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Elfogták a soproni gyilkos merénylet lenesét, 
egy nzenhatéves suhancoi, aki maniicherrei 
lőtte agyon Sándor Emil konzult és feleségét

A merénylő suhanc azt állítja, hogy a ház nadlásán talált fegyverrel játszva, 
a puska elsült a kezéhen és véletlenül lölt a konzul autójára 

vasárnap öéíüen meghalt Sándor Emilné is
Sopron, április 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Sopron várost óriási izgalomban 
tartja

a bánfaival kettős gyilkosság, amelynek 
tettesét a páratlanul gyors és erélyes 

rendőri nyomozásnak sikerült ma haj
nalra megállapítani és elfogni.

Sopron városa tegnap a legnagyobb meg
döbbenéssel fogadta a hirt, hogy dr. Sán
dor Emil volt kereskedelmi konzul autójára 
Sopronbánfalva község egyik utcáján rá
lőttek és

az Ismeretlen tettes golyója az autó vo
lánjánál ülő konzult megölte, mellette 

helyet foglaló feleségét pedig életveszélye
sen megsebesítette.

'Az eszméletlen uriasszonyt autón azonnal a 
soproni Erzsébet-kórházba szállították, a 
rendőri [nyomozás a tettes felderítésére pe
dig azonnal megindult. Sopronbánfalva 
község környékére azonnal összevonták a 
[vidék valamennyi csendőrét, Sopronból pe
dig ilalassy Barna rendőrkapitány vezetésé
vel vegyes bizottság érkezett a nyomozás 
lefolytatására. A kora esti órákban dr. Ha- 
lassy Barna rendőrkapitányon kiviil Bán
falván volt Fritz József detektivfőfelügyelő 
detektivjcivel, Somogyi Vilmos csendőrőr
nagy, fíiemli Sándor csendőrszázados, az 
összevont csendőrlegénység parancsnoka. A 
bizottság tagjai Bognár Ernő alhadnaggyal, 
a bánfalvai csendőrkerület parancsnokával 
együtt mindenekelőtt a borzalmas gyilkos
ság színhelyét vizsgálták meg.

Az autó ekkor még egy csendőr felügye
lete alatt mindig ugyanazon helyen állott az

A beismer
Elsőnek Hauer Károly kőmivesmestert 

vezették dr. Ilalassy rendőrkapitány elé. 
A minden izében reszkető kömives, aki fe
leségével és tizenhat éves fiával él az or
szágút melletti házban,

tagadta, hogy bármi része Is lenne a 
bűncselekmény elkövetésében

és tényleg semmi adat nem volt a lövési ba
rázda irányán kívül, amely ezt a gyanút 
alátámasztotta volna. Ugyancsak tagadott 
Hauer felesége is. A rendőri bizottság már- 
már be akarta fejezni a nyomozást, amikor 
a detektív a kőmivesmester tizenhatéves 
kamaszfiát állítottak Ilalassy rendőrkapi
tány elé. Eleinte

a fiú Is tagadta, később azonban a bi
zottság legnagyobb megdöbbenésére 
hangos zokogás közben bevallotta, hogy 
apja házának padlásáról tényleg ő lőtt 

az autóra.
A tizenhatéves Hauer-Í\u, aki kömüvesta- 

nőne és apja műhelyében segédkezik, el
mondotta, hogy a ház padlásán járt a kér 
déses időben és ott

egy régi fegyvert talált.
Ezt a fegyvert valamelyik szomszédjuktól 
szerezték Hauerék és mivel fegyverviselési 
engedélyük nem volt, azt a ház padlásán a 
szalma között rejtegették. Itt bukkant 
rá azután a tizenhatéves gyerek a fegyverre. 
Játszadozni kezdett vele,

próbálgatta, hogy a berozsdásodott, 
ócska mordály. amelyet egy Manllcher- 
fegyverből alakítottak át, — vájjon el

sül-e.

országúton, ahol dr. Sándor Emil ereje | 
végső megfeszitésével megállította,

Arccal a kormánykerékre dőlve, holtan | 
feküdt ott dr. Sándor Emil.

A golyó, amely gyomrán hatolt keresztül és 
amely a feleségét is megsebesítette, azonnal 
megölte a konzult. A Sopronból érkezett 
automobilok reflektorainak fényénél azon
nal megvizsgálták részletesen a terepet. 
Amig a rendőri bizottság az országúton nyo
mozott, addig néhány csendőr előállította a 
tanukat, akik a szerencsétlenség megtörtén
tének időpontjában az utcán tartózkodtak.

Dr. Ilalassy Barna rendőrkapitány csak
hamar

megtalálta a lecsapódott golyó lövési 
irányát.

A csőből kiröppent golyó ugyanis éles ba
rázdát vájt az országút kövezetének kőkoc
káiban.

A lövési barázda tanúsága szerint tehát a 
lövést felülről adták le az autóra. Ez volt az 
első nyom, amelyen azután a rendőri bizott
ság tagjai elindulhattak.

A Sopron—bánfalvai országúinak ezen a 
részén az ut erősen lejt, úgy hogy az ország
utat szegélyező házak alacsonyabban épül
tek az ut szintjénél. A lövési iránynak leg
közelebb Hauer Károly kőmivesmester háza 
áll. a rendőri bizottság tagjai tehát minde
nekelőtt ennek a háznak lakóit fogták Hal
latára. Első pillanatra ugyan elképzelhetet
len volt, hogy egy országúti házból minden 
ok nélkül az arra haladó autóra.- Jöjjenek, 
a rendőri nyomozás azonban egyetlen tám
pontot sem akart kihagyni.

5 vallomás
A kísérletező manőver a padlásablak vilá
gosságánál játszódott le, annak keretére 
fektette a suhanc a fegyvert. A sors különös 
játéka folytán

éppen abban a pillanatban haladt arra 
dr. Sándor Emil volt kereskedelmi 
konzul autója, amikor a fegyver elsült. 
A golyó tehát a végzetes véletlen foly

tán érte csak az autó utasait.
A fiú váltig tagadja, hogy ő kifejezetten 

az autóra lőtt volna, ebben semmi szándék 
nem vezette, sőt azt állítja, hogy a közeledő 
autót nem is látta,

a fegyverrel nem célzott sehova, 
őt magát is meglepte, hogy a rozsdás és 
rozoga fegyver elsült.

A tettes személyének felderítését a 
rendőri bizottság azonnal megtelefonálta az 
alig 6—6 kilométernyire fekvő Sopronba, 
ahol a város lakói úgyszólván egész éjszaka 
talpon voltak és csak a katasztrófa részle
teiről beszéltek egymás közölt. A város rész
véte most már egészen a súlyosan sérült 
uriasszony felé fordult, akit a szerencsétlen
ség színhelyéről azonnal az Erzsébet-kór
házba szállítottak. Az orvosi vizsgálat meg
állapította, hogy

ugyanaz a golyó, amely dr. Sándor 
Emilt halálra sebezte, az asszonynak 
veséjét fúrta át. Dr. Sándor Emilné je
lentékeny mennyiségű vért Is veszített. 
.Sándor Emilné az éjszakát igen nyugta 

lanul töltötte és eszméletét úgyszólván csak 
percekre nyerte vissza, öntudatos pillana
taiban

állandóan a férjéről beszélt, férjét szó- ! 

longatla a körülötte tartózkodó orvos- I 
és ápolószemélyzetet folyton csak afelől 
faggatta, vájjon férjének nem történt-e 

komolyabb baja.
A szerencsétlen uriasszonnyal természetesen 
nem közölték férje halálhírét. Azt mondot
ták, hogy férje csak könnyebb sérülésekéi 
szenvedett és most a kórház egy másik kór
termében fekszik.

A niílsoriik Áldozat
Reggel felé dr. Sándor Emilné újból el

vesztette az eszméletét. Es most már többet 
nem is tért magához. A délelőtt megtartott 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy a 
szerencsétlen uriasszony menthetetlen, mert 
a golyó ütötte seben kérésziül idegen fer
tőző anyag is került a vérbe és vérmerge 
zést okozott.

Dr. Sándor Emilné, anélkül, hogy egy 
pillanatra is visszanyerte volna újból 
eszméletét, vasárnap délben félegy óra

kor kiszenvedett.
Talán éppen abban a pillanatban, amikor 

dr. Sándor Emilné holttestét az emeleti be
tegszobából, ahol haláltusáját vívta, le
szállították a halottas kamrába, ugyanakkor 
egy hatalmas túraautó állott meg az Erzsé
bet-kórház előtt. Az autóban két csendőr 
ült é.s

a kocsi kormányüléséről dr. Sándor 
Emil holttestét emelték le.

A rendőri bizottság intézkedésére ugyanis 
a tragikus halált halt kereskedelmi konzul 
holttestét saját autóján szállították be a 
soproni Erzsébet-kórház halottasházába. Az 
éjszaka folyamán a holttestet a nyomozás 
megkönnyítése érdekében eredeti helyzeté
ben még otthagyták csendőrörizct mellett 
az országul közepén veszteglő autóban. 
Mikor azonban a tettes már kézrekerült. 
többé semmi akadálya nem volt a holttest 
elszállításának.

A volán mellől a másik kormányülésre

Két újabb himlőmegbete- 
gedés Parisban

Párizs, április 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Az egvik távirati ügynökség Jelenti Rio de 
Janelróból, hogy az Angliából érkező uta
soknak csak akkor engedik meg brazillal 
kikötőkben a partraszállást, ha bizonyít
vánnyal tudják Igazolni, hogy himlő ellen be

Felrobbant az autó egy németországi 
motorversenyen — Kát halott

Magdeburg, április 28.
(A Hétfőt Napló tudósitójától.) A síén- 

dali minősítési motorkerékpár és autóver
senyen súlyos szerencsétlenség történt, 
amelynek

két halálos áldozata van.
Báró Wentzel-Mcsau versenyző, aki a ver 
seny legjobb idejét érte el, már tulment n 
célon, amikor mintegy hétszáz méternyire

fektették a holttestet, a kormánykerék 
mellé egy soffőr ült, aki azután lépés

ben behajtott a kocsival a városba.
Sopron városában futótűzként terjedt el 

dr. Sándor Emilné halálának a Ilire. A tra
gikus hir általános és mély megdöbbenést 
váltott ki mindenkiből. A halálos tragédia 
kél áldozatán kívül

különösen dr. Sándor Emil kilencven- 
két éves édesapját sajnálják. akinek 
eddig még senki nem merte megmon
dani fiának és menyének borzalmas 

katasztrófáját.
Dr. Sándpr Emi) ősrégi soproni nemesi 

család sarja volt. Apjának, a még máig is 
élő aggastyán ügyvédnek, tekintélyes va
gyona van Kórházakban és ingatlanokban, 
és mindezt az ötvenöt esztendős Sándor limit 
örökölte volna. A tragikus halált halt volt 
kereskedelmi konzulnak különben

jelentékeny magánvagyona is volt 
ö volt a Trieszti Biztosiló intézet soproni 
vezérképviselője, azonkívül pedig számos 
kereskedelmi vállalatnak és részvénytársa
ságnak vezető tagja volt. Elénk részt vett 
a város társadalmi életében és egyik alapitó 
ja volt a soproni Autó Klubnak.

A rendőri nyomozás befejezéséig 
a tizenhat éves kőmivcstanonc, akinek 
vigyázatlansága két ember halálát 
Idézte elő, — egy ideig még Sopron- 

bánfalván marad.
A nyomozás befejeztekor azután Sopron

ba szállítják, a fiatalkorúak bírósága eló 
állítják é.s büntetése letöltése után minden 
valószínűség szerint

javítóintézetben fogják elhelyezni
Dr. Sándor Emil és feleségének holtteste 

most az Erzsébet-kórház. halottas kamrájá
ban pihen egymás mellett. Temetésükre vo
natkozóan, amelyre az egész város ki fog 
vonulni, és amelyet impozáns keretek kö
zött szándékoznak megtartani — döntés 
még nem történt.

vannak oltva.
Paris április 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
Mint az Oeuvre é.s a Populairc jelenti. Pá
rizsban két újabb himlőbetegedést állapítot
tak meg a már jelenteti egy himlócsetcn kí
vül.

a cél mögött egy motorkerékpáros bukkant 
fel kocsija előtt. Báró Wcntzel-Mesau hir
telen akart térni, autója azonban felbo
rult. felrobbant és teljesen elégett. A báró 
súlyosan megsebesült.

l'tltársa és egy néző, aki az ut szélén 
állott, életét vesztette.

A nézők közül többen megsebesültek. Á 
versenyt nyomban félbeszakították.
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Győr, ápr. 28
A dunántúli ref. egyházkerület püspöke, Antal 

(,ézn dr. Midón a tatai ogyhózxnegyében 1:irl 
hivatalos k.inonika-vizit." jót. A körút vasárnap 
kezdődött Csőrben, ahová Antal Géza dr., az 
egyházmegyei esperes: l.őkc Károly es irodn- 
igargató-titkára, Fazekas Mihály kíséretében 
érkezett meg

Vasárnap reggel az iskolAsgycnnekek 
ünnepséggé1 kedveskedtek

Antal püspöknek, aki azután n református 
templomban tartott istentiszteletén — ahol 
Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök is 
megjelent papjai társaságában — prédikációt 
mondott. Istentisztelet ulán a Kulturházban 
folyt le a küldöttségek tisztelgése. Az evangéli
kus egyházközségnek Kupi Béla püspök volt a 
szószólója.

Marcsa Dániel ah z.redes, a győri állomáspa- 
rancsokság. vitéz (lombos István tábornok n 
\ ,i,,, s,, i Höfc r Vilmos di. polgármöstcr- 
liclvclles Győr városa, Ctenicz Béla dr. főszol
gabíró Győr vármegye nevében beszélt A győri 
zsinagógának Sclimarcz Mór dr neológ főrabbi 
<s Schwarcz Izidor orthodox hitközségi elnök 
altat kifejezett üdvözlései után Antal Géza dr 
püspök

a nemzeti egység Igéivel felelt.
Vasárnap délután a püspök és kísérete még 

Bönvrétalap község reformátusait látogatta 
inig < s itt Sd/ió István lelkész fogadta. Holnap 
Ács. kedden Komárom meglátogatása kerül

Halálra gázolt 
a motorkerékpár egy 
kilencéves kisleányt

Nagykanizsa, április 28.
(A llét/ői Napló tudósítójától.) Tegnap 

délután Tűrje község halárában halálos 
végű motorkcrékpárgáz.olús történt. Egy 
budapesti jelzésű motorkerékpár

halálra gázolta Lclrer Regina kilenc 
éves kisleányt,

a falu leggazdagabb kisgazdájának gyer
mekét. aki a halárban az országúton ját
szott. Eddig még meg nem állapitól! okból 
a kislány a motorkerékpár elé került, amely 
keresztülgázolt a gyermeken és testét bor
zalmasan összeroncsolta. A csendőrség álli 
tóing elfogta a motorkerékpárost, aki a gá
zolás színhelyéről tovább robogott.

Továbbra is enyhe 
idő várható

Vasárnapra kiderüli az idő, az egész hé
ten át tartó hűvös időjárást enyhe tavaszi 
levegő váltotta fel. A Meteorológiai Intézet
hez érkezeti jelentések szerint az ország leg
több helyén derült, szép időjárás volt a va
sárnapi napon s minden kilátás ineg van 
arra, hogy

az idő továbbra is enyhe maradjon. 
Miután azonban Európa számos helyén va
sárnap még

viharfelhők
vonultak végig, amelyek még nem oszlottak 
teljesen szét, bizonytalan, hogy az elkövet 
kező napokban hazánkban milyen lesz, az 
égboltozat. Valószínűnek látszik ugyanis, 
hogy a felhőzet nyugatról kelet felé vo
nulva, áthalad Magyarország területe fölött 
is » igy

borult Időjárást
idéz elő. Tekintettel azonban arra, hogy a 
kontinensnek egyetlen helyéről sem jelez 
tek éjszakai fagyot s általában mindenün
nen ngy az éjszakai, mint a nappali hőmér 
séklct emelkedéséről érkezett jelentés, 

valószínű, hogy nz Időjárás nem fog hi
degebbre fordulni.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasár 
nap az időjárásról a következő prognózist 
tette közé:

- - Változóan felhős és továbbra is enyhe 
idő várható.

Elkártyázta a 
sikkasztott pénzt

Vasárnap reggel a kártyaszenvedélynek 
cgv ujnhb áldozatát tartóztatták le n rend 
őrségen. A Csamirárusitó Itt. igazgatósága 
néhány nappal ezelőtt feljelentést lett a vál
lalat egvik tisztviselője, Kiss-KIcin Ármin 
ellen, aki a vád szerint nagyobb pénzösz- 
szegeket sikkasztott a cégtől. A rendőrség 
megindította a \i/sgálalot, ma reggel clőál 
litollók n főkapitányságra Kiss-KIcin Ár
mint. A tisztviselő kihallgatása során be 
ismerte, hogy valóban szabálytalanságokat 
követett el és

tizenkétezer pengővel károsította meg a 
vállalatot.

Mikor arról kezdtek érdeklődni, hogy mire 
fordította a tizenkétezer pengőt, Kiss-KIcin 
Ármin elmondotta, hogy karlyas/envcdély 
jubja és a

sikkasztott pénz nagy részét clká/ty ózta.

Sajnálom, hogv a szocialisták 
nem léptek be a Revíziós Ligába, 
amely örömmel várta őket — 

mondja Herczeg Ferenc
Debrecen, április 28.

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon
jelentése.) Vasárnap délelőtt a Kisfaludy- 
Társaság a Csokonai Körrel karöltve dí
szes ünnepséget rendezett a debreceni vár
megyeház nagytermében, amely 
mai a debreceni közéleti faktorok és 
kelő közönség zsi 
mel. Az ünnepi í 
viczy Albert, a ’ 
nőké, Hcrczeg 1 
Sándor és Sajó 
renc 
Debrecen 
vón dr. átnyújtotta Hcrczeg Ferencnek Deb
recen város díszpolgári oklevelét. Berze- 
viczy Albert felszólalásában rámutatott az 
egységes i rodalmi 
szükségére, amely

csakis nemzeti
Zilahy Lajos, Sajó 
felolvasásai ulán Kéky Lajos dr. az „Alföld 
lelke" címen tartott előadást, majd a je
lenlévők a temetőbe vonultak, ahol meg
koszorúzták Csokonai) Vitéz Mihály sírját.

A Hétfői Napló tudósítójának alkalma 
volt Hcrczeg Ferenccel a revízió ügyéről 
beszélni.

alkalom- 
elő- 

uifolásig mcgtöltellék a lór
ii lésen megjelentek Berze- 
Tudományos Akadémia el- 
Fcrenc, Zilahy Lajos, Sik 
Sándor írók. Hcrczeg Fe- 

egyik novelláját olvasta fel, majd 
város polgármestere Vásáry Ist-

oklevelét.
>1 alá.sóban rá mii tatolt 

front megalkotásának

7500 gyermekei nyaraltat idén a Gyermekvédő Liga
A Gyermekvédő Liga vasárnap délelőtt fél 

12 órakor tartotta évi közgyűlését a vár
megyeház nagytermélH’ii. A megyeháza nagy
termét sziniiltig megtöltő előkelő közönség 
soraiban megjelentek Izabella királyi her
cegasszony, Gabriella királyi hercegnő, 

József népjóléti miniszter képviseleté
ben Pctko Szandtner Aladár dr. államtitkár, 
mig a kultuszminisztert Petri Pál állam 
titkár képviselte. Ott voltak még Rezegh- 
Huszágli Miklós főkapitány, Paffal) Sándor 
és Ravasz László püspökök is. Pontban fél 
12 órakor érkezett meg nagybányai vitéz 
Horthy Miklósáé, aki a Liga egyik szerve
zetének védnöke. A kormányzó nejét Al
brecht királyi herceg, a Liga elnöke fo
gadta, ugyancsak ö nyitotta meg beszédével 
a közgyűlést.

Albrecht királyi herceg üdvözölte a köz
gyűlés előkelő vendégeit, majd megemlékc-

Egy ál-vezérkari kapitány 
rejtélyes szélhámossággal 

becsapta a pesti fotográfusokat
Néhány nappal ezelőtt egymás utón ér

keztek a feljelentések a főkapitányságra az 
ismertebb pesti fotográfusoktól. A feljelen
tők valamennyien ugyanazt mondották el 
panaszukban és egyazon szélhámos ellen 
kérték a rendőri vizsgálat megindítását.

A fényképészek elmondották feljelenté 
síikben, hogy

furcsa és rejtélyes szélhámosság áldó

Szandáioii, cipők
NŐI divat* 
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lapos farokkal

női kittős 
aznnrfolrt. 

nagyon szép ki
vitelben. drapp, 

piros és kék
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Rákóczi út 74

A következő

létesítsünk, 
propaganda

Hcrczeg Ferenc,
mint a Revíziós Liga elnöke erről a követ
kezőket mondotta:

— A revízió lassan halad előre, sok 
munka vár még ránk, de az eredmények 
már halmozódnak. Azt mondhatnám, hogy 
a revízió ügye jelenleg a külföld felvilágo
si fásának stádiumában van. .................. .
lépésünk az, hogy

több külföldi titkárságot 
különböző országokban a 

megindítása céljaira.
Három ilyen titkárság már működésbe is 
lépett.

— Sajnálom — folytatta Hcrczeg Fe
renc — hogy a szocialisták nem tettek 
eleget meghívásunknak és nem léptek 
be a Revíziós Ligába, 
vártuk és szívesen

őket.
Ilerczeg Ferenc még 

Debrecen várostól sokat vár a Revíziós Liga 
az integer Magyarországért küzdő harcban. 
Szendrei Júlia a hősnője. A legújabb Her- 
Végiil pedig kijelentette, hogy erősen ma
gyar levegőjű színdarabot ir, amelynek 
<:cQ-darabot ősszel fogják előadni a fő
városban.

ahol örömmel 
fogadtuk volna

elmondotta, hogy

zott a Ligának a múlt évben Hollandiában 
járt küldöttségéről, amelyet maga Vilma ki
rálynő is kitüntető szívélyességgel foga
dott. Ezután Neugcbauer igazgató tette je
lenlést a Liga múlt évi működéséről 

Idén

mintegy 1500 ___________ ____
Hollandiába és Belgiumba, míg ______
közel 0000 gyereket részesítenek a nya

ralás örömeiben.
Ezután Raffay Sándor püspök 

ünnepi beszédét, amelyben az

egyke-rendszer bűneiről beszélt.
— Az Isten ellen lázad — mondotta 

Raffay— aki a gyermek jövetele elé aka
dályt gördít. .4 gyermekvédelem a legele
mibb és legszentebb kötelesség ezen a vilá
gon, mert a gyermek a jövő, 'melynek csak 

} szépségei vannak.

gyermeket visznek ki 
itthon

tartotta

zatúul estek.
Egy elegáns, magas fiatalember látogatott 
el a nagyobb műtermekbe, ahol mint Ró
zsahegyi László vezérkari kapitány mutat
kozott be « elmondotta hogy

10.000 felvételre van szüksége az .,Or- 
ságos Propaganda Nagybizottság" szó 

mára.

15- Női bőr*  
adandóiét, 

drapp, i iros és 
kok színben
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és KOrnvéMén
1929 május 4 —13,
Rendezi:» Budapesti Keres

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

Uásángazoluányok alapján
50n/o-os utazási kedvezmény.

flesz&rszhelök: minden na
gyobb bel- és külföldi városban 
e tb. Képviseleteknél.

Egy félév alatt kell leszállítani a fényképe
ket, amelyekért majd havi 200—400 pengős 
részletekben fizet a „Bizottság". Mindjárt 
csináltatott is magáról nyolc tiz különböző 
felvételt s megbízást adott, hogy egyelőre 
csak az ő fényképeit sokszorosítsák ezer 
példányban, mig a többi képet vidéken fog
ják készíteni.

A jó fellépésű „vezérkari kapitánynak1* 
valamennyi fotográfust sikerült megtévesz
tenie.

Valóságos versengés indult meg a fény
képészek között, hogy ki nyerje el u 

megrendelések nagyobb részét.
Az árkalkulációk tömegével lepték el Rózsa
hegyi László „kapitányt", aki átvette a 
sokezer próbafelvételt é» a róla készített 
képeket is anélkül .hogy akár egy fillért is 
fizetett volna értük. Csakhamar kiderült 
azonban, hogy a kapitány nem kapitány és 
az „Országos Propaganda Bizottság" egyál
talán nem is létezik. Ekkorra már a fényké
pészek jórésze jelentős költségbe verte ma
gát s voltak olyanok is, akikkel 
rendelés" províziójában is 
Rózsahegyi.

A fényképészek ezekután 
fordultak, amelynek

sikerült is elfognia az 
Kiderült róla, hogy Rózsa László rovott

múltú magán tiszt viselő.
Hogy milyen céljai voltak a fényképek ez
reivel, arról nem akart vallomást tenni. A 
rendőrség most tovább nyomoz az ál-kapi
tány ügyében, mert egy nagyobbstilü szél
hámosságot sejt a fényképrendelések mö
gött.

Rózsát a rendőrség letartóztatta.

a „napg 
megállapodott

a rendőrséghez

ál-kapitányt.

Vilmos császár orvo
sának adta ki magát 
egy masszírozónő

Eger, április 28.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Rendkívül 

érdekes kuruzslási per foglalkoztatta a na
pokban az egri kir. törvényszéket. Ilibó Fe- 
renené állott a bíróság előtt. A vádlott asz- 
szony éveken át félrevezette szenzációs ku- 
ruzslásaival a hevesmegyei Pásztó község 
egész lakosságát. Egyik tolnamegyei fürdő
telep masszirozója volt, mielőtt Pásztóra 
került. A faluban letelepedve már nem ma
radt az egyszerű masszírozásnál, hanem 
„gyógyítani" kezdett, mint valami csoda
orvos. Nagyobb pénzösszegeket vett fel pá
cienseitől. A főtárgyaláson a kuruzsló beis
merte „gyógyításait", de azzal védekezett, 
hogy neki iparengedélye van és a pénzt ő 
csak kölcsönképpen kapta betegeitől.

A kihallgatott, mintegy busz tanú vallo
másából az is kiderült, hogy Ilibó Fercncné 
Posztón a hiszékeny lakosság elölt orvosnő
nek adta ki magát és azt állította, hogy Ró
máiban végezte egyetemi tanulmányait. Azt 
hi reszt el le magáról, hogy

a svéd miniszterelnök leánya, 
majd híres specialista orvosnőnek tüntetve 
fel magát, elhitette falusi pácienseivel, hogy 

annak Idején kezelte magút Vilmos csá
szárt is.

A volt német uralkodó, mondogatta, neki 
köszönheti életét, mert

súlyos gégerúktól szabadilotfa meg.
Fantasztikus betegségek ráfogásával ámí
totta el többizhen is nagyszámú betegeit. 
Egyik tanúnak például azt mondotta, hogy 

féreg van az orra alatt
és ez végez vele, ha rövidesen ki nem ope
rálja. Több páciensén

orvosi miitétet Is hajtott végre, 
de szerencsére egyik sem halt bele az ope
rációba. A kuruzsló híveinek száma egyre 
növekedett, úgyhogy rövidesen magára te
relte a pásztói orvosok figyelmét is és a 
hatóságok megindították ellene az eljárást.

A törvényszék egy évi börtönre Ítélte a 
kuruzsló asszonyt, aki felebbezett és igy 
rövidesen a budapesti kir. Ítélőtábla is fog
lalkozni fog az érdekes üggyel.
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Az osztráK-iugosziáu határon 
agyonlőttek egy tanárt és egy 

ogyotemi hallgatót
Grác, április 28.

Vasárnap reggel a jugoszláv haláron, 
másfélórányira Leutschachttól, határinci
dens történt.

A jugoszláv csendőrőrs lelőtt egy jugo
szláv tanárt és egy főiskolai hallgatót, 
amikor osztrák területre akartak mene

külni.
Hir szerint az egyik zágrábi kávéházban 
kihallgatták az ott időző kél vendég beszél
getését, amely szerint

felforgató tartalmú nyomtatványokat 
akarnak terjeszteni.

Hatósági emberek letartóztatták a tanári és 
a főiskolást s fedezet alatt az osztrák határra 
hozták, ahol az állítólag Ausztriából be
csempészett nyomtatványokat rejtegetik. 
Amig a hatóság az iratok titán kutatott, a 
két letartóztatott jugoszláv át akart szökni 
az osztrák határon. Már épen elérték a ha
tárt, amikor a jugoszláv csendőrök golyói 
utolérték őket. Az áldozatok lába osztrák, 
felsőteste jugoszláv területen fekszik.

a nagykereskedő mellett, odaszólt hozzá:
— Meg fogom mutatni, hogy 

a gyerek mégsem lesz a magáé!
— Az fogja nevelni tovább is, aki eddig 

nevelte! Nem engedem a gyereket elszakí
tani az anyjától!

— Azt szeretném én látni! — válaszolt 
a kereskedő,. Szó szól követett, a vita mind 
indulatosabb és hevesebb lett és végül odáig 
fajult, hogy

Steiner Béla odalépett a földbirtokos
hoz és tettleg inzultálta.

Az első elcsattanó ütleget csakhamar mind
két részről több is követte és néhány perc 
rnulya meglehetősen szakadt ruhában álltak 
egymással szemben a férfiak. Ekkor lépett 
ki a folyosóra Katona Istvánná is, aki azon-

nal beavatkozott a küzdelembe és csakha
mar sikerült is férjét eltávolítani a kinos 
küzdelem színhelyéről.

Az ügynek minden valószínűség szerint 
a közeljövőben lovagias folytatása is lesz.

modern 4 szobás, 
hallos umaiakások 

központi fűtéssel, nyáron is melegvíz szol- 
gáltatássa'. a Városliget legszebb pontján 
Erzsébet királyné út 1 és Hermina úi sarkán 
újonnan épülő villában

1929. május elseifire kiaúöHü 
A házban külön antógarsgeI 
Értekezni lehet a helyszínen!

Bahrens tanár szenzációs, 
megdöbbentő jóslata 

a megváltozott időjárásról

Felborult és kigyulladt egy autóbusz, 
négy utas elégett

London, április 28.
(Wolff.) Egy autóbusz Readlng köztiében felborult és tüzel fosott. Az utasok, 

mintha csapdában lettek volna fogva, képtelenek voltak menekülni. Négyen közülük a 

fellsmerlietetlenséglg eléglek. Ilzenülrn súly osan megsebesültek.

„Nem lesz tavasz, sem ősz, helyüket az arányta
lanul kinyúló szibériai tél és a pár héttel meg

hosszabbodó trópusi nyár fogfa kitölteni44
Tudományos körökben nagytekintélyű és 

'jólismert vendége volt szombaton Budapest
nek. II. Bahrens német egyetemi tanár, ter
mészettudós, aki meteorológiai kutatásai
val tette ismertté nevét, Bclgrádból jövet, — 
ahol egy időjárási kongresszuson tartott 
előadást, —

átutazott Budapesten.
Rövid itt tartózkodása alat*  alkalmunk volt 
beszélni a kitűnő német tudóssal, aki rend
kívül érdekes kijelentéseket tett a szokatlan 
időjárásra vonatkozólag:

— Évek óta foglalkozom az időjárási 
problémákkal — mondotta II. Bahrens — 
és annak idején, mikor munkám meglepő 
eredményeit közzétettem, azt minden oldal
ról kétkedéssel fogadták, sőt támadások is 
értek. Az utóbbi két év abnormális idő
járása azonban teljes mértékben igazolta 
búvárkodásaim konklúzióit és bebizonyí
totta theóriám helyességét.

— Szerintem ugyanis — folytatta meg
győző hangon Bahrens —

a mostani „abnormális**  időjárás — nor
mális.

'Az időjárás a jövőben még inkább egészen 
más lesz, mint ahogy eddig az egyes év
szakokban megszoktuk. A tél egyre zor- lés igy igazodjanak a felfordult időjárás kö 
dabbá fog válni, 1 vctelményeihez.

A

Európa téli éghajlata mindinkább szi
bériaivá fajul, s a hideg egyre hosszabb 
és hosszabb időtartamra fog terjesz

kedni.
nyár viszont 

hirtelen
következik be és olyan forrósággal, amilyen 
még nem volt. A tavasz és az ősz mind
össze pár hétből fog állani, ezek is erős 
hideg napok lesznek. Nem ufópia az, hogy 
az eddigi naptári beosztás

revízióra fog szorulni,
mert a tavasz és ősz helyét az aránytalanul 
kinyúló tél és a pár héttel meghosszabbodó 
nyár fogja kitölteni.

Bahrens professzor elmondotta még, hogy 
Belgrádban is erről a kérdésről tartott elő 
adást. A Balkánon ugyanis az idei tél és a 
mostani enyhe télnek számitó tavasz olyan 

nagy károkat okozott a mezőgazdaság
ban,

hogy ez valósággal megriasztotta a termelő 
két. Igen komolyan foglalkoznak azzal, 
hogy a mezőgazdasági munkálatok időpont 
jait Bahrens professzor véleménye alapján 

j megváltoztassák

Egy texfiInagykereskedő és 
földbirtokos hangos botránya 

a városháza folyosóján
Egy árvaszékí tárgyalás kínos folytatása

Kinos incidens zajlóit le szombaton a 
késő déli órákban a Városháza folyosóján. 
Közvetlenül az árvaszéki hivatali helyiségek 
elölt elhúzódó folyosószakaszon

két elegánsan öltözött társaságbeli úri
ember inzultálta L./icsönösen egymást.

A szóváltások, majd később az ütlegek za
jára természetesen percek alatt sokan ve
rődtek össze a folyosón és választották szét 
a küzdőfeleket. A két viaskodó férfit csak 
igen nehezen lehetett elkülöníteni egymás 
tói. Ekkor azután

egy nő is beleavatkozott a küzdelembe 
és neki sikerült végre az egyik férfit 
nagy rábeszéléssel valósággal kituszkol

ni a Városháza épületéből.

Kossuth Ferenc unokaöccsét, 
Ambrozovics Lajos volt főispánt 
vasárnap felvették a szegényházba

Vasárnapra érdekes lakó került a székesfő 
város Atlila-utcai Szeretetotthonába. Az uj 
lakó

Kossuth Ferenc unokaöccse, Ambrozovics 
Lajos, volt bajai főispán.

A tizenkettes szánni szobában, fekete, intézeti 
vaságy szélén, a szegényházi lakók uniformi
sában ül Ambrozovics Lajos. Borostásállil- meg
viselt arcú, fátyolozott szemű, kopaszodó férfi.

— Bizony szomorú állapot ez, — de mégis 
jobb az öngyilkosságnál, — mondja érdeklődé
sünkre. Ami a legfontosabb — teszi hozzá, — 
itt az intézetben kielégitőek a viszonyok. Igaz, 
hatan vagyunk a szobában — szomszédon! egy 
elaggott fuvaroskocsis, — de azért nem panasz
kodhatott!.

— Hogyan került ide, a Szrretelotthonba, 
inéllóságos uram? — kérdezzük a volt fő
ispánt.

— Tönkrementem, elszegényedtem, megöre
gedtem. ötvenegyéves vagyok, de az élet na
gyon megviselt, azért nézek ki hetvenésztendős- 
nek.

Ambrozovics Lajos most elmondja, hogy 
1904-ben Lukács László pénzügyminiszter tit
kára volt Egy szép napon — mondja Ambro- 

— boldogult nagybátyám, Kossuth Fe-

rcnc kereskedelmi miniszter ebédközben, anyám 
házánál igy szólt hozzám:

— Lajos, te útmégy a politikai pályára. A 
holnapi naplói Baja város főispánja vagy.
— Másnap elfoglaltam uj hivatalomat így 

lettem főispán. Ezerkilencszáztizben, amikor a 
B’ckeHe—Ko*íufh —-Andrdszg kormány megbu
kott s gróf Khucn-Héderváry vette ál a kor
mányzást, természetesen megszűnt az én főis
pánsúgom. Ekkor

Pincehely képviselőjelöltje lettem, de a vá
lasztásban Kammcrer Ernővel szemben, 

százhatvan szó hijján megbuktam. 
Nyugdijat nem élveztem s igy családommal 
együtt lassan feléltük zombori birtokomat. Fele- 
Régem elhalt, én sehol elhelyezkedni nem tud
tam, a nyomor évei következtek Nemrég állami 
kegydtjért folyamodtam. Ilyen körülmények 
között kerültem itlc a szegényházba.

A volt főispán beszélgetésünk végén egy ko
pott, rozsdás kofferből előkotorász egy selyem
papirosba csavart albumot. A hatalmas, díszes 
kötet többszáz aláírást tartalmaz. Baja város 
előkelőségeinek neveit, akik Ambrozovics fő
ispánnak, a főispáni székből való távozásakor, 
ünnepélyes keretek közt adták át az emlékal
bumot. Ambrozovics Lajosnak most ez aí egyet
len emléke maradt meg főispánsága idejéből.

A városházi verekedés előzményei a követ
kezők:

Katona István hevesmegyei földbirtokos 
múlt év tavaszán nősült. Egy fiatal, elvált 
asszonyt vett nőül, aki azelőtt Steiner Béla 
Sas-utcai textilnagykereskedő felesége volt. 
A Steiner házaspár válóperének tárgyalása 
során

a bíróság nyolc éves koráig az asszony
nak Ítélte a házasságból születeti egyet

len fiúgyermeket.
A bíróság azonban kötelezte az asszonyt, 
hogy a gyermeket nyolcadik évének betöl
tése után adja át az apának, aki vállalkozott 
is arra, hogy fiát felneveli. így is történt. 
A gyermek, miután édesanyja férjhezment 
a földbirtokoshoz, ennek hevesmegyei bir
tokára került és itt élt egészen n legutóbbi 
hetekben bekövetkezett nyolcadik születés
napjáig, amikor a bírói ítélet értelmében az 
apai házhoz kellett volna költöznie.

Katona István és a felesége azonban 

seminiáron sem tudlak belenyugodni 
abba, hogy a gyermek, akit rajongással 
szerettek, elszakittassék tőlük és az 

apához kerüljön.
Beadványok egész tömegével árasztották 

el az árvaszéket, amelyben állandóan azt 
kérték, hogy az árvaszék továbbra is 
hagyja anyjánál a gyermeket. A budapesti 
árvaszéken számos tárgyalást tartottak már 
ebben nz ügyben és egyik ilyen tárgyalásra 
amely szombatra volt kitűzve, beidézték az 
összes feleket Megjelent tehát Katona Ist 
ván, a felesége és Steiner Béla is.

Az árvaszéki tárgyalás befejeződése utá 
együtt léptek ki n folyosóra Steiner Béla i 
Katona István. Katonáné néhány percig mé 
húlramnrndt, hogy a jegyzőkönyvei aláírja. 
Ezalatt az idő nlalt játszódott le azután a 
kinos incidens a két egymással szemben álló 
férfi: az édesapa és a mostohaapa között.

Katona István, mikor a folyosón elhaladt

NAPJA VAN MÉG AZ

OLCSÖ WALLHCE
ELŐFIZETÉSÉRE

KEDVEZMÉNYES ÁR

PENGŐ
VÁSZONKÖTÉSBEN
MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN IS 
ELŐFIZETHETŐ

Kivágandó és azonnal beküldendő

Dante könyvkiadónak
H. N. Budapest VI, Ó-utca 27

Ezennel megrendelem a 15 kötetes 
olcsó Wallace-sorozatot 

vászonkötésben 
kötetenként 2.20 P kedvezményes áron 
Havonként 2 kötetet veszek át 4.40 Pórt

1. A köteteket személyesen veszem át
2. A köteteket postin kérem. A 4.40 P-t 

és portóköltségct tessék utánvételeznL
(A nem kívánt törlendő)

olvasható aíairáa

pontos cím

Tógiaíkózia
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HIKIK
A Rádió mai műsora

HÉTFŐ 

BUDAPEST
•.16: A rádió hásitriójának hangversenye. 

•-M: Hírek. 6.46: A hangverseny folytatása. 
Ili Déli harang sió. 12.06: Hangverseny. 12.26: 
Hitek. 12.66: A hangverseny folytatása. 1: Pon 
to» időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.30: 
Hírek, élelmiszerárak 4: „Asszonyok tanára- 
• dója (Aránvi Mária előadó ;a.) 4.46: Pontos
időjelzés, időjárás, vízállásjelentés és hírek 
5.10: Az Orsi. Magyar Cserkészszövetség elő 
adása. 6.40: Kalmár Tibor és zenekarának hang
versenye. 6.60: Német nyelvoktatás. 7.25: Vitéz 
Garamszcghv Sándor előadása. 7.55: Fenyő 
JózM-f előadása. 8.60: A középeurópi nemzet
közi müsorrsere sorozatban a budapesti Stú
dió hangversenye. 1. Erkel: Himnusz (Előadja 
a m. kir. Operaház tagjaiból alakult ének- As 
zenekar Berg Olló karnagy vezénylésével.) 2. 
Hubay Jenő: A fali: rossza — megnyitó. (Elő
adja a m. kir Operaház tagjaiból alakult zene
kar. Vezényel Berg Ottó karnagy I 3. Hubay 
Jenő Cremonai hegedűs c. operájának hegedű 
szólója. 4 Bnrlók Béla a) Változatok egy ma
gyar népdal fölött b) Medvetánc: c) Este a szé
kelyeknél: d) An’I’ngherese: e) Allegro barbaro. 
(Előadja Bartók Béla.) 5. Dohnányi Ernő: Zon- 
goraötöa. (Előadják: Stefániái Imre (zongora) 
Hubay Jentő dr (el.ő hegedű), Gábriel Fere”e 
(második hegedű), Zsolt Nándor (mélyhegedű 
Zsámboky Miklós (gordonka), n Nemzeti Fő 
iskola tanára. 6 Magyar! Imre és rigá’,vz" ,r 
karának hangversenye Nagy Izabella és Cs- 
lányi Józs«d, n Nemzeti Színház művészei ma
gyar nótákat énekelnek. 7. Rákóezi-induló 
10.15: Pontos időjelzés, időiá.-.ásjelentés és hí
rek Majd: Barhinnnn jazz bánd.

KÜLFÖLD.
BRFSLAU. 16.60: Délutáni hangverseny 

20.15: Budolf Feigerl zongora-estje.
BRNO. (Brlinn.) 20.30: Hnngversonyközveli- 

lés Budapestről.
FRANKFURT. 20.30: Georg Jamo: „Das Mtí- 

aiknntenmfldel" cimü operettjének előadása.
KATTOWICE. 20.30: Hangverseny közvetí

tése Budapestről.
KÖLN. 20: Kurt Weil: „Das Berliner Re- 

quicm“-jének közvetítése Frankfurtból. 20.30: 
Zenekari hangverseny és Mozart „Dér Schau- 
apleldirektor" cimü operett jenek közvetítése.

KONIGSBERG. 20: „Dns Berliné Requicm" 
közvetítése Frankfurti él

LEIPZIG. 20: Dvorak: ,Die Dickschadel" c. 
operájának előndásn. 23: Tánczene.

l/INDON. 20.40: R Wagner „Tristan és 
holdé" cimü zenedrámájának közvetítése.

MILÁNÓ. 16.30: Gycrmekkarénck. 17: Jazz 
bánd.

MÜNCHEN. 10.30: Kamarazene. 21.40: Szóra 
kort aló hangverseny.

NÁPOLY. 21: G. Puccini „La Rondine“ cimü 
operájának közvetítése.

PRAHA. 20.30: Hangverseny, közvetítése Bu 
dapcsfről

RÓMA. 17.30: Filhannónikus hangverseny 
STAMBl'L. 10: Török zene 21: Opera-ábrán 

dók.
STOCKHOLM. 17: Gramofónzene. 18.60: Szó 

raknztató zene 20.15: Karének
STUTTGART. 20: Bért Brecht „Dns Berliner 

Requicm". Utána: Georg Jerno: „Das Musikan 
tenmildcl" cimü operettjének előadása.

WIEN. 20.30: llangvcrscsiykőzvclités Buda 
pestről.

— Bnlthnzár Dcisfi u budai református 
templomban. A budai református egyház 
község meghívására vasárnap délelőtt Bal 
thnzár Dezső, a debreceni egyházkerület 
püspöke, a Szilágyi Dezsö-téri református 
templomban prédikációt mondott, amelyet 
n hívek nagy tömege hallgatott végig. 
Ballhnzár Dezső bibliai idézetek alapján a 
vallásos életről és a szerétéiről beszélt nagy 
sikerű prédikációjában.

— letartóztattak két sikkasztó adóhiva
tali végrehajtót. Pápáról jelentik: Pápán va
sárnap letartóztatták Rab Ferenc é.s Keld- 
marin Árpád adóhivatali végrehajtókat. Bab 
Ferenc é.s Feldmnnn Árpád a pápai lako
sokra kivetett közadók és köztartozásuk egy 
részéi szabályszerű nyugta ellenében felvet
ték, az összeget azonban nz adóhivatali 
pénztárba nem fizették be, hanem saját cél
jaikra használták fel. Az adókönyvek lezá
rása után a városi tanács most árverést tű
zött ki mindazok vagyonúra, akik adófize
tési kötelezettségeiknek eleget nem teltek. Az 
árverés kitűzése után számos pápai lakos 
megjelent a városi adóhivatali pénztárnál, 
felmutatták a szabályszerű nyugtát, amely- 
Ivei igazolták, hogy az adót kifizették. Áz 
adóhivatali pénztárban igy jöttek rá a két 
adóvégrehaj'ó bűnös sikkasztására. A letar
tóztatott végrehajtókat vasárnap átkisérlék 
ni ügyészség fogházába.

— A Májét magyar diákok tömörülése. Géni
ből jelentik A Hungária genfi magyar diák
egyesület közgyűlése uj tisztikart választolt. El
nök lett Pataky László református teológus, al- 
elnök Koffer János u közgazdasági fakultás 
hallgalöja és titkár dr Lcdermann László. A 
genfi, lausannd és ncuchalell magyar diák 
egyesületek elhatározták, hogv közös szövet
ségbe tömörülnek, ami örvendetesen mulatja a 
svájci magyar dii.kság Összetartását.

— özv. Horánuky Nándor né temetése. 
Vasárnap délután kisérték utolsó útjára f/o- 
rdnszlu Nándor kereskedelmi miniszter özve
gyét, Horánszky Nándornál a Kerepesi-uti 
temető halollasházából A v6gtiszte>ségcn teljes 
Mámban megjelentek sz elhunyt nagyasszony 
hozzátartozói, valamint ismerősei. ,\ simái 
több beszéd hangzott el. mnj,| clhantolták az 
elhunytat, akinek slrhalmál elborította a koszo- 
nik tömege.

Zsarolási feljelentéssel végződött 
a Szív-utcai háztulajdonosnő és az 
„aligazgató ur“ szerelmi regénye

Mikor az első feleség hatezer pengőt követel a hallgatásért
Nem mindennapi zsarolási ügyben leltek fel-lés amelynek négy szobáját Kovácsné igen gaz

jelentést a budapesti főkapitányságon. a fel-’ dagon be is rendezte, 
jelentést özv. Kovács Tamásné telte meg ügy
védje, dr. Burger Pál utján Bajmóczi István, 
illetve annak törvényes felesége, Bajmóczi Ist
vánné Hinger Erzsébet ellen. Kovács Tamásné 
budapesti lakos, egy Sziv-ulcai kétemeletes bér
ház tulajdonosa, néhány évvel ezelőtt elvesz
tette féljél. Az asszony özvegysége alatt a le
hető legzárkózollabb, legvisszavonultabb éle
tet élte és csak legszűkebb családtagjaihoz já- 
rógatott el néha. A középkorú uriasszony 
egyik rokonánál körülbelül másfél esztendő
vel ezelőtt

megismerkedett Bajmóczi 
negyvenegy éves, elegáns 
fogyasztási .szövetkezel 

mondotta magát.
Bajmóczinak szcnimcllálhalóan megtetszett 
csinos özvegyasszony, úgyhogy 
együtt távózlak el Kovácsné rokonainak 
zából. És mikor a férfi hazakisóric engedélyt 
kért Kovácsáétól arra, hogy meglátogathassa. 
Igen rövid idő alatt élénk baráti viszony fej
lődött ki Bajmóczi és a szép özvegyasszony 
között, sőt később a baráti nexust szerelem 
váltotta fel. Bajmóczi, mikor megkérte az asz- 
szony kezét, elmondotta, hogy

nőtlen ember, havijövcdclme körülbelül 
nyolcAzáz pengő, mindenkeppen elég arra, 
hogy nz özvegyasszonyl, akinek bérháza Jö
vedelméből amúgy is tekintélyes vagyona 

van — eltarthassa.
Az asszony örömmel egyezett bele a házas
ságba. Meg is állapították május elsejében <r 
házasságkötés dátumát. Addig is Bajmóczi már 
odaköltözött a .Sziv-uícai bérház egyik laká
sába, amelyet jövendő otthonuknak jelöllek ki

— Ortvay Rezső ünnepélyes beiktatása 
u belső lipótvárosi egyházközségbe. Vasár
nap délelőtt tiz órakor iktatták be a Ba
zilikában Ortviny Bczsö plébánost a belső 
lipótvárosi egyközség plébániájába. Az in
stallációs ünnepség alkalmával a hívők szi- 
nültig megtöltötték a Bazilikát. Bednárcz 
Róbert espcrcsplébános köszöntötte Ortvay 
Bczsöt, aki ünnepi prédikációjában hitval
lást és fogadalmat tett, hogy minden erejé
vel Krisztus tanait és a hazaszeretet magasz
tos eszméjét fogja hirdetni a szószékről, 
majd fényes papi segédlettel nagymisét ce
lebrált. A megjelent papi és polgári előkelő
ségek Bednárcz Róbert esperesplébános ' ve
zetésével ezután elvonultak a plébánia hiva
talba, ahol Nagy Károly ny. főkapitány
helyettes, az egyházközség kegyura nevében 
üdvözölte Ortvay Rezsőt, majd a különböző 
egyházi és plébániai egyesületek kikül
döttjei köszöntötték lel az uj plébánost. 
Délután egy órakor háromszáz terítékes 
ünnepi ebédet rendezőit az egyházközség 
Ortvay Rezső plébános tiszteletére a Lloyd- 
palotában.

— Állandó légi összeköttetés Amerika é.s 
Európa között. Newyorkból jelentik a 
Sunday Dispalchnck, hogy egy társaság, 
amely már több repülőgépet vásárolt meg, 
rendszeres személyszállító légi összeköttetési 
szándékszik lélesileni Amerika és Európa 
közöli. Szakértők számítása szerint az ul 
20 óráig tartana

— A tudományos világ reprezentánsul ünne
pelték Ranschburg Pút egyetemi tanárt. A 
Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium, 
negyedszázados jubileuma alkalmából vasárnap 
délelőll az Orvosegycsiild helyiségében ünne
pélyt rendezett az. intézel megalnpitójának, 
Ranschburg Pál dr. egyetemi tanúinak tisztele
tére. Apponyi Albert gróf üdvözlő szavaiban a 
Bókayak, Eötvösök, Semmclivcisek közé sorozta 
Ranschburg Pált. Schncll János dr. a Inhorató- 
lium munkásságát ismertette, Karnis Gyula a 
kultuszminiszter és a tudományos testületek, 
Mihály .lenő dr. a főváros. Korányi Sándor dr. 
báró a Királyi Orvosegyesület, Heller Tivadar 
a „Gcscllschnft für Heilpedngogicn in 
clien”, Eygenberger Kúpért pedig a 
Gyógypedagógiai Társaság üdvözletét

Miin- 
német 

. ...............—„ tolmá
csolta. Felszólallak a vidéki egyetemek profesz- 
szorni is. Este a Gcllérl-szállóban rendezeti 
díszvacsorán ünnepelték Ranschburg Páll.

— Felavatták Alpár Ignác síremlékét. 
Vasárnap délelőtt avatták fel Alpár Ignác 
nak, az cgv évvel ezelőtt elhunyt építőmű
vész síremlékét a kercpcsi temetőben. Az 
ünnepélyén özvegy Alpár Ignácné kíséreté
ben az építőmesteri szervezetek részéről 
bagosi Pucher István konnányfőlanácsos, 
ipartestületi elnök, Bloch Leó alelnök, Pin 
tér Oszkár egyesületi alelnök. Sorg Antal 
szövetségi elnök jelenlek meg és a Magyar 
Mérnök es Epilész Egylet, az Országos Ipar
művészeti Társulat, a Budapesti Áru- és 
Értéktőzsde, a Magyar Általános Hitelbank, 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesü
let kiildöttlsóge. A síremléket Pucher Ist 
'án, az Építőmesterek Iparlostülelénck el
nöke meleg hangit beszéd kíséretében avatta 
lel A beszéd elhangzása után a síremléket 
jm^koszoru/tájc-

Mindjobban közeledett a házasságkötés dá
tuma, Bajmóczi,

mint leendő férj már át is vette a ház Jö
vedelmének kezelését,

mikor néhány héttel ezelőtt egy nő kereste fel 
özvegy Kovács Tamásnét. Elmondotta, hogy 

ő Bajmóczi Istvánnak kíilönváltan élő fele
sége,

akitől még nem válaszolták el törvényesen és 
kijelentette, hogy nem hajlandó beleegyezni a 
válásba, csak ha gazdagon kártalanítják. Mi
kor Kovácsáé erre nem mulatott túlságosan 
nagy hajlandóságot, az asszony taktikát 
latoit és most már kijelentette, hogy

ha Kovácsné nem fizet neki hatezer 
göt, szellőztetni fogja a birtokában 

kompromittáló adatokat.
Kovácsné az asszony fecsegésétől nem ijedt 
meg, és ügyvédje utján zsarolás címén feljelen
tést tett Bajmóczi Istvánné ellen.

A rendőrségen természetesen azonnal meg
kezdték ugy Bajmóczi István, mint Bajmóczi 
Istvánné kihallgatását. És ekkor rövidesen ki
derült, hogy

a férfi tudott felesége tizeiméiről.
Azt is megállapították, hogy Bajmóczi István 
nem aligazgató, hanem csak hivatalnok a fo
gyasztási szövetkezetnél. A kihallgatások be
fejeztével a rendőrség a nem mindennapi érdé- 
kességü zsarolási ügyben a nyomozást befe
jezte, az iratokat áttette az ügyészségre, ugy 
hogy nemsokára a bíróság Ítéletet hozhat már 
a Sztv-utcal háztulajdonosnő és az „aligazgató 
ur“ különös szerelmi regénye felett.

Istvánnal. egy 
urriil, aki egy 
nllguzgatójánuk

a 
vacsora után 

há-

pen- 
lévő

— Leleplezték Mlckiewicz szobrát Páris- 
ban. Parisból jelentik: Mickievicz Ádáin, 
lengyel költö emlékére Páris városa az 
Alma-téren szobrot emelt. Mickiewicz a len
gyel szabadságharc leverése után 1832-ben 
Parisban telepedett meg és itt élt egészen 
1855-ig. A krimi háború kitörésekor a len
gyel légiók megszervezésével bízták meg. 
Alig érkezett Sztambulba .pestis ragadta el. 
Hamvait előbb Franciaországba vitték, 
majd évtizedek múlva Krakóba szállitották 
és az ottani székesegyházban helyezték 
örök nyugalomra. A mai ünnepélyen Mar- 
raud közoktatásügyi miniszter és Chla- 
potuski /engyel követ lendületes szavakban 
méltatta Franciaország és Lengyelország 
hagyományos barátságát.

AMI A FÉRFIzlKAT 
UE« .IOBMAW 

ÉIIDFKLI
Ha kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabó- 
nicslcr üzletét, Rákóczi ul 50., ahol saját 
műhelyében készít rendelésre, mérték után 
többszöri próbával elegáns férfiöltönyöket: 
80. 90 és 100 pengőért, divatos finom szöve
tekből. Minden darab a cégfőnök ellenőrzése 
mellett készül, a legtökéletesebb kiállítás
ban. Minták vidékre bérmentve. Felhívjuk

t. olvasóink figyelmét ezen cégre.

— Az iparművészeti Társulat közgyűlése. Az 
íparmüvéseti Társulni vasárnap délelőtt tar
totta negyvennegyedik évi közgyűlését, amelyet 
Sánger Béla nlelnök nyitott meg, mnjd felol
vasták a társulat elnökének, Dréhr Imre állam
titkárnak megnyitóbeszédét, amelyben Dréhr 
azt követeli, hogy a közhatóságok, az egyház, 
a főnemesség foglalkoztassák az iparművészeket 
és tiltakozik az iparművészeti tárgyak importja 
ellen. Sürgette az iparművészek társadalmi 
baleset- és rokkantsági biztosításának a megte
remtését. Rozinay István Alpár Ignácról mon
dott emlékbeszédet, majd megválasztották az 
uj tisztikart.

— Witkuvszky Etel operaénekesnő sú
lyos motorkerékpár balesete. Tegnap dél
után könnyen végzetessé válható motor
kerékpár szerencsétlenség érte Vítkovszky 
Etel 24 éves operaénekcsnőt. Vítkovszky 
Elei motorkerékpár-kirándulásra indult vő
legényének, Kozma Tibor fővárosi tiszt
viselőnek a társaságában. A motorkerékpárt' 
Kozma vezette, menyasszonya pedig az ol
dalkocsiban foglalt helyet. Áz óbudai vám
nál eddig még pontosan meg nem állapított 
körülmények közölt bekövetkezett a sze
rencsétlenség. A motorkerékpár valószí
nűen gumidefektus következtében, vagy pe
dig egy kődarabnak nekirohanva felborult 
és két utasa széles ívben kiröpült az ülésből. 
Kozma Tibornak csodálatos módon semmi 
baja nem történt, Vítkovszky Etel azonban 
olv szerencsétlenül zuhant, hogy a fején zú
zott sebeket szenvedett. A járókelők a men
tőket értesítették, akik azután Vítkovszky

ARBAZIA PaLACE HOTEL
elsején. Saját kapanAk. 250 szoba, mind

azon „t ’Sa ki0»ní lenKeri Wítással. Nyári idényben mérsékelt árak. Ugyan
on vezetés alatt mint Reglnaliote 1, ezelőtt Stefánia. Kunz Jenő vezérigazgató.

— Nagy Ernő (MAC) győzőit a Nemzeti 
Vivő Club országos kurdversenyén. Vasárnap 
fejezték be a NVC országos kizárásos kardver
senyét, amelyen megjelent a klub elnöke. Ug
rón Gábor. A verseny mindvégig szép és izgal
mas asszókat hozott. Nagy tusa folyt a győze
lemért és a helyezésekért, amire legjellemzőbb a 
holtversenyek sorozata. 1. Nagy Ernő (MAC) fi 
győzelem. 2. Hámori Gaszlon (LASE) fi gy. 24 
kapott tus. 3. Richter Lajos (KEAC) 6 gy. 31 
kapott tus. 4. Szűcs Géza dr. (NVC) 6 gy. 40 ka
pott tus. 5. Idrányi Béla (BBVC) 5 gy.

— Az óbudai piaci árusok mozgalma. Vasár
nap délelőtt az óbudai piaci árusok, mintegy 
százan gyűlést tartottak, amelyen többek fel
szólalása után elhatározták, hogy a krrület tör
vényhatósági bizottsági tagjait felkérik, hogy 
ugy a közönség mint a piaci árusok érdekében 
eszközöljék ki a fővárosnál a régi Piac-tér 
visszaállítását.

— Elser Nándor temetése. Általános rész
vét mellett ma délután temették el a tragi
kus halált hall Eiser Nándort. Eiscr Nándor 
a budai Eiscr Ede cég egyik beltagja volt, 
akit a gazdasági élet összeroppanása kerge
telt a halálba. Mai temetésén a hozzátarto- 
zók és ismerősök százai kisérték utolsó út
jára Eiser Nándort.

— Az Állatvédő Szövetség közgyűlése. Az 
Állatokat Védő és azok Élveboncolása Ellen 
Küzdő Világszövetség magyar osztálya vasár
nap délután Pékár Gyula ny. miniszter elnök
letével tartotta évi rendes közgyűlését a vár
megyeház dísztermében Mczey Ödön alelnök 
beszámolt arról, hogy a közelmúltban Svájc
ban bevezették, hogy didaktikus filmről ismer
tetik az állat élettani s igy az állatok élvebon
colása csaknem feleslegessé válik. Védnökké: 
herceg Odescalchy Zoárdnél, elnökké: Pékár 
Gyulát, ügyvezető-elnökké: Mczey Ödönt vá
lasztották. A kögyiilés Pékár Gyula zárószavai
val ért véget.

— Az Országos Közegészségi Egyesillet évi 
közgyűlése. Az Országos Közegészségi Egyesület 
vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel tartotta évi 
rendes közgyűlését, Gerlóczy Zsigmond dr el
nök, felsőházi tag clnöklésével. Schuschny Hen
rik dr. egészségügyi főtanácsos terjesztette elő 
titkári jelentését az clinult év munkásságáról. 
Melly József dr. egyetemi tanár pénztárosai és 
a különböző szakosztályok jelentései után a 
közgyűlés egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli 
tagokká választotta a közegészség terén kifej
lett munkásságuk elismeréseképpen: Dollingcr 
Gyulát, id. Imre Józsefet, Tauffer Vilmost, 
Pázmány Péter tudományegyetem aranydiplo
más diszdoktorail. A közgyűlés Gerlóczy Zsig- 
mond dr. elnöknek munkáss'ágáért jegyző
könyvi köszönetét mondott.

— Ismét a hivatalos lista győzött a pécsi 
Ipartestületi választásokon. Pécsről jelentik: 
Vasárnap másodszor tartották meg a pécsi 
ipartestületi választásokat, miután a hat héttel 
ezelőtt lezajlott választások eredményét az ipar
hatóság megsemmisítette. A mai választáson 
három listával indultak küzdelemre a pécsi 
iparosok, a hivatalos lista az eddigi vezetőség 
embereiből rckrutálódott, a keresztény gazda
sági párt listáját jobboldali listának nevezték, 
inig a harmadik ivén a függetlenségi párt jelö
lései voltak. A választásokon — mint a hat
hetiéi ezelőtt — ismét a hivatalos lista győzött, 
csupán a hat elöljárói tisztségre fuolt be négy 
kereszténygazdasági párti és két függetlenségi 
párti jelölt.

— Szilárd az Aszfalt. Kevés papirja volt ai 
budapesti tőzsdének, amely az elmúlt héten ár
folyamveszteséget ne szenvedett volna. Ezek 
sorába tartozott az Aszfalt-részvény, amely a 
nagy lanyhaság közepette is változatlanul tar
totta harmincegy pengős árfolyamát és a 
kontremin minden kisérletc, hogy ezt nz árfo
lyamot letörje, meghiúsult, mert minden piacra 
került tétel azonnal vevőre talált. Az aszfalt 
szilárdságának nz a magyarázata, hogy a nagy 
útépítési programra 33%-ának létesítését az 
Aszfalt kapta meg, olyan hatalmas munka, 
amivel az Aszfalt foglalkoztatottsága hosszú 
időre biztosítva van. A piacra kerülő darabok 
állnndó vevője dr. Grünivald Emil bankár, a 
Wiener Bankverein és a Moktár. Értesülésünk 
szerint a Magyar Aszfalt rt. igazgatósága, te
kintettel a nagy útépítési rendelésre, már az 
elmúlt évre is nagyobb osztalékot fog fizetni 
részvényeseinek és pedig az 1927. évi 1.60 
pengős osztalék helyett 2.20 pengőt.

"megövás pénzkólcsdnnel
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— Fának rohant az autóval. Szokoli La
jos bérautófuvarozó vasárnap este a Bp. 
21.932. számú autójával a Köérbereki-uton 
egy fának rohant. Az autó hűtője eltörött és 
a kocsi az árokba zuhant. Szokoli Lajos és 
az autóban ülő utas Schmidek József ma
gántisztviselő könnyebben megsérült. Sérü
léseiket a mentők kötözték be.

— Életunt hentessegéd. Vasárnap délben 
Pesterzsébeten a Kossuth Lnjos-utca 5. szám 
alatti vendéglőben Nagy Péter hentessegéd 
forgópisztollyal hasbalötte magát. A mentők' 
kórházba szállitották. Tettének oka ismeretlen.

— A Panoráma Útikönyvek uj fUzete. Most 
hagyta cl n sajtói a Panoráma Útikönyvek leg
újabb nyolcadik kötete, amely igen hasznos 
formában, érdekes módon ismerteti a Semnie- 
ringd és környékéi. A magyar közönség min
den bizonnyal szívesen és szeretettel fogadja ezt 
a kitünően szerkesztett magyar nyelvű út
mutatót.

— Vasúti menetrendváltozás. A Magyar Ki
rályi Állanivusutak, Duna—Száva—Adriai
Vasúttársaság, Győr—Sopron—Ébeníurti Vasul 
és’ az összes magánvasutnk vonalain a nyári 
menetrend május 15-én lép életbe Az állam
vasutak és a Duna—Száva—Adriai Vasul vona
lain igen sok uj idényvonat fog közlekedni. A 
teljes és részletes nyári menetrendeket n május 
első napjaiban megjelenő Vasúti Útmutató, a 
magyar és közös közlekedési vállalatok Hiva
talos Menetrendkönyv közli. Ára 1 pongő 6tJ
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Parisban sem szabad 
május elsején felvonulni

Párizs, április 28.
, Tardieu belügyminiszter elnöklésével ma 
délelőtt minisztertanács volt, amelyen meg
állapították a május elsején a közrend és 
nyugalom érdekébe életbeléptctendö szabá
lyokat.

A hatóságok semmiféle nyilvános fel
vonulást nem fognak tűrni.

Mindenféle tüntetést, szabotázscselekményt, 
a munka szabadságának megsértését, vagy 
bármilyen erőszakosságot a legnagyobb szi

Tfzenhatftves garasztgyerekek 
rablóbandáját lógta el a rendőrség

Hetek úta fosztogattak a székeslehéruárkOrnyéki tanyákat
Az utóbbi hetekben a Székesfehérvár kör

nyéki tanyákon sorozatosén fordultak elő 
rablási esetek. Az ismeretlen tettesek éjnek 
idején behatoltak a (anyukra, megölték és 
elvitték a baromfiakat. megdézsmálták az 
éléstárakat és tetemes kárt okoztak a gaz
dáknak. A vakmerő tettesek sorra kiirtották 
a tanyák kutyáit .hogy zavartalanul dolgoz
hassanak és rablásaikat olyan ügyesen haj
tották végre, hogy a leggondosabb elövigyá- 
zat ellenére sem tudták kézrekeriteni őket. 
A sorozatosan megismétlődő rablások kö
rülményeiből annyit sikerült megállapítani, 
hogy a rablásokat egv és ugyanaz a rabló
banda követi el. amelynek tagjai pontosan 
ismerték a kifosztott tanyák helyi viszonyait 
és mindig olyan időben hajtották végre a 
rablást, amikor a tanyák lakói és béresei 
rendszerint a városban, vagy vásárokon jár
tak.

A mull héten azután egv meghiúsult vak 
merő rablás alkalmával végre sikerült el
fogni a banda két tagját és ezeknek vallo
mása alapján ártalmatlanná tenni a bűnszö
vetkezetet. Az egyik Velence község melletti 
tanyáról abban a hiszemben, hogy a gazda

A női fodrászok kimon
dották a halálos ítéletet a 

bubifrizurára
Az uj divat: a flapper

Vasárnap délután a bécsi gyorssal Buda
pestre érkezett a múlt héten Bécsben meg
tartóit nemzetközi női fodrászkongresz- 
szus több mint száz tagja, akik Sipőcz Jenő 
polgármester meghívására látogatták meg a 
magyar fővárost. A Bécsben tartott kon
gresszus, amely tegnap délután ért véget, 
érdekes és nagyjelentőségű határozatot ho
zott a női frizurára vonatkozóan. A kon
gresszus ugyanis egyhangúlag kimondotta, 
hogy a női fodrászok

az egész világon szakítanak a bubi- 
és elonfrizurával

és ezek helyett uj divatot kreálnak:
a flapperfrizurát,

Hetven jókedvű amerikai fiú és 
leány-dalos utazása Becsből Pestre

Megérkezett a híres daytoni Westminster-kórus
A vasárnap esti bécsi gyorssal Budapestre 

érkezett a híres Westminster Choir, amely ked
den este Horthy Miklós kormányzó fővédnök
sége alatt fogja egyetlen koncertjét adni a 
Zeneakadémia nagy termében.

A vonaton egy egész kocsit népesített be a 
hetvenlagu amerikai kórus. Többnyire, csinos, 
szőke, nyúlánk leányok. De sok flu is van köz
tük. Kisportolt, mosolygós, amerikai fiuk. Most 
Bécsben hangversenyeztek, igen nagy sikerrel.

Csupa derűs kacagás, vidám csicsergés a 
kórus kocsija. Künn a folyosókon három-négy 
fiú, leány összedugja a fejét és

valami lüze.s ritmusú, de noszlalglás ameri
kai dalt énekelnek.

gorral és eréllyel el fognak nyomni.
Ha külföldieket találnak tüntetők között, 

letartóztatják és azonnal kiutasítják őket. A 
rendőrséget katonasággal fogják megerősí
teni.

Párizs, április 28.
(Havas.) A rendőrség letartóztatott hét 

kommunistát az Avanlgarde cimü napilap 
árusítása miatt amely május elseje alkal
mából szokatlan heves hangú cikkeket kö
zölt.

és személyzet nem tartózkodik odahaza, 
el akarták hajlani az ökröket.

Ez a kísérlet azonban nem sikerült. Az 
egyik béres észrevette, hogy az istállóban 
idegen emberek járnak fellármázla a ta
nyai lakókat és hosszas üldözés után

elfogták az éjszakai látogatókat.
Ekkor kiderüli hogy / rablók tizenhat 
tizenhétéves gyerekek alak rövid faggatás 
után beismerték, hogy öt fiatalkorú társuk
kal együtt rablóbandái alakítottak és ők 
követték el a rablásodat. .X hét fiatalkorú 
parasztgverek jómódú kisgazda-családokból 
származik, elmondották, hogy szüleik nem 
tudlak arról, hogy hogy sorra fosztogatják 
a környékbeli tanyákat. A rablások okául 
fantasztikus meséket adtak elő. Bevallották, 
hogy az elrabolt szárnyasokat és élelmi 
szereket olcsón eladták és a pénzt összerak 
Iák, mert Dél-Amerikába akarlak kivándo
rolni és ilyen módon akarták összegyűjteni 
az útiköltséget. A megtévedt gyermekek szü
lei megtérítik a kárt a károsult gazdáknak, 
a fiatalkorú bűnözőket pedig javítóintézet 
ben helyezik el.

amely már nem üus divat, mert ismét 
visszahozza, — természetesen enyhített for
mában — a hosszú hajat, amennyiben az uj 
divat szerint a nők többet nem borotváltal
ják nyakukat, hanem

loknikat, söl kis kontyot is növesz
tenek.

A bubifrizurára tehát kimondták á halálos- 
iiéletel.

A kongreszus vendégeinek tiszteletére va
sárnap este a Déncs-féle étteremben ban
kettet rendeztek, amelyen a betegsége miatt 
távollevő Sipőcz polgármester nevében dr. 
Karlovitz Miklós fogalmazó üdvözölte a 
vendégeket, akik 22 országból gyűllek össze.

Az egyik sarokban egy magas, karcsú, bánatos 
nézésű

néger pengeti a mandolint
és a lányok egy néger spiritualt énekelnek. 
Mintha csak Amerikában lennénk és a texasi 
prairieken át száguldana vonatunk.

Az egyik fülkében ül a kórus vezetője, Mr. 
John Williamson. Törékeny alakú, szőke ur, 
akinek halványkék szeme valami meglepő 
nyíltságot, szinte gyermekes bizalmat fejez ki.

— Kórusommal már több európai városban 
hangversenyeztem, — mondotta — és min
denütt szép sikerrel ...

— Ugy kezdődött ez az egész kórusügy, 
— mondta, — hogy én már a szülői házban

és fel munkanapja 
van a hétnek, 
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nagy zenerajongó leltem. Az apám ugyanis 
pap volt, ö maga is nagy kedvvel zongorázott, 
orgonáit. Mint ifjú, komoly zenei tanulmányo
kat végeztem. Aztán otthon, Daytonban kórust 
szerveztem fiatal leányokból és fűikből. Éne
künk olyan mély hatást keltett, hogy elhatá
roztam:

kórus-iskolát alapítok.
Ez meg is történt tizenhét évvel ezelőtt. Day
toni iskolámban a tanítványok zenében és kar
énekben nyernek kiképzést. Tanít ványaimmal 
együtt már bejártam egész Amerikát és min

Kártyarazzía négy klubban
Az Urikaszinóban és az Artistaklubban lefoglalták a kártya
asztalt, a Józsefvárosi Sporlegyesületben és a Terézvárosi 

Torna Clubban nem találtak szabálytalanságot
Hónapokig tarló szélcsend után most 
cgkezdődölt a budapesti klubok szigorúbb 

•lienörzése
a vasárnapra virradó éjszaka a főkapi
tányság deteklivjei megjelentek négy 

klubban
és ezeken a helyeken szigorú ellenőrzési 
folytatlak. Az utóbbi hetekben részint bi
zalmas bejelentések, részint pedig bizalmas 
megfigyelések alapján olyan értesüléseket 
szerzett a rendőrség, hogy egyes budapesti 
klubokban a kártyajáték körül szabályta
lanságok fordulnak elő.

A pénzügyminiszter még a mull év júniu
sában rendelettel szabályozta a kártyaklu
bok ügyét és ekkor megtiltotta a pinkapénz 
szedését. Ugyanakkor az obskúrus kártya
barlangokat becsukták, a megmaradt klu
bokban pedig megszüntették az azelőtt meg 
szokott razziákat és ettől kezdve csak azt 
ellenőrizték, hogv a klubok betartják-e a 
pontos zárórát és a pinka körül életbelépté
iéit uj szabályokat. Most azután a fökapi 
tányságra érkezett jelentések alapján szigo
rúbb ellenőrzést rendellek el, amelynek első 
része a vasárnapra virradó éjszaka zajlott 
le. A főkapitányságról egyszerre négy dclck- 
livcsoport indult el. A megbeszélt terv sze
rint

egyszerre, egy időben, pontosan fél
tizenegykor négy klubban megjelentek 

a detektívek
és lefolytatták a legszigorúbb ellenőrzést.

A Magyar Úri Kaszinó
Erzsébet körút 43. szám alatti helyiségében 
nagy kártyázó társaságot találtak. Itt bakk 
folyt s 1400 pengő volt a kártyaaszta
lon. A detektívek elkérték a tagnévsort és 
ennek alapján ellenőrizték, hogy a kártya 
szobában tartózkodók valamennyien tag
jai-e a klubnak. A kártyaasztalon talált 
ezernégyszáz pengőből ezer pengőt vissza
adtak a bankárnak, a négyszáz pengőt pc 
dig a pénzükért jelentkező poentöröknek.

A kártyaasztalt azután lefoglalták 
és teherkocsin a főkapitányság épületébe 
vitték. A második deteklivcsoport az

Artista klub
Muzeum körúti helyiségében jelent meg. II! 
kis játék volt. Mindössze hatvan pengő fe | 
küdl a bankban. Mikor a tagnévsor ellenőr 
zésére került a sor. két tag igazolványát ki
fogásolták, szabálytalanságot állapítottak 
meg, ezért

a kártyaasztalt Itt la lefoglalták.
Ezután még két helyen járlak a detektí
vek: a

Józsefvárosi SporfegyesUlelben, 
amelynek n Német ucca 13. számú házban 
van a helyisége. It! rendben találták a tag
névsort és a bankban is mindössze négy

Podmanlcíky-utca 51. RtAmu házban, háztulajdononté)

2 háromszot>as 
erkélyéé, egészen modern arllakfts május 1-re k n«ió 

Nemez, Mpót-k^rut 3. leleten; !XX>—1U. 

denütt olyan nagy sikerünk volt, hogy végre 
áthajóztunk Európába. Meg akartuk mutatni, 
mit tudunk.

— A siker minden várakozásunkat felül
múlta. London. Paris, Becs. - ezek voltak 
eddigi állomásaink. Budapestről isméi Bécsbe 
térünk vissza, aztán pedig Zágrábbá utazunk.

A vonat befut a pályaudvarra. A beszélgetés 
megszakad. A leányok felélénkülve szedik le 
csomagjaikat és jókedvűen ugrálnak ki a ko
csiból. Megint egy uj város. Stop! A csoport 
megáll és a fotóriporterek munkához látnak...

pengő feküdt. Innen minden intézkedés 
nélkül távoztak. A negyedik ellenőrzés a

Terézvárosi Torna Clubban
zajlott le. A razziára érkező detektívek a 
kártyaszobát teljesen üresen, zárva talál
ták, játék egyáltalában nem volt Miután ezt 
megállapították, nem is volt szükség a to
vábbi ellenőrzésre és eltávozlak.

A mai ellenőrző razziákkal még nem feje
ződött he a rendőrség munkája. Ezeket az 
ellenőrző kőrútokat ismét rendeszcresilik és 
megteszik a szükséges intézkedéseket, hogv 
Budapest éjszakai életét megtisztítsák a 
nem kívánatos kártyakluboktól és a kártya 
körül élősködő kétes egzisztenciáktól

CORVIN ÁRUHÁZ

MtlOlÖl, április 29-tÖI 
szombatig, május 4-ig

Áruházunk Teaszalónjában
II. emelet

minden délután 4 Órakor

bemutatása 20 mannequin 
közreműködésével

Kérjük, gondoskodjon idejében 
jegyekről (melynek P Í.SO 
árában a teljes uzsonna is 

benfoglaltatik), 
minthogy naponta csak 300 
látogatót tudunk elhelyezni

Jegyek elővételben áruházunk 
minden pénztáránál kaphatóit
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SZÍNHÁZ H O Z I
A primadonna megpofozta a karmestert

Gyors az ütem, de gyorsabb az ütés
Az egyik operellszinházunkról van szó, 

amelynek bűbájos, tehetséges és elragadóan 
kedves primadonnája ismét, mint már jó- 
néhányszor, egy alapos színházi botránnyal 
kapcsolatban hallal magáról. A fiatal és kü
lönben bájos primadonna, a közönsége ked
vence ugyanis nemcsak n színpadon mutatja 
ki kétségtelen temperamentumát, hanem 
tartogat belőle' fölös adagot hol kollégái, 
hol a kellékes, hol a színházi poriás szá
mára. Most kijutott belőle a karmester
nek Is.

Az egyik opereltszinházunkban nagy si
kerrel kerül színre esténként a kérdéses 
operett, amelynek egyik főszerepét a fenn 
jellemezett fiatal primadonna játssza. Telt 
színház nézőtere tapsolja esténként a kiváló 
művésznő kétségtelenül elsőrangú produk
cióit. Ugyanez a lelt ház közönsége egyik 
este meglepetéssel vette észre, hogy a ked
vence

hirtelen abbahagyja az éneklést, sarkon 
fordul és elhagyja a színpadot. 

unnak ellenére, hogy a zenét tovább ve-

zényli a karmester. A karmester azonban 
észhez kapott, leintette a zenekart, bejöttek 
az operett többi szereplői és minden további 
zökkenő nélkül folvt le az előadás. Ennyit 
tudott a közönség.

A kulisszák mögött azonban egyéb is tör
tént. A második felvonás ulán, amelyben a 
fenti incidens lezajlott, a színház karmes
tere kétségbeesetten rohant a félelmetes 
hírű kitűnő művésznő öltözőjébe.

— Miért hagyta ott a zenekart, az Iste
nért? —- kérdezte a karmester. — Mi tör
tént, csak nem leli rosszul? — tudakozó
dott.

A primadonna válasza meglepő volt. 
Apró kacsóival egy csattanós pofont 
mért ki a meglepett karmester arcára 

és mikor a karmester sietve távozott az öl
tözőből, még ezeket hallotta:

— Tönkretesz engem. Miért gyorsitolta 
úgy az ütemet?

íme egy gyors ütem és egy gyors pofon 
története.

Minden este
8 órakor
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EGÉSZ EURÓPÁBAN A LEGNAGYOBB SIKER! 
JAUQUES NATANSON VILÁGHÍRŰ VIGJÁTÉKA!

PÁRIZSBAN: LE GRÉLUCHÓN DELICAT, BERLINBEN és BECSBEN: COEUR-BÚB, 
BUDAPESTEN AZ „UJ SZÍNHÁZBAN" SZOMBATON, MÁJUS HÓ 4-ÉN ELŐSZÓI! 

HELTAI JENŐ BRILLIÁNS FORDÍTÁSÁBAN:

SZERELMI A-B-C
* finom párizsi koholt körül három 
kőlesi és anyagi téren egyaránt tág 
vallér", aki görcsösen ragaszkodik

SIMONÉ.
férfi forgolódik. A tipikusan „szép urifiu", az cr 
lelkiismeretű „szinész" s a bőkezű, öregedő „ga- 
a kis nőhöz, élete alkonyán egyetlen öröméhez. 
TÓTI! BÖSKE, 

a Magyar Színház művésznője, mint vendég játssza SIMONE-I, a körülrajongott kis 
kokottot, akit három férfi ostromol:

HARSÁNYI REZSŐ, BERCZY GÉZA és JUSTH GYULA.
Az „UJ SZÍNHÁZ" heti műsora a bemutatóig a következőképen alakul: Ma, hét 

főn és szerdán a „VAKARLAK" megv, szerdán, ötvenedszer kedden és csütörtökön a 
nagy sikerre) felújított „TERIRE", pénteken „TÜZEK AZ ÉJSZAKÁBAN" kerül színre.

Jegyek a bemutatóra a színház pénztáránál (Tel.: Aut. 214- 22.) és az összes jegy
irodákban már válthatók. J

Tovább folytatja diadaiutiat a

Magyar rapszódia
A közönség minden előadáson lelkesen lombot

IFI FÓRUM OMNIA
ARANYPÁVA — I.iílványoviág

ARANYPÁVA — Kacagás 

ARANY PÁVA — Romantika 

ARANYPÁVA — A legjobb operett*en r 

ARANYPÁVA —Óriási .siker

a árosi Szinházb a n
SZOKOLAY OI.I.Y. ZILAHI IRÉN, BÁTKAY MÁRTON, LÁSZLÓ ANDOR felléptivel.

Selnre kerUI: .. pper.-Mrlell ,W.d4«,k kivételével minden eele. Legktlzelebbl elfindí-
Mik: kedd, eelltltrUIk, „niiibal ó« vuaérnup rale. LegdntObb hely 0 pengd.

Jacksongirls
a világ legjobb görlcsapata 
szerdán először a

Royal Orfeumban aa
kezdődnek szerdától a

■

Rendes hely árak! Telelőn! J. 421-68

JOII1X GlI.BI ItT:
Asszonyok ostora

lesz a

szezón cs-ittanója

a Royal Qpollűban
Szervezkedik a Bethlen tériszínház

Igazgatója Pásztor Béla, főrendezője Bánóczy Dezső
Színházi körökben vegyes érzelemmel fogad

ták a néhány hónap elölt felröppenő hírt, hogy 
a Bethlen-tér-n uj színházi vállalkozás alakul. 
Sokan nem hittek nhban, hogy legyen olyan 
merész vállalkozó, aki a mai nehéz gazdasági 
viszonyok közölt a sok szinházu Budapesten 
újabb színházat merjen griindolni. Várakozás 
ellenére azonban jelenthetjük, hogy

befejezése felé közeledik a Bethlen-térl 
színház építkezése,

amelynek megalakulását elsősorban a nagyon 
kispénzű színházi közönség és a szerződésnél
küli színészek fogadhatják örömmel.

A Bethlen-téren ugyanis úgynevezett
olcsó színház épül. 

A VII—VIII. kerület kispolgárai
inni,

részére emel- • előadást.

ték a színházat. Már igazgatója is van a vállal
kozásnak, amelynek sikerült megnyernie igaz
gatóul Pásztor Bélát, az Ufa-filmszinház igaz- 
gátiját, aki azonban emellett megtartja az 
Ufónál vállalt pozícióját is.

Pásztor Béla már tárgyalásokat is folytat a 
színház első gárdájának megszervezésére vonat
kozóan. Tagjául szerződtette

Király Ernőt, Solti Hermlnt, Sólyom Jnnkát 
és rajtuk kívül még egy sereg kitűnő fiatal 
színészt. A színház főrendezője minden jel sze
rint Bánóczy Dezső, a Renaissance és a Belvá
rosi Színházak volt főrendezője lesz. A Beth- 
len-téri színház naponta két előadást fog tar
tani. Egy délutáni kabarét és egy esti színházi

VTUSZIVIIAZ
Szombaton, 1929. május 4-én először

Topáz
Marcal Pagnol világhírű vigjátéka.

Főszereplők: Törzs Jenő, Góth Sándor, Lázár Mária, Gazsi Mariska, 
Rajnai Gábor, Mály Gnrő, Makláry Zoltán, GárdonyiJLajos.

SZÍNHÁZI napló
pai színházakra vonatkozóan, amelyeknek úgy
szólván mindegyike súlyos anyagi zavarral 
küzd. *
/Miskor május elseje felé a színházak nem 

*• uj darabokkal fáradoztak, hanem 
mint késő szezónutóban, a jövő évi tervek
kel foglalkoztak. Ilyenkor már mindig meg
indultak a színészekkel való tárgyalások és 
májusban már minden valamire való szinész 
tudta, hogy jövőre hol fog játszani, sőt a 
pontosabb színigazgatók már meg is mond
ták azokat a szerepeket, amelyekben fel fog
nak lépni. Az idén azonban szó sincs még 
szerződésekről. A színigazgatók ugyanis 
felmondták a színészeknek a kollektív 
szerződést, mert sokalják a tiz hónapos ját
szási kötelezettséget, sokalják a létmini
mumot és sokalják azokat a minimális jó
léti kedvezményeket, amelyek a kollektív 
szerződés értelmében a színészeknek kijár
nak. Egyet azonban ugylátszik nem sokai
nak: a sztárgázsit. .4 színigazgatók jövő 
héten ülnek össze a Szinészszövetséggel, 
hogy megkössék az újabb és a hőén kívánt 
enyhébb kollektív szerződést. A színészek 
frontján nagy az elkeseredés amiatt, mert 
nem akarnak egy jottányit sem engedni az 
eddig kivívott jogaikból. Ezek szerint nagy 
harcra van kilátás.
*Topáz, ez a félszeg párisi fiatalember, világ- 

járás és nagy világsiker után, e héten be
vonul a Vígszínházba. Ez a színház, amely vál
tozatos repertoárjával, úgy látszik a bérlő
közönségnek akar különleges szolgálatot tennit 
ezúttal igen jól megválasztotta azt a darabot, 
amely a tavaszi időjárás viszontagságait is ki
bírja. Ennél mulaltatóbb és szórakoztatóbb da
rab ritkán került magyar színpadra, különösen, 
ha meggondoljuk, hogy a főszerepet Törzs Jenő, 
a többi szerepeket pedig a Vigszinház kiváloga
tott hét próbát karaktcrszinész-gárdája alakit la.

A másik premier az Uj Színházban fog le
zajlani. .4 Teriké reprize után, — amelyet 

c0y ui naiva, Árpád Margit szerencsés bemuta
tása apropójával támasztottak fel nagy siker
rel — Jaques Nathanson világhírű vigjátéka, a 
Szerelmi ABC kerül bemutatásra. Egy párisi ko
holtról szól ez a vígjáték, aki három férfi kö
zött egy kevéspénzü uriflu, egy selyemflu és 
egy bőkezű öreg hódoló között „tengeti" életét. 
4 kokottot a finom Tóth Böske fogja játszani.

7M a délelőtt a Fészek Klubban a film 
gyártása, eladása és előadása körül dol

gozó kategóriákat magukba foglaló film
szövetség alakult az „Országos Filmegyesü- 
let'‘ címmel. Az egyesület diszelnöke Pékár 
Gyula, elnöke Márkus László, az Operaház 
főrendezője, társelnökei Lázár Lajos és 
Balogh Béla, ügyvezető alenöke pedig Gál 
Béla lett. Pckár Gyula elnöki megnyitójá
ban kifejtette, hogy azért kellett most egy 
egyesületbe tömörülni minden filmcmbcr- 
nek, hogy a közel jövőben megjelenő film
rendelet készületlenül ne találja a magyar 
filmgyártással foglalkozó szakembereket. 
Pakots József éles felszólalásában hangoz
tatta, hogy a bürokratizmus akadályozta 
meg eddig a filmgyártást és eddig hivatalos 
szervek csak azt mutatták meg, hogy ho
gyan nem kell filmet gyártani. Valóban, 
mi. akik már régóta figyelemmel kisérjük 
a magyar filmgyártás feltámasztása körüli 
terveket és akik számtalanszor láttuk asz
tal mellett ülni ugyanezeket az urakat, akik 
ugyanilyen hangzatos frázisokkal és rob
banó hatású szónoklatokkal beszélték meg 
maguk között a filmgyártás problémáit, 
mi sem tudunk mást mondani: ne sokat 
tervezzünk, ne sokat közgyülésezzünk. ha
nem dolgozzunk! Talán akkor lesz magyar 
film!
A Király Színházban a héten a Diákszerelem 

férfifőszerepét Kristóf] Ferenc miskolci szi
nész vette át Kertész Dezsőtől. Kristóf] Feren
cet, sikerére való tekintettel, a Király Szinhá: 
a mai nappal tagjai sorába szerződtette. 
F-J'iny százalék legyen az irói tantiém? Ez! 
u ^aÁnV(i LáIí mO9t Dicsbei1 a középeurópai 
kiadóvallalatok fejei. Eddig általában tiz száza- 
leköt fizettek irói honorárium címén az elő- 
adott darabok után a színházak, a kiadóvállala
tok azonban úgy látszik, nem találták meg a 
szamunsukat a tíz százalék mellett, mert a fia
talabb szerzőket olcsóbban, a neves, beérkezett 
szerzőket pedig drágábban akarják a színhá
zaknak “állítani A kiadói konferencia a köz
telek mai világában szintén kartell akar terem- 
cn , a kiadók karteljét. Az egyes szerzőket!'' tűm ntisxe fogja játszani,

egységesen „rangjelzéssel" akarják ellátni, hoou n Mrom férfifőszerepet Harsányi Rezső, Berczy 
ennek a rangjelzésnek megfelelően öttöl-tizenöt Géza s,,xth (lyula alakítja, 
esetleg húsz százalékig részesüljenek a s-/n/id’l o ,xi.. c. > >n .zak bevételéből. Ez a konferencia ameh, a, hí S u , köiePén hazajön Ber-
dalom aprópénzre váltásának újabb karfeíjét Szőke^a^ indultak meg ugyanis
e,edmf„„r!l, rendiül főni', al fi,,,,.

, , ......a ............................................
* ki,- ■ 

leni, - » Uadók kadei'jfi. "ÁÁ'eöy^mSM
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Josephine Baker 
autója előtt mellbeszurta 

magát Zágrábban egy 
budapesti fiatalember

A fekete primadonna iránti szerelme miatt 
követte el az öngyilkosságot

Vasárnap délelőtt megdöbbentő értesítés 
érkezett Zágrábból a Frangepán-utcában 
lakó özvegy Gróhát Sándorné magánzónő 
címére. Az értesétést a család egyik zágrábi 
ismerőse küldötte és közölte, hogy Gróhát 
Sándorné fia, Gróhát Elek 21 éves épitési 
rajzoló pénteken este Zágrábban öngyil
kosságot követett el. Ar. öngyilkosság külö
nös körülmények között történt. Gróhát 
Elek, akinek Budapesten jó állása volt egy 
előkelő építész irodájában, három héttel ez
előtt ment ki Zágrábba. Utazásának sze
relmi okai voltak és

romantikus szerelmének hőse, aki miatt 
tegnapelőtt este öngyilkos lett, nem 
más mint Josephine Baker, a fekete 

táncosnő
volt, aki mint ismeretes, a hónap elején 
Budapestről Zágrábba utazott vendégszerep
lésre.

Gróhát Elek budapesti vendégszereplésén 
szeretett bele Josephine Bakerbe. Minden 
este megnézte a színházban, de a fekete 
primadonna közelébe nem tudott férkőzni. 
Még csak azt sem tudta elérni, hogy be
mutassák Joshephine Bakernek, de ez 
nem riasztotta el attól, hogy leghívebb hó
dolójává szegődjék. Minden este a néző
téren lehetett látni a fiatalembert, aki lel
kesen tapsolt Bakernek, azután pedig, mi
kor a fekete táncosnő elutazott Budapest
ről, merész tervre szánta el magát. Bár ő 
tartotta el özvegy édesanyját, elhagyta ál
lását és április elején Jugoszláviába uta
zott. Zágrábban élő barátja, Szellcska Pál 
magánhivatalnok révén sikerült is állást 
szereznie és

itt is minden este elment abba a szín

A Fővárosi Operettszinház ugylátszik
rendületlenül bízott a tavaszban, ami

kor április végei bemutatójára a „Kikelet
utca 3“ cimü operettet tűzte. Ha nem csal
nak a meteorológusok, a tavasz valóban itt 
van és ma már húsz fokos meleg igazolta a 
Fővárosi Operettszinház számítását. A Ki
kelet-utca 3. amolyan derűs, megnyugtató, 
kellemes, levegős operett, amelynek végig- 
élvezése után okvetlenül az kell, hogy az 
ember az utcára érve jó nagyot szívjon a 
'friss tavaszi levegőből. Dicsérendő azonban 
az, hogy az operett kitűnő szerzői, Bródy 
István, Harmath Imre és egy nagyon tehet
séges fiatal muzsikus uj jövevény a szín
padi ovehesterben, Kemény Egon, előre be
vallják ezt a szándékukat. Bocsásson meg a 
primadonna és a bonviván, de a prim szó
lam ezúttal a táncoskomikusé és a szub- 
retté, Halmay Tiboré és Fejes Terié (ugyan
csak Szokolay Ollyé és fíadó Sándoré),- akik 
legkitűnőbbnek számítódnak ebben a szak
mában. Kertész Dezső elegáns és fess, So
mogyi Bogyó kedves, ügyes Tamássy Lívia, 
Sipos Erzsi és Hajó Teri. Szirmai Imre bá
tyánk egyszerűen bűbájos, Kabos Gyula 
rendkívül mulattató, Sarkadi Aladár, Peti 
Sándor remek és az előadás nagyszerű. 
Kell ennél több? Szabolcs Ernő rendező 
gratulálhat magának.
^Törvénybe lehetne Iktatni, hogy a diákélet 

romantikáját, de különösen a leányiskolái 
nevelőintézetek kamaszkodó rejtelmességeit 
megéneklő operettek, vígjátékok s egyebek, úgy
nevezett „ziccerre" mennek. Nem akarunk a 
Darázsfészek, újabban a Dtákszerelem példáira 
hivatkozni, mert, a „Libavásár" egymaga is fel
állíthatná ezt a szabályt. A Belvárost Szinház 
alaposan kihasználta ezt a „ziccert,, és jó elő
adásának telitalálatával elégíti ki a közönség 
kívánalmait. Turay Idát nem kell felfedezni új
ból és újból, hanem csak újból és újból meg 
kell állapítani, hogy kár ezt a ragyogó tehet
ségű naivába oltott komikát annyi ideig szerep 
nélkül hagyni. Gombaszögi Ella, mint mindig, 
most is ragyogó, ugyanígy dicsérhetjük Gázon 
Gyulát is. Délig Ferenc, a groteszk humoru 
Szilágyi Marcsa, Sugár Lajos, űz előadás erős
ségei.

HEGEDŰTf
valamint aa öaszea hangszerek lejroleaóbban ylj 

REfflENVI miHüLV 
zeneművészeti tölasola házi hangazeréaze aiálilL 

Budapest. ui a Kiraiu-mca 17. izlm 
Árjegyzék díjmentesen küldetik.

fiókost Szidi asszony negyvenéves tanárnői 
jubileuma, amely május 4-én éjjel a Ki- 

rily Színházban fog lezajlani, nagyon érdekes
nek ígérkezik. Rákosi Szidi egykori növendékei 
lépnek fel ezen a jubileumi előadáson. Minden
esetre érdekes lesz, ahogy Rákosi Szidi tán
colni tanítja Honthy Hannát, vagy ahogy elő
adja Forray Rózát azt, hogy miként jelentkezett 
ő egykor növendéknek a Rákosi Szidi-féle szini- 
tanodában. Lábasé Juci szcenirozott tdneszá- 
mot ad elő, de Vaszary Piri, mint kötéltáncosnő, 
Gárdonyi Lajos, mint zeneimitátor, Maktáry 
Zoltán és Kelety László, mint artisták lépnek 
fel ezen a jubileumot^ 

házba, ahol Josephine Baker vendég
szerepelt.

A fiatalember már kísérletet sem tett, hogy 
megismerkedjék Bakkerrel, mert tudta, 
hogy szerelme ugy sem találna meghallga
tásra. Mindjobban rabja lett azonban re
ménytelen szerelmének, amely végül is tra
gikus akkorddal fejeződött be. Pénteken 
este, amikor Baker kiment a színházból és 
autójába ült, Gróhát Elek

■ gyalogjárón hirtelen kést rántott elő
és mellbeszurta magát.

A fiatalembert a zágrábi kórházba szállítot
ták, ahol megállapították, hogy állapota sú
lyos, de nem életveszélyes. Gróhát Elek ál
lapotának jobbrafordulása után viszatér 
Budapestre és valószínűleg abbahagyja 
Josephine Baker üldözését. A fekete tán
cosnő természetesen nem tudta meg, hogy 
az utcai sokadalomban egy magyar flu 
miatta követett el öngyilkosságot autója 
mellett.

Érdekes, hogy
ez már a második öngyilkosság, 

amit ilyen körülmények között Josephine 
Bak r miatt elkövetnek. Mintegy másfél év
vel ezelőtt Bécsben történt hasonló eset, 
amikor Baker az osztrák fővárosban ven
dégszerepelt. A vendégszereplés alkalmával 
egy este

■ fekete táncosnő elé ugrott egy egzal- 
tált fiatalember, revolvert rántott elő és

magára lőtt.
Ennek az öngyilkosságnak a hire akkor be
került a világsajtóba és a magyar lapok is 
foglalkoztak vele. Ez a fiatalember sem ka
pott halálos sebet és szintén túlélte az ön
gyilkosságot.

TTtolső szombatját tartotta a szezonban a 
Newyork-bár. Természetesen itt volt min

denki, aki szereti a szépet és az előkelőt. Az 
asztaloknál csak a kiválasztottak ültek. A mű
vészet, a születés és a pénz arisztokráciája. Tő
kés Anna, Szokolay Oly, Molnár Aranka, Rás- 
kay Ferenc, Bóngi Adorján, Harmath Imre, Hal
may Tibor, Ábrahám Pál mellett ott láttuk Esz
ter házy László herceget, Cziráky György gró
fot, Széchenyi László grófot, Ullmann bárót, 
Csériéket és társaságukat, akik a Newyork-bár 
utolsó szombatján alaposan kivették a mulat
ságból a részüket. A bár szines hajnali hangula
tában azonban egy nem várt és különleges att
rakciót szervírozott Tarján Vili, a Neutyork gaz
dája. Ábrahám Pál a zongora mellé ült, Hal
may Tibor melléje állt, a lámpákat lilára csa
varták és Tibor, a táncoskómikus, élménysze- 
rücn, sohasem hallott finomsággal elénekelte: 
Kis Felrovom nékem megbocsátja ... Zúgott a 
taps, harsogott az éljen és Halmay Tibor köny- 
nyezve hagyta ott a zongorát.
T aczkó Géza, Csortos Gyula és Barabás 

Lóránt Rasputinja igazolja a Magyar 
Színházat abban a törekvésében, hogy kell, 
igenis kell a komoly műfaj, szükség van az 
elmélyedésre, ha a tanítások a színpadról 
jönnek it. Tulajdonképen a három szerző, 
az iró, a színész ét a kitűnő érzékű szín
házi hírlapíróba oltott színházi ember a 
Rasputinban egy ragyogó tollal megirt és 
tanulságokkal fűszerezett riportot nyújt 
át a közönségnek, amely tagadhatatlanul 
szenzációéhes és már az anyag érdekességé
nél fogva is valótággal falja a sorokat, il
letve a jeleneteket. Amiért a színházi kö
zönség izgul, az színházi sikert jelent és 
minden művészi kvalitásán felül ezért jó 
darab a Rasputin. Csortos Gyulát, mint 
Rasputint látnia kell minden embernek, 
aki színházba jár. Ennél megrázóbb erővel, 
félelmetesebben, sejtelmesebben és igazab- 
bul nincs színész, ki megjelenítené a szent 
ördögöt a cári udvar piszkos kezű csoda
tevőjét. Tőkés Anna izzó, kaukázusi her
cegnője, Molnár Aranka finom tzubtilis cár
nője, Táray Ferenc határozatlan cárja, Dé
nes György kitűnő nagyherceg figurája min
den dicséretet megérdemelnek. Jávor Pál 
egyre inkább halad afelé, hogy teljes el
ismerésünket kivívja, habár ezt a szerepét 
kissé tuligyekezte. Vándory Gusztáv és Z. 
Molnár remek kabinett figurákat nyújts 
D ománial turnéjukról három kitűnő színész 
** érkezett haza: Sándor Stefi, Borost Géza 
és Szentiványl Kálmán. Elmondották, hogy vé
gigjárták Erdély nagyvárosait, meglátogatták a 
bányavidékeket is, sőt Bukarestben a legelőke
lőbb német színházban a „Lieder Tafer-ben 
két estén át vendégszerepeltek magyar nyelven 
nagy sikerrel.
A Magyar Szinház megszerezte elő- 

™ adásra a „Rivalen" cimü amerikai slá- 
gerdarabot, amely a „Két vetélytárs" címen 
fog nálunk előadásra kerülni. A Rivalenből 
egyébként filmet is ctináltak, amelyet 
,.What price glory" címen látszottak 
T/asdrnap este, a Fáklya rendezésében, a Ze- 
“ nemüvészeti Főiskola nagytermében egy se

reg nevet művész közreműködésével tartotta 
első klasszikus estjét Gencz István, aki Hőmé
rőiből, Sophoklesből, Daniéból. Petőfiből és 
Aranyból odott elő kitűnő színészt készséggel

Ezen compló sötétkék, fekete, almazöld, bordó, krém, drap, buzakék színű kelmékből van 
raktáron a megfelelő színű mintázott Bcniberg-selyemmel

Postai megrendeléseket a leggondosabban intézünk el

Ezen két cikkből csak a péntekig beérkező vidéki rendeléseket szállítjuk a fenti Arakon

Ezen két cikk csak 1 napon, 
PÉNTEKEN, május hó 3-án:

Leánykafelöltők
kitűnő gyapjú kasha-kelmékből, divatos 

világos színekben, 3 évesnek

12! p
Női ruhák

divatos fazonok, jól mosható delénből. 
világos és sötét színekben

2.90 r
Nagyságonként 1 P emelkedés

FEMVVES
Calvin-tér 7
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A nagy meccs döntetlen — 

a harc áll tovább ...
A Bástya Kaposvárra, a Nemzeti Debrecenbe ment 
győzni. — A Vasas menekülése a kiesési zónából
Ragyogó napsütéses idő kedvezett tegnap 

mindenfelé u labdarúgásnak. A szép időjárás 
végre reális sportot Ígért és a sporttelepekre 
csábított minden futballrajongót. A tegnapi 
forduló ugyan nem állította szembe az I. profi
liga összes kombaltánsait, jelentőségében azon
ban túlszárnyalta a tavaszi eddigi fordulókat. 
Tegnap folyt le u derby a két örök rivális 
Hungária és Ferencváros közöli, amely mellett 
eltörpüli minden más esemény jelentősége. 
Hogyne, mikor ez a mérkőzés az ősi rivalizálá
son kiviil n bajnokság döntő kérdését volt hi
vatva megállapítani, azt, hogy

ki lesz a bajnok?
Ez izgató döntő küzdelem mellett az. egyébkeni 
érdekes bajnoki mérkőzések csak kísérőül 
szolgállak. Tegnap mindenkinek első gondolata 
a Hungária Ferencváros végső eredménye felé 
irányult és csak izgalmának csillapulta után 
aokára gondolt klubérdekeltsége szerint a 
Vasas - Kispest. Nemzeti—Bocskay, Baslya— 
Somogy küzdelme végső kimenetelére

A derby méltó volt eddigi FTC-MTK tradi
cionális találkozásokhoz. Izgalmas, elkeseredett 
küzdelem után, az erőviszonyoknak megfelelő 
reális döntetlennel végződött.

A vasárnapi dönt'tlen a Hungáriának érté
kesebb, amely n legnehezebb mérkőzés abszol
válása után is

tiszta két ponttal, jogos reményekkel vezet 
n Ferencváros előtt.

Csak gyenge vigasz a Ferencvárosnak, hogy 
Újból Újpest elé kerüli, a 11. helyre A derbyn

kivül a fővárosban csupán egyetlen bajnoki 
küzdelem volt. Ebben

a Vasas értékes két pontot szerzett Kis
pesttől

s mig maga erősen törekszik kifelé a kiesési 
zónából, nagy félelmet kelt Kispestben, vagy 
talán még feljebb is. Derby volt Kaposvárott 
is, ahonnan

a vendég Bástya némi szerencsével mind
két pontot hazavltte.

Ugyancsak rosszul járt a másik vidéki vendég
látó, a Bocskay is, amelyet a Nemzeti páholt 
el. A vidéki eredmények ismét szétszórták egy
mástól az egymás mellé szorosan felzárkózott 
vidéket.

Újpest a nemzetközi diadal 
mámorában a harmadik helyre 

esett vissza
4. Hungária 28 pont (60—17)
2. Ferencváros 24 „ (56-17)
3. Újpest 21 „ (51-27)
4. Bástya 17 „ (31—23)
5. Hl. kér. FC. 17 M (20—27)
6. Bocskay 16 „ (24__32)
7. Nemzeti 15 „ (20—30)
8. Somogy 15 „ (20—31)

"9. Kispest 13 „ (19—33)
10. Vasas 13 (24-52)
11. Budai 33-as 10 „ (23—49)
12. Sabaria 6 „ (18—28i

lenni. Takácsnak nem sikerültek kitörései, álta
lában, nem volt jó napja, ezenfelül a Hungária- 
védelem Árgus-szemekkel vigyázott miden moz
dulatára és kemény belemonésekkel igyekezett 
önálló akcióit parírozni. Rázsó átlagmunkál 
végzett és mégis sokkal hasznosabb volt, mint 
Kohut.

A mérkőzés
A nagy eseményeket megelőző feszült izga

lom moraja fut végig a harmincezres néző
seregen, amikor

Majorszky kiró .sorsolásra hívja a két csa-
, palkapltányt.
A Hungária támadásaival indul a mérkőzés. 

A 3. percben Lyka 35 méteres szabadrúgását 
Németh szépen védi. Molnár szökteti Opalál, 
aki ccnlercz, előbbi labdája azonban a léc fö
lött talál kiutat. Óriási az iram. A 11. percben 
egetverő éljenzés jelezte, hogy Takács labdája 
hálót ért. A nagy zajt azonban még nagyobb 
csend követi, amikor a biró offszájdnak minő
sítve a gólt, kapurugást ítélt. Az izgalom egyre 
fokozódik. A 15. percben Molnár labdáját Kal
már továbbítaná, de Amsei megelőzi öt. A fe
rencvárosi kapus sérülése egy percnyi szünetel 
von maga ulán. A 26. és 29. percben egymás
után kétszer jut gólhelyzetbe a zöldfehér csa
pat, de Németh mind a keltöl tisztázza. Molnár 
fejese csak centiméterekkel kerüli el a kaput, 
majd a Ferencváros eredménytelen támadás
sorozata korbácsolja fel az izgalmakat. Ered
mény csak az utolsóelőtti percben adódik, 
még pedig a Hungária javára.

Hirzer ofTszájdgyanus helyzetből centerez. 
A labdára Amset kifut, ám Kalmár meg 
előzi a kapust, akinek feje fölött a hálóba

emeli a labdát (1:0).
A második félidőre Turay bekötött fejjel lép 

a pályára. Az első félidő gyors iramának kö
vetkezményei erősen észlelhetők mind a két 
csapaton. A 3. percben

Turay oxforddal szökteti Takácsot, akinek 
éles, húsz méterről Indított bombalövése 

Németh kapujában köt ki. (1: 1).
A 11. perc Kohutot hozza kitűnő helyzetbe, 

de a balszélső labdája a kapuléc fölött zug el. 
A ferencvárosi offenziva ellenben még néhány 
percig lángol, amig Mnndl felszabadító rúgása 
a Hungáriát hozza frontba. A 23. percben

kavarodás támad Amsei kapuja előli, a tu
multusban Molnár jut labdához, aki azt a 

kapuba juttatja. (2:1).
Vezet a Hungária! A kékfehérek rákapcsol

nak. Isméi Molnár kap labdái, amelyet üres 
kapu fölé lő. A ferencvárosi halfsor most a 
zöldfehér csatársort dobja küzdelembe, nem is 
eredménytelenül. A 29. percben

Szedlacsek összejátszik Turayval, előbbi za
varja a kapust, miközben sikerül egy alkal
mas pillanatot kihasználva, a labdát a ka

puba nyomnia. (2: 2).
Megvan a kiegyenlítés. Hatalmas küzdelem 

indul meg a győztes gól megszerzéséért. A 36. 
percben Turay labdája csak centiméterekkel 
süvít el n léc fölött. A 41. percben a Hungária 
kornert ér el. a sarokrúgást azonban nem tudja 
hasznosítani. Nincs is több gólszerzési alkalom. 
Az utolsó pillanatokban mégegyszer lobot vet 
a győzniakarás mind a két részről, de szól a 
bírói sip és a két csapat ag.vonfáradtan vonul 
le a pályáról

A hetvenegyedik FTC--MTK-mérkőzés dön
tetlen.

Vidéki derby Somogyországban
Bástya —Somogy 1:0 (1:0)

A hetvenegyedik FTC—M.TK-csata — döntetlen
Hungária-Ferencváros 2:2 (1:0)

FTC MTK . . . Ferencváros—Hungária .. 
kék fehér, zöld-fehér... A magyar futball 
English Cupjc ennek a két csapatnak, cn 
nek a kél szinvcgyiiléknek minden egyes 
összecsapása. Idők múlnak változnak a csa
patok, mások a nézők is, mint 10, mint 20 
év elölt, de a mérkőzésnek immár patinás je
lentősége, megmarad: a magyar futball kél 
vrzelőcsapatának találkozása ma is ünnep 
napja a fulballsporlnak s a vonzereje sem 
csökken.

A futball fennállása óta 71-edazer a 
professzionalizmus bevezetése óta 11-ed- 
szer csaptak itssze tegnap a kék-fehér 

éa zöld fehér sziliek reprezentánsai 
s az újabb összecsapásnak kedvezett a 
mostanában oly mostoha időjárás is: o leg- 
tavaszibb tavaszi napsugár ragyogta be a 
Hungária-uti pályát, a nagy küzdelem aré
náját. Köröskörül ö 5.000 ember, rekord! — 
ennyi néző eddig csak a válogatott meccse
ken volt kint.

A kél csapatot híveik buzdító kiáltása fo
gadta: a Tempó Fradi . egyrészt s a Hun- 
gá-ria, hun-gá-ria ... másrészt.

Azután következett a játék. Ismeretes, 
hogv az ilyen döntő meccsek nem szoktak 
minden részletükben kielégíteni, most is 
voltak hibák. Egészében és nagyjában azon 
bán a bajnoki döntő napiához méltó játék 
folyt: energikus, de nem lépte túl a határo
kat, erős törekvés volt a kombinációra, bár 
ez nem mindig sikerült, mind a két csapat 
inkább technikai tudását csillogtatta s ez 
inkább hozott nekik egyéni sikereket, mini 
sóin a taktikára törekvés tartalmat a játék 
nak.

A Ferencvárosnak a játék elején voltak 
sikerei s a 1 lungárin lőtte a vezető gólt 
Azután a Hungária •• frontba jött ekkor

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

terén,április ! t«l április M íg
7.00 I md. BUI'At’ESl erk a 1806
8.45 T ork. WIEN ind; | *16.30

* Vasárnap 10 00 Arakor Indul.

Ktevetlen esatlnkntánok Práua. Pretda. Berlin. 
München- ZOrich, Velence-Kóma (elé é» viuta.

Aa autAbu'i Budapesten a VsdAsrkfirt-stállólól 810 
ónkor, Wcinbcn a Hotel lirlslol-ló) 15.50 Órakor 

indul
Felvilágosítás és Jegyváltás:

BudareMen a Magyar Ugiforgalml R.-T légiutaiéil 
irodájában. IV.. Váci utca 1. Tel.. 808- 88.

A Központi Menetjcio irodában és annak teués 
fiókjaiban.

Wtenben: ( utlrelsebOro der Os'err l.utlverkchrs 
A-G , I. Kártncrrlng 5 lel II 2»—1 -21.

Rótta- e« etomagforga'otn Túróin 
masa (de. 1'ehiláuosilAsoi i . .. i 
a társaság átállítási o i ó ml

va1sménn.sl álló 
#•> menetrendek 

Telelőn: Sft s-t.

a Ferencváros kiegyenlített. Mintha pajzán 
játékot folytatott volna a sors: a kevesebbel 
támadó lőtte mindig a gólt.

A 11. félidő hasonló volt: eleinte a Ferenc
város nagy erővel ostromolt s szinte várat
lanul jött a Hungária vezető gólja, azután 
llires egymásután kétszer teremt gólalkal
mat Molnár számára s — a Ferencváros 
Turay emelt labdájával kiegyenlít.

Ennek az elemzése már a Ferencváros 
Hungária-meccsek lélektanához tartozik — 
a játék jellemzéséül csak annyit, hogy

az Igazi támadójátékot a Ferencváros, 
a mai Időkben leghasznosabb védőjáté

kot pedig n Hungária mutatta be.
A játékot éppen az egyenlítette ki, hogy a 
jobb védelem a jobb támadósor ellen bar 
colt s fordítva, mig a halfsorok nem mutat
lak nagyvonalú játékot, d< végig lelkesen^ 
agilisán és hasznosan játszottak.

Az eredmény megfelel a tegnapi erőviszo
nyoknak. bár mind a két félnek még több 
alkalma is lelt vo’na a góllövésre: a Ferenc
városnak az első, a Hungáriának a második 
félidőben.

Az eredmény reális
A kékfchéreknél a védelem teljesítménye egé

szen elsőrangú osztályzatot nyert volna, ha 
néhány durva elnézés nem csúszik be egyik
másik játékos munkájába. Németh például 
egyenesen nyaktörő mutatványok'at produkált, 
ellenben a második góll több figyelemmel ment
hette volna. Kocsis szürkén kezdett, később 
belcmelcgedctt és néha az. átlagon is felülemel
kedett. Mánál is biztosan állt a lábán, gyorsa
ságával és jó helyezkedésével rengeteg kritikus 
helyzetet tisztázott. A fedezetek közül Kom- 
póthy váratlanul gyengébb teljesítményt nyúj
tott, a második félidőben meg is sérült és 
ekkor helyet cserélve Schnciderrel, mint szélső 
half Takács lefogására szentelte figyelmét. 
Schneidcrt láttuk már jobb formában is. Rcbró 
az első félidőben nagyszerűen mozgott, később 
engedett az iramból, anélkül, hogy megbízható 
játékából vesztett volna. A Hungária támadó
sora rapszódikus munkát végzett; ennélfogva 
néha rendkívül veszélyes volt, másszor pedig 
tehetetlen. Ormós nem sok vizet zavart, annál 
ngilisnbb volt nzonbnn Molnár, aki frissen és 
ötletesen játszott, különösen lövései voltak ve
szedelmesek. Kalmár szép gólján kivül nem so
kat mulatott. Skvarek félórai játék után eltűnt 
n mezőnyből. Híres ellenben veszedelmes és a 
csatársor energiahullámzásának a felső pontja 
volt.

A bajnokcsapatban, a kékfehérekkel ellentét
ben, a védetem ugyancsak gyengén mozgott. 
Amsell még csak ellátta valahogyan a dolgát, 
igaz, hogy a két gólnál kifutással többet érhe
tett volna e|. Hungler teljesen bizonytalan, kap
kod, Papp csak a ballábát tudta szolgálatba ál 
Hinni, Jobb volt ezzel szemben a halfsor mun
kája. Ilakovi mull hét óla javult egy árnya 
lattal, jóllehet még sok hibás passz is becsú
szott munkájába. A halfsor legjobb embere 
Ob(f: volt, aki a gyenge Opatát könnyen tar
totta .sakklmn és Koholunk is sok labdát adott 
Lyka Aiürkc volt, a nagy szürkeségben is. A Fe
rencváros csatársora Szedlacsek— Kohut bal- 
szárnyban két letört játékost kapott, Kohut sok 
hibát csinált és egész gyenge teljesítmény 
nsiijtott. Szedlacsek bágyadtan, letörton mo/ 
golt. Túrái ismét sokat dolgozott, szívósan é l 
nagy lelkesedéssel igyekezett társai hibáit jóvá-

Kaposvár, április 28.
f.4 Hétfői Napló kiküldött tudósitójának 

telefonjelentcsc.) Két egymásuláni győzelem
mel a tarsolyában, vérmes reményekkel állt ki 
Somogy csapata a Bástya elleni meccsre. A 
játék tényleg ugy indult, hogy a Somogy le
lépi ellenfelét, mikor a 6. percben egy helyzet 
szerencsés kihasználása folytán a Bástya eléri 
a mérkőzés egyetlen és egyben döntő gólját. 
Ez az eredmény egyáltalán nem törte meg a 
Somogy hatalmas fölényét, amely különösen az 
első félidőben domborodott ki pregnánsan. 
Helycsere után a Bástya is erősen szóhoz ju
tott, azonban korántsem uralta ugy a helyze
tet, mint a helyi csapat ar első félidőben. 
Emellett a Somogy legénysége a második fél
időből is alaposan kivette a részét, sőt a végén 
közönségének elementáris biztatására hatalmas 
finist vágott ki, az eredményen azonban már 
nem tudott változtatni.

Szép tavaszi időben 
hatalmas rekordközönség előtt lépett pá

lyára a két csapat.
A közönségre a Somogy nem panaszkodhat, 

mert a derék kaposvári drukkerek mindent 
megtettek csapatuk győzelme érdekében, és 
valósággal űzték, hajtották a győzelemért a 
Somogy játékosait. Az első félidőben a széltől 
támogatott Somogy azonnal támadásba lép és 
a heves ostromokat a Bástya védelme csak 
nehezen tudja elhárítani. A hatodik percben 
aztán az eddigi heves Somogy-támndások után 
meglepetésszerűen eldől a mérkőzés sorsa,

Korányi szalindrugására rástartol az egész 
Snmnc'y védelem. Ar Ivett labdát nzonbnn 
Possáknak sikerült fejjel elcsípni és azt 

vcdlictclenül a halóba fejelni.
Felhördül a kaposvári közönség! Ami olyan 

hatással van a Somogyra, hogy az egész csapat 
szinte vad lelkesedéssel mindent elsöprő táma
dásba megy át. Hiába! A szerencse isten
asszonya, no meg a Bástya védelme mindent 
paríroz. A Somogynak, annak dacára, hogy leg
alább két gólt érhetett volna el ekkor, azzal 
kellett beérni, hogy forró helyzeteket teremtett 
Benedek kapuja elölt, aki szintén a Somogy 
szerencsétlenségére ma csodás formát játszott 
ki. A félidő közepén Somogyi bombáját védi 
remek robinzonáddal (ez Beneda érdeme) rög
tön utána Kitti négy lépésről az üres kapu fölé 
lő (Fortuna, istenasszony). A huszonnegyedik 
percben Emődi hatalmas luftot rúg, mindenki 
gólt kiáll, de Kitti labdáját Beneda hihetetlen 
bravnrral védi. Folytatódik a pech-széria! 
Vadas két lépésről kapu fölé lő, majd a Somogy 
többi csatárai is követik a kolléga példáját. A 
harmincötödik percben aztá*  Schwartz, hogy a 
pechkülönbőzetct csökkentse, két lépésről kapu 
fölé küldi a labdát. Somogy heves támadásai
val végződik a félidő.

Helycsere után a Bástya széllel hátban játsz
va veszélyes támadásokat intéz a Somogy ka
puja ellen. A tizenharmadik pcrcl>en Varga 
lövése jelent veszélyt. Rövid ideig mezőnyjáték 
folyik, aztán megindul a Somogy finise. A kö
zönség tomboló biztatása közben Somogyi 
a harmincnegyedik percben veszedelmesen meg
közelíti a Bástya kapuját, Beneda csak Öt lé
péssel tudja védeni lövését, amiből kifolyólag 
hatalmas kavarodás támad. Végül is Beneda 
parírozza a helyzetet. Somogy tovább támad 
lövés lövést követ, de részint Beneda, részint 
a kapufa mindent mentenek. Még egy igen 
veszélyes helyzete van n Bástyának, de Körösi 
itt is fölé lő. Hiába minden, a biró kettős fütty 
a mérkőzés végét jelzi

Somogy közönsége szerint valószínűleg az 
egész legénység csapnivalóan játszott, de ezzel 
a véleménnyel homlokegyenest meg kell álla
pítani, hogy

a Somogy pompás futballt produkált és

határozottan megérdemelte volna a győ
zelmet.

A csapat kimagaslóan legjobb embere Köves 
centerhalf volt, A Szattyán—Morvái összeállí
tású bekkpár is jól végezte a dolgát. Kutassiról 
sem lehet a kapott gólon kivül rosszat mondani. 
A csatársor időnként meglepően stílusos fut
ballt játszott, legjobb része a Galambos—Körösi 
jobbszárny volt. Somogyi kellőképen foglalkoz
tatta összekötőit, a szélsőket azonban meg
lehetősen elhanyagolta.

A Bástyából Beneda játéka vált ki torony- 
magasan. Néha menthetetlennek látszó helyze
teket parírozott. Feladata magaslatán állott a 
Korányi—Emődi bekkpár, mig a halfsor ten
gelyében Tóth mutatott jó játékot, megfelelő 
partnerei voltak Wahl és Timóka A csatár
sort röviden cl lehet intézni. Schwartz szeles. 
Varga gyáva volt, az ölvedi—Solti balszárny 
kevés labdát knj /(, azzal sem tudott mit kez
deni. Fossák szürkén, de elég hasznosan 
játszott.

A Vasas már szanálja 
magát . . , 

Vasas—Kispest 2:1 (1:0)
A Vasas-csapat hívei szorongó érzéssel tekint 

leltek csapatuk tegnapi játéka elé. A csapat ér
dekében megindított szanálási akció sine qua 
non-ja, hogy az egyesületnek a kiesés veszélye 
elől kétségbeesetten menekülő csapata legalább 
az elsőosztályban való bentmaradását bizto
sítsa. Ez ugyan még nem történt meg, de a Va
sas a legjobb utón halad, hogy ez bekövet
kezzék.

A Kispest ellen lejátszott tegnapi mérkőzés 
valóban erőpróbája volt a csapatnak; amely be 
is bizonyította, hogy méltó a támogatásra. Ne
héz, elkeseredett küzdelem volt és Kispest nem 
adta olcsón a győzelmet, amely éppen a Vasas
legénység jó játéka folytán következett be.

A Vasasok vezeiőgóljukat már a 20. másod
percben érték el. Reminer és Báder pompás ak
ciót készítettek elő, amelyet Remmer lövéssel 
fejezett be. A labdát Dénes kiejtette, amelyet 
a teljes rössel rástartoló Himmer a felső jobb 
sarokba helyezett. (i:0). A nagyerejü lövés a 
hálót is kiszakította. Kispest heves ellentáma
dásokkal válaszol a gólra, de csak négy kor
nert tud kierőszakolni.

Szünet után ismét Kispest van fölényben, gólt 
azonban ismét n Vasasok érnek el. A 22. perc
ben Báder beadását Fröhlich nehezen éri el és 
csak a földön elterülve tudja a labdát a hálóba 
nyomni. (2:0). A 26. percben esik Kispest egyet
len gólja. Szülik kiütéssel ment egy labdát, 
amelyet n résen álló Presovszky juttat a Va
sasok kapujába.

Állapíttatott tSM

I.BOJOBR

D A D GEUOLCSOBfi, PAP.
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Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- ea asz
talterítők minden kivitelben kaphatók 
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Személynök ucca 9.

A Nemzeti csatát nyert 
Debrecenben

Nemzeti —Boeskay 2:1 (0:0)
Debrecen, ápr. 28.

(A Hétfői Napló tudósiójának telefonjelcn- 
tése.) 4000 főnyi közönség nézte végig a két 
csapat bajnoki küzdelmét. A Boeskay állan
dóan nagy fölényben, de nagy balszerencsével 
játszóit és vereséget szenvedőit, a mezőnyben 
gyengébb, de kiiünő védekező munkával játszó 
vendégcsapattól.

Az I. félidőben a Boeskay állandó fölényben 
játszik. Támadást-támadásra halmoz, a Nem
zeti védelme szilárdan áll a lábán s nagyszerű 
védekezésével kél kapufalövésen kívül nem en
gedi eredményhez jutni a Boeskay csatársorát.

A II. félidőt a Nemzeti támadása nyitja meg, 
melyből

Odry lövése; a védelem hibájából veze
téshez juttatja a Nemzetit (1:0).

A Boeskay a gólra csak kornerrel tud vála
szolni. A 7. p.-ben újabb eredményt ér el a 
Nemzeti.

Horváth lefut, erős lövését Farkas csak 
komorral tudja elhárítani. Horváth szép 

komorét Győri II. bofejell (2:0).
Boeskay minden erejét összeszedve erős fö
lénybe kerül és állandóan Gallina kapuja előtt 
tanyázik.

A 12. p-ben a kiugró Teiekyre Gallina és 
Szendrö együttesen ráfutnak és mindhárman a 
földre kerülnek. Tcleky tápászkodik fel előbb 
és kézzel a hálóba üti a labdát.

A hlró abban a hitbon. hogy a labda fejről 
került a hálóba, gólt Ítél és ítéletéből a 

Nemzeti protestálására sem enged,
A mérkőzés hátralevő részéi a Nemzeti szívós 
és sikeres védekezése tölti ki. A Boeskay csa
tárok sok munkál adnak Gallinának, aki több 
erős lövési szenzációs formában véd A mérkő
zés nem volt durva jelenetek hijján.

A Nemzeti csapatából Gallinán kiviül Szendrö, 
a Markost nagyszerűen fogó Bartos, a Rémay 
fivérek és Volentik játékát lehet kiemelni. A 
Bocskaybói Fejér, Vampetics, Vámos, Sághy és 
Teleky voltak jók.

Kisorsolták a nemzetközi hatos 
vizipólótorna mérkőzéseit

A magyar uszósport nagy nyári eseményé
nek sorrendjét tegnap délben állapították meg 
sorsolás utján a Császár-uszodában az érdekelt 
nemzetek képviselőinek jelenlétében. A torna 
sorsolása a kővetkező: /. nap augusztus 14. 
német—belga, svéd—magyar, francia- angol 
II. nap augusztus 15. be'ga—svéd, német— 
francia, angol -magyar. 111. nap augusztus 17. 
német—svéd, belga—angol, magyar—francia. 
IV. nap augusztus 18. francia—belga, német— 
magyar, angol—svéd. V. nap augusztus 20. 
belga—magyar, német—angol, francia—svéd.

A ferencvárosi felső kereske- 
delmisták az ország leggyorsabb 

diákfutói
A Mester-utcát felső kereskedelmi iskola 
csapata nyerte oz országos középiskolai 
mezei csapatbajnokságot Egyéni győz
tes: Kautsky György (Bolyai reáliskola)

Mozgalmas képet nyújtott vasárnap délelőtt 
a kisrákosi katonai gyakorlótér. A hatalmas 
rét közepén a főváros VII. kerületének mint
egy 1000 leventéje végezte zárlrendii gyakor
latait, mig a hatalmas mező egyik szélén az 
országos középiskolai mezei futóbajnokságot 
bonyolították le Neidenbach Emil, a KISOK 
ügyvezető-igazgatója. Király Dezső, Buday 
Gyula és Záborszky Ferenc testnevelési tanárok 
Vezetése melelt.

Meglepetést keltett, hogy a fővárosi közép
iskolák diákatléláinak túlnyomó többsége tá
volmaradt az országos bajnoki versenytől. An
nál nagyobb számban vette ki részét n verseny
ből a vidék egészséges izomzatú diákserege. 
Szeged, Sopron, Gyöngyös mellett az ország ki
sebb városai diákatlétáinak dresszét ismertük 
fel a mezőnyben.

A csapatbajnokságot a Mcstcr-utcnl felső
kereskedelmi Iskola csapata ragadta magá

hoz,
mig az egyéni bajnokságot Kautsky György, 
a Bólyai-reáliskola diákja nyerte meg.

A 2800 méteres távon rendezett verseny vég
eredménye:

Egyéni bajnok: Kautsky György (Bólyai- 
reáliskola) 8 p 47.6 mp. 2 Hocking Henrik 
íNémetbirodalmi reálgimnázium) 8 p 48 mp. 
3. Ersching Mihály (Szt. István fk.) 8 p 57.4 
másodperc.

Csapatbajnok:: 1. A Szt. István felsőkereske
delmi iskola csapnia 50 pont. 2. A Vörösmarly- 
reáliskola 95 pont. 3. Az Esztergomi Tanító
képző 121 pont. 4 A Szt. László rg. 134 pont. 
5. A gyöngyösi reálgimnázium 1335 pont. 0. A 
Kispesti Deák Ferenc reálgimnázium 144 
ponttal.

A kupastilusban játszó Újpest az utolsó 
percek szerencséjével győzte le a Viennát

Újpest— Vienna 4:3 (1:1)
nyugodt és észszerű irányítással vezette csatár
sorát támadásra, ahogy azt magynr pályán — 
sajnos — régóta nem láttuk. Elsőrendű tak
tikus, minden védelmi hibát azonnal felfedez 
és pontosan kiszámitott labdáival igazán nem 
művészet jól folytatni a támadásokat. Mellette 
Broscnbauer tetszett. A halfsorban Hoffmann 
nagyszerű munkát végzett, de várakozáson fe
lüli jó játékot produkáltak a támadás előkészí
tésében a szélső hnlfok is. A Blum—Rainer 
hátvédpár nagyon sokat volt munkában és a 
rájuk hárult feladatokat ifMi sikeresen oldot
ták meg. A kapuban Horeschofsky várakozá
son felüli biztos munkájával tűnt ki.

Változatos támadásokkal indul a jóték, de 
mindkét védelem szilárdan áll a lábán. A ma
gyar támadások sűrűbbek, de a Vienna csatárai 
tetszetősebben mozognak és akcióik mindig ve
szélyesebbek. .4 vendégcsa/eut a 30. percben 
vezetéshez jut Brosenbauer révén, aki az Aeht 
által átengedett beadást a hálóba fejeli. (0: 1). 
A gólra Újpest fokozza & támadást, amelyek 
azonban a csatárok ügyefogyoltsága és az osz
trák védelem tömörülése miatt sokáig nem 
hozott pozitív eredményt. A 41. percben Bilim 
a fenyegető veszélyt, a büntetőterületen belül 
handsszel hárítja cl. A megítélt tizeneyues' 
Szabó góllá értékesíti. (1:1).

A második félidőben Újpest magához ragadja 
a kezdeményezést és sűrű támadást vezet az 
osztrákok kapuja elé. Egyik támadásból már 
a 3. p.-ben Avar melléről a hálóba pattan a 
labda (2:1). A gól után a Vienna kerül fö
lénybe s Gschweidl mesterien dirigál, aki az 
5. p.-ben pompás, helyezett tévéssel kiegyenlít. 
(2:2). A Vienna fölénye Újpest védelmének in
gadozása folytán állaudmul. A 15. p.-ben Gie- 
bisch kicselezi Fogl Il-őt és a jobb sarokba pia 
sziroz (3:2). Ezután a Vienna visszaesik és a 
38. p.-ben Veder csavart lövéssel egyenlít. Erős 
küzdelem folyik a győzelemért. Az utolsó pilla
natban korner a Vienna ellen és P. Szabó sa
rokrúgását Avar be fejeli.

A német futball szerencsés győzelme Itália felett
Németország—Olaszország 2:1 (1:1)

A derby előtti nemzetközi mérkőzéssel, a 
Hungária-ut külön csemegével kedveskedett a 
közönségnek. Az osztrák Kupa flnalislájának 
küzdelme a magyar labdarúgás egyik elsővonal
beli képviselőjével szemben nem váltott ki 
különösebb emóciót, ellenére annak, hogy a 
végső kimenetel az utolsó percig bizonytalan 
volt.

Az utolsó perc támadása Újpest részére 
hozta meg a győzelmet, amely Inkább a sze

rencse adománya volt.
Újpest játéka csalódást keltett. Sokat táma

dott, erősen küzdött, mégis életrevaló akciót 
alig vitt keresztül. Különösen csatársora keltett 
jiagy csalódást, mert nemzetközi mérkőzésen, 
sem a stílusos összjáték révén, hanem kupasti- 
lusu játékával érte el győzelmét. Az osztrák 
Kupa várományosa produkálta a nivósabb fut
ballt, amely — mint az adott gólok száma mu
latja — eredményes is volt és némi szeren
csével még eredményesebb lehetett volna. Ezzel 
szemben Újpest a csalárlánc tagjainak egy
mást m g nem értése folytán a kupaslilus 
használatára kényszerült, amellyel a nagy adag 
szerencse nélkül könnyen el lehetett volna vesz
teni a csatát. Szinte érthetetlen, hogy Újpest, 
egyénenként nagytudásu csatárai semmiképpen 
sem tudják megérteni egymást. Mind szürke já
tékot produkáltak. A halfsorban egyedül Bat
sányi futott ki kiemelkedő formát s rendsze
rint ő indította támadásra jó passzaival csatár
sorát. Lutz játéka javult, de Wilhclm egészen 
gyenge volt. A Fogl hátvédpár néhány súlyos 
védelmi hibát követett cl. Aeht szép védései el
lenére sem elégített ki teljes mértékben.

A vendég Vienna a hagyományos bécsi Is
kolát mutatta be.

Egyénileg a csapat vegyes összetételű. Elsőrendű 
tehetségekből és szürke játékosokból áll. Elle
nére ennek, nagyszerűen megértik egymást és 
szívvel-lélekkel tudnak küzdeni. A csatársor
ban a standard válogatott Gschiveidl olyan

Torino, április 28.
(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A futball 

nemzetközi frontján tegnap a főérdeklődés To
rino felé irányult, ahol

Olaszország és Németország válogatott csa
patai küzdöttek incg egymással.

A két ország válogatottjainak ez volt a har
madik összecsapása, amely különös jelentősé
get nyert, mert Olaszország itt próbálta kikö
szörülni azt a csorbái, melyet legutóbb az osz
trákoktól elszenvedett vereség ütött az olasz 
futball nemzetközi hírnevén. Gyönyörű időben, 
olasz győzelemre áhítozó rekordközönség nézte 
végig a mérkőzést és szinte extázisbán buzdí
totta győzelemre csapatát.

Az olaszok szédületes iramban kezdték a já
tékot, melynek irányítását pillanatra sem en
gedték ki kezükből. A játék minden periódu
sában nagy, szinte nyomasztó fölényben voltak 
és mezőnyjátékban messze felülmúlták ellen
felüket. A németek jó átlagmunkával dicseked
hetnek csupán. A csatársor és halfsor szürkén 
játszott s különösen fejjátékuk eltörpült az ola
szoké melleit. Annál brilliánsabb volt közvetlen 
védelmük, különösen Stuhlfaut, aki élete leg- 
ragvogóbb játékát produkálta, holtbiztos hely
zetek egész sorozatát hárította el. Az olaszok 
ritkán látható balszerencséje ellenére is csu
pán, Stuhlfaut önfeláldozó védésének köszön-

Ma este jelölik ki 
az Ausztriával szembeállítandó 

válogatott csapatot
Földessy János dr. szövetségi kapitány ma 

este fogja összeállítani a válogatott csapatot, 
mely hivatva lesz a jövő héten színeinket 
Ausztriával szemben képviselni.

A ma este kijelölendő válogatott csapat 
szerdán délután az Egyetértés Sport Clubbal 
játszik tréningmérkőzést, mig előtte az amatőr 
válogatott csapat fog játszani.

A Rapid nyerte 
a bécsi futballderbyt

Bécs, ápr. 28.
Rapid—Admira 3:0 (2:0). A gólokat Kirbes 

és Wessely (11-esből) rúgták.
Floridsdorf—WAC 4:1 (2:0). 
Wacker—Austria 2:1 (1:1). 
Hajfpah—Beuieyung 2:1 (1:1).

Egyéb külföldi eredmények:
Párls: Olympic—Marseille 3:2 (3:0).

Prága: Bohcmiam—Viktória Ziskov 4:2 (2:0).
Berlin: Brandenburg—Északnémelország 4:1 

(2:0). (A szövetségi serleg döntője).

Jól sikerült a szezon első 
atlétikai versenye

Az első igazán szép napfényes tavaszi nap 
köszöntötte az atlétikai szezón kezdetét jelentő 
BBTE versenyt, mely nagyrészt kezdő számok
ból állott, melyekben viszontláttuk a szenio
rokká vált tavalyi ifjúsági atléták nagyrészét 
kiegészítve a pompás gárdával kirukkoló ludo- 
vikásokkal: mig a néhány II. osztályú szám nz 
eddigi szokás megfordítását mulaltn Eddig 
ugyanis a szezon utolsó versenyein igyekeztek 
jobb atlétáink speciális vcrsenyszámuklól elférő 
számokban pontot szerezni, most pedig már 
a szezon első versenyét felhasználták erre. így

hetik a németek a váratlan, szerencsés győzel 
műket. A mindvégig kemény, de fair mérkőzés 
sűrű összecsapásokkal járt, melyeknek min 
dig az olaszok adták meg az árál. A sérülés kél 
ízben jálékoscserévcl járl. Cevennini III. helyett 
Rivolta, Shiavio helyett Rosini folytatta tovább 
a játékot.

Kezdés után az olaszok azonnal támadólag 
lépnek fel és ostrom alá veszik Stuhlfaut kapu 
jót A 8 p.-ben Rosctti révén vezetéshez jut 
nak, aminek csupán két percig örülhetnek, mert 
Homauer kihasználva a pillanatnyi clbizako 
dúst, kiegyenilt. Az olaszok a gól után nagy
vonalú játékot folytatnak, de eredményt Stuhl
faut miatt elérni nem tudnak.

Szünet után folytatódik az olasz fölény A 
német válogatott csupán szórványos, de a 
kitűnő Albrecht révén veszélyes támadásokat 
vezet. A 15 p ben Homauer nagyszerű hely 
zethez jut, de három méterről hibáz. Utána az. 
önfeláldozóan védő Stuhlfaut özönével védi a 
biztos gólnak látszó helyzeteket. A 35. percben 
nyerlek meg a németek a mérkőzést. Albrecht 
kiszökik, kicselezi Allemandit és Hornauerhoz. 
ez Franckhoz passzol, aki közvetlen közelről 
gólt lő. Az. elkeseredett olasz támadások hajó
törést szenvednek az önfeláldozó néímct védel
men, sőt Hornauer az utolsó pillanatban majd
nem újabb gólt szerez.

láttuk Borsit, Odrit és Villányit gátat futni, meg 
magasat ugrani; Ferihegyit gáton, Pailzot ma
gasugrásban és Bejczyt 290 méteren.

Az. eredmények általában biztatóak s értékü
ket emeli, hogy a pálya nehéz, helyenként egész 
átázott volt. Valentin és Bajor gátfutó és az 
egész magasugró mezőny eredménye érdemel 
külön megemlítést. A rendezés mintaszerű 
colt. Részletes eredmények:

II. osztályú számok:
200 m. gátfutás: 1. Bajor (BSE) 27.6 mp. 2. 

Valentin (SÁG) 29 2 mp. 3. Bcnyács (LASE) 29.2 
mp. — Valentin az előfutamát 27.8 mp-el 
nyerte; a döntőben az utolsó gátban felbukott. 
— 200 m. síkfutás: 1. Balkay (LASE) 24.6 mp.
2. Sugár (MTK) 24.7 mp. 3. Valentin (SÁG) 25 
mp. — Magasugrás. 1. Tóth (LASE) 175 cm. 2. 
Gergelyt) (Grcgorich) (BBTE) 170 cm. 3. Lip- 
pay (LASE) 165 cm. — Tóth nem ugrott tovább. 
165 cm-t ugrott még Paitz és Bottyán (BEAC).

Keadő számok:
100 m. síkfutás: 1. Goda (MAC) 11.8 mp. 2. 

Ferjentsik (LASE) 11.9 mp. 3. Herrmann 
(FTC) 11.9 mp — 400 m. síkfutás. 1. Labbanc 
(LASE) 56.8 mp. 2. Hlatky (MTK) 57.4 mp 3. 
Goda (MAC) 65.5 mp. — Goda az előfutamban
56.8 mp-et futott; a döntőben sétált. — 1000 
m. síkfutás: 1. Juhász (MTK) 2 p. 51.2 mp. 2. 
Gombos (MTK) 2 p. 53.6 mp. 3. Hima (ESC) 2 
p. 45.2 mp. — Az első kettő külön versenyt 
futott, melyből nyolc méterrel Juhász került ki 
győztesen. — Magasugrás: 1. Balázsy (LASE) 
165 cm. 2. Gersi (LASE) 160 cm. 3. Omeszta 
IMOTE) 160 cm. — Balázsy jóalaku atléta. 
Nagy tehetség. — Távolugrás: 1. Koronghy 
(BBTE) 593 cm. 2. Szönyi (LASE) 578 cm. 3. 
Herrmann (FTC) 565 cm. — A verseny leg
gyengébb eredménye. — Sulydobás; 1. Lippny 
(LASE) 1173 cm. 2. Porkoláb (LASE) 1130 cin.
3. Tőrök (MTK) 1103 cm. — Lippny eredmé
nye jó. — Gerelyvetés: 1. Hargilny (BBTE) 4201 
cm. 2. Ludas (BBTE)4000 cm. — 4X?00 m. sta
féta: n) csapat: 1. MTK (Takács, Hlalky, Kop
pány, Sugár) 1 p. 38.6 mp. 2. MAC 1 p. 39.2 
mp.

c)csnpnl: I. Vasas 1 p 53 2 mp. 2000 m síkfu
tás: 1. Oszip (MOTE) 6 p 25.6 mp 2. Gersi 
(LASE) 6 p 35 2 mp 3. Suzánszky (Vasas) 6 p
16.8 mp. — ülveu méterrel könnyen nyerve.

ÁIÓS,£GÖ, FELTÖRÉSES
IsgyAatAi megktnzot*  
lAhkit azonnal rend- 
behoaza egy

Szent Rókus 
lAbsósfnrdO 
ElersndA, ha *gyi  
evAknnál Rókái lAb-í 
sót felold egy lavór) 
meleg lAbvIzbea év 
Áztatja lábait vigw 
10 percig. Ezen ld< 
múlva a lAbai való*  
•Aggal ujjAi’üleinek.

Kapható gyógyezerlAra^ban 6a ArogériA bán. — F 6 r a k t Ar
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Vasárnapi sporthírek
X A Fodor Iskola vlvódélelőttje. Előkelő és 

nagyszámú közönség töltötte meg vasárnap 
délelőtt a fővárosi Vigadó nagytermét, ahol a 
Fodor-iskola rendezte meg hagyományos vivó- 
és tornaünnepélyét Háromszáznál több diák
vivő és tornász mutatta be képességeit Fodor 
István mester és lelkes munkatársainak vezér
lete mellett. A‘>közönsgé szűnni nem akaró taps
viharral honorálta a műsor gyorsan perdülő 
számait.

X A Hungáriából és Újpestből kombinált csa
pat Nagykanizsán vendégszerepelt vasárnap. 
Nagykanizsáról jelentik: A Hungária-Ujpest 
kombinált csapata 4:1-re nyerte meg Zala— 
Kanizsa csapatával lejátszott mérkőzését, ame
lyet Spitzcr kanizsai biró vezetett le. Félidő: 
2:0. A Kanizsa erősen küzdött és szép játékot 
produkált, de gólképlelen csatársora a legjobb 
helyzeteket is kihasználatlanul hagyta Az első 
liga stilusa eleinte váratlanul érte a Kanizsa 
védelmét, amit a pestiek alaposan kihasznál
lak. Az ötödik percben Urbancsik, a tizedik 
percben ugyancsak Urbancsik sarkos gólt rúg. 
A félidő további során a Kanizsa erőősen tá
mad. de minden akciója meghiúsul a masszív 
kombinált védelmen. A második félidőben Ba- 
ráthy a 10. percben a kiszaladó kapus mellett 
berúgja a harmadik gólt, öt perc múlva pedig 
a Zala Kanizsa súlyos védelmi hibája folytán 
MátéíTv megszerzi a kombinált csapat negye
dik gólját. A harmincötödik percben a kani
zsai Schrcibert faultolják a tizenhatos vonalon 
belül, mire a biró tizenegyest ítél meg a kom
binált ellen. A tizenegyesből Joos berúgja a 
Zala Kanizsa egyetlen gólját.

X Pécs Baranya csapata 1:0 ra győzte le a 
Józsefvárost. Pécsről jelentik: A II. ligabaj
nokság aspiránsának, a Pécs Baranyának mér
kőzése a Józsefváros F. C. ellen rekordközön
séget vonzott a pécsi pályára A közönségnek 
ezt az érdeklődését a kel csapat teljesen ki
érdemelte, mert összecsapásuk mindvégig szép 
és nívós játékot eredményezett. Az első félidő 
kölcsönös támadásokkal telt el, a játékidő 
nagyrésze a mezőnyjáték jegyében folyt le. 
Mindkét csapat csatársora nagy áttörő erejű 
volt, a kapu előtt azonban tehetetleneknek bi
zonyullak. Félidő vegén azután Pécs Baranya 
csatárai a kapu előtt is megemberellek magu
kat, aminek eredményeként Foór lerobanásá- 

| hót és szép sarkos lövéséből megszületik a mér- 
I kőzést eldöntő gól. Helycsere után a József- 
| város a kapott góltól doppingolva, sorozatos 

támadásokat intéz Pécs Baranya ellen, azon
ban az ellenfél közvetlen védelmén minden tá
madás meghiúsul. A mérkőzés vége felé cllany
hul a játék, már csak a pécsi csatársornak 
szórványos lerohanásai visznek élénkséget a 
játékba.

X A szövetségi ökölvívó csnpnfmérkőzések 
során a Máv. GSK 6:1 arányban győzött nz 
MTK csapata felett. Az egyes súlycsoportok 
eredményei: Eégsuly: Herceg (MTK) győz Vajas 
(MÁV) ellen. Bantamsuly: Szabados (MTK) 
győz Palágyi (MÁV) ellen. Pehelysúly: Wcge- 
ncr (MÁV) győz Csendes (MTK) ellen. K o. 
Kondorossy (MÁV' győz Vcrbőci (MTK) ellen. 
K. o. Középsőig: Kálócy (MÁV) győz Vince 
ellen. K. o Wcltersuly: Ranschburg (MTK) 
győz Maver (MÁV) ellen. Kisnchéztuly: Kele
men (MÁV) győz. Farkas (MTK) ellen Nehéz
súly: Sághy (MÁV) győz Ráckcvey (MTK) 
ellen.

X Az országos levente mezei bajnokság. 
Debrccenbőől jelentik: ötezer főnyi díszes kö
zönség jelenlétében 1000 résztvevővel zajlott le 
a leventék országos mezei futóbajnoksága. Az 
egész vonalon a budapesti leventék győztek. A 
szeniorversenyt (5 km) Szabó Miklós (Bpest) 
17 p 23 mp, a csapatbajnokságot Budapest 13 
ponttal nyerte.
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Éber Amália 
hibapont nélkül győzött 
a óról Andrássy Géza 

tereploraoláson SZILÁRD BÉLA

Vasárnap délelőtt tartották meg a gróf 
Andrássy Géza tcreplovaglást a budai hegyek 
utjain. 24 kilométer volt a távolság és ezt az 
utat tizenöt nehéz akadállyal tarkították. A 
finis izgalmai a Vérmezőn folytak le, ahol 
tizenkét akadály volt frlnllitva. Sok ezerfőnyi 
■éróközönség gyűlt itt egvbe, hogv n nehéz és 
•zép ugratásoknak szemtanúja legyen, olt vol
tak Budapest felső tízezrének képviselői is tel 
jcs arámban. A versenyről szólva a legtelje
sebb elismeréssel kell megemlékezni kitűnő 
hftlgylovaaunkról, Éber Amáliáról, aki megtette 
azt a bravúrt, hogy

egyetlen hlbap< nt nélkül futott he a célba, 
éa err.el a teljesítményével maga mögött 
hagyta a versenyen Induló urlovasoknt Is.

Heves küzdelmek folytak nz elsőségért, amiről 
a holtversenyek is tanúbizonyságot tesznek. 
A tcreplovaglósnak.
Andrássy Gém grófok rendezésében 
részletes eredményei a kővetkezők:

A férfink versenyében: 
Saurek Otlmár Buksi név 
Foltón Karold lován. 3. C

A hölgyek versenyében: 1 I bér Amálin, Áb
ránd nevű lovával, 2 Pauli llardtmanné, 
Bárczi El us.

küzdelmek folytak a;
lanubizon^ 
amely Téléig Sándor és 

folyt le,

lÓNl’OKT
Varázsló nyerte 

a Sashalini-liandicapot
Favoritok sorozatos veresége tette emlékeze

tessé n vasárnapi versenynapot. Adamillo, Bar
bár, Heves és Felperes, mint legerősebben foga
dott lovak, csupán helyezve voltak. A nap ló
versenyét a 2400 rn-es Sashalmi hendikepet, a 
fogadásokban teljesen elhanyagolt, 10 : 1-hez 
startolt Varázsló nyerte Grandéza és Felperes 
ellen. Ar Örkényi díjban. Büszke ráduplázott 
szombati győzelmére, amelyhez nagyban hozzá
járult ar a körülmény, hogy Bambusz a legkri
tikusabb pillanatban lagndta meg lovasának az 
engedelmességet,

A részletes
L FUTAM: 

Ung (2'/i) Balog. 3. Adni 
Fm . “.............................
Tót.: 10:48 
Péter, 2. El 
(6) Fodor. Fm.: 
azat nverve. 3 h<
III. FITAM: t. Varázsló (10)
dóra (l'/«) Balog, 3 Felperes (1'/«) Gulyás. 
Rajna. Ughl Fool, Patrona. ‘4 hosszal nyerve. 
8 hosszal 3-ik. Tol.. 10:111, 42, 23 — IV. FU
TAM: 1. Büszke (’/,. reá) Blaskovils. 2 Bam
busz (l'/i) Péter. 33. Loretto (10) Klimschn. 
Fin.: Oktalan. ’/» hosszal nyerve, fi hosszal 
3-ik. Tol.: 10.20. V. FUTAM: 1. .Mlntó (4) 
Csula, 2. Barbár (Vi» reá) Sejbal, 3. Sakkmes
ter (2*/i)  Gulyás B. Fm : Da eapo, Divo, Ámen, 
Miraltella. Fejhosszal nyerve, 2 hosszal 3-ik. 
Tót : 10 fi7, 15. 12, 15. — VI. FUTAM: 1. Bctsky 
Ilandl (4) Pélcr. 2 Heves (’/i« reá) Ilulme, 3. 
Öreg Toncsi (fi) Takács. Fin.: Rektor, Ejnye, 
8, Próféta l'/« hosszal nyerve, fejhosszal 3-ik. 
Tót.: 10:02, Ifi, 13, 24.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek föfutamát, a 

Fenék Rennent Bedley nyerte jstállótársa Soréi 
ellen. A részletes eredmény a kővetkező:

I. FI TAM: 1. Nordwlnd (Szenté), 2. Marco 
Polo, 3. Daca. Fm.: Hajdú, San Gcnnaro II, 
Ártana, Kismét II. FUTAM: 1. Für walír 
(Szabó L. II). 2. Súgó, 3. Histrio. Tót.: 10:11 
Hl. FUTAM: 1. Frauenlob (Szabó L. 11). 2. 
Chamisso, 3. Elisn. Fm : Dórin, Cara Min, Li 
butchka, Ladygo l.ighby, Sidncy, Min, Osman 
Pascha, Mimit. Mngnel, Tamara. Tót.: 10:44,

30. 19 — IV. FUTAM: 1. Bedley (Takács), 
í. Soré). Fm.: Mister Strutz, Impossible, Va
cogó. Tol : 10:12, It, 18. - V. FUTAM: 1. VII- 
hemlne (Holubek), 2. Saint Loup. Fm.: Cnruso 
II, Chervi Rimcmbcr. Tol.: 10:14, 11, 12. — 
VI. FUTAM: 1. Geraldlne (Barton). 2 Phnrno 
Tót : 1014. VII. FUTAM: 1. Hertv (Állmán). 
2 Rodcnstclner, Knrlin. Fm : Marothon II, 
Hop Toy, Bujloggto, Oscolum, Rázd le, Giri- 
gari, Pellit, Milona, Mcvista.

Budapesti iigetríversenyek
A vasárnap délelőtti ügetöversenyek részletes 

eredménve a következő:
I. FUTAM: 1. Ajax (pari) Feiser, 2 Lady 

Roso (*/i»  reá) Masrár F., 3. Larrnroni (fi)
Masrár I. Ind. még Antneris Tol.: 10:25, olasz: 
10:41 — II. UTAM: 1. Királyleány (2',) Vorst. 
3. írón Child (3) Feiser, 3. Pali (fi) Kovács II. 
Ind. még: Besrie Watts, Dante, Rabonban, Ba
zsalikom. Pilger, Butterfly. Tót : 10 20. 23. 21. 
J4. olasz 10:07. III. FUTAM: Kellösrámu 
induló hiányában elmaradt. — IV. FUTAM: 
1. Pogány (4) Bcnkö. 2 Comlcsst Camcrntc (p) 
Masrár I.. 3. Csongor G. (4) Mnrschtill. Indult 
még: Kocogó. Pászma. Dobos, Vanda 11. Blanka 
M. Árpád, Epns. Tót.: 10 110, 18. 13, 20, olasz: 
10 80. — V. FUTAM: 1. Elon (4) Wicsner, 2 
Aliee (8) Marschall, 33. Adrienné (3) Masrár 
F. Ind még l'rnnak. Ölti, öcskös, Csárdás, 
Yale, Miss Franciska, Pontpadour. Tol.: 10:29. 
Ifi, 54. 18. o’wsz: 10 293 
(J’i reá) Masrár I 2

eredmény a következő:
I. Daruhát (2%) Hulme, 2. Ka- 

‘ imrllo (*/i»  reá) Sejbul. 
Porto. 1% hosszal nyerve, 2 hosszal 3-ik.

II. FUTAM: 1. Blondella (1%) 
az! (t'/t) Blaskovils, 3. Belzebub 

Paprikás. Satinettc. 1'4 hosz- 
ssznl 3 -ik. Tót : 10:25, Ifi. 17.

Dósai, 2. Gran-

Trophy verseny 
Automobil Club 
nemzetközi ma- 

motor-

Tourist 
Magyar 
meg n 

........ Ez a nemzetközi 
ebben az évben hatodszor kc- 

„.......... versenyt a nemzetközi motor-
versenyszabályok betartásával bonyo- 

A mérkőzésen szóló- és olJ-"'—’• 
vehetnek részt.

Az angol klasszikus 
mintájára a Királyi 
május 5-ikén rendezi 
gyár Tourist Trophvl. 
kerékpárverseny 
riil lefutásra. A 
kerékpár Vv.^..7...........j-.................. -
litják le. A mérkőzésen szóló- és oldalkocsis 
motorkerékpárvezetők vehetnek részt. A nagy 
és izgalmasnak ígérkező motorkerékpárverseny 
útvonala a kővetkező. Zugligeti-ut, Fácán, 
llélakirály ut, Vilmá ul, Mátyás király ut, Tűn- 
dérhegyi-ut, Szép Juhászáé, Budakeszi-uti vil
lamos remiz. Szarvas-tér. Egy kör hossza kb. 
12 km, s ezt a körpályát a 170 kem-es gépek 
tízszer, a 175-től 200 kem-ig terjedő gépek ti
zenötször. az ennél nagyobb hengerűrtartalmú 
motorkerékpárok hússzor járják körül. A leg- 

magasságkiilönbség körülbelül 340

és olajfelvételei és verseny 
munkálatok. Erre a célra a 

^cti-üton a Szarvas-tér előtti 
depólerülelet jelölt ki, ahol 
• • ’ . Eddig a nagy ver-

következő versenyzők 
ii-ieiueuv*  mv .......... s indulásukat. Külföldiek:
H W. Collier, London (Matschless), G. E. Hi- 
ming, Ebson (Zenith), F. L. Taylor. Birmin
gham. (O. K. Jap), R. Ecker, Ludwigsburg 
(Standard), Geiss, Zschoppau (D. K. WJ, 
Winkler, Zschoppau (D. K.W.), Ghmeltz
Zschoppau (D. K. W.) F. Kart Zschoppau 
(D. K. WJ, a belga Fabrique National az 
500-as kategóriába a gyár két vezetőjét sürgö- 
nyileg benevezte. A magyar versenyző gárda 
részéről a következők indulnak feltétlenül: 
Balázs László (Sunbeam), Urbach László 
(A. J. S.), dr. Feledy Pál (Sunbeam), Pajor 
Imre (A. J. S.), Schönfeld Miklós (Matschless), 
Klemcntz Géza (Chaltorp), ifj. Hóra Nándor

mérkőzők benzin
közben a szerelési 
rendezőség a Zugligeti-utón 
egyenes balodalán 
a mérkőzők megállhatnak, 
senyre a KMAC-hoz a 
jelentették be biztos

r-. Nagymezö-u, 15.

—
Telelőn 1. 2Ö3—34.

agyar Tourist Trophy nyilván túl

kor; ezen útvonalra fenti szabályok érvénye
sek.

A luraut célja mind a két ut alatt a 45 km-es 
átlagsebesség lehetőség szerinti legszigorúbb be
tartása.

A nevezések a nevezési-iv kitöltésével, vala
mint a nevezési dij egyidejű lefizetése mellett 
(S. 20.—) az Osztrák Automobil Club. Wien, 

Kartnerring 10. (Sürgönyeim: „Automobil
club Wien") kiilden lő. Nevezési zárlat 1929 
május 2, este 18 óra; utónevezés határideje 
1929 május 11, este 18 óra. kétszeres nevezési 
díjjal.

Az eredmény kihirdetés junis 9-én, vasárnap 
történik Wienbcn.

VI. FI TAM: 1. Coeo 
. Naprcd (0) Wicsncr,

8. Kelta (3) Jónás. Ind. még: Senntor M., För
geteg, Lady of Pnmnk, Ági. Roma. Tót : 10:12. 
11. 11. 18. oltár: 10:34 VII. ITTAM: 1. Néha 
(fi) Tinrer. 8. Párta í2't HofTmann, 3. Cara 
Picina (8) Balassa. Ind rnég Orgazda. Jura 
Amazon. Ywa. Vétek. K> ringó, Radugn. Tót.: 
10:38. 29, 25 37. olasz 10 71.
63 W etaoiaurdl_______

szárnyalja majd az összes eddigi hasonló 
senyéket s

tipikusan nemzetközi mérkőzésben gyö
nyörködhetnek majd a motorkerékpárver

seny kedvelői.
Az első nevezési zárlatig nagyon sok jeles 
gyár versenyző, úgyszólván az egész ma 
versenyző gárda, valamint sok híres kül 
motorkerékpárversenyző küldte be neve 
a KMAC-hoz. Miután a sport iránt érdek 
közönség már a tréningeket is szereli 
figyelni, közöljük, hogy

a hivatalos tréning május 2-án. 3-án 
4-lkén reggel 5—8 óráig lesz.

A tulajdonképpeni verseny pedig május 
reggel 10 órakor kezdődik a Szarvas-téren 
villamos megállónál. A nagyközönség a 
seny egész, útvonalán elhelyezkedhet. A 
seny rendezősége azonban eredményhirdető 
táblái csak a Szarvas-lérnél helyez cl. Rendkí
vül érdekesek lesznek a verseny folyamán a
^—1—hitit min wipateatagmeam--------------------------------

Számítsa ki, hogy mit takarít meg üzemanyagban, ha

és

(Rudge), Rauer József (Ariéi), Hűmmel Endre 
(O. K.), Iliid Károly (O. K.), Sabrnák Oltó 
(Velocette), Medgyessy Oszkár (Velocette), 
Hely Lajos (Radco), Burghardt István (PM 
Panther), Komlóssy Béla (Sarolea), Szillner Jó
zsef (Chater Lea), Ralogh Miklós (AKI)), Ros
tás István (AKI)), Kubsza Gábor (AKD), Palkó- 
vits János (Challorp), Münz Árpád (Htimber). 
Kiss Béla (James), W éber Oszkár (Méray), dr. 
Zsótcr Bertalan (Méray), Erdélyi Ferenc 
'Méray). Benevezett még Méray motorkerék
páron Geyer, a kiváló osztrák motorversenyző 
is. A Királyi Magyar Automobil Club teljes 
számú rendezőgárdája n leggondosabb előké
szület' kot megtette már a verseny zavartalan 
lebonyolítása érdekében. A verseny céljaira ki
jelölt útvonalat a verseny céljaira alkalmassá 
igazítják, úgy. hogy a szép számmal benevezett 
magyar és külföldi versenyzők között magas 
színvonalú sportra számiihat a közönség.

(K. S.)

PRAGA AUTÓT
vásárol ás könnyű lesz döntenie!

4 hengeres, 4 Kréméivé* 1'4, 2, 3 5.0. 10,12 tonnás

TEHERAUTÓK
. II 6 é« 8 hengere’’ ||

KIS TÚRAAUTÓK || LUXUSAUTÓK ||
Azonos árban hasonló k.vAlót nem vásárolhat! - Igen kedvezfl Arak és f'ze éai feltételek. Kör.en prospeitus*.  

árajánlatot vagy kocslben.ntatót a vezérképviselettől.

HlHZBlWZl MpiliratMdlIinl Rt., ludanut, v.. uiimM MMzlr-in 21

Nemzetközi bécsi csillagtura
A Steyr Müvek kiírnak egy megbízhatósági versenyt a 

csillagtura keretében, s a győztesnek egy Type XII. 6'30 HP 
személyautomobilt adományoznak

Az Osztrák Automobil Club a Bécsi Hét előtt 
nagyszabású nemzetközi Csillagturál rendez, 
melynek célja Bécs 1929 junius 3-i beérke
zéssel. A csillagtura győztese elnyeri az Osztrák 
Automobil Club „Aranykőnyvét". A versenyzők 
beérkezését követő napon kezdetét veszi a 
Bécsi Hét, mely tartalmazza a társadalmi, vala
mint a sportesemények sorozatát. Ezen verseny 
különös érdekessége, hogy a legnagyobb oszt
rák automobilgyár a Steyr Müvek részvénytár
saság ezen versennyel egybekötve a csillagtura 
kcrctéhcn egy

megbízhatósági versenyt rendez, 
mely csakis a csillagtura résztvevői szánura 
van feltartva. A megbizhalósági verseny uhu 1UU „,uv,,uy ,o vrauuaggat
nsia Wien—Steyr Wien, melynek győztese el ij óra 40 perc alatt abszolválandó. Steyr-bőí a 
nv. ri a Steyr-gyár által felajánlott első dijat | start Wien felé kezdetét veszi délután 15 óra

rgy gyári uj 0—30 HP. Steyr Type (Vili
6 hengeres személy-automobilt;

emellett még számos igen értékes tiszteletdijak 
állnak rendelkezésre. Steyr-ban a kiirt pihenő
idő alatt a Steyr-gyár a résztvevők által meg
tekinthető. Ezen verseny kiírása a résztvevők
től semmi különösebb versenyteljesitményt 
nem kivan, a fősuly a legpontosabb óraátlag 
betartására van helyezve.

A verseny startja Purkersdorfban junius fi-án 
reggel fi órakor kezdődik A versenyzők 45 má
sodperces időközökben indítóinak. A megbíz
hatósági torául útvonala Purkersdorf—St. Pöl- 

: ren—Melk- Amstátten--Ems—Steyr; távolság
i<>5 km. Ezen távolság 45 km-es óraátlaggal
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vasárnapi szép időjárás nagyszámú közön
séget vonzott ki a Városligetbe. A közönség 
nagyrésze azonban nem a Slefánia-uti korzón 
és a Városliget zöldjében töltötte el a vasárnapi 
délelőttöt és délutánt, hanem a városligeti 
Iparcsarnokot övező térségen. A szombaton 
megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár csábí
totta ide a Városliget járókelőit, nkik kíván
csian szemlélték mindazt, ami a vásár terüle
tén történik A kereskedelemügyi miniszter 
ugyanis vasárnapra felfüggesztette a Vdwír te
rületén a munkaszünetet és igy

a munkások egész serege dolgozhatott 
impozáns pavillonokon, építményeken, 

amelyekét a iét végén fognak megtölteni az 
ipar remekeivel.

Valóságos vásárváros ez itt a ligeti Ipar
csarnokot övező óriási térségen, amelynek kü
lön polgármestere, tanácsa, közbiztonsági szer
vezete és utlcvélosztálya van. Elegáns hölgyek, 
előkelő urak, gyermekkocsit toló bonneok, 
fejkendős asszonyok, egyaránt a kíváncsiságtól 
eltelve nézegették az egyes még épülőfélben 
lévő érdekes vásári építményeket és tekintet
ték meg csodálkozva

nz Itt-ott már elhelyezett gépcsodákat.
Gyönyörködve szemlélte az épülő Nemzet

közi Vásár vasárnapi nézőközönsége az újjá
alakított Iparcsarnokot is, mely kivül-bclül 
egyaránt újszerűén és impozánsan hat s mely
nek belsejében

széles körutak vezetnek mindenfelé.
Jólesően leheléit konstatálni, hogy kitűnően 

megoldották az Iparcsarnok világításának kér
déséi is, amennyiben nz óriási csarnok négy 
helyén megfelelő nagyságú felső ablakvilágitás- 
ról gondoskodtak.

Végigsétálva az épülő Nemzetközi Vásár te
rületén, megállapíthattuk, hogy a vásár vezető
sége úgyszólván a pattanásig

kihasználta a nngykiterfedésű területet, 
de még igy is több mint háromszáz, kiállítót 
kényleien volt hely hiányában visszautasítani, 
azzal az Ígérettel, hogy jövőre, a vásár 25 éves 
jubileuma alkalmából a szomszédos ügető
pályán is megnyíló vásár-területen biztosit szá
mukra helyet.

in

Megalakult a TÉBE 

nyugatmagyarországi 
körzete

Vasárnap délelőtt Szombathelyen a Kereske
delmi Társulat dísztermében ünnepi ülés kere
tében alakult meg a Tébe nyugatmagyarországi 
körzete, amelyhez Sopron. Vas- és részben Mh- 
son vármegye pénzintézetei csatlakozlak. Az 
alakuló ülésen, amelyen Hegedűs Lóránltal az 
élén a Tébe efícsz vezérkara megjelent, részi
vett Simonyi-Scmaaam Sándor volt miniszter
elnök és Vargha Gábor képviselő is, továbbá 
Szombathely városának és az érdekelt megyék
nek számos notabililása, valamint a körzet 
pénzintézeteinek reprezentánsai.

Az alakuló ülést Hegedűs leránt nagyszabású 
beszéddel nyitotta meg, amelyben mély hatást 
keltve felidézte Vas vármegye nagy szülöttjé
nek, Széli Kálmánunk az emlékét. Javaslatára 
a körzet elnökének Radó Lajost választották 
meg, aki székfoglalójában megköszönte a sze
mélye iránt megnyilvánuló bizalmat. Simonyi- 
Scmadam felszólalása után, aki ugyancsak 
Széli Kálmán emlékezetének 
hofer, Pécsi Henrik, Kresz Károly, Nyári Pál, 
Görög Frigyes, vitéz dr. Jármay Pál és Kelemen 
Ferenc szólallak fel. akik valamennyien a ma
gyar közgazdnsági élet problémáival foglalkoz
tak. Az alakuló ülés után a Sabariában bankett 
volt, amelyen számos felköszönlő hangzott el.

aki ugyancsak 
adózott, Voln-

— Kosa Miklós: A tőkés lexikonja. Dr. Kása 
Miklós, az ismert közgazdasági újságíró, a 
Gazdasági Hírlap főszerkesztője, igen értékes 
kötettel gyarapította a magyar közgazdasági 
irodalmat. Most hagyta cl a sajtót A tőkfa 
lexikonja cimü müve, amelyben a kitűnő tollú 
újságíró nyolcvan magyar bankintézet munkás
ságát ismerteti.
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A szerkesztésért és kinrtá’ért felel: 
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