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Két titokzatos német diákot fogon el
Szoknál vasárnap a folyamőrség

DiBtLwsfre hozták a két német tlataiemhert, akik gumicsónakon 
loekezíek a Dunán a Fekete-tenger veié - n frankfurti rendőrség 
radiúkOrSzőse alapján fogták el a reltéipes diákokat - i körözés 

szerint Üzleti letöréssel gganusitlák őket

ft diákok azt állítják, hm politikai bünösik
Két rejtélyes frankfurti német fiatal

ember ügyében folyik a nyomozás vasárnap 
délelőtt óta a budapesti főkapitányságon. A 
két fiatalembert a dunai folyamőrség tartóz
tatta föl a Dunán a szobi határ közelében. 
A fiatalemberek két gumicsónakon eveztek 
lefelé a Dunán és amikor a folyamőrség 
felszólítására nem tudták magukat kellő
képpen igazolni, a folyamőrök a szobi 
határszéli rendőri kirendeltségnek adták át 
őket. Ekkor kiderült, hogy a két fiatal
embert, Dietzel Frigyes 20 éves és Zinkaut 
Hermann 18 éves frankfurti technológiai 
hallgatókat

a frankfurti rendőrség körözi.
Április 5-én érkezett a magyar hatóságok

hoz a frankfurti rendőrség rádiógramja, 
amelyben üzleti betörés miatt rendelte el 
Dietzel Frigyesnek a körözését. A rádió- 
gram meglehetősen hiányos volt, Je azért 
ennek alapján sikerült Dietzel Frigyest és 
társát

a magyar határon feltartóztatni.
A két német fiatalembert már vasárnap dél
előtt a budapesti főkapitányságnak adták át, 
áhol megkezdődött kihallgatásuk.

Mindjárt a kihallgatás elején
érdekes fordulat állott be az ügyben,

Mert a fiatalemberek csakhamar bevallot
ták. hogy voltaképpen nem a betörés miatt 
gyűlt meg a bajuk a frankfurti rendőrség
gel, hanem különböző

sulyos verekedések és politikai ügyek 
miatt.

ök ugyanis, mint elmondották, mindketten 
a horogkeresztes szövetség tagjai, akik 
Frankfurtban több ízben

résztvettek a baloldali elemekkel, a 
szocialistákkal és kommunistákkal ví
vott verekedésekben, sőt mint mon- 
kották, Frankfurtban résztvettek zsidó

verésekben is.
Hogy ezek a verekedések milyen termé

szetűek voltak és milyen eredményekkel 
jártak, azt nem közölte a két fiatalember, 
ellenben azt bevallották, hogy Frankfurtból 
hieg kelleti szökniük. Motorkerékpárral in
dultak el útjukra, különböző német váro
sokban fordultak meg, de mindenütt lát
ták. hogy

már plakátokon körözik őket.
További vallomása során Dietzel elmon

dotta, hogy
a politikai mozgalmak körül keletkezett 
konfliktusaik miatt el kellett távoznlok 

Frankfurtból,
mert meggyűlt á bajuk az ottani hatóságok
kal. Az volt a céljuk, hogy egv időre, amig 
ügyeik rendeződnek, eltűnnek Frankfurtból. 
Motorkerékpárral indullak útjukra és Dél- 
Németország felé vették útjukat. Hosszú 
időn át barangoltak Németországban, ki- 
sebb-nagyobb városokban fordullak meg. 
mig most a napokban megtudták, hogy a 
frankfurti rendőrség elrendelte a körözé
süket.

A városokban, amerre menekülésük 
útja vezetett, látták, hogy a rendőrség 

már plakátokon is körözi őket, 

mire elhatározták, hogy nem maradnak 
Németország területén.

Dietzel Frigyes után Zinkaut Hermannt 
állították a rendőrtisztviselö elé. Zinkaut 
Hermann megismételte társának a vallomá
sát. ö is azt állította, hogy mint a horog
keresztes szövetség tagjai

szocialistákkal és kommunistákkal vi- 
vott verekedésekben vettek részt 

és a politikai mozgalmak során elkövetett 
cselekményeik miatt adták ki ellenük a kö
rözőlevelet és ő is látta, hogy a rendőrség 
falragaszokon körözte őket.

A beismerő vallomásnak ebből a részéből

„Ne vezessenek bennünket az ígéret 
földjére, mert ott vagyunk"

— mondotta Friedrich teádat beszámolóján 
A Keresztény Ellenzék szervezkedő gyűlése

A keresztény ellenzék (Friedrich-párt) budai 
szervezetei vasárnap délután négyórakor gyű
lést tartottak. Már a gyűlés kezdete előtt telje
sen megtelt a budai Vigadó nagyterme és ter
mészetesen jelentékeny, söl túlnyomóan nagy 
számban voltak képviselve a kerület női válasz
tói, aki különösen látható türelmetlenséggel 
várták Friedrich István megjelenését.

A gyűlést Sármezey Endre nyitotta meg és 
üdvözölve a megjelenteket, kijelentette, hogy a 
gyűlés célja megállapítani, hogy a jelen gaz
dasági állapotok fennlarthalók-e, vagy nem? 
Beszéde köztien lép a terembe kíséretével 
Friedrich, akit nagy tapssal és éljenzéssel fo
gadnak.

Czinterstern Károly, a III. kerületi szervezet 
elnöke üdvözölte Friedrich Istvánt. Ezután 
Csapó Ferenc nz I. kerületi szerveze'. elnöke, 
majd utána W’ckts Konrád szólalt fel, aki külö
nösen Friedrich István működését ismertette 
és kérte a jelenlevőket, hogy álljanak fel azok, 
akik együltéreznek velük és akik együtt akar
nak küzdeni a keresztény Magyarország jö
vendőjéért.

A gyűlésen jelenvoltak valamennyien feláll 
fák. kalapjukat lengetve, kendői lobogtatva 
kiáltották:

— Valamennyien!
Draskóczy M. László beszéde után a jelen

levők lelkes éljenzése és percekig tartó lelke
sedése közepette

FRIEDRICH ISTVÁN
beszéd. Elsősorban belekapcsolódott a hadi 
kölcsönre- vonatkozó közbekiáltásokbn és azl 
ino.idotln. hogy bizonv a régi és uj Magyar
ország legjámborahb népe mi vagyunk, a hadi
kölcsönösök. nkik tiz év óla kilincselünk, ku- 
nyorálunk, de elérni nem tudunk semmit

— Itt van a rokkantkérdés is. — folytatta 
Friedrich

Addig, amíg a hadlrokkantakat ki nem elé
gítették. ne festessék meg államköltséien 

becses ábrézatul.at freskókra.
Ila azl akarják, hogv Clio, a történelem mu 
zsója megemlékezzen róluk, akkor előbb halja 
nak meg. (Nagy derültség.) A történelmi halha
tatlanság a becsületes hnlállnl kezdődik. De art 
hiszem, -hogy a mór kész freskókról is nem 
sokára le fogjuk kaparni azokat, akik rajta 

arra következtettek a budapesti rendőrsé
gen. hogy az előállított két fiatalembernek 
a betörésen kivüi sokkal súlyosabb cselek
mények is terhelték a lelkiismeretüket, 
mert hiszen kisebb betörési vagy lopási 
ügyben nem szokták plakátokon körözni a 
’eltcsekel.

l A kihallgatás további során elmondotta 
a két rejtélyes fiatalember, hogy miután 
látták, hogy Németországban előbb-utóbb 
rendőrkézre kerülnek, elhatározták, hogy 
külföldre menekülnek. Eladták motorkerék
párjukat és ennek árán

két gumicsónakot vettek

vannak.
— Sokakat idegessé lelt, hogy ellenzékbe 

mentünk és szervezzük a keresztény ellenzéki 
polgárokat. Mi becsüljük és tiszteljük azokat, 
akik odaát vannak és meggyőződéssel támogat
ják a hatalmat. (Derültség.) De nekünk nem 
imponálnak még sem, mert — potyaautón sza
ladgálnak. Nekünk az imponál, aki villamoson 
jár, vagy ha már autóba ül, azt a saját pén
zéből fizeti.

— A Társadalombiztosítóval igazán nagyon 
jól vagyunk. Egész jó hirek vannak,

mert a múlt héten harmincmillió volt a de
ficit, végül kisült, hogy csak huszonnégy

millió, ennélfogva kerestünk hatmilliót.
Ilál ennek csak igazán örülhetünk és örülhe
tünk annak is, ha majd felveszik az ölvenmilliós 
kölcsönt, mert hiszen itt van az adófizető, aki 
azt majd meg fogja fizetni.

Beszélt ezután a bürokrácia tullengésérői. 
Számadatokat soro,, lel, hogy mennyivel több 
inagasabbrangu tisztviselője van Csonkamagvar- 
országnak, mint volt a háború előtt Nagy- 
magyarországnak, majd kijelentette, hogv a 
keresztény ellenzéknek nincs más feladata és 
nincs más lámadnivnlója, mint a kormány.

Beimen ’stván órai vasárnap este 
elutazott rűsuhnh

Ksütíen ragge: valószínűleg hazaérkezni
Bethlen István gróf miniszterelnök szom

baton délután Háry András kvirináli követ 
kíséretében meglátogatta a római magyar 
Akadémiát, behatóén érdeklődön nz Akadé 
mia munkássága iránt.

Szombaton esfc Háry András a miniszter
elnök Ihzlelelére szükchbkörü vacsorái 
adóit, melyen u miniszterelnökön és kikére*  

és az volt a szándékuk, hogy a Duna vizén 
lecsónakáznak egészen a Fekete-tengerig. 
A két csónakot fölszerelték, ellátták bősé*  
gesen élelmiszerrel és Csehszlovákián ke
resztül, Pozsony környékén elérték a Dunát. 
Pozsonytól a szobi halárig csónakon tették 
meg az utat, egészen addig, mig a magyar 
folyamőrség föl nem tartóztatta őket.

A két titokzatos német fiatalembert a 
budapesti rendőrségen őrizetbe vették, ami
ről értesítették a frankfurti rendőrséget, 
arra kérve t német mio.ságokal, hogy kö
zöljelek pontos adat.lkat a két kézrekeritett 
íial.dember viselt dolgairól.

— Ez a kormány csak ünnepelni tud és min*  
denesetre különös.

hogy mindig az a tizennégy ember kormá
nyoz, akikről már kisült, hogy ehhez ■ 
mesterséghez egyáltalában nem értenek és 
nem tudnak egyebet, mint kilátásba he
lyezni, hogy elvezetnek bennünket az Ígéret 

földjére.
Ezt jelentette ki legutóbb a vezérlő-akarat, • 
húgai ghazi, ellenben n pénzügyminiszter leg- 
utóhlb már csak azt mondotta, hogy meg fogjuk 
látni az ígéretek földjét. Hát mi nem vagyunk 
arra kiváncsiak,

mert az ígéretek földjén vagyunk, ahol 
mindig csak Ígérnek, de nem teljesítenek 

semmit
Közbekiáltás: Mi lesz a titkos választójoggal?
— Igen, n titkos választójog az egyedüli itt, 

amellyel a polgárság önrendelkezési jogát 
vissza tudja szerezni. Volt itt már egyszer az 
én kormányom alatt, de azután kitalálták, hogy 
a titkos szavazás nem egyeztethető össze a 
magyar nép karakterével.

Majd kitartásra és küzdelemre hívta fel a 
jelenlevőket és ezzel a Himnusz éneklésével a 
gyűlés véget ért.

lén kívül Barcza György vatikáni követ és 
a magyar követség tisztviselői vettek részt.

Amerikai lap Bethlen római 
ut'áról

A New York Times hosszabb cikkben fog
lalkozik gróf Bethlen István római látogatás 
sával.

A két nemzet el akarja mélyíteni a barát
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Icapcsolatot és kiépíteni a gazdasági kötelé
keket.

A politikai helyzetet — az amerika lap 
cikke szerint — a látogatással kapcsolatban 
azzal lehet összefoglalni, hogy az olasz
magyar barátság beleillik Olaszországnak 
abba a koncepciójába, hogy jó viszonyban 
éljen a dunamenti államokkal.

Azok a hirek, melyek az olasz-magyar 
barátságból fenyegetést akarnak kiolvasni 
Jugoszlávia, Románia, vagy egy más állam 
ellen, tisztán a fantázia szüleményei.

Olaszország politikája a béke fentartására 
irányul, de olyan értelemben, hogy meg
előzze azt az eshetőséget, hogy Olaszország 
áldozata legyen bárhonnan is kiinduló nagy- 
ratörő terveknek.

Bethlen István gróf elindult 
Rómából

Bethlen István gróf miniszterelnök római 
látogatásának hivatalos része vasárnap dél
ben a Barcza György vatikáni követ által 
adott dezsőnével befejeződött. A miniszterel
nök felszabadulva a hivatalos kötelezettsé
gek alól, vasárnap délután néhány látogatást 
tett, majd

az esti gyorsvonattal elhagyta Rómát 
és minden valószínűség szerint kedden reg
gel érkezik haza Budapestre.

Üldözés közben leütötték 
a betörök az üzlet tulai- 

donosnöjét
Vasárnap hajnalban Kovács Sándor és 

Szabó László ’20 éves lakás- és foglalkozás
nélküli napszámosok be akarlak tömi a 
Huba-utca 5. számú házban levő zöldséges 
üzletbe. A vasajtó lakatját lefeszítették. A 
zörejre főiébredt az üzlet tulajdonosa, Mé
száros Károlyné, aki lakásából kifutott, fel
lármázta a házat és a lakók segítségével el
fogták Kovács Sándort.

Szabó menekülni kezdett, de hirtelen 
visszafordult és a betörésnél használt 

vaskapoccsal fejbevágta
Mészáros Károlynét. Az asszony az ütéstől 
elkábult s a két betörő futásnak eredt. A kö
zeli rendőrőrszemek üldözőbe vették a be
törőket, akiket elfogtak s azután a főkapi
tányságon

letartóztattak.
A súlyosan sérült Mészáros Károlynét a 
mentők a Rókus-körházba szállítottak.

Egy berlini műkereskedő
nél megtalálták a spanyol 
nemzeti könyvtárból ello
pott híres kép vázlato kát

Berlin, április 13.
(A Hétfői Napló külön tudósítójának te

lefonjelentése.) Szenzációs képzőművészeti 
botrány pattant ki Berlinben a vasárnapi 
napon, amelynek előreláthatólag igen súlyos 
bűnügyi fejleményei lesznek. Egy volt ber
lini műkereskedő tulajdonában 250 nagy
értékű művészi vázlatot talált a berlini ál
lam rendőrség, nmely váziínok között

57 Rembrandt-, 5 DUrrer- és 5 Lelten- 
vázlat

volt, többek között Rembrandt világhírű 
„Ábrahám és Izsák'*,  Dürrer „Ixivag, halál 
és ördög" és Lelten „Assisi Szent Ferenc" 
c. képének vázlata. A rendőrség megállapí
totta, hogy

az egy és negyedmillió márka értékű 
vázlatok, amelyek között a legolcsóbb 
ötezer márkát ér, a madridi nemzeti 
könyvtárból származnak, ahonnan azo

kat a múlt esztendőben elrabolták.
A berlini műkereskedő a rendőrségen tör
tént kihallgatása során azt vallotta, hogy a 
tulajdonában lévő képvázlatokat Antonio 
Lopez spanyol könyvtárostól vette át s arra 
negyvenezer márka előleget adott. A vázlatok

LÓSPORT
Budapesti versenyek

Blanck nyerte 
a Nyilt-handikapot

Az első valóban tavaszi nap nagy közönséget 
vonzott ki a vasárnapi lóversenyekhez. A pro
gram főszámában, a Nyílt hendikapban, tizen
egy lóból álló kitűnő mezőny állt a starthoz, 
amelyből a várakozásnak megfelelően a két 
legerősebben fogadott ló: Blanc és Rajna vég
zett elől Simon előtt. Blanc győzelme már a 
távoszlopnál kétségtelen volt s bár Rajna erő
sen támadta, Schejbal felhívására Blanc köny- 
nyen érte el ötnegyed hosszal ellenfele előtt 
a célt. A nap másik értékes számát, a János
hegyi handikapot Benvenuto nyerte meg.
Jancsi (33), Fruska (33). Tainarisk (6), Al- 

A részletes eredmény a következő; 

közül még egyet sem adott el. A berlini 
rendőrség értesítést küldött a felfedezésről 
a spanyol rendőrségnek, ahonnan vasárnap 
több magasrangu rendörtisztviselő és kép- 
szakértő utazott el Berlinbe.

— A Petőfi Társaság Katona József emlékét 
Ünnepelte. Vasárnap délelőtt a Petőfi Társaság 
Katona József-emlékülést tartott az Akadémia 
nagytermében Katona József halálának száza
dik évfordulója alkalmából. Az ünnepi ülésen 
Cszászár Elemér alelnök felolvasta Katona 
Bánk bánjáról irt esztétikai tanulmányát. 
Katona nemcsak a legkitűnőbb magyar tragé
dia szerzője, hanem hőse is olyan tragédiának, 
amelynél megrendilőbb nincs a magyar iroda
lom sokszázados történetben, állapította meg 
tanulmányában Császár.

Kdzlmiiniia osztályomat megszüntetem!
RnklÁrképletemet gyári áron kiárusítom.

NAGY VÁLASZTÉK CSIPKÉK. HÍMZÉSEK HÍMZŐ-
ÉS KÖT0PAMUT0K. DMC ÉS CB FONALÁRUKHAN

Havas László

I. FUTAM. 1. Lesvári ménes Borotra (3 reá) 
Csuta, 2. Daruhát (3) Esch II., 3. Tévedtem 
(16) Rózsa. F. m.: Sakkmester (5) mint 3-ik 
diszké Nyakh. Tol.: 10:15. — II. FUTAM. 
1 Jóház IslvánCIpou (5) Esch II., 2. Mavriki 
(6) Balog, 3. Gyöngyike (2%) Lynch. F. m.t 
Marlinsberg (6), Nebuló (5),. Taps (10), Seve- 
rina (10), Ejnye! (6), Kinizsi (6), öreg Akác 
(6), Kedvenc (12). Fejh. 1 hosz. Tót • 10:76, 27, 
29, 17. — III. FUTAM. 1. Mr. C. Wood Blanc 
(2) Schejbal, 2. Rajna (1 ’/») Gutái, 3. Simon (8) 
Kaszián. F. m.. Rendek (6), Somogy (16), Sor- 
mani (8), Grandeza (10), Nagvur (14), Darius 
(10), Eaton Rock (16). Nuni (6). ötnegyed ho., 
’/» h. Tót.: 10:18, 15, 16, 22. — IV. FUTAM.
1. Dreher J. Benvenuto (1%) Gutái, 2. Porlo 
(12) és Farsang (5) holtversenyben F. m.: Bi
zalom (8), Rejtély (12), Sárkány (8), Fürt 
(10), Cortina (2*4),  Zsarnok (16). 2. h., holtv. 
Tol - 10:24, 15, 35, 15. — V. FUTAM. 1. Schif- 
fer M. Máramaros (3) Gulyás, 2. Creola (6/10 
reá) Mihalovics, 3. Quisisana (5) Tuss. F. m.: 
Románc (8), Roland (4), Szoknya (16), Olcsó 

hambra (33). Fejh., 8. h. Tót.: 10:58, 15. 14, 1®. 
— VI. FUTAM. 1. Wenckheim P. gróf Hasson 
(1%) Lynch, 2. Ámen (6) Csuta, 3. Fontaine 
(10) Bözödi. F. m.: Retsky Bandi (16), Roden. 
steiner (3), Frau Wunderlich (14), Pillangó 
(16), In Time (2’4), Szomszédasszony (10). 
Theresina (16). Nyakh., 2 h. Tót.: 10:26, 14 
19, 26.

Bécsi versenyek
Vasárnap kezdődtek meg a bécsi lóversenyek'. 

A megnyitó nap főszáma a hagyományos 
Przedsivit-handikap volt, amelyben Siess győ. 
zelme nagy meglepetést okozott. Siess mögött 
a helyeket a favorit Sáfár és Ralo foglalták el. 
A bécsi versenyeket illetően figyelmeztetjük a 
közönséget, hogy — miután a megnyitó napon 
bookmakerek nem működtek —- a budapesti 
városi irodákban a bécsi vasárnapi verse
nyekre startoddsszal kötött fogadások érvény, 
telenek 8 csak a totalizatőrfogadások érvénye- 
sok. A startodszokra elhelyezett téteket akár 
nyert n fogadás, akár vesztett, az irodák vissza
fizetik. A bécsi versenyek részletes eredménye 
a következő:

I. FUTAM. 1 Beaurivage lov. Weckermann,
2. Bolha lov. Slircula. F. m.: Perun, Deledda. 
Tót.: 10:16, 11, 11. — II. FUTAM. 1. Baltlmore 
lov. Cseszkovics, 2. Nestor lov. Szabó L. F. ni.: 
Erbprinz, Toddy. Tol.: 10:32, 16, 14. — in, 
FUTAM. 1. Siess lov. Szénié, 2. Sáfár lov. Szi- 
lágyi, 3. Ralo lov. Janek. F. m.: Rosencavalier, 
Tam diu, Heros, Workman. Tót.: 10:151, 18, 11, 
11. — IV. FUTAM. 1. Osculum lov. Rojik. F. 
m.: Monsum, Laureatus. Tót.: 10:19. — V. 
FUTAM. 1. Red Dragon lov. Szilágyi, 2. Ulstcr 
Prinz lov. Takács J., 3. Eiswind. F. m.: Sieg- 
linde, Gallione, Cicelle, Mirakel. Tót.: 10:28, 
18, 29, 20. — VI. FUTAM. 1. Daca lov Janek,
2. Dorado lov.. Szilágyi, 3. Ezerév lov. Kern. 
F. m.: Ajka, Poseidon, Evian, Orean. Tot-t 
10:18, 11, 14, 13.

t udapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. 1. Homol ménes Rita (pari) Ma» 

rek, 2. Tamerlan (6) Maszár J. F. m.: Zorica, 
Eszter II. Tót.: 10:17. Olasz: 54. — II. FUTAM.
1. Burjaspusztai ménes Rézl (2’4) Kallinka, 2. 
Cigánybáró (2) Baranyai. F. m.: Pergő, Bessie, 
Cigány Panna, Csilri. Tót.: 10:29, 15, 21. Olasz: 
49. — III. FUTAM. 1. Körmendi ménesErlka 
O. (1%) Kallinka, 2. Libertás (6) Marschall 
Több ló nem futott. Tót.: 10:20. Olasz: 28. — 
IV. FUTAM. 1. Kövesdi-istálló Dalsy (8) Fityó,
2. Borista (10) Jónás, 3. Csalfa (12) Kovács J. 
F. m.: Suhanc, Sevrig, Brutus, Orkán, Sámson, 
Hópehely, Dacapo, Ingcborg. Tol.: 10:124, 35, 
29, 17. Olasz: 108. — V. FUTAM. 1. Pompás- 
istálló Grimbus (1’4 reá) Maszár J., 2. Ad« 
ricnne (pari) Kallinka. 3. Csárdás (6) Wiesner, 
Több 16 nem futott. Tót.: 10:16. Olasz: 20. — 
VI. FUTAM. 1. Federer G. Dante (pari) Maszár
J., 2 Feri (4) Kováca II., 3. Krampusz (12) 
Marék. F m.: Kudarc, Eszter. Mikulás IT„ 
Pali. Tót.: 10:20, 13, 15. 23. Olasz: 41. — VIL 
FUTAM. 1 Coco-Rabonbán (5) Sebeiből, 2. 
Áruló—Avanti D. (2) Baranyai. F. m : Auriga— 
Lady of Pannuk, Csongor—Diana, Brummbia 
—Csongor G Tót.: 10:40, 20, 14. Olasz: 37.
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A PÉNZVILÁG'1 ’

húsvéti száma ^afalmas terjedelemben holnap megjelenik
Ez a reprezentatív szám tartalmának színvonalánál, riportjainak eredetiségénél és kritikai cikkeinek kitűnő 

voltánál fogva igen nagy feítiinési fog ke feni.
Az óriási terjedelmű, gyönyörűen kiáilitott újság tartalmából kiemeljük az alábbi cikkeket

Gazdasági feltámadás előtt. (Vezércikk.) 
Báró Sztrrényl József prognózisa a ma

gyar gazdasági életről.
Szenzációs kolozsvári tudósítás Weiss Fil- 

löp. (.borin Ferenc és Conrád Ottó buka
resti tárgyalásairól. Fuzionálnak a zsilvölgyl 
bányák és hatalmas centrálé létesítésével 
clektrifikálják ■ ZsIlvÖlgyel.

Krúdy Gyula (Szigeti Remete) cikke 
Szudy Elemérről.

Krausz Simon utalásai.
Mit várhat a magyar gazdasági élet a 

tavasztól? Irta: dr. Dános Árpád.
Báró Mndnrassy-Bcck Gyulának Győrött 

mA magyar gazdasági politika" elmen' tar
tott előadását, amely szókimondó és bátor 
kritikája a magyar gazdaságpolitikának, 
három oldalnyi terjedelemben szószcrlnt 
közli a PÉNZVILÁG húsvéti száma.

Érdekes cselek Haltcnbcrgcr Samu soffőr
— hadseregének éleiéből.

In dclncm Láger lat Öslcrrclch (Rotschlld 
báró — Ausztria koronázatlan királya).

A Philips Rádió feljelentése több hűtlen 
Ügynöke ellen.

Hadik az Ipartanára elé viszi ■ behozatali
— jegyrendszer fixa-ideáját.

Végrehajtást vezet a STEG magyarországi 
vagyontárgyaira a vállalat harminc társ- 
ládatagja.

A PÉNZVILÁG bécsi munkatársának fel
tűnést keltő cikke a bécsi Mercur-Bank 
helyzetéről.

A Futura húsvéti ajándéka.
Rosszul elsült petrolűr-támadáa Klrin 

Gyula és dr. Kiéin István ellen.
Mennyit ér a Déli Vasul-részvény?
Séta a déli korzón egy bukott bnnkdlrek- 

lorral.
Budapest legnagyobb bérpalotáját építi 

és közel két millió pengőért betonutakat 
készít a MAGYAR WAYSS ÉS FREYTAG RT.

A Húskereskedelmi elvesztette 100.006 
pengős pőrét a FUTURÁVAL szemben.

Pcrlaky György Interpellációja az IOKSZ 
ügyében és Bnd János kereskedelmi minisz
ter válasza. (Szószerinti tudósítás.)

Faragó Jenő cikke a Népszínház fellá 
mosatásáról.

Az Autóbehozalall botránya a részvény 
társaság oprrcttszerü megalakulásától a 
Markó-uccal fogházig.

A Kurta aj gyakorlatot kezdett a biztosi 
tásl kötvények valorizációjánál. A megnyeri 
perekben Is a biztosító fizeti a perköltséget.

Magánjogi csalás mialt elutasították egy 
gépkercskcdő-cég keresetét.

Popot les Sándor emlékbcszéde Kaunlr 
Gyuláról, az Osztrák Magyar Bank 
kormányzójáról, születésének 100. 
dulója alkalmából. (Szószerinti tudósítás.)

4A PÉNZVILÁG húsvéti

Dr. M. L. (Bécs) tárcája Sleghardtról.
A PÉNZVILÁG beszámolója a legújabb 

vidéki bankmérlcgekről.
Az Ipartanára visszautasította az Iparfej

lesztési törvényjavaslat lervezelét.
Hatalmas tudósítás a közüzemeslléz al

konyáról, kapcsolatban a Kereskedelmi és 
Iparkamara nagyszabású beszámolójával és 
Éber Antalnak, a Kamara üzemi bizottság 
elnöki székéből mondott nagy feltűnési 
keltő beszédével.

Siófok nagyközség megbízásából parcelláz 
a MAGYAR TISZTVISELŐK TAKARÉK- 
PÉNZTÁRA.

Tízperces vizit Kálmán Henriknél, az An
gol-Magyar Bank vezérigazgatójánál.

Dr. Halász Ferenc a Hermes-Bank Ügy
vezető-Igazgatójának előadása a MAGYAR 
JOGÁSZEGYLETBEN a belső tőkeképződés 
adóügyi problémáiról.

A PÉNZVILÁG ARCKÉPCSARNOKA: A 
BHÉV-ügy akluálitása alkalmából portrék: 
dr. Bódy Tivadarról, dr. Friedmann Ignác
ról, Sós Árminról és Scheucr Róbertról.

Mcgssünlctlk a kullsszl a gabonn határldő- 
placon.

Horribilis összegei vesztett tengeri-speku
láción a Futura.

Beszélgetés Intim István vezérigazgatóval. 
Számtalan hír, riport, kritikai cikk stbH sti»

száma
holnaptól kezdve kapható minden újságárusnál, pavillonokban, dohány tőzsdékben, 
pályaudvarokon és a kiadóhivatalban (József-körut 86. sz. Telefon József 322-95)

A hatalmas szám ára: egy pengő
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Súlyos szerencsétlenség 
a városligeti motorkereiiDár- 

versenyen
Ja|,úai‘a’Jiehl ,U,OM 699 ,anaK as 8 teiöopuii 

keréhparDOl hiDukott az egyik súlyosan megsebesült versenyző
A városligeti nagy motorkerékpárverse

nyen az idén is több baleset és szerencsét
lenség történt, de szerencsére egyik sem 
volt olyan súlyos kimenetelű, mint a ta
valyi BSE verseny alkalmával történt bal
esetek.

A legnagyobb riadalmat az a baleset 
okozta, amely László János 23 éves géplaka
tos versenyzővel történt. László János mo
torkerékpárjával a Stefánia-uton szágul
dott, amikor eddig meg nem állapított okok
ból — valószínűleg géphiba folytán, — 

hirtelen derékszögben jobboldalra for
dult, gépével áttörte a kötélkordont és 

felrohant a járdára.
A kötélkordon mögött óriási riadalom tá

madt, az emberek menekülni kezdtek és 
még idejekorán mindenki elrohant a ve
szedelmes zónából. László János gépével 
egy

fatörzsnek futott neki, 
motorkerékpárja összetört, ö maga

nagy Ívben zuhant le a földre, sulyos 
agyrázkódást, borda- és lábtörést szen

vedett.
A mentők teljesen eszméletlen, sulyos ál

lapotban az uzsokiutcai kórházba vitték.

Rejtélyes módon eltűnt 
egy fiatal orvos Budapesten

Rokonai látogatására indult e! és nem tért vissza lakására
A főkapitányság eltűnési osztálya egy 

fiatal orvos rejtélyes eltűnési ügyében indí
totta meg a nyomozást. Vasárnap délelőtt 
ugyanis megjelent a főkapitányságon Ileim- 
ler Ede pápai kereskedő, aki sürgős nyo
mozás megindítását kérte a főkapitányság
tól fia,

dr. Hajdú Béla 28 éves orvos eltűnési 
ügyében.

A kétségbeesett apa előadása szerint dr. 
Hajdú Béla a bécsi egyetemen végezte ta
nulmányait, ott szerezte orvosi diplomáját 
és különböző német és osztrák városokban 
végezte azóta orvosi hivatását. Többek kö
zött Augsburgban vezetője volt egy gyer
mekszanatóriumnak, legutóbb pedig decem
ber végéig a badeni szanatórium orvosa 
volt.

Dr. Hajdú Béla uj év táján hazajött 
Magyarországra és ellátogatott szüleihez, 
akik aggódva látták, hogy fiuk rendkívül 
idegesen viselkedik és minden jel arra val
lott, hogy idegzetét a sok munka és a nehéz 
tanulmányok

súlyosan megtámadták.

Megkerült az elhalt dr. Pollák
Gyula 10.000 darab Roy al-szálló 

részvénye
A rendkívül bonyolult hagyatéki ügyben a rokoni kapcsolatot 

is tagadásba veszik a szemben álló felek
A budapesti ügyészségen 
hatalmas részvénytömeg eltűnésével kap

csolatban tett feljelentést
az elmúlt hét végén dr. Rajna Dezső budapesti 
ügyvéd. A szokatlan feljelentés hátterében

bonyolult örökösödési háború
áll, amely az 1929 november 15-én végrendelet 
hátrahagyása mellett elhunyt dr. Pollák Gyula 
hátrahagyott tekintélyes vagyonának öröklése 
körül tört ki. Pollák Gyula a budapesti társasá
gok ismert tagja, a Royal-szálló igazgatósági 
tagja, több fővárosi ingatlan és nagymennyiségű 
részvény tulajdonosa vagyonát sógorára, Ger
vai Dezsőre és sógornőjére, Szécsi Kálmánnéra 
hagyta. A végrendelet felbontása után azonban 
jelentkeztek a rokonok: Pollák Pál ékszerész, az 
elhunyt fivére, valamint nyolc unokanővér és

Másik baleset is történt, ugyancsak a 
Stefánia-uton, ahol Volkner Lajos 20 éves 
síi tősegéd

bukott el gépével.
A nagy sebesség ellenére csodálatoskép

pen szerencsésen menekült ki a veszede
lemből, néhány zuzódás árán.

Ezenkívül 
öt kisebb baleset

is történt. Hóra Nándor 23 éves műszaki 
tisztviselő versenyzés közben a lábát hor
zsolta össze, Zamecsnik József 28 éves mo
torkerékpárkereskedő ugyancsak verseny
zés közben a jobbkezét horzsolta össze. 
Lukovccz Ferenc 24 éves műegyetemi hall
gató a balkezén sérült meg. Párkány 
György 21 éves joghallgató motor kerék
párja begyújtása közben mélyen fölliasitotta 
az ujját, dr. Zsótér Bertalan 28 éves ügy
védjelölt versenyzés közben felborult, de ő 
is igen szerencsésen esett: mindössze a 
jobbkarján szenvedett horzsolt sebeket.

A mentők, akik a verseny egész ideje 
alatt három menlőkocsival készenlétben ál
lottak a verseny színhelyén, a súlyosabb se
besülteket kórházba vilték, a könnvebb sé
rülteket pedig a helyszínen kötözték be.
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Az egészséges üde arcbőr a hölgyek legdrágább kincse. Ez a 
kincs sikert, — diadalt jelent! Az Elida Favorit Szappan 
rendszeres használatától az arcbőr szebb lesz, mint valaha! 
A legnemesebb parfőm harmatával dúsan átitatott Elida Favorit 
Szappan enyhe és kellemes, kristálytiszta bőséges habja tisztit, 
ápol és üdít.
Egy díszes és ízléses burkolásu, kiadós darab ára . . 80 fillér.

ELIDAfer^ SZAPPAN
Erre való tekintettel rábeszélték dr. Hajdú 
Bélát, hogy Budapesten, a Balassa-utcai 

Idegklinikán ápoltassa magát.
Mintegy két héttel ezelőtt az ideggvógyinté- 
zeti kezelés véget ért, az orvosok kijelentet
ték, hogy dr. Hajdú Béla idegzete teljesen 
rendbejött és

gyógyultan elbocsátották a klinikáról.
Az Aréna-ut 62. szám alatt béreltek albér
leti lakást dr. Hajdú Béla részére, aki múlt 
hét péntekjén azzal távozott el lakásáról, 
hogy a Damjanich-utcába megy rokonainak 
látogatására. A megállapítások szerint való
ban ott is járt dr. Hajdú Béla a Damjanich- 
ulcai rokonoknál, akiket azonban nem ta
lált otthon. A szobalánynak azt mondotta, 
hogy félóra mulva majd visszamegy.

De azóta sem a Danijanleli-utcában. 
sem anéna-uti lakásán nem jelentkezett 

és teljesen nyoma veszett.
A rokonok értesítésére a kétségbeesett 

szülők felsiettek Budapestre és erélyes nyo
mozás megindítására kérték a főkapitánysá
got, mert attól tartanak, hogy a fiatal or
vost valami sulyos szerencsétlenség érhette.

unokaflvér. akik megtámadták a végrendeletet 
és az egész hagyatékot a maguk számára kö
vetelték. A hagyatéki tárgyaláson az „oldalági 
örökösök" ügyvédje, dr. Rajna Dezső ügyvéd 
meglepő bejelentést lett. Eszerint

a hagyatéki leltárban egyetlenegy Royal- 
részvény sem szerepel, holott az elhunyt 
körülbelül 10.000 darab Royal-részvény tu

lajdonosa volt.
Ennek értéke körülbelül 300.000 pengő és mivel 
nincs semmi adat arra, hogy Pollák Gyula a 
részvényeket eladta volna, az ügyvéd

Ismeretlen lettesek ellen lopás elmén tett 
feljelentést

és a nagvértékii részvénytömeg eltűnésének 
erélyes kivizsgálását kérte.

Most azután szenzációs fordulat történt az 
ügyben.

A részvényeket megtalálták.
Megállapították, hogy a részvénytömegből 8640 
a Royal-részvénytársaságnál van szindikátusi 
zárolt letétben. 958 szabad részvény pedig az 
egyik budapesti bank erzsébetvárosi fiókjánál 
van s ugyanitt vannak a 8640 részvény szelvé
nyei is.

Ami az örökösödési háborút illeti, ez párját 
ritkítja az utóbbi évek híres örökösödési pe
reinek soréban is.

Pollák Gyulának gyermekei nem voltak. A 
vagyonos ember sokat jótékonykodott, több jó
tékonysági egyesületnek volt tagja. Felesége 
Grünhut Olga, néhány évvel ezelőtt elhunyt. 
Pollák Gyula vagyonát felesége rokonaira 
Gervai Dezsőre és ennek nővérére, dr. Szécsi 
Kálmánnéra született Grünhut Malvinra hagyta.

A végrendeleti örökösök azt állítják, hogy 
Pollák Gyulának nem is volt fivére,

még kevésbé hajlandóik elismerni, hogy a vég
rendeletet megtámadó jelentkezők valóban 
Pollák Gyula vérszerinti rokonai volnának. A 
végrendeleti örökösök szerint Pollák Gyula 
édesatyját, Pollák Fiilöpnek, az „oldalági örö
kösök" szerint pedig Pollák Pinkásznak hívták.

Az örökösödési harc legújabb fejleményeiről 
megkérdeztük a peres felek jogi képviselőit 
Gervai Dezső jogi képviselője, dr. Várkonyi Osz
kár ügyvéd a következőket mondotta:

— A részvények tényleg nem szerepellek nz 
elöljáróság által felvett ideiglenes hagyatéki lel
tárban, de ez nem is fontos: majd szerepelni 
fognak abban a végleges leltárban, amelyet a 
hagyatéki közjegyző fog felvenni. A részvények 
sohasem vesztek el, azok két helyen voltak és 
vannak deponálva. Azt hiszem, az egész akció 
odairányult, hogy bennünket egyezségre bírjon.

— Mi azonban nem fogadjuk el ezeket a bizo
nyítványokat, amelyeket a vérszerinti rokonok 
az első hagyatéki tárgyaláson felmutatlak. A 
jelentkezőknek a következő hagyatéki tárgya 
láson hiteles anaykönyvi kivonatokkal kell iga
zolni, hogv valóban az elhunyt rokonai. Mi ál
lítjuk. hogy sohasem voltak azok. Az elhunyt
nak fivére sem volt. Egyébként a 16 budapesti 
ingatlant tulmagasan értékelték 300.000 pen
gőre, hiszen nem bérpalotákról, hanem külvá
rosi telkekről van szó. Ezt az értékelést meg is 
fogom támadni.

Dr. Rajna Dezső ügyvéd az oldalági örökö
sök jogi képviselője a következőket mondotta

— Én végtelenül örülök a meglepő fordulat
nak, csak azon csodálkozom, miért bújtak elő 
a részvények a Pollák Gyula halála óta eltelt 
öt hónap alatt? A leltárban csak a szelvények 
voltak feltüntetve. A szelvény pedig nem rész 
vény! Perbeli ellenfeleim örüljenek az akcióm
nak, hiszen

4 részvények felkutatásával hozzásegitet- . 
tem őket a vagyon nagyobbik részéhez I 

— feltéve, hogy megnyernék a pert. Én azon

ban száz pcrccntben be fogom bizonyítani, 
hogy Pollák Pál, Pollák Miklós, Váradi Győző- 
né, született Pollák Margit és még öt unoka
fivér és nővér a törvényes örökösök.

— Bár a részvények előkerültek, 
a feljelentést mégsem vonom vissnu

— A jelentkező örökösök — ügyfeleim — 
Kohn Sámuel és Pollák Léb gazdag várpalotai 
fuvaros leszármazottai. Már pedig ezek voltak 
az elhunyt Pollák Gyula anyai és apai nagy- 
atyjai. Hogv pedig Fiilöpnek vagy Pinkásznak 
hivták-e Pollák Gyula édesapját, ez mindegy, 
mert — ez a két név azonos egymással, illetve 

M7t)uos személyt jelölt.
Ezt dr. Singer várpalotai rabbi igazolhatja.

Válasz nélkül maradt eddig a kérdés: miért 
nem került bele a VII. kerületi elöljáróság ál
tal felvett ideiglenes leltárba a körülbelül 
10 000 darab Royal-részvény? Erre vonatkozó
lag kérdést intéztünk a Royal Szálló igazgató
ságához, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy

az Igazgatóság ezt csak hatósági felszólí
tásra mondhatja meg.

A döntő hagyatéki tárgyalást május 7-én 
tartják dr. Lukács Izsó budapesti közjegyző 
irodájában. Mint Gervai jogi képviselője kije
lentette előttünk, abban az esetben, ha a vég
rendelet megsemmisítésére kerülne a sor,

az elhunytnak egy korábbi, 25 évvel ez
előtt kelt végrendeletét fogják érvényesí

teni,
amely a vagyon egyetlen örökösévé Pollák 
Gyula sógorát, Gervai Dezsőt teszi meg.
 («•

O HADIK JÁNOS GRÓF A SZÖVETKEZE
TEKRŐL. Hadik János gróf elnöklete alatt 
most tartotta rendes közgyűlését az lOKSz. 
Hadik gróf megnyitó beszédében rámutatott 
arra, hogy az lOKSz az iparosság egyetlen hiva
talos gazdasági szerve. Beszélt ezután az 
altruista intézetek nagy hivatoltságáról, ha azok 
tényleg a kisegziszlenciák érdekében fejtik ki 
önzetlen működésüket. A jövőnek irányt szabva 
megállapította. hogy a központ kötelékébe csak 
olyan szövetkezetek legyenek felvehetők, ame
lyek eredményes munkát ígérnek és céljaikkal 
némileg arányban álló tőkével rendelkeznek, 
így azután nem diszkreditálhatják a szakipari 
szövetkezeti eszmét. Az elnöki megnyitó után 
a közgyűlés elfogadta a beterjesztett mérleget 
és zárszámadásokat. A később megtartott vá
lasztás során Recseg Antalt. Rálint Menyhértet, 
Hosszú Istvánt, Lajta Rezsőt, Goreczky Feren
cet és Krekó Dávidot az igazgatósági tagok 
közé, Vékes Bertalant (Szeged), Lődör Jenőt 
(Szombathely), Gazdag Józsefet (Kispest) és 

I Móczár Mátyást pedig a felügyelőbizottság 
tagjai sorába választották.
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Megszűnik
Monstre angyalcsínálásí per ' 
a szolnoki törvényszék előtt

áruháza
IV., KAroly-hőrut 22.
(Röser-bazér) Átjáró hóz).

Újabb árajánlat:
Kamgarn öltönykelmek •> nn 

kiváló minőségit, 1*0  cm aaélea, nagy jj.Qal 
v (Hasitokban ................................. _ P '*" ’*’*

l) i vatöltöny-kelmék , 5.20 
Eredeti IQ ír fi

angol térfl kamgarn, la lu.üU
Eredeti angol sötétkék 

és fekete kamgarn és 
kasmír “-•

Divatos Tweed köpeny
kelmék

140 cm. raölM . ... P 10.80, S.7U

Koverkot köpeny- és 
kosztümkelmék

Gyapjú Tweed
IM cm. seólev.................... ..

Pepita ruhakelme
p 2.40. 180

14.50

6.80
5.10
3.15
1.45
3.60
3.20
1.80

p

p

8.90

H Eolin la
Hl 100 cm. Mólra, du astMrnyalattMMi > 

fi Crepe Caid
■ffl gyönyőrfl Min Árnya latokba*  _.

E’j Mohairé kelme
Hl dupla aaólM.. ...____ ___  _ .

KJ Mosö selyem
'■ •.•». 1.

E Eredeti francia voile
HÉ*  ryőnyörü klmlntéadsban ._ .. P 

p*  Mosö voile 
fjbt .sintartó nagy vilaauoékbaa —   P 

fu Mosott chiffon
IS párnáiból

E KelengyevaszonTa la minősúg, pamutból

K Zfifirok

I
dayuKoper

fórt! alsónadrágra.

Nanszung Batiszt
fehérneműre

Frottirkélmék, la
tM cm esélos ...

Férfi zsebkendők
•Jonroaott és ajour nélkfU... P -.88.

Chape selymek
női ruhákra, gyönyörtl clmlnrtnlstun

Cérna Georgette
100 em isóIm. nagy esinváJaacSékbaa

Francia mintázott n nr
Georgette 100 om •aétas „ P ÓcüO 

Tavaszi női kabátok IQ 
nagy vélaautékhan . P M.-

Selyemharisnya, la 0 /R
kla győri hlbAval ...__________ ___ P M. 1U

Női harisnya
hátit varrott minden wtnben__ _ P

1.38

2.97

___ p

Macco térti zokni 

Flör selymes zokni
P 1.08. —.82, 

Selyemjambok

___ p

e -.78,
Tenisz pulóver 

UMU gyapjú ... ......... — —

Gyermek flór zokni 
otak nagyavAmhan

38
88

3.60 
-.90p

!
Ü

I

Flltex Sevillákban
óriási választok.

Kirakatainkban minden cikk 
olcsóságáról meggyőződés 

szereshető
A pontos ctmre tessék Ügyelni I 

lUMrolykönrtZZ. 
**«ar»toaaér) étféró ház.

Orvosok, lányok és férfiak a bünperben, amelyet egy 
névtelen levél indított el — Estig tartó zárt tárgyalás után 

vádelejtés és felmentő ítélet
Szolnok, április 13. | ügyészség megindilotta az eljárást a gyanu-

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A sitottak ellen. Amikor azonban a vizsgáló
szolnoki törvényszék Föl kusházy-tanácsa bírói kihallgatásra került a sor,
elölt sulyoa váddal terhelten állott szómba- * 
Ion két orvos, öt leány és négy férfi, vala
mennyien turkevei lakosok.

Egy névtelen levél juttatta őket a bíróság
a
a

elé. Á turkevei rendőrségre érkezett ez 
névtelen levél, amelynek írója felhívta 
rendőrség figyelmét arra, hogy

Turkcvén egy szervezett angyalcsináló 
maffia működik,

amelyben odavalósi orvosok, leányok és 
férfiak szerepelnek.

A névtelen levél megérkezése után a tur
kevei rendőrség nagyszabású nyomozásba 
kezdett és hetekig tartó vizsgálat után kö
zölte a szolnoki ügyészséggel, hogy megál
lapítása szerint

■ magzatelhajtásokat hivatásszerűen dr.
Baloghy Emil és dr. Abrahám Sándor 

ottani orvosok végezték,
K. Nagy Erzsébet, Kohárg Eszter, Ábrahám 
Teréz. Lillán Irén, Szabó Márta varróleányo
kon és fodrásznőkön L. Tóth András, Tóth 
Imre, Debreceni Sándor és Cicatricis Ferenc 
turkevei lakosok felhujtására, illetve fizetése 
ellenében.

Az ügyészséghez irt jelentéshez csatolta a 
rendőrség a vallomási jegyzőkönyveket, me
lyek szerint

valamennyi lány és férfi teljes beismerő 
vallomást tett,

minden! bevallott dr. Baloghy Emil orvos is, 
csupán dr. Ábrahám Sándor tagadott, illetve 
csak azt ismerte el, hogy a nála jelentkező 
nőknek injekciót adott, mely azonban sem
mi ártalmas anyagot nem tartalmazott.

A rendőri nyomozás alapján a szolnoki

Kiadták az olaszok Fischer 
Lajost, a Fischer-Wacuum 

sikkasztó igazgatóját
Génuából Jugoszlávián keresztül Budapestre hozzák

olasz

Hónapokig tartó szünet után ismét foglal
koztatja a hatóságokat Fischer Lajosnak, a 
Fischer Vacuum vezérigazgatójának az ügye. 
Fischer, mint ismeretes, elsikkasztotta az 
ügyfelei által rábízott szőnyegeket, bútoro
kat és fiával, Fischer György Lászlóval 
együtt Délamcrikába szökött. A fiatal Fi- 
schernek sikerült a szökés, az apját azon
ban a budapesti rendőrség rádiógramja a 
nyiH tengeren érte utói és a hajóskapitány 
Rio de Janeiro kikötőjében letartóztatta. 
Mivel olasz hajón fogták el, amely 
területnek számit, az olasz hatóságoknak 
adták át és Fischer Lajos a génuai fog
házba került. A magyar bíróság megindította 
a kiadatási eljárást és

a törvényszék kiadatási tanácsa diplo
máciai utón megküldte az iratokat 

Génuába.
Hetek teltek már cl azóta, mig most magán
úton megérkezett a hire az olasz hatóságok 
döntésének. A jelentés szerint

a génuai törvényszék kiadatási tanácsa 
zárt ülésen letárgyalta az ügyet és ki

adta Fischer Lajost.

BONYODALOM
EGY HUSZPENGÖS MIATT, 

amely a bíróság asztaláról nyomtalanul eltűnt
Egy követelés története, amelyet
Dr. Gál Sándor főorvos dr. Gál Endre ügy

véd utján 15 pengő orvosi honorárium megíté
lése céljából pert tett folyamatba Szécsi Sándor 
kereskedő és felesége ellen. Ebben a kis ügy
ben azután olyan érdekes események történtek, 
amelyek most már a második bírót foglalkoz
tatják, még pedig a lehető legnagyobb fejtörések 
közepette.

A tárgyaláson ugyanis az alperesek képvise
letében megjelent dr. Dániel Miklós ügyvéd é» 
miután a védekezést előterjesztette, dr. Marti- 

| novich Géza járásbiró felhívására hajlandónak 
mutatkozott a leien (éktelen üovbenmutatkozott a Jelentéktelen ügyben egyességet 
kötni.

A felek ott alkudoztak a bíróság tárgyaló 
szobájában és végül az a megegyezés jött létre, 
hogy n kereskedő a tartozás teljes kiegyenlíté
sére 22 pengőt fizet, amelyből 7 pengő ügyvédi 
költségre, 15 pengő pedig az orvosi honorá
riumra esik.

Amikor az ügyvédek idáig eljutottak, nehogy

valamennyien visszavonták a rendőrség 
előtt tett vallomásukat.

Mindnyájan a rendőrségi kihallgatás módjá
val indokolták a visszavonást. Dr. Baghy 
Emil elmondotta, hogy amikor nem akarta 
vállalni a bűncselekmények elkövetését, tár
sadalmi állása, a városban kivívott előkelő 
poziciója dacára

sötét pincébe zárták, fenyegették
és csak akkor vitték szollába, amikor kije
lentette, hogy vállal mindent, csak szabadul
hasson.

Az ügyészség a vizsgálat adataival bizo
nyítva látta a tényállást, vádiratot adott ki 
és a szolnoki törvényszék Folkusházy-tan&- 
csa szombaton tárgyalta óriási érdeklődés 
mellett a nagyszabású ügyet. Az óriási érdek
lődés azonban hiábavaló volt, mert

a törvényszék zárt tárgyalást rendelt el.
Este nyolc órakor hirdetett Ítéletet a tör

vényszék és
dr. Abrahám Sándor, I.Illán Irén és Cl- 
catricls Ferenc kivételével, akik ellen 
Borsos József ügyészségi elnök már a 
tárgyalás alatt elejtette a vádat, vala

mennyi vádlottat felmentette.
Az itédet indokolása megállapítja, hogy igen 
súlyos gyanuokok vannak a vádlottak ellen, 
de az elítéléshez még sem elegendő, mert a 
bíróság megállapítása szerint

a nyomozás módja nagyon aggályos
és eredményei túlságosan labilisak.

Rozsos ügyészségi elnök fellebbezett az íté
let ellen.

legfeljebb elvi állás- 
a nemzetközi jog sze- 
sincs a kiadatásnak, 
mindenesetre huzta- 
dolgot. Ugy látszik

Érdekes megemlíteni, hogy a hónapok óta 
olasz fogházban várakozó

Fisciier Lajos nem emelt kifogást a ki
adatás ellen.

Igaz ugyan, hogy ez 
pont lett volna, mert 
rint semmi akadálya 
de a kifogásokkal 
halaszthatta volna a
•azonban, hogy

megunta az olaszországi raboskodást és 
minél hamarább a bíróság elé akar 

állni.
Budapesti védője, Virág Gyula dr. ügyvéd 
eddig még nem kapott hivatalos értesítést 
arról, hogy a kiadatás megtörtént volna. A 
Génuából érkezett hir szerint 
Fischer Lajost már a napokban útnak ... 
ditják Jugoszlávián keresztül Budapest felé. 
A vizsgálat különben már befejeződött ez

azonban 
in-

A vizsgálat különben már befejeződött 
ügyben. A védelem szerint mintegy

80 károsult 60 cser pengőnyi kár
összege 

miatt kerül majd a birőság elé a Fischer 
Vacuum vezérigazgatója.

kifizettek és még sincs kifizetve
az egyességet Írásba kelljen foglalni, dr. Dá
niel ügyvéd kijelentette, hogy a 22 pengőt 
nyomban kifizeti. Elő is vette tárcáját, onnan 

kivett egy 20 pengőst és két darab 1 pen
gőst

és letette a teremben levő asztalra. Ezalatt a

Ma: Capitol
Dolores dél Rio 

Aranytánc

SZÉNÁSY BÉLA
M. Hr. udv. »»áll. ievélpaplráruMu 
Budapest, IV., Perenclck-tere 0.

(Kossuth La)os-utcal oldal)

120Az fiziét
fennállása alkalmából ismét forgalomba 
hozza a minden ízében magyar gyárt
mányú, sclyembélelt borítékos, kitűnő 
minőségű

Szénásy
Százszorszép
Levélpapírját
Családi készlet három különböző nagyságú, 
3 doboz = 75 levélpapír, 75 boríték ára 
P 6.50. Két készlet, 6 doboz, értékének 
13 P előzetes beküldése esetén postai 
szállítás díjmentes. Postatakaréksz. 5767. 
PRÓBACSOMAO
10 levélpapír, 10 boríték 60, 80, 1OO L

z

Áprilisban
Töltőtoll javítási

hónapot tart.
Küldje be, vagy boiza be mielőbb heverő 
töl totóitól s azt mérsékelt áron használhatóvá 
teszi. Óriási választékban raktáron tart 
Watermann, Montblanc, Szenabella 
uj, minden kézhez alkalmas töltőtollat

Ma már nem maradhat senki 
töltőtoll nélkül!

bíró ráírta az aktára, hogy az ügy szünetel, 
dr. Gál ügyvéd pedig megírta a 22 pengő felvé
teléről szóló nyugtát. Amikor a nyugta elké
szült és dr. Gál Dániel ügyvédnek azt átnyúj
totta. át akarta venni a 22 pengőt, de csak két 
pengőt tajált, a 20 pengős ott

a bíró jelenlétében, a bíróság hivatalos 
szobájában, nyomtalanul eltűnt.

Mindenütt keresték a bankjegyet, seholsem ta
lálták. Dr. Dániel felkérte dr. Gált, nézze meg, 
nem tette-e a pénzt már el, ez azonban kijelen
tette, hogy

nála egyáltalán nincsen pénz,
sőt kijelentette, hogy hajlandó tárcáját te meg
mutatni. Elő is vette erszényét, ebben azon
ban

felfedeztek egy 20 pengőst.
Dr. Gál azonban megmaradt eredeti állás

pontja mellett és elmondta, hogy erről a W 
pengőről megfeledkezett, ezt hazulról hozta ma
gával, a villamoson fd is akarta váltani, ez st 
bankjegy azonban nem azonos azzal, amelyet 
dr. Dániel az asztalra letett és ragaszkodott, 
hegy ezt a 20 pengőt a kereskedő mégegyszer 
fizesse meg. Az újabb tárgyaláson azután mind
két fél dr. Martinovich bíróra hivatkozott és az 
ő tanukénti kihallgatását indítványozta, a fő
orvos azt kívánta bizonyítani, hogy ügyvédje 
a 20 pengőt nem vette át, a kereskedő ügyvédje 
viszont azért kérte a biró kihallgatását, mert 
az is látta, hogy a 20 pengőt lefizette.

Ilyen körülmények között Martinovich biró 
az ügyet beterjesztette a járásbíróság elnöksé
gére, ahol uj referensként dr. Halmy Bódog já- 
rásbirót jelölték ki. Most volt ebben az ügyben 
tárgyalás, amelyen

dr. Martinnvleh Géza jdrásblrót tanukén! 
hallgatta ki a bíróság.

A biró azonban csak annyit vallott, hogy sz 
egyezséget az ő rábeszélésére megkötötték, hogy 
dr. Dániel a 20 pengőst az asztalra tényleg le
tette, mikor azonban a nyugta átadására ke
rült a sor, dr. Gál arra hivatkozott, hogy a 
pénzt nem vette át. Elmondta a járásbiró, hogy 
ezekután dr. Gál tárcáját is felmutatta, ott 
ugyan találtak egy 20 pengőst, errenézve azon
ban az ügyvéd azt a kijelentést tette, hogy er
ről a bankjegyről megfeledkezett, de az nem 
azonos az ellenfél által lefizetett pénzzel.

A kérdés tehát a járásbiró kihallgatása után 
is nyitva maradt. Hahny biró ezekután elren
delte a tárgyalóteremben jelenvolt összes felek 
és ügyvédek kihallgatását a tényállás tisztá
zása céljából és a bizonyítási eljárás lefolyta
tására ul határnapot tfízőtt ki V. J«



HÉTFŐI NAPLÓ 5

ranöeuun maró
MM.öntőn a földbirtokos 
arcaira egy ismeretlen nő

Kunszentmárton, április 13.
(A . Hétfői Napló tudósítójától.) Különös 

merénylet áldozata lett Kunszentmárton ha
tárában szombatról vasárnapra virradó éj
szaka Raab Gusztáv fiatal földbirtokos. A 
csi-nis fiatal férfi szombaton este

női Írással Írott névtelen levelet kapott, 
amelyben az Ismeretlen levélirónő éjsza

kai randevúra invitálta a határba.
A földbirtokos eleget is tett a felszólításnak. 
éjféltájban megjelent a lenéiben megjelölt 
helyen. Itt azonban a várt nő nem szerelmes 
szavakkal, hanem egy üveg marólúggal fo
gadta.

Alig ért ugyanis a földbirtokos a randevú 
helyére, az éjszaka sötétjében egy világos 
ruhába öltözött nő toppant eléje és a 

kezében szorongatott marólúgom üvegnek 
egész tartalmát arcába öntötte, azután 

pedig elmenekült.
A súlyosan maró folyadék a földbirtokos 
egyik szemét kiégette. Segélykiáltásaira csak 
nagysokára leltek figyelmesek. A súlyosan 
sérült földbirtokost beszállították a kun
szentmártoni kórházba, ahol kihallgatásakor ! 
nem tudta megmondani ki volt ismeretlen 
merénylője. A rendőrség a támadó névtelen 
levélírót keresi.

Wiiadiscligraetz Lajos herceg 
a pacsai kerületben vállal 

jelöltséget
Rövidesen belekapcsolódik a politikai életbe

A képviselőhöz pénteki szünetelőtti utolsó 
ülésén a folyosón nagy izgalommal tárgyal
ták ugy a kormánypárti, mint az ellenzéki 
képviselők is annak a tábornoki, zsűrinek a 
határozatát, amely Windischgraetz Lajos 
hercegnek a legteljesebb társadalmi szatis- 
fakciót szolgáltatta. A nyugdíjas táborno
kokból álló zsűri tagjai

vitéz Sóós Károly elnöklete alatt Ricdl 
Lajos, lovag Metz Róbert, Balogh Sán

dor és Szívós Sándor voltak.
A zsűri határozatával Windischgraetz La

jos herceg tehát társadalmilag és politikai
lag is teljes rehabilitációt nyert és bár 
pártkülönhség nélkül helyeselték magát a 
rehabilitációt, mégis sulyos elitélő szavak 
hangzottak el azért, hogy annak nyilvános- 
ságrahozatala a mostani időben történt, 
amikor tudvalevőleg fontos külpolitikai kér
dések érlelődnek ugy Párizsban, mint Ró
mában.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap fel
kereste Windischgraetz Lajos herceget laká
sán. A herceg kijelentette, hogy szerdán Sá
rospatakra utazik, és egyelőre nem óhajt 
nyilatkozni további szándékairól. A herceg 
egészségi állapota különben sem a legjobb, 
a kiállott izgalmak erősen megviselték.

Más oldalról szerzett megbízható értesü
léseink szerint

Windischgraetz Lajos herceg legköze
lebb már bekapcsolódik a politikai 

életbe.
Rövidesen ugyanis két mandátum kerül 

megüresedésre, az egyik a báró Bottlik Ist
ván lemondásával megüresedő mezőkövesdi 
másik Bartos János büntetőügyeivel kap
csolatban megüresedő pacsai kerület. 
Windischgraetz Lajos herceg minden való
színűség szerint a pacsai kerületben fog je
löltséget vállalni, és amennyiben megválaszt
ják, tevékeny részt fog venni a képviselő
ház munkájában.

szappan

Ez a kislány arra gondol,
hogy milyen szép lesz, ha saját ott- 
honában fogja elrakni a hófehér ruhát. 
ALBUS SZAPPAN állandó haszná
lata garancia arra, hegy fehérneműje 
tiszta fehér lesz és soká g eltart

Nyolc hónapi fogházra ítélt a
Tábla egy soffőri, aki rendőrt 

gázolt el autójával

Kit hsiaias gyermemrageűia történt vasárnap
FODaiötte masat egy 15 as egy 14 eves fiú

Két évre eltiltotta az autóvezetéstől

Vasárnap két megdöbbentő gyermektragédia 
játszódott le két vidéki városban. Mint Gyöm- 
rőről jelenti a Hétfői Napló tudósilója, ott 
Kovács Zoltán 15 éves fia forgópisztollyol ját
szott és eközben halálra sebezte magát. Ko
vács Zoltán egy gyömröi szabómester fia a 
strandfürdő előtti parkban forgópisztollyal 
ijesztgette hasonlókorú társát. A pisztoly nem 
•ült el és Kovács Zoltán abban a hitben, hogy 
nincsen benne golyó, saját fejéhez illesztette a 
csövet és meghúzta a ravaszt. A fegyver azon
ban most nem mondott csütörtököt és

a golyó Kovács Zoltán arcába fúródott.
A szerencsétlenül járt fiút autón a budapesti

Négy pengőért mindenki 
őstermelő lehet a pesti piacon

A Csarnoki, Piaci és Vásári Kereskedők Or 
szágos Ipartársulala érdekes ügyben tett föl
jelentést a rendőrségen. A budapesti piacokon 
a vidéki őstermelők bizonyos előnyöket élvez
nek. A őstermelők iparengedély nélkül forga
lomba hozhatják saját termelésű élelmiszerei
ket, kocsijukkal vagy kosaraikkal lerakodhat-

Húsvéti ajándék

MEINL ■nörköltkávé 
pralinéé 
csokoládé 
likőr

Meinl Gyula rt.

Rókus-kórházba szállították, ahol sürgős mű
tétet hajtottak végre és a fejéből eltávolították 
a golyót. A fiun azonban már nem lehetett se
gíteni és

mielőtt visszanyerte volna eszméletét, meg
halt.

Szekszárdon Horváth István gyönki gimna
zista egy kilenc milliméteres

Frommcr-pisztollyal főbelőtte magát.
Beszállították a vármegyei közkórházba, 

ahol, anélkül, hogv eszméletre tért volna, 
meghalt. A kis gimnázista öngyilkosságának 
oka ismeretlen.

nak a piacokon, mig a kereskedők állandó he
lyet bérelnek és a forgalmiadó tekintetében is 
könnyebb az őstermelők helyzete

Az utóbbi időben azt tapasztalták a kereske
dők és árusok, hogy

a piacokon feltűnően elszaporodtak av. ős
termelők-

Rájöttek azután arra is. hogy nem legális ter
melők, hanem

ál-őstermelők lepték el a piacokat.
A kereskedők, ha méltányosnak tartották is, 
hogy a vidéki termelők zavartalanul árusíthas
sák saját termékeiket, nem tűrhették, hogy jo
gosulatlan emberek is őstermelőként szerepel
jenek és konkurrenciát támasszanak a legális 
hivatásos árusoknak. Mikor jobban utánanéz
tek, rájöttek, hogy

egy szervezett okmányhamlsltó társaság 
működik, amelynek tagjai hivatásszerűen 

árusítják az őstermelői Igazolványokat.
őstermelőnek számit ugyanis az, aki igazol
ványt kap valamelyik vidéki községi hatóság
tól és ebben igazolják, hogy termeléssel fog
lalkoznak és a saját maguk termelte élelmi
szereket árusítják. Az ilyen igazolványokat da
rabonként 4 pengőjével árusítja ez az okmány 
hamisító társaság, akik különféle vidéki köz
ségek hatóságainak a hamis bélyegzőjét nyom
ják az igazolványokra. Mondani sem kell, hogy 
egyáltalában nem vidéki emberek voltak azok, 
akik ilyen hamis őstermelői igazolványokat 
vásároltak és ezek az ál-őstermelők meglelték 
azt is, hogy

a budapesti piacokon az őstermelői Igazol
vány védelme alatt déllgyUmiilcsöt, banánt 

és narancsot árusítottak,
holott nem kétséges, hogy a banánt és a u»- 
rancsot nem „őstermelték".

Miután a vásári árusok mindezt megállapí
tották.

as Ipartársulatuk följelentést tett a főkapl- 
u fányságou.

A közlekedési balesetekkel kapcsolatos 
bírói eljárások során eddig az volt a gya
korlat, hogy rendesen a törvényszék hozott 
súlyosan marasztaló Ítéletet a gázoló autó
vezető ellen és az elsőfokú Ítéletet a tábla 
igen sok esetbei enyhítette, vagy pedig be- 
igazoltn.ik lalva a vádlott ártatlanságát, azt 
olykor fel is mentette. A legutóbbi napok
ban viszont jóegynehány olyan ügy kerüli 
a királyi tábla elé. ahol

a törvényszék felmentő ítéletét megvál
toztatva, sulyos fogházbüntetéssel súj

tották a gondatlan autóvezetőket. 
Nemrégen adtunk csak hirt arról, hogy a 
tábla egy gázoló részvénytársasági igazga
tót ítélt elzárásra a törvényszék enyhébb 
ítéletével szemben és most megint egy ha-1 
sonló. sokkal súlyosabb következményekkel 
járó ügyet kell regisztrálnunk

A tábla Lehotzky-lun&cfu most tárgyalta 
annak a közlekedési balesetnek nyomán ke
letkezett bünperl, amely kél évvel ezelőtt 
történi a Soroksóri-iiton. Itt Wetzner Mór 
környékbeli autóiuvarozó

elütötte gépkocsijával Szidni VI. István 
közrendőrt, aki oly. súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy hosszú hónapokig volt 

kénytelen őrizni az ágyat. 
Gondatlanságból okozott sulyos testi sértés 
címén indult eljárás a gázoló soíTör ellen. 
A törvényszék Kraysell-tanhcsa

felmentette a soffőrt, mert beigazoltunk 
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sok ezer pár 
selyemharisnya, férfihárisnya, kesztyű és női nadrág 

igen olcsó árakon
Selyemharisnya 1.90

mosó csekély szépséghibával,3.20 helyett I' 1

Selyemharisnya 9.20
kis szépséghibával. 3.9j helyett P L

Selyemharisnya 9*50
ajour nyila*,  kis hibával, 4.90 helyett .. P Lt |

Selyemharisnya 9.30
gyönyörű színekben, hibátlan,4.80 helyett P U

Hernyó selyemharisnya 4.50
tiszta selyemből, hibátlan. 0.80 helyett .. P

Az összes Gjb-léle Bemberg seiyemharisnyák lEgoicsúbban nálam kapiiaft 

eFUIHSZ SAMU =“■'

kerülnek eladásra
Nehéz selyem női nadrág 9.—

gyönyört) színekben ropr. . .. « .. P u
Tavaszi kesztyű 1.20

divatszlnekben, 2 gombos.. _ — — — P 1

Divatkesztyű 1.90
minden színben ........................ _ _ _ P 1

Mosóbőrkesztyű 4.80
világos színekben, 10.— P helyett ... t T

Férfizoknl 70 1.10
divatszlnekben ............................ I és P B

látta, hogy az úttest nem volt kellőkép
pen megvilágítva és a rendőr valósággal 
nekiszaladt a megengedett sebességet 
meg nem haladó módon közlekedő gép

kocsinak.
Fellebbezés folytán a tábla Lchotzky- 

tanácsa most foglalkozott ezzel az üggyel. A 
bizonyitáskiegészités során több tanút hall
gattak ki, majd ismertették az orvosszak
értői véleményt is. Eszerint a rendőrt

álló helyzetben ütötte cl a gépkocsi, 
ezzel tehát megdőlt a vádlottnak az a véde
kezése, hogy a rendőr ment volna neki az 
autónak. A tanuk pedig azt igazolták, hogy 

az utca nem volt a rendesnél sötétebb, az 
autó pedig igen gyorsan haladt.

A tábla a tanúvallomások és az orvos
szakértői vélemény alapján

megváltoztatta a törvényszék felmentő 
Ítéletét és bűnösnek mondotta ki a vád
lottat gondatlanságból okozott sulyos 
testi sértés bűntettében s ezért őt nyolc 

hónapi fogházbüntetésre Ítélte.
A vizsgálati fogsággal öt hónapot kitöltött
nek vett a bíróság. Mellékbüntetésül a tábla 
két évre eltiltotta a vádlottat az autóveze
téstől.
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A csendűrstig elfogta a Dunántúl 
legrettegeneUD Betörő bánátiját

Sortflzot adtak le adogatásuk etott a csendOröHre
A esendőri sajtóiroda közlése szerint szom

baton délután sikerűit a csendőrségnek el
fogni Veszprém vármegye egyik 

legveszedelmesebb és legrettegettebb be
törő bandáját.

A csendőrök a veszprémmegyei Somlóvásár- 
helg község határában, az úgynevezett Som- 
tóhegyen találkoztak össze a betörőbanda öt 
tagjával.

A felfegyverkezett banda tagjai szembe
szálltak a csendőrökkel, revolverekkel lö
völdöztek, az elfogatásukra érkező csendő
rökre. Végül is a csendőröknek, akik egyet- , 
lenegyszer sem viszonozták a lövést,

sikerült a betörőbanda tagjait körülkerí
teni b azután lefegyverezni.

A kézrekerült betörők: Nagy József, Jankó 
Pál, két fiatalkorú suhanc és Ottlik Kolom
pár Erzsébet cigányleány voltak, kik vala
mennyien résztvetlek

a csendőrök ellen megindított tűzharc
ban.

A csendőrség 45 álkulcsot talált az öt betö
rőnél, akik mór első kihallgatásuk alkalmá
val közel harminc nagyobbszabásu betörést 
ismertek be. Vasárnap délelőtt a csendőrség 
a kézrekerilett betörőbandát átadta a veszp
rémi ügyészségnek.

Kétszázezer schi ISinges 
csalást követett el 

Becsben egy magyar nő
A bécsi rendörigazgatóság rádiógrammot 

küldött a budapesti főkapitányságnak, kö
zölve, hogy Mihályi Ilona bécsi kereskedőnő 

több mint kétszázezer shillingé*  csalás 
és hamis bukás elkövetése után 

megszökött ax osztrák fővárosból.
Az ausztriai rendőrség közlése szerint Mi

Az nj angol-indiai repülőjárat első utasgépe 
vasárnap délelőtt érkezett Londonból Budapestre 
öt hét helyett nyolc nap alatt lehet már Londonitól Delhibe utazni — ügy amerikai 

riporter volt az első utasa a >Clty ot Blrmlnghims-nek
Az fmperial Airmays angol légiforgalmi 

társaság megkezdte rendszeres Anglia— 
indiai járatait és ennek a transzkontinentális 
vonalnak a mai nappal Budapest egyik leg
fontosabb állomása lett.

Az első indiai angol repülőgép vasárnap 
délután 1 óra után érkezett Budapestre.

Az érdekes esemény az újságírók nagy csa
patát vonzotta a mátyásföldi repülőtérre, 
ahol megjelent ebből az alkalomból Hohen- 
lohe herceg a Magyar Légiforgalmi elnöke 
és Miklós Elemér, a Magyar Légiforgalmi 
vezérigazgatója is.

Az idő rendkívül kedvező volt. A tavaszi 
nap káprázatosán tündöklött. Délelölt még 
a ,,szélzsák“ elég erős délnyugati szelet jel
zett, de 12 óra után ez a szél is elállt és tel
jes szélcsend állt be. Telefonértesítés szerint 
az angol gép, amely a tegnapi nap folyamán 
Londonból Bécsbe jutott, 11 óra 24 perckor 
startolt az osztrák fővárosból.

11 óra 55 perckor a repülőtér rádióállo
mása megkapta a gép első rádióüzcnctét:

„Pozsony fölött repülünk!"
1 óra 5 perckor újabb radiogramm jelen

tette:
„Közeledünk Budapesthez, tiz pere múlva 

megérkezünk!"
Pontosan a jelzett tiz perc eltelte után a 

hangárok fölött, a horizont szélén feltűnt a 
várva-várt gép, amely nyílegyenesen köze
ledett az aerodrom felé. Néhány perc múlva 
már ki lehetett venni kettős födelét. Növekvő 
erővel hallottuk a motorok bugását. A hatal
mas biplán, amelynek alsó szárnyán a 
GEBLO jelzés tűnt fel, két nagy kört irt le a 
repülőtér fölött és azután simán leszállt.

Impozáns látvány volt. A gép orrából ki
emelkedett a pilóta bőr-overallba bujtatott 
alakja. A gép testén az aeroplán nevét ol
vastuk: City of Birmingham.

A géppel két pilóta jött, akik frissen, jó
kedvűen szálllak ki. A repülőgépet ezután n 
benzinkuthoz vonták, ahol benzint vett fel. 
A két pilótán kivül még egy rádiótelegraflsta 
és az Imperial Ainvays egyik fiatal tisztvisc-

vígszínház
Hétfőn, szerdán, vasárnap

Hatvány Lili vigjáléka

Ma este, vagy soha
Kedden, csütörtökön

Paul Frank — Fodor Ltazló 
vigjátéka:

Grand Hotel 
Szombaton r

Szomorl Dezső színműve: |í

Takáts Alice I:

hályi Ilona budapesti születésű és buda
pesti illetőségű kereskedönő, aki

feltűnően szép és igen elegánsan 
öltözködő nő és aki a nyomozás adatai sze
rint Bécsből Budapestre szökött. A bécsi 
megkeresés alapján a budapesti főkapitány
ság megtette az intézkedéseket Mihályi Ilona 
kézrekeritésére.

a

lője érkezett. Az első indiai járatnak tulaj
donképpeni

utasa csak egy volt: Mr. Negley Parson, 
a „Chicago Daily News" riportere, aki 
Bombaybe utazik, hogy helyszíni tudó
sításokban számoljon be a hindu nacio

nalista mogulom eseményeiről.
Egyébként a gép ezúttal inkább csak postát 
visz, amelyet a Magyar Királyi Posta is sza
porított egy Indiába adresszált postacsomag
gal.

A gép három Armsfrong—Jaguer motor
ral van felszerelve. Egy motor középütt, egy- 
egy pedig oldalt dolgozik. A repülőgépen 
van Marconi-féle angol tipusu rádióállomás, 
amelyet egy külön radionista kezel.

Az egyik pilótával folytatott beszélgetésből 
következőket tudtuk meg:
Ax Anglia—indiai repülőjárat ezentúl 
minden szombaton reggel indul London

ból
és Köln. Nürnberg után még aznap este ér
kezik Bécsbe. Vasárnap reggel 8 órakor ér
kezik a gép Budapestre, majd Belgrád érin
tésével Üszkübben száll le, ahonnan az uta
sokat expressz viszi Szalonikibe. Innen hét
főn hidroplánon folytatják az utat egészen 
Alexandráig. Kedden már ismét szárazföldi 
repülőgépet állítanak be és ez viszi az uta
sokat Bagdadig. Szerdán Bushire, csütörtö
kön az indiai határon levő Jask, pénteken 
pedig Knrachi a végállomás. A gép szomba
ton délután 4 órakor érkezik Delhibe, utjá
nak célpontjába.

Az egész ut, amely több ezer kilométert 
tesz ki, ily módon mindössze nyolc na
pot vesz igénybe, mig eddig normális

Jubiláris Nemzeiközi Vásár
Budapesten, 1910 májas S—ll.

A magyar ipar demonstratív bemutatója. 
Olaszország Franciaország, Lengyelország, 
Jugoszlávia és Görögország részvételével.

SO’/o
utazási kedvezmény a magyar vasutakon, 
25—50%-os jegykedvezmény 17 állam köz

lekedési vállalatónál
Felvilágosítás és vásárignzohánv kapható: 
A Vásárirodánál. Budapest, V., Alkotmány 
ucea R.. II!., az összes tb. képviseleteknél, h 
Meneljcgylrodáknál éa a Wagon-Llts-Cook- 

iroda fiókjainál.

w
FŐLDVÁRY IMRE 

In HÚSVÉTI iNGUASARA 
nagy orővol megindult 

Rákóczi-ut 7., fióküzletében 
elsőrendű színes és fehér zeflr, 

poplln és oxlordanyagokból

Átmeneti kabátok ■■■ R*  A vidéki rendelé-
rendkivül Bfiatt ■ seket

leszállított árakon egységárban azonnal elintézzük

eszközökkel ugyanez az ut 30—35 napig 
tartott.

Kerül pedig az utazás egy személynek Lon
dontól Delhiig 140 fontba, Budapesttől Del
hiig pedig 100 fontba (2800 pengőbe).

Éppen hogy befejeztük a beszélgetést, 
amikor jelentették, hogy a gép már ismét

WATZDORFF KONRÁD BÁRÓ 
ÉS A BÁRMIXER

Vesztes lett a báró egy négyezer pengős bártartozási perben
Koritsánszky Jóisef vizsgálóbíró vasárnap le

küldött® a gróf Esterházy Tamás—báró Watz
dorff Konrád-féle százezer pengős váltóügy 
utolsó aktáit is a kir. ügyészségre. Most már az 
ügyészségtől függ, hogy milyen irányban indít
ványozza a bűnügyi vizsgálat elrendelését báró 
WatzdorfT Konrád ellen. Az iratok vitéz dr. 
Boronkay István ügyészségi alelnökhöz kerül
tek. aki ennek a bonyodalmas és még alapjaiban 
is tisztázatlan váltóügynek az ügyészségi refe
rense lett. Boronkay alelnök más hivatali dol
gait félretéve, fogott hozzá ennek az ügynek az 
elintézéséhez és még húsúét előtt el akarja ké
szíteni a vizsgálati indítványt. írásszakértővel 
akarja megvizsgáltatni a százezer pengőről ki
állított váltót és azt is tisztázni akarja, hogyan 
próbálták érékesiteni a váltót és ekörül kinek 
milyen szerepe volt. Ki fogja újból hallgatni a 
vizsgálóbíró a pénzügynököket és Polefko Má
riát, akit WatzdoríT báró Tőrök Ria néven is
mert.

Báró WatzdorfT Konrád egyik érdekes bár
ügyében Ítélkezett most a járásbíróság. A Bris- 
tol-bár gyakori vendége volt a báró, aki ott 
nemcsak költekezett, hanem adósságot is csi
nált. Ennek a bárlátogatásnak lett az eredménye 
az a

négyezer pengős per, amelyet Frltz János 
bármixer indított báró WatzdorfT Konrád 

ellen.
A járásbíróság előtt a báró ügyvédje azzal ér

velt, hogy a követelés
bírói utón nem érvényesíthető,

mert italok áráról van csak szó.
— Ezt a követelést készpénztartozásnak kell 

tekinteni, — érvelt a bármixer ügyvédje, Vécsey 
Marcel dr. Itt nem pezsgőtartozásról van szó, 
mert hiszen amivel báró WatzdorfT Konrád 
adós maradt, azt a felperesnek ki kellett helyette 
Űzetni a főnök kezeihez. Nem egyszer mondta 
a báró a bármixernek, hogy „Jancsikám! fizesd 
ki az autómat", vagy „Jancsikám adj száz pen
gőt" és Jancsi, a bármixer mindig adott is neki 
pénzt, fizetett helyette. Igv

kifizette helyette nem egyszer • vacsorát, 
a pezsgőt Is, amelyet barátaival, társaságá

val együtt fogyasztott el.
Az ilyen tartozás a legkevésbé sem vonható a 
korcsmái hitelezés tilalmával egy kalap alá.

Kihallgatta a bíróság Fritz Jánost, a felpe 
résként fellépő bármixert is. A bármixer esküvel

Ha husvétra elutazik
A LLOYD ÚTIKÖNYVEKET 

nem nélkülözheti

>FeisooiaszorszíD<
>9 Francia Riviéra*

■.........   mindenütt kaphatók. i i u in 

ittlét ^édnttksége alatt *Uó  Bútorcsarnok szövetkezet 
•i Iparotok Orszázc' Központi Szfl'tlketeUndt tacJa
I*.  Üllől-ut 18, Telefon: J. 309-24

Fenti szövetkezel hel> késeiben. saját tagjai által készített efaffreitáG ^IndiSio^trtuaog T£*  modern 

> . bútorokat nngy választékban (art raktáron mihé'zl tervek szerint készítve
LakftssnerUen csoportosítva. Jótállás mef'ett.

Na At tervezni iroda. Előnyös flze.ési feltételek.
Minden bútor bírálóbizottság Által felülbírálva. Vidékre felelősségeink mellett lakásba Állítva

Ssövetkeaetünk 86 éve All fenn. |

útra készen áll. A pilóták a két kisérő és az 
amerikai újságíró gyorsan beszálltak. A mo
torok nagy bugással, berregéssel dolgozni 
kezdtek és a hatalmas gép könnyed szőke
léssel emelkedett a magasba, majd egyene
sen délnek fodult és pár perc múlva eltűnt a 
horizont messzeségében.

erősítette meg ügyvédjének azt az állítását, hogy! 
ö megtérítette mindenkor főnökének art az 
összeget, amellyel a báró adós maradt és hogy 

készpénzt is adott a bárónak.
A kihallgatás után a járásbíróság figyelmeid 

kivül hagyva a báró ügyvédjének érvelését, 
helyt adott a keresetnek 

és kötelezte báró Watzdorff Konrádot a négy
ezer pengő megfizetésére. Az ítélet megokolása; 
szerint a bizonyítás sikerült arranézve, hogy*  
itt nem korcsmái hitelről, hanem készpénztarto*  
zásnak tekintendő követelésről van szó.

A báró ügyvédje fellebbezést jelentett be aa 
Ítélet ellen. A fellebbezést május nyolcadikén! 
bírálja el a törvényszék feltebbviteh tanácsa.

A Magyar Királyi 
Osztálysorsjáték

d. e. a Dorottya-utca 2 alatti 
hazási teremben

Sorsjegyek a hivatalos árakon:

Egész
24pengO

Föl

12 pengO
Negyed

0 pengő
árusítóknál korlá-az összes

tolt mennyiségben kaphatók

I
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Elfogtak egy raüiógvliKos 
cigányiegénut

Társával több rűgebbi faösogyiisjcss^goi köva.át: ei
Nagykanizsa, április 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A zalamegyei VaWa községi te
mető árkában néhány hónappal ezelőtt hol
tan akadtak rá Jakab Ferenc jómódú köz- 
eégbeli gazdára s nagy vértócsában, élet
veszélyes sérülésekkel találták meg ugyan
ott Papp Ferenc földbirtokost.

Jakab Ferenc Papp Ferenccel a zalaeger
szegi vásáron volt, ahol néhány állatot ad
tak cl s útközben, midőn hazajöttek a köz
ségi temető közelében

rablótámadók orvul rájuk lőttek s ki
rabolták őket.

Marconi rövidhiulSámu rádióval 
azisidíai Malahárból kigyu jtoHa 
a zágrábi kiállítás villasiyJámpáít

Zágráb, április 13.
Marconi, a szikratávíró felfedezője, meg

ismételte kísérletét viilamoslámpáknak nagy 
távolságról való meggyújtására.

Mint emlékezetes, Marconi a múlt héten 
a génuai kikötőben horgonyzó jachtjáról 
egyetlen gombnyomás segítségével ki-

Ágyudörgés közben, a Parsifal 
nyitányának hangjai mellett 
temették a svéd királynét

Stockholm, április 13.
Nagy pompával ment végbe a svéd királyné 

temetése tegnap délután. A gyász jeléül már a 
déli órákban bezártak minden állami- és ma- 
gánhivatalt, a bankokat és az üzleteket és a fő
város népe végeláthatatlan tömegekben gyüle
kezett a Norrstrocm folyó partjain és a kör
nyező dombokon, hogy bemutassa utolsó hódo
latát a halott királyné iránt. Délután 3 ómkor 
érkezett meg a hajóraj. amely a királynő ham
vait szállító Drotning Viktória csatahajót kisérte. 
A királyi család Vasa Orden nevű diszbárkája 
a kikötő bejáratáig eléje ment a gyászhajónak, 
a koporsót áttették a bárkára, közben 21 ágyu- 
lövés dördült el. A király a trónörökös és Vil
mos főherceg, a királyi pár kisebb fia, szintén 
átszálltak a bárkára, amely tengerészek evező
csapásaitól hajtva érkezett meg Skeppsholmen 
szigetére, Stockholm tulajdonképeni kikötő
jébe.

A tengerészek diszosztngni tisztelegve várták 
a parton a bárkát; ugyanitt gyülekeztek a kor 
mány tagjai, a miniszterelnökkel az élükön és 
a svéd hivatalos személyiségek nagy számban.

Külföldről is számos előkelő személyiség ér
kezett a temetésre; ott volt többek közt

a norvég király és trónörökös, a dán ki
rályi pár, a finn kötársaságl elnök

Vasárnap ünnepélyesen átadták 
a Szent István Bazilikának az 
ország legnagyobb harangját

A gyönyörűen feldíszített harangot hatalmas 
menet élén szállították a Bazilika főkapujához

A Szent István Bazilika nagyharangját a 
háborúban hadicélokra adományozta. Ennek 
a harangnak a helyébe vasárnap kapott uj 
harangot a Bazilika. A hatalmas, 7945 kg

A csendőri nyomozás mindmáig eredmény
telen maradt.

Vasárnap sikerült a novai csendőrség- 
nek elfogni a rablógyilkosság egyik tet
tesét, Kajunov György cigánylegényt, 
aki beismerte, hogy társával, egy fiatal 
cigánylcgénnyet együtt, aki jelenleg a 
nagykanizsai közkórliázban fekszik, ő 

követte el a rablógyilkosságot.
A csendőrségnek az a gyanúja, hogy több, 
régebben elkövetett rablógyilkosságot — 
melyeknek tettesét mindezideig elfogni nem 
sikerült — a most kézrekerillt rablógyilkos 
cigánylegény követte el. A csendőrség most 
eziránvban is megindította a vizsgálatot.

| gyújtotta az ausztráliai Sidney-ben rende
zett világkiállítás villamoslámpáit.

Marconi most jachtján llolland-lndiába 
utazott és tegnap a malaliári hivatalos 
rádióállomásról kibocsátott rövidhullámok 
segítségével kigyujtotta a zágrábi kiáliitás 
valamennyi elektromos lámpáját.

800 fővárosi ügyvédet 
törölni akarnak 

a kamarai tagok sorából 
a tagdöhátraíékok miatt

és még számosán az elhunyt királynő külföldi 
rokonai közül. A stockholmi diplomáciai testü
let teljes számban jelent meg.

A koporsót 10 magasrangu tengerésztiszt 
vitte a partra,

miközben az egyetemi énekkarok a svéd him
nuszt énekelték el a tengerészek zenekarának 
kíséretével. .4 koporsót hat fehér ló által vont 
gyászkocsira helyezték és megindult a menet. 
Á főváros valamennyi templomában megszólal
tak a harangok és a harangzúgás mindvégig 
tartott, amig a menet a városon keresztül elérte 
a svéd pantheonl, ahol a svéd királyok és ki
rálynők a pantheon temploma körül épült ká
polnák kriptáiban vannak örök nyugalomra 
helyezve.

.4 gyászszertartás alatt a kikötőben horgonyzó 
hajók 42 ágyulövést adtak le. A gyászszertar
tás után a stockholmi opera zenekara

lően, a Parslfal nyitányát játszotta, 
lően, a Parsétal nyitányát játszotta.

A gyászszertartás végén a tisztek a koporsót a 
templomból a Bernadotte-dinasztia kriptájába 
vitték. A temetési szertartás befejezése után 
Svédország valamennyi erődje és hajóállomása 
újból 42 ágyulövést adott le.

súlyú, tiszta ércből készüli, szinezüstöt is 
tartalmazó harangot, amely

Magyarország legnagyobb harangja, va
sárnap ünnepélyesen adták át a Szent

István Bazilikának.
Ilatlovas teherkocsin szállították el a gyö
nyörűen felvirágozott s feldíszített haran
got a Szlezák-féle Frangcpán-utcai harang
öntődéből, amely előtt a kora délelőtti 
órákban többezer főnyi ájtatos katolikus 
közönség gyülekezett. Hatalmas menet ha 
iadt a harangot szállító, feldíszített kocsi 
illán; a menet, amelyet Csókás Károly segéd
lelkész vehetett s amelynek élén tizenkét 
díszruhát lovasrendőr és a cserkész-zenekar 
haladt, tizenkét óra után ért a Szent István 
Bazilikához. A harangot, amelyet a Szent 
Imre év alkalmából a

Szent Imre Hősök Harangjának 
nevezlek el, a Szent István Bazilika főkapu
jánál Ortvai Rezső plébános és Nagy Károly 
ny. főkapitányhelycllcs, egyházközségi vi
lági elnök s Flcscher Tivadar alelnök vezeté
sével nagyobb küldöttség várta és vette át a 
kerületi egyházközség nevében, majd

a templom főkapuja előtt közszemlére 
helyezték el.

A hatalmas harangot, melynek díszes orna
mentikáját Gerevich Tibor egyetemi tanár 
készítette s amelyen ez a felirat olvasható: 
..E harang hirdesse Isten dicsőségét, vigye 
imánkat hősi halottainkért, Nagymagyar-

A parlament elölt fekszik az igazságügy
miniszter legújabb törvényjavaslata a peres 
eljárás egyszerűsítéséről és az Ügyvédi Ka
mara megállapítása szerint, ez az egyszerű
sítés ismét egy-cgy falatot von el az ügyvéd
ség szájától. A miniszter ugyan ismételten 
kijelentette, hogy ő, aki maga is ügyvéd volt, 
szivén viseli az ügyvédség helyzetét, igye
kezni fog ezen az állapoton változtatni és 
munkaalkalmakat teremteni az ügyvédi kar 
számára. Ezzel a többször kilátásba helyezett 
inunkaalkaiomszaporitással szemben áll 
most az a tény, hogy

a budapesti ügyvédi Kamara, amely az 
ország ügyvédeinek felét számítja tagjai 
sorába, nyolcszáz tagja ellen indított el
járást kamarai tagsági díjhátralékok 

miatt.
Az ügyvédi Kamara tagdíja progresszív 

alapon emelkedik és a minimális tagdíj évi 
százötven pengő. A tagdíjjal hátralékos 800 
ügyvéd tulnyomórésze — alig egy-kettő ki

és szöuetakciA
április 30-lg.

Fé.Il tavaszi divat kamgarn és seviot öltönyszövet n ■
tiszta gyai'juanyag a legmesszebbmenő garancia mellett métere ■
Férfi sacco-öltöny méret után saját szabóságunkban p Ifin _M 
elsőrendű szabással elkész tve, enti szövetből.......................... I BUUa
Méret utáni ö tönv megrendelhető budapesti és vidéki ruházati áruházainknál!
A szövet budapesti és vidéki fUszerfiókárudáink ut- 
íán is megrendelhető, ahol a szövetek mintakollek

ciója is megtekinthető.
Kívánságra bérmentve küldünk mintákat

Készpénzfizetésnél további lO°/0 engedmény*  
Cipőáruk után kizárólag április 19-ig 
készpénzfizetés esetén |80°/.| pénztári 

engedményt nyújtunk.
Használja ki ezt a páratlan kedvezményt!

Kedvező részletfizetési teltételeid
A

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezete Ruházati Áruházai:

BUDAPEST:
V Gróf Tisza István-u. 18., IX. Mester-utca 15-17 

I. Attila-utca 14.
FUszer-, csemege- és hasárudák a főváros és ország minden 
részében. Bútor és lakberendezési-, edény és háztartást cik
kek osztálya, játékáruovztály. IX., Tlnödy-utcH&.TUzelhnnyatf 
osztály: IX., Mester-utca 15-17. Könyvosztály i IX., Tinódy-utca 2 

MAGYAR TISZTVISELŐK TAKAIIÉKPÉNZTARA RT.
Búdv pest IX, Mester-utca 15-17.

pályázat határidejét 
május 15-ig 

meghosszabbítottuk 
Apályázat feltételei minden 
drogériában, iliatszertárban 
és gyógyszertárban díjtalanul 

kaphatók.
342 pályamunka részesül díjazásban 

4-ső díj looo pengő

ország feltámadásáért, ámen". vasárnap 
egész napon át számosán tekintették meg. 
Az uj harangot díszes ünnepség keretében 
április 27-én fogják felszentelni.

vételével — ebből a minimális tagdíjat fizető, 
tehát a legkisebb kereső ügyvédek csoport
jából kerül ki. Ezek a legkisebb kamarai 
illetékkel megterhelt ügyvédek vannak a 
legnyomoruságosabb helyzetben, olyannyira, 
hogy többszöri feiszólilás után, a Kamara 
választmánya elé kellett vinni az ügyüket, 
ahol már arról kellett határozni, hogy tö 
röljék-e a nemfizetőket a tagok sorából és 

egész sereg ügyvéddel szemben marasz
taló határozatot is hoztak.

Az Ügyvédi Kamara vezetőségét természete
sen mélyen elszomorítják ezek az állapotok 
és amennyire csak lehetséges, méltányosan 
kezelik a hátralékos ügyvédek dolgát. Az 
évi rendes közgyűlés a múlt hónapban mint
egy háromszáz ügyvéd hátralékát törölte, de 
ez az elhatározás teljesen kimerhette azt az A 
alapot, melyből ezt az adósságot pótolták 
most már kénytelenek szigorubban kezelni 
a fizetni nem tudó nyolcszáz hátralékos 
ügyvéd dolgát.
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IIIKIlí
Eckhardt Tibor haza

érkezett amerikai 
útjáról

Tegnap éjszaka bécsi gyorsvonattal érkezett 
meg amerikai háromhónapos útjáról Eckhardt 
Tibor, aki a Carnegte egyetem meghívására uta
zott ar. Egysült Államokba, hogy olt a magyar 
soráról előadásokat tartson.

A pályaudvaron a különböző testületek 
küldöttségei fogadták Eckhardt Tibort és 

feleségéi.
A Revízión Liga nevében Fali Endre, a TESz 
nevében Szörtsey József és az ujságirótestületek 
nevében Kun Andor üdvözölte meleg szavakkal 
a nagy útról visszatért Eckhardt Tibort, nkit 
azonkívül még a Wesselényi Reform Club és a 
MOVE küldöttségei is üdvözöltek s feleségének 
mindegyik küldöttség nemzet isziinü szalaggal 
álkőrtöft virágcsokrot adott át.

Eckhardt Tiltor meghatva köszönte meg a 
fogadtatást és kijelentette, hogy meggyőződése 
szerint a haza érdekében hasznos és eredmé
nyes munkát végzett odakfinn.

A hivatalos fogadtatás befejezése után, a 
Hétfői Napló munkatársának alkalma volt be
szélni Eckhardt Tiborral, aki elmondotta, 
hogy az Egyesült Államok keleti és nyugati ré
szén

40 helyen 85 előadást tartott 
és pedig KÖzép-Európa fejlődéséről, n világhá
ború befejezése óta nioslnnáig és előadásainak 
tartalmát az oltani tudományos és politikai kö
rök is a legnagyobb elismeréssel fogadták s 
előadásainak anyagát, amelyet most iehaza 
angol nyelven fog egy nagyobb munkábnn ki
adni, felvették az egyelem tananyaga közé is.

Eckhardt különben minden baj nélkül tette 
meg a hosszú utat,

* frissen érkezett haza
s holnap már elfoglalja hivatalát a Revíziós 
Ligánál.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap délben az időjárásról a következő 
prognózis! ndln ki: Ma még az erős melege
désen kivitt változás nem várható. Hétfőn 
nyugat felől borulás valószínű, nyugati sze
lekkel és záporszerü esőkkel, mérsékelt és 
inkább csak a Dunántúlon várható átmeneti 
hősüllyedés.

— Andrássy Gézit gróf kitüntetése. A 
kormányzó Andrássy Géza grófot a magyar 
■portélét terén kifejtett érdemei elismeré
séül a legfelsőbb érdemrenddel tüntette ki. 
Ezt a kitüntetést tudvalevőleg nemrégiben 
rendszercsilették és eddig csupán Bethlen 
István gróf miniszterelnök kapta meg a 
hágai tárgyalások befejezése után. Andrássy 
Géza gróf szombaton jelent meg kihallgató-! 
aon a kormányzó előtt és köszönte meg a 
kitüntetést.

— Klebelsberg Szegeden. Szegedről jelenti, 
tudósitónk: Gróf Klebelsberg Kunó vallás
éi közoktatásügyi miniszter ma délután há
rom órakor Szegedre érkezett s a pálynud- I 
varról egyenesen dr. Glatlfclder Gyula csa- 1 
nádi püspökhöz hajtatott. A miniszter nem 
sokkal megérkezése után megtekintette az 
egyetemi építkezéseket. A miniszter holnap 
részt vesz az egyetemi építési bizottság ülé
sén, majd a munkanélküliség helyi problé
máival kapcsolatosan megbeszéléseket foly
tat Szeged város tanácsával. A miniszter fel 
fogja ajánlani a szükségmunka akció folyta
tására a kultusztárca terhére már megszava
zott 50.000 pengőt.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vlzs- 
gálatokkal. külön felszámítás nélkül 
nyújt n FASOR-SZANATÓRIUM (VII.. 
Vilma klrálynő-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos irányítása mel
lett, kétágyas klinikai rendszerű külön 

szobáiban.

— Ezerszál kathollkus rendőr húsvéti áj- 
tatossága a Bazilikában. Virágvasárnapján a 
budapesti rendőrség katholikus vallásu le
génysége, valamint a felügyelői é« fogalma
zói kar katholikus vallásu tagjai meggyón
tak és megáldoztak a Bazilikában. A rendőr
legénység Wolkcnbcrg Gyula rcndörfclügyelő 
vezetésével zeneszóval vonult a Mosonyi- 
utcai laktanyából a templomba. A húsvéti 
ájtatosságon megjelentek Bczcgh-Huszágh 
Károly főkapitányhelyeltes is. A húsvéti áj
tatosságon ezerszáz rendőr vett részt.

— Brland Londonban. Párizsból jelentik: 
Hétfőn délelőtt tartják meg a londoni érte
kezlet záróüléséi és ezért Ilriand francia kül
ügyminiszter redeti tervétől eltérően, a hét
végét Londonban töltötte. Briand azonban 
minden előkészületei megteli, hogy a teljes 
ülés befejezése ulán még a délutáni órákban 
visszatérjen Párizsba.

LY ESTRA & FRED
világát'rakció

UIIÍROUCE

medvegy vili izgalmas szembesítése 
a Markű-utcaHoghazban

Szembesítettem egy uasutl tisztviselővel. alti azt Állítja, hogy 
a betörbklraiy rílött, mikor kasszaturason tettenerte

Vasárnap érdekes fejleménye l<*tt  Medvegy 
Vili, a betörők irály letartóztatásának. Med
vegy Vilit, nkit egy évig tartó bujkálás után 
a napokban fogtak el a detektívek, szomba
ton a Markó-ulcai fogházba vitték. Vasár
nap két csendőr kíséretében jelentkezett a 
fogház ügyészénél

Farkas István Máv. főtiszlviselő,
aki a selypi állomáson teljesit szolgálatot. 
Elmondotta, hogy tavaly karácsony estéjén 
észrevette, hogy betörő jár az állomás pénz
tárhelyiségében. Benyitott a pénztárba s egy 
fiatalembert látott, aki a pénztárt feszegette. 
El akarta fogni, de

a tétlenért betörő revolverrel rálőtt.
A golyó Farkas István hasába fúródott, aki

Dolly Jancsi vasárnap Budapestre érke
zett. Érdekes vendége érkezett a ina dél
it Ián i bécsi gyorsai Budapestnek. A világ
hírű Dolly Sislersek egyike: Dolly Jancsi 
jött haza Budapestre néhány napra rokonai 
látogatására A pályaudvaron Incze Sándor 
szerkesztő fogadta a művésznőt, aki boldo
gan sietett ezután autójához és igyekezett 
minél hamarább rokonaihoz. Vasárnap este 
a Vígszínház előadását nézte meg, ahol so
kan fölismerték a világhírű magyar táncos
nőt.

— A Szent Benedek-rend és a Sósfürdő Ugye. 
Érdekelt helyen felkértek bennünket annak

közlésére, hogy a pannonhalmi Szent Benedek- 
rendnek semmiféle nexusa nincs a Sósfürdő 
eladásúval kapcsolatban szereplő „Szent Bene
dek oblátusainak jámbor egyesületével", vala 
mint arra, hogy Koch Róbert, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rendnek nem tagja, nem szerze
tes, hanem Esztergom egyházmegyei világi 
pap. A pannonhalmi Szent Benedek-rend a 
Sósfürdő megvételében semmiféle formában 
részt nem vett.

— Autóbusz és autótaxi karambolja. Vasár
nap délután a Wesselényi-utca és Rottenbiller- 
utca sarkán egy autóbusz összeütközött egy 
autólaxival. Az autótaxiban ülő Nemes 
Györgyné ölvenhét éves házfeliigyelöné, aki a 
Klauzál-utca 17-es számú házban lakik, sulyos 
sérüléseket szenvedett. A mentők agyrázkódás
sal, kisebb zuzódásokkal a Kun-utcai kórházba 
szállították.

megtermékenyítését, termésfokozását, kártevők 
irtását, fák betegségeit ápolását biztos sikerrel 
vállalja* „Volt erdélyi földbirtokos** jól bevált 
Icrmésvcdő módszerével. Megkeresések levélben 
Berniczey, VIII., József ucca Sí. sz., földszint 5.

— Felhívás a hadviseltekhez az aufótaxi 
ügyben. A Magyar Hadviseltek Gazdasági Szö
vetkezetében tömörült hadviselt bérkocsisok 
felhívják mindazon csoportok vezetőségét, akik 
nnlólaxi rendszámokat kértek és a kiosztásnál 
mellőzést szenvedlek, hogy kedden délután 4 
órakor a Magyar Hadviseltek Országos Gazda 
ságpolilikai Pártjának Budapesten a Gróf Ti
sza Islván-ulca lő. szám alatt levő központjá
ban jelenjenek meg az értekezleten, ahol a sé
relmet szenvedetek további eljárása kerül meg 
beszélésre.

— Elképzelhetők e DIPLOMÁCIAI TÁRGYA
LÁSOK egv csésze valódi, erősítő habkávé nél
kül? Élcsili az agyat, megnyugtatja az idege
ket, élénkíti az érzékeket. MEINL GYULA rt. 
kávébehozutala.

— Hallatlan olcsóság egy megszűnő üzletben. 
Üzleti átcsoportosítás miatt, mint ismeretes, 
Budapest egyik legnagyobb áruháza, a Fenyves 
Áruház megszünteti belvárosi fiókját, amely a 
Károly-kőrut 10. szám alatt van. A fiók meg
szüntetésével kapcsolatban annak gazda/? rak
tárát szokatlanul olcsó áron dobja piacra és 
Pest, valamint a vidék vásárló közönségéinek 
ezrei tolonganak naponta az üzletben, hogy a 
nem mindennapi occasióból részüket ki vehes
sék. Éppen ezért a Fenyves Áruház vezetősége 
arra kéri a vásárolni szándékozókat, hogv a 
torlódás elkerülése miatt inkább délelőtt keres
sék fel a Károly-köruti fiókot.

— A MFTR a Budapest és Wien közötti sze
mélyforgalmat olyképe-n nyitja meg. hogy az 
első hajó Budapestről Wlen-bé április 17-én, 
Wienből Budapestre 19-én indul. A nagy ter
mesgőzösök Budapest Eölvös-térröl minden 
hétfőn, csütörtökön és szombaton 18 órakor, 
Wienből (Reichsbrückc) minden kedden, csü
törtökön és szombaton 8 órakor indulnak. Ezek 
a hajójáralok a Rudapcst—Mohács közötti já
ratokhoz csatlakozva és azok folytatásaképpen 
Bezdánba csatlakoznak a Jugoszláv Királyi Fo
lyamhajózással együttesen fenntartott Bezdán— 
Beogrnd közötti köleléki hajójárafokhor. Heten- 
klnt háromszor tehát közvetlen csatlakozás áll 
fenn Wien—Rudapcst Mohács—Bezdán—Beo
grnd közölt és fordított irányban. Egyúttal meg
indítja a MFTR folyó hó 15-évcl a második 
(reggeli) kisdunal személyhnjóiáratot is. ugy, 
hogy e naptól Budapestről Esztergomba 8.30 
és Í4.2O órakor. Esztergomból Budapestre 4 
és Ifi órakor fognak Indulni a hajók.

— Ha husvélra elutazik, a I.loyd Útikönyve
ket nem nélkülözheti. „Felső Olaszország", ..A 
francia Riviéra" mindenütt kapható.

szám rmdrié vér nemibe té
liek részére. Estist Svl- 
vsrsan-oltás. Rendelés 
égés*  nap. lUkóeil út SÍ. 
1. i, RákuMal mmbso.

véresen esett össze, de az eszméletét nem 
vesztette el és pontosan

megfigyelte a betörő arcát.
Most, hogy Medvegy fényképét látta, fölis
merte benne a selypi állomás betörőjét.

Medvegy Vilit nyomban az ügyész elé ve
zették és szembesitették Farkas Istvánnal.

Farkai határozottan fölismerte benne a 
revolveres kasszafurót, Medvegy azon
ban tagadja, hogy fi járt volna Selypen.

A szembesítés után a bctörökirályt visszaki- 
sérték a cellájába s most tovább folytatják 
a nyomozást, hogy megállapítsák, valóban ö 
volt-e az, aki revolvergolyóval leteritette a 
vasúti tisztviselőt.

— A kormányzó nevéről nevezik el a nagy
kanizsai kórházat s a város legfőbb utcáját.

1 Nagykanizsáról jelenti: Nagykanizsa város 
polgármesteri hivatalához vasárnap a kor
mányzó kabinetirodájából leirat érkezett, 
mely szerint a kormányzó megengedte, hogy 
a nagykanizsai közkórházat Horthy Miklós- 
közkórháznak, a város legfőbb utcáját, a 
Kazinczy-ulcál pedig Horthy Miklós-utcának 
nevezzék el. I)r. Krátky Miklós polgármester 
intézkedésére az uj elnevezések a hétfői na
pon megtörténnek.

Csak 3 napán! 
Április 14, 15 és 16-án 
Finom férfiöltönyök 
leszállított árb; n.

Saját készltménytt divatos tei-.íöl- 
töiiyiík remek szabásban, kifogás
talan kivitelben amelyek anios.an*i  
dényben nem fogytakel és • iacás) 

ára sokká*  magasabb volt, most 
példá luiiul leszállított árban 

5D.— pengőért 
kapható László Lajos férfiruhaiiz- 
letében, Vilmos császár-ut 40. 
Felhívjuk t. olvasóink Vigye mit 
használta ki ezen olcsó vásárlási 
lehet seget, mert ilyen alkalom 
többé nem lesz.

— Alpár Gitta jövő szezónja. Berlinből 
jelentik: Berlinben nagy feltűnést kelteit a 
Hétfői Napló múlt heti cikke, amely Alpár 
Gitta és a berlini Staatsoper ügyével foglal
kozott. Alpár Gitta erre vonatkozóan a kö
vetkezők közlésére kérte fel a Hétfői 
Naplót:

— Azért bontottam fel a szerződésemet 
a Staatsoperrel, mert a Metropo4itanban, 
ahol most operettet játszom, hat hónap alatt 
pontosan 1ŐB.000 márkával kapok több gá
zsit, mint a Staatsoperben és alkalmam lesz 
a két uj Lehár-opcrettet eljátszani. A 
Staatsoperrel a jövő évre vonatkozóan azért 
nem folytatok szerződtetési tárgyalásokat, 
mert Parisban és Münchenben és még több 
világvárosban fogok vendégszerepelni és 
nem óhajtom a szezonomat Berlinben le
kötni. A Slealsopcr azonban még mindig 
elhatározásom meg in ásítására akar bírni.

elő ké szttpolgárl- és 
középlskoini mngón- 
■•í7.Rg(íkra, érettségi
re. VII, Dobány-u. 84zsoldos

— A pénzvilág húsvéti száma. Felfokozott 
érdekcsségü tartalommal jelent meg a Pénz
világ húsvéti száma, amelyben báró Szterényi 
József ad prognózist a magyar gazdasági élet
ről. Igen érdekes tudósítás számol be Weisz 
Fülöp bukaresti tárgyalásairól, Krausz Simon 
utazásairól, valamint báró Madarassy Beck 
Gyulának győri előadásáról. Krúdy Gyula 
Szudy Elemérről, Faragó Jenő a Népszínház 
feltámasztásáról ír a Pénzvilág húsvéti számá
ban, ahol rengeteg egyéb más riport adja élénk 
tükörkénét a közelmúlt gazdasági, kereskedelmi 
és pénzügyi eseményeinek.

— Harminc órán át ■ levegőben. Mermotz 
francia pilóta ,aki tegnap délután felszállt, 
hogy’ megdönt se nz amerikai pilóták világre
kordját, a távrepülésben kitűzött repülőpá 
Iván ma délután ,10 órán s 2.5 percen át tartó 
repülés után simán leszállóit. Marmotz ösz- 
szesen 4310 kilométernyi repülőufata telt 
meg és ezzel az amerikaiak rekordját két 
ezer kilométerrel verte le.

— Gazdag lehet, ha a szerdán, április 18-án 
kezdődő oszlálysorsjálékban részt vesz, de 
akkor siessen oszlálysorsjegyet venni. Hivata
los árak: nyolcad 3 pengő, negyed 6 pengő, fél 
12 pengő, egész 24 pengő. 42.OOÖ sorsjegyet sor
solnak ki közel 8 millió pengő készpénzben.

— Hogyan lesz nép a nők lába? Hogy szép-e 
a nő lába, az kizárólag a harisnyától függ. Szép 
lóba lesz, ha Wclss Samunál (VI.. Király-utca 
2. Anker-palota) vásárol harisnyái. Ez a kitűnő, 
régi cég öt napig, április 14—19-ig sokrzer pár 
harisnyát árusít, nevetségesen olcsó áron. No 
szalassza el ezt a ritka alkaln.all 

nF.MiíJÓIICSV «z«sor»o«
rendel 10-4 te 2-8-1?

JóMel-ktfrnt B. m. H Férti te oöl betegakaak.

— Hadigondozottak gyermekeinek nyaralla-
tása. A székesfőváros tanácsa körlevélben uta
sította az iskolai hatóságokat, hogy a gyér*  
mcknyaraltatási akcióba, az összeírás alkalmá
val, elsősorban a rászoruló hadiárvákat, vala
mint a hadirokkanlak és hadiözvegyek gyer
mekeit vegyék fel. Nehogy igényjogosultak ki
maradjanak, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek 
és Hadiárvák Orsz. Nemzeti Szövetsége, a 
HONSz. által javaslatba hozandó 300 gyermek 
fog elsőnek figyelembevétetni. A főváros terűié-*  
lén lakó szegénysorsu hadigondozottak össze
írás végett jelentkezzenek minél előbb a lakó
helyük (kerületük) szerinti HONSz csoport ve
zetőségénél. Csak 8—14 életév közötti gyorine- 
kék vehetnek részt a nyarallalási akcióban.

IIIMMÜIIIIIIIIM
— Megkezdik a Földhitelbank kényszeregyes- 

ségének hivatalos lebonyolítását. Mint ismere
tes, a Földhitelbank 1400 hitelezője közül he- 

j len fellebbezést nyújtottak be a bank kény*  
szeregyessége ellen, amelyet a budapesti tör*  
vényszék végzésileg jóváhagyott. A beadott ész
revételeket a fellebbezési tanács most tárgyalta 
s a tárgyalás után azokat elutasította. Uymódon 
a kényszcregycsségct elrendelő végzés jogerőre 
emelkedett. A jogerős végzési néhány nap 
mulva hivatalos formában is kihirdetik. A ki- 

I hirdetés ulán sor kerül a Földhitelbank kiny
it szereggességének lebonyolítására. A bank egész 
j vagyonát a Pénzintézeti Központ utján reali

zálják s a hitelezők közt történt megállapodás 
| értelmében, elsősorban is n hitelezők egyik 
| kategóriáját, a kis hitelezőket elégítik ki. mig 
(a nagyobb Összeget követelő hitelezők kielégi- 
• lése az egyesség értelmében később fog meg- 
: történni.

Egy- és háromszobás komfortos újonnan épített 

úri lakás, 
valamint egy nagy Üzlethelyiség vendéglő, vagy más 
célra elosztva Is háztulajdonostól kiadó. Podmanicky-u.

51. Au:. 230-85.

O. A MAGYAR ÁLTALÁNOS KÖSZÉNBÁNYA 
RÉSZVÉNYTÁRSULAT közgyűlése jóváhagyta 
az 1929. évi zárószámadást és az igazgatóság 
nyereségföloszlási javaslatát amelynek értelmé
ben az 1929 évre osztalékként harmincnyolc 
pengő fog a 38. számit szelvény ellenében ez év 
április hó 15-től kezdve a szokásos beváltási 
helyeken fizettetni.

O RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VILLAMOS ÉS 
KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK SZÁMÁRA 
(Trnsl). közgyűlése jóváhagyta az 1929. évi 
mérleget és elhatározta, hogy a 25 P. n. é. 
részvények 4. sz. osztalékszelvénye 2 pengő
vel váltassák be a Hitelbanknál. Az igazgatóság 
a részvényösszevonást most hajtja végre; esze
rint 4 drb. 25 P n. é. részvény bevonása ellené
ben 1 drb. 100 P n. é. részvény kerül a Magyar 
Általános Hitelbanknál junius 13-ig bezárólag 
kiadásra.

O AZ URIKÁNY-ZSIL VÖLGYI MAGYAR 
KÖSZÉNBÁNYA-RÉSZVÉNY”TÁRSASÁG köz
gyűlése az 1929. üzletévi osztalékot részvényen
ként 10 pengőben állapította meg. A 100 pengő 
névértékű részvények 39. számú szelvénye 1930 
április 15 töl kezdve a társaság pénztáránál és 
a Magyar Általános Hitelbanknál kerül bevál
tásra.
o A NAGYBÁTONY—ÚJLAKI EGYESÜLT 

IPARMŰVEK Rt. közgyűlése elhatározta, hogv 
az 1929. évi üzletévre részvényenként 2 P -r'0 
fillér osztalékot fizet, az Angol-Magyar Bank 
rt. főpénztáránál e hó 19-től kezdődően.

— Óriási tömegek keresik fel a Commercia 
rt. áruházát, mely Fleischmann ur szakszerű ve
zetése alatt áll. Az áruház megszűnik és a ki
válóan jó árut a legltilányosahb árban árusítja. 
Kfllönösen kiemelendők szövet és selyem árui, 
melyeket a közönség valósággal elkapkod.

JÓ!
JOBB!!
LEGJOBB'!!

TABUin
MŰSORA
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Iparos nagygyűlés 
* a Vieaílóbaa

lt ülést Blttner János felsőházi tag, a Buda 
pesti Kereskedelmi és Iparkamara alclnöke nyi
totta meg. Megnyitóbeszédében, a hús- és ■Ülő- 
Iparra vonatkozó háziipari rendeletek sérelmes 
Voltát hangoztatta és a szövetkezeti közüzemek 
működésének megszüntetését követelte. Pcutsch 
Mór, a Budapesti Sütőiparosok Egyesületének 
elnöke a pékek nevében csatlakozott Bittner 
fejtegetéseihez és ugyanilyen értelemben szó 
lalt fel Dóczi Sámuel dr., az Országos Ipar
egyesület Igazgatója is. Gábor István, Hódmező 
vásárhely küldöttének felszólalása után a 
nagygyűlés

egyhangúlag elfogadta azt a határozati Ja
vaslatot, hogy az Iparosság memorandum
mal követelje a kereskedelmi miniszter
től a rendelei haladéktalan visszavonását.
Vágó Viktor, a női fodrász ipartestület el

nöke beszélt még, majd Gábor Gyula, a Buda
pesti Bádogosipartestület alelnöke a Társada
lombiztosító túlzott terheit tette kritika tár
gyává. Pogány Jenő után a vidékiek szólaltak 
fel és csatlakoztak a határozati javaslathoz. 
Bisztránszky József a bajok orvoslását abban 
látja, ha a kereskedelmi miniszter mellé egy 
vérbeli iparos államtitkár kerül. Boros András 
dr. a boltbérek ügyéről beszélt és

kérte a népjóléti minisztert, hogy bírja rá 
a háziurakat igényeik mérséklésére.

Többek felszólalása után Bittner elnök kö
zölte, hogy a magyar iparosság április 26-án 
újabb népgytilésl tart, majd pedig a nagygyű
lést berekeszlctte.

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti vagy bndapest-környéki házra, telekTe éi> 
építkezésre, gyorson és etönyttsen kaphatja 
hosszúbb törlesztésre

SOLTI LAJOS
Tisza István (volt FtlrdÓ-utca) 10.

Gazdagyülés 
Szekszárdon

Szekszárd, április 13.
Tolni vármegye gazdalársadalma vasárnap 

Szekszárdon népes gyűlést tartott, melyen a 
beteg Pesthy Pál kivételével a vármegye kép
viselői is megjelentek.

A gazdagyülésen valamennyi felszólaló hang
súlyozta a gazdatársadalom súlyos helyzetét. 
Üzenetet küldenek a gyűlésről,

hogy as Ígéretek és biztatások ideje lejárt,
* kormánynak sürgősen cselekedni kell.

Több felszólalás után határozati javaslatot 
fogadtak el, melyben hangsúlyozzák, hogy a 
bajok tekintélyes részén okos gazdasági poli
tikával segíteni lehetne. Követelik a kartellek 
törvényes szabályozását,

■ söradó felemelését, a borfogyasztási adó 
eltörlését,

a forgalmiadénál a fázisrendszernek az egész 
vonalon való bevezetését, a hadikölcsöntulaj- 
donosok kártalanítását, általában a vidék éa 
falu érdekeinek nagyobb felkarolását.

izgalmas Mmentós 
az Epzstsat-iacaa

A hlü alsó uázfira mímít fis a mausere őrhezG Wzoüfikhai 
vívott lUlzdsiom után a E3.ma ta ugrott egy reszeg munkás

Vasárnap este nyolc óra tájban Pctrovics 
Gábor 31 éves gyári munkás fölkapaszko
dott az Erzsébet-hid karfájára, átmászotl 
rajta és ügyesen

leereszkedett a híd alsó vázára.
Itt félkezével megkapaszkodott az egyik vas
gerendába és igy maradt függve a hid és a 
víz között. A hídon szolgálatot teljesítő ren
dőr a tűzoltókat hívta, Faddi Károly csöve 
zetö

utánamászolt
és kötelet tekert a derekára, hogy fölhúzza. 
Pctrovics azonban szabadon maradt

félkarjával hadonászva, védekezett a

A rádió drágítani akar
Most folynak a tárgyalások a rádió előfizetési árának a fel
emeléséről — A színészek maguk számára akarják biztosítani 

a felemelésből származó jövedelem többletet
Néhány héttel ezelőtt az azóta csendesen 

elszenderiilt színházi kilences bizottság pro
gramjába vette, hogy a hangosfilm meg
adóztatásával és a rádió elő fizetési dij fel
emelésének szorgalmazásával fogják a fővá
rosi és a vidéki színházakat tehermentesí
teni oly módon, hogy a vigalmi és forgalmi 
adó eltörlésével elmaradó jövedelmet a fő
városnak és az államnak ez az újabb be
vételi alapja pótolná. Ilyen irányban bead
ványok mentek a fővároshoz és a kultusz
minisztériumhoz és ezek a beadványok pro
ponálták az idegen nyelvű film megadózta
tását, valamint a rádió előfizetési dijának 
havi tiz fillérrel való megdrágítását.

Ez a beadvány ezután jó tippet adott a 
rádió vezetőségének

és a különböző ismert és ismeretlen célú 
egyesületeknek a drágításra. A rádió igazga
tósága és a magyar királyi posta között 
most folynak ugyanis a belső tárgyalások. 
A posta a tárgyalások folyamán kevesellc 
azt a részesedést, amelyet a rádió részére 
bizonyos intézmények céljaira felhasználni.

a rádió drágítást törekvéseit helyezte 
kilátásba.

Mióta ezekről a tárgyalásokról hirek szivá
rogtak ki, egyes politikai tényezők mindent 
megmozgatnak, hogy a rádió drágításából

me«mentés ellen.
Még egv tűzoltónak kellett lemászni, de ket
tőn sem bírtak a makacs emberrel, aki vé
gül is eleresztette a híd vasgerendáját és

a vízbe zuhant.
A hid lábánál állomásozó motoros mentő
csónakkal utána eveztek és a partra vitték. 
Itt a mór reá várakozó mentők megállapítot
ták, hogy

Petrovlcs Gábor Ittas.
Nem tudják, hogy részeg fejjel miért má
szott a hid alvázára. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték.

származó jövedelemkülönbséget a maguk 
érdekkörének céljaira biztosítsák. Akadt 
egy képviselő, aki a mezőgazdasági hitelre 
akart fedezetet találni, viszont ezt a jöve
delemtöbbletet akarja a kultuszminiszter 
bizonyos intézmények céljaira, stb. felhasz
nálni.

A tervek és a propoziciók szinte egymást 
érik, természetesen mind a közönség rová
sára akar előnyöket biztosítani. De senki 
sem beszél már a Színészekről, skik a rádió 
művészi munkájának kilenctized részel 
adják.

A közönség a színészi munkát fizeti 
meg elsősorban a rádió előfizetési 

dijából, 
tehát egészen természetes, hogy ha vala
milyenképpen mégis csak indokolatlanul 
megdrágítanák a rádió előfizetési diját, ak
kor ebből előny elsősorban a szinésztársa- 
dalomra háruljon, amely talán a mai rossz 
színházi viszonyok mellett a legjobban van 
ráutalva mindenféle segítségre.

világhírű iier&mrsx varröaöpoi: 
részletre is.

Tb¥ ADAT « VII., ThöWly-ut-N.Keleti p.u, jjfiUJÍrV közelében. Árjegyzék ingyen

ffiien loBfobb

1. mert rendkívüli rugalmasság foly
tán jól simul a lábhoz, sohasem 
vet ráncot és nem térdelödik ki,

2. mert kitünően és könnyen mosható 
és minden mosás után szebb lesz,

3. mert diszkrét nemes fényű,

fi 4. mert sima felülete folytán nemcsak 
rendkívül kellemes viselet, de por 
és piszok sem tapad hozzá ,

5. mert nem szakad és tartósságához 
képest igen olcsó,

6. mert finomszálu, egyenletes kö
tésű,

7. mert nem fakul, sem vízben, sem 
a napon,

8. mert izzadtság nem rongálja,

9. mert a talpa, orra és sarka legfino
: mabb hatszálu erős flórból van,

10. mert minden alkalomra megfelelő 
kivitelben és szinben kapható.

A isö a
hmsMaü iímzöo 
vissza es czéíWíw

— Kibocsátották az „Országos Névmagyaro- 
sltó Társaság" megalakítására vonatkozó fel
hívást. Meskó Zoltán országgyűlési képviselő 
és Lengyel Zoltán volt képviselő aláirásával 
most küldötték széjjel a magyar politikai és 
társadalmi élet vezetőihez az „Országos Név- 
magyarosltá Társaság" megalapítására vonat
kozó felhívást. A felhívás szerint a társaság 
feladata lesz az egész országra szóló és a név
ügy minden ágára kiterjedő mozgalom irányí
tása és megszervezése, a magyar névanyagunk 
népszerű alakban való kiadása, nyilvántartása 
és terjesztése, a névmagyarosítás hibáinak ki
kiküszöbölése. A felhívás szól minden magyar 
emberhez, de különösen az egyházi, tanügyi, a 
közigazgatás vezetőihez, a hivatalok főnökei
hez, a társadalmi egyesületekhez, a magyar 
gazdaközönség és munkásság szervezeteihez. A 
társaság alakuló gyűlését május hónapjában 
megtartják.

A hangosfilmek szenzációja

LUKÁCS PÁL 
első magyarul beszélő filmje

LUPE VELEZ és GARY COOPER 
nagy slágere

FARKASOK DALA 
holnap először és kizárólag 

a RADIUS-ban

— A Vlllanyfelszerelfik Egyesületének köz
gyűlése. Vasárnap tartotta Dembitz Gyula kor
mányfőtanácsos elnöklésével rendes évi köz
gyűlését a budapesti Villanyfclszcrelők, Mű
szerészek és Látszerészek Egyesülete. Az elnök 
megnyitóbeszédében rámutatott arra, hogy az 
általános gazdasági depresszió ránehezedik az 
ország egész társadalmára, a munkanélküliség 
fokozódik s immár napról-napra iparoslragé- 
diákről lehet hallani. Az iparostársadalom le- 
züllesztését a különböző közüezemek és köz
pénzen fenntartott alakulatok konkurenciája 
s a súlyos társadalombistozitói terhek csak elő
mozdítják. Dr. Kánttz Károly ügyész jelentésé
vel ért véget a közgyűlés.

— Betörtek egy utcai traflkbódéba. A Ká- 
roly-körut 28. számú ház előtt lévő dohány
tőzsde bódéját ismeretlen tettesek szombaton 
éjszaka feltörték. Az ismeretlen tettesek 100 
pengő készpénzt és nagymennyiségű dohány- 

Iáiul zsákmányoltak. A rendőrség erélyes nyo

mozást indított kézrckerilésükre, és annal. 
mcgóllapltására, hogy az éjszakai órákban is 
forgalmas Károly-kÖrut nyilt vonalán hogyan 
követhették el a tettesek feltűnés nélkül a vak
merő betörést.

~ LEGJOBB

— A gépiróverseny eredménye. Díszes 
ülés keretében vasárnap délután hirdette ki 
a Magyar Gyorsíró Szövetség a néhány hét 
előtt megtartott gyors- és gépiróverseny 
eredményét. A gyorsiróverseny győztese Ne
mes Zoltán lett 400 szótag sebességgel, aki 
most nyolcadszor nyerte el a bajnokságot. 
Második Weisz Ervin, harmadik Nősz 
Gyula dr. A gépiróverseny győztesei lettek 
175 szótag szabadscbességgel Bodor Gizi, a 
150 szótag kőföttsebességii versenyben első 
Wiesel Belén, második Orbánná. Hibátlan
sági versenyben első Peidl Kató, második 
Lengyel Johanna. A három verseny együttes 
győztese Hulla Irén (Kaposvár) lett, aki egy 
Remington-irógépet kapott ajándékba. A má
solási versenyen 140 szótagsebességgrl első 
Wiesel Olga, második Aldovine Wcinbcrgrr 
Mariska lett.

— Klslklott a villamoskocsi: 3 ulai meg 
halt, 65 megsebesült. Glasgowból jelentik: 
A mára virradó éjszaka egy zsúfolt villamos
kocsi kisiklott, nekirohant egy háznak és fel
borult. Az utasok egymásra zuhantak, sokan 
közülük az elhajlott és összetöri vas- és fa 
alkatrészek közé szorullak. Három utas meg
halt, hatvanötén megsebesültek, köztük har
mincán súlyosan. Valamennyi sebesültet a 
kórházba szállították. Többnek a sebesülése 
életveszélyes.

harisnyát
a Gjb elzés, mely 1

minden harisnyán látható, 
garantálja a minőséget.

Jubilál a Kozma-cég
A mai szomorúan nehéz gazdasági viszo

nyok közöli, amikor egymásután omlanak ösz- 
sze régi, tisztes kereskedőcégek, ritka dolog aa*  
ha valahol, a gazdasági élet bármely frontján 
hosszú évtizedes jubileumot ünnepelnek. KíM 
liknöscn ritkaság ez ott, ahol köztudomású, 
hogy a jubiláns sohasem használta ki a kon
junktúrák eszközeit és fegyvereit, hanem min
dig a tisztességes kereskedelem határain belül, 
egyedül a vevők támogatására utáltán dolgo
zott. Ilyen ritka jubileumot ünnepel most a 
Károly-köruti Kozma Lajos kalap- és uridivab- 
kereskedő cég, amikor az üzlet fennállásának 
hetvenedik évfordulóját üli. Budapest közön
sége előtt nem kell külön foglalkoznunk azzal, 
mennyire szervesen a város gazdasági életéből 
nőtt ez a régi patrícius kercskedöflrma, amely 
tényleg azon igyekezett mindig, hogy jó ki
szolgálással, szolid árakkal és kritikát nem 
tűrő árukkal szerezze meg vevőközönségéL 
Most jubileumi vására alkalmából, amikoí 
meglepően olcsó árakkal kedveskedik publlku*  
mának, ugyanezek az elvek vezérlik. 

rossz emtssrek
értéktelen, maró és szúrós fo
lyadékot adnak 'Jyjwfcrnv 
helyett. —A valódi tiszta 
^Prftcform. zöldes szintt 
és nyolcszögletes zöld üve
gekben kerül forgalomba,
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Mussolinit disztagnak 

választották meg egyesületükbe 
az öieg színészek• •

Üdvözlő táviratot menesztett Mussolinihez a mai közgyűlés 
A mull század híres színészeinek könnyes találkozásahíres színészeinek könnyes találkozása

Érdekes társaság gyűlt ma délelőtt össze a 
Fészek múvészklub nagytermében. A mull szá- 
xnd híres színészei, hetven-nyolcvanéves prima
donnái, bonvivánjai és nagy tragikus sztárjai, 
vnliunint az „ekhós színészet" közkatonái tar
tották egyesületüknek, a Nyugdíjas .Színészek 
Egyesületének évi közgyűlését. A gyűlés elején 
korelnöknek Tompa Kálmán volt színigazgatót 
és költőt választották meg, aki felolvasta Mus
solinihoz intézett versét, valamint azt indítvá
nyozni. hogy Mussolinit a közgyűlés táviratilag 
üdvözölje és nz egyesület diszlagjának válasszák 
meg. A közgyűlés ehhez hozzájárult, eszerint

Masaollnl dlsztng lett ■ Nyugdíjas Színé
szek Egyesületében.

Neményi ügyvezető igazgató szomorúra álla-

pilotta meg, hogy bár meghívták, sem Vass 
miniszter, sem Drélír államtitkár, sem Liber 
tanácsnok nem jelent meg a közgyűlésen, de nz 
az ur sem jelent meg, akit Liber helyettesítésé 
vei bízott meg. Hidvéghy Ernő alelnök beszélt

■ nyugdíjas színészek rettenetes nyomoráról 
és arról, hogy nyugdíjintézetük a csőd szélén 
áll, de most végre sikerült megegyezést létesí
teni az Országos Színész Egyesülettel és annak 
elnökével, Stella Gyulával és igy a két egyesü
let egybeolvadva tnlpmállhnl

A közgyűlés, amelyre vidékről is rendkívül 
sok öreg, elaggott színész jött és könnyes-bus 
találkozások színhelye volt, nz egyesület elnö
kének Heves Bélát, alelnöküknek Hídvégiig Er
nőt és Pintér Imrét választották meg.

NINCN KIFOGAW!

inszÁniOGis;
a FŐVÁROSI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ tüneményes sikere.

BIHer Irán, Karácsonyi Ili, Dajbukát Ilona 
Kabos, Delly, Gőzön, Ujváry

Az Operaház 
meghontremínálta Jeritza 

Városi Színház-belí fellépését
Eiísabeth Rethberg-gel, amerikai riválisával fog mérkőzni 

Budapesten Jeritza ívtária
Különös kulisszamögötti háború folyt a 

Városi Szinház és az Operaház közölt 
Jeritza Mária körül. Eddig upvanis Jeritza 
Mária Budapesten csak az Operaházban 
vendégszerepelt és most e héten egy estére 
a Városi Szinház nyerte meg fellépésre. Az 
Operaház, amely nem jó szemmel nézte azt, 
hogy vendégszereplö sztárja a Városi Szín
házban fellép, nagyon érdekes módon 
kontreminálta meg a Városi Szinház Je- 
ritza-estjét.

Jeritza Máriának ugyanis titkos riválisa 
a newyorki Metropolitan másik sztárja, 
Elisabcth Rethbcrg, akit, mint a világ legna
gyobb énekesnőjét ismerik el a kompetens 
zenei körök. Nem tudni, hogy

csodálaton véleflen-c 
azon cetén, amikor 
Városi Színházban 
Opernház Elisabcth

Az Operaház ezzel, ha mást nem, de el
érte azt, hogy azok a zenei gourmandok, 
akik a drága 
tudják fizetni,

és felemelt helyárakat meg

megoszlanak
között. Az Operaház azonban

as, hogy ugyan- 
Jcritza Mária a 

hangversenyez, az 
Bcthlierggeí éne

kelteti az Aidát.

a két szinház
ezzel ugy látszik nem elégedett meg, hanem 
már most, április elején jó előre tudtául 
adta bérlő közönségének, hogy Jeritza Má
ria *az  idén május első napjaiban az Opera
házban négy napot fog eltölteni. Ezzel vi
szont azt érte el, hogy az operai közönség 
egy része, amely Jeritza művészetének 
hive, inkább megvárja Jeritza operaházi 
fellépését. Talán ezért a Jeritza-est iránt ez- 
ideig nem mutatkozik olyan nagy érdeklő
dés, mint azt a nagy művésznő menedzse
rei joggal elvárták volna. Vagy talán a 
Galli-Curci-űgy tanulságait akarják levonni 
egyesek Jeritza Máriánál?

AZ UJ SZÍNHÁZ HÚSVÉTI AJÁNDÉK A:

iiickexs: COPPEftFIELD HAVID
Regényes színjáték 3 felvonásban. Színpadra irta: Lestyán Sándor 

Kísérőzenét szerzetté Nádor Mihály Rendező : Bársony látván
Főszereplők: Lázár Glda. Szabados Piroska, Orsolya Erzsébet. Hollós

Ilona, Harsányt Rezső, Baló E.emér, Várady Lajos 
Nyilvános főpróba: április 17-én, csütörtökön este 8 órakor 

Bemutató x április 17-én, nagyszombaton es e 8 órakor
Jegyek ugy a lőpróbára, mint a bemutatóra már válthatók

SZÍNHÁZI napló Premier után
MELUZINA. Végre egy operett, amely eltér 

a szokásos sablóntól. Az artista miliő romanti
kájának mindig érdekes, de mindig titokzatos 
l'álvolát lebbenti fel Törők Rezső, a szövegíró. 
Pompásan dolgozott. Zerkovitz Béla pedig 
nagyvonalú melódiadus muzsikáján kívül né
hány nagysikerű slágerszámmal ajándékozta 
nwg a budapesti közönséget. Csak egy baj van. 
Honthy Hannának nem muszáj okvetlenül 
mindig zokniba öltözni és nagy masnit kötni a 
hajába. Honthy van olyan színésznő, akinek a 
fiatalságot a külső rekvizitumok nélkül elhisz- 
szük. Volt egy ifjú hölgy a színpadon, Szabó 
Iby nevezetű, öt éves apróság, akit könnyezve, 
kacagva tapsolt a közönség. Bűbájosán enni
való és tehetséges. Zilahy Irén—Körösy Zoltán- 
duó kezd összeszokni. Egészen jóval biztat. 
Kár azonban, hogy a nemes müvészetü Berky 
Lili és a hangját nagyszerűen megtaláló Kiss 
Ferenc a második felvonás közepén eltűnnek a 
színről. Pedig jól esett őke-t hallani. Horváth 
Manci és Kerekes György tetszettek nagyon. 
A fiatalság színfoltjai voltak a színpadon. 
Lóránt pompásan rendezett és volt egy Har
math Imre versszöveg, amely bravúrosan öt
letes és szellemes.

BETHLEN-TÉRI SZÍNHÁZ. Siker-szériá
ban volt eddig a Bethlen-téri Szinház, de 
örvendve kell megállapítani azt, hogy a szin
ház vezetősége nem hízta el magát, hanem 
megfeszített erővel dolgozott az uj műsor 
összeállításán is. Uj műsora is jó prognózis
sal indul. Zerkovitz—Harmath „Falu végén 
kurta kocsma" cirnü dramatizált Petőfi verse 
nagyszerű levegőt varázsolt ebbe a kis szín
házba. Pór Miklós Petőfije kitűnő volt, Ke*  
mény Olly Panyó Fannija pedig a legjobb 
alakitások egyike. Gyönyörűen énekel ez a 
fiatal hölgy. Kisebb és nagyobb egyfelvoná- 
sosokban Ormos, ez a most feltűnt komikus 
és a mindig ragyogó Dezsőfíy László aratott 
nagy sikert. Vidor Ferike szivetderitö ma
gánszámai, Sándor Stefi bombaslágerei. 

1 Szentiványi ötletes konferánsza, Verbőczg 
Ila finom sanzonja sok tapsot aratott. Külön 
sort kell szentelni László 
dramoletben mutatta be 
játszási művészetét.

ALVINCI HUSZÁROK.
nak a vörös ördögök a színpadon is. A múlt 
héten a Fővárosi Művész Színházban vívták 
meg sikerrel a harcot a közönség kegyeiért, 
e héten pedig a Király Színházban vették be 
egy rohammal a publikum szivét. Szilágyi 
László és Eisemann Mihály az attak vezérlő 
tábornokai, valamint hadsegédeik. Erik Vo*  
gél az egyre kitünöbb interieur művész, Ti
hanyi Vilmos, a biztos kezű és ötletes ren
dező, JofTrey Piddock, a boszorkányos tánc
mester kitünően dolgoztak. Az előadást vé*  
gigkacagja a közönség, majd időnként jól- 
esöen andalog Eisemann fülbemászó sláge
rein. Ha Lábasé Jucinak nem is sikerűit 
száz százalékig az. amit akart, Bársony 
Rózsi annál frissebb levegőt hozott magával 
a színpadra. Siró Anna tökéletes, elegáns 
színésznő, Sarkadi Aladár, Gombaszögi Ella, 
Dénes Oszkár, Sziklai József egy-egy remek 
figurában brillíroztak. Kertész Dezső igen 
jól festett huszárkapitányi egyenruhájában. 
Pompás volt alakítása is. (s)

IZ iss Ferenc visszaszerződött a Nemzeti 
Színházhoz. Ez a visszaszerzödés azon

ban nem ment simán. A Nemzeti Szinház 
igazgatósága meglehetősen ridegen fogadta 
először a színészt, aki már több ízben jobb 
szerződés miatt otthagyta a Nemzeti Szín
házat. Kiss Ferenc most erősen megígérte, 
hogy többet nem lesz hűtlen az ország első 
színpadához és szerződését, amely julius 1-i 
hatállyal lép életbe, azzal a figyelmeztetéssel 
terhelten irta alá, hogy ez lesz az utolsó eset, 
amikor megbocsátanak neki és visszaveszik 
a „nagy családba". Kiss Ferenc mindenbe 
belement, hiszen rendkívül ambicionálta azt, 
hogy újra az ország első színházának köte
lékébe tartozzék.
LT zzel kapcsolatosan egy másik nagy színész 

Nemzeti Színházi visszaszerződtetéséröt be
széltek. Ez a színész, akinek nemrégen na
gyobb arányú afférja volt az egyik színházban, 
szintén tapogatódzott a Nemzeti Szinházbeli 
szerződtetése érdekében. Ez a színész, aki mű
vészetével valóban a Nemzeti Szinház vezető 
egyénisége lehetne, váratlan „összeesküvéssel" 
találta magát szemben. A Nemzeti Szinház tag
jainak egy része kész volt arra, hogy tüntetőén 
és nyíltan demonstráljon az illető színész szer
ződtetése ellen, akiről szinésztársai azt beszé
lik, hogy mint kolléga, nagyon sok zavart tud 
okozni egy szinház belső életében.
A dramatizált Copperfleld Dávid lesz a hét 

szenzációja.A próbákról rendkívül érde
kes hirek szivárogtak ki. Dickens remekművé
nek színpadi változatáról. Nagyon való
színű, hogy a Lestyán Sándor által dramati
zált Copperfleld Dávid Budapestről indul ki 
világkörüli útjára. A színházhoz ugyanis 
máris angol és francia kiadócégek megkere
sései jöttek, amelyek a Copperfleld Dávid 
szövegkönyvét kérik.

A z utóbbi időben sok szó esett arról, hogy 
** Beregi Oszkár, a Magyar Szinház kitűnő 
művésze részt kért magának a szinház ad
minisztratív és művészi ügyeinek vezetésé
ből is. E hírrel kapcsolatban Beregi Oszkár 
ma annak a közlésére kérte fel a Hétfői 
Naplót, hogy ez a feltevés minden alapot 
nélkülöz, neki sem a szinház vezetéséhez, 
sem pedig anyagi ügyeihez semmi néven ne
vezendő köze nincsen, ö tisztán és egyedül 
csak játszani jött haza Budapestre, semmi 
más cél nem vezérelte és ma sem vezérli.
D artók—Kodály koncert volt vasárnap dél- 
*-*  után a Zeneakadémia nagytermében, 
amelynek keretében a pozsonyi Toldi Dalkör is 
fellépett Németh István karnagy vezetésével. A 
termet zsúfolásig töltötte a hallgató közönség, 
annál is inkább, mivel a zongora mellett maga 
Bartók és Kodály ültek, akik saját szerzemé
nyeiket adták elő.
fyfí/yen kiismerhetetlen a budapesti publi- 

^kum, ezt legjobban az angol színészek 
példája mutatja. Egyetlen pesti szinház sem 
akadt, amely fix gázsival lekötötte volna az 
angolokat. Az Uj Szinház is csak ugy merte 
Pestre hozni őket, hogy az angoloknak bér
beadta színházát egy meglehetősen kis össze
gért. Az angolok ennek az összegnek tizenöt
szörösét vitték el Pestről. Szó volt arról, 
hogy husvét vasárnapjára és hétfőjére visz- 
szajönnek, de szintén nem akadt szinház, 
amely a húsvéti ünnepeket angol szóra merte 
volna bízni.
T7 asárnap délután a Viktória férfi főszere- 
* pébe Tarján György, egy fiatal bonvivan-. 

színész ugrott be- A szimpatikus és kellemes 
megjelenésű, jól éneklő fiatal színésznek nagy 
sikere volt.

Vizsgaelőadás volt tegnap a Vígszínházban.
A Húsvéti vakációt játszották az Országos 

Szinészegycsületi iskola növendékei. A férfi fő
szerepben Gelléri Sándor, aki ügyes és tálén- 
tumos fiatal színész, valamint a női főszerep
ben Kárpáti Magda, az iskola egyik legtehetsé
gesebb növendéke aratett nagy sikert.

Lilire, aki egy kis 
nagyskáláju szin-

Vitézül hadakoz-

A CORSO MAI
VÍGJÁTÉK-PREMIERJE
ALICE WHITE: EZÜST PILLANGÓK

HANGOS VÍGJÁTÉK

VARIETÉ-MÓKÁK
NÉMET BESZÉD — ZENE — ÉNEK z

Titokzatos „méltóságos szerző“ 
rejtőzik Huszár Péter álnév alá

Ki az elhunyt Szenes Béla elkésett szerzőtársa?
A Kamara Szinház. legközelebbi újdon

sága az Ezüstpáncél cirnü színmű lesz, 
amelyet a szinház kommünikéi Szenes 
Béla poslhumus darabjának és egy Huszár 
Péter nevű szerző közös munkájának hír-

Kacagás, meghatottság, derűé öröm, 
izgalom. Fülbemászó melódiák 

ülitek diadalra

BETHLENTÉRI SZÍNPAD 
lauaszi u| műsorai) 

ElAedAeok kezdőié 
mindennap 6 és 9 ér tkor 

.legyrrndelé*  délelőtt 11 órától .Jóxeef 443-76 

Hely árak 59 fillértől 3 pengőig!
Vn-Arnap délután 3 órakor gyermekelő

adás oicöo iiulyárakkal.

detnek. Huszár Péter ur azonban nem je
lentkezik a próbákon és egy közvetve adott 
nyilatkozatában már jóelőre kijelentenie, 
hogy ezt a témát még 1918-ban beszélte 
meg Szenes Bélával, akivel hosszabb ideig 
dolgozott a darabon, tehát ismeri az elhunyt 
vigjátékiró intenciói).

A Nemzeti Színháznál Huszár Péter sze
mélye felől egy hét lakat alatt zárt titkot 
őriznek.

Huszár Péter ugyanis nem létezik, 
csak költött személy és mögötte egy jelen
leg magasrangu állást betöltő

méltóságom közhivatalnok
rejtőzik. Ez annál is inkább valószínű, 
mert ..Huszár Péter" ugy látszik nem óhajtja 
élvezni szerzői mivoltának anyagi előnyeit 
sem: nz első előadásának jövedelméről máris 
lemondott a Nemzeti Szinház nyugdijinté-La lemondott a

Jl zete javára.

* Béllé Gabriella és az Operaház. A múlt hé
ten beszámoltunk arról, hogy Relle Gabriella, as 
Operaház kitűnő művésznője április 24-én, a 
berlini Staatsoperben fog vendégszerepelni és 
hogy az előkelő német Operaház szerződtetés! 
ajánlatot tett a művésznőnek. Arról is irtunk, 
hogy Kelle Gabi Alpár Gitta utódja lesz a ber
lini Operában. Ezzel a híradásunkkal kapcsolat
ban Relle Gabriella annak közlésére kérte fel 
a Hétfői Napló-i, hogy bár a Staatsoper neki 
szerződtetési ajánlatot tett, de ő még erről nem 
tárgyalt és berlini vendégszereplése jelenleg 
nincs összefüggésben az esetleges szerződésével. 
Különben sem Alpár Gitta helyére szerződne, 
mert más szerepkörben énekel.

Trombita harsog, dob peregi... 
Mégis megjelennek a „ Csókvitézek

Premier április 19-én a _ . _ _ _ _ _ _ ,KAMARARAV
Szomorú időket élünk, mindenki nagy harcot vív a megélhetéssel és mindenki 

várja a jobb időket. .. Most végre végesznkadl a sok gondnak, mert itt a Fox szanálási 
filmé: a „Csókrltések**!  Budapest publikuma, ha meg akarsz szabadulni pár órára 
egzisztenciális gondjaidtól, ülj be április 19-én, szombaton a hangos Kamarába és hall
gasd végig a „Csókvitézeket". — Ami után annyira áhítozol, a jókedvet, a derűt, meg 
fogod kapni és elfelejted minden bajodat, mert a „Csókvitézek*  a deri», a jókedv, a 
vidámság, az ének- és láncslágerck egésztárháza. A világ egyik legzseniálisabb ren
dezője Raoul Walsh alkotta meg a vidámságnak ezt a remekbe készült filmjét. 
Szereplői Virtor Mc. Laglen és Edmtind Lowe, a szerelemnek ez a két örök riválisa, 
akik ezúttal a tüzes temperamentumu Lily Damita kegyeiért versengenek. — Trombita 
harsog, dob pereg! ... Megérkeztek a „Csók vitézek*  és várnak mindnyájunkat szom
baton, április 10-én a hangos Kamarában.
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Nemsokára végleg

MEGríZÜMIK
a Fenyves áruház Karoly-kOrut 10. számú fióküzlete
Bámulatos olcsó árusításunk már csak rövid ideig tart, mert ezen helyiségünket rövidesen át kell 
adnunk. Nagy árukészleteinktől minden áron sürgősen szabadulnunk keíl. A múlt hét minden napján 

délutánonként nagy volt a torlódás, jól teszi, ha már délelőtt vásárol

3800 m- kiváló minőségű öltöny, kabát és ruhakelmét mind az idei 
tavaszi idény újdonságait most iél áron elárusítjuk.

Calvln-térl áruházunkban:
Nadrág combiné

színes nansoukból csipke diaszel X &>Ou

Szoknya combiné
színes nansoukból csipke dísszel X u*uv

NőihálóingLXS“'°:^ „ _ „
fazonban csipke dísszel _ — 5*50

Háló pijama
színes nansoukból.....................X íJ«Ou

Melltartók 81fon é8 [
tüll anyagból ..............  X .9o feljebb

Férfi ing lómlndségü silón-
ból, zefir mellel, 2 gallérral .. X 4<ÜU

Férfi zefiring végig cW
anyagból, 2 gallérral.............. x t).Ou

Férfi puplin ing
elsőrendű minőség, bélelt mellel X /

Férfi oxfording
végig egy anyagból, 2 gallérral x í«Ou

Férfi alsónadrág 
színtartó zefirből
lüzős P 1.60, gombos................ 1 £■

Kerti abroszok pr-qa
gyönyörű minták . ......... x U vU

Teniszpulo verek
fehér színben, úgyszintén színes bordűrrel £ Q, I 5

Műselyem és Mellé
női harisnyák ... P -.95 

6 darab zsebkendő P 1 — 
Tavaszi női cérna
kesztyű minden szinben.. P 1.25

Jambósapkák “SŰr P -.65 
Mosóselyem női

harisnyák $$ .mlnö' P 2.40 
Selyemflór női
harisnyák P 1-85

Férfi zsebkendők
ajur és dupla szegéllyel............ 1 "”.50

Gyermekzoknik és 
harisnyák &’b»”*̂  P -.50

Női reformnadrág
kiváló trlkóselyemből................ X l«d5

Magánkötö
nyakkendők.......P -.48

Férfi zokniké miDŐ P -.35

Károly-körut 10. szám alatt:
Kamgarn öltöny-

1 rol r~y~i Alf kiváló minőségek, TD Q __ KULLLIUK 140 cm. szélesek * v«

Divat öltönykelmék p A0
140 cm. szélesek .................... * *t.OL

Eredeti angol férfi 
kamgarn kelmék p..

Eredeti angol sötét
kék és fekete kam
garn és kasmir-
kelmék.................P 12.50

Mintázott marok-
LÁn kiváló minőség, p 1 Ok

jól mosható ..................r

Ruhavászon-külön-
legesség minden szinben P 1.38 

Virágos bútor
vásznak ............. P 1.20

Nanszuk batiszt
fehérneműre, világoskék és ecrü p w OÍ) 
szinben....................................... A

Jól mosható delé
nek

Frotirkelmék
140 cm. széles, nehéz minőségek x Ö-OU

Fenyves kelengye- 
sifon és pamut
vászon P 1.25

Lepedőkülönleges
ség 140

Frotirtörülközők
45/100 nagyságban, most csak.. X 1.95 

Női köpenyek
gyönyörű kelmékből, most csak X 19. 

P/aty-ítVIá sok szinben (ruha- 
compie és kabátka) bámu- p IC 1

latos olcsó............... ......... 1 W*

Fulárdselyem női ruhák
P 12.-

Koverkot köpeny
kelmék 140 cm. szélesek P 4.9Ü

TisztagyapjuTweed
140 cm. sz. bámulatos olcsó ára X

Tweed ruhakelmék
legújabb minták P 4.80, 2.90 és P 1.96 

Pepita ruhakelmék P 1.40 
Crepe Saten tiszta selyem

jó minőség, sok szinben ........  P 9-80
Mintázott Crep
Georgette SW” P 8.80 

Mintázott Crep de
Chine P 6.80

Egyszínű Georgette
egész nehéz, finom minőség. .. X O.Qv

Crepe de Chine tiszta
selyem minőség .......................... X 0.““”

Köpenyselymek
fekete, drap és szürke színben, 100 cm. sz. £ / «öü

Csikós nyers
selymek gyönyörű minták P 3.90 

Santung selyem, sok színben P 2<90 
Mintázott Fulard-
selymek bájos minták

Műselyem brokát
bélések 16 minő

Mosóselymek
gyönyörű minták................... P 1.50

Franciagyapjudelén
elragadó szép mintákban ......... X LVU

Búrét öltöny vászon
egyszínű, drapp és csíkosak... P 1.45 

Svájci grenadin
fehér szinben, 115 cm széles .. P 1.45

Divatgrenadin
legszebb minták. 95 cm. széles P 1*25

P2.90

P 1.90

Női ruhák,
kimonok és pongyolák mosó- p n aa
kelmékből...............................1 0-uU

Leánykaruhák
mintázott cérna-
grenadinból m évemekP 1.50,

Calvln-térl áruházunkban:

jelzésű valódi Bemberg- 
selyem női harisnyák az 
összes tavaszi színárnyala
tokban kizárólag Calvin- 

térl áruházunkban.
Az alanti jelzésű harisnyá
kat csak cégünk árusítja.

GÍfe „Tango“ ezüst jelzésű, p n CA
u. a^ kis szépséghibával X u.QU

Gffi „Primadonna** ezüst p i aa
jelz.,u. a., kis szépséghibával X i-ÖU

GpÖ Fenyves kiilönlegea-
ség, ezüst, ugyanaz, kis 
szépséghibával ....... . P 4.90

Postai rendeléseket utánvéttel 
bérmentve szállítunk

A Gjfe Jelzés, amely a minőséget garan-
* tálja, minden pár harisnyán látahtó

Mintákat készséggel küldünk. Rendelésnél okvetlen kell pótmintát is 
választani, mert a készletek rohamosan fogynak.
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Döntetlenül végződött 
a bázeli „kísérleti" mérkőzés
A svájciak szerint a magyar csapat valamivel jobb volt ellen

felénél, de a magyarok játéka nagy csalódást keltett
Régi ellenfelünkkel ütköztünk meg vasár

nap délután, amikor Baselhen, mintegy a 
május 11-iki nagy színjáték előjátékaként, a 
svájci tizenegy ellen állt ki válogatott csapa
tunk. Ezcrkilcncszáztizenegyet irtunk, ami
kor első iz.ben mérte össze az erejét a két 
ország futballcsapata és bizony a Millenáris 
porondjáról kiadós, t): 0 ás vereséggel távo
zott a fehérkcrcszles svájci csapat. És ettől 
kezdve — bár kétségtelenül eseményszámba 
ment egy-cgv magyar svájci mérkőzés, va
lahogy nem tudott nagy ellenfelünkké válni 
n svájci csapat. Hiányzott a mindig ide
gekre Ilién » magyar -osztrák mérkőzések 
forréi légköre és a sokkal fejlettebb magyar 
futbnll ellen legfeljebb egy döntetlenig vitték 
a svájciak.

És- amikor a párizsi olimpiászra utazott a 
vermes reményekkel útra bocsátott olimpiai 
csapatunk, aféle próbagaloppnak szántuk a 
zürichi mérkőzést. De szomorú próbagalopp 
lett belőle. Azután egymást követték az ese
mények. A magyar csapat már a második for
dulóban elvérzett s amikor a colombesi sta
dionban a futballolimpiász döntőjére gyű le-

Tizenegy játékos —
s a zene:

Ismét gyászos eredményt ért el a magyar! 
válogatóit csapat. I)c nemcsak az eredinénv 
gyászos, lumem a magyar csapat játéka is az 
volt. Bizalommal bocsátottuk útjára reprezen 
tfms együttesünket, bízva, hogy a szövetségi ka
pitány körüli hercehurcák előliével, nyugodt 
idegzettel, nagy ambícióval szép győzelmei 
fognak aratni, mellyel erőt merítenek a május 
1 i cseh—magyar és a május 11-i magyar— 
olasz válogatott mérkőzésekre. De nem igy volt

Csalódtunk a csapatban, 
amely sehogysem tudóit magára találni és he
lyenként egészen gyenge, léleknélkiili játékot 
mutatva, éppen hogy csak rászolgált a döntet
lenre.

A magyar sajtó ezúttal nagylelkű volt, 
amikor nz előzetes kritikának nem enge

dett atal.
Mindenki érezte, hogy Pataki szövetségi ka

pitány csapalösszcállilási debüje nem sikerült 
és csak közepes ipari munkának mondható. 
Nem volt a csapat egyes részei közt meg a 
kontaktus lehetősége, egészen ellentétes játék- 
slilii és modorú emberek kerüllek egymás
mellé és mögé. A legkisebb lehetősége sem 
volt meg annak, hogy ez az össze-vissza folto
zott együttes egyetlen összeszoktató tréning 
utón egységes egésszé kovácsolódjék össze a

Magyarország—Svájc 2:2 (1:1)
Basel, ápr. 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A tizedik magyar—svájci mérkő
zésre mintegy huszonkétezer főnyi közönség 
volt kiváncsi és zsúfolásig megtöltötte a Nord- 
s/crn-púlyál. Három óra ulán néhány perccel 
jelent meg elsőnek címeres dresszben a ma
gyar csapat a pályán. A közönség az udvarias 
tapson felüli üdvözléssel köszöntötte a magyar 
együttest. A svájciak sem kaplak nagyobb tap
sol. Prince C.or angol biró sípjelére a csapatok 
a következőképpen álltak fel:

Magyarország: Acht—Dudás, Fogl HL,—Bor- 
sányi, Kompóti, Obitz—Táncos, Takács IL, 
Stóflán, Toldi, P. Szabó.

Svájc: Pache—Wciler /., Ramseyer—De Im- 
vallaz, Spiller, Rcgamcy—Stclzer, Baumeister, 
Roomberg, Lchmann, Grassi. 

MINDENÜTT GYŐZ A

R406-G409-L4I4 
KIS KÉSZÜLÉKBEN IS 

SZELEKTÍV, ERŐS VÉTELT ADNAK 
ELAVULT,TELEPES KÉSZÜLÉKÉT CSERÉLJE BE 
béatidard hálo'zati ke'szüle'kre

A játékról magáról kevés a mondanivaló. 
Egy gól esett összesen és ez is a kapus hibájá
ból. Lanyha irammal indul a mérkőzés és már 
a kezdésnél látszik, hogy a Ferencváros csatár
sora, a Lázár—Gyurcsó—Zilahi—Szedlacsik—
Kohut felállításban a mérkőzést aligha nj ér
heti meg. A balszerencse már a negyedik perc
ben kiállítja Kohutot a csatársorból, mert 
Szedlacsik hosszan clőreadolt labdájára nagy 
rössel f’M. futtában rálép a labdára és elterül: 
kibicsaklott a bokája Rövidesen el Is távozik 
és tiz percen keresztül négy csatárral játszik a 
Ferencváros. Ezalatt az idő alatt kél hatnlmas 
védelmi hiba révén clőLb Cisar, majd Jany 
kerül pompás helyzetbe, de a halfokból előre
léptetett csatárok mindkét helyseiét elhibáz
zák. Nem sokkal később Bukovi is megsérül, 
akinek helyére őt percig Tűmért állítják. Ál
mos és gyatra játék közben három komor is 
ndódik a Ferencváros ellen, de a W^C-nak fo
galma sincs a góllövésről. Az egyetlen Izgalom 
a félidő végéig a speaker hnrsány bemondása: 

i Magyarország—Svájc mérkőzésének félideje

kéziek a nézők tízezrei, ki volt a döntő egyik 
résztvevője?

Svájc.
Svájc, amely mint Európa hamupipőkéje 
u döntőig vcrckedlc föl magát, kétségtelenül 
ekkor állott pályája (telelőjén. Ám ettől 
kezdve ismét fokozatosan visszaesett oda, 
ahonnan a párisi olimpiász kiemelte és lelt 
az a szürke együttes, amely azelőtt volt.

Nem is érte azóta meglepetés válogatott 
csapatunkat a svájciakkal szemben. Győz
tünk minden találkozón, amelyek közül két
ségtelenül a múlt évi mérkőzés volt a leg
nehezebb s most, hogy döntetlent sikerült 
elérniük válogatotfaink ellen, az nem is any- 
nyira a svájci csapat érdeme, mint a mieink 
nem teljes felkészültsége s amely intő példa 
kell, hogv legyen a májusi nagy mérkőzésre, 
hogy: „Vigyázat. baj is érhet még az üllői
utón, amely pedig sokkal elviselhetetlenebb 
lesz, mint a mostani döntetlen s a tegnapi 
mérkőzés után bizony több az aggodalom, 
mint a bizakodás válogatott csapatunk iránt, 
mely egy hónap mulva az azúrok ellen pá
lyára lép...

tizenegy hangszer 
kakofónia
baseli gyepen. Csodálkoztunk már hetekkel ez
előtt azokon a fitymáló „szakkritikákon", 
amelyek igyekeztek azt elhitetni, hogy bekk- 
jeink kitűnő formában vannak és ez nem 
okozhat gondot a válogatósnál.

Ezzel szemben a tényállás az volt, hogy 
a tavaszi szezonban egyetlenegy jó bekk- 

játékot sem láttunk.
A csatársornak pedig nem voM összefogó 

irányítója, mert Stóflán elég jó lövö és kitü
nően fejelő csatár, de a fizikuma nem elegendő 
folyamatos, az össz.játék folytatásához. Toldi 
mellett sohasem játszott, a ferencvárosi bal
összekötő viszont talán csak fényképről ismerte 
P. Szabót. így nem is várhattunk tőlük külö
nösebbet.

A mérkőzés tehát balul ütött ki s csak a sze
rencsén múlott, hogy a sors megkímélte a ma
gyar labdarugósportot egy jól megérdemelt — 
vereségtől.

S ha még ez sem elég mementó május 11-e 
• lőtt,

ha továbbra Is az a véleménye a szövetségi 
kapitánynak, hegy nincs szükség össze- 

szoktató tréningrendszerre,
s hogy a játékosok maradjanak az egyesületi 
tréner kezében, akkor a magyar labdarúgás 
megérdemli az olasz vereséget is.

Rendkívül erőteljes svájci támadásokkal kez
dődött a mérkőzés. Lchmann lövése mór a má
sodik percben foglalkoztatta Achtot. Dudás fel- 
szabaditója nem sikerül, Spiller kapta a labdát, 
aki a jobbszárnyat indította kétszer is táma
dásba. Percekig veszélyben forgott a magyar 
kapu, mert

közvetlen védelmünk fejveeztetten kapko
dott és nevetséges glxereket vétett.

A 7. percben született meg a svájciak vezető 
gólja.

Roomberg szöktette Slclzert, akinek rövid 
beadásával Baumeister kiugrott és Fogl 
mellett éles lapos lövéssel megszerezte csa

patának a vezetést (0:1).
Acht rosszul helyezkedett: a labda védhető 
volt. A váratlan siker felvillanyozta a vendég

látó csapatot és rohamot-rohamra halmozva 
csaknem a második gólt is megszerezték.

A félidő közepén Fogl III. Splllerrcl kolll- 
dáll és utóbbi kiállt. Svájc ettől kezdve tiz 

emberrel játszott.
Félóráig tartott, amíg a magyar csapat felocsú
dott letargiájából. Ekkor a csatársor szemre 
határozottan szép játékot mulatott és főként a 
Táncos—Takács II. szárny mutatott nagyszerű 
formál.

A 42. percben Táncos szélsebes lefutással 
hagyta maga mögött a nehézsúlyú svájci 
védelmet és beadását Toldi közelről a sa

rokba plaszlrozta (1:1).
Szünet után az első negyedórában a magyar 

csapat szinte kapujához szegezte ellenfelét és 
a 15. percben

Táncos egyéni lefutás után a vezetést Is 
megszerezte (2:1).

Ekkor azonban a magyar csapat munkájában 
már nagy taktikai hibák mutatkoztak. A 25. 
percben

Dudás hendszet vétett a büntető területen 
belül. A megítélt tizenegye*!  Ramseycr ér

tékesítette (2:2).
A magyar csapat ezután mindent elkövetett, 
hogy legalább a minimális győzelmet bebizto
sítsa, de ez a tömörült és erélyesen védekező 
svájci közvetlen védelem eredményes munká
ján meghiúsult. Ami a magyar csapat teljesít
ményét illeti,

■ svájci vezetők szerint nemcsak többet 
vártak az együttestől, de az határozott csa

lódást keltett,
ugy a közönség, mint a szakértők körében. El
ismerik a magyar csapat technikailag iskolá
zottabb és szemre szebb játékát, de a taktika 
tudományából ezúttal nem tanulhattak semmit 
a magyar csapattól. Nagyon rapszódikus játé
kot mutatott a csapat és az egyéni teljesít
mények sem mondhatók egyenletesnek.

A közvetlen védelmük az első félidőben 
gyatra volt,

szünet után már elfogadhatóbban játszott. A 
halfsor is a meccs elején mutatkozott gyengé
nek, mig később fokozatosan feljavult. Kom 
póti és Borsángi tetszettek.

A csatársornak csak a jobbszárnya ját
szotta ki itthoni formáját.

A csapat legjobbja a jobbszélső Táncos volt, 
neki köszönhető mindkét gól. Takács II. kissé 
félénken játszott és lövőtudományát Itthon fe
lejtette. Stóflán nem tudta a szárnyakat össze
fogni és csak egy-két fejesével veszélyeztetett.

t’LLÓI-llTI PÁLYA
Husvét vasárnapján, április 20-án

F ereuc város—Hungária 
ehőoeztályu bajnoki mérkőzés, 

a Philips rádió-serleg elatí mérkőzése.

Újpest—III. kér. FC
húsvéti scrlegmérkőzése.

győzelem, amelynek vesztese 
a — közönség

Ferencváros—WAC (Bées) 1:0 (0:0)
A szezón első ragyogó tavaszi vasárnapján, 

konkurrencia nélkül játszotta le a Ferencváros 
barátságos nemzetközi mérkőzését a Wiener 
Athlctic Clubbal. A nézők száma mindössze 
háromezer volt, de a látottak után ítélve

még ez a háromezer ember Is túlságosan 
sok volt althoz a játékhoz, amely ezúttal 
■ pályán szereplő csapatok részéről „ki

futott".
Minden ambíció nélkül, hibát-hibára halmozva, 
még tréningnek is túlzottan lassú volt az iram

ID 1V
Károly-körut 3 (a sarkon)

P. Szabó gyenge volt. Toldi csak egyéni ak
ciókra törekedett és néhány lövése a svájci ka
pust foglalkoztatta igy. A svájci csapat leg
jobbja a veterán Ramseyer volt. Pac.he kapus 
is hibátlanul dolgozott. A halfsor inkább védő, 
mint támadó játékot produkált. A csatársor
ban Baumeister és Grussi tetszett.

HCMGÁVIA-CTI PÁLYA
Húsvéthétfőn, április 21-én 

husuéti seriegmérhözeseH 
a Foronnuáros. Hungária, 

újpest es ni- Kér. fc 
részvételével. A husvé!vasárnapi győztesek 

és legyőzőitek egymás elleni mérkőzés*.

és az unalomnál már csak a „kiizdő“ felek gól
képtelensége volt a nagyobb. A Ferencvárost 
mindenesetre erősen meggyengítette az, hogy 
legjobb embereit Bázelbe vitte a szövetségi ka
pitány. Hogy a mérkőzésnek mégis győztese 
lett, az nem csupán a saját érdeme, mint in
kább a felforgatott bécsi csapat minden kriti
kán aluli, primitív képességeiben rejlik. Még 
néhány ilyen mérkőzés és a közönség végleg 
magára hagyja az amúgy is nagy anyagi ne
hézségekkel küzdő profisportot.

Szünet után már átcsoportositva játszik » 
Ferencváros és ebben a formájában sokkalta 
veszélyesebb, mint az első félidőben, deltát ez
zel se mondtunk sokai. Lázár néhány pompás 
előretörése, hat komer rövid időn belül a 
WAC kapuja előtt, ez minden. Ami ezenfelül 
megy, az már a biró „egyéni játéka". Egy sze- 
zónra is sok az a tévedéshalmozás, amelyet 
Hímmler biró jobbra és balra, kikulathalatlan 
törvényszerűséggel végzett. Végre a 33. percben 
megszületik a gól, az egyetlen. Ez is jellemzője 
a játéknak:

Lázár komért rúg, a csavaros lövés már ■

Kerékpárok - varrógépek - sportcikliek
legolcsóbban beszerezhetők n 

csodaarunazfan. Uliöt-ut 40. 
.iózscf-kőrtit sarkán (Corvin Fzlnház mellett) 
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Bod.pwit, 1980 április 14. HÉTFŐI NAPIÓ
kapavonal fűlött tart, amikor Grlftner ka
pu*  érthetetlenül boxolja a labdát és az 

nagy erővel röppen a hálóba. 1:0.
Néhány ferencvárosi roham után, amelyek 
rendre hatalmas fölé és mellélövésekkel vég
ződnek, a 4L percben Weiss megszökik, de 
bombalövését Háda bravúrosan menti, 
más mezőnyjátékkal ér véget a játék.

lefékezett és ennek folyományaként könnyen 
bekövetkezhetett volna a baleset. A vezető gólt 
Nyugat lőtte a 13. percben Bclkó révén, majd 
a 20-ik percben Ruczek szerezte meg a máso
dik gólt. Az osztrák Gassmann tizenegyesből 
szerezte meg az osztrákok egyetlen gólját, mig 
Kultsár magyar gólja a második félidő 
percében esett

A FIATALOK

A Ferencvárosban ugyszólván egyetlen ember 
sem nyújtott elfogadhatót. Bukovi az első fél
időben, Lázár a másodikban vonta magára a 
figyelmet, rajtuk kívül Gyurcsó és Tumer mu 
ta'.olt bolyonként néhány szép akciót.

A Wiener Athletic Club messze volt attól n 
színvonaltól, amelyre az osztrák ligában elfog
lalt előkelő pozíciója folytán joggal számithal- 
trnk. A tartalékokkal és felforgatott összeállí
tással játszó bécsi csapat nagyon rossz benyo
mást keltett.

A BLASz ltjainak gólzápora a 
Herendi-dijmérkőzén

A tegnapi napon, — mely egyébként is a 
különféle válogatott mérkőzések jegyében zaj
lott le, — kezdetét vették az ifjúságnak ezévi 
Herendi-vándordíj mérkőzései. Egyoldalúságá
nál fogva nem sok szépet nyújtott a mérkő
zés. Furcsának tartjuk, hogy a Szövetség nem 
talált más pályát nz ifjúságiak válogatott mér
kőzéséhez. Nem hinnénk ugyanis, hogy az a 
porfelhő, amely a labda nyomán felszállt, az 
ifjúság egészségének hathatós támogatója volna.

BLASz—MILL 10:2 (5:1).
A mullévi vereségért készült revánsot venni 

a BLASz ifjúsági csapata s ez a törekvése tel
jes mértékben sikerült. Olyan fölénnyel győzte 
le a MILL-t, ami teljesen szokatlan az ilynemű 
mérkőzéseken s egy csapásra a BLASz csapa- 
I • ■ • .................................* .........

tegnapi napon, — mely egyébként is a

Nyugatmagyarország 
válogatott labdarugó

csapata 3:l-re legyőzte 
Alsóausztriát

Győr, ápr. 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Az erzsébelligeti pályán 3000 néző jelen
létében, Kann Ferenc fővárosi biró vezetésével 
játszották le Nyugatmagyarország—Alsóauszt- 
ria válogatott mérkőzését. A nemzetközi alszö- 
vetségek közötti válogatott mérkőzésen 
gyár csapat játszott jobb futballt és igy

az erőviszonyoknak megfelelő a 3:1 
arányú magyar győzelem.

A magyar csapat, különösen az első 
ben produkált „nagy" játékot. Valószínű győ
zelme tudatában azonban a második félidőben

a ma-

(2:1)

félidő*

t I l'.c a Herendf-vándordij favoritjává.
A ”U.L mindössze a második félidő ele

jén, néhány percre volt a BLASz méltó 
ellenfele

Ekkor kissé megláncoltatlák a BLASz kissé 
■h.vúzó védelmét, egy gólt is lőttek, de ezután 

ismét átengedték a teret teljesen a BLASz-nak.
A győztes csapat minden tagja dicséretet ér

demel, egyénileg ugyszólván senkit sem lehet 
kiemelni. A MILL-böl Varga. Kristóf II. és 
Haluska nyújtott elfogadhatót.

Alig kezdték a játékot, már megszületett az 
első gól. Sárost szöktetésével Unger lefutott s 
befelé kanyarodva a túlsó sarokba szép gólt 
lőtt (1:0). A MILL már a következő percben 
kiegyenlíthetett volna, de Moravccz kapu mellé 
lőtt. A 15. percben korner után Sárosihoz ke
rült a labda, aki a második gólt rúgta (2:0). 
Három perc múlva kavarodás támadt a MILL 
kapu elölt, amelyből Pachert a harmadik gólt 
szerezte (3:0). A 23. percben Pachert fejjel 
szöktette Bihámit, aki kiszökve szép gólt ér el 
(4:0). Ezután a MILL is támadásba lendült és 
Szabó beadásából a befutó Hubcr szép gólt lőtt 
Glatz kapujába (4:1). A gólszerzésnek azonban 
még nem volt vége, mert a 39. percben szök- 
tetősből Unger lefutott és a tétlenül álló Kabala 
mellett a félidő utolsó gólját szerezte (5:1).

Szünet után már a 2. percben Bihámi meg
nyitotta a gólok sorozatát, majd szabadrúgás
ból Sárost, a 15. percben Kesztler II., a 23 
percben Varga, a 31. percben Unger és végül 
Pachert lőtt gólt.

Niels Bukh dán professzor testnevelési paraszt 
főiskolájának tizennégy testnevelő-diákja bomba 

sikert aratott Budapesten
Tizennégy pompás emberpéldánnyel, három 

amerikai testnevelési tanárral és négy nagy
szerű Buick-autóján érkezett Budapestre Niels 
Bukh, a legendás hírnévre vergődött dán test
nevelési parasztfőiskola tulajdonos-direktora, 
hogy középeurópai túrájának utolsóelőtti állo
másán, a magyar fővárosban is népszerűsítse az 
általa bevezetett mozgásos gimnasztikát. A ma
gvar publikum eddig csak hírből Ismerte a 
szőke bajusza, kövérkés ollerujd dán profesz- 
sror módszerét. Kmetykő János főiskolai ta
nár ismertette először és most már évek óta 
Király Dezső, a kőbányai Szt. László reálgim
názium testnevelő tanára apostolkodik szorga
lommal a modern testnevelés e hasznos torna
rendszerének népszerűsítése érdekében.

A Zeneművészeti Főiskola díszes nagyterme

ezúttal a testi kultúra rajongóit látta vendégül 
falai között. A publikum szombnton még me
leg érdeklődéssel és nagy tetszéssel szemlélte 
az újszerű gimnasztikát, vasárnap azonban az 
első bátortalan „nyiltszini" tapsok után való
sággal tombolt a közönség.

Niels Bukh pattogó vezényszavára ritmikus 
gimnasztikát végzett a tizennégytagu félmezte
len gárda, bámulatos ritmusérzékkel, hihetetlen 
akaraterővel és határtalan teljesítőképességgel. 
Menet- és járási gyakorlatok váltották fel a 
program első részét, majd a lovon és ugrószek
rényen végzett lendületes ügyességi gyakorla
tok utón partcn-munkával fejezték be a bemu
tató-délutánt.

Mindenki el volt ragadtatva. Azt 
egyhangúan megállapították, hogy

* ml gyengén táplált fiaink a mai szituá
cióban aligha fogják ulánncslnálnl az olle- 

rujsl iskola anyagát.
A rendszer azonban mégis nagyon jó és eset

leg párosítva Kmetykő professzor konzervatív 
rendszerével átformálhatja a magyar testneve
lési rendszert.

A Testnevelési Főiskola Igazgatója nagy szol
gálatot tett a magyar testnevelésnek az olle- 
rujíl iskola bemutatásával.

A Somogy kiesett a Ma
gyar Kupa küzdelmeiből 

Bocskay—Somogy 4:2 (3:0)
Debrecen, április 13.

(.4 Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A két csapat Magyar Kupa-mérkőzése 
szép sportot nyújtott s az a 3000 főnyi közön
ség, amely végignézte a mérkőzést, a játék 
egyes periódusaiban a régi Bocskayban gyö
nyörködhetett.

Megérdemelten győzött a Bocskay!
A Somogy azonban lelkesedéssel tudta némileg 
ellensúlyozni a Bocskay fölényét s ' 
tudott tartósabb fölénybe kerülni, 
3:0-ás eredmény után lelassítva 
Bocskay.

A győztes csapatban különösen a 
játéka volt az, amely nem 
lepetést okozott. Szinte válogatott formát já
szolt ki Markos és Vince, akikhez méltóképpen 
csatlakozott Teleky, sőt még Semlcr is. A half- 
sorban a fiatal Mooré debüje kitünően sikerült, 
mig a tartalékos közvetlen védelem nem csi
nált nagyobb hibát.

A Somogy csak időnként mutatta meg tudá
sát. Egyénileg Pesovnik lünt ki, de jó volt Dán 
és a közvetlen védelem, Kubala—Szattyin—Joós 
triász is.

Kezdés után azonnal a Bocskay támadott és 
már a második percben Kubala hálójában volt 
a labda.

Markos lefutott * ideális beadását Teleki 
magasan felugorva befejclte (1:0).

A Bocskay továbbra is támadásban maradt.
A 10. percben Ismét Markos vezetett táma
dást és pontos beadását Vlncze 10 méter

ről védhetcllcnUI belőtte (2:0).
Még zúgott a szép akció és a gól nyomában 

felhangzó tapsvihar, mikor már ismét gólt ért 
I a Bocskay.
Teleki mngárahuzott három 
majd klszökfctte Sémiért, aki 

lőtt (3. 0).
Ezután mintegy tiz percig 

Bocskay fölénye, utána azonban lelassított és a 
szóhoz jutott Somogy is vezetett néhány inkább 
szép, mint veszélyes támadást.

Vince gánc.solta Dánt, a szabadrúgást So
mogyi a tisztán álló Dánnak adta, aki a 

jobbsarokba szép gólt lőtt (3:2).
Ekkor ugy látszott, hogy a Somogy kiegyen

lít, de a félidő végén isimét felélénkült a Bocs
kay és

a kiugró Semlcr beállította a végeredményt 
4:2.

azonban

csak akkor 
amikor a 
játszott a

jobbszámy 
tárt kellemes meg-

védőjátékost, 
előírásos gólt

tartott még

KtaTITEJCSÍM 
naponta frtss 
yoghurt

Az idény
szenzációja:

A második félidőben eleinte ismét a Bocskay 
támadott, de rövidesen a Somogy vette át az 
irányítást és a 8. percben az első gólt érte el.

Egri lefutott és beadásét Jakube góllá ér
tékesítette (3:1).

A Bocskay folytatta könyelmü játékát és 
csak akkor eszmélt fel, amikor a 30. percben 
ismét gólt ért el a Somogy.

Nyakkendők
tavaséi újdonságok P 4.—, 6.50, 10.

Linón zsebkendő tct. P 20.—, 24.—

Selyem crepp pyjamaöltőny P 32,—

Botsalino kalapok.................... . P 18.—

Fényes Marcell

szii<?aoótpVÍLAG 
) MARKfi

uridii'at-ililet
VI. kerület, Terét-kSrut 34. teám.

X Az ESC 20 kilométeres országúti versenye. 
Vasárnap délelőtt rendezte meg az Egyetértés 
Sport Klub huszkilométeres országúti verse
nyét a kispesti országúton. A starthoz állott 
22 versenyző közül 21 be is futott. Egyéni 
győztes: Galnmbos (ESC) I óra 09:48 mp. 2- 
Majorosi (ESC) 1 óra 11:07.4 mp. 3. Hcvele 
(SAC). Csapatversenyben az ESC csapata győ
zött 8 ponttal az MTE 18 pontja ellen. A győz
tes versenyző elnyerte Lipták János tisztelet
diját. A versenyt kiegészítő old-boy versenyt 
La vass János (MAC) nyerte.

Nemcsak az indulók száma volt 
nagy, de az eredmények is jók 
voltak az év első atlétikai pálya

versenyén
A MAFC vasárnap délelőtti atlétikai verse

nye, mint szezónnyitó verseny, nagy népszerű
ségnek örvendett az atléták körében. Legalább 
is erre vall, hogy bár még csak április elején 
vagyunk, 207 indulója volt a versenynek.

Es az eredmények Is meglepő jók.
Különösen a magasugrók, továbbá 

súly- és diszkoszdobása emelkedik ki, de jó 
('.zakó 110 méteres gátfutó-eredményr ‘
főiskolás másodklasszis, ugy látszik, eléggé fel
készülten várja a szezónt.

Az eredmények a következők: 100 m. síkfutás. 
1. Paleologas (MAFC) 11.8 mp. — 200 m. 1. 
Fazekas (MAFC) 24.8 mp. — 400 m. 1. Héjjas 
(TFSC) 56 mp. — 500 m. 1. Pogány (MAFC) 
2.12.8 mp. — 110 m. gát. I. Czakó (BEAC) 17.9 
nip. 2. Besscnyey (TFSC.) 18.4 mp. — Magas
ugrás hendikep. 1. Szabó (BEAC) 188 mi (18 
cm. e.) — Távolugrás. 1. Poczik (TFSC) 645 
cm. — Sulydobás. 1 Síinek (TFSC) 1305 cm. — 
Diszkoszvetés. 1. Síinek (TFSC) 3747 cm. — 
Olimpiai staféta. 1. MAFC 4.04 mp. 2. EKAC.

Sírnék

is. A

X Megindult a kerékpáros trlpllk-forgalom 
Ausztriával és Csehszlovákiával. A kerékpáros 
triplik-forgalmat a Magyar Kerékpáros Szövet
ség Ausztria után Csehszlovákiával is megindi
lotta. Természetesen tripliket csak a szövetség 
tagjai kaphatnak. Az igénylők tartoznak az 
esetleges vámtartozásokra nézve a szövetségnek 
megfelelő garanciát nyújtani. Garanciaként 
végső esetben elfogadta a szövetség az igénylő 
tag egyesületének olyértelmü garancialevelét, 
nmelyben az egyesület vezetősége felelősséget 
vállal arra az esetre, ha az illető tagja a ke
rékpárját nem hozná vissza Magyarországra, 
illetve ha a kerékpárnak csehszlovák területről 
való kivitelét a cseh vámhivatalnál nem igazol
ná, ugy a felmerülő vámtartozásokat a szövet
ségnek megtéríti. A csehszlovák Iriplik dija 2 
pengő, amely a naptári év végéig többszöri ha
tárátlépésre jogosít.

X A DTE mezei versenye. Debrecenből je
lentik: Vasárnap rendezte meg a DTE mezei 
versenyét a következő eredménnyel: Ifjiisági: 
1. Aradi (Ref. fg.) 10:32 mp. 2. Ösváth (NY. 
VSC1 10:38 mp. 3. Tótli (Máv. Levente). — 
Csapatban; Leventék: 1. MÁV levente 85 pont 
— Iskolák: Reál 51 pont. — Egyesületek: 
NyVSC 75 pont. — Szeniorok: 1. Móna 
(NyVSC) 20:53 mp. 2. Némethy (DVSC) 21:24.8 
mp. 3. Szathináry (DVSC) 22:04 mp. — Csa 
pathan: 1. DVSC 15 pont.

cipók nagy vAlasatékban

Ml drapp, barna és fekete pántos cipők P 19.50, P17.-, P
Női antilop cipők minden színben .... P
Férfi fekete félcipők......... p 22. p 19.50, P
Férfi barna félcipők ....... p 24.50, p 22.-. P
Gyermek varrottaipu pántos cipők „ _ 

barna P 7.50-töl, drapp 8 50-töl ............ lakk P 9,30 ni
Leányka- és hurDzösctpök fekete P 12.50-lfl. barna P 13,00

Turul Cipőgyár Rt.

14.50
24.50
14.50
19.50
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A MAC birkozócsapala kikapott 
a csapatbajnokság első fordulóján

A? állnmgépgyári kolónia nagytermében va
sárnap bonyolították le nagy érdeklődés mel
lett Magyarod*zág  birkozécsapatbnjnokságának 
első fordulótól. Az i seménv k azoknnk adtak 
iga-al, akik mindjárt az első fordulóban szén- 
rációt szimatollak. Az első nap meglepetése, 
hogy az egyik favorit,

a .MAC csapata az MTK-tól vereséget szen
vedett,

amely Ambrus gyönge formájában és a csapat 
gyönge összeállításában leli magyarázatát.

.MTK—.MAC 11:12
Magyar (MTK) pontozással győzött Ambrus 

(MAC) ellen. Zombory (MAC) tussal legyőzte 
Tétényit (MIK). Keresztes (MAC) tussal győ
zőt! Surányi (MTK) ellen. Kossányi (MIK) 
pontozással győzött Adorján (MAC) ellen

licska a balszélső, Shvarek a center, 
győz a Hungária

Hungária—Bratislava 5:0 (3:0)
(A Hétfői Napió tudósitójának tclefonjelen- 

tése.) A válogatott mérkőzés napjára a Hun
gária Pozsonyba látogatott el, hogy összemérje 
erejét a Bratislavával. Az utóbbi idők erősen 
megtépázták a kék-fehér színek nimbuszát s 
félő volt, hogy az erősen tartalékos budapesti 
csapat Pozsonyban is folytatja majd a balsze
rencsés periódust. A Bratislava, ha veszített is 
korábbi súlyából, arra még mindig képes, hogy 
meglepetést okozzon. A félelem alaptalannak 
bizonyult. Az

Újvári — Nagy, Mnndl — Rebró, Webcr, 
Sebes — Jcckl. Bnrálky, Skvarek, Hauer, 
Tlcska dsAzcállitóslmn játszó kék-fehérek a 
szezón legjobb játékával hatalmas győzel

met arattak.
A mérkőzés pikantériája az volt, hogy Ticska 

Ismét balszélsői játszhatott és Skvarek hosszt: 
betegségéből felgyógyulton két tréning után is 
pompás formára futóit fel. Tekintettel azonban 
arra, hogy Kiéber és Hirzer a svájci mérkőzés

Augsburgban is
Augsbnrg—Baden 83-as 

3:0 (1:0) 
Augsburg, április 13.

Szombaton Bázelban vcszitcll csatát a túrázó 
budai csapat, vasárnap viszont a bajorok föld
jén kóstolta ki az egyre fejlődő német futball

Bárány István százon 57'8-at úszott, de az uszoda 
hossza 20
Köln, április 13.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tése.) A liohcn.slaufcn-fürdő úszómedencéjében 
tartott nemzetközi uszóversenyen Bárány Ist
ván dr. Németország százméteres uszóbajnokó- 
val, Derichs-szcl került össze.

Vasárnap: kettős uszodarekord!
Hannover, április 13. I A 100 méteres gyorsuszásban

1 ’ * ’r, I /> i/í nn V ír.1 A Inr. t-iln n PVI17ÖII I II í 1 — • Y, a. J1
Hannover, április 13. A 100 méteres gyorsuszásban 1 p. 01.8 mp-el 

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen-\ győzött Schrader (Hildesheid) ellen, akinek az 
tése.) Vasárnap este tartotta a Wasserfrcunde :J‘!' * - *•  * 
uszóegyesület fedett uszodájában nagyszabású 
Versenyét, melyet kétezer főnyi közönség nézett 
végig. A verseny kínja Bárány István dr. 
startja. A nézők nem is csalatkoztak Bárány
ban, amennyiben

mindkét versenyében uj uszodarekordot ál
lított fel.

Egy szó sem igaz a román
Kolozsvár, április 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A budapesti sportorgánumok megemlé
keztek a román professzionista labdarugó szö
vetség megalakulásáról s bő kommentárokkal 
kísérték a szövetségi közgyűlésen történteket.

LagloöB Autöoneu 
Legjobb fiistűteíszereifis

nagy Jözselnúl
VI., Andrássy-ut 34.

Telelőn: 221- 97. 285—63

lt| Erdélyben, a legnagyobb csodálkozással ol
vastuk ezeket a légből kapott híreket s meg 
kell állapítanunk, hogy

n kelportált hírekből egy szó sem Igaz. 
Romániában semmiféle professzionista alakulat,

JO UTAKON, ROSSZ UTAKON
EUYARANT POMPÁS teljesítményű a

FÖELARIJSITAS:

BUDAPEST, VI

O 0 JMT D (C MOZSÁR UCCA fl

ÖNNEK IS EZT KELL VÁSÁROLNIA, HA RACIONÁLISON GAZDÁLKODIK

Szabó (MAC) tussal győzött Lányi (MTK) el
len és Ruszék (MTK), valamint Bolies (MTK) 
ellenfél nélkül jutott győzelemhez.

UTE—Törekvés 5:19 
Budapesti Vasutas—Vasas 10:13. 

MTE—Ganz 9:17. 
Testvériség—MÁV 13:14.

— A VI. kerületi leventék mezei fuióbnjnok- 
sága. Vasárnap rendezték meg a VI. kor. leven
ték mezei futóbajnokságát. Az eredmények a 
következők: Juniorok: 1. Schwertz (VI/2), 2. 
Fábián (VI/2), 3. Kritály (VI/14). — Csapat
ban: 1. VI/2. (Schwartz, Fábián, Grünberger, 
Kiéin, Hurzsinek.) — Szeniorok: 1. Csathő 
(VI/4), 2. Godmann (VI/14), 3. Wiedemanm 
(VI/14).

miatt hiányzott a csapatból, a húsvéti ünnepek 
csemegéjére: a Ferencváros—Hungária-mérkö- 
zésre a Hungária a pozsonyi jó játék ellenére 
sem találhatta meg standard csapatát.

A mérkőzést többezer néző előtt kezdi a ma
gyar csapat és nagy iramot diktálva teljesen be
szorítja ellenfelét. Pompás kombinációk után 
Skvarek szép gólt lő, majd rövidesie<n ismét 
lanujelét adja teljes harci készségének s a 
Hungária vezet 2:0 arányban. A félidő végéig 
nagy magyar fölény, amelyből Hauer újabb 
gólt szerez.

Szünet után iskolajátékkal operálnak a kék
fehérek, közben azonban nem feledkeznek meg 
a góllövésről sem és Weber labdája védhetet- 
lenül száll a hálóba. Ezután kissé fékeznek a 
budapestiek, helyenként szóhoz jut a Bratislava 
csatársora is, de a szilárd védelmen rendre 
elakad. A félidő vége fejé Barátky egyéni já
tékkal ötre emeli a gólok számát '

A nagyszerű játékért nagy ünneplésben volt 
része a Hungáriának.

erejét — sikertelenül. Négyezer néző előtt, gól
iszonnyal, erősen a formája alatt szerepelt a 
fekete-fehérek együttese a Schivaben Augsburg 
csapatával szemben és mentségére legfeljebb 
az említhető meg, hogy a bajorok harmadik 
gólja offszájdból esett.

méter volt
A 100 méteres gyorsuszásban Bárány 57.8 
mp.-cel győzött, Idejét azonban nem lehe
tett rekordként kihirdetni, mert a medence 

hossza csupán 20 méter volt.
200 méteren Bárány 2 p. 19.4 mn. 

győzött.
alatt

ideje 1 p. 03.6 mp. volt. A 200 méteres verseny
ben Bárány 2 p. 22.5 mp.-es idővel győzött, el
lenfele itt is Schrader volt, akinek 2 p. 27 mp-et 
mértek. A kettős uszodarekord nagy megelége
dést váltott ki a közönség köréből s csak az a 
kár, hogy a medence 25 méter hosszúságú volt. 
Ez azonban mit sem von le Bárány érde
méből.

profícsapat alakulásából 
sem egyesület, sem szövetség nem létezik. Egyes 
vezetőknek mániákus óhajuk, hogy a régi ál- 
amatőrségből fakadó dicsőséges szereplésüket 
viszontlássák, de erre semmi remény nincs.

Egyes orgánumok megemlékeztek Lázár Kor
nél dr.-nak, a Kinizsi volt elnökének a pro
fesszionista szövetségben való aktív részvételé
ről. Kétségtelen, hogy Lázár anyagi áldozatok
tól sem riadna vissza, hogy a régi Kinizsi csa
patát összehozza, azonban ez már azért sem le
hetséges, mivel többen közülök mngyar állam- 

olgárok lettek.

benzinbe’c-seppt
Erős koprtssrió, (6 huzóképcsség.

JUGOSZLÁVIA.
Belgrád: Jugoszlávia—Bulgária 6: 1 (2: 1).

Biró: Biró Sándor (Budapest). Nyolcezer főnyi 
közönség előtt megérdemelt győzelmet aratott 
a jugoszláv válogatott csapat a Balkán-Kupa 
mérkőzés során.

Szabadka: SAND—ZsAK 3:0 (1:0), SMTC - 
Bácska 3:2 (1:0).

Újvidék: NAK—Tcmerini TC 7:0 (5:0), Mak- 
kabi—Fruska^ora 4:1 (1:0).

Csonka forduló a II. 
ligában

A II. liga tegnap csonka fordulót bonyolított 
le. Négy bajnoki játék volt mindössze, amelyek 
nagyrészt a várakozásnak megfelelően dőllek 
el. Meglepetés mindössze a Zala Kanizsa ka
tasztrofális veresége, mely azonban mulatott 
játéka alapján még elég tisztességes. —• Ered
mények:

Sabária—Terézváros 3:1 (3:1)
Szombathely, ápr. 13

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
jelentése.) A Sabária végig nagy fölényben 
volt, szünet után azonban eldurvult a játék. A

KÜLÖNLEGES SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAINÁL FOGVA A

TRÍR autó
gVár 
BUDAPESTÉ 
ZÁPOLYA-IMi

ü

EGYSZERŰSÉG 

TELJESÍTŐKÉPESSÉG 

GAZDASÁGOSSÁG

ÉLETTARTAM 

KÉNYELEM 

TEKINTETÉBEN
LÉGHŰTÉSES 2ÉS4 HENGERES- VÍZHŰTÉSES 6 HENGERES 
LENGŐ FÉLTENGELYEK ♦ ALVÁZ KERET NÉLKÜL*

KÉPVISELETEK:
* GYŐR: MOTOR- ÉS GÉPKERESKEDELMI BT.MISKOLC: REINER LÁSZLÓ

Húszezer néző előtt futották le 
vasárnap a második magyar 

motoros Grand Prixet

oldalán és 
hömpölygő

Ragyogó tavaszi vasárnapon több mint húsz
ezer ember gyülekezett össze a Városliget ut 
jainak kötélkordonjai mögött, hogy szemtanúja 
legyen a

második magyar motoros Grand Prixnek.
Nyolcszáz rendőr és háromszáz vámőr zárta el 
a forgalmat a Stefánia-ut mindkét " ” 
szabott irányt a végeláthatatlanul 
embertömegnek.

Reggel 8 órakor indult el óriási 
berregéssel az első motorkerékpár 
neki 150 kilométeres sebességgel a 2200 méteres 
pályának. A gépeknek 40 kört, 110 kilométer 
távot kellett megfutniok. A verseny bővelkedett 
az érdekes és izgalmas részletekben. A szeren
csétlenségek, amelyekről lapunk más helyén

zúgással és 
és szaladt

közlünk részletes tudósítást, nagy riadalmat kel
tettek, de

a legtöbbet nzért mégis Valentlny Károly
ról, a fiatal egri versenyzőről beszéltek, aki 
az egyik körben Usszcakndt az ugyancsak 
teljes sebességgel szaladó Krén József gé

pével.
Mór-mór ugy látszott, hogy a halálos szeren
csétlenség elkerülhetetlen, amikor Krén hirtelen 
lecsúszott gépéről, Valentin pedig egy ügyes 
mozdulattal elkapta a most már szabadon ro
bogó gépet és azt ügyesen a magáé mellett, egé
szen a legközelebbi kanyarodóig vezette, ahol 
kilökte a pályáról. A versenyen résztvevő 
francia Gauchcrgcus Jcan pedig gépével, amely 
teljes sebességgel szaladt, a Stefánia-uti homok
gátnak vágódott. Az összeütközés olyan nagy 
erővel történt, hogy annak ereje

a versenyzői az ut fölött levő fa ágai közé 
dobta fel.

A francia fiatalember egy pillanatra sem vcsz- 
tette ej lélekjelenlétét, nyugodtan lemászott a 

gólokat Iglódy (2) és Borbély, illetve BarnMi 
rúgták.

Vasas—Zala Kanizsa 7:0 (4:0)
Rek'ordközönség volt jelen a két csapat talál- 
hozásán s a közönség között megjelent Nagy
kanizsa sportszerető polgármestere, Krátky 
István dr. is. A játékban azonban sem neki, 
sem a kevésszámú kanizsai drukkernek nem 
sok öröme tellett, olyan gyönge, gyámoltalan 
játékot mutatott a Zala Kanizsa.

Turul—Megyer 2:1 (1:1)
A Turul akkor szerezte meg a győztes gólt, 

amikor a biró 2 játékosát kiállította. A Megyer 
két 11-est nem tudott értékesíteni.

BAK—Soroksár 3:2 (1:2)
A Soroksár a második félidőben visszaesett

L
TELEFONL.soe-es
AUT28O-M

_ SZALON
BUDAPEST*.

1^^ NAGYMEZŐ U.H

fáról, visszaült gépére és tovább folytatta a oer- 
senyzést, mintha mi sem történt volna.

Ugyancsak a lélekjelenléte mentette meg a 
jugoszláv bajnokot is. A magyar Hóra gépe fu
tás közben láncszakadást szenvedett és

■ versenyző többszörös szállóval került le 
gépéről.

Könnyebb horzsolásokon kivül azonban komo
lyabb baja nem történt.

A versenyt három részben futották le. A nan 
legjobb idejét elért versenyző, aki

Magyarország nagydljának abszolút győz
tese lett, a német Kari Stegmann 

volt, 116 kilométeres óraátlaggal győzött. Ma
gyarország nagy dijának oldalkocsis győztesei 
Farkas Dénes, 79.7-es óraátlaggal.

A 175 köbcentiméteres motorkerékpárok osz- 
lálygyőztcse Anion Uroic horvát versenyző 96.7 
óraátlaggal. 2. Mossa Gyula (Kecskemét) 96.6. 
3. Lukovecz Ferenc (KMAC) 86.6. A 250 köb
centiméteres motorkerékpárok kategóriájában 1- 
dr. Zsótér Bertalan (MAC) 95.6. 2.’Erdélyi Fe
renc (BSE) 89.7. A 550 köbccentiméteresek kö
zött 1. Oilter Paul Torelli genfi versenyző 111.5. 
2. Gausergeus Jcan francia versenyző 109.4. 3. 
Valentint) Károly 101.08. Az 500 köbcentiméte
res motorkerékpárok kategóriájában 1. Kari 
Stcgmann német versenyző 116 kilométeres 
óraátlaggal. 2. Kari Gall német. 3. Anton Strban 
horvát versenyző. A 600 köbcentiméteres oldal
kocsis motorkerékpárok sorában Farkas Dénes 
győzött, inig a második helyre Bauer József 
(MTK) került.

A verseny tiszteletdijait és plakettjeit ma este 
9 órakor osztották ki a Millenáris versenypá
lyán levő helyiségben 

)( A legelterjedtebb kocsitisztó Amerikában 
az EíTccto autózománc, mert ezzel csillogóvá 
és lakkosán fényessé festik rövid idő alatt az 
autó! s pór óra alatt javítják meg a kicsorbult 
sárhányókai, vagy karosszériafalakat. A mgvar 
utósközönség számára a Szilárd Béla cég hozta 
Budapesten forgalomba az EITecto-t.

)( Még a legjobb karfelolnjok is csak alsó 
kenésre valók, mert nem kötődnek a tüzelő*  
anyaggal. ítészben már a szívócsőben lecsapód
nak, a robbanólérben pedig .tökéletesen el nem 
égnek, azt elpiszkitják és clkormositják A már
kás speciális olaj felső olajozás céljára a 
■Wing-Oir

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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