könnyek vannak a lélek szárnyain s ezek 
nehézzé teszik repülését. A sziveknek nem tu
dok másként köszönetét mondani, csak 
szívvel.

A közgyűlés Vass József lelkes éltetésével 
ért véget.

hogy meghalt a fiam..."
Móric anyja .... néhány nappal ezelőtt kaptam
Amsterdamból levelet, amelyben fiam halálá
ról értesítettek s mcgküldötték a gyászjelentést 
közlő amsterdami újságot is. Fiamat egyéb
ként

huszonnégy éve nem láttam.
— Huszonnégy évvel ezelőtt néhány napot 

töltött Budapesten, rokoni látogatásra érkezett 
ide. Azelőtt huszonkét éven keresztül nem lát
tam, alig hallottam hirt felőle. A szörnyű vér
vád után, 1883 szeptemberében hagyta el Ma
gyarországot és költözött Amsterdamba, ahol a 
gyémántköszörülés mesterségé! tanulta.

Vontatottan, minden szóra ügyelve mondja 
ezeket özvegy Scharfné s csak

nehezen, kényszeredett hangon beszél a 
tiszaeszlári hírhedt időkről.

Elbeszéli, hogy Scharf Móric mindössze nyolc
esztendős volt, amikor a családban szörnyű 
tragédia történt. A Tisza kiöntött cs a viz ma
gával ragadta a legkisebbik Scharf-leány böl
csőjét. A nyolcéves kisfiúra szörnyű hatással 
volt a tragédia.

Tizenkét éves koráig iskolába járt Scharf 
Mórié, azután apja cipészmühelyébc került. 
Egy-két év múlva, amikor apja a tiszaeszlári 
zsidótemplom szolgája lelt a kisfiú segédkezett 
neki a templom körüli teendők elvégzésében...

Ezeknél a szavaknál Scharf Móric anyja 
megáll. Eszébe jutnak a szörnyű napok. Per
cekig nem jut szóhoz. Nem is kérdezzük to
vább,'nem akarunk fájdalmat okozni.

Mikor a szűk lakásból távozunk, kezel fo

A nagymarosi vonatban egy halott 
asszonyt találtak, aki karjai között 

csecsemőt szorongatott
Megdöbbentő felfedezésre bukkantak ma 

a Nyugati pályaudvarra befutó nagymarosi 
vonat átvizsgálásakor a vonat kalauzai. \z 
egyik III. osztályú vagonban egy

40—45 év körüli szegényesen öltözött 
nő élettelen testére akadlak.

A padlón hálánfekvő asszony
karjai között egy körülbelül tíznapos 

leánycsccsemőt szorongatott.
Hiába rázták, költögették az asszonyt a 
vasutasok, az nem éledt fel, erre a mentő

Tizezer frankot és becsületrendet ka
pott egy magyar munkás, aki meg
mentette a párisi gyorsvonat utasait

A hivatalos lap legutóbbi számában érdekes 
kitüntetést közöl. Ha valaki külföldi rendjelet 
kap, annak viselésére előbb az államfőtől en
gedélyt kell kérnie. Az ilyen renjel viselési 
engedélyeknek külön rovata van a hivatalos 
lapban. Most a politikusok, államférfiak és 
tudósok között, akiket valamelyik állam ki
tüntetésre érdemesitett. egy egyszerű magyar 
munkás neve is meghúzódik. A hivatalos lap 
közlése szerint

Pujol Lajos magyar állampolgár engedélyt 
kapott arra, hogy a francia becsületrend 

klskeresztjét elfogadhassa és viselhesse.
Ennek a kitüntetésnek igen érdekes előz

ményei vannak. A 28 esztendői Pujol Lajos 
kiment Franciaországha.

Volt csatornatisztító, alkalmi munkás, párisi 
kofáknak hordta a zöldséget a hálán, mig 
végül egy Loire-mcnli kis városkában: Trón- 
viUe-ben. állandó foglalkozáshoz jutott. Az 
állomásfőnök sofförje lett és itt Tronvillcbcn 
történt az az esemény, amelynek mostani ki
tüntetését köszönheti.

Két esztendővel ezelőtt az egész, világsajtói 
bejária az a hir, hogy

a Párisi—Nancy-I vonalon egy vasúti mun
kás haláltmcgvctő bátorságán múlott, hogy 
a gyorsvonat kétszáz utasával együtt nem 

lett a biztos pusztulás áldozata.
Az történt ugyanis, hogy a vonat, amelyet 
menetrendszerinti időben indítottak cl Parisból. 
miután fele útját pontosan megtette, alig hogy 
a Loire folyóhoz ért.

nem állt meg egy-két állomáson, hanem 
anélkül, hogv meglassította volna futását, 

tovább robogott.
Az állomások egymásután adták le a vészjel
zéseket, hogv a vonal különös és kideríthetet
len okok miatt nem állott meg és egymásután 
kérték a következő állomások főnökeit, hogy 
amennyiben erre egy mód van,

állítsák meg valamilyen módon, n minden 
valószínűség szerint vezető nélkül száguldó 
vonatot, mert azt különben szerencsétlen

ség éri.

gunk » meggyötört életű öregasszonnyal, ete
ket mondja:

— A tiszaeszlári borzalom valójában csak 
most zárult le. Most, hogy a fiam, Scharf Mó
ric meghalt...

ket értesítették. A kivonult mentők azonban 
már csak

a szerencsétlen asszony halálát konsta
tálhatták.

A kis leánycsecsemői, akinek semmi baja 
sincs, a Szent Istuán-kórházba szállitották a 
mentők. Rendőri bizottság vonult ki a hely
színre. amely a hirtelen halált halt nő holt
testét a bonctani intézetbe szállíttatta és 
megindult a nyomozás személyazonosságá
nak megállapítására.

A vészjelzést az a kis francia állomás is meg
kapta, amelynek főnöke a magyar Pujol Lajos 
gazdája volt Azonban ő sem tudott semmit 
sem tenni, legfeljebb annyit, hogy igyekezett 
szabaddá tenni a vadul száguldó vonat előtt 
a pályát. Vakvágányra nem lehetett állítani a 
váltókat, mert a vonat oly sebességgel szágul
dott, hogy minden torlasznak emelt bakot ki- 
döntött volna Egyetlen megoldásnak csak az 
mutatkozott, ha

valaki felugrik a robogó vonatra, eljut a 
mozdonyig és megállítja a vonatot.

Erre a munkára senki nem vállalkozott, senki 
nem volt hajtandó kockáztatni éleiét a pálya
udvar személyzetének tagjai közül.

Az utolsó pillanatban mégis jelentkezett egg 
ember: Pujol Lajos, az állomásfőnök sofförje. 
A vonat két perc múlva már fel is tűnt a kis 
városka állomásának bejáratánál. Ablakaiból 

kétségbeesett emberek hajoltak ki és kia
báltak segítségért.

Pujol Lajos odaáll) a vágányok mellé és ahogy 
a robogó vonat mozdonya mellé ért, biztos, 
jól kiszámított ugrással már fenn is volt a 
podgyászkocsi lépcsőjén. A többi már szinte 
gyerekjátéknak tetszett. A podgyászkocsi 
tetején keresztül

előrekuszoft a mozdonyig. beugrott a 
szeneskocsi tetejére és iekuszva a szén
halmokon át a gépig — működésbe hozta 

a féket.
A gyorsvonat megállt. Ekkor állapították csak 
meg, hogy (

a nagy hőségben a mozdonyvzető nap- 
szurást kapott, ugy. hogy elájult, a fütő 
pedig annyira megijedt, hogy szintén ájul

ton roskadl társa mellé.
Louis Pujolt a francia kormány ezért tűn

tette ki a becsületrend kiskeresztjévcl. Pujol 
Lajosnak, aki szüleihez Pestre Írott levelében 
részletesen beszámolt az eseményekről, a meg
mentett vonat utasai

tízezer frankot gyűjtöttek össze, 
hogy ezzel jutalmazzák meg haláltincgvctö 
bátorságát

A Danié KűnvuKiadú multheti rGitvÉnyőnsk
Álló sor balról jobbra:
Pierre Loti 
Ábel Hermant 
Barbusse 
Remarque 
Szántó György 
Gogoly 
Reymont 
Emil Ludwig 
Boleslav Prus
Ülő sor balról jobbra:
Bulwer 
Dorgelés 
Daudet 
Wassermann
Renan 
Victor Hugó 
Romaín Rolland 
Dickens 
Meredíth 
Turgenyev 
Thomas Mann 
Gobíneau 
Strindberg

egyesít múltat és jelent aIdő és tér távolságain keresztül igy

Halhatatlan könyvek 40 kötetes sorozataiig
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S Z I MI Á Z -MOZI
Attila megostromolta a pesti városházát
A külföld a beszélőfilmektől hangos nálunk fővárosi támo

gatással akarják az első óriástilmet elkészíteni — Cserépy 
Arzén közel egymillió pengőt kér a várostól

Azt olvasom a berlini ,,B. Z. am Mittag"- 
bán, hogy a porosz tartoinánvgvíilés Berlin 
város nyakába akarja varrni a berlini szín 
házak szubvenciójának terheit. Berlin vá
rosa pedig felhördült és kimutatta, hogy 
évenként pontosan millió márkái költ 
Rerlin színházaira. még pedig a berlini 
Operára, a Volksbühne-re, a filbarmónikus 
zenekarra és n szimfónikus zenekarra. 
Többet Berlin nem bir el - írják a berlini 
lapok , adjon valamit a kultúrának az 
állam is.

♦
I .gyáriakkor Budapesten Cserépy Arzén 

filmrendező azzal ostromolta meg a város
házát, hogy egy készítendő

Attila filmjéhez 900.000 pengővel járul
jon hozzá a tisztelt tanács.

Cserépy Arzén memorandumában kifejtette, 
hogy ez az óriási összeg a film kihelyezésé
vel feltétlenül megtérül, annál is inkább, 
mert a főváros érdekkörébe tartozó Peda
gógiai Filmgyárban készítenék cl a film 
egyhnrmud részét és ezzel kapcsolatban 
hosszabb ideig mintegy 500 embert foglal
koztatnának Petién. Tegnap délután Sipőcz 
polgármester pártközi értekezletet hivott 
össze ebben az ügyben, vájjon Cserépy 
Arzénnek megadják e vagy sem a kért hoz
zájárulást. A pártközi értekezlet határozni 
nem mert, léitek az ódiumtól és ezért egy 
szükebbkörii bizottságot küldtek ki, hogy 
vizsgálják meg a következőt: vájjon az 
Áltila cimü film tényleg olyan jó üzlet-e a 
fővárosnak, mint azt a beadvány ígéri' 
\ háromtagú bizottságnak alaposan utána 
kell nézni annak is, hogy ez a közel egy
milliós hozzájárulási költség megfelel-c 
annak az ellenszolgáltatásnak, amit a vál
takozó a fővárosnak ad és végül abban a 
pikáns kérdésben kell döntenie, hogy érdé- 
mén-e, rentabilis-e a fővárosnak filmvállal
kozóvá átvcdlenie*

♦
Cserépy Arzén neve régen jólismert a 

magyar közönség előtt, hiszen Cserépy Ar
zén rendezte annak idején a németek nagy 
filmjét, a nálunk is nagy sikert aratott 
Fridericus líex-ct. Ennél n hatalmas mű
alkotásnál Cserépy Arzén, mint rendező, 
valóban letelte a vizsgát, de a további fej
leményekből kitűnik, mint vállalkozónak 
nem volt olyan nagy sikere.

Az Attila film terve ugyanis közel másfél 
éve bukdácsol Európa nagy lapjaiban.

Először francia tőkével akarták mgr 
csinálni, azután sor került a német 

nagyvállalkozókra is, 
végül egy szép napon Cserépy Arzén nálunk 
is megjelent és a Dunnpalotában tárgyalt

HEGEDŰT
valamint ar. összes hangszerek legotcaóbban 

RElYIÉNVi fflIHALY 
zeneművészeti tölskola házi hangszeréit azAlltU i
Budapest. Ul/d Kiraiv-utca 07. szám

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

Aranypáva
Beszélőfilm-operett 3 felvonásban. Békeffy László operettje

Hnrinnlli Imre versei. I j magyar zene- 
nxrrző: Ncsrmélyl I). Béla h<*mutntliorá«a.  — 
Szokolay Oly é*  Rátkay Márton első fellépése a 
Város! .Színházban. Ztlnhy Irén egy Lillán 
<ílsh szerepben. — Síró Anna és D’Arrlgo Kor
nél nagyszert! olasz duettje. A legkisebb Rótt 
szenzációs láncai. — Alakkal hóvihar. — A new- 
yorkl földalatti villamos. A ..Perzsa vásár" 

Szombaton, február 2O-án

A Beleznay asszonyok
premierje

Tőkés Annit, Hegedűs Gyula, Berky Lili. Kiss Ferenc, 
Dénes, Neraónyi, Táray, Z. Molnár, Körmendy Magyar Színház

=.

„A SZÍR KI RUHA*  
„KÍLÖNÖS KÖZJÁTÉK" 

„AZ ÖRDÖG" 
váltakozunk e héten a

cgyre-másra magyar pénzemberekkel is. 
Hogy ezek a tárgyalások eredményre vezet 
lek vagy sem, azt nem tudjuk, tény az, 
hogy az Attila film <300.000 dolláros elő
irányzott költsége mint terv, valóban nagy
szabásúnak ígérkezik, azonban, valljuk be, 
a kivitellel kissé elkéstek.

♦
Az egész világ a készülő beszclőfilmektői 

hangos. Egyetlen amerikai lapba sem lehet 
bepillantani anélkül, hogy a beszélő film 
óriási offenzivájárói tudomást ne vennénk. 
Minden újságolvasó elé megdöbbentő kép 
tárul, ha a hollwoodi filmkatasztrófáról, 
mint a nagy néma filmérdekeltségek és 
néma filmsztárok elemi csapásáról Írnak, 
Amerikában 2.3.000 mozi van, eköziil 1500 
képes beszélőfilmet előadni. Azt hihetne az 
ember, hogy az 1500 mozi nem csinálhat 
konkurrcnciát a másik 21.500-nak. Ehelyett 
azonban az történik, hogy az 1500 mozi 
zsúfolt házak elölt játszik, a többi pedig 
anyagi katasztrófával küzd.

Ar. amerikai filmipar teljesen beszün
tette a némafilm gyártását,

ugy, hogy a jövő szezónban Európa is alig- 
alig kap néma filmet, Berlin mozijai is át
szerelnek hangos filmre, gyáraik a legki
tűnőbb hangos Iilmfelvétel apparátusokkal 
készítik filmeiket.

Londonban is ez a helyzet.
ahová egymás után szerződtetik a Holly
woodból hazaküldött európai sztárokat. 
Ugyanekkor azt is hírül adhatjuk, hogy a 
berlini Universal film néhány hét múlva 
Budapesten hozzákezd az

első magyar tárgyú beazélőfilm felvé
teleihez,

a film címe „Vasárnap délután félnégykor". 
Es most kezdenének hozzá nálunk egy 
néma óriásfilmhez?

♦
Budapest és Magyarország nincs ilyen 

messze a világtól. Tudomást kell szerez
nünk arról, hogy a néma film már nem 
üzlet és különösen nem üzlet a fővárosnak, 
mint ahogyan nem üzlet egyetlenegy ható
ságnak sem. Ha a magántőke nem akar 
ehhez a filmhez elegendő pénzt adni, akkor 
biztosan megvan erre a: oka. A főváros sem 
lehet annyira optimista, hogy az adózók fil
léréből összerakott, közel egymillió pengőt 
dobjon oda egy olyan vállalkozásnak, amely
nek — kitűnő rendezőről lévén szó — csak 
az erkölcsi siker biztos. Ha a főváros 
nyolcmillió budgetfölöslegéből jut pénz 
ilyen célokra és a fővárosnál egyáltalában 
beszélnek arról, hogy jó lenne valamilyen 
milliócskával támogatni a magyar kultúrál, 
akkor gondoljanak <uia a berlini példára. 
Berlin három milliót ad színházainak. | 
Budapest, ha ennek csnk egytized részét 
áldozná, már olyan kulturlorrongást terem
tene, oly pezsgő irodalmi és művészeti éle
tet támaszthatna a semmiből, hogy ez bu
sásan meghozná a kamatokat. Ne lessék 
félreérteni, nem csak erkölcsi, hanem 
anyagi kamatokat is. A színházba járó kö
zönség vigalmiadójánnk és egyéb terheinek 
kamatait . Siói) Zoltán.

pazar szconlrozása. — Palm—Bcaeh milliárdos 
palotáinak ragyogása. — A sanfranclskól kínai 
negyed. — Film. Színpad. Színpad. Film. — 
Bemutató: szombaton, április 20-án a VÁROSI 
SZÍNHÁZBAN.

Jegyek a Várost Színház pénztáránál és az 
összes jegyirodákban. Legdrágább hely • 
pengő.______________________________________

Az asszonyok paradicsoma 
niARY preuost szenzációs vígjátéké csütörtöktől egyedül csak a 

FÓRUMBAN
Fedák Sári ősszel ünnepli 
30 éves színészi jubileumát

Darabot ir a jubileumára, melyet tanítómestere, Rákosi 
Szid! javára akar megtartani — Kik szerepelnek Szldl néni 

vlzsgaelöadásán
Még a legnapi jubileumi est mámora csillog 

a szemében, de Szidi néni, Rákosi Szidi nagy
asszony már az uj jubileumára készül. Rákosi 
Szidi negyven éve tanítja a magyar szinész- 
gencrációt és ennek emlékére szentelnek egy 
éjjeli előadást a Király Szinház színpadán.

— Ez a jubileumi előadás — mondta nekünk 
frissen, nyugodtan és tetterősen, a soha meg 
nem öregedő Rákosi Szidi —• betetőzése lesz 
annak, amit eddig csináltam. Ha

Antal koromban fájó szívvel sok minden
ről le kellett mondanom, néznem kellett, 
hogy más játssza azokat a szerepeket, ami
ket én szereltem volna — az öregségem 

kárpótolt mindenért.
Megkaptam mindent, mert fáradozásom gyü
mölcseként olyan értékek jelentkeztek a ma
gyar színpadon, amelyeknek kis szerénytelen
séggel én voltam a szülőanyja.

Dietrichné Papp Júlia, Rákosi Szidi iskolá
jának igazgatónője és a nagyasszony agilis 
munkatársa veszi ál a szót.

— Nem akartunk szabványos jubileumot 
rendezni, hanem egy vakmerő vállalkozásba 
kezdtünk. Egv comedie dél arte-szerü előadás 
lesz ez. Két részből fog állani. Az egyik rész
ben a színpadon egy szabályos iskola lesz. A 
padokban Szidi asszony régi, nagynevű növen
dékei foglalnak helyet, megkezdődik a tanítási 
óra és Szidi mama feleltet, a tanítványok pe
dig, ha tudnak felelnek, ha nem, megkapják 
Szidi mamától azt a dorgálást, amiben hajdan 
részesültek. Hogy kik lesznek ezek a növendé
kek? Hirtelenében ezek jutnak eszembe: Ki

hontalan hős
tovább aratja a sikereit a

Royal Apollóban

SZÍNHÁZI napló
a kegyelmes szerzőnő darabjának mai 

** harmadik előadását is igen melegen fo
gadta a Vígszínház közönsége. Bethlen Mar
git grófnő finom tollal megirt .4 szürke ru- 
Íiá-ja im kiállotta tüzpróbáját a nagyközön
ség előtt is. amely vasárnap is látni akarta 
a függöny előtt az írónőt.

róf Bethlen István miniszterelnök virá- 
'Jr gaioal kevés színésznő dicsekedhetik el. 
Amikor feleségét. Bethlen Margit grófnőt 
valóságos virágerdőbe varázsolták a tiszte
lői, barátnői, az udvarias Színpadi Szerzők 
Egyesülete, a szinház igazgatósága és A szür
ke ruha szereplői, akkor livrés szolga jelent 
meg „.4 szürke ruha" két női szereplőjének 
öltözőjében és a miniszterelnök virágait he
lyezte az öltözők asztalaira. Gombaszögi 
Frida gyönyörű rózsacsokrot kapott, ugyan- 
ilyel, de kisebb méretben küldölt a minisz
terelnök Esztcrházy Ilonának, .4 szürke ruha 
szobaleányának.

Hohcnlohc Ferenc hercegné legjobb barát
nője a szerzőnőnek. Vele együtt izgult 

a próbák alatt, vele együtt vett részt az elő 
készületek fáradalmaiban, természetesen ott 
volt a premieren, sőt a második és harmadik 
előadáson is. A hercegné azonban gyászban 
van és a nézőtéren nem foglalhatott helyei, 
ezért, hogy a premiert mégis megnézhesse, 
a szinház igazgatósága egy karosszéket he
lyeztetett a kulisszák mögé, ahonnan Ho- 
hcnlohc hercegné kényelmesen végignézhette 
jó barátnőjének első darabját.

Szombaton az egységes párt vonult ki a
Vígszínházba. Néhány miniszter szom

batra is akadt. .4 Vígszínház társalgójába 
ugyanekkor óriási virágkosarat hoztak, ame
lyen szürke szalagon ez a felírás állt: Gratu
lálunk a nagy sikerhez — .4: Egységes párt. 
TS ilünö szerepeket irt a fiatal Ujhdzy György, 

Magyar Színház újdonságának „A Belez- 
r.ay asszonyok"-vak szerzője. Éppen ezért a szín
háznál nagyon tetszik a darab, a színészek el
ragadtatással beszélnek Ujházy Györgyről, mint 
született színpadi Íróról, aki azonban meglepő 
szerénységgel hárít el magától minden dicsére 
tel. .4 Magyar Színház szombati premierje min
denesetre igazolása lesz annak, hogy érdemes 
fiatal és uj szerzőket beengedni a hwgyar 
Tháliábu.

Szinte hihetetlenül hangzik, de ugy van, hogy 
premier Hőit külföld még nem érdeklő

dőit ugy, mint ahogyan most Békeffy László, 
Harmath Imre és Neszmély Dolecsko Béla kö
zösen irt „Aranypáva" cimü heszélőfilmope- 
rett iránt teszi. .4 Városi Szinház e heti pre
mierjére a Wiener Bohemverlag, az Erik Verlag 
is a bécsi Karcag Verlag is elküldi megbízott
jait sőt már Békeffy Lászlótól az előzőén ki
küldött librettója alapján opciót is kérlek a da
rab európai színpadokon való előadására Va- 

rály Ernő, Gázon Gyula. Lábasa Juci, Honthy 
Hanna, Vaálg Ilona. Bársony Rózsi, Orosz 
Vilma. Pálmai/ Ilka. Pcthő Attila, Vaszary 
Piri, Simon Harcsa, Forray Rózsi, Bérczy 
Ernő, Harmath Imre, akiből a legnagyszerűbb 
operettiró lett... és én is . ..

— És Fedák Sári?
— Fedák Sárit, sajnos Bécsbe szólítja a szer

ződése és nem lehet itt ezen a jubileumi elő
adáson, de mikor nála voltam és megkértem, 
hogy vegyen ö is részt, a kővetkező érdekes 
megnyugtató választ kaptam: „Kedves Júliám, 
a szivemmel veletek leszek,

ősszel pedig én rendezem meg a magam 
harmincéves színészi jubileumát. Erre az 
alkalomra darabot is írok és csak annyit 
közölhetek veled ,hogy a jubileumot nem 
magamnak, hanem Szid! néninek csinálom.
— Szóval ott tartottunk, hogy a növendékek, 

akik most már nagy sztárok, felelni fognak, 
mint hajdan az iskolában. Pontosan egy szini- 
iskolai óra fog lezajlani a nézők előtt, minden 
realitásával és romantikájával. Az előadás má
sodik részében pedig a növendékekkel vizsgát 
tartat Szidi néni és ezen a vizsgán a színészek 
előadják azt. ami nekik legkedvesebb vagy 
amit a legjobban tudnak. Még csak Lázár igaz
gató egy mondatát kérem megírni, aki, amikor 
készséggel rendelkezésünkre bocsátotta a Ki
rály Színházat, ezeket mondta:

„Mindent boldogan adok a Nagyasszonynak. 
Én is tanítványa vagyok cs mindenki, aki a 
magyar színészetben helyet foglal." 

sárnap egyébként a színpadi személyzet kivo
nult a Corvin Filmgyárba, ahol folytattál: a be- 
szélőfllmoperett filmfelvételeit. .4 darabban 
ugyanis egyes jelenetek filmen lesznek láthatók 
és a főszereplők a szerzőkkel együtt premier 
plánban hajolnak meg a közönség előtt, önként 
felvetődik most a kérdés. hogy a kitűnő iró- 
színész miért nem vállalt szerepet uj darabjá
ban? Békeffy erre a következőket válaszolta:

— A színészetet mindig előrendeltem írói és 
konferanszié mivoltomnak Nem tartom ildo
mosnak ugyanis, hogy saját darabomban na
gyobb szerepet vállaljak, de őszintén szólva nem 
is érek rá. Azt hiszem, hogy ez a felfogásom 
meg fog változni, ha uj vígjátékom bemutatójá
ról lesz szó. Ebben ugyanis annyira megfelelő 
szerep kívánkozik részemre, hogy a színész fel
tétlenül ar -'ró fölé fog kerekedni.
lUFezitlábas tánc apostolnője, Szentpál 

Olga ma délelőtt növendékeivel jól si
került matinét -cndezelt. Bokor Kató és 
Bottka Lola „Halállánc"-ukkal, Sümegi 
László és Páll Rózsi önálló kompozíciójuk
kal keltettek méltán feltűnést. Korb Flóra 
öt önálló kompozíciójával aratóit nagy si
ker!. Két pantomim is szerepelt a gazdag, 
változatos műsoron, ahol a növendékek 
zöme együttesen mutathatta meg tánckész
ségét és tudását.

Szombaton tartják a harmadik Faragó-vacso
rát a Rmjaiban, amelyet a felvidéki színé

szek segélyezése céljából F aragó Ödön volt kas
sai színigazgató tagjai kezdeményeztek. A 
vacsorán a pesti művészi élet előkelőségei vesz
nek részt.

Fővárosi Operettszinház
Április

15
hítfft

Riviéra Express

16
kedd

A bécsi Burgszinház művészei
nek vendégjátéka: 

KARL UND ANNA

17
szerda

miss Amerika

18
csütörtök

Miss Amerika

19
pontok

A bécsi Burgszínház művészei’ 
nek vendégjátéka :DIE FAHRT 

NACH SORKÉNT

20
szó hat

Zenebona

21
vasárnap

<i. u. fél 4 órakor: miss Amerika 
Este 8 órakor: Az utolsó

Verebély-lóny



Budapest, 1929 április IS. HÉTFŐI NAPIÓ 7
Telefonbeszélgetés Celestino 
Sarobeval, a világhírű spa
nyol énekessel, aki Teiko 

Kiwával Pestre érkezik
Celestino Sarobe nevét alig egy éve kapta 

sxárnyára a világhír. A hires spanyol énekes 
most Pestre készül. Szerdán itt koncertezik. 
Elutazása előtt felhívtuk a bécsi Hotel Impo
nált és beszélgettünk vele.

— Keveset tudunk önről legfeljebb a rádión 
hallottuk a hangját, beszéljen tehát magáról, 
— kértük a művészt.

— Apám orvos volt. l‘n is a sevillai egye
temen orvosnak készültem. Le is tettem a 
doktorátust, közben azonban énekelni is tanul- 
tam. Apám házában ugyanis a Sevillába ér
kező összes művészek megfordultak és szü
leim estélyein felléptek. Mikor diákkoromban 
az egyetemi kórusban szólót énekeltem, figyel
mes lelt rám egy olasz művész és

ajánlólevéllel Batttstinlbez küldött.
Battislini nem akart fogadni és elutasított az
zal, hogy nem vállal tanítványokat. Annyit 
azonban 'mégis sikerült elérnem, hogy énekel
hettem előtte. Mikor végeztem egy spanyol dal
lal, Battistini meglepetésszerűen megölelt és 
egyetlen tanítványának elvállalt. Az ősz mes
ter azután végigkísérte pályámat, ő léptetett 
fel legelőször a barcelóniai operában, ahol Ri- 
golettót énekeltem. Vcgigkalandozlam egész 
Európát, felléptem a párisi Nagyoperában, ahol 
a Faustot alakítottam. Most Bécsben egy este 
helyett hármat kellett adnotnl . . .

— összejött a magyarokkal?
—Igen, itt Bécsben, a japán követség esté

lyén, amit Teiko Kiwa tiszteletére adtak. A 
kiváló művésznő ugyanis a Staatsopcrben 
olyan sikert aratott, hogy

a japán követség az összes európai dip
lomaták részvételével nagy bált rendezett 

tiszteletére.
Ugy tudom, hogy együtt utazunk Pestre, mert 
Teiko Káva csütörtökön a Pillangó kisasszonyt 
énekli önöknél. ,

__ Mint hangversenyénekes jövök és mű
soromban sok spanyol és baszk dal fog sze
repelni. Tehát a viszontlátásra kedden.

T7<m látszik, programjába vette a Fővárost 
U Operetlszinház az uj magyar zenei tc' 
hetségek meglepetésszerű ki robbantását. .4 
Zenebonával és Az utolsó Verébéig lany- 
nyal Abrahám Pált ariváltatta a magyar 
színpadra, a Miss Amerlká-val pedig Etse- 
mann Mihálynak nyújtott teret, a most 
szinr.ekerülö „Kikelet-utca 3“ cimü operett
jével pedig Kemény Egon fog beérkezni az 
ismert zeneszerzők közé. Ki ez a kémény

Minden ellenkező híresztelés dacára 21 
éves vagyok — mondja az nPcrfffsx*nA"”z 
újdonságának szerzője. — Bécsben 
ben végeztem a zeneakadémiát, zeneszerzést 
tanultam. Első számaimat a Rótt Komédiá
ban énekelte Érczkövy László. Tulajdon
képpen Harmath Imre fedezett fel és ő ho 
zott szinte kézenfogva az Operettszmhazhoz. 
Harmath Imre irta az első szöveget első da
lomhoz és ugy látszik, annyira megtetszett 
a muzsikám, hogy felajánlotta azt, hogy ope
rettet ír velem. Kapva kaptam természetesen 
az alkalmon és most itt vagyok. Izgatottan, 
boldogan és várom első darabom premier
jét. .4 Kikelet-utca 3. Harmath Imre pesti 
életképe, amelynek premierjét a színház 
április 27-ébcn állapította meg. A szerepe
ket a régmúlt és a jelen hires 
Szirmai Imre és Kertész Dezső, Felhő Rózsi 
és Somogyi Bogyó, majd Szokolay OIly, 
Fejes Teri, Halmay Tibor. Kabos. Horváthy 
Elvira, Tamásy Lívia és Krudy Hona játsz- 

szák.
Molnár Ferenc hétfőn utazik el Pestről. 

•WL Első útja Bécsbe vezet, ahol néhány 
napot tölt, azután Berlinbe megy és ott be
várja, mig Darvas Lili szabadságra mehet. 
Molnár Ferenc feleségét, Darvas Lilit rövid 
lidői nyaralás után Münchenbe kíséri, ahol 
a kiváló művésznőnek a Festspiel-én játsza
nia kell. Molnár Ferenc Berlinben fogja be
fejezni azt az ötvenperces uj egyfelyonáso- 
sát, amelyet Reinhardt fog bemutatni és az
után kerül a Vígszínházhoz.

Színházi viszonylatban zajlott le az eisöbue- 
nosayres—pesti telefonbeszélgetés. Papp

Jolly, a Délamerikába vándorolt ismert pesti 
színésznő, 21 percig beszélt édesanyjával, öz
vegy Papp Zsigmondival. Érdekes az összeg, 
amit ezért a telefonbeszélgetésért fizetett. Papp 
Jolly pontosan 2600 pengői költött, hogy édes
anyja hangját hallja.

Vasárnap délután hat iskolából álló egyesí
tett gyermekkar hangversenyezett a Zene- 

akadémián, Kodály Zoltán válogatott szép 
kompozícióját adták elő nagy sikerrel.
T? rdekes hirt hallok a kis Rottról. aki Bécs- 

ben aratja sikereit. A Theater der Komikét 
kabaré színpada ugyanis bemutatja Rótt régi da- 
rablói, a Kalabrlaupatil-l, ameltin Ha" Sánóar 
"esten iónéhónijl-.or el/dt«so«. Steinhardt rífl 
•terepit a leghíresebb bfcsl komikul, Hon, 
Moser játssza. , - .JUfa osztották ki a Vígszínházban a követ- 

* kező újdonságnak, a „Topáz"-nak sze
repeit és hétfőn reggel kezdődnek el a pró
bák. A Topáz címszerepét Törzs Jenő ját
szó, u többi szerepeket Góth, Rajnai, Mály, 
Gárdonyi és Bárdi játsszák. Az egyetlen 
nagy női szerepet Lázár Mária alakítja. a iába, itt a tavaszi A Budai Színkör tataro

zásáról és megnyitásáról tárgyalnak. Meg
nyitó darabja Brodszky Miklós uj operettje lesz. 

Pr.KAjbACSY.z.korvo.

Vasárnap a Habsburg-trónfosztás év
fordulóján Debrecenben megalakult 

a Kossuth—Rothermere Szövetség
Nagyjelentőségű politikai demonstráció 

színhelye volt vasárnap Debrecen. A város 
lakossága ünnepélyes külsőségek között ün
nepelte meg a mai történelmi nevezetességű 
nap évfordulóját.

Ma nyolcvan esztendeje ugyanis annak, 
hogy 1849 április tizennegyedikén Kos
suth Lajos a debreceni nagytemplom 
szószékéről ■ Habsburgokat trónfosz

tottnak
nyilvánította.

Az ünnepségek már a kora délelőtti órák
ban megkezdődtek. A zsúfolásig megtelt 
debreceni nagytemplomban

ugyanarról a szószékről. amelyről a 
Habsburgok detronizációjáf hirdették ki, 

ma Hegedűs Kálmán lelkész mondott magas- 
szárnyalásu beszédet, megemlékezve a mai 
nap történelmi nevezetességéről. A temp
lomi ünnepségek után a sokezerre menő tö
meg a Kossuth-szobor elé vonult. Itt Hegy- 
megi Kiss Pál, a város liberális képviselője 
rövid beszéd kíséretében babérkoszorút he
lyezett a szoborra. Az ünnepség után a füg-

Végkielégítést kap a sikkasztó, 
mert a Máv. fogyasztási szövetkezet 

nem élt azonnal az elbocsájtás jogával
Jogászkörökben nagy feltűnést keltett az 

a precedens nélküli Ítélet, melyet a köz
ponti járásbíróság munkaügyi bírósága ho
zott. A Máv fogyasztási és beszerző szövet
kezetnél volt alkalmazásban éveken át 
Kalpagos Szabó István, aki a budapesti 
központban teljesített szolgálatot. Egy Ízben 
az egyik vidéki fióküzlet ideiglenes vezeté
sével bízták meg. mert az ottani üzletvezető 
megbetegedett. Mikor betegségéből felépült 
s az üzletet újra átvette. Kiderült, hogy

nagyértékü áru és nagyobb pénzösszeg 
hiányzik, amivel Kalpagos Szabó nem 

tudott elszámolni.

Jelentest tett tapasztalatairól a központnak, 
de az igazgatóság Kalpagost sem el nem bo
csátotta, sem fel nem függesztette állásától, 
sőt újból kiküldték vidékre helyettesíteni.

Röviddel utóbb azonban Kalpagos mégis 
megkapta a felmondó levelet, melyben kö-

Egy budapesti orvostanhallgató, 
akit a numerus clausus miatt nem 
vettek fel az egyetemre, szenzá
ciós bravúrt csinált Genovában

Genovában napok óla egyébről sem beszél
nek, mint arról a szenzációs orvosi bravúr
ról, amelynek hőse cgv fiatal magyar orvos
tanhallgató, akit

a numerus clausus kirekesztett a bu
dapesti tudományegyetemről.

A genovai orvosi csoda előzményei és 
részletei a kővetkezők:

Herzog Béla budapesti fiatalember hiába 
próbálkozott azzal, hogy a budapesti tudo
mányegyetem orvosi fakultására bejusson. 
Miután minden kísérlete meghiúsult — a 
numerus clausus miatt — Olaszországba 
utazott, hogy ott kezdje meg tanulmá
nyait. Ez azonban nem ment simán. A sze
génysorait fiatalember esztendőkig küzkö-

dőlt, amig komolyan hozzákezdhetett tanul
mányaihoz.

Volt hordár, borügynök, kocsimosó, 
mig beiratkozhatott a római egye

temre.
Legutóbb Herzog Béla, aki közben siker

rel tette le vizsgáit, Genovában telepedett le. 
Egy dúsgazdag nagykereskedőnek, Traverso 
Milánnak házában vett ki lakást, a Corso 
Torino 25. szám alatt. Néhány nap múlva 
megtudta, hogy Traversoék 25 esztendős 
leánya már tiz esztendeje súlyos beteg:

tíz esztendeje fekszik odahaza, úgyszól
ván mozdulatlanul.

Tiz évvel ezelőtt izületi gyulladás támadta

5 km óránként
kemény kövezeten
Nagyváros !! Iram!!!! Larma! I ' u*, í, 

Ideg ! ! '.Nagyváros ! ! 'Palma' 1 '^9,3.........
Nagyváros zaja! ! 1.................’’ •
Iram! ! ! Lá • yá.r®a’ - ,.. • •Po^rTár°fV e®cX^ AefeeU

-‘ima AA a ! t I.?•%, CÍ?®Vl!lü!0v!!>
1 ! Ideget! ! ! ! ! ! (kir

!!!!!!! (Pálmái!III!Ved’
II!0v ! !(Testet!!

PALI*

getlenségi körbe vonult a tömegnek ax a ré
sze, amely bejuthatott, a többiek a Temp
lom-térre szorultak ki.

A Függetlenségi Körben elsőnek Sípos 
Imre debreceni református lelkész beszélt, 
utána dr. Gábor Jenő terjesztette elő hatá
rozati javaslatát. A javaslatot, amely ki
mondja, hogy

Debrecen független polgársága 1849 áp
rilis tizennegyedikének nyolcvanéves 
évfordulóján megalapítja a Kossuth — 

Rofhernt?rc szövetséget,
a tömeg nagy lelkesedéssel és éljenzéssel 
egyhangúlag elfogadta. A határozati javas
lat kimondotta még azt Í3, hogy a szövetség 
a szabadság és függetlenség jegyében kiván 
működni és mindenben azonosítja magát 
Rothermere lorddal, mert nagy angol bará
tunk Kossuth Lajos eszméit propagálja. Gá
bor Jenő beszéde után Heggmegi Kiss Pál 
méltatta a mai nap nagy jelentőségét, a 
debreceni képviselő beszéde után a tömeg 
teljes csendben és rendben szétoszlott, úgy
hogy a nagyszámban kivezényelt rendőrség
nek semmi dolga nem akadt.

zölték, hogy az elkövetett sikkasztás miatt 
állását azonnali hatállyal felmondják.

Kalpagos nem vette tudomásul a fel
mondást, hanem pert indított a szövet

kezet elten.
Erre a szövetkezet bűnvádi feljelentést 
tett ellene. .4 Tábla cl is ítélte jogerősen 
Kalpagos Szabót sikkasztásért >0 pengő 
pénzbüntetésre, amire azután a szövetkezet 
a felmondási perben hivatkozott is. A bíró
ság azonban megállapította, hogy a szövet
kezet elkésve intézkedett, sokáig húzta a 
felmondást és ezért

megítélte az alkalmazottnak a felmon
dási időre járó fizetési azzal az indo
kolással, hogy az azonnali elbocsátás 

jogát későn gyakorolta.
Nem vette figyelembe a bíróság a jogerős 
sikkasztási ítéletet sem, mert az ellen az 
alkalmazott perujitási kérelemmel élt.

Több mint Í00 éve fennálló 
„Kölcsönös tűzkár**  és 

„JaDus“ 
általános kölcsönös

Biztosító tolézel 
magyarországi igazgatósága 

Budapest, V., Nádor u. 34. 

Életbiztosítás 
rendkívül előnyös, minden 

vonatkozásban modern, 
olcsó díjtételek

Agilis munkatársak 
előnyösen elhelyezkedhetnek !

meg ar akkor még 15 esztendős Traverso 
Máriát s ennek következtében végtagjai 
megbénultak.

Huszonöt neves olasz professzor cs or
vos kezelte eddig a leányt, de ered

mény nélkül.
Herzog Béla rövidesen bejáratos lett 

Traversoék házába s megpróbálkozott a 
leány kezelésével. Néhány hónapig tartó 
orvosi kezelés után valósággal csodát tett 
paciensével:

n leányt csaknem teljesen meggyógyí
totta.

Traverso Mária, aki tiz évig alig tudott meg
mozdulni, ma könnyen mozgatja már vég
tagjait.

Genovában rövidesen Ilire terjedt Herzog 
Béla orvosi bravúrjának s az egész város
ban mindenki csodálattal beszél a fiatal 
magyar orvos „csodatett Tőr’

Reggelig mulatott a sik
kasztott pénzből, aztán 

öngyilkos lett
Pezsgös éjszaka után szublimát
Vasárnap hajnalban Budára, a Fiume- 

szállóba hivták a mentőket, ahol az egyik 
szobában eszméletlenül, megmérgezve akad
tak rá a szálló egyik vendégére, aki a késő 
éjszakai órákban bérelt szobát. Az öngyil
kosnál talált iratokból megállapították, hogy 
Schivarz Jenő a neve, 24 éves rézműves, 
aki átpezsgőzött éjszaka után követte el az 
öngyilkosságot.

Schwarcz Jenő tegnap főnökétől néhány, 
száz pengőt vett át azzal a megbízással, 
hogy egy üzleti ügyben fizesse le főnöke 
egyik ügyfelének. Schwarcz az esti órák
ban beiért cgv Rákóczl-uti mulatóhelyre, ott 
megismerkedett két nővel, akikkel 

egész éjszakán át pezsgőzött.
A mulatós befejezése után betértek egy kö
zeli kávéházba, ahonnan azután a két nő 
észrevétlenül eltávozott. A bepezsgőzött fia
talember parlnernőinek távozása után kijó
zanodott cs ekkor jött rá arra, hogy a rá
bízott pénzt elköltötte, összesen

5 pengő maradt a zsebében, 
ezzel taxiba ült és a Fiumc-szállóhoz vi
tette. magát. Szobái bérelt, nyomban lefe
küdt és a hajnali órákban nagy mennyi
ségű szublimáltál

megmérgezte mugút.
A szálló személyzete reggel akadt rá aZ 
öngyilkos fiatalemberre. A mentőket hivták 
hozzá, akik gyomormosást alkalmaztak és 
súlyos állapotban vitték a Rókus-kórházba. 
A rendőrség vizsgálatot indított annak a 
megállapítására, milyen körülmények kö
zött znjlott le u pezsgös mulatság és 

lerhel-c valakit felelősség
azért a könnyelmű kalandért, amely egy át
pezsgőzött éjszaka után majdnem halálba 

kergette a fiatalembert.

fagyáslól tneg«lDzotc 
libáit asonnal rend
be borra egy

Szint Rókus 
lóbsósfürdi
•ót felold «gy lavór 
meleg lAbvtrben éu 
lictatjo lábait vagy 
19 percig. Erén lu'» 
múlva a lábal való
sággal ujjáMülemeluí 

Kapható gyógyszertáradban és drogérlá bau. — FóraktAv 
SZERI HÚKUS GYÚRYSZERIIR. Rakúczi-ut Itt

ÁRVERLnBŰL:
KAvAhácl, vendéglői berendezések, asztalok, székek, 
írtrapparrttok. márványasztalok, n kkelál vények és máa 
üzleti betendezé'ek nagyon olcsón. HONÉN FÉLD, 

NépnlnhAz-utca 31. (Bejárat a Bérkocais-uteAból.)
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Kitünően sikerült a TTC Budapesl-Debrecen- 
Budapest megbízhatósági turaversenye

Vasárnap reggel 6 órakor álltak starthoz 
a TTC megbízhatósági molorkerékpút verse
nyének résztvevői, mintegy száznegyvenen. 
A kora hajnali órákban már hangos volt nz 
Üllői-ut a robogó motorkerékpárok zajától. 
A start a ceglédi tizenhármat kilométer
kőnél volt. Itt jelen volt a TTC vezetősége, 
a KMAC részéről Delniár Wnlter .sportbiz
tos, a .V.IC részéről Iványi Gusztáv titkár. 
A start a legnagyobb rendben folyt le és 
egy óra alatt az indulókat útnak indították.

Kisebb defektusoktól eltekintve, simán 
érkeztek be a verseny; ők Debrecenbe, ahol 
a Tiszántúli Automobil Klub egész, vezető
sége és közel kétezer néző várta és üdvö
zölte a beérkező motorosokat. Debrecenből 
vissza is elég simán abszolválták az. utal. 
Budapestre fél három után kezdtek befutni 
az indulók. A < élnél a TTC molorosgárdája 
és vezetősége fogadta őket. Teljesítmény 
szempontjából motorosaink dióséról remélt ó 
eredményt értek el:

113 Induló közül nyolcvunan a limitált 
időn belül érkeztek vissza a starthoz.

A 'FTC mai versenye szempontjából moto 
rosaínk minden dicséretet megérdemelnek 
és az eredményekből az tűnik ki, hogy mo
torosaink uagyrésze még ennél sokkal na-| 
gyobb teljesítményekre is képes. A C/mni-l 
pion- < ' /-<>f/f/r/-gyeilyák elsőrangúan szere I

pcltek. Részletes eredmények a következők:
175 ccm. I. Kiss László, TTC, Purh 82 pont.

II. Kiss Béla, TTC, James, 57% pont. III. Steril 
Endre, — Puch, 52% pont.

250 crm. I. Belházi Károly, TTAC, Radhó, 
Hl pont. II. Kudclka Férem, — DKW, 80% 
pont. Ili Baranyai István, TTC, Puch, (X) 
pont.

350 rcni. I Bátya János, BEMAC. F. N. 82% 
pont. 11. Kiss Imre. — Velocotte, 811-í pont.
III. Kötő Ferenc. — Donnán, 81 pont

500 crm. I. Tóth István, TTC. Rudgc, 82%. 
Kirisils József, l’AC, B. S. A. 82%. Burghardt 
István, BSE, Panlhei, 82%. ifj. Hóra Nándor, 
BSE, Rudge, 82%. Roboz Béla. Ariéi. 82%. 
Székely László, MAC, Puch, 82%, Farkas 
Dénes, MAC. Diamant. 82%. II Horchler 
Frigves, MAC. B. M. W.. 81%. III. Müller 
Tibor, (.illett, 81

500 cem. felüli szóló. I. Radicho Helmuth, 
BBTE, Ariéi, 82%. II. Gere László, UTE, In
dián, 8«%. III. Hergár Emil, TTC, Ver Henley. 
78%

350 rém. oldalkor^!. I. .Magvar Sándor, TTC. 
Vclocellc, 81 %. II. Pálinkás Pál, Zcnitli, 79%.

<100 crm. oldalkorsh. I. Kövy János, BBAC, 
Indián, 81 % II. Kunz Ric.hárd, D. rád, 81. 
III. Witlcnberg József, TTC. Sunbean, 79%

600 felüli oldalkocsik. I. Gere Antal, TTC, 
Indián, 82%. II. Br. Sterner Ferenc. MAC, Har- 
Icy, 82%. III. Hóra Géza, BSE, Gillelle, 81%.

Teaniot.. I. Dormán team 241% p. II. Velo- 
ccllc 225% pere.

e O R D
)( A Magyar Tourist Trophy versenyre rend

behozták a svábhegyi versenypályát. A legkö
zelebbi niolorkerékpárversenyre előrelát hatóan 
sok külföldi érkezik Budapestre A sokat Ígérő 
magyar motorkcrékpárvor'enyre már javában 
folynak a benevezések. A május 5-én meg
tartandó Tourist Trophyra a nevezési zárlat 
április 20. A felemelt nevezési dijakkal az uló- 
nevezési zárlat április 27.

)( A nemzetek nagydijának autóversenyét 
Ugyan mi g csak jaMÚS 14 én futják le a híres 
‘ már .1 ■'! óriási érdek
lődés < .-’»*»  meg a Ae/ne/orzídgf Automobilklub 
híres 'írwnvél \ nevezési zárlat május 20-án 
»an. de máris nagyon >k benevezés történt. 
\ tavalyi natrydij r-szlvcvői közül benevezett 
a A'űrbur<?-Fhn<j múlté'i versenyhöse Carac- 
ciola, aki ebben az évben is el akarja vinni a

árié
pálmát h'.'crccdes-Bcnz automobillal. Brünnből 
benevezett dr. Bittmann, aki egy nagyon gyors
járatú Bugatti automobillal áll starthoz. Előre
láthatóan résztvesz a versenyen Rurggallier, a 
híres motorkerékpárversenyző. aki ezúttal 
ugyancsak Bugatti automobilon vesz részt. Nem 
fognak hiányozni a versenyről a híres francia
országi autóversenyzők sem Feltétlenül start
hoz áll Dóré, aki La Licorno automobilon, to
vábbá Madame Schell, aki BNC autón indul.

)( A magyarországi automobilizmus mér
földcsizmás fejlődéséről a Statisztikai Szemle 
legutóbbi számában Várszeghy János dr. ki
merítő cikket közöl. Az érdekes statisztikai 
közlemény hasznára van mindenkinek, aki az 
ar automobilfejlődés kérdését tanulmányozza. 
Néhány érdekes számszerű összeállítást itt 
közlünk: 1928 végén Magyarországon forga
lomban volt személyautomobil 10.246, teher
autó 3609, autóbusz 505. bérautó 1234, szóló
motorkerékpár 7077. oldalkocsis motorkerék
pár 971. E szerint Magyarországon a mull év 
végén 3436 amerikai gyártmányú automobil 
volt, az olasz autókból pedig 1853. Franciaor
szág 1652 személyautóval szerepel. A magyar 
gyártmányú automobilokból 1340 darab van 
forgalomban. Ausztria gyárai 1237 darabot jut
tattak hozzánk. A németországi gyárak kocsi
jaiból 1210 darab van nálunk forgalomban. 
Négy csehországi gyár kocsijaiból 250 darabot 
mutat ki a statisztika. A belga gyárak 229 
autót helyeztek el nálunk. Az angol gyárak 
összesen 198 darab autót hozlak nálunk forga
lomba.

)( A legújabb Belügyi Közlönyben a belügy
miniszter a Magyarországon gyártott Mercedes- 
Bent rendszerű autóbuszokról és tehergépko
csikról körrendeletét adott ki Ebben utasítja 
valamennyi vánmegyei és városi törvényható
ság első tisztviselőjét és a budapesti polgár
mestert. hogy a Magyal1 Királyi Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak MAVAG-Mercedes-Benz el
nevezésű hazai gyártmányú M<crcedes-Benz 
rendszerű autóbuszait és teher gépkocsijait 
a hatósági gépkocsi beszerzéseknél a Magyar .4/- 
talános Gépgyárak R. T., Mátyásföld, a Magyar 
Wagon- és Gépgyár R. T. Győr, valamint a 
Wciss Manfréd Acél- és Fémművel R. T. gyárt
mányaival egyenlő elbánásban részesítsék.

Pneumatik Árusító Rt.
Andrássy-ut 27. Telefon: Aut. 134—78.

Főt erskat

Andrássy-ut 4U.

)( A Targa Flórion a minap tartották meg 
az első versenyeket. Először a motorkerékpár 
versenyzők mérkőztek. Az 500 köbcentiméteres 
motorok kategóriájábán a híres Bayerische 
Motorén Werke gyártmányú BMW motorke
rékpáron lelt első Koppéi. Érdekes, hogy a 
BMW motorkerékpár most harmadszor nyerte 
el a legnhezebb pályán az. I. dijat. A győztes nem
csak elsőnek futott be. a célba, hanem a nap 
legjobb idejét is futotta: Állaga 60.65 km volt. 
A versenyen Sunbeam motorkerékpáron, máso
dik lett Colombo, alig néhány másodperc rosz- 
szabb idővel.

LÓSPORT
Bizalom nyerte meg 

az Áprilisi handicapot 
őszies és esős időjárás mellett futották le az 

áprilisi inceting hatodik napjának versenyeit. 
A nap legértékesebb konkurrenciája az Áprilisi 
handikap volt, amelyben könnyen a szombati 
Hárshegyi díjban diszkvaliflkált Bizalom győ
zött Hogy volt és Sólyom ellenében, mig a 
mezőny többi részéből Porto, Rádió. Cipón és: 
Szamos hosszakat vesztettek az indításnál. A 
napot bevezető Nyeretlenek versenyében a 

nyerő Baladint diszkvalifikálták, mert a mén 
a’ távoszlop körűi kikerült egy jelző-póznát. A 
részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Plhan (Balogh 2%), 2. Somogy, 
(Tuss 3). 3. Numa Pompilius (Hujber 4). P. 
m.: Baladin, Niké, Bokros. 1% hosszal. Tót.: 
49. 24, 17. Baladint mint elsőt pályatévesztés 
miatt diszkvalifikálták. — II. FUTAM. 1. Bandi 
U. (Gutái 3 reá). 2. Mavriki (Balogh 4). F. 
in.: Kardos. 2 hossz, 15 hossz. — Tót.: 13. — 
III. FUTAM. 1 Bizalom (Gulyás 3). 2. Hogy 
volt (Balogh 8) 3. Sólyom (Gutái 5). F. m.; 
Tatrang, Fene egye, Oda haza, Portó, Rádió, 
Paródia, Cipou, Szamos, ötnegyed hosszal, fél 
hosszal. Tol.: 38. 24. 25. 35. — IV. FUTAM. 1 
Lavarone (Péter A. l’/i), 2. Anna bál (Klimscha 
12). 3. Orczy (Lynch). 3 hossza), nyakhosszal. 
Tol.: 25. 16, 36, 22. — V. FUTAM. 1. Sisakos 
(ifj. Esch 3). 2. Litlle Lassie (Klimscha 4). 3. 
öreg Akáez (Dósai 3). öt hosszal nyerve, há
rom hosszal harmadik. Tót.: 12. — AT. FUTAM. 
1 Ez az (Esch 8/10 reá) és Apor (Fodor 6). 
3 Varázsló (Dósai 6). F. in.: Salvia, Prédikáló, 
Koma, Szeretőm. Holtverseny, három hosszal 
harmadik. Tol.: 8 és 61. 14, 24, 28.

Bécsi versenyek
Sáfár nyerte a bécsi megnyitó napon 

a Przedswlt-handikapot.
Vasárnap kezdődött Bécsben az idei galopp*  

szezón. A megnyitó napon futották a tradicio
nális előrcfogadási versenyt, a Przedswit-han- 
dikapót, amelyet az idén startfogadások nélkül 
futottak, meri a bécsi könyvesek az utolsó 
pillanatig sem tudtak megegyezni a Jockey 
Clubbal. A verseny a várakozásnak megfelelően 
folyt le. Mr. Sillery lova, a tőlünk exportált 
Sáfár győzött Hunyod és Traumer ellen. A 
verseny egyik véleményezett lova, Pitykés, 
melynek lovaglására Schejbal szombaton 
Becsbe utazott, a vert mezőnyben végzett.

A versenyek helyezettjei a következők:
I. FUTAMs 1 Lucky Stricke, 2. Polide, 3. 

Vlasta. — II. FUTAM. 1. Perplett, 2. Arianne. 
— III. FUTAM. 1 Marathon II., 2. Ping Pong, 
3. Libuska. — IV. FUTAM. 1. Sáfár, 2. Hu
nyod, 3. Traumer. — V. FUTAM. 1. NoMllerof,
2. Horynicz. — VI. FUTAM. 1. Kinoprinz, 2. 
Prasidenl, 3. Galiane.

rendelő vér-ésnemibet®. 
Kék részére. EZQlt Ml- 
uarsan-ortas. Rendelés 
egész nap. RíWOZl-Ut 31 
l.em.1 Rókuasal szembaaszamrwsi

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. 1. Sybilla (pari, Novak), 2. 

Avanti D. (8/10 reá, Filyó. F. m.: Dodó. 10.; 
19, olasz: 23. — II. FUTAM. 1. Cserkesz (4, 
Kovács, 2. Lcona (4, Feiser), 3. Feneion (2< 
Maszár .1.) F. m.: Királyleánv, Conrad, Dánét, 
Danterflv, Diaboló. Tol.: 10:48. 14, 28, 14, olasz 
62. — Ül. FUTAM. 1 Segíts (2, Novak), 2. 
Hortobágy '(2.5 reá, Feiser), 3. Ajax (16, Wies- 
ner). Tol.: 10:25, olasz: 32. — IV. FUTAM. 
1. Dallosleány (1.5, Kovács II.), 2. Gusti (3,- 
Feiser), 3. Öc.skös (6, N.ovák, F- m.i. Madca, 
Pompadour, G. Endre bácsi, Koczogó, Árgus, 
Bránm, Áru vas Tol.: 10:36. 16, 17, 28, olasz; 
54. — V. FUTAM. 1. Baba (1.5, Kovács), 2. 
Miss Franceska (1.5, Maszár J., 3. Mranak (2.5y 
Feiser). F. ni.: Mokány, Kalimegdan. Tot-í 
10:23. 11, 11, olasz: 32. — VI. FUTAM. l.Ger- 
lice (3, Jónás), 2. Rcczcczc (6, Maszúr J.), 3. 
Mákvirág (10, Feiser). F. in.: Senalor M., Bo
ri ska, Bien Aimie, Kudarcz, Lady of Párnák^ 
S. H. S., Benedict jr., Cilii, Roma. Tót.: 10:31. 
16, 28, 82, olasz 74.
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H ÉT Föl SPORTNAPLÓ
Öldöklő küzdelem után a finisben győzött 

a magyar válogatott tizenegy
BUD/\önVA'sÍ«
,ir..jFTKOXI VW -------■

a városligeti

Magyarország— Svájc 5:4 (1:2)
A magyar sportkőzönségel nem kényez

tették el túlságosan a mi válogatottjaink. A 
balszerencse és a sikertelenség, amely a 
magyar válogatott tizenegy útját évek óla 
kísérte, megtiltó a lelkeket. Es ezzel ma
gyarázatát is adtuk a pesszimizmusnak, 
amely az itthonmaradottak részéről utitár- 
sául szegődött a Bernbe utazott magyar ex
pedíciónak. Más időkben már előre elköny
veltük egy-egy ilyen svájci kirándulás ered
ményét. Most? ... Ki merte volna biztosra 
venni előre a berni győzelmet? Mindenki 
tudja, hogy a magyar labdarúgás végzete 
Zürichben indult el. Zürichct követte a pá
rizsi összeomlás és ha azóta volt is egy pe
riódus, amikor fulballsportunk larázta ma
gáról a sikertelenség bilincseit, az utolsó 
esztendők nyomasztó emlékei állandóan ki
sértenek.

Válogatottjaink tegnap 5:4 arányú győ
zelmet aratva, megadásra kényszeritet- 
ték Helvécia fehérkeresztes tizenegyét.

Vájjon alkalmas lesz-e a berni diadal a 
magyar labdarúgásra nehezedő fagyos kö
zöny felolvasztására? A tegnapi dicsőséges 
fegyvertény vissza fogja-c hozni a tribiiriTől 
eltávozott sokezernyi ismerős arcot? Remél
jük, hogy igen.

A csapatok elhelyezke 
dése nem változott

1. Olaszország 7 játék, 9 pont, gólarány 
16 : Iá.

2. Ausztria 7 játék, 8 pont, gólarány 14:9.
3. Magyarország 6 játék, 8 pont, gólarány 

19 ; 17.
4. Csehszlovákia 5 játék, 5 pont, gólarán v 

7 : 8.
5. Svájc 5 játék. — pont, gólarány 9 : 16. 
Magyarország hátralevő mérkőzései

ország és Csehszlovákia.
Olasz-

A második félidőben azonban éppen a kondíció 
szülte frissesség réven magához! tudta ra
gadni a játék irányítását ós ez azonnal meg
látszott a csatársor játékán is, amely tobzód
hatott az általa kapott szebbnél-szcbb labdák
ban. A védelem a júlék elején nehézkes és lassú 
volt, de azután fokozatosan feljavult és egy
két kritikus helyzet hibás megoldásától elte
kintve derekasan állotta meg helyéi.

A svájci csapat
legjobb része, a csatársor volt, amely különösen 
az első félidőben mutatott nagystílű játékot és 
pompásan ki tudta használni a magyar csapat 
bizonytalanságát. A fedezelsor munkabírásából 
csak az első félidőre (ellett, a második félidő
ben azonban összeroppant és ezzel elsősorban 
volt okozója a svájciak vereségének. A közvet
len védelemben Ramscyer pompás teljesítmé
nye emelkedett ki.

Rítus angol biró nagy körültekintéssel ve
zette a nehéz mérkőzési.

gépcsarnokban, 
műcsarnokban 

es KOrnvAKtn
1929 május 4 — 13. 
rendezi: a Budapesti Keres 

kedelmi és Iparkamara (V.. Al
kotmány-utca 8.)

UasárlgazotuányoK alapján 
so n-08 utazási kedvezmény,

BeszerszhalöK: minden na
gyobb bel- óh külföldi városban 
a m. képviseletem!.

1. félidő: Svájc vezet 2:l-re!
Hatalmas érdeklődés előzte meg Magyar

ország és Svájc Európa Kupa-mérkőzését, 
amelyre a svájci tartomány minden részéből, 
így

Zürichből, Lausanneböl, Géniből és az 
északi határokról kiilönvonatok ontották a 

nézők ezreit.
A wankdorfi stadion csaknem szűknek bizo
nyult u mintegy 20.000 főre szaporodott néző
sereg befogadására. A tribün tömött soraiban 
helyet foglaltak a svájci közélet nevezetessé
gei, de igen nagy számban, voltak képviselve 
a külföldi követségek képviselői is, akik nagy 
érdeklődéssel nézték a nekünk annyira fontos 
Európa Kupa-mérkőzés minden részletét.

A pálya kissé felázott állapotban fogadta a 
pályára lépő csapatokat, de a szombat J ” 
utáni napsütés sokban hozzájárult : 
hogy teljesen reális színhelye legyen a 
nemzet nagy csatájának.

Ruos (Anglia) biró sípjelére a következő 
patok állottak fel egymással szemben:

Magyarország: Dénes — Fogoly IT., Emődi 
— Borsányi, Kompóthi, Korányi — Török, 
Takács II., Túrái, Toldi, Híres.

Svájc: Pachc — Widmer, Ramscyer — Gec- 
ser, Vöcjeli dr., Fosson — Ehrenbolgcr. Abbeg
len III., Weilcr, Abbeglen 11., Frankenfcid.

A magyar csapat kezd, rögtön támadóan lép 
fel, de a svájciak védelme sikeresen veri 

Egy magyar negyedóra
Szünet után

a svájciak támadásával indul a játék, amely
nek eredményeként a svájci csatársor gólt is 
lő, azonban a biró offszájd elmén a gólt annu- 
látja. Talán ez a körülmény játszott közre 
abban, hogy a magyar csapat mintegy felsza
badulva e gólokozta lidércnyomásból, fényes 
játékba kezd és teljesen megzavarja a svájciak 
védelmét.

A magyar csapat teljesen kapujához szo
rítja a svájciakat és amikor a 6. percben 

'furái éles lövéssel kiegyenlít (2:2),
a csapat teljesen magára taláM. Olyan elszán! 
és lelkes rohamozásba fog most a magyar csa
pat, amilyenhez hasonlót alig látlak a berni 
pályán. Állandó ostrom közben

a 12. percben Toldi 25 méteres váratlan 
lövése Pache kesét érintve hálóba jut (3:2).

A magyar csapat vezeti A svájciakat ez a körül
mény érthetően idegesíti és mintha éreznék, 
hogy kiengedik kezükből a győzelmet, váratlan 
rajtaütésekkel operálnak, azonban védelmünk 
pompásan Alija helyét. A 16. percben azonban 
csaknem baj történik, azonban Abbeglen III. 
tiszta helyzetben hibáz Nagy szerencse! Ami 
késik azonban, nem múlik.

A 20. percben a szélen Ehrenbolgcr lefut 
és átadásából Abbeglen III. huss méterről 

kiegyenlít (3:3).
Most ismét a magyar csapaton a sor.

Túrái pompás taktikai érzékével hol egyik, 
hol ■ másik szárnyat küldi r ttlzvonalba,

az eredmény nem is marad el:
a 28. percben Toldi pompás fejessel Ismét 
vezetéshez juttatja a magyar csapatot (4:3).
A fenyegető veszély láttára a különben is 

erélyes svájci védelem, különösen Ramscyer, 
kíméletlen, sokszor a durvaság határán mozgó 
játékba fog, azonban a sorozatos magyar roha
mokat megakasztani nem tudja.

A 30. percben cldől a mérkőzés sorsa: 
Takács II. átkígyózik a teljes svájci védel
men és pompás lövéssel bebiztosítja a győ

zelmet (5:3).
Az újabb gól érthetően deprimálja a svájci 
csapatot, amely fáradtan visszahanyatlik.

t dél- 
ahhoz, 

két

csa-

vissza az első támadásokat. Majd Widmer 
hosszú labdájával a svájci btuszarny lendül 
támadásba, ezt Fogoly II- sikeresen szél rom
bolja. A közönség buzdítására a svájciak ájult 
erővel folytatják a támadásokat és

a 8. percben Frankenfcid beadását a be
rohanó Weller védhetetlenül góllá érté

kesíti (0:1).
A magyar csapat elkeseredett támadással felel 
a gólra és Pache alig tudja elhárítani a ki
egyenlítés veszélyét. A sorozatos támadások 
egyikénél

nagy tumultus keletkezik a svájci kapu 
elölt, amikor is a nagy rösscl érkező cs 
tisztázni akaró Ramscyer öngólt vél. (1:1).

A kiegyenlitő gólra a svájciak heves támadás
sal válaszolnak, amelyet Ehrcnbolger vezet, 
azonban Dénes önfcláldozőan ment. A ma
gyar fedezetsor most visszaesik és a közönség 
hatalmas buzdítása közben Svájc meglehetős 

' s támadásoknak 
van, amennyiben 

a 25. percben Abbeglen II. — Frankenfcid 
akcióból utóbbi beadását Abbeglen III. 
védhetetlen fejessel góllá értékesíti. (1:2).

A vezető gól még jobban megzavarja a magyar 
csapatot, de Abbeglen 11. fejese a kapu mellé 
jut. A félidő végén a magyar csapat magára 
talál, azonban a jól védekező svájciakkal 
szemben nem tud eredményt elérni.

— és mienk a győzelem
A közönség azonban 

és valóságos cxlázissal 
és igyekszik lelket önteni a 
silésnek meg is van az ercdm<

a 39. percben Frankenfeld lefut és ideális 
beadása Abbeglen II elé esik, aki pompás 

lövéssel szépít az eredményen (5:4).
Ezzel a góllal a svájci csatársor ellőtte puska
porát és mintha teljesen megadná magát Svájc 
sorsának, teljesen kifulladva átengedi a teret a 
magyar csatársornak. Most azonban

a szerencse védelmébe veszi a svájci kaput 
és megmenti attól, hogy nagyobb vereséget 
szenvedjen.

fölényben játszik. A sorozatos 
a. 25. percben eredménye is v;

nem Ismer kíméletei 
buzdítja az ellenállásra 

a csapatba. A lelkc- 
lénye, amennyiben

A mérkőzés
rendkívül erős, változatos és az utolsó percig 
bizonytalan kimenetelű volt. Az Európa Kupá
ban az utolsó helyen álló svájci legénység ért
hetően minden erejét koncentrálta erre a való
ban nagyfontosságu mérkőzésre és az első fél
időben valóban nagyszerű játékot is mutatott 

A magyar csapat pompás kondíciójával 
azonban a svájciak nem vehették fel a ver

senyt.
Különösen kitűnt ez a második félidőben, ami
kor a svájci fedezelsor, csatársorunk olyan 
pompás technikai készültségével és a jó kondí
cióból folyó gyorsaságával és iramával találta 
magát szemben, amellyel versenyre nem kel
hetett. A magyar csapni ügyesen kihasználta a 
svájciak fedezetsorának eme visszaesését és ép
pen ennek a negyedórának a szerencsés ki
használása volt rugója győzelmünknek.

A magyar csapat és a mezőny kimagasló 
legjobb embere

Túrái
volt.

Ez a vasember, aki egész héten a lábát fáj
lalta és aki a legkomolyabb gondot okozta, 
hogy vájjon fájós lába ellenére fogja-e bírni a 
mérkőzés fáradalmait, a legkellemesebb és 
egyben a legnagyobb meglepetés volt Bár ka
pott sebeket, de osztott is és rámenős játéká
val sikerült is a masszív svájci védelemmel 
szemben a kellő rcspektusl megszereznie. A 
fedezetsor az első félidőben elfogultan játszott 
és a friss erővel rohamozó svájci csatárokkal 
szemben csak nehezen tudta helyét mcgállani.

MevfrriAgesen kiszárított Iából készített

ehédiű-, háló- sth. tatorok
A HAZAI FATERMFI.Ó R.-T. b u tor Üzletében

VU*  DohAny ucca 86.

A Hungária legyőzte a WAC-ot, 
de rosszabb gólarányával lemaradt a bécsi Austria 
mögött a Paramount aranyserleg küzdelmeiben

Miss Austria nywtotta át a győztesnek az < 
a Hungáriának pedig az ezüstérmeket

aranyserleget.

\ Paramount-aranyserleg vasárnapi küz
delmeibe a Hungária már meglehetősen 
nagy hendikeppel indult. Ismeretes, hogy 
ürüli Emil pozsonyi biró súlyos tévedése 
megfosztotta a Hungáriái a már-már kivi
vőit és jól megérdemelt győzelemtől és ez a

rosszakaratú tévedés olcsó ponthoz juttatta 
az Auslriát, amely így is csak jobb gólará
nyával jutott a nagyérlékü trófea birtokába.

A Paramount-aranyserleg vasárnapi küz
delmeiről az alábbi tudósításunk számol be;

í’ B. Ü i - I T I r A 1.1 A
Vasárnap, április 21-én d. u. fél 5 órakor

Ferencváros—Budai 33
Elölte *-i3  órakor

Vasas—Sabaria
J. oszt, ligabajnoki mérkőzések

Hungária—WAC 2:1 (2:0)
A prágai Chrlst állal gyöngén, de rosszin

dulatúan vezetett mérkőzésen a Hungária ál
landó fölényben volt a mindkét félidőben ke
ményen védekező bécsi csapattal szemben. A 
Hungária góljait Molnár és l’rbancsik, a WAC.-él 
Machörndl lőtte. A magyar csapatban a közvet
len védelem. Schncider és Molnár nyújtottak 
kitűnő teljesítményt.

Austria—Teplitzer FK 5:3 (2:2)
Bécs, április 14.

A mérkőzést a magyar Biró Sándor vezette 
— n Bécsből érkező hirek szerint — igen jól 
Az első félidőben a tcplitzi csapat még ellent 
tudott állani a Austria rohamainak, de a má
sodik félidőben összeroppant.

A Paramounl-aranyscrlcgmcrközések vég
eredménye:

1. Ausztria. 2. Hungária. 3. WAC. i Teplitzer 
Ili.

Az aranyscrlegct a mérkőzés után Miss 
Austria nyújtotta át a győztes Austrlának, 
míg a Hungária megkapta a It ezüstérmet.
A Hungárián kivül még Újpest és a Nemzeti 

töltötték vasárnapjukat külföldön. Az eredmé
nyekről alábbi tudósításunk szól: ____

, Újpest—SC Pnrdubilz 1:1 (1:0)
Pardubitz, április 11 

3(100 néző elölt folyt le a Schindlcr cseh biró 
állal vezetett mérkőzés, amelyen Újpest nyo
masztó fölényben volt. Újpest az első félidő
ben érte cl gólját Auer révén. Az újpesti fölény 
tovább tart, de a biró lefékez minden ambíciót. 
A második félidőben a bíró jogosulatlan tizen
egyest itél Újpest ellen. ,\ tizenegyesből nem 
lesz gól. Ezután Acht a kapuvonalon fog el 
egy labdát, mire a biró általános meglepetésre 
gólt ilcl. Újpest 'égig egy kapura játszik, de 
hiába, az eredmény nem változik.

Nemzeti—Bratislava 5:2 (2 : t)
Pozsony, április 14

A mérkőzést 8000 néző nézte végig. A po
zsonyi Bratislava a letört csapat benyomását 
keltette A Nemzeti csapata kitünően bevált a 
Rémay helyére beállított Györy. Az első gólt a 
14. percben Györy szerezte meg. A 24 percben 
Kaulzky kornerét ugyancsak Györy fejeli be. 
A 27. percben Bulla kitör, átadását Uhcr továb
bítja a kapura.

A második félidő 30. percében Csulik hendszet 
1 megítélt tizengyest Volentik érlékesiti 

A 38. percben Flóra juttatja újabb gólhoz 
a pesti csapatot és az eredményen csak a 
mérkőzés végén szépít Bulla.

A válogatott beső csatártrióját nélkülöző 
Ferencváros biztosan győzte le a Wackert

Ferencváros—Wacker 3:1 (1:1)

Remek idő kedvezett a vasárnap attrakció
jának a Ferencváros—Wacker találkozójának, 
amely hivatva lett volna betölteni azt az űrt, 
amely válogatott csapatunk külföldi szereplésé
vel itthon keletkezett.

A közönség szép számban vonult ki az üllői- 
üli pályára, de sajnos, a mérkőzés nem tudott 
annyit nyújtani, mint amennyit attól várni lehe
tett.

A Ferencváros túlságosan megérezte válo
gatott csatárai hiányát, n Wacker viszont a 

szombati erős bajnoki mérkőzését.
és igy történi, hogy bár voltak a mérkőzésnek 
izgalmas fázisai és tartalmas játékkal biró ré
szei, alapjában véve meglehetős nivótlan és 
csapkodó játékban volt részünk A csapatoknak 
éppen a szint és tartalmat adó szervei:

n csatárok nem tudtak magukra találni 
és ez a körülmény, bár elősegítette a védelmi 
részek jobb teljesítményéi, nem tudta feled
tetni a iáfék tartalmatlan és sivár voltát

A jobbik csnpat a Ferencváros volt, 
amely elsősorban komplett fcdozetsorával meg
lehetősen sakkban tartotta ellenfelét, viszont 
csatársorát minduntalan újabb és újabb ro
hamra tudta küldeni, de ez a csatársor mind

unlalan talált valamilyen akadályra, amely ki
zökkentette elgondolásának keresztülvitelében. 
Ebben a csatársorban

nagy érdeklődés előzte meg a ..szombat
helyi**  Kovács játékát.

A jövetelét megelőző túlzott hírek alapján ta
lán mást várt tőle a közönség, de a fiatal csatár 
még sok mindennel adós maradt. A kapu előtt 
félelmetes lövőcsatárnak mutatkozott be, és ha 
a helyzetek felismerésében és kihasználásában 
elegendő rutint sajátít el, megértő partnerek 
mellett standard tagja lehet a csapatnak. Fejes 
gátja régen látott művészi produktum volt. 
Koszta nem balszélső, Stcczovits pedig — Sic- 
ezovits volt Közöltük Szcdlacsiknak igen nehéz 
dolga volt A fedezetsorban Bukovi meg mindig 
a tribünnek játszik, de Fuhrmannal ét Obltz-ct} 
meg tudja magát értetni, akik — ha néha fölé
nyeskedve is, de — ki játszották formájukat. A 
védelemben Siflis jó kondícióban mozgott, ne
hezebb dolga nem akadt, kapott gólja védhe- 
tetlen volt Hungler II iátékán alig látszott a 
kényszerpihenő, partnerében a fiatal Lengyel
ben egy pompás rugótchnikával rendelkező, bá
tor és jól helyezkedő hátvédet ismertünk meg. 
aki — ha kissé megerősödik — igen nagu jövő 
előtt áll.
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A Wacker csapata
a mezőnyben nngvon jól mozgott. Egyénenként 
szürke képességekkel icndelkcző együttes, 
amely stoppólás nélkül gyorsan viszi véghez 
akcióit, de a kapu előtt gsődőt mondott. A gól
tól eltekintve, lövés alig ment tőlük kapum.

fair játékával azonban kiérdemelte a kö
zönség szimpátiáját.

t art a kapuban internacionális klasszis, aki az 
egész kapu előtti teret uralta. A hátvédek közül 
Hausuiirtli, a fedezctsorból pedig még mindig 
kitűnt nz öreg Resch, a sokszoros válogatott cen
terhalf. Nehéz alakját meghazudtoló gyorsa
sággal, pompás erőbeoszlással és pusszjáték- 
kai látta el feladatát. A csatársorban a gyors 
jobbszélső Freiberger és a gyors, lapos Ősszjá- 
fékot kultiváló Uher—Windner Ta.r. belső trió 
érdemelt figyelmet.

A játék első félideje meglehetős nyílt mezőny
játékkal telik el, amelyben a Ferencváros az 
ofTcnzivcbb fél, de a Wacker viharos lefutásai
val t veszélyesebb. így Freiberger éles fejese 
a kap.., ■iról pattan a kapu mögé, majd Wlnd- 
ner pompás lövését Siflis csak kornerre tudja 
védeni. A Ferencváros csatársora sehogy sem 
talál magárii, a 40. percben pedig Bukovl meg
sérül és kiáll, de ez elegendő volt ahhoz, hogy 
a Wacker komolyan szóhoz jusson. A 41. perc
ben Kirchner lefut, beadását Windner kapásból 
it 16-osról uédhetellenül küldi a hálóba. (0:1). 
\ Ferencváros Koszta révón támad, akinek be
adását Hausmirth kézzel leüti, de. a megítélt 
11-est Kovács élesen a kapu mellé lövi. Az utolsó 
percben azonban sikerül a kiegyenlítés: Rázsá 
lefut és beadását Steczovits élesen a hálóba fe
jeli. (1:1).

Szünet után Ferencváros hatalmas ostromba 
fog, Steczovits kapufát is lő, mígnem ad. perc
ben Rázsó beadását Szedlacsik közelről a há
lóba lövi. (2:1). A Wacker elszántan támad, 
Kirchner, majd Freiberger lövései komoly ve
szélyt jelentenek. A 23. percben Kovács nagy 
helyzetet hagy ki, mig Hungler rossz*  aza- 
adása csaknem bajt hoz. A 27. percben Koszta 
lefut, beadásába Kovács fejjel beledobja ma
yát és a labdát uédhetellenül száll a jobb
sarokba. (.? /). A játék végéig a Ferencváros tá
mad, de a bécsi védelem meglehetős biztosan 
hárítja cl a folyton fenyegető gólok veszélyét.

A spanyolok vettek revánsot a mi párisi 
vereségünkért

A Sparta kikapott a Viktória Ziskovtól 
futballeredmények

Sarágóssá: Spanyolország—Franciaország 3:0, 
Púris—Madrid 1:1.

DlfTerdlngen: Luxemburg—Nyugat-Német-
ország 4:4 (2:4).

Mlihlhausen: Elszasz—Lothnringia 5:1.

Rákospalota vasárnapi 
vereségével eltűnt az 

élcsoport harcából
A második liga vasárnapi 

mérkőzései
Pécs-Baranya—-Soroksár 3:0

Pécs,
A Hétfői Napló tudósítójának

Külföldi

Prága: Viktória—Ziskov—Spaita 3:2 (2:1), Ce- 
chie Kariin—Lieben 3:0 (2:0), Kladno—Bphemi- 
anus 3:2 (2:2).

Bériben csak a Paramount-aranyserlegel tud
ták lejátszani. Az összes bajnoki mérkőzéseket 
elmosta az cső

A katonai alakulatok közül 
a csendőrök bírják legjobban 

a íizikai fáradalmakat

VAN KIFIZETVE

TART 
A 

Dorco cipő

Gyönge sportot nyújtott 
a nap egyetlen bajnoki 

játéka
III. kér. FC—Kispest 2.-0 (1:0)

A bajnoki fronton vasárnap uralkodott 
csöndet csak a III. kcr. FC—Kispest előre
hozott bajnoki játéka törte meg. A sivár, 
gyönge mérkőzést nz egyes helyzeteket jobban 
kihasznólni tudó óbudai csapat nyerte meg és

a megszerzett két ponttal sikerült Is magát 
a negyedik helyre felküzdenl,

megelőzvén n Bástyát.
A vasárnap lejátszott bajnoki mérkőzés után 

a bajnoki táblázat 
mz alábbi képet mutalja:

sportélvczelei nyújtott.

1. Hungária 25 (56-15)
2. Újpest j 22 (48—27)
3. Ferencváros 21 (48—13)
4 III. kér. FC 17 (18—25)
5. Bástya 15 (30—21)
6. Boeskay 14 (21—30)
7. Kispest 13 (18—28)
8. Nemzeti 13 (17—25)
9. Somogy 13 (16—29)

10. Vajas 11 (20—48)
11. Budai 33-as 8 (20—43)
12. Snbaria 4 (15-25)

A mérkőzés kevés sportélvczelei nyújtott. 
Mindkét oldalon nagyon jó védőjáték mellett 
gyönge csatárakciókat láttunk.

Magyar, a III. kerületiek kiváló kőzépfede- 
retc volt a kiemelkedő tagja a mezőny

nek.
A gyönge támadójáték nyomta rá a bélyeget 

■ mérkőzésre, amelynek végén a publikum 
valósággal fellélegzett.

A III. kerületiek az első félidő 22. percében 
érték cl vezető góljukat.

Lctz III. kiugratta Schillert, akinek éles 
lövését Kutrucz elnézte.

A második gól a második félidő első percében 
esett igen szép akcióból. Az újrakezdés után 
Drössler lefut, beadása Konyoron keresztül 
I.utzhoz kerül, utóbbi lövése a kapufára, 
nan Kutruncz hátára, majd

a kapus hátáról a hálóba pattan.
Egy gólalkalmat cl is szalasztott a III. 

rület. Senkey a büntetési területen belül 
ságla Konyorl, de a megítélt tizenegyest 
óbudai i'cntei a kapu mellé rúgta.

(0:S). 
április 14.

...........  .... 4 telefonjelen- 
tése: Nagy közönség előtt mérkőzött vasárnap 
a bajnokságért a Pécs-Baranya a Soroksár F. 
C.-val. Az első félidőben Pécs-Baranya állan
dóan veszélyesen támad, de gólképte!f-ri csatár
sora kapufákon kívül nem tud eredményt el
érni.

A második félidőben Krebsz, a Pécs-Baranya 
hátvédje egy összofutásban megsérül és a csa
társorba megy. A Pécs-Baranya-ból Fritz támad, 
de három soroksári játékos közrefogja és a 
biró a nagy kavarodásban tizenegyest itól, ame
lyet Foor góllá értékesít. (1:0). A mérkőzés to
vábbi Pécs-Baranya támadásaiból a sérült 
Krebsz berúgja, u Baranya második gólját. 
(2:0). A vendégcsapat nagy ellentámadásba 
megy át, de a Baranya védelmén minden táma
dása meghiúsul, sőt a mérkőzés vége előtt tiz 
perccel Dóra erős lövésével megszerzi a harma
dik gólt is. (3:0).

A Pécs-Baranya csapatából Deirl kapus, 
Iváncsics és Krebsz, továbbá Foor cs Köves vál
tak ki.

Attila—Bak TK 2:0 (0:0).
Miskolc, április 14.

A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése
Elénk érdeklődés kisérte a vendég Bak TK 

szereplését az Attila ellen. A pesti csapat az I. 
félidőben heves ellenállást fejtett ki és sikerrel 
állta a sorozatos Attila támadásokat. A II. 
félidőben azonban áldoznia lett az öldöklő 
iramnak, visszaesett és hősies küzdelme elle
nére sem tudta az Attila most már gólokban ki
fejezett fölényét parírozni.

Józsefváros—Terézváros 2:1 (0:0).
Egyenlő erejű ellenfelek heves küzdelme. A 

mérkőzés csak az utolsó percekben dőlt el a 
Józsefváros javára. Müllert a Terézváros kapu
sát koponyasérüléssel a mentők kórházba szál
lították. Á mérkőzés után nz öltöző folyosóján 
parázs botrány támadt. A- Terézváros egyik já
tékosa durva szavakkal támadt a mérkőzés bí
rójára, dr. Juhász Attilára, aki jólirányzott po
fonnal szerzett magának elégtételt.

P. Húsos—Rákospalota 4:1 (1:0).
Súlyos vereségei mért a P. Húsos nagy for

mában levő csapata a Rákospalotárn, amelynek 
így egyelőre megszakadt győzelmi sorozata. A P- 
Husos nehéz, küzdelem után, de pompás játé
kával megérdemelten jutott a nagyszerű győze
lemhez. Góljain Lyka 2, Marton és Melczcr osz
tozkodtak. Rákospalota gólját, Lauko III. lőtte. 
Mindkét csapatból 1—1 játékos kiállítva.

Erzsébetváros—Vác FC 2:1 (1:0).
A feljavult Vác. FC nagy balszerencsével ját

szott és bár az I. félidőben ellensúlyozni tudta 
Erzsébetváros ineg-megujuló rohamait, szünet 
után visszaesett és kénytelen volt a győzelmet 
átengedni az állóképesebb és nagyobb szeren
csével operáló Erzsébetvárosnak.

A „Szent László" felszereléses 
futóversenyt a csendőrség csa

pata nyerte
A Vérmező vasárnap délelőtt valóságos ka

tonai tábor képét mutatta. Katonai te
herautók, tábori felszereléses katonák, minden 
fegyvernemből, tábori sátrak között volt fel
állítva a Budapesti önkéntes Mentőegycsülct 
tábori segélyhelye, amely első segélyt, frissítőt 
nyújtott a ..Szent László" katonai felszerelésen( 
verseny 28 kilométeres távját végigfutó katonai 
alakulatoknak.

A társadalmi egyesületek ezidén távolmarad
lak a versenytől, mert a múlt év tapasztalatai 
alapján, a katonai hatóságok arra kertek, a 
MASz-t, hogy a jövőben teljes hadifelszerelés
sel írja ki a versenyt. így az idén tisztán ka
tonai versenyen már teljes hadifelszereléssel 
indultak a különböző katonai alakulatok tagjai.

A verseny starthelyétől, a MOTE Vörösvári-uli 
pályájáról reggel 9 órakor 19 alakulat 157 ver
senyzőt indított. A 28 kilométeres verseny táv
ját a Bécsi-ul, Solymár vasúti állomás, Solymár 
község, Peslhidegkut, Hűvösvölgy, Hidcgkuti-ut 
útirányban teltek meg a versenyzők.

A Vérmezőn kitűzött célnál, ahol Karafláth 
Jenő, Molnár Dezső altábornagy és rengeteg 
katonatiszt jelent meg, fél 12 órakor tűntek fel 
az első befutók, élükön Gyalog Sándor csendőr
rel és általános feltűnést keltettek nagyszerű 
kondíciójukkal és az első befutók elsőrendű 
idejével.

A versenyt a csendőrök uralták, akiknek 
erős fizikuma legjobban bírta a nagy strapát, és 
ugy csapatban, mint egyénileg magukhoz ra
gadták a győzelmet.

Eredmények:
Csapatversenyben: 1. csendőrség 30 pont; 2. 

6. honvéd kerékpárzászlóalj 61 pont; 3. 1. hon
véd gyalogezred A) csapata 138 pont.

Egyénileg: 1. Gyalog Sándor (csendőr) 2 óra 
21 p„ 24 mp., 2. Mosó Mihály (6. honvéd ke
rékpár zászlóáljhcli lionvéd) 2 óra 22 p , 14 
mp. 3. Kiss Mihály (csendőr) 2 óra 25 p., 26 mp. 

Negyvennyolc katona összeesett 
a vasárnapi futóversenyen

A vasárnapi sportesemények lezajlása során 
a mentőknek is igen sok dolguk akadt.

Negyvennyolcat a mentők részesítettek 
első segélyben.

A futóversenyen kimerült katonák ugyanis a 
nagy megerőltetéstől

ájultén estek össze.
ugy hogy a mentőknek kellett Őket eszméletre 
téríteni.

RAJTA A .iíotco VÉDJEGY.
MERT KÜLÖNBEN UTÁNZAT?

Levente csapatverseny:
1. Testvériség. 2 Debrecen. 3. Dunakeszi 

Magyarság. 4. Szolnok.
Egyénileg:

Szenior-bajnokság: 1. Német Bertalan (Mis
kolc) 23 p. 57 mp. 2. Némethy Ferenc (Deb
recen) 24 p. 06 mp. 3. Farkas Lajos (Miskolc) 
24 p. 08 mp.
Junior-bajnokság: 1. Fodor József (Miskolc) 
12 p. 07 mp. 2. Isteníts Ferenc (Szolnok). 3. 
Pulii József (Miskolc).

on-

ke- 
él
ni

X A budnpestt középiskolások mezei futó- 
versenye. A KISOK sasárnap délelőtt két cso
portban megrendezett mezei próbaversenye a 
követkéz5 eredményekkel zárult: Az l. cso
portban egyénileg í. Mészáros József (Madách 
gimn ). 8 p. 32.6 mp.. csnpatban 1. a Vili. 
Vörösmarty rg 43 p. A 2. csoportban egyéni
leg 1. Kauschky György (V. Bólyai rg.) 8 p. 
20.4 mp.. csapatban 1 Szent István felső kér- 
iskola 36 pont

X A KANSz kardvivó-bnjnoksága. A KANSz 
1929. évi kardvivó bajnoksága vasárnap került 
E-ldöntésrc a Detektív Atlétikai Club vívóter
mében. A nyolcas döntő küzdelemben a Posta
takarékpénztár vívói veréfkedtek. akik az első 
három helyet a maguk részére foglalták le. 
\ döntő helyezési sorrendje, bajnok- Szigethy 
József (Postatakarékpénztár) 7 gy. 2 Jele 
Ferenc (Postalakan’k) gy. 3. Kallivoda Ödön 
Postalnknrék) 5 g) I Sipots Tibor (Pénzügy) 

3 gy. 5. Síposa Zoltán (Pénzügy) 3 gy 6. 
Schlögl István (Postás) 3 gy. 7. Thiry Kálmán 
(Pénzügy) 2 gy. 8- Hankó Sándor 0 gy.

X A cambrtdgel válogatott tennhzer.ők ki
kaptak Prágában a Lawn Tennis Club Prágától 
4:2 arányban. A miiing meglepetése hogy a 
Közeiül: Zahoralck-keltős 6 3. 7.9. 0:7 arány- 
bán vcrvegcl szenvedett a I arguarson—Ván 
Alen-pártól.

Válogatott vizípólókeretünk — 
mint »Phöbus-olajcég« 

győzött a BSzKRT ellen a Pénzintézeti 
Sportliga vándordíjai aszóversenyén

A Pénzintézeti Sportegyletek Ligája nagy ér
deklődés, mellett bonyolította le országos, nyílt 
és a dr. Grafl Ödön vádordijért folyó bankközi 
uszóversonyét a Rudas-fürdő uszodájában. Kü
lön érdekességet kölcsönzött a viadalnak, válo
gatott vizipólózóink szereplése, akik a „Phö- 
bus olaj" színeiben 5-ös csapattal tartottak ga
lopp-mérkőzést a Beszkárt ellen

Eredmények:
<XW m. gyorsstaféta: 1. Hitelbank 4 p. 15 

mp., 2. Pénzintézeti Központ 4 p. 10.4 mp., 3. 
Angol-Magyar Bank. 40 m. hölgy mellúszás. I. 
Csöngőt Bözsi (Angol-Magyar) 40 mp., 2. Szi
gethy Manci 41.4 mp., 3. Horchler Gizi 45.2 mp. 
5X40 m. melluszóstaféta: 1. Angol-Magyar 
Bank 3 p. 45 mp., 2. Pénzintézeti Központ 3 p. 
46 mp., 3 Magyar Általános Hitelbank. 8X40 
in. hölgystaféta: 1 Angol-Magyar Bank B) csa
pata 3 p. 14 mp., 2. Angol-Magyar Bank A) csa
pata 5 p. 16.4 mp., 3. Hitelbank 3 p. 24 mp. 
4X80 m. vegyes staféta: 1. Pénzintézeti Köz
pont 4 p. 37.6 mp., 2. Angol-Magyar Bank 4 p. 
54 mp. FOXIO m. gyorsstaféta: 1. Magyar Álta
lános Hitelbank 5 p. 14 mp., 2. Pénzintézeti 
Központ 5 p. 17 mp

\ dr. Grált Ödön vándordijas bankközi 
verseny győztese a Hitelbank 20 ponttn 
Pénzintézett Központ 15 pont. 3. Angol-Magyar 
Bank 14 pont.

Vizipólólrah a „Phöhus Olaj" csapata (Bé
rkor—Homonnay. Sárkány—Gzele, Hóiba) 4:1 
félidő után 7:1 arányban verte a Beszkárt csa
patát. Góllövők: Homonnay 4. Cicié 2, Hóiba 
l <s öngól

KISOK Buda válogatott—Pést x a lógatott 6:1 
J1:1).

A miskolci vasutascsapat nyerte 
a vasutasok mezei bajnokságát

A Vasutas Sportliga a Fér. Vasutasok gyáli- 
uti pályáján rendezte ez évi mezei futóbnjnok- 
ságát. A 6 km.-es szeniorbajnokságban 47 ver
senyző, a 3 km.-es ifjúsági versenyben 42, a 
3 km.-es levente-versenyen 33 futó vett részt.

A versenyek a vidéki vasutas gárda jelentős 
fölényét mutatják, ennek oka részben az is, 
hogy a Törekvés szenior versenyzőit, akiket 
klubtársaik kerékpáron vezettek, a szabályok 
értelmében diszkvalifikálták.

A versenyt Lázár László, (iámán Gábor és 
Bogyós Oltó Máv. igazgatók jelenlétében nagy
számú vasutas közönség nézte végig.

Részletes eredmények:
Szenior csapatverseny:

1. Miskolc 27 pont.
2. Szeged 48 pont.
3. Debrecen 75 pont.
4. Szolnok.

Junior csapatverseny:
1. Szolnok 47 pont.
2. Miskolc 48 pont.
3. Törekvés 57 pont.
4. Püspökladány 70 pont.

Budapest székesfőváros levente 
tornászbajnokságai

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Nemzeti Torna 
Csarnokban élénk érdeklődés mellett bonyolí
totta le a székesfőváros Testnevelési Felügye
lősége a fővárosi levente bajnoki tornaverse
nyét, melyet nagyszámú, előkelő közönség élénk 
érdeklődéssel kisért.

A derék leventék ki is érdemelték a szép 
keretet precíz gyakorlataikkal, melyekben kü
lönösen a VI. kér. csapata, egyénileg pedig 
Skulányi. Hegedűs, Lenz és Antal tűntek ki. 
mény Károly, az OTT alelnöke osztotta ki. A

A dijakat buzdító beszéd kíséretében De- 
mény Károly, az OTT alelnöke osztotta ki. A 
tökéletes rendezés és előkészítés Tasnády Imre 
főelőadó és Szalag József testnevelési referens 
érdeme.

Részletes eredmények:
Korláton: 1. Skulányi József VI kcr. 27.50 

pont. 2. Hegedűs József VI. kcr. 26.75 pont. 3. 
Lenz Dezső IX kér. 26.25 pont. 4. Hcidingcr 
János VI. kér. 24.75 p. 5. Mayerhoffer Mihály 
24.75 p.

Nyújtón: 1. Skulányi József VI. kcr. 26 p.
2. Hegedűs József VI. kér. 25.75 " '
Dezső IX. kor 25.75 p.
25 p. 5. Holzinger János 24.50 p. Az 
versenyt Skulányi nyerte*

Csapatversenyben: 1 a VI kerülői 
pata (Horváth, Hejdinger, Hegedűs, 
Skulányi) 245.75 pont. 2. a VII kér. A. 
pala (Antal, Mayerhoffer, Láng, Frech, 
hajda) 223.50 p. 3. a IX. kcr. csapata (Pavli- 
csek, Otla, Lenz, Eller, Bodor).

Oktatók versenyében: Korláton: 1. Erődy 
Béla VI. kér 2. Bukovinsky Zoltán VIII. kor.
3. Vitéz Acél László VI. kcr. 4. Varga Jenő. 5. 
Schinidl Gyula VII kor. — Nyújtón: 1. Erődy 
Béla VI. kcr. 2. V. Acél László. 3. Bukovinszky 
Zoltán. 4. Schmidt Gyula. 5. Varga Jenő. — Az 
összetett versenyt Erődy Béla nyerte.

Rekordot eredményezett 
a szezonnyitó, országúti 

kerékpáros verseny
Az eddigi háziversenyek után vasárnap végre 

hivatalosan megindult az országúti kerékpáros 
szezon. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasár
nap reggel 9 órakor indította el a gödöllői or
szágút 9—24—9 km-cs terepszakaszán idény
nyitó Országúti versenyének előfutamára a 
nagyszámú versenyzőgárdát.

Az előfutamok győztesei és idejük a követ
kezők:

Szekeres Béla (Postás) 51 p. 56 mp., országos 
rekord; Vida Mihály (Turul) 54 p. 58 mp.; 
Csepreghy László (BSE) 54 p. 28 mp.; Fekete 
Laios (Szegedi Vasutas) 54 p. 36 mp.; ifj. Lo
vasa Károly (MTK) 54 p. 56 mp.; Wittner Ist
ván (Árpád KK) 54 p. 57 mp.; Vida László' 
(BSE) 55 p. 23 mp.;Denzler Alajos (FTC) 55 p. 
32 mp.; -- *•*
Dómján

. kor. 25.75 n. 3 Len: 
\. 4. Héhcé Béla 111. kcr.

összetett

A. csa- 
Szemler,

CSu-

Zakariás Bálint (BSE) 57 p. 40 mp.; 
Lajos (BSE) 57 p. 41 mp.

LEGSZEBB

LEGJOBB

DAD LEGOLCSÓBB

PAP^

Alapittatott 18M

Kárpitosául, vas- 
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók
CIICHNGR J4WOS

Butfapttsr, Erz86bet-körut 20.
Na«y katalóguBt 40 HU. alleaében postán U*mntvo  klláOS

X A . . ______
Boeskay és Somogy Debrecenben. Kétezer néző 
nézte végig a mérkőzést és lelkes ünneplésben 
részcsittte a honi csapatot a kitűnő játékkal 
elért győzelméért A Boeskay mindjárt a játék 
elején vezetéshez jutott Vincze góljával, de 
további eredményt nem tudott elérni. A I! 
félidő elején nagy vehemenciával ül rajt 
Somogyon s a sorozatos támadásokból az 5 
percben Somogy hálójában táncol Vincze lab
dája A gól utón a vendégek hevesen támad
nak s a 11. percben Weisz révén gólhoz jut
nak. Ezután ellanyhul a játék s mezőnyjáték 
folyik. A 33. p. Boeskay támadásából Vincze 
fejes góljával megcsinálja a hat trlck-et és 
beállítja a 3:1 végeredményt.

X Kézilabda bemutató. A Salaniaader Sport 
Club a cég-ligának egyik legintenzíveb
ben működő egylete, tevékenységét a kézilab
dára is kiterjesztette s a Nőcsoport kézilabda 
csapata vasárnap délelőtt Hagy érdeklődés mel
lett tartotta meg bemutató mérkőzését a Club 
budagyőngyi pályáján.

Vidéki Kupáért játszott vasárnap 3
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A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja : 
„A Hétté! Lapok" UjsAgvállalat.


