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Meggyilkolták és kirabolták is pengőért 
vasárnap hajnalban Pesterzsébet hatá
rában iwmi Lajos 16 eszteniős fiút 
a négy ramsgv'lkos a marinvlal előtt betört egy szomszédos üzletbe, 
de a keresiiKd reuoiysmmeire etmeneMNoa - n Kornyékben 

cigányok MzM keresik az elmenekült gyilkosokat
Á vasárnapra virradó hajnalban Pest

erzsébet halárában kegyetlen rablógyilkos
ság történt, amelynek egy 16 esztendős fiú 
az áldozata, akit izgalmas körülmények kö
zött tizenöt pengőért gyilkolt meg egy négy
tagú banda.

Pesterzsébet délnyugati határán húzódik 
Végig a Virág Benedek utca. Ez az utca ha
tárolja Pesterzsébetet és az utcán túl már a 
'Gubacsi-puszta, a Kakas-tó és a pesterzsé- 
betkörnyéki kiserdők terülnek el. Vasárnap 
hajnalban, öt óra tájban indult el ezen a 
meglehetősen elhagyatott és néptelen kör
nyéken ellenőrző köru’jára a pesterzsébeti 
rendőrőrszoba egyik őrszeme. A Virág Be
nedek utcán végighaladva, a Wesselényi- 
.utca sarkán egy üres telek szögletében

egy nyöszörgő fiatalemberre akadt a 
rendőrőrszem.

Nyomban letérdelt a földön fekvő mellé, 
hogy segítséget nyújtson neki és ekkor meg
döbbenve látta, hogy borzalmas módon meg 
yan sebesülve.

A hasún mély seb tátongott és a vér 
teljesen elborította.

A rendőr izgatott kérdéseire a sebesült, aki
ben már alig volt élet, elhaló hangon, töre
dezett mondatokkal válaszolt:

— Herczeg Lajos vagyok. Kecskemétről 
jöttem. Négy ember megtámadott, megszűr
tök és kiraboltak.

Víaskodás életrc-halálra
A flu aztán meglehetősen összefüggéstelenül, 

de eléggé érthetően elmondotta, hogy tegnap 
este érkezett Kecskemétről, hogy a pesterzsé
beti Hangya-telepen lakó rokonait megláto
gassa. Hajnaltájban hazafelé tartott, mikor az 
elhagyatott Virág Bcnedck-utcában

váratlanul négy férfi termett előtte.

Éjszakai lövöldözés
A pesterzsébeti őrszoba ezalatt telefonon 

értesítette a főkapitányságot, ahonnan azon
nal rendőri bizottságot indítottak útba. An
gyal László dctcktivfelügyelö vezetésével a 
gyilkosság felfedezése után rövid idővel 
már

megjelent a helyszínen a bizottság 
és hozzáfoglak a vizsgálathoz. A környéken 
ezalatt elterjedt az esemény híre és a kör
nyékbeliek odacsődültek. A kíváncsiskodó
kon kívül jelentkezett Krausz Ferenc, egy 
közelben lakó fűszeres, aki

szenzációs vallomást telt.
Krausz Ferenc, akinek a Virág Benedek- 
utcában van az üzlete, egy, az éjszaka fo
lyamán történt izgalmas betörési kísérletről 
számolt be. Elmondotta, hogy az üzlete 
mellett van a lakása és

éjszaka két órakor arra riadt fel álmá
ból, hogy az üzlet vasredőnyét fcsze- 

getik.
Óvatosan, anélkül, hogy lámpát gyújtott 
volna, az ablakhoz ment, kinézett és az éj
szakai homályban megdöbbenve látta, hogy 
négy ember feszegeti a rolót Nyomban 
visszasietett a szobájába, revolvert vett ma
gához és

az nblakon keresztül több riasztólövést 
adott le.

Fenyegetően körülfogták és követelték, hogy 
adja ót minden pénzét. A 16 esztendős Herczeg 
Lajos, akinél mindössze tizenöt pengő volt, 
nem akarta utolsó pénzét a támadóknak adni, 
ellenállt és dulakodni kezdett velük. Már-már 
ugylálszott, hogy sikerül megszabadulnia és el
menekülnie, mikor az egyik támadó rávetette 
magát,

a hajnali homólyban megvillant a kezében 
egy hosszú kés és a penge a következő pil
lanatban a szerencsétlen fiatalember basába 

fúródott.
A támadó !>estiális módon a szúrós után még 

fölfelé rántotta a kést és a penge a szó szoros 
értelmében felszakitotta a szerencsétlen fin ha
sát. Herczeg Lajos vértől boriivá összeesett, de 
csodálatos módon nem vesztett el eszméletét. 
Emlékezett még arra, hogy a támadók azután 

letérdeltek melléje, kiforgatták zsebeit, a 
nála talált tizenöt pengőt magukhoz vették, 

azután vad futással elmenekültek.
Egy óra hosszat feküdt Herczeg Lajos a földön 
hatalmas vértócsában, amig a rendörőrszem 
ráakadt. A rendőr most már futólépésben ro
hant a pesterzsébeti rendőrszobára és telefo
non fcllármázta a fiién tő kel.

Nincs segítség
Néhány perc múlva Szomjas István dr. orvos 

vezetésével megérkezett a mentők egyik őr
sége. Ideiglenes kötéssel látták el a sebesültet 
és autón az Ádám klinikára robogtak vele. A 
klinikán nyomban megvizsgálták, de már az 
első orvosi vizsgálatnál is konstatálhatták, hogy 
a fiatalember menthetetlen:

a gyilkos kés pengéje átszakitotta belelt, a 
veséjébe fúródott

és olyan óriási vérveszteséget szenvedett, hogy 
már sikeres operálásra sem volt remény. Az 
orvosok természetesen igy is elkövettek min
den lehetőt, hiábavaló volt azonban minden 
igyekezet, Herczeg Lajos, aki időközben elvesz
tette eszméletét, reggel féltiz órakor a kórházi 
ágyon kiszenvedett.

titokzatos alakokra
A revolver dörrenése zajára a négy betörő 
hanyat-homlok elmenekült. Krausz, akinek 
a háza szintén néptelen környéken van, a 
történlek után az éjszaka folyamán már 
nem akarta magára hagyni a családját, 
ezért megvárta a reggelt és csak akkor 
akart a rendőrségre menni, hogy ott fel
jelentést legyen. Közben azonban már fel
fedezték Herczeg Lajos meggyilkolását.

Krausz Ferenc vallomásából a rendőrség 
arra következtet, hogy

ugyanaz a négy ember gyilkolta meg 
a napszámosflut, akik nz éjszaka folya
mán be akartak törni a füszeriizletbe és 
akiket a kereskedő revolverlövéseivel 

elriasztott.

A négy rabló ugy látszik mindenáron pénz 
hez akart jutni és a meghiúsult betörés után 
is a környéken ólálkodtok és ekkor talál
koztak össze Herczeg Lajossal, aki szeren
csétlenségére éppen arra tartott.

Hajtóvadászai 
a gyilkosok után

A nyomozás igen nilyos feladni elé Állítja n 
rendőrséget, mert Krausz Ferenc, nki nz éj
szakai sötétben nem láthatta a támadók arcát, 
nem tud róluk szcmélyleirást adni.

A rendőrség megállapította, hogy Herczeg

Lajosnak valóban a Hangya-telepen laknak ro
konai. Kihallgatták a hozzátartozóit, akik el
mondották, hogy a flu, aki cigányszármazásu, 
de nem zenész, hanem ipari napszámos, teg
nap este érkezett meg Kecskemétről. Náluk 
vacsorázott azután elment azzal, hogy éjszaka 
visszatér, többé azonban nem látták. Így a ren
dőrség nem tudta még eddig megállapítani, 
hogy

hol tartózkodott a flu a vasárnapra virradó 
éjszakán

,és mi volt az oka, hogy ilyen későn hajnalban 
ment csak hazafelé. Ezen a környéken külön
ben cigány karavánok táboroznak és a rendőr
ségnek az a gyanúja, hogy

a cigányok követték el a rahlógyilkosságot.
A főkapitányság intézkedésére detektivesopor- 
tok fogták kőiül a Gubacsi-pusztát és a körü
lötte elterülő erdőket és nagyszabású razziával 
fogdossák össze a cigányokat, mert az a felte
vés, hogy közöttük lesznek a rablógyilkosok is.

Egy Józsi nevű cigánylegény 
a gyilkos

A késő esti órákban érdekes fordulat kö
vetkezett be. A Pesterzsébeten nyomozó de
tektívek megállapították, hogy a gyilkosság

Fantasztikus autószeren
csétlenség a Váci-uton

Vasárnap délután egy autó felrohant a járdára, 
elgázolt egy motorkerékpárost,_ egy szobalányt 

és egy tizenkilenchónapos kisgyermeket
Vasárnap délután különös és súlyos ki

menetelű automobil szerencsétlenség tör
tént a Váci-uton. A Bp. 45—316. számú 
autó nagy sebességgel rohant a Váci-uton, 
amikor valószínűen a kormánykerék törése 
következtében a 99. számú ház előtt a se
besen rohanó autó éles derékszögben meg
fordult és

a szemközti járda felé rohant.
Útközben elütött egy mellette haladó mo
torkerékpárost, Vidniczky Lajos negyven
hat éves vasesztergályost, aki

lezuhant a kerékpárról és lábút törte.

Az összeütközés azonban nem csökkentette 
az autó iramát és a következő pillanatban 
a kocsi nckirohant a 99. számú ház előtt 
lévő padnak, amelyen Winter Anna huszon
egy éves szobalány ült, aki karján tartotta 
gazdájának, Unden Miklós banktisztviselő
nek tizenkilenc hónapos gyermekét.

Az autó elgázolta a szobalányt és a kis 
gyermeket, majd kidöntötte a lámpa
oszlopot és a ház falának rohanva 

megállt.
A borzalmas autószerencsétlenség a Váci- 

uton természetesen óriási riadalmat oko
zott. Winter Anna szobalány súlyos belső 
sérüléseket szenvedett, azonkívül lábát és 

felfedezése idején két cigányasszony ólálko
dott a helyszín körül. Nyomban arra gon
doltak, hogy ez a két asszony közelebbit 
tud a gyilkosságról és kutatni kezdtek utá
nuk. Éjszakára elő is került a két cigány
asszony, akiket bevittek a főkapitányságra.

Itt bevallották, hogy már hajnalban 
hallották a cigányok között, hogy egy 
Józsi nevű cigánylegény szúrta le Her

czeg Lajost.
Ők sajnálták a fiút és azért mentek ki a 
merénylet helyére, hogy ha életben találják, 
még segítsenek rajta. Mikor azonban oda
érkeztek, látták, hogy milyen szörnyű sebe
sülése van, azt hitték, már ugy sem segít- 
hetnk rajta és ezért inkább eltávoztak. A' 
cigányasszonyok vallomása már minden, 
kétséget kizárólag valószínűvé teszi, hogy a 
cigányok követték el a gyilkosságot.

A két asszony azonban .semmi közeleb
bit nem tud mondani arról a Józsi 
nevű cigánylegényről, aki a gyilkossá

got állítólag elkövette.
Az asszonyokat a rendőrség őrizetbe vette 
és most tovább kutatnak a gyilkos után.

karját törte cl.
A kis gyermek pedig a fején sebesült 

meg és mind a két lába eltörölt.

A gyermeket a Bródy Adél gyermek kórház
ba, az elgázolt kerékpárost és a szobalányt 
pedig ugyancsak rendkívül súlyos sérülé
sekkel a Rókus-kórházba szállitották. A! 
Forgács-utca 8. számú házban lakó Unden 
Miklós banktisztviselő félórával a baleset 
után értesült egyetlen gyermeke szerencsét-*  
lenségéről. A rendőrség a nem mindennapi 
automobilszcrencsétlcnség ügyében erélyes 
nyomozást indított.

Vasárnap délután egyébként egész sereg 
közlekedési baleset történt a fővárosban. 
Az Aréna-ut és Podmaniczk-utca sarkán 
egy motorkerékpár felszaladt a járdára ét 
Varga Jánosné harminc éves háztartásbeli 
asszonyt elütötte. Az asszonyt, akinek több' 
bordája eltörölt, életveszélyes állapotban 
szállitották a Rókus-kórházba.

Az Orczy-ul 8. számú ház előtt a Bp, 
20— 295. szánni autó elütötte Kerék István 
harmincnégy éves gyárimunkást, aki láb- 
törést szenvedett. A mentők a Szent István*  
kórházba szállították. Ezeken kívül még 
egész sereg közlekedési balesethez hívták 
ki a mentőket,



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1929 május 8.

Fenyő Miksa éles kiroha
nása a kereskedők ellen

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg va
sárnap délelőtt a Magyar Gyári párosok Or
szágos Szövetsége rendes évi közgyűlését a 
Szövetség szék h ázá bán.

Feliner Henrik
elnök megnyitó beszédében rámutatott az 
exportfcjleszlés fontosságára, továbbá a 
MÁV rekonstrukciójának ügyére, ami a 
pénzbeszerzés nehézsége miatt még nem va
lósult meg. A magyar ipari termelés jelentő 
•égéről szólva,

sajnálattal állapítja meg, hogy éppen 
most fokozott erővel törtek ki, sőt fék
telen agltációvá fajultak nz ipar elleni 
támadások, amelyek szerint az ipar nem 
fizet adót, a vámok folytán az Iparcik
kek drágák, ami egyúttal a mezőgazda

ság krízisét Is okozza.
Németországban sokezerre tehető a karle- 
lek száma, mondta tovább Feliner Hen
rik —

nálunk alig hetven kartcl van 
és ezek közül alig tízre tehető azoknak az 
alakulatoknak száma, amelyek ellen a szí
tott mozgalom irányul.

Feliner Henrik beszéde után
Fenyő Miksa 

ügyvezető igazgató tartott hosszabb elő
adást a gyáripar s a vámtarifa kérdéseiről 
és rámutatott arra, hogy a külkereskedelmi 
mérleg passzivitásának csökkentése egyed ál 
az ipar fejlesztése utján érhető cl. A magyar 

ipar egyébként — állapítja meg — nagy
mértékben fejlődött az utóbbi két évben, hi
szen Magyarország évi hetvenezer főnyi 
népszaporodását az ipar teljesen felszívta.

A kariéiról .szólva, kijelentette Fenyő 
Kiiksa, hogy

a drágaságot nem az Ipar szervezettsége, 
hanem a kereskedelem szervezetlensége 
okozza, az. hogy a lecsökkent lakosság 
közt háromszor annyi a kereskedő, mint 

volt békében.

Ez drágítja meg — úgymond — az életet 
oly mértékben, amilyen mértékben semmi
féle jól megszervezett kartel megdrágítani 
nem tudná. Nem érdekel bennünket, — fe
jezte be beszédéi — hogy egy meghozandó 
kartel törvény jogosultsága helyes-e, vagy 
sem, csak azt szögezzük le, hogy ha a karlel- 
lörvény megszületik, ugy az állandó uszítás 
lesz az ipar ellen, forrása lesz árvizsgálatok
nak. amely miatt az iparban a terinclőked- 
vet kiöfi.

A nagy tetszéssel fogadott előadás után a 
közgyűlés az alelnöki székből távozó Hege
dűs Lorándot az egyesület tiszteletbeli el
nökévé választotta meg, mig helyébe egy
hangúlag Vida Jenőt választotta meg alel 
nőkké. Ezután az igazgatóság uj tagjaivá 
Ijormándy Gézát, herceg Odescalchi Ká
rolyt, fíévész Bélát, dr. Székely Imrét és dr. 
Haranyavári-l'llniann Istvánt választották 
meg.

„Nem tudjuk a lakbért űzetni s már 
az üzleti tőkéket vonjuk ki az adó fizetésére" 
mondotta Sándor Pál az OMKE vasárnapi iubilárís közgyűlésén

A Tudományos Akadémia dísztermében va
sárnap délelőtt tartotta meg huszonötéves jubi
láris díszközgyűlését az Országos Magyar Keres
kedelmi Egyesülés, a politikai, társadalmi és 
kereskedelmi élet notabilitásainak részvételé
vel. Az ünnepi közgyűlést

Sándor Pál
országgyűlési képviselő, az Omke elnöke, nyi
totta meg. Hosszasain vázolta az ország köz
gazdaságának és kereskedelmének bajait, rá
mutatva a súlyos közterhekre, a forgalmi adó 
és a fényüzési adó okozta sérelmekre.

— Mi, kereskedők — mondotta Sándor Pál —
nem tudjuk a házbért fizetni, már az üzleti 
tőkéket vonjuk ki az adó megfizetésére és 
semmi támogatásban nem részesülünk, 
ellenkezőleg, azt tapasztaljuk, hogy a ke
reskedőnek legveszedelmesebb ellenfele 
maga az állam és az állam által támoga

tott szövetkezetek.
Sándor Pál beszéde után általános figyelem 

közepette
Herrmann Miksa 

kereskedelemügyi miniszter állott fel szólásra, 
aki

a miniszterelnök személyes üzenetét tol
mácsolta,

kijelentvén, hogy a miniszterelnök nagyra
becsüléséről s szeretetéről biztosítja az Omkét 
és a magyar kereskedelmet egyaránt A minisz
ter azután hosszasan vázolta azt az időt, ami
dőn az Omke megalakult cs rámutatott arra a 
pusztításra, amelyet a kereskedelemben Trianon . 
okozott. A miniszter lelkes éljenzéssel fogadott |

beszéde után
Vargha Imre

államtitkár a pénzügyminiszternek az Omké- 
hez küldött üdvözlő levelét olvasta fel, majd

Itlpka Ferenc
főpolgármester a főváros nevében üdvözölte az 
Omkét.

hiteniíáiisl
pillanatok alatt snyhlt

Dl Sclioll-féle Zino-Pad
Elhárítja ti! El fa C 7 O ttt tuiafdonképeni okozóját - 

a ly U tlöí ü Hl a nyomást és dörzsölést 
Vékony gyógyhatású, antiseptikus, biztos szer 

Egyszerűen felragasztható, többszöri fürdésnél sem 
válik le Bütyök és börkeinényedésre kfllönhöző nagy
ságban készül. Gyógyszertárakban is kapható I
Csomagja P 1.80 * Kérjen ingyen mintát!

Hármán Marcel
Végül

Apponyi Albert gróf
lépett az elnöki emelvényre és rámutatott a 
kereskedelem felkarolásának szükségességére 
és üdvözölte az Omkét jubileuma alkalmából 
Több érdekképviselet képviselőjének üdvözlő' 
szavai után megejtették a választásokat, majd 
Sándor Pál a díszközgyűlést berekesztette.
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Magyarország legszebb és legnagyobb áruháza 
tele mindennapi ruházkodási cikkek legújabb 
változataival

meghívja a Nemzetközi Vásár látoftaMlt
áru palotájának megtekintésére vételkényszer nélkül.

A Budapesti Nemzetközi Vásár egész tartama alatt, naponta 
reggel 9 órától kezdve félóránként bemutatjuk áruhá
zunk összes helyiségeit, kezdve a pincétől, fel a IV. eme
letig, szakszerű magyarázatokkal szolgáló vezetés mellett

33 külön osztály, me
lyek mindegyike egy- 
egy nagy detail-üzlet 
nagyságának felöl meg.

Körülbelül 600 alkal
mazott, 3 emeletnyi el
adási hely 7000 □ mnyi 
torületen. 2 személy lift.

Photomaton I. ouiclet 8
nagyítás_  . _ ___ __

felvétel________1.50 P
____ — 3.50, 5.- P

1L emeleten étterem.
9—12-ig villásreggeli, 
mely áll: egy pár virslii 
saftban, egy pohár sör 

és kenyér 50 fillér.

IL emeleten étterem. 
12—3-ig ebéd, mely áll: 
leves, sült körettel, tészta 
és fekete kávé 1.80 P.

Bérletben 1.60 P

Vidékre frankó szállítunk
bármely magyar postahivatalig
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Beiházy Karoly motorKeroKitór- 
uersenyzo lebukott gépéről es 
haldokolva szállították kórházba

Debrecen, május 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Súlyos kimenetelű motorkerékpár
szerencsétlenség történt vasárnap délelőtt 
Debrecenben. Beiházy Károly, az ismert 
motorkerékpár versenyző, aki a TTE nem 
régen lezajlott futárversenyén az első dijat 
nyerte, vasárnap reggel a debreceni Böször
ményi-utón haladt a város felé. Az ut for
dulójánál hirtelen egy taxival találkozott 
szembe, nem tudott már kitérni és

teljes erővel a kőkorlátnak szaladt.
Az oldalkocsival ellátott motorkerékpár fel
borult. Beiházy széles Ívben zuhant ki gépe 
nyergéből.

Állkapcsát teljesen összeroncsolta, azon-
, kívül agyrázkódást szenvedett.

A mentők azonnal a sebészeti klinikára 
szállították, ahol

haldokolva fektették a kórágyra.
Bclíiázy motorkerékpárjának két hölgyutasa 
csak kisebb zuzódásokat szenvedett.

Barátjától ellopott 
kulcsokkal kirabolta 

a szövetkezet pénztárát
Nagykanizsa, május 5.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
a reggeli órákban a letenyei Hangya Szövet
kezet pénztárát kirabolva találták, a pénz 
tárból az előző napi bevétel, mintegy kétezer 
pengő hiányzott. Kozma József, a Hangya 
Szövetkezet vezetőjének feljelentésére a le
tenyei csendőrség megindította a nyomo
zást, amely váratlan eredménnyel végződött. 
A csendőrök előállították Hofmann József 
22 éves pénzügyőri felvigyázót, aki beismerte, 
hogy a Hangya Szövetkezet pénztárát ő

fosztotta ki.

Magához vette a kulcsokat, azzal éjnek 
idején felnyitotta a Hangya Szövetkezet 
boltját, kirabolta a pénztárt s azután a 
kulcsokat eldobálva, hazament lefe

küdni.

A bűnös útra tévedt pénzügyőri felvigyázót 
átkisértek a nagykanizsai kir. ügyészség 
fogházába, ahol Almássy Gyula dr. vizsgáló
bíró kihirdette előtte a letartóztatásáról 
szóló végzést.

Molló
2*3 = 4 

I fi Mi i.tersmppanl

■ Figyelje meg!
■ BXem m nden l/oppiin egyforma! 
JMán olyan i*. amely.k a legfonto-

'' sabh kellékeket nélkülözi
DnnCk *" érdeke, hogy ezt jól 

megjegyezze!
(ckinUcn végig ezen a 15 rajzon és Ügyelje 
'••élt. l'Ok’’ melvlkröl hiányzik aj. amire minden 
ttoppan vásár lásnál figyelnie kell! Ha inogta- 
lálla. vágja ki és ragassza rá egy levelezőlapra 

legyen rá tlia Bu<lnpcs1en lakik, egy dai ib 4 Iliiére*, 
ha vidéken lakik, egy darab 8 Iliiéics) bélyeget és írja 

rá a lapra pontos címét (teljes név, város, megye, ucca, ház 
szám) és szüleié* napját (évszámot ne tessék kiírni).

Most nézze át ismét figyelmesen a megmaradt 14 szappan 
ábrát, egyiken a ...Meister háziszappan** felírásban egv bokros hiba van 
elrejtve. Ezt is meg kell találnia, kivágni é.s a másik szappankocka 
mellé ragasztani a levelezőlapra. A levelezőlapot küldje el a Meister 
szappangyár elmére, Budapest, IX.. Soroksári út 47/49.

Az esztendő 365 napja közül hármát kijelölünk; akinek születés
napja a kijelölt három nap közül az elsőre esik, az 00 kg. valódi

Meister-szappant kap Ingyen és bérmentve. Akinek a 
második és harmadik dátummal egyezik a születés
napja 30 30 kg. valódi Meister sinpunt kap ajándékba.

Ezenkívül a pályázók között szétosztunk 109 darab

1 kg.-os valódi Meister-szappant tartalmazó nfnta- 
csomagot.

A pályázat eredményét ezen lap május 13-iki szá
mában közöljük. Tessék pályázni!

S + I + Ó + F + O + K
SZÁLLODÁI,
ÉTTERMEI, PENZIÓI 
és STRANDFÜRDŐJE

pünkösd előtt szombaton
május 18-án

megnyílnak!

Színésznő es fotisztviselo 
különös éjszakai botránya

Szeged, május 5.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap 

hajnalban különös és szokatlan botrány ját
szódott le az egyik szegedi belvárosi bér
házban.

A „Nem élhetek muzsikaszó nélkül" 
cimü nagysikerű Móricz-vigjáték előadásán 
Mina néni szerepét nagy sikerrel játszotta 
d. L- fiatal színésznő. Az előadás után is
merőseivel a Bohn-féle étteremben vacsorá
zott a fiatal színésznő, aki azonban azonnal 
konstatálta, hogy a társaság egyik-másik 
tagja már igen vidám állapotban van. A 
szinésznő ekkor felkérte K. Gy. főtiszlvise- 
lőt, hogy kísérje lakására. Feltűnés nélkül 
távoztak az étteremből, majd mikor B. L. 
lakása elé értek, az elegáns főtisztviselö az
zal a váratlan kéréssel állott a színésznő

az éjféli órában meg szeretné látogatni.
B. L. határozottan tiltakozott a kívánság el
len és aközben a kinyitott kapun felsictett 
lakásába. Nem sokkal ezután történt, 
hogy a folyosón nagy lármára lettek figyel
mesek. A színésznő kabátot kapott magára 
és

klsictett az előszobába, ahol megpillan
totta kísérőjét.

A fiatal tisztviselő energikusan követelte, 
hogy engedje be.

Az ezután következőkről még nem lehet 
tiszta képet kapni. A színésznő előadása 
szerint az illuminált állapotban levő fő
tisztviselő brutálisan rátámadt, ellökte, ugy, 
hogy nekiesett a szekrénynek és összevissza 
sebezte magát. A hangokra elösiettek a ház
beliek, amire

a fiatalember magára zárta a szinésznő 
szobájának ajtaját.

Az éjszakai jelenetnek a rendőr megjele
nése vetett véget, akit a házbeliek hívtak a 
központi ügyeletről. A rendőr felkérte a 
feleket, hogy kövessék őt a rendőrségre, 
ahol a központi ügyeleien dr. Weber Árpád 
rendőrkapitány hallgatta ki a színésznőt és 
a főtisztviselőt.

I A reggeli órákban a főtisztviselö ismét 
megjelent a rendőrségen és kijelentette, 
hogy mélyen sajnálja a történteket' és csak 
illa minőit állapotának tudja be azokat. A 
színésznőtől pedig bocsánatot kért. Arról 
még nincsen hir, hogy a különös ügynek 
lesz-e további folytatása a rendőrségen.

Azért fojtottam meg lányomat, ne
hogy őt is tönkretegyék a fértiak 
— vallotta zokogva bírái előtt a gyilkos anya

Megrázó jelenetekben bővelkedő gyer
mekgyilkossági per került szombaton tár
gyalásra a pestvidéki törvényszék előtt. A 
vádlott Flórián Katalin, egy feltűnően szép, 
huszonnégy esztendős hivatalnoklány, aki 
ellen az a vád, hogy

tavaly októberben megfojtotta három
hetes leánygyermekét é.s annak holt
testét a ház kanálisába dugta. A kis 
csecsemő hulláját csak két héttel ké
sőbb találták meg, addigra a csatorna 
patkányai a felismerhetetlenségig szét

marcangolták a kis testet.
A rendőri nyomozás csakhamar kiderítette, 
hogy Flórián Katalin ölte meg gyermekét és 
a hivatalnoknő egy pillanatig sem tagadta 
bűnét. Töredelmesen bevallott mindent.

Szuronyos fogházőr mellől áll fel a tár
gyaláson Flórián Katalin és az elnök kér
déseire zokogva mondja, hogy igenis bű
nösnek érzi magát.

— Nem akartam azonban a gyermekemet 
megölni, — mondja és szavait sokszor fél
beszakítja csukló zokogása — hiszen akkor 
elpusztíthattam volna még megszületése 
előtt. De

a szükség vitt rá, kérem,

a nyomor! . . .
jól öltözött nő ezután elmondja, hogy 

három évig járt jegyben annak a banknak 
egy tisztviselőjével, ahol ő mint gépirónő 
alkalmazásban volt. A bankhivatalnok és 
az ugyanazon osztályán dolgozó gépirókis- 
asszony között hamar szerelem fejlődött ki, 
a férfi megkérte a kezét, de

nem volt annyi pénzük, hogy a házas
ságot megköthették vola.

Két év eltelte után viszonyuknak következ
ményei mutatkoztak. Ekkor a férfi hirtelen 
visszalépett házassági szándékától, sőt ke
resztül vitte a bank vezetőségénél azt is, 
hogv a lányt bocsássák el. Ilyen módon ez
után Flórián Katalin teljesen pénz nélkül 
az utcára került. Uj állást már nem vállal
hatott,

minden megmaradt értékét, ruháját el
adogatta, amíg a szülészeti klinikára 

került.

Mull év októberében azután életet adott 
gyermekének, mert bár rettenetes anyagi 
helyzetben volt, eltökélt szándékkal világra 
akarta hozni és fel akarta nevelni gyerme
két. Kis csecsemőjének azonban még

babakelengyét sem tudott venni 
és a klinikán fekvő többi szülőnők adtak 
össze számára néhány ruhadarabot, "hogy az 
újszülöttel legyen mivel betakarni.

Két héttel gyermekének megszületése 
után Flórián Katalinnak el kellett hagynia 
a szülészeti klinikát. Jómódú rokonai min
den támogatást megtagadtak a bajba jutott 
leánvtól és ő igy teljesen segítség nélkül 
állott. Egy volt kollcginája könyörült meg 
rajta néhány napra, ennek lakásán húzó
dott meg kis csecsemőjével együtt éjszakán
ként.

— Október 8-ikán este — vallja általános 
sírás közepette a nő —

39 fokos lázam volt, mert a csatakor 
őszi Időben kellő ruházat hiányában 

megfáztam és ágyunk estein.
Rettenetes lelkiállapotomat senki nem tudja 
elképzelni. Idegen lakásban, ahol könyörü

ld bői húzódhattam csak meg, elképzelhető, 
hogy milyen teher voltam betegen, kisgyer
mekemmel. Rettenetesen el voltam kese
redve és ekkor történt, hogy

megfojtottam a gyermekemet, nehogy 
olyan sorsa legyen, mint az anyjának, 
nehogy őt is tönkre tegyék a férfiak . ..

A tanuk valamennyien Flórián Katalin 
mellett vallottak és igazolták, hogy a sze
rencsétlen hivatalnoknő tényleg fel akarta 
nevelni gyermekét. A törvényszék a szom
bati tárgyaláson

nem hozott ítéletet a gyermekgyilkos 
anya ügyében, hanem törvényszéki 

orvosszakértö meghallgatását ren
delte cl,

vájjon beszámítható állapotban volt-e Fló
rián Katalin, mikor csecsemőjét megfoj
totta.

Kató és a Tizek
A 13-as szoba

M Inden könyvárusná apható

DANTE-K1ADÁS
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Vasárnap már a korú reggeli órákban 
valóságos népvándorlás indult meg a város
ligeti Budapesti Nemzetközi Vásár felé. A 
verőfényes, szép nyári nap és a déli órák
ban a főváros nagyobb útvonalain tartott 
reklám fel vonulás meghozta a kívánt ered
ményt, mert a nap folyamán

több, mint ötvenezer ember kereste fel 
az Arumlntnvá.sárt,

amely arányainál és technikai megoldásánál 
fogva a legkimagaslóbb eseménye a magyar 
ipari és kereskedelmi életnek.

A Részkört az Autóbusz üzemmel kar
öltve miud«nl elkövetett, hogy a látogatók 
tízezrei zavartalanul jussanak ki u Város
ligetbe. akik közölt tizennégy idegen nem
zet megbízottal is jelen voltak. Volt közöt
tük

délnmerikal, brazillal, angol, német, 
belga, svéd, holland, jugoszláv, román 

és szerb
kereskedő is, akik csodálkozásukat fejezték 
ki a pompásan megépített és megszervezett 
Vásár felett.

A vasárnapi nap külön érdekessége, hogy 
most már másodízben — megjelent a ki
állítás területén llornáth Ödön, a newyorki 
Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke, aki 
a vásár vezetősége előtt legnagyobb megelé
gedését fejezte ki és kiemelte, hogy a Vásár 
általános mcgszcrvezeltsége kifogástalannak 
bizonyult, azonkívül elragadtatását fejezte 
ki afölött is, hogy a kiállító cégek pszicho
lógiai szempontból teljesen egyéni megol
dást találtak áruik ötletes hirdetésére. Hor
váth Ödön azv.lán elmondotta, hogy a 
Budapesti Nemzetközi Minlaoásár bizonyos 
tekintetekben, igy a szakmák egymás mellé 
csoportosításával, valamint esztétikai 
gyakorlati szempontból felette áll a 1 
nemyorki nagy ipari és kereskedelmi 
állításoknak. A délelőtti órákban

Mayer János fllldmlvelésiigyl miniszter 
is megtekintette a Vásári,

ezenkívül még egész sereg előkelő politikus 
és a társadalom minden rétegének repre
zentánsai is tettek egy-egy körsétái a zsúfo
lásig megtelt Messe területén.

í és 
híres 

ki

A Gachwlndl-féle mwax- élesztő-, likőr- és 
rumgyár rt. idei pazar kiállítása, mellyel gyárt
mányait prezentálja, méltán kell feltűnést. A 
közismert lovaspinkái elevenedik meg a kiállí
tást látogató közönség előtt és a diadaiszekér 
elé fogott vágtató paripák nemcsak szimboli
kusan, hanem a valóságnak megfelelően is hir
detik a Gschwiudt gyártmányok hóditó útját, 
melyek a legelsők közé küzdölték fel magukat 
A vállalat likőr, rum, konyak és gyümölcspár
lat különlegességei, valamint főzelék és gyű- 
mölcíkonzerv gyártmányai ugy belső tartalom, 
mint, külső csitt szempontjából a hazai ipar 
díszei, melyek a legkényc.ebb Ízlésű fogyasztó 
asztalán is bízvást foglalhatnak helyet s meg 
győzőén igazolják, hogy kár a távolba kalan
dozni, idegen gyártmányok vásárlásával a kül
földet gazdagítani, mert hiszen a hazai termé

Mindenkinek, 
aki feljön a Nemzelközl Vásárra, 

saját érdeke megnézni az újonnan átépített világvárosi nívójú mo
dern áruházunkat, ahol sok látnivaló akad a női és gyermek
konfekció (kabát, ruha), cipő-, szőnyeg-, selyem-, szövet-,’ női- és 

férfidivat-osztályokon.

Jó vásár csak akkor lesz, 
bán vesz

FéíIíszíM m“sicö" PénSBheo ^nmmo FÉrfiszövetek
Gyapjú öltönykelme l

B-sa
Angolna gyapjú ke íme

11“
lDIVAí®RfíOÍ^

Rákóczi út 74

kok is szolgáinak mindazzal, ami szemnek, 
szájnak ingere. A Kormányzó ur őfőméltósága 
és a főméltóságu asszony, valamint a megnyitá
son megjelent előkelőségek a Gachwindl-féle 
részvénytársaság kiállítása előtt hosszasan időz
tek és a látottak felett teljes elismerésüket 
fejezték ki

A Magyar Pamutipar Rt. Magyarország ve
zető textilipari vállalata, amely újpesti gyárá
ban éjjel-nappal dolgozó 50.000 fonóorsóval és 
1000 szövőszékkel cca 2500 munkást foglalkoz
tat, impozáns módon vesz részt az idei Nemzet
közi Vásáron, ahol a Nagycsarnok főfrontján 
foglal helyet. A hazai textilipar óriás fejlődé 
serül tesznek tanúságot a gyár állal kiállított 
megkapóan ízléses mű selyem szövetek, női- és 
férfi cordbársony. puloverszövei, damaszt asz- 
talnemüek, különböző szabókellékck, zsebken
dők és a kézmüáru szakmi. egyéb cikkei, ame- 
Ivekkel a gvár ugv ár, mint minőség tekinteté- 
Iwn még a külfölddel szemben is felveheti a 
versenyt. A kiállításnak ezen része a Kormányzó 
őfőméltósága figyelmét is felkeltette, aki hosz- 
szantartó megszólítással tűntette ki a vállalat 

■lenlévő vezérigazgatóját, Szurday Róbertét, 
aki a Kormányzó Ur őfőméllóságánnk a válla
lat fejlődéséről és termelőképességéről szá
molt be.

A Slnger varrógépek ezévben is kiválóan van
nak képviselve. A Singer varrógép részvénytár
saság, melynek főüzlete, Budapest, IV , Sem- 
melweis-utca 14. sz. alatt van és amely — köz
ismerten — a varrógépszakn’ában az egész vi
lágon az első helyet foglalja el, a vásáron a 
gyáraiban előállított Singer varrógépeknek csak 
egy kis részét mutat:a be. Ezen gyárak több 
mint 3000 különböző l'pusu és minden elkép
zelhető célnak megfelelő varrógépet állítanak 
elő. A sorozatos erőüzemben a fehérnemű-, fel
dolgozó és himzőipar Singer varrógépeit gya
korlatilag mutatják be. ürszegő és endlizőgépek 
teljes üzemben állanak A Linón fehérnemiüpari 
gvár vállalta az egész országban közismert 
gyártmányainak gyakorlati elkészítésiének be 
mutatását a vásár látogatói részére A Singer- 
varrógép részvénytársaság azonkívül minden
féle családi- és házivarrógéneket állít ki, ame
lyek a legegyszerűbb kiviteltől a szalonbutor 
legelegánsabb kiviteléig kerülnek kiállításra. 
Az cgvszerii Singer csniádivarrógép sokoldalú 
sáeát és rajta előállítható varró- és himzőmun- 
kákaf egv egész sereg S'npc.r-hölgy reggeltől 
késő estig gyakorlatilag mulatja be a vásár 
közönségének Egy kedves mozg> kiállítási da
rab. amely a számos Singcr-varrógépgyáraknak 
egyikét mulatja be — ily gyára a cégnek nz 

•n több mint egy tucat van — a ki- 
ízlésesen emeli A SinoerAi- 

idezesénél és a gyakorlati élet 
értékes sokoldalu- 

cgvik legfőbb vonz'

vilii 
állítás rendezését 
állítás szép rom 
részére mindenképpen 
Ságénál fogva a vásár 
pontja lesz.

A fioldberger Sám F. 
állításával bebizonyította, 
szélesebb néprélegek ruházati szükségleteit elé
gíti ki, hanem gondoskodik a legkényesebb 
igényekről is. A (íoldberger-Bemberg-Pariifette 
legújabb miniéi lőkéletes-m megállják a ver
senyt n legszebb külföldi selyemmintákkal. 
Nagy feltűnést keltett a különböző népviseleti 
cikkek rendkívül dús választéka. A cég kiállítá
sát Horthy Miklós kormányzó és neje öfömél 
lóságaik meglátogatták és a kiállított anyagokat 
hosszasabban megtakintették.

tti Fial rt. ezidci ki- 
hoffv nemcsak a leg-

Príma gyapjú vlpkord

1ft»«
TlBZta gyapjú kamgarn
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Bármennyit is 
használja készülékét, 
a fogyasztott áramot mindig könnyen 
utánatöltl a váltóáramú hálózatból

ISMÉT kistöltö
Cső és folyadék nélkül 0.5 Amp.-el tölt Utánpótlási 
költség nincs. Legjobb, leggiizduságosubb. 
legolcsóbb! Ezt és számtalan újdonságunkat be
mutatjuk a Nemzetközt Arumintavásároa (Műcsarnok)

Süss Nándor rt.
Budapest, V. Vigadó-utca 1

Kérje uj májusi 96 oldalas képes árjegyzékünket 
ingyen és bérmentve

A Selyem és Gyapjuárugyár Rt. (Váci-ut 177) 
rendkívül finom és Ízléses pavilonjában szerte 
a világon ismert és népszerű EXCELLENT 
HABSELYEM fehérneműit mutatja be. Élet
nagyságú bábukon láthatjuk a kézzel hímzett 
és csipkediszitésü HABSELYEM ingnadrágot, 
hálóinget és pizsamát, a legtökéletesebben 
mosható müselyem fehérneműt. A kormányzó 
elismerését fejezte k' a gyár vezérigazgatójá
nak, Holitscher Bernátnak. akinek hozzáértése 
és agilitása révén ez az izzig vérig magyar vál
lalat odáig fejlődött, hogy amig 1923-ban 
12.366 pengőért exportállak. 1928-ban 2,450.000 
P volt a kivitel. Ebből az összegből egymaga 
Anglia kétmillió pengőt reprezentál. A kor- 
mánvzóné lánya részére öt garnitúra HAB
SELYEM fehérneműt rendelt.

Óriási tömeg tolongott a Süss Nándor rt. (V, 
Vigadó-u. 1.) kiállított készülékei előtt s gyö
nyörrel hallgatta a szebbnél szebb apparátusok 
tiszta kristályos hangjait. Ezen precíz, kifogás
talan vevőgépek között a pálmát a váltóáramú 
hálózati „Kraniolin**  vevőgépet illeti. Hazánk
ban cca 42.000 darab Süss-féle detecloros ké
szülék van általános közmegelégedésre haszná
latban. Itt jegyezzük meg, hogy Srt Super Royal 
5 csöves transzponáló vevőgép Európa legtöké
letesebb hangszóró vételére a legalkalmasabb.

Fly-Tox, a világhírű és nálunk is annyira 
kedvelt rovarirtószer pavilonjában örömmel 
vesz a közönség tudomást a gyár ama újításá
ról, hogy illatosított minőségben előállítja és 
hozza forgalomba nagyszerű szerét, amely két
ségtelenül első helyén ál! a modern rovarirtó
szerek köpött. '

Fényes keretben mutatják be a Tungsram 
és a Standard mit produkálnak és hol vannak 
gyártmányaik elhelyezve. A szemléltetően be
mutatott térkép disze ezen kiállításinak és — 
mint azt láttuk — vonzóereje óriási a közön
ségnél. Nagy örömmel vették a kiállítás látoga
tói, hogy a kiállítás tartamára a Tungsram 
Bariumcső 7%% engedménnyel a legelőkelőbb 
szaküzlctben kaphatók.

= A milánói Scala bécsi előadásai a buda
pesti rádióban. Május 19-én, pünkösd vasár
napján érdekes és értékes előadást közvetít a 
budapesti Stúdió. Bécsben 
vezérlete alatt a milánói 
közreműködése mellett Donizetti híres 
ját: a Lammermoori Luciát játsszák és 
előadást közvetíti a budapesti Stúdió.

= Hans Pfitzncr-hangversenyek a 
műsorán. A német adóállomások ezek a héten 
Hans Pfitzner-hetet rendeznek. Hans Pfitzner 
nálunk kevésbé ismeri kiváló német zene
szerző és leghíresebb müve a Palestrina cimü 
drámai legenda, amely a német operaszinpadok 
állandó müsordarabja és amelyet most a rádió- 
is fog közvetíteni.

ugyanis Toscanini 
Scala együttesének 

operá- 
ezt az

rádió

NEM RABSZOLGÁJA 
TÖBBÉ TELEPEINEK

HASZNÁLJON u * . Á7 ATi ^^4 HÁLÓZATI 
Í4MAeUR0PAVEVÖT

GYÁRTJA: STANDARD VILLAMOSSÁGI R.-T. ÚJPEST 4. 
Ne mulatsia el megtekinteni 

kiállításunkat a Műcsarnokban, 
ahol a modern telefón- és rádiótechnika 

újításait bemutatjuk.

í

A Rádió mai műsora
BUDAPEST. Hétfő, májút &

9.18: Gramofonhangverseny. 9.30: Hírek. 9.451 
A hangverseny folytatása. 12: Déli harangszál 
az Egyetemi templomból, időjárásjeientés. 
12.95: Hangverseny. 12.25: Hirck. 12.35: A 
hangverseny folytatása. 13: Pontos időjelzés^ 
időjárás- és vízállásjelentés. 14.30: Hírek, élel
miszerárak. 16: Asszonyok tanácsadója. 19.451 
Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés 
és hirck. 17.10: Dr. Kaslner Jenő egy. tanár 
előadása. 17.40: Fráter Lóránt saját szerzemé
nyű dalait hegedüli és énekli Magyart Imre és 
cigányzenekarának kíséretével. 18.40: Német 
nyelvoktatás (dr. Szentgyörgyi Ede). 19.25; 
Klaszek Somody István szerkesztő előadása. 
20: Rendkívüli filharmóniai hangverseny a Ze
neművészeti Főiskola nagyterméből. Közremű
ködnek: Kresz Géza hegedűművész, Bodó Erzsi; 
Basilides Mária, dr. Székelyhidy Ferenc, Szende 
Ferenc és a Palestrina-kórus. Vezényel dr. 
Dohnányi Ernő. 1. Mozart: D-dur hegedűver
seny. 2. Beethoven: IX. szimfónia. 22.15: Pon
tos időjelzés, időjárásjelentés, hirck. 22.40: Az 
Első Budapesti Citerakör hangversenye.

KÜLFÖLD.
Berlin. 20.30: Zenekari hangverseny. 

Európai népdalok.
Breslau. 20.15: Mikrofonnal Brcslauon 

resztül. 21.15: Paul Losse dalestje.
Briinn. 7.05: Wagner-hangverseny. 
Kattovic. 8.30: Esti hangverseny.
Künlgsbcrg. 7.30: Wagner „Lohengrin" ope

rája.
Langenberg. 9: Hans Pfitzncr-est.
Milano. 20.30: Egy operett közvetítése.
München. 19.35: G. Halewy „A zsidónő**  c, 

operájának közvetítése.
Nápoly. 9: Massenett „Werlher**  c. operája. 
Prága. 19.05: Szórakoztató hangverseny. 20: 

Rádió-kabaré.
Róma. 20.45: Könnyű zene.
Stuttgart. 20: Szimfonikus hangverseny. 21.301 

Közvetítés Heidelbergből. Diákdalok. Emst. H. 
Seyffahrt hangversenye.

Wien. 16: Délutáni hangverseny 18.40: Ifjú
sági előadás. 19: Képek Bécs régi színházvilá
gából. 20.05: Franz Schreker-hangverseny. Kép- 
táviratozás.
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ke-

Meglepetést 
tartogatunk Önnek I
A Nemzetközi Áru minta vásár

idején a vásár látogatói a

kapnak!

A Műcsarnokban levő

Tungsram kiállítás
termében 

átveheti azoknak a budapesti cégek
nek a névsorát, melyeknél a ked
vezményes árű csövek beszerezhetők.

= A bécsi ünnepi heteket Is közvetíti ■ rádió. 
Az idei bécsi Festurochekon főleg Johann 
St ráüss müvei kerülnek előadásra, de a bécsi 
Stúdió adja azokat a zeneszámokat is, amelye
ket az ünnepi felvonulásokhoz a négy legki
válóbb bécsi zeneszerző: Erich Wolfgang 
Korngold, Egon Welles, Julius Bittnet és Ernst 
Ércnek, a Húzd rá Johnny szerzője komponál-
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legújabb mintáit mutatjuk be és sok ezer minta

kártyát osztunk szét az Árumintavásáron.

Vásároljon egy ruhára valót a legjobban tetsző 

mintából (minden textil- és divatkereskedőnél kap

ható) és vegyen részt a

vázai oi*.

közt saluto romano-val sietett a MÁV 57-es 
számú termeskocsija elé.

— Excellenza — fordult ekkor munkatársunk 
az olasz külügyi államtitkárhoz — talán ke
gyeskednék búcsúzóul néhány szót a magyar 
sajtónak is mondanif

— Igazán sajnálom, — válaszolta moso
lyogva — de már hosszabb nyilatkozatra nem 
igen van időm. Csak azt Írja meg, hogy

felejthetetlen impressziókkal térek haza 
Olaszországba é,s mindent nagyon, nagyon 

köszönök.
A rendőrzenekar ekkor rázendített az olasz 

királyhimnuszra, amely után a Giovinezza kö
vetkezett. Aztán Grandi, Grandiné és a kísére
tük beszálltak a termeskocsiba.

Az utolsó pillanatban érkezett meg Walkó 
Lajos külügyminiszter, aki már benn a 
kocsiban búcsúzott cl illusztris vendégünk

től.
Aztán a vonat megindult. A zenekar rázendített 
a Iiákóczi-indulóra. Ismét éljenzés, evvivázás, 
zsebkendőlobogtatás. A trieszti gyors kiröhö
gött a pályaudvarról.

Grandi államtitkárnak egyébként is a vasár
nap mozgalmas napja volt. Már kora délelőtt 
a Dunapalotában lévő apparlementjában két 
deputáció kereste fel: a TESz és a Dunántúli 
Mezőgazdasági Kamara küldöttségei. Délelőtt 
tizenegy órakor pedig a budapesti olasz fascio 
szükkörii, de meleg ünnepségén vett részt. Ez
után autón a miniszterelnöki palotába sietett, 
ahol körülbelül

egy óra hosszat tartó buc.subcszélgctést 
folytatott Belliién István gróf miniszter

elnökkel.
Útközben átment az autó a Szabadság-téren, 
ahol megmagyaráztatta magának az ott felál
lított szobrok jelentőségét. Délután két órakor 
dezsőné volt tiszteletére az olasz követnél, 
amely ulán kiment a lóversenyre, ahol a kor-

TŰZ UOLT
üzletünkben

Raktárunkat a tűz után te sen 
tel akarjuk frissíteni s w.ért

a tuzbóf megmentett 
elismerten legelső minőségű

héttőtől,
május 6-tól kezdve egész kivételesen

leszállított firon árusítjuk
Köztük a híres „Chasalla", „Truefit", 

„Duna“ stb. gyártmányokat

SZÉKELY ÉS TfiStSU
muzEum kohut z.

mányzó meghívása folytán a kormányzói pá
holyban foglalt helyet. A páholyban a kor
mányzó é.s felesége üdvözölték. Grandi meg
nézte a második, a harmadik és a negyedik 
futamot, majd visszatért a Dunapalolába, ahol 
gyorsan átöltözött. Aztán kisielett a Déiivasut 
pályaudvarára, ahonnan a félliét órás trieszti 
gyorssal utazott el.

GOLDBERGER SÁM F. ÉS FIAI R.-T. Nemes Zoltán maradt ez évben is
Utászfőhadnagy és mérnök 

rendkiulii súlyos kardpérbaia 
a Ulesseiényijlluöclubhan 

n negyedik összecsapás után Huszár főhadnagy 
életveszélyesen megsebesült

Magyarország gyorsiróbajnoka
A gyorsíróverseny eredményei

'Az előkelő pesti társaságokban napok óta 
bokát beszélgetnek arról a súlyos, lovagias 
eljárással végződött incidensről, melynek 
két szereplője: Huszár Gyula huszárfőhad
nagy és Schuller Jenő építészmérnök, akik 
az afférból kifolyólag a Wesselényi Vivó- 
'klabban rendkívül súlyos kimenetelű kard
párbajt vívtak egymással.

Néhány nappal ezelőtt Huszár Gyula fő
hadnagy egy hölgyismerösével az egyik 
előkelő fővárosi klub éttermében szórako
zott. A mellettük lévő asztalnál Schuller 
'Jenő mérnök foglalt helyet. A késő éjszakai 
órákban a főhadnagy társaságában ülő 
hölgy tévedésből átszólt a mérnökhöz és 
emiatt Huszár Gyula főhadnagy kérdőre 
P'jnta Schuller Jenőt. Ebből kifolyólag

szóváltás keletkezett a mérnök és a fő
hadnagy között, 

névjegyet cseréltek és másnap a segédek: 
Huszár Gyula főhadnagy részéről Nicora

Raduszd utászfőhadnagy és dr. Sugár László, 
Schuller Jenő mérnök részéről pedig dr. 
Flaxmayer József fővárosi fogalmazó és 
Hámos Gyula százados összeültek és rend
kívül szigorú feltételű, bandázsnélküli, lo
vassági kardpárbajban állapodtak meg.

A felek a párbaj során négyszer csaptak 
össze és a negyedik menetnél Schuller mér
nök egy ügyesen kiparirozott tercvágás után

a nehéz lovassági karddal Huszár fő
hadnagyot az arcán súlyosan megsebe

sítette.
A segédek nyomban megálljt vezényeltek 
és a jelenlévő párbajorvos megállapította, 
hogy a főhadnagy szemöldökétől az orrán 
keresztül egészen a balarcáig egy rendkívül 

súlyos, mély vágást szenvedett. Nyomban 
első segélyben részesítették Huszár Gyulát, 
akit sérülésének súlyos voltára tekintettel 
az egyik katonai kórházba szállították. A 
felek a párbaj után sem békültek ki.

Szombaton és vasárnap tartotta meg a Ma
gyar Gyorsírók Országos Szövetsége a Keres
kedelmi Akadémián országos évvégi versenyéi, 
amely példátlanul nagy érdeklődés mellett 
folyt le. A versenyen ezerháromszáz jelentkező 
vett részt. Különösen feltűnő volt a vidéki vá
rosok, Szeged, Makó, Békés. Kaposvár, Győr 
és Nyíregyháza tanuló ifjúságának nagy érdek
lődése és sikeres szereplése. De egyszerű mun
kások is jelentkeztek a verseny résztvevői kö
zött, akik rádión át tanulták meg az egységes 
gyorsírást.

Szombaton délután tartották meg a négy
százfokos versenyt, amelyen

Magyarország gyorsíró bajnokának elméért 
folyt a küzdelem. Ezen a fokon nyolc reszt 

> vevő jelentkezett és a gyorsíró bajnok — ez
úttal hetedszer — ismét Nemes Zoltán parla
menti gyorsíró lett, aki nagyhiba nélkül csi
nálta

és Nősz Gyula dr. parlamenti gyorsírók érték 
el a legjobb eredményt.

A 350 fokos versenyen Fodor Antal, a makói 
reálgimnázium VII. osztályos tanulója nyerte 
az első dijat. A 300 fokos verseny győztese Ve
zér István, a budapesti református gimnázium 
VI. osztályú növendéke. A 200 fokos versenyen 
Kovács Gábor, a békési református reálgimná
zium Vili, osztályos tanulója, teljesen hibátlan 
dolgozattal nyerte az első dijat. A 150 fokos 
versenyen hat hibátlan dolgozatot adtak be. 
Ezen a fokon 81!) versenyző jelentkezett.

A Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége 
vasárnnp délután dhziilés

keretében hirdette ki a verseny eredményét és 
a diszülést Traegcr Ernő dr., a gyorsiróiigvek 
kormánybiztosa nyitotta meg, ünnepelte V, ár 
Bélát, a magyar gyorsírók nesztorát hclvcnc-

meg dolgozatát. Utána Szikossy Ferenc |dik születésnapja alkalmából.

Női pántosés félcipők
csinos kivitelben.......................... .

Felejthetetlen benyomásokkal 
térek haza Olaszországba, 

— mondotta Grandi olasz külügyi állam
titkár a Hétfői Napló munkatársának

Férfi fél és fűzős cipők
kedvelt formákban ............................

Női divatszínű pántos 
és lakkcipők Ízléses modelek 

Férfi barna félcipők 
1 divatos kivitelben............................

ÍJ25?
22-p

24'50P

Grandi vasárnap délután a trieszti gyorssal utazott el Budapestről
Dino Grandi, az olasz külügyi államtitkár, 

akinek budapesti. látogatása nem csak magyar 
szempontból, hanem általános európai politikai 
vonatkozásában is nagy jelentőségű esemény 
volt, négy napos itt tartózkodása után 

vasárnap délután félhét órakor elutazott 
Budapestről.

A Déiivasut pályaudvara ez alkalommal is szí
nes zászlódiszben várta a magyar főváros il
lusztris vendégét. A pályaudvaron a magynr 
hivatalos körök és a magyar társadalmi szer
vezetek számos képviselője jelent meg. Horthy 
Miklós kormányzót Scholtz Andor folyamőr 
kapitány, a kormányzó uj szárnysegédje képvi-

Párisién Grill

selte. A miniszterelnök nevében bárczihdzi 
Bárczy István államtitkár, a külügyminiszter 
képviseletében gróf Csáky István, a külügyi 
sajtóosztály helyettes vezetője jött ki. Nagy 
számban jelentek meg a Társadalmi Egyesüle
tek Szövetségének képviselői. Ott volt Samar- 
jay Lajos államtitkár, a MÁV elnökigazgatója, 
Bessenyey György követség! titkár, az olasz kö
vetség személyzete, Failoni maestro és még 
sokan mások. A bejáratnál és a perronon disz- 
ruhás rendőrök álltak sorfalat.

Amint az olasz külügyi államtitkár a pálya
udvarra lépett,

az összcsereglctt közönség nagy éljenzés
ben és evvlvázásban tört ki.

Grandi mosolyogva köszönte meg a meleg ová
ciót és az ugyanekkor bevonuló Sasok sorfala

t • ' 'Íiíá
Br*'  
Bfc-.

VI., PAULAY EDE UTCA 85.
Telefon- 088-09,

Kapható gyógyszertárakban éa drogériá bán. — Főraktár
SZIKI nÚKUS GTÚGYSZERlM, RáUczl-ai 19

FELTORÉSES
behozza egy

Szent Rókus 
Itksésfllrdő 
KlegeaM. ha egy 
.TŐkaníl Rókw-I& 
•ót felold egy lavór 
meleg líbvizben éa 
Áztat,a lábalt vagy 
10 percig. Ezen l<l<J 
múlva • Irtbnl való, 
tággal uJJáatUle,nek,

Gyermekcipők i
Barna puntos.7 r.ii.bb 

Drapp pántos_ _ ;_ _ _ 8'’°hx»

Lakk pántos_ _ _ _ _ _ _ 10 %b

Fiú és leány fűzős
1 félcipők barna színben

L Budapesten i
K VII., Rákóczi út 14
■ VI., Király ucca 30
■ ,,,» Török ucca 2

Fióküzlet minden nagyobb 
vidéki városban

«K".so13 feljebb

L
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Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Változóan felhős. enyhe idő 
várható, esetleg helyi zivatarokkal. fyjcl 
derült idő valószínű, erősebb lehűléssel.

,— Budapestre érkezett a lipcsei polgár
mester., A lipcsei polgármester, dr. Ilothc 
vasárnap reggel a Keleti pályaudvaron 
Budapestre érkezett. Fogadásán megjelent 
Tóvárosi Fischer Emil kormányfőtanácsos, 
a Budapesti Nemzetközi Vásár ügyvezető 
elnöke, Néinethy Károly tanácsi főjegyző 
és Zilnhy Dezső a Székesfővárosi Idegen 
forgalmi Hivatal igazgatója. Délelőtt II 
órakor Ripka Ferenc dr. főpolgármester 
jelent meg német kollegájának szállásán, 
ahol félóra hosszat tartózkodott. Rőtbe dr. 
hétfőn tekinti meg a budapesti vásárt, ked
den látogatásokat tesz - s a sáros nevezetes 
ségeil nézi meg, majd néhány községi intéz
ményt tanulmányoz és szerdán reggel haza 
utazik. Bőibe dr. polgármestert budapesti 
tartózkodása alatt Zilahv Dezső kiséri.

Svéd újságírók Budapesten. Svédország 
négy legnagyobb napilapjának főszerkesz
tője: dr Sőderlijelm. Ilarald Hansen. dr. 
Norrbach és Axel lledman Budapestre érke 
zott \ svéd szerkesztők néhány napot tol 
lenek tanulmányozás céljából Magyarorszá
gom Szombaton este a külügyminisztérium 
vendégei voltak, vasárnap délelőtt a Lafon- 
tuine-Társaság svéd-finn irodalmi és művé
szeti matinéján jelentek meg, amelynek 
hallgatósága sorában olt volt Horthy Miklós 
kormányzó és felesége is. A mii vészi pro
gram rián Svédország természeti szépségei 
ről készült filmet vetítettek le, amelyet a 
svéd szerkesztők hozlak magukkal.

— Megalakult az t'jságiró Egyesűle' debre
ceni csoportja. Vasárnap délben a Magyaror
szági Vfsáylró Egyesület debreceni csoportjé 
m.k m.^.'.il.iI.ii iia Morl.tis Miksa elnök, Szir 
mull István főtitkár és Vali kovszky Károly ve
zetésével Imsz fővárosi hirhipiró érkezett Deb
recenbe. A budapesti újságírókat a pályaudva
ron (íi/úro.1 Ferenc kulturtanác.snok fogadta. 
A városházán megtartott közgyűlésen Thán 
Gyula főszerkesztő üdvözölte a vendégeket a 
debreceni újságírók, dr. Vásáry István polgár
mester pedig a város nevében Az ünnepélyes 
közgyűlés titán nz Angol királyné különtermé
ben nagyszabású bankett volt, amelyen Zsíros 
Árpád altábornagy, Kőbőr Tamás főszerkesztő, 
Kováéit Andor egyetemi tanár is felszólaltak

Szerdán újabb tárgyalás lenz a Rákosi 
Jenő szobor elhelyezése ügyében. Búzát h 
János alpolgármester május 8-án, szerdán 
délre ülésre hívta össze a Rákosi JenŐ-szo- 
borbizoltság művészeti albizottságát, hogy ;• 
szobor elhelyezése ügyében végre döntés tör
ténjen.

— Négy ember halála cg.v vasúti katasztró
fánál. A l-'rankfurt és Oberroden közölti vo
nalon egy szerelvény nélkül haladó loko
motív elütött egy útkereszteződésnél egy 
személyautót, amelyben hét ember ült. A/. 
autó utasai közül négyen meghaltak, a többi 
Bárom pedig súlyosan megsebesült.

Megalakult az Országos Közegészség! 
Egyesület női osztálya. Ma délelőtt ünnepé
lyes külsőségek közöli alakították meg a dr. 
Gerlóczy Zsigmond egyetemi tanár, főrendi
hó:! tag elnöklete alatt működő Országos 
K<"> zegész .légügyi Egyesület hölgyosztályát. 
amely a háború kitörése óla nem működött. 
Az uj clnöknő gróf Teleki Istvánné lelt, mig 
az előkészítő' bizottság tagjainak Ripka Fe
rencnél, dr. Gerlóczy Zsigmond nél, dr. 
Kricsfalusy Miklós államtitkár, dr. Hajós 
Lajos egyetemi tanár nejét és a fővárosi 
hölgy-társadalom számos előkelő tagját vá 
laszlották meg. A mai ülésen még dr 
Schmidtléhner Károly egyetemi magántanár 
tartott nagyon érdekes szabadclőadásl .1 nő 
higiéniája elmen.

— A Knlhnllkus Leányok Országos Szövetsé
gének dlszgylllésc. A Kntholikus Leányok Or 
szágos Szövetsége vasárnap délelőtt féltizenegy 
ómkor tartotta meg a pesti Vigadóban nz ifjú
sági diszgyiilésél, amelyen megjelent Magddlna 
királyi hercegnő is. Mészáros János érseki hely
tartó megnyitó beszéde után Csapódj Hedvig 
országos ifjúsági elnök lendületes beszédében 
fejtegette a Antal leány családi helyzetét, Utána 
Csduzdr Ella szavalt, majd Maáct Magda a ke 
nyérkercsö leányok kérdésével foglalkozott 
Molnár Anna játszott el néliánv hárfnszólól, 
árulón Stadler Fridit, a KI.OSz igazgatója fej 
telte ki a szövetség programját.

— A szombathelyi dalosok Rómában. Róma 
alkormányzója fogadta n Cnpitoliumon a Szom
bathelyi MÁV Haladás Dalkör énekeseit, aki
ket Róma város nevében szívélyesen üdvözölt. 
A magynr vasutasok köszönetét' mondottak a 
fogadtatásért. mnjd a Giovinezzal elénekelték

— Öngyilkos kereskedő. Ma délelőtt a Rókus 
kórházban kétnapi haláltusa után meghalt 
Nágel Lajos hatvanötéves magánzó, volt textil 
kereskedő, akit három nappal ezelőtt szállítot
tak súlyos veronálmérgeréssel n kórháziul.

— A Blockncr hirdet Alrmla uj helyiségei. 
Az általánosan Ismert Blockner J. hirdető iro
da központi irodáját Budapest, IV., Városház- 
utca 10. szám alá helyezte ót. A nagy és kiter
jedt ügyfél körrel működő cég költözködése 
csak kellemes alkalom arra, hogv tágas és 
modern felszerelésű helyiségében eddiginél 
még hntványozollabb lm r lék ben állhnsson a 
közönség rendelkezésére A cég uj telefon szá
ma: Automata 889 -14

— Elmarad n volt budapesti házlczred tiszt
iéinek bajtársi Ikssz.ejih dele. \ volt 32 cs cs 
és kir gyalogezred tényleges és tartalékos 
tisztikarának május S ám. szerdám tervezett 
bajtársi vacsoráját bizonytalan időre elhalasz

uhumi

Csortos a Raspatiii ma esti 
előadása közben rosszul 
lett és elmaradt a Raspu 

tan zárójelenete
Csortos 
merte

Gyula erős szívdobogása miatt nem 
megkockáztatni a Itasputin heves 
zárójelenetének el játszását

Csortos (iyula azonban az elhangzott 
végszóra nem lépett ki a színpadra, mire 
az ügyelő jelzésére Icengedték a füg

gönyt 
és a szinház egyik tagja a közönség elnézé
sét kérte azért, hogy a Raspulin drámája ma 
este befezetlen marad. A nézőközönség 
részvéttel értesült Csortos Gyula rosszul- 
léléröl.

Az este folyamán érdeklődtünk Csortos 
Gyula állapota iránt, akit erős szívdobogás 
vett elő és aki emiatt nem merte megkoc
káztatni a nagy izgalommal járó záró jelenet 
eljátszását. Csortos Gyula állapota az esti 
órákban javult.

Ma este zsúfolt nézőtér elölt játszotta a 
Magyar Színház a Raspulin cimü drámái. Az 
előadás három felvonáson keresztül a leg
nagyobb rendben folyt le és a közönség 
semmit nem vett észre abból, hogy

Csortos indiszpozicióval küzd.

A harmadik felvonás zárójelenet, amely Ju- 
supov herceg palotájában játszódik le, 
azonban befejezetlen maradt.

Dénes György é.s Borai szerepük szerint 
elmondották a színpadon szerepeiket és vár
ták Csorlos-Rasputint, akinek a harmadik 
felvonás zárójclenelrhen meg kell halnia. Ez 
a dráma legizgaln.asubb része.

Petschauer Attila győzött a debreceni 
Békessy Béla-emlékversenyen

Az idei Békessy Béla emlékverseny döntője' 
az eddigieket is felülmúló érdeklődés és siker 
jegyében folyt le Debrecenben a Bika-szálló 
dísztermében nagyszámú előkelő közönség je
lenlétében. A tizes döntő küzdelmei vasárnap 
délután vették kezdetüket.

A győzelmet erős küzdelem után, de mind
végig vezetve a favorit Petschauer szerezte 

aki csupán egyetlen vereséget szenvedett. A 2. 
helyre ádáz küzdelem után jobb lussaránvával 
Petschauer egyetlen legyőzője kerüli, meg
előzve ugy az ugyanannyi győzelmet szerzett

— Éles bírálat a Társadalombiztosítóról a 
demokraták vasárnapi gyűlésén A Nemzeti De
mokrata Párt vasárnap a Társadalombiztosító 
Intézet válaszlásának napirendjével gyűlés', lat 
tolt a légi képviselőhúzban. Bródy Ernő, Fá
bián Béla és (iái Jenő országgyűlési képviselők, 
Bródy Ernőné, Zala Zsigmond és a többi fel
szólalók élesen bírálták az intézményt és szó- 
bahozták a járulékfizetésekkel kapcsolatos tö
meges végrehajtásokat.

— Felakasztotta magát egy öreg henlcsmes- 
ter. Az islván-ut 33. számú ház egyik pince- 
helyiségében ma reggel felakasztva holtan ta
lálták Hering Tivadar 65 éves hentesmestert.

— Lelkészbeiktatás. Nagykőrösről jelentik, 
hogy Ravasz László dunamelléki református 
püspök közreműködésével, vasárnap történt 
meg Gödc Lajos, eddigi püspöki másodlelkész 
beiktatása, az ország egyik legtekintélyesebb 
kálvinista gyülekezetének, a nagvkőrösinek lel- 
Részi állásúba.

Azonnal beümtozhetö
4 sictfí, fíl'cs vlfa lkás

központi fűléssel nvAion is mcleuviz 
lássál a Városliget legszebb pontján, 
királyné út 1. és Hermina út sarká 

épült villában.

HSA l» Ó !!
A házban külön aulogaragel Értekezni 

hciyszinen.

— Súlyos kúrámból a gödöllői ország
úton. Szombaton éjszaka 12 óra tájban is
mét súlyos kimenetelű összeütközés történt 
a Kerepesi ül végén a gödöllői országúton, 
ahol egv automobil nekiment egy paraszt
szekérnek, amelynek kocsisa lezuhant az 
úttestre és élet veszélyes sérüléseket szenve
deti. Kapitány János 44 éves földműves ha
ladt a szekerével a hármas kilomélcrjelzö 
közelében Gödöllő felé, amikor egy mögötte 
jövő automobil, amelyet Párt István solTőr 
vezetett, teljes erővel nekirohant a kivilági 
tntlan szekérnek. .1 kocsi összetört, a földre- 
zuhanó földműves életveszélyes sérüléseket 
szenvedett, ugy, hogy a segítségül hivott 
mentők eszméletlen állapotban vitték be a 
Kun-utcai kórházba. A rendőrség nyomo
zást megindította.

— 2X'J - 4. Meister szappant vágy!
— Megnyitották a miskolci lindlniuzcumot. 

Miskolcról jelentik: Ma nyitották meg a volt 
10-es honvédek ezrednapja alkalmából a Bor
sod Miskolci Múzeumban elhelyezett 10-es hon
véd hadimuzeumot. Reggel 9 órakor gyülekez
tek az ezred volt tagjai az Erzsébet téren és 
ahonnan zórl sorokban vonultak ki a Rudolf 
laktanyába tábori misére.

— Az Első Magyar Általános Biztosító Tar 
saság május hó 4-én tartotta 1029. évi rendes 
közgyűlését, amely az 1928. évi nyereséget 
207.652 88 pengőben, nz osztalékot pedig 15

Rádyl é.s Szelényit.
A végső helyezési sorrend:
1. Petschauer (NVC) 8 győzelem.
2. Pillér (MAC) fi győzelem 25—41
3. Rády (MAC.) fi győzelem 31—37
4. Szelényi (BBTE) 6 győz. 34—48

tussarány. 
tussarány 
tussarány.

5. Idrányi (Békessy VC) 5 győz. 33—35 tussar.
6. Dr. Dorog (RÁC) 5 győz. 36—35 tussarány.
7. Dr. Tóth (MAC) 4 győzelem.
8. Hangba (MAC.) 2 győzelem.
0. Hámory (LASE) 2 győzelem.

10. Kabos (VÁC) 1 győzelem.

— Átkelési hajójáról létesítése a Budai Lánc
hídfő é.s Vigadó-tér között. A Magyar Királyi 
Folyam- és Tengerhajózási Rt. igazgatósága 
köziiirré teszi, hogy folyó évi május hó G-álól 
kezdve Budai Lánchídfő 4s Vigadó-tér közölt 
átkelési hajójáratokat indít s ezen járatokban 
a gőzös 7 órától 21 óráig 15 percenként köz-

ELEGÁNS FÉRFIÖLTÖNYT
készít rendelésre mérték szerint saját műhelyé
ben 70, 80 és 90 pengőért László Sándor férfi 
szabómester. Rákóczi-ut 50 Ezen rendkívül le- 
leszállitolt olcsó ár oka, hogy a cég az előre
haladt idénv miatt nagy szövetkészlelét csök
kenteni kívánja és régi, kipróbált munkásait 
foglalkoztatni óhajtja Saját rdekében keresse 
fel ezen évtizedek óta fennálló közismert cé
get Vidékre mintákat bérmenfve küld.

— Herczeg Ferenc és Eckhardt Tibor a 
Dcmkc szegedi közgyűlésén.Szegedről jelentik: 
A Déhnngyarországi Közművelődési Egyesület 
vasárnap délelőtt tartotta meg közgyűlését, 
amelyen résztvett Herczeg Ferenc és Eckhardt 
Tibor is, nki revíziós előadást tartott. Herczeg 
Ferenc nagyobb beszédben méltatta a Dmkc 
munkásságát és kijelentette, hogy a múltban 
nagy eredményeket mulatott fel az egyesület n 
délvidéki svábság magynr érzelmeinek istápo
lójában. Eckhardt Tibor a revíziós törekvések 
sikerének titkáról beszélt előadásában.

Megáísás gánzutstcsönnet
BrPltÍPld Bzűc,l VAc’-atca 21. Automata 887-2 7 Ránk
VI VlliülU ösRzpkr.tlctósttnk Alt-il, kamat Összkö ttaégge

100 P utón ' 3.50 negyedévre.

— A légiforgaloin nyári menetrendje, május 
l én lép élellx». A gépek a mátyásföldi repülő
térről fi óra 15 porckor indulnak és csatlako
zással bírnak Európa valamennyi állomása felé. 
Minthogy némely külföldi társaság vonalán a 
nyári menetrend csak május 21-én lép életbe, 
így a londoni 15 órás, stockholmi 13 órás, am
sterdami 12 órás csatlakozás csak ezidőpont- 
ban valósul meg. Ez állomásokon kívül Páris 
12, Róma 10, Velence 6, Boriin 5% óra alatt 
érhető cl Budapestről. A nyári menetrenddel 
egyidejűleg kerülnek forgalomba a Magyar Lé
giforgalmi Rt. uj nagy gépei is, melyek oly 
gyorsak, hogy n Budapest bécsi-ut másfél órára 
volt csökkenthető. Az árumintavúsár idejére a 
társaság körrepüléseket rendez a vásár és a 
uáros egyéb részei felett, melyek propaganda 
jellegére való tekintettel a társaság igen mér
sékelt dijakat (személyenként 10 pengőt) álla
pitolt meg. Előjegyezni lehet a Váci-utca 1. sz. 
alatti LégiulnzáSi irodában. Telefon: 808—88.

— Letartóztattak egy zsaroló textilügynököt. 
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon zsarolás- 
és életveszélyes fenyegetés büntette miatt elő
zetes letarlózttnásba helyezték Buzási László 
33 éves texliliigynököt, egy E^zsébet-téri textil
cég alkalmazottját, aki pénzt akart kizsarolni 
fönöknőjélől, Stern Miklósnétól A feljelentés 
szerint Buzási Lász'é azzal fenyegette meg fő-, 
nöknőjét, hogv revolverrel agyonlövi, ha nem 
adja oda a kívánt összeget A letartóztatott 
ügynököt vasárnap délután átkisérték az

FONTOS AVÉDJEGí!

FONTOS A VÉDJEGY.!

A sportrovat eleje n 12-ik oldalon.

) Cipót
efőnejeit saját ItifFüíSiinfáibőt 

már ismnri.

Bitskey Aladár rekord 
formában

A közgazdászok főiskolai 
uszóversenye

A Főiskolai Sportszövetség megbízásából va
sárnap délután az. EKAC főiskolai uszóver- 
senyt rendezett a Rudas-uszodában. A jól sike
rült versenynek magasan

kiemelkedő eseménye Bitskey Aladárnak, 
a kitűnő egri hátuszóbajnoknak 1 p 15.8 
mp-es szenzációs Ideje a 100 m hátuszás- 

ban.

Eredmények:

100 m mellúszás: 1. Répa (MAFC) 1 p 25.8 
mp. 2. Szabó (KEAC) 1 p 26.fi mp. — 10 m 
hölgy mellúszás: 1. Rogyó Gabriella (BEAC) 
42 mp. 2. Hámory Gabriella (BEAC) 44 mp. — 
100 m gyorsitszás: 1. Flór (KEAC) 1 p 08 mp. 
2. Siposs (MAFC) 1 p 13 mp. — 40 m hölgy 
gyorsuszás: 1. Gombos Erzsi (BEAC) 34.8 mp. 
2. Bogyó Gabriella (BEAC) 38.1 mp. — 100 m 
hátuszás: 1. Bitskey Aladár (LASE) 1 p 15.8 
mp. 2. Wcisz (TFSC) 1 p 19 mp. — 400 m 
gyorsuszás: 1. Bitskey (LASE) 5 p 56.2 mp. 2 
Kuszka (LASE) 6 p 44.2 mp. — Jg^40 m vegyes 
staféta: 1. KEAC 1 p 25.5 mp. 2. MAFC 1 p 
25.fi mp.

X A Boeskay legyőzte n keleti amatőrválo
gatottakat. Debrecenből jelentik: Vasárnap dél
után zajlott le Debrecenben a Boeskay—Kelet 
amatőr mérkőzés. Eredmény: 7:1 (2:1). A Bocs- 
kay gyönyörű csatárjátékot produkált, főleg 
Vincze jobbösszekötő játékától volt n nagy
számú közönség elragadtatva. Az amatőrcsapat 
ritkán jutott szóhoz. A Boeskay csapatából erő
sen hiányzott Mnrkos, aki a válogatottban ját
szott. A helyette, játszó Szőke nem mulatott jó 
formát. Az első félidőben a Boeskay inkább 
lanyha mezőnyjátékot produkált, de n második
ban erősebb iramot vettek és úgyszólván le
hengerelték az amatőröket.

X Uj országos rekorddal győzött az MTK a 
vasárnapi kerékpáros nagystafétán. A Jóbarát 
K. K. rendezésében hatodszor került tegnap le- 
bonj’olitásra a 4X50 km-es országúti staféta
verseny a gödöllői országút 6—fifi—6 km-es 
terepszakaszán, 184 versenyzővel 46 csapatot 
óllilvn starthoz. A csapatok kitűnő formája 
aránylag könnyen bírta le a sáros és hepe
hupás terep nehézségeit. Az elkeseredetten 
küzdő riválisok kitűnő, az országos rekordon 
belüli idejükkel sem tudták megakadályozni az 
utolsó két évben a dijat védő MTK győzelmét.

Eredmények;
1. MTK (Schmidl, Pelvássy, Szenes, ifj. Lo- 

vass) fi 6. 12 p 58 mp. Országos rekord!! (Régi 
rekord: fi ó. 19 p. 55 mp.) 2. UTE I. 6 ó. 12 p. 
69 mp. 3. Postás KK I 0 ó. 13 p. 4. UTE II. 
fi ó. 13 p 01 mp. 5. Turul KK II. 6 ó. 13 p. 02 
mp. 6. Diadal. 7. Törekvés. 8. Turul IV. 9 
Postás II. 10. Turul I.

X A birkózó-csapatbajnokság vnsárnapl 
utolsóelőtti fordulójában az UTE 12:14 arány
ban győzöl! az MTE ellen inig a MAC a Test
vériséget győzte le 18 5 arányban.

X Az elmúlt vasárnap nemzetközi tcnnlsz- 
eseménycl. Dánét francia Davis Cup játékos 
Bécsben a WAC-pályán a cseh Rolirertől 7:1, 
6:1 arányban vereséget szonvcdelt.

A Davis Cup-mérkŐzésck során lapunk’ zár
takor Egyiptom—Finnország 2M. Dánia—Chilo 
3:0 arányban áll a kűzde’em.

Or.KftJDACSYw.Hprvoa
GMHEZBWRESnaRSBBMHI rendel 10-4 és 7-8-la 
Vili- Jözael-kUrut B> az. (érti- éa női betagaknaíi

— Vér Györgyi Rácsok mögött. Érdekes 
könyvvel jelentkezik cg > fiatal újságíró, nki 
sajtövélsógért harminc napol töltött a Marké- 
utcai fogház rácsa’ mögött. Egyéni színekkel, 
eredeti meglátásokkal, a lírai érzések közvei- 
lenségével festi meg a magánzárka lakójának 
csöndes éleiét A magánzó rkába csak a ráció
kon túlról jutnak el a távoli élet eseményei, 
amelyek izgatóan érdekes képet hagynak Vér 
György egyéni meglátásában. A jó riport és a 
költői megírás jellemzi ez*  a könyvet, amely 
ígéretet i« jelent Vér pályáján.
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merénylet calles, 
Mexikó volt elnöke ellen

Berlin, május 5.
A mexikói Nogalesbffl i'-rkezd jelentések szerint Calles, Mexikó volt elnöke ellen, 

aki most a kornnínvhailseres parancsnoka, merényletet kíséreltek meg. Calles elnök 
Hermoslllóban tartózkodott, ahol tiszteletére togadáat rendezlek. A meghívott vendé
gek között volt Sonora illám volt kormányzójának a fia Is, aki Calleshez lépett és ki
tárta karjait," mintha meg akarná ölelni a volt elnököt. A Jelenlevők azonban e pilla
natban észrevették, hogy a fiatalember kést tart a kezében. Calles egyik tisztje letegy- 
verczle a merénylőt. Ezután az ünnepi vacsora zavartalanul folyt tovább.

Israel párisi bankárt rendelték ki a magyar 
kormány kárának összegszerű megállapí

tására a kötvényhamisitási ügyben
Most kapta meg dr. C.sathó Ferenc ügy

véd, fílumenstein József magyar védője a 
párisi törvényszéknek a Blumenstein-ügybcn 
hozott Ítéletét. Az Ítélet és indokolása ötuen 
gépírásos oldalra terjed. Eddig ismeretlen 
volt a rendelkező részből a bíróságnak a 
kártérítés kérdésében hozott határozata.

Eszerint a francia bíróság elutasította a 
magyar kincstárt a felmentett Goldi, Haas. 
fíodal és fíizzi Nicolóval szemben kártérí
tési követelésével. A Blumenstein-csoportra 
vonatkozóan tudomásul vette a bíróság, 
hogy a magyar kormány eláll a kártérítési 
igényétől. De Falois György és Tovbini Si
mon kártérítési kötelezettségét azonban bi
zonyos mértékben megállapította és Win- 
tért, lyonayt, Jakobovics Gyulát, Verő Sán
dort, Verő Andrást, Goldovszkyt, Ilumbert,

"Sí .........
Onkezével megfojtotta magát

Oláh Kálmán tanár a Rínger-szanatóriumban
Vasárnap reggel 9 órakor nagy riadalom 

támadt a Lenke-uti fiinger-szanatóriumban, 
amelynek elmeosztályán az egyik külön- 
szobában holtan találták a szanatórium 
egyik ápoltját, Oláh Kálmán 30 éves sorok
sári polgári iskolai tanárt. Oláh Kálmán 
három nap óta volt a szanatórium betege 
és elmeállapotának megfigyelése és kedély
betegségének gyógyítása végeit tartották az 
intézetben. Reggel 9 órakor, amikor az 
ápolónő benyitott szobájába, a hatalmas 
termetű, valósággal atléta külsejű férfit, 
ágyáról lezuhanva élettelenül találta. Éleszt
getni próbálta, de Oláh Kálmánban nem 
volt már élet. A szanatórium orvosai bc- 
siettek a szobába és megdöbbenve állapí

De La Huplieret, Rizzi Girolandót és Pas
calt

egyetemlegesen kártérítésre kötelezte.
A törvényszék Israel párisi bankárt ren

delte ki szakértőnek a magyar kincstár ká
rának összegszerű megállapítására és ki
mondotta, hogyha a terheltek az Ítélet kel
tétől számított három hónapon belül nem 
produkálják a jóvátételi bizottság határoza
tát, amely elismeri kötvényeikre vagy azok 
egy részére vonatkozóan rekuponálási jogu
kat, a törvényszék ezt úgy tekinti, mintha

a jóvátételi bizottság ezt a jogukat nem 
ismerte volna el.

A szakértő ez esetben a kötvények értéke 
és az eddig beszedett kuponok alapján álla
pítja meg Magyarország kárát.

tották meg. hogy Oláh Kálmán önkezével 
vetett véget életének:

megfojtotta magát.
Az eset az első pillanatban szinte hihe

tetlennek látszott, mert hiszen arra még 
nem volt példa, hogy

valaki önkezével megtudta volna foj
tani magát.

Az orvosi vizsgálat azonban megállapította, 
hogy egész tragikus módon történt az el
mebajos tanár halálának a bekövetkezése. 
Oláh Kálmán reggel félhal órakor ébredt 
fel, csöngetett az ápolónőnek, aki behozta 
a különszobába a reggelit. Oláh Kálmán 
jóétvággyal fogyasztotta el kávéját és az

után újra párnáira dőlt. Az ápolónő magá
ra hagyta a teljesen nyugodtan viselkedő 
beteget, aki nem sokkal később elkövette 
az öngyilkosságot. Két hüvelykujját a gé
géjének szorította és minden erejével meg 
akarta magát fojtani. Orvosi vélemény sze
rint a fulladás ily módon nem következett 
volna be, ha nem történik az a szerencsét
lenség, hogy

az erős nyomás következtében egy gé- 
geporc leszakadt,

a leváló rész elzárta a gégeföt és ennek 
következtében egy-két perc alatt bekövet
kezett a fulladás.

A szanatórium vezetősége azonnal értesí
tette a tragikus esetről a főkapitányságot, 
ahonnan bizottság szállt ki a helyszínre. 
Megállapították, hogy Oláh Kálmán, aki 30 
éves, nőtlen ember, soroksári földbirtokos 
családnak a gyermeke, három hónapig ál
lott ápolás alatt az angyalföldi elmegyógy
intézetben és három nappal ezelőtt vitték 
át onnan hozzátartozói a Ringer-szanató- 
riumba.

A rendőrorvos megállapításai teljesen 
megegyeztek a szanatórium orvosainak az 
öngyilkosságra vonatkozó megállapításaival 
és igy kétségtelen, hogy megtörtént a szinte 
hihetetlen lény: egy életunt ember sajátke
zűi cg megfojtotta magát.

A tragikus sorsú polgári iskolai tanár 
holttestét a rendőrség intézkedésére a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították. 
ahol holttestét majd felboncolják.

Csalt, hogy kifizethesse 
a kártyaadósságát

Az elmúlt hét folyamán egész sereg is
mert fővárosi kereskedő telt feljelentést 
Bíró Jenő 32 éves csákvári kereskedő ellen, 
aki édesatyjának, egy ismert csákvári keres
kedőnek a nevében hitelbe sokezer pengörel 
rugó árul vásárolt össze és a rendelkezé
sére bocsátott árukat

elzálogosította.
fiíró Jenő, aki egy nagybank győri fiókjá
nak volt a tisztviselője, de ettől az állásá
tól körülbelül másfél évvel ezelőtt megvált, 
tiz napja tartózkodik Budapesten és egy, 
szállóban bérelt szobát. Amikor a főkapi
tányságra érkező feljelentések alapján meg
történt előállítása, Bíró Jenő a rendőrségen 
beismerte a csalásokat. Elmondotta, hogy 
hatszáz pengős

becsületbeli kártyaadóssága volt, 
amit nem mert édesatyjának bevallani éa 
azért jött fel Budapestre, hogy ezt az ősz
szeget akármilyen uton-módon előteremtse, 
A hatszáz pengőn felül természetesen meg 
akarta szerezni budapesti tartózkodásának 
költségeit is és ezért vásárolta és zálogosí
totta el nyakra-főre a legkülönbözőbb cé
gek áruit. Biró Jenöt a rendőrség kihallga
tásának befejezése után többrendbeli hitele.*  
zést csalás büntette miatt előzetes letartóz
tatásba helyezte.
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SZÍNHÁZ-mozi
Titkos Ilona és Csortos a Víg
színházban — Somlay Artúr a 

Magyar Színházban SZÍNHÁZI napló

FEKETE TEST, FEHÉR SAPKA
Marion Nixon nagy sportfilmje

HALÁLARÉAA Hermán Götzke főszereplésével 

csütörtöktől a Fórumban

Érdekes sztár átcsoportosítások a színházak 
szezonvégi újdonságaiban

Szombaton a késő esti órákban érdekes 
szerződést kötöttek a Vígszínház irodájá
ban. A Vígszínház ugyanis soronkövelkcző 
újdonságának főszerepére leszerződtette 
TlfkOí Ilonát, aki a szezon elején békés 
körülmények közölt megvált ettől a szín
háztól. Titkos Ilona ugyanis a Testőr pre
mierje ulán visszaaadla a Bölcsődalban reá 
kiosztott szerepét, amelyet később Makay 
Margit kapott meg. Titkos Ilona ekkor a 
legnagyobb diszkrécióval szerződése /elbon
tását kérte a Vígszínháztól és a szinház 
Titkos Ilona kérésének eleget is tett.

A Vígszínház soron következő újdonsága 
Gondéra II tnanquc un hőmmé, „Hiányzik 
egy férfi" cimü vigjáléka, amelyet Párizs
ban prózának játszottak, de a Vígszínház 

zenés vígjátékká dolgoztatott át.
A darabban egy orosz herceglcány férfi 
ruhában sofTőrnek áll be egy rendkívül 
gazdag úrhoz. Az első és a harmadik felvo
násban férfiruhát hord a főszereplő, a má
sodik felvonsában női ruhát. A milliárdos 
a második felvonásban beleszeret a leányba 
és a harmadik felvonásban elveszi feleségül 
n soffőrjét.

A másik érdekes szerződés, amelyet a

SZENZÁCIÓS OPERETT
SZENZÁCIÓS ELŐADÁS 

SZENZÁCIÓS SIKER

8 órás kacagás
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

ARANYPÁVA
A VÁROSI SZÍNHÁZ

SZENZÁCIÓS OPERETTU.IOONSÁGA
Főszereplők:

Zllahy írón, Szokolay Oly, Kátkay Márton, Síró Anna, Lánzló Andor 
Kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap este. Legdrágább hely 6 pengő

Nem cserél gazdát az Uj Szinház
Még négy évig Tordayék kezében van az Uj Szinház

Az egyik vasárnapi napilap beszámolt ar
ról a szenzációsnak látszó híresztelésről, 
amely szerint az Uj Szinház vezetésében új
ból változás állna be. A közlemény szerint 
az l’j Szinház régi tulajdonosai 

visszaváltják az Uj Színház bérletét.
A Hétfői Napló munkatársának ebben 

az ügyben Torday Ottó dr , nz Uj Szinház 
igazgatója n következő nyilatkozatot telte:

— Uporéknak. nz Uj Szinház. régi bérlői 
nek nincs módjukbnn nz Uj Színház bérle
tét felmondani vagy azt saját számukra 
visszaváltani. Nincs módjukban továbbá

arról sem határozni, hogy a következő esz
tendőkben bérbeadják vagy sem az Uj 
Színházat, mert

az Uj Színház bérleti joga még további 
négy esztendőre a ml kezünkben van.

Ennek értelmében már meg is kezdtük a 
színészek szerződtetését és jövö évi darab
jaink vásárlását. Egész sereg magyar és 
külföldi darabot szereztünk meg előadásra, 
amelyektől azt reméljük, hogy ugyanolyan 
sikerrel állják meg a helyüket a jövö sze
zonban mint amilyen sikerrel darabjaink 
ebben a szezonban futottak.

VÍGSZÍNHÁZ

T O p Á Z
Marcel l'agnol világhírű vigjátéka.

Főszereplők: Törzs Jenő, Góth Sándor, Lázár Mária, Gazai Mariska, 
Rajnai Gábor, Mály Gnrö, Makláry Zoltán, Gárdonyi Lajos.

2207 MÉTEK AZ

Asszonyok ostora 
ebből legalább

2000 MÉTEREK SZEREPEL

JOHN G1LBERT. 
akinek lobi), ragyogóbb és nagyobb alakítása sohasem volt.

Néhány napig a
ROYAL APO LLÖ RAX

Vígszínház kötött, a Afo/ndr-ciklussal áll 
összefüggésben. A Molnár-ciklus kővetkező 
darabja ugyanis a Liliom, amelynek cím
szerepével kapcsolatban a szinház először 
Jávor Pált, majd Páger Antal szegedi szí
nészt, később Vértess bajost vette kombi
nációba. Csortosnak Rasputinbeli nagy si
kere azonban újra a kitűnő művész felé te
relte a Vigzinház érdeklődését és

Kikerült Is a színház Igazgatóinak Csór- 
fossal megállapodni,

hogy a Liliom reprizén ismét ő játssza régi 
híres szerepét.

A Magyar Színházban vasárnap osztották 
ki a szinház szezonzáró slágerdarabjának 
szerepeit. A szereposztás azzal a meglepe
téssel szolgált, hogy a

Magyar Szinház HlváUsok cimü újdon
ságának főszerepét Somlay Artúr 

játssza,
aki a Vörös malom-beli ismert afférjével 
vált meg annak idején a Magyar Színháztól. 
Szó van arról is, hogy Somlay Artúr nem
csak ezt az egy szerepet játssza a Magyar 
Színházban, hanem jövö évben mint tag tér 
vissza a szinház kötelékébe.

o Nemzetközi Vásáron a magyar ipar, 
■*  A kereskedelem és mezőgazdaság repre
zentáns termékei kerülnek a vidéki és a 
külföldi közönség elé, addig talán csak egye
dül a Fővárosi Operettszinház az, amely 
magyar szerzők darabjával szolgálja ki a 
pesti idegenforgalmat. A Kikelet-utca 3. 
cimü operett nem is téveszti el hatását, mert 
esténként valóságos roham indul az Operett
szinház pénztára ellen, ugy, hogy Harmath. 
Bródy és Kemény Egon operettjének eljött 
a megérdemelt nagy sikere. A többi színhá
zak mind külföldi darabokat játszanak. A 
Nemzeti Színházban Brachvogel darabja, a 
,.Narciss", a Kamara Színházban Burdet da
rabja, a „Most jelent meg", a Vígszínházban 
Pagnol francia szerző „Topáz”, a Király 
Színházban az angol-amerikai „Diákszerc- 
lem”, az Uj Színházban a francia „Szerelmi 
4. B. C”, a Belvárosi Színházban pedig 
szintén a francia „Libavásár” szerepel a hét 
programján. Az a külföldi és vidéki ember, 
aki Budapesten az árumintavásár mellett 
szórakozni is akar, valóban fejet csóválva 
olvashatja a pesti színházak programján 
szereplő idegen neveket.
j ókai Mór, a legnagyobb magyar mese- 

mondó halálának huszonöt éves évfor
dulója alkalmából a Nemzeti Szinház va
sárnap este felelevenitelte az „Aranyem
bert”. A parádés szereposztás erősségei I'áy 
Szeréna Teréza mamája Ághy Erzsi Noé
mije, Tímár József Kristyán Tódora és 
Abonyi Géza Tímár Mihálya volt.
Xjfig nálunk filmgyártásról vitatkoznak és en- 

* nek érdekében szövetségeket és egyesüle
teket alakítanak, Bécsben és Berlinben magya
rok ragadták kezükbe a filmgyártás irányítását. 
Például a „Was kostet Liebe” cimü bécsi film
nek szinlapján nem kevesebb, mint hét magyar 
nevet látunk, köztük a zseniális Pán Józsefet, 
aki félév alatt négy osztrák-német és egy len
gyel film díszleteit tervezte. Pán most Berlinbe 
utazott, ahová szerződése szólítja.

J ackson görlők a Royal Orfeum májusi mű- 
sorának igazi attrakciói. Jó lenne, ha 

operettszinházaink görlgárdája néhány órát 
venne Jackson mestertől, vagy gárdájának va
lamelyik hölgytagjától. Máskép néznének ki 
akkor a hazai úgynevezett revüelőadások. A 
májusi műsor artista része egy sereg szenzációt 
hoz, igy visszatér a Xénia et Gaubier táncos
pár akik ismételt nagy sikert könyvelhetnek 
el maguknak. Vadnay és Faragó egyfelvoná- 
saiban és magánszámokban a kitűnő Szász Ha, 
az egyre fejlődő Sugár Flóri, Horváth Bőske, 
Sárossy, Bellák és Rolkó kapnak sok tapsot.
A bécsi Pista néni, a „Juliska”, amely a 

legnagyobb sajtósikerrel indult útnak a 
Renaissancc Bühnébcn, ugylátszik nem ho
zott anyagi sikert a színháznak. Fedák Sári 
meglehetősen üres házak mellett játszik es
ténként, ugy, hogy a szinház a jövő héten 
kénytelen levenni műsoráról a Juliskát.

zongorát, Pianinot
Reményi

a Zeneművészeti Fő:skola házi hang- 
szerőszénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek. J

L ám-lám, majdnem elfelejtettük ezt a ki
tűnő fiatal magyar színészt, Berczy Gé

zát, akit sorsa az utóbbi időben méltatlan
szerepekre vagy hallgatásra ítélt. Vigszin- 
házi sikere óta nem tudott meggyökerezni 
egyik színházunkban sem és most az Uj 
Szinházbeli „Szerelmi ABC” cimü újdonság 
egyszerre visszaadta néki mindazt, amit 
oktalan mellőzése miatt kénytelen volt nél
külözni. A Szerelmi ABC sikere elsősorban 
Berczy Géza sikerét jelenti, aki — és ha 
szabad igy beszélnünk, bár igen fiatalem
berről van szó — színészi renaissanceát éli
Justh Gyula ezúttal a komikusi szerepkörre 
látogat cl néha, de ezen a téren is, mint má
sutt. teljes mértékben megállja helyét. Ke
leti László jóizü kárpitos figurája, Harsányi 
Rezső pompásan megformált öregura, Ka
rácsonyi Piri szobalányi kreációja méltóan 
egészíti ki azt az előadást, amely Tóth Böske 
primadonnái vállán nyugszik.

Cipőkereskedők 
figyelmébe!

Miután nagy elfoglaltságom miatt a Nemzetközi 
Vásáron nem állítok k*, felkérem, hogy 
saját érdekében szíveskedjék látogatásával gyára 

mát megtisztelni

R ♦ ♦ O S ♦ I
Két Paramount-attrakció egy műsorban I

n hét ímunsztnr
Főszerepben : 

llouglas Mc Lenn ée Sbfrley Mason.

Keresd a férfit
Főszerepben:

Eslber Kalsion és Mell HumUton.

*7 opáz, ez a világjáró félszeg francia flatal- 
J ember 'kellő elfogultsággal, kellő reveren

dával hajolt meg szombat este a Vígszínház 
premier publikuma előtt, amely gyakori nyílt 
tapsokkal szakította félbe a szereplők egy-egy 
maró gúnyba áztatott mondatát. Törzs Jenő, 
mint Topáz — uj hangot talált. Szemének egy 
rebbenésével, mozdulatának egy-egy félszeg 
gesztusával pallenbergi komikum határát sú
rolja. Góth Sándor magával ragadó a pana- 
mázó városi tanácsnok figurájában, Mály Gerő, 
mint kapzsi internátus igazgató, brilliáns. Egy- 
egy remekbe formált kabinet figurában meg
kell dicsérnünk Gárdonyi Lajost, Makláry Zol
tánt, László Miklóst és Bárdy Ödönt. Lázár 
Mária kokott figuráján egy kis vérátömlesztés 
sokat segítene. A Topázzal a Vígszínház min
denesetre megtalálta a tarlós sikert biztosító 
darabját.
TZasárnap délelőtt az Otthon írók és Hirlap- 
“ írók Körének nagytermében mutatta be a 

Magyar Aether Zene Társaság legelső magyar 
aether hangversenyét. Az érdekes műsor, mely
nek minden egyes számát hosszantartó taps ju
talmazta, nagy tetszést aratott a közönség to
raiban.
7Ma délután a Városi Színházban a Tosca 

1 x címszerepét Stranszky Aranka énekelte, 
aki kitűnő kultúrájú énekesnőnek bizonyult. A 
közönség sok tapssal honorálta Stranszky 
Aranka művészetet. — Fáy Szeréna növendékei 
vizsgaelöadást tartottak az Uránia szinház szín
padán. A bemutatott öt egyfelvonását során 
különösen Bognár Elek keltett feltűnést, aki 
máris intelligens és komoly színész.

\ Király ucca SS. alatti

cégtől átvett készletből még megmaradt Llchtmann-, BailV-. TrOUÍCIt-gyártmányu és újabban vásárolt egyéb 
Jommőaégü 

dMCiDOk
meglepő olcsó áron kerülnek eladásra. Úgyszintén a 
különleges gyermekcipőket is feltűnő olcsón árusítom.

1. Licntmann , Bally , Trouffit cipők u abban 
leszállított ára: no 50
Női páronként ............................................ P
Férfi páronként ....................... . ............ P 33-

11. Más gyártmányú divutcipok, női, 4 0.80-tól
minden színben, páronként............... p 1J feljebblóri ,, ,ór„r >_Féri fekete v. sárga, legujabb tor- 4 7.90 tői
mákban, páronként............................. P 1 • feljebb

0R.50-1Ő1
III. Valódi kígyó női ci|ő. páronként P feljebb
IV. NŐI szandál, divatszinekben, páronként P 8
V. inermekc pők, magasszáru, fekete, 25 K.90

számig, páronként ....................................... p d
Gye mekcipőK, fél. fekete, 25 számig, fi 90 
páronként .................................................... p v

VI. Női vász.oncipők, amig a készlet tart, 0.50
páronként......................................... ............. r “

Vil. Gumitalpú gyermekcipők, amíg a kész et 1.9C> 
ta t, páronként  .......................................pl

RÁKOS MIKSA
Király-utca 55

FÖUzlet; Múzeum körút 17
Állandó pariié Aruk vétele és eladása I

1 liter üzemanyaggal
Waltcr C.ritchlow 1764 E. Weaton. 111. U. S A. 
benzinmegtnkarltó és szénanyageltávolító készüléket 
szabadalmaztatott autók és gázmotorok részére, mely 
minden eddigit felülmúl. Bégi Hordok 2r>!6 km-f 
tesznek meg 1 liter üzemanyaggal. Uj Ford-kocsik 
22'4 km-t. Minden más gyártmány Mi — 'A-ig terjedő 
csodálatos teljesítménytöbbletet tud felmutatni. A 
feltaláló egy készüléket bevezetés céljából teljesen 
díjmentesen bocsát rendelkezésre. Ezenkívül haj
landó a kerületi képviseletet átadni, mely havonta 
250—1000 dollár jövedelemmel járhat. írjon még ma 

angolul:

W.Crilchlow,1764E.WhBalon,iii.u.s.A.eimÉre
6-181U1VÍ egyenlő részletre adunk 

főbérlőknek és fix fizetésű egyéneknek 
arany és ezüst ékszereket, i.erzsa gyári sxőnyegeket. 
függönyt és textilárüt, férílruhát angol szövetből méret 
szerint és cipőt. Varrógépet, kerékpárt és motorkerék
párt. Külföldi gramofont és lemezeket, rádiót és fel
szereléseket Alpacca és ezüst evőeszközöket, dísztárgya
kat, író- és porszívőgépek. csónakok és motorcsónakok, 
nap- és esernyők nagy választékban. ..Hermos". VI., 

Nagymező ucca 8., 1. 3. Üzleti órák 9-7-ig.

most uásároiion csillárt 1-
4 IAngii maasz.lv bronzcsillár, kom
plett ...................... SS.- P

« lAngu masszív bronzcsillár. kom
plett. lakásban felszerelve 60.— P 

üád'óckkek!
MPT’fi'I RT l’odmanlczky-u. 27 n. MŰI _U < ni. (Tprétkönil ,arok) 

Fiók Vámház körút 11 
únasi választék, vidákra Sárák 
Réaztveszünk a tavaszt vásáron.

maasz.lv


Budapest, 1929 május 6. HÉTFŐ! NAPLÓ 9

Elfogatóparancsot bocsátottak 
ki az eltűnt Hecht Dezső ellen
A rendőrség biinügyi zárlat alá vette vagyonát és 150.000 pengő 
értékű holmit foglalt le — Budapesten bujkál Hecht Dezső

A budapesti királyi büntetőtörvényszék 
vizsgálóbírója sürgős utón közölte a főkapi
tánysággal, hogy elfogatóparancsot bocsá
tott ki Hecht Dezső szeszgyáros ellen, aki 
nagy adósságok hátrahagyásával eltűnt 
Budapestről.

Hecht mint ismeretes

szerencsétlen spekulációkba bocsátko
zott,

nagy veszteségek érték s mikor látta, hogy 
n hullámok már összecsapnak felelte, el
távozott hazulról azzal, hogy Bécsbe megy 
oltani üzletbarátaitól pénzt szerezni. Ettől 
az időtől kezdve azután többé nem jelent
kezett.

Több feljelentés érkezett ellene a rend
őrségre, köztük a Kisperkátai Szeszgyár 
feljelentése, amelyben 300.000 pengős ösz- 
szegröl volt szó. A rendőrség döntés céljá
ból az egész ügykomplexumot állette a vizs
gálóbíróhoz, aki most

elfogató parancsot bocsátott ki ellene 
többrendbeli csalás és sikkasztás 

gyanúja miatt. Ezenkívül 
elrendelte a bűnügyi zárlatot 

az eltűnt szeszgyáros minden ingó é.s in 
gatlan vagyonára. A főkapitányságról teg
nap egy kapitány vezetésével rendőri bi
zottság szállt ki és

foganatosította a bűnügyi zárlatot.

Nyolcezer ebéd és vacsora 
árát követeli vissza a menyasszony 

hűtlen vőlegényétől
Különös és nem mindennapi házasságszé- 

delyési ügyben indult meg az eljárás egy bu
dapesti gépügynök ellen, akinek viselt dolgai
ért volt menyasszonya keresi most igazát a 
bíróság előtt. A menyasszony

azért jelentette fel és azért perli hűtlen 
vőlegényét, mert az más nőt vett el felesé
gűi — miután vele tizenegy évig járt jegy

ben.
Tímár Pál budapesti gépügynök az ősziró

zsás forradalom idején, 1918 novemberében, 
egy hadikórházban ismerkedett össze Grclut-

Májas 3O-ig tart a nagy 

pünkösdi vásár 
a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 

ruházati áruházaiban.
V., Gróf Tisza István-utca 18 és IX., Mester-utca 15—17. sz. alatt.
Raktárunkra megérkeztek a tavaszi szezon legszebb ruházati újdonságai.
A legnagyobb körültekintéssel és gonddal kiválasztott cikkekből a legdusabb raktár

készlettel állunk t. tagjaink és vevőközönségünk rendelkezésére.
Az általunk rendezett előző vásárokból kifolyólag tagjaink és vásárlóközönségünk kí
vánságának teszünk eleget, amikor a tavaszi ruházati cikkek mellett olyan árukat is 
hozunk forgalomba, amelyek páratlan olcsó árainknál és jó minőségüknél fogva újból 

feltűnést fognak kelteni.
A sok százféle cikk közül a következőket emeljük ki.

Pengő
Pamutdelain. exportminőség, válogatott

mintákban . . ................................. —.78
Ágynemű kanavász, I. a. minőség . ■ 1.20

an>’8. 2.481Kiváló müselyem, fehérnemű 
minden színárnyalatban

Mihtás grenadin ... ... —.98
Legfinomabb minőségű eredeti angol 

batiszt siffon, teljes garancia mellett 2.40
| Hibátlan miiselyem nadrág . . . IBI

Kelengyesiffon, garantáltan tartós mi
nőség .........................................................

Férfizokni, tartós minőség . . .

IMüselyemharisnya, nehéz mi

Garantáltan tartós minőségű musslin, 
flór női harisnya, az összes divat- 
színekben .................................3.30

Gyermek flórharisnya, egyes nagysá- 
gokban, amig a készlet tart . 0.50-tői“ —— 9 50 j

inmiW'R, J.4Q |

fOxford ing, elegáns finom 
mintákban, kiváló minőségben

Raktárunkra érkeztek teljes vél' '.ókban férfi és női ruhavásznak, covercoat-vósznnk. 
burettek és vadász-vásznak, továbbá angol szövetujdonságok.

Foulard, georgette, crepe de chine és musslin imprimé selymek a legelső hazai, svájci 
és francia gváraklól. 1929-es gyönyörű mintákban, vollvoile imprimé, kézi- és gép 
nyomással, a legszebb divnlmlnlákban. melvok kizárólag szövetkezetünknél kaphatói. 
Engadinc. n legideálisabb lökéleles selyemfényű férfi inganyag, selyem, vászon, szövet 
stb maradókok a vásár trr,",”n nlall 5C-90 ’MseniieiMiiyei kerüln-k fontMomhi 

Férfiöltönyök készítését a Szabómesterek Országos Szövetségével történt megállapodás 
alapján a következő árakon vállaljuk: I. kategória 88.— pengő, II. kategória 72— 

pengő, III. kategória 60.— pengő, IV kategória 40— pengő.
Felkérjük tagjainkat és vásárlóközönségünket, hogy áruházainkat vásárlási kényszer 

nélkül tekintsék meg!
Köztisztviselőknek és a Honvéd Nyugdijjárulék Alap tagjainak 6 havi részletfizetéses 
kedvezményt nyújtunk. Vásárlásnál kérjük a vasúti arcképes Igazolvány felmutatását!

Először Ilecht Dezső Vörösmarty-utca 11. 
szám alatti lakásán jelent meg a bizottság és 
a polgári kényelemmel berendezett lakás
ban található összes holmikat zárlat alá 
vette. Innen az örömvölgy-utcal Hecht-féle 
szeszgyárba mentek, ahol lefoglalták az 
összes ottlévö árut. Megállapította a rend
őrség azt is, hogy Hecht Dezsőnek több cég
nél árukövetelése van. Ezekre a helyekre is 
kiszállt a bizottság és az

idegen cégek raktárában foganatosította 
a zárlatot Heclit árujára.

Órákon át tartó munka után lért vissza a 
bizottság, amely

összesen 150.000 pengő értékű holmit 
vett zárlat alá.

Ez a tekintélyes összeg a hiányok nagy
részét fedezi és komoly összeget jelent az 
esetleges károsultak követelésének fedezé
sére. Annál is inkább, mert a követelések 
egy része nem vonható bűnvádi eljárás alá, 
mert ezek üzleti elszámolásból eredő, pol
gári bíróság elé tartozó követelések.

A rendőrség az elfogatóparancs alapján 
széleskörű nyomozással kutat Hecht Dezső 
után. Mivel azzal távozott hazulról, hogy 
Bécsbe megy, érintkezésbe léptek a bécsi 
rendőrigazgatósággal, de az a feltevés ala- 

' kuli ki, hogy
| Hecht Dezső Budapesten bujkál
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zer Rózsival, aki akkor a Nyugati pályaudva
ron, mint pénztárosnő volt alkalmazásban. Tí
már Pál a frontról sebesülten került haza és 
a hadikórházban, mint önkéntes ápolónő, a 
szép pénztároskisasszony gondozása alá került. 
A sebesült és az ápolónő hamar megértették 
egymást,

a gépügynök megkérte a lány kezét
és az rögtön igent mondott.

A mátkaság ideje azonban szokatlanul bősz 
szura nyqlt. Tímár Pál állandóan azzal áltatta 
menyasszonyát, hogy feltétlenül, össze fognak

lengő
Férfi, női és gyermek fürdőruhák, 

nagy választékban!
Zefiring, két külön gallérral, tartós 

minőség, komplett nagyságokban 4.80

I Rövid férfi raye alsónadrág, szabá- o oa (
| lyozható_övvel......................................4.0 V j

Zefiring, garantáltan kiváló minőség
ben, két külön gallérral .... 8.70

Puplining, garantáltan kiváló minő
ségű, eredeti angol anyagból, kivéte
les ár ..........................................................14.—

Férfi lennisznadrág, eredeti angol, 
legfinomabb minőségű gyapjufla- 
nclből, garantáltan kiváló áru, 
amig a készlet tart.........................Zá.oU

Bemberg-selyemruhák, kiv. minő- 
ségben, a legolcsóbb árak mellett *•  •«”- 

tői felfelé

Elegáns, színtartó mosó női ruhák, í ,,,.1 
_iii^Hááis£jváJasz|ékbar) . . . . ’ I 

esküdni, amint azt a gazdasági viszonyok en
gedik. A lány közben a férfi kívánságára ott 
hagyta állásút és

végkielégítésének nagy részét vőlegényére 
költötte.

Tímár Pál abba a házba költözőit, ahol meny
asszonya szüleivel együtt lakik és

tizenegy esztendőn keresztül mindennap 
olt ebédelt és ott vacsorázott

menyasszonya családjánál.
Egy Jélévv«hezeHbU azután Tímár Pál hirte

len lemondó levelet küldött a leánynak és 
visszaküldte, a jegygyűrűt

is azzal az indokolással. — hogy már nem sze
reli. Grelulzer Rózsi néhány hónap elteltével, 
miután kénytelen-kelletlen belenyugodott ab
ba, hogy reményei füstbe mentek, legnagyobb 
csodálkozással vette tudomásul, hogy

Tímár Pál megnősült
A hoppon maradt menyasszony erre hala

Arany vár nyerte a Nemzeti Hazafi dijat
A favorltok sorozatos vereségével kezdődött a 

májusi míting.
Régen nem látott, fényes társadalmi keretek 

között kezdődött a Magyar Lovaregylet leg
szebb spoilszempontből legfontosabb initingje. 
Magyarország illusztris vendége. Grandi állam
titkár, már az első futamnál megjelent felesé
gével és nagy kíséretével a versenytéren. Az. 
államtitkárt és feleségét Durinl di Monza olasz 
követtel páholyába invitálta a kormányzó. A 
páholyban foglallak helyet a kormányzó fele
sége, Izabella és Auguszta főhercegasszonyok. 
Bethlen István gróf és felesége is.

Sportszempontból kedvezőtlenül indult a mi
iing. A nap két jelentős versenyét osztrák is
tállók nyerték. A hat futam közül ötben gyá
szos vereséget szenvedtek a fav-orilok s két fu
tamot is megzavartak a kisebb-nagyobb ka
rambolok.

Az Egyesített Nemzeti Hazafi díjban az 
egyik komoly jelölt. Rab Ráby. sok hosszat 
vesztett az indításnál, amely után Kitartás és 
Alinart vezettek Bcnvenuto előtt a fordulóig 
Az egyenes elején mindhárom vezető vissza
esik, Aranyvár és Mungó kerülnek az élre, 
sokáig derék futásban küzdenek, a távoszlop
nál azonban már látszik Aranyvár fölénye, 
ninely ostor alatt ugyan, de igen biztosan győz
tes is marad. Rab Ráby az utolsó száz méteren 
biztosítja magának a harmadik helyet.

■parcRnrnok 

aoi

Csillárkereskedök, 
vidékiek és pestiek okvetlenül 
lAtogasRnnnk cl
VÖKÉI. TESTVÉREK
c’i'lárüzeinében 
VIII , MAr'n lerázta tér 3. Tel. 301-23 
l,'| modeleU

Fali karokban óriási választék.

iKfiDuiselet áWie nttait
Unúcrwooö250r és 2801>, , ,Unúcrwooii 250 r úb280 e,
Kemlnyton 26ü e 280 ,|i
Contlnental 180 p és 250 pH
Stocwer .. 1601-é6 220 1> garanciával

h t b . odero. használt

míg a készlet tart!

eoldberger Mist

déktalanul eljárást indított házasságszédelgés 
miatt Tímár Pál ellen, aki szerinte

kicsalt tőle több mint háromezer pengő 
készpénzt.

A leány azonkívül visszaköveteli hűtlen vőle
gényétől a tizenegy év alatt elfogyasztott ebé
dek és vacsorák ellenértékét is.

Rendőrségi kihallgatása során Tímár Pál azt 
állította, hogy a pénzt a leánytól csak kölcsön*  
kép kapta és azt hajlandó bármikor vissza fi 
fizetni, az elfogyasztott ebédekért és vacsora- 

I kért azonban kártérítést nem fizetr’Tnért véle
ménye szerint

nz szokás, hogy a vőlegény a menyasz- 
szunya házánál étkezik.

A bűnvádi eljáráson kívül Grelulzer Rózsi pol
gári pert is indított ügyvédje: dr. fíurger Zol
tán utján Tímár Pál ellen, amelyben

a tizenegy év alatt elfogyasztott sokezer 
menü ellenértékéként tlzenötczcrháromszáz 

pengő megtérítését kéri.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1 Valencia (6) Szilágyi, 2. BaL- 

doyle (3 reá) Hulmie. F. m : Funny (6) Bánat 
(5). l’/t h., 4 h 10:103. - II. FUTAM. 1. Hó- 
r.sablmbó (12) Balog, 2. Conchita (I) Gutái, 3. 
Clairo (l'/t) Esch. F. ni: Kalique (6), Románc
(4) , Sudár (4). Never stop (3). l'/t h.. fejh. 
10:90. 23, 21, 16. III. IT TAM. 1 Aranyvár 
(2) Szabó I. II., 2 Mungó (4) Hulme, 3. Rab 
Ráby (3) Se.hejbál. F. m.: Bcnvenuto (2). Ali
nál*!  (6), Kitartás (5). ötnegyed h., 2 h. 10:42. 
22, 29. IV. FLJTAM. 1. Feneegye (6) Esch<
2. Für wahr (4) Sz.nbó L. II., 3. Sára (6) 
Schejbal. F. ni.: Cipou (6), Charlcsion (10), 
Rádió (5), Hogy volt (3). Minto (4), Promise
(5) , Oktalan (20). «/» h., másfél h 10:87. 38, 25, 

28. — V. FUTAM: 1 Bal a din (Vin) Gutái, 2. 
Sormani (2) Esch. 2 h. 10:13. — VI. I-'UTAM. 
1 Fair play (20) Csaplár, 2. Fasista (3) Schej
bál, 3. Gloriosus (2) Szabó L II. F. in : Tambd
(6) , Birdie (4), Ejnye (10). Lobra (10), Komin*  
lein (10), Frau Wundcrlu h (10), flurry hope 
(10), Koma (10), Elöljáró (5. ölnegy. h., ’/« h. 
10:375. 95, 24. 20.

TöhbminHOOéveTennálló
„Kölcsönös tűzkár**  és

„Janus“
általános kölcsönös

Bizlosíló Intézel
magyarországi igazgatósága

Budapest, V., Nádor u. 34.

rendkívül elíinyöj, minden 
vonutkozáshii n modern, 

olcsó díjtételek

Agilis munkatársak 
cMnyötcn elhelycmkedhetndk I
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A Nemzetközi Vásár 
tartama alatt

a Vásár területén
VJhibpet SL LUXUS ADÓT

1 f "f X alkalommal w m ssámitunk

AUTÓNAPLÓ
Hiábavalónak bizonyult kitűnő magyar 

versenyzőink küzdelme a Tourist Trophy-n 
Az összes csoportokban külföldi versenyzők érkeztek be 
győztesnek — Az időjárás miatt megviselt rossz pálya 
ellenére nagy küzdelem volt — Hild Károly egyenrangúnak 

bizonyult a legjobb külföldi versenyzőkkel

A VI. Magyar Tourist Trophy hivatalos 
eredmények

1929. évi május hó 5-én délelőtt 10 órai kez
dettel zajlott le a Királyi Magyar Automobil 
Club rendezésében a VI. Magyar Tourist 
Trophy A 44 benevezett közül 39-en indultak. 
Az egyes osztályok eredményei a következők:

6-ig osztály 175 ccm-ig 10 kör.
Osztálygyőztes nz 1-es startszámu Friedrich 

Kurt ADAc. D. K. W. gépen, idő 2 óra 17 perc 
43 mp. Nyerte a T. T. serleget a KMAC arany- 
plaquettjét és a T. T. babérkoszorút.

Második a 4-es starlszám Kupsza Géza A. K

Harmadik a 27. startszámu Hűmmel Endre 
MAC O. K. Supreme-gépen, idő 3 óra 00 pere 
58 mp. Nyerte a hronzplaquettet. Standard
időn belül befutottak még a 26. startszámu 
Bauer József M. T. K. Ariel-gépen.

B) osztály 250-től 350 ccm. hengerürtartn 
lomig.

Osztálygyöztes a 44. startszámu George 
Eduard Himming Zenilj Jap gépen. Nyerte a 
T. T. ezüst serleget, aranyplaquettet és a ba- 
bérkoszorut, idő 3 óra 52 perc 10 mp. Osztály, 
record.

Második az 50. startszámu Michael Geyer

Vasárnap délelőtt lartollák meg hatodízben 
a Királyi Magyar Automobil Club rendezésében 
a magyar molorkerékpár-dcrbyt a Tourist 
Trophy-I. A verseny nagv jelentőségére jellem
ző, hogy a magyar gárda legjobbjain kívül, 

megjelentek a verseny startjánál ar. olasz, 
a német, a belga és nz angol extraklasszis 

reprezentánsai Is.
Sajnos a magyarok kitartó és energikus küz
delme hiábavalónak bizonyult, úgy hogy a 
verseny második felében ezáltal a verseny so
kat vesztett érdekességéből. A múlt évi Ba
lázs, Gáli, Stelczer végküzdelem elmaradt.

Igy történt. A 12.5 kilométeres és a Szarvas
vendéglő előtti térségről kiinduló, Svábhegyen, 
Jánoshegyin kígyózó, merész fordulókban

két kör hátránnyal startolt újra — persze ek
kor már reménytelenül. Élete egyik legszebb 
versenyét futhatta volna a tehetséges és lendü
letes magyar versenyző.

A magyar gárdán kiviil a külföldiek közül 
is több rokonszenves menőt üldözött a balsze
rencse. Gálit, a szinte verhetetlennek hit*  
championt úgyszólván a finisben kényszeri- 
tette el bizonytalanul dolgozó motorja a győ
zelemtől. Hild Károly, aki a verseny utolsó kö
reiben egyetlen reményünk volt, 18 másod
perccel közelítette meg Geiss német mesterve
zetőt, aki igy alig hajszálnyi különbözette! tu
dott csak győzni. Hild a régi daliás időkben 
megszokott lelkesedéssel ment bele a küzde
lembe, amelyben végül is

gazdag szerpentin nz előző napi esőzések 
miatt versenytempóra úgyszólván hasznavehe
tetlen állapotban volt a TT reggelén. Szeren
csére a start előli kissé kisütött a nap, a ke
délyek derűsebbek leltek, n közönség is ezré
vel özönlött ki a városból a nagy erőpróbához, 
amelyet filmen is megörökitcIteK.

Az. abszolul magyar győzelem izgató kérdése 
a start reggelén csak fokozódott, mert Balázs 
Lászlót nem láttuk ott a startnál. Igy hát a 
Feledy Pál dr., l'rbach László, Hild Károly és 
Meggyessy Zoltán állni alkotott mngyar csa
pat egy erős támasszal lelt szegényebb, mind
járt a start pillanatában. Pedig mindjárt a 
startnál nyilvánvaló volt, hogy kemény küz
delem h"

A csalódások gyors egymásutánban érték 
a lelkes közönséget.

l'rbach Lászlónak mindjárt a verseny elején 
fel kelleti adni a küzdelmet. Gnrl Gall, a kitű
nő német vezető, aki pedig a start után gyúj
tási zavarok minti 6 percig szerelt, n harmadik 
körben már az élre állt és úgyszólván ő dik
tálta n tempót.

Meggyessy Zoltán, Feledy Pál dr. tartották 
mögötte magukat, mig előbb Meggyessy, majd 
Feledy is defektus m Meggyessy

második lett csoportjában.
Az összes csoportokban tehát külföldiek vit

ték cl az értékes trófeákat, közöttük a legérté
kesebbet, az abszolút győzelmet a kitűnő né
met Kiéin, nz idei Targa Florio harmadik he
lyezettje.

.z.

Minden

CITROEN
alkatrész,, autópneu, autófelsze- 
rclések a legversenyképesebben

SÁGI .JÓZSEF
Andrássy út 34.

A verseny részletes eredményét este hirdet
ték ki ünnepélyes vacsora keretében a Királyi 
Magyar Automobil Clubban és itt adták át a 
győzteseknek és helyezetteknek a szép serle
geket is.

Hild Károly indul az osztrák TT-n a jövő 
vasárnap. Mai siker után a KMAC kiküldi n 
versenyre.

Részletes eredmény a következő:

Steyr Type XII.
Magyarországon a legelterjedtebb személyautó

Eladási osztani: iu., Forenciek-tere 9.
Telelőn: automata 0M-17

D. gépen, idő 2 óra 42 ptre 38 mp. Nyerte a Méray gépen, idő 3 óra 54 perc 24 mp. Nyerte 
t t z irxtír- -"*■•  fl icsinyitett T. T. serleget és az ezüst

plaquettet.
Harmadik a 48 startszámu Meggyessy Zol-

T. T. serleg kicsinyitcit mását és a KMAC eziist- 
plaquetljél.

A) osztály 175 ccm-től 250 ccm-ig 15 kör. _________  _
Osztálygyöztes a 25. startszámu Ceiss Artúr tán BSE Velocette gépen, idő 4 óra 10 perc 59

A budapesti árumintavásáron

D. K. W. gépin, idő 2 óra 54 perc 10 mp. 
Osztályrecord. Nyerte a T. T. ezüst serleget, 
arnnyplaquettct és babérkoszorút

Második a 29. startszámu Hild Károly MAC 
O. K. Supreme gépen, idő 2 óra 54 perc 28 mp. 
Nyerte a T. T. serleg kicsinyített mását és 
ezüstplaquettet.

mp. Nyerte a T. T. hronzplaquettet, indultak 
még Zamecsnik Tivadar M. T. K. Motosachoche 
gépen, Urbach László KMAC A. J. S. gépen

C) osztály 350-től 500 ccm. hengerűrtarta
lomig.

Osztálygyőztes a 66. startszámu Kiéin I. 
ADAC D. K. W. gépen, idő 3 óra 44 perc 03 
mp. Nyerte a T. T. serleget, aranyplaquettet és

Jordán
AUTOMOBILOK

AUTOMOBILOK, 
MOTORKERÉKPÁROK

JOHNSON
CSÓNAKMOTOROK

A KIÁLLÍTÁSON l
rs'EiviATiK árusító r. t.

ANDRÁSSY-ÚT 17. SZ.
TELEFON AUT. 134—78.
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Magyar Tourist Trophyn

(ARI. GALL

STANDA RD
g^pen futotta az 500 cm3 Kategória

legtöbb Köret.
Vezérképviselet:

F It I K D 73 A A A .1 < * Z E F
Budapest, Jókai-utca 40.

Második a 68. startszámu Oiller (álnév) a 
Nizzai M C Motosachohe gépen, idő 3 óra 
50 perc, 412 mp Nyerte a kicsinyített T T. 
serleget és ezüst plaquettct.

Harmadik a 71. startszámu H. W. Collier 
A. C. V. Malchles gépen. Nyerte a bronz T. T. 
plaqucltet, idő 3 óra 55 perc 22 mp.

Standard időn belül futottak még a 65. start
számu Gmelch J. ADAC D. II. W. gépen, idő

4 óra 9 perc, 08 mp. Nyerte n T. T. 
plaquette*

cmlék-

1.
Team nevezések:

Lantay Ede
Iliid Károly B. K. Supréme 
Hűmmel Endre Supréme 
Mr Taylor Supréme 

teamdijat a Lantay team nyerte, a 
>tt.

A 
két team kies

VI. Magyar Tourist Trophyfe
A világhírű svájci

Motosakoch
az 500 cm’ kategóriában 

TORELL1 OILTER vezetésével 
absoiut második, 

vezérképviselet: Zameesnik és JLégrády 
Buda;>est^^.,^ókaí-utca 8.

A tavaszi vásár autópavillonjában a legelő
kelőbb helyet Magyarország vezető karosszéria-, 
gyára foglalja el. 'Ez'"a ,',MctalIo“ Karo&íérin- 
gyár Rt., mely gyár az újonnan épült nagy te
lepéin, VI., Forgách utca 9. az immár közismert 
és feltün-éstkeltő acélkar osszériát állítja elő, 
igazgatójának, Piltzei György mérnök urnák 
szabadalmai szerint. A kiállított karosszériák 
bizonyítják, hogy ez a gyár nemcsak legna
gyobb luxussal kiállítóit reorezontációs karos
szériákat készít, hanem sorozatos gyártásban 
előállít jutányos árián, ízléses karosszériákat a 
középosztály részére is. A „Metallo**  Karosz- 
szériágyár Rt. az egyetlen Európában, amelyik 
kizárólag acéllemezből gyártja a zajtalan és 
elpusztíthatatlan „Metallo**  karosszériákat, 
amelyek netáni baleseteknél az utasoknak tel
jes életbiztonságot nyújtanak, mivel nem ron- 
csolódnak. mint az általában használt favázas 
karosszériák. A „Metallo**  kiállítása bizonyítja, 
hogy nincsen szükség karosszériákat a külföld
ről importálni.

ruganyos, zaj fogó es a lakás, meg üzlet tisztán 
tartása szempontjából nélkülözhetetlen Emergé 
gumipadlól készülnek A Magyar Ruggyanta
gyár Emergé gumipadlói külön szenzációja a 
Nemzeti Arumintavásúrnak.

)( Az automobilizmus közgazdasági (elentA- 
sége nemcsak Amerikában, de az imponálóan 
dolgozó Németországban is hatalmasan kidom
borodik. Nemrég készitették eJ azt a kimuta
tást, amely megmutatja, hogy az automobiliz
musból hánv ember él Németországban Esze
rint az automobilkcreskedelem és ipar, beleszá
mítva az alkatrész gyárakat, garázsokat és 
javítóműhelyeket, hivatásos soíTőröket, autó
kereskedelmi tisztviselőket és a benzintöltő 
állomások alkalmazottait mintegy félmillió 
embernek ad kenyeret Németországban. Kiszá
mították azt is, hogy Németországban már min 
den százhuszonhatodik ember s ezzel egyidejű
leg minden ötvenkilencedik család él az auto
mobilból. A magyarországi kereseti lehetősége
ket is alaposan felnövelné, ha nagyobb kaput 
nyitnának az automobilizmus terjesztésére

|( Párizsban n nyüzsgő utcai forgalmat egyre 
jobban akadályozza az. hogy mindennap több 
és több autó, gépkocsi százai állanak meg a 
különböző középületek és vonzó paloták előtt 
\ párizsi rendőrfőnök éppen ezért megengedte, 
hogv egy kétemeletes földalatti garázst építse 
nek a tőzsdepalota közelében, amelv 700 kocsit 
fogadhat be. A közelben megálló autótulajdo
nosok itt majd elhelyezhetik gépkocsijukat, 
amig ügyes-bajos dolgaikat elintézik

HEÍÖIELIAT 
jk iímzotr 

Concours d'Etógance 
száma 

szenzációs illusztrációval 
és tar alommal.

Kapható minden újság
árusnál és kioszkokban.

Egyes szám ára

P 1.20
- - ■ -- ■

\e o r 11 xrjeI
a tökéletes autópneu

e o j? # r ze 
e o h trarie

A világ legjobb, leggsorsabb és legmegbizha 
tóbb túrakocsija: a J rapKUn aiitomobil is sze
repel a budapesti nemzetközi vásár autó-osztá
lyán. A .kitűnő, hegyen-völgyön egyaránt nagy
szerűen szaladó autót a gyár magyarországi 
vezérképviselete, a Midur-gyár (Budapest, Vili , 
Thék Endre-utca 8 Telefon: József 325—01, 
Misura-kocsigyár) állította ki. Számos verseny 
első dija bizonyítja a Franklin-autók kitűnő 
minőségét és abszolút megbízhatóságát. A netu- 
york cslkdgól 849 mérföldé*  utat tizennyolc óra 
alatt tette meg a Franklin-autó, amely azonban 
nemcsak Amerikában, hanem Európában is a 
legjobb márka

Ántheusz modern kiadásban. A görög mitli • 
lógia örök időkre föntartotla Antheusznak, a 
Föld fiának csodálatos küzdelmét Heraklcsszel 
Valahányszor porondra került az ifjú hős, min
dig visszapattant, mert anyja, a Föld, uj erőt 
öntött belé. Egyesek azt hiszik, hogy Ántheusz 
már akkor birtokában volt annak a gyártási 
eljárásnak, amellyel a Magyar Ruggyantagyár

)( A közlekedési kódex az nutomobllLsIák sok 
(ogos panaszát fogja orvosolni Megvalósulnak 
azok a szükséges rendszabályok, amelyek sok 
mzr nytalan kérdésben rendet teremtenek s or
szágosan szabályozzák majd az autóközleke- 
désre vonatkozó problémákat. Ám a közeljövő
ben elkészülő autókodex más eseményeket is 
tj*rejnt.  Az „automobilizmussal kapcsolatos hi
vatalos intézkedések eddig két hatóság kezébe

futottak össze. A személyi kérdésekben, a sof- 
főrügyekben a belügyminisztérium döntött leg
végső fokon, mig minden egyéb más kérdés 
jogerős elintézése a Keresekcdelemiigyi minisz
tériumhoz tartozott. Amint értesülünk, az auto
mobilizmussal kapcsolatos hatósági ügyek ösz- 
szcsilve visszakerülnek a belügyminisztériumba. 
A kereskedelmi minisztériumba csupán az ipar
engedélyekkel és műszaki kérdésekkel kapcso
latos autóügyek tartósnak majd.

:rolls RCLLS-ROYCE
100 HP cabriolet de luxé

ROYCE

MINERVA
100 HP grand luxé cabriolet
100 HP Pullmann Limousine
100 HP special chassis

városi mintatermünkben és raktárainkon I

MINERVA
automobilkereskedelmi részvény társaság

Budapest, IV., Váci ucca 3

CORVIN ÁRUHÁZ
Hétfőtől, május 6-tól szombatig, május 11-ig áruházunk tea- 

szaiónjában (II. em.) minden délután 1 órakor

D1VHTREVÚ
Új ruhák, kabátok stb. bemutatása 
20 mannequln közreműködésével.

Kérjük, gondoskodjon idejében jegyekről (melynek 1,50 pengfi 
árában a teljes uzsonna is benfoglaltatik), minthogy naponta 

csak 300 látogatót tudunk elhelyezni

Jegyek elővételben áruházunk minden pénztáránál kaphatók

körülbelül 120 különböző változatban

ismét kapható
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Győzelemmel egyenértékű döntetlent 
vívtak ki válogatottjaink a Hohe Warten

Magyarország—Ausztria 2:2 (1:1)

Az egész ország sporttársadalma feszült 
fcgaleminal leste vasárnap délután a Becs 
hői érkező híreket. Jót nem várt senki, hi
tzen bedobták a kőztudalha, hogy a Hohe 
Warte selymes gyepén soha még ily gyönge 
együttes nem képviselte a magyar színeket, 
mint ezúttal. A bizalmatlanság sötét pillan
tásai kisérték válogatott csapatunkat az egy
kori császárvárosba, azzal, hogy onnan csak 
Vert seregként térhet vissza.

f,s mégis... hány és hány ember leiké 
ben élt az h titkos gondolat, hogy éppen ez. 
a bizalmatlanság önt majd erőt a csapatba, 
ad szárnyakat a magyar színek képviselői
nek, akik majd meg fogják mulatni, hogy 
az ősi virtus még nem hall ki l>előlük.

Es úgyis történt.
Válogatott csapatunk bécsi döntetlen
je teljesen egyenértékű a győzelemmel.
Ellenséges környezetben, az ő .számukra 

bulyos hendikepet jelentő füves talajon 
érték el ezt a döntetlent a magyar fiuk, iga
tolására a támadások pergőtüzében nyu
galmát megőrzött szövetségi kapitánynak. 

A Hohe 'Warte ünnepi köntösben
A nagy meccset a tradicionális magvar— 

osztrák találkozások túlfűtött izgalmai előzték 
meg A jobb helyek már jóelőre elfogytak és 
az elmúlt héten ragyogó üzleteket bonyolítot
tak le a jegyüzérek.

ötvenhétezer néző Impozáns tömege fonta 
körül knszoriinlnkhnn a llolie Warte gran

diózus nézőterét,
amikor a magyar és osztrák amatőr válogatot
tak levonultak a pályáról. A nagy eseményeket 
megelőző izgnlom moraja zug végig a hatal
mas embererdőn, ami nzt jelenti, hogy 

megjelent Carrnro, a meccs olasz bírója

f 1. ö i - r T i r 4 i. v i

Crt Arlókón, május 9-6n, délután 5 órakor

Ferencváros—Sabaria
Előtte órakor

F erencváros—Hungária
tartalék serlefmérkő éa.

és sorsolásra invitálta n két csapatkapitányt: 
Nándit és Wessclyt.

A következő sipjelzés már a két csapatot 
Inti a középre és

■ 65-ik magyar—osztrák mérkőzésre
■ nagv ellenfelek n következőképpen állanak

Magas színvonalon álló küzdelemben 
döntetlent csikart ki az osztrákoktól 

a vidékiekből álló magyar amatőrcsapat is
Magyarország Ausztria (amatőr) 4:4 (1:2)

Bécs, május 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclcn- 

lése). A vidéki futballistákból összeállított ma
gyar válogatott ainatőrcsnpat is derekasan ve
rekedett Bécaben. A mérkőzés elejétől végig 
magas színvonalon mozgott és

ar Idegenben kihívott 4:4 arányú döntetlen 
egy lelkesed ••■tői flittilt csapni pompás hnr- 

» ráillik gyönyörű eredménye.
A prágai Christ által vezetett mérkőzésen 

különösen n debreceni kapus: Milotay és Szűcs 
11, továbbá a tatabányai Killermann einclkc-

dett ki a magyar együttesből.
A vezető gólt Bokor szerezte meg a 15. perc

ben Schwartzer hét perc múlva kiegyenlített, 
majd Kaburek góljával az osztrákok jutnak 
vezetéshez.

Szünet ulán a 20. percben a miskolci Maver 
egalizál, majd Killermann góljával ismét a ma
gyar csapat vezet. Kaburek góljával a meccs 
egyensúlyba kerül A Kalas hiába juttatja csa
patát ismét vezetéshez, az osztrákoknak sike
rül egy vitatható tizenegyesből döntetlenné 
tenni a mérkőzést.

A Ferencváros-Ujpest kombináltja gólokban ki nem 
fejezett fölénnyel verte a WAC-WSC együttesét 
Ferencváros és Újpest komb.— WAC és WSC komb. 3:2 (0:1)

A bécsi kombinált legénység a késő déli 
érákban érkezett a fővárosba és igy ez a kö
rülmény alaposan meg is látszott a csapat já
tékán. Amig n friss erőből tartott — a kezdeti 
merevséget leszámítva, —

Kezdés v*  n mar kit flnlk a magyar csapat 
fölénye, de orozalos támadásokat vagy a

Vasárnap, május 1"-é« délután 5 órakor

Hungaría-Admira (Becs)
Előtte 3 órakor

Budai 33—Somogy
ligabajnoki mérkőzés.

védelem szereli, vagy a pompásan védő 
reach teszi ártalmatlanná A bécsi kapus állan 
dó munkában van A bécsiek csuk ritkán jut 
zwk szóhoz anélkül .hogy komoly veszélyt jc 
lentenének, mégis a 40 per ben

Huher maga*  esnsnrt Ithese a rosszul he
lyezkedő Siflis mögött a hálóba hull (0:1).

Ma

Magyar-osztrák amatőrválogatott 4:4 (1:2)
Magyarország:

Vermes — Mándi, Prém Prém — Kompóti, 
Kalmár, Korányi — Markos, Takács, Turay, 
híres, Titkos.

Aasztria:
' amseit, 

Siegl, i
Janda — Schott, 
Gschuieidl, Horvát,

Franzl — 
Smitik, Luej; 
Wessely
Takács megszerzi a vezető gólt, 
de az osztrákok még az első 

félidőben kiegyenlítenek
Gyilkos tempóban indul meg a mérkőzés. A 

magyar csapat hihetetlen lelkesedéssel veti ma
gái a küzdelembe, hatalmas munkát adva az 
osztrák védelemnek. Markosnak, majd Takács
nak akad gólhelyzete, de a magyar csatárok 
mellől elpártol a szerencse. Végre a 4-ik perc 
meghozza az eredményt:

Takács elhúz az osztrák védelem mellett 
és labdája utat talál az osztrák hálóba.

Az osztrák rengetegben meghúzódó magyar 
sziget diadalkiáltásban tőr ki és Takács gólja 
kissé megzavarja az osztrák csapatot, amely 
elkeseredelt iramot diktálva próbálkozik a 
gyors magyar siker ellensúlyozására. A még 
percekig lángoló magyar fölényt a második 
negyedórában osztrák oflenziva váltja fel. Len
dületbe jönnek az osztrákok és sorozatos tá
madásaik a 26. percben gyümölcsöt érlelnek.

Gschwcldl bombáját Vermes mezőnybe üti 
ki. de ebben a pillanatban ott terem Siegl, 
akinek közeli lövését Vermes már nem 

tudja védeni.
1:11 Bent van a kiegyenlítő-gól. A magyar 

csapat veszélyesen lámad — eredménytelenül. 
De az osztrákok sem maradnak tétlenek és a 
magyar védelemnek minden idegszálára szük
ség van. Hasztalan azonban minden erőfeszí
tés, a félidőben az eredmény nem változik.

Döntő magyar fölény, 
de az osztrákok gólelőnyét csak 

nehezen lehet behozni
Helycsere után az osztrákok lendülnek elő

ször támadásba és pár pompás kombinációs 
támadást vezetnek a kapu ellen. A magyar vé
delem hallatlan energiával azonban rendre fel
tartja ezeket a támadásokat, ez az energia va
lóságos szárnyakat adóit a magyar csapatnak, 
amely mellett az osztrákok lassúaknak bizo
nyultak. Az. osztrákok szórványos támadásaival 
szemben, amelyeket a magyar fedezetsor kőny- 
nven tett ártalmatlanná, a magyar csatársor 
olyan lendületes és emellett olyan szép játékot 
produkált a játék ezen részében, hogy gyakran 
a sovén osztrák közönséget is magával 
gadta, amely néha idegesen szemlélte a 
gyár csapat kifejezett fölényét.

A magyar csatársor nem hagyta magát meg- 

ra- 
mn-

Az utolsó percben Toldi veszélyeztet, de lö
vése a kapufáról pattan vissza. A második fél
időben már n 2 percben

Huber magas Iveit labdája az ugyancsak 
rosszul helyezkedő Siflis fölött a kapuba 

vágódik (0:2).
A magyar kombinált most már komolyan mun
kához lát és a 12. percben

Török beadásából Toldi javít ,az eredmé
nyen, 

majd a 22. percben Avar a 16-es vonalról küld 
éles lövést az osztrák kapura és

a labda Mareach kezel közt a hálóba per
dül (2:2).

A 29. percben a biró Machörndll kiállítja és a 
35. percben

P. Szabó kornerét Toldi védhetctlcnül be- 
fcjcll (3:2).

Nagy magyar fölény közben ér véget a mér
kőzés.

félemlileni az osztrák közönség buzdításától 
sem és fedezelsorálól kitünően támogatva, 
olyan meleg helyzeteket teremtett Franzl ka
puja előtt, hogy minden pillanatban várható 
volt a régóta esedékes gól. A mérkőzés 30. per
cében történi, hogy Lueff. az osztrákok legjobb 
embere megsérült, kiállt és ettől kezdve az 
osztrákok tiz emberrel játszották végig a mér
kőzést. Ez a körülmény egyáltalában nem lát
szott meg az elkövetkező percekben, amikor 
talán éppen ez a hendikep buzdította fokozot
tabb munkára az osztrák legénységet. Ennek 
eredménye volt hogy

Wesscly a 37. percben megszerezte a vezető 
gólt.

A közönséget felvillanyozta a nem várt ered
mény, de a magyar csapa nem jön ki nyugal
mából és valóságos ostrom alá fogja most az 
osztrák kaput. A sorozatos támadásokat végre 
a 43. percben siker koronázza és

Takács II. a kapu előtt keletkezett tumul
tusban védheletlcnül kiegyenlít.

Becs ünnepli a magyar válo
gatottakat

A magyar csapat minden egyes tagja olyan 
játékot mutatott, amelyet csak a legdicsérőbb 
jelzőkkel lehet illetni.

Egyhangú bécsi vélemény szerint
a magyar csapat sokkal jobb volt, mint az 

osztrák
és ha a csapat akcióit több szerencse kiséri, 
úgy megérdemelt győztesként hagyhatta volna 
cl a küzdőteret. Kifogástalan szellem és ennek 
nyomán a csapat abszolút fa:r játéka olyan 
mély benyomást kelteit, hogy

a közönség formálisan ünnepelte a magyar 
csapatot.

Talán legjellemzőbb ennek illusztrálására, 
hogy a közönség valósággal tüntetett a magyar 
csapat mellett és tapssal fogadta a csapat ki
egyenlítő gólját. Ennél szebb jutalmat közön
ség nein adhat az ellenfél csapatának.

Akkor, amikor egy együttes ilyen körülmé
nyek között ilyen eredményt elér, amikor egy 
csapat minden tagja tudása javát adja, nehéz 
feladat, de talán nem is ildomos arról egyé
nenként kritikát mondani.

Az újoncok, akiknek beválogatása ellen 
annyi kifogás hangzott cl, tökéletesen be
váltak és pompásan beilleszkedtek az 

együttesbe, 
amelyből a csatársor kitűnő teljesitménye leg
biztatóbb ígéret a jövőre.

Carraro bíró ez alkalommal is az erős iáték 
hívének bizonyult, de ennek engedélyével nem 
élt a két csapat és igy a mérkőzés dicséretesen 
fair volt. A 
nul vezette.

mérkőzést egyébként kifn«ó«tala-

All a harc a második 
ligában

küzdelmeiben a vasárnapi eredmé-A II. liga , ______
nyék nem hoztak különösebb meglepetést és a 
helyezést sorrendben nem okoztak különösebb 
változást. Az élharcos bajnokaspiráns Attila és 
Pécs-Baranya biztosan győzték le ellenfelüket 
a harc igy továbbra is változatlanul áll kö
zöltük. A felső régióban csupán a Turul nagy
arányú győzelme kelt meglepetést.

Attila—Józsefváros 4:1 (1:0).
Kétezer néző lelkes biztatása mellett folyt le 

a mérkőzés, amely a helyi csapat fölényes já
téka nyomán annak megérdemelt és biztos 
győzelmét eredményezte Már a 4. percben 
Siklóssy megszerezte csapatának a vezető gólt, 
de a Józsefváros kitünően működő védelme a 
félidőben még meg tudta akadályozni a további 
gólok elérését. A második félidő 1. percében 
már Pasztrovics gólt lő, amelyre az 5. percben 
a Józsefváros 11-esből Schuszter révén góllal 
válaszol (2:1). Ezután az Attila fölénybe kerül 
x. _ o r.- ■ .. aj percbenés a 6. percben Pornázi, majd a 
Pimpi beállítja a végeredményt.

Pécs-Baranya—BAK FC B:1
1500 főnyi közönség jelenlétében 

két csapat és a mérkőzés az első _____
lepclése ulán végül is a bajnokaspiráns Bara
nyának juttatta a két pontot. Az első félidőben 
a BAK fiatal csapnia teljesen egyenrangú ellen
fele volt a Baranyának de szünet után vissza
esett és a helyi csapat tetszés szerint érte el 
góljait. A 4. percben Blaskó a BAK-nak szerzi 
meg a vezetést, amelyet egy perc múlva Tritz 
egyenlít A második felidőben, a 9 percben 
Grünfeld nyitja meg a gólok sorát, amelyet a 
13. percben Palkó, a 16. percben Tritz, a 17. 
percben ismét Palkó gólja követ.

Turul—Zala-Kanlzsa 6:2 (0:2).
A fővárosba rándult Zala-Kanizsa váratlanul 

súlyos vereséget szenvedett*  a kitűnő formál 
kifutott Turultól. Az I. félidőben n vidéki csa 
pal lulerös tempót diktál és bár a 14. és 40. 
percben Szabó góljával vezetéshez jut, teljesen 
elkészült erejével s áldozata lett az önmaga 
által diktált gyilkos tempónak. A II. félidőt a 
Turul teljes fölénye uralja, a kimerült Zala- 
Kanizsával szemben Vacek a 14., 17., 30. és 
34. percben négv gólos hnt Iricket csinál és i< 
‘2. ....__ . .. ‘I percben Fischei
újabb kél góllal súlyosbítják Znla-Kanizsa ve-

(111).
mérkőzött a 
félidő meg-

Nyakunkon állanak már 
a csehek az Európa- 

kupa táblázatán
Csehszlovákia—Svájc 4:1 (2:0)

Lausanne, május 5.
Tegnap játszat lók le a francia—svájci met- 

rapalisban Csehszlovákja és Svájc válogatott 
csapatai mérkőzésüket az Európa-kupáért. A 
mérkőzés

a csehek 4:1 (2:0) arányú győzelmét ered
ményezte.

Csehszlovákia betörése tehát sikerült és igy 
az utolsóelőtti helyen álló csapat 7 pontjával 
már a nyakunkra került.

Az Európa-kupa táblázata
a tegnapi mérkőzés után az alábbi képet tárja 
elénk:

1. Olaszország
2. Ausztria
3. Magyarország
I. Csehszlovákia
5. Svájc

Csapataink külföldön
Tcplitz: Hungária—Teplitzer FK 1:1 fO.-O).

Eredménytelen félidő után Sima rúgja a tep- 
litziek vezetőgólját, mig a Hungária Beibl ön
gólja egalizált.

Grác: Sabaria—Hakoah 6:0 (0 0). A szombat
helyi csapat kitünően diszponálva, valósággal 
lelépte ellenfelét. Potvolny mint balszélső négy 
gól lőtt, a másik két gól Stóffián érdeme.

EGYÉB KÜLFÖLDI EREDMÉNYEK:
Antwerpen: Belgium—Ho’landia 3:1 (1:0)
Bukarest: Kolozsvár—Bukarest 3:1 (0:1). 
Pozsony: Pozsony—Bécs 3:2 (3:1).

9 pont (16—15)
8 „ (14— 9)
8 „ (19—17)
7 „ (7- 8)

— ( 9—16)

Barsi László nyolcszázas 
ideje 1 p, 56'4 mp. 
A MAC országos atlétikai 

versenye
Részletes eredmények:
100 m. síkfutás, junior: 1. Valentin (SAC) 12 

mp. 2. Hermann (FTC) 12.2 mp. 3. Németh 
(BSE) 12.2 mp.

400 m. síkfutás, II. o.: 1. Cséfay (MTE) 54.8 
mp. 2. Ive (MAC) 56 mp. 3. Oláh (MOTE) 56.1 
mp. — Cséfay könnyen nyert.

800 m. síkfutás, hcp.: 1. Bejczy (MAC) 1. p. 
56 mp. (28 m. e.). 2. Geigcr (MTK) 1. p. 56.2 
mp. (55 m. e.). 3. Strasser (MTE) 1 p. 56.3 mp. 
(66 m. e.). 4. Barsi (BBTE) 1 p. 56.4 mp. (e. 
n.). — Barsi 57 mp.-es 400 in. után fokozatosan 
hozza be az előnyöket s a végén szép finissel 
éri el nagyszerű eredményét.

2000 ni. síkfutás, II. o.: 1. Lakos (Törekvés) 
6 p. 1.4 mp. 2. Juhász (UTE) 6 p. 11.6 mp. 3. 
Halász (MTK) 6 p. 12.8 mp. — Remek verseny, 
amely csak az utolsó métereken dőlt el a szé
pen feltörő Lakos javára.

5000 m. síkfutás, hcp.: 1. Hermann (Törek
vés) 17 p. 21 mp. (40 mp. e.). 2. Kultsár (MAC) 
17 p. 25 mp. (0 mp. e.). 3. Farkas (MTE).

200 m. gátfutás, II. o.: 1. Bajor (BSE) 27.7
mp. 2. Császár (MAC) 28 mp. 3. Szentgyörgyi 
(MAFC) 28.6 mp.

400 m. gátfutás, II. o.: 1. Szentgyörgyi (MAFC)’ 
160 cm. — Goda egyedül indultl

Nagy mezőnyök, biztató ered
mények a Ludovikások szezon

nyitó-versenyén 
Balogh távolugrása 686 cm 

Részletes eredmények:
110 m gátfutás: 1. Benyáts (LASE 19.4 mp. 

Kovanda a 2-ik helyről diszkvalifikálva. , 
1500 in. síkfutás hcp: 1. Kassay (MAFC) e. n.

4 p. 19 mp. Legjobb főiskolai eredmény! 2. Kiss 
Ernő (MAFC) 4 p. 19.7 mp. (95 m. e.) 3. Zwar 
(MAFC) 4 p. 19.9 mp. (100 m .e.)

100 m. síkfutás: 1. Ferjentsik (LASE) 11.6 
mp. 2. viléz Horváth (LASE) 11.7 mp 3. Izsó 
(EKAC) 11.8 mp.

Magasugrás: 1. Obitz (BEAC) 170 cm. 2. Ba- 
lásy (LASE) 170 cm. 3. Lippay (LASE) 165 cm.

200 m. gátfutás: 1. Dénes (MAFC) 28.5 mp.
2. Benyáts (LASE) 29.1. 3. Friedrich (MAFC) 
30.4 mp.

400 m. síkfutás: 1. vitéz Horváth (LASE) 54.8 
mp. 2. Fazekas (MAFC) 555 mp. 3. Labancz 
(LASE) 55.7 mp.

Sulydobás hcp: 1. Labancz (LASE) 14.28 m. 
(.60 m. e.) 2. Balázs (MAFC) 14.18 m. (3.30 m. 
e.) 3. Pajzs (BEAC) 13.83 m (2.80 m. e.) 
Bácsalmási (BEAC) 13.56-al szkreccsről helye
zetten.

200 m. síkfutás: 1. Maróthy (LASE) 23.2 mp.
2. Balázs (BEAC) 23.3 mp. 3. Magdics (MAFC) 
23.3 mp.

Rúdugrás 1 oszt.: 1 Friedrich (MAFC) 310 
cm. 2. Lippay (LASE) 310 cm. 3 Meleghegyi 
(BEAC) 270 cm.

Rúdugrás II. oszt.:
cm. 2. Lippay (LASE)
290 cm.

Diszkoszvetés hcp: ...
m. (9 50 m. e.) 2. vitéz Horváth (I.ASE) 41.11
m. (• m. e.) 3. Szathmáry (LASE) 40.65 m.
(«.5« m. e.).

Hármasugrás II. oszt-: 1. Jeney (LASE)
12.52 m. 2 Fuss (EKAC) 12 45 m. 3. Hentcn 
(EKAC) 12.11 m

Távolugrás hcp: 1 Balogh (MAFC) 686 cm. 
(e n.) 2 Kocsmáros (MAFC) 672 cm. (60 cm. e.)
3. Szőnyl (LASE) 670 cm. (75 cm. e.)

400 m. gátfutás: 1. Ferency (MAFC) 59.8 mp. 
Egyetlen induló.

1 Friedrich (MAFC) 310 
310 cm. 3. Gyenes (LASE)

1. Nyárády (LASE) 41.80
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