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POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

DR ELEK HUGÓ És MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
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Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43

vakmerő rablógyilkos merénylet 
Blum mór füszernagykereskedö ellen
Két fiatalember meg akarta gyilkolni a nagykereskedőt, hogy azután 
kirabollak - Uasdoronggai leütötték a lakása előtt, de a merénylet 

nem sikerült és a támadókat elfogták

Az egyik lenes éjszaka kitört a rendőrség cellájából
Miskolc, április 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.) Miskolc közönségét szombat este 
óta vakmerő rablógyilkossági kísérlet tartja 
izgalomban, amelynek kiszemelt áldozata 
Blum Mór ismert miskolci füszernagykeres- 
kedő, akit egy volt alkalmazottja, s ennek 
egy barátja előre kieszelt terv szerint tőrbe
csaltak, meg akartak gyilkolni, hogy azután 
kirabolják. A. vakmerő tervet azonban nem 
tudták a megbeszélés szerint végrehajtani és 
a tetteseket elfogták, de az egyikük kalan- 

’dorregénybe illő módon kitört a rendőrség 
'fogházának a cellájából.

Blam Mór nagyszombaton este üzletzárás 
után hazafelé tartott. Még távozása előtt 
táskájába Mt a napi bevételéből kétezer 
pengőt éaft} táskával a kezében igyekezett 
hazafelé, a. Széchenyi-utca 15. számú ház
ban levő lakására. A Széchenyi-utcában 
járt, amikor

útközben csatlakozott hozzá Rolkó 
Elemér kereskedősegéd,

aki régebben Blum alkalmazottja volt. 
fíolkó panaszkodott egykori főnökének, 
hogy nyomorog, nincsen állása és rimán- 
kodva kérte, hogy vegye vissza őt szolgála
tába. Blum Mór nem tudta elutasítani a ké
résével Rolkót, aki beszélgetés közben egé
szen hazáig kísérte, sőt

mikor befordult a Széchenyi-utca 15. 
számú ház kapuja alá, még akkor sem 

szakadt el tőle,
hanem a kérését egyre ismételve, tovább 
követte.

A ház, ahol a nagykereskedő lakik, ha
talmas bérház, négy udvara van. Blum a 
negyedik udvarban lakik, s amig idáig el
jutottak, néhány percnyi idő telt el. Mind
egyik udvart átjáró köti össze a másikkal. 
Mikor az utolsó udvarba vezető átjáróhoz 
értek.

egyszerre csak hirtelen egy ember tér
nél! mellettük, aki vasmddal fejbe

vágta Blum Mórt.
Az ütés hátulról érte Blumot aki azonban 
ebben a pillanatban éppen oldalt fordította 
a fejét, ugy hogy a vasrúd nem szakította 
be a fejét, hanem félrecsuszott és

az ütés csak ffélerővel érte.
A kereskedő megtántorodott ugyan a hatal
mas ütéstől, de nem vesztette el az eszmé
letét, hanem

segítségért kiabált.
A támadónak már nem volt ideje második 
ülésre, hanc-m eldobta a vasrudat s vad 
futással elmenekült. Nem a kapu felé igye
kezeti, hanem a negyedik udvaron kérész
iül. a közelben folyó Szinva-palak felé ro
hant. Blum Mór félig eszméletlenül támo
lyogva állt nz átjáróban,

Rolkó pedig, aki a támadás pillanatá
ban közvetlenül mellette állt, szintén 
cgltségért kiabált és h támadó után 

vetette magát.
Mire Blum Mór kiáltozására összecsődültek 
■ házbcliek, addigra Rolkó iu visszaérke

zett és lihegve mondotta:
— Egészen a patakig üldöztem a táma

dót. Nem tudtam elfogni, mert beleugrott a 
Szinvába, átúszott rajta és a túlsó parton 
elmenekült

Blum Mór éppen ugy, mint á házbeliek, 
nagy elismeréssel adóztak Rolkó Elemér
nek, aki nem félt a merénylőt nyomon kö
vetni és aki

maga sajnálkozott legjobban a merény
let fölött.

A fíisremagykereskedő följelentésére meg
indult a vizsgálat az ismeretlen támadó 
kézrekeritésére és ez a vizsgálat különös 
eredménnyel járt. A nyomozó rendőrtiszt
viselő tanúként kihallgatta Rolkó Elemért 
is, aki a vallomása vége felé már néhány 
zavaros feleletet adott, mire a rendőrtiszt
viselő

gyanúsnak találta Blum Mór volt alkal
mazottjának a szerepét.

Szombaton elbocsátották ugyan a rendőr
ségről, vasárnap reggel azonban beidézték 
a kapitányságra s vállalóra fogták. Az állás
nélküli kereskedösegéd rövid vallatás után 

megtört és meglepő vallomást tett, 
amelyben leleplezte az egész titokzatos ese
tet. Elmondotta, hogy egy barátjával,

Bocsenács Ágoston molnársegéddel 
együtt elhatározták, hogy meggyilkol

ják és kirabolják Blum Mórt,

Párkány-Nánán a csehek 95 hazatérő 
magyar vasutast akartak letartóztatni

Visszatartották a vasutasok vezetőjét — Izgalmas utazás
a 32-es bakanóta miatt

A berlini gyorsvonat tegnap, hétfőn este 
több mint jó féilórai késéssel robogott be a 
nyugati pályaudvarra. Ezt a késést izgalmas 
események előzték meg.

A vasúti tisztképzö tanfolyam 95 hallga
tója tért vissza tegnap este Hamburgból, 
ahol tanulmányi kiránduláson voltak. A hall
gatók a vasúti szerelvényhez kapcsolt há
rom különkocsiban voltak elhelyezve és 
egész utón Németországon keresztül vissz
hangzottak a kocsik a hazatérés örömétől, 
vidám hangulatban lévő hallgatók magyar 
nótáitól. Zsolnán keresztül jöttek haza és 
Párkány-Xán 'nál. amikor a vonal indulni 
készült, újból felhangzott a nóta a hallgatók 
ajkáról és vidáman hangzott bele az alko
nyatba.

Harminckettes baka nagyok én ..
A párkánvnánni pályaudvari kirendeltség 

vezetőle a nóta hallatám leállította a már 
indulóban lévő gyorsvonatot és utasítást 
adott arra,

hogy ■ három utolsó komit, amelyben 

mikor az üzletéből pénzzel tér haza. A 
rablógyilkosság végrehajtására valóságos 
haditervet készítettek. A megbeszélés sze
rint, szombaton este Rolkó Elemér csatla
kozott hozzá az utcán és hazak isérte. Bocse
nács Ágoston pedig ezalatt a Széchenyi-utca 
15. számú ház udvarán helyezkedett el és 
az átjáróban vasbottal a kezében leselke
dett. Az volt a szándékuk, hogy Bocsenács

| a vasruddal leüti Blum Mórt és mikor 
az eszméletlenül összeesik, szétveri a 
fejét, azután elrabolják a pénzcstáská- 

át s mindketten megszöknek.
A csodálatos véletlennek köszönhető csak, 
hogy a terv nem sikerült és Bocsenács Ágos
ton, aki különben hatalmas erejű ember, 
eltévesztette az ütést, a vasrúd félrecsuszott 
és nem vágta agyon Blum Mórt, aki gya
nútlanul beszélgetett egykori alkalmazott
jával.

Miután Rolkó Elemér részletesen beval
lotta a rablógyilkossági tervet, nyomban 
intézkedtek Bocsenács Ágoston kézrekeriié- 
séröl. Detektívek mentek a lakására és elő
állították a főkapitányságra.

Az elfogott két merénylőt vasárnapra a 
rendőrség fogdájában helyezték el 

azzal, hogy hétfőn reggel majd tovább foly
tatják kihallgatásukat. Bocsenácsot és Rol
kót külön-külön cellába zárták, nehogy 

a vasúti tisztképzö tanfolyam hallgatói 
voltak, kapcsolják ic és tartsák vissza.
A kirándulás vezetője, dr. Török I/iszló 

MÁV titkár érdeklődött a pályaudvari kiren
deltségénél a lekapcsolás oka iránt és amikor 
megmondották azt. tiltakozott ellene és kije
lentette a következőket:

— Ha van valami kifogása, azért én va
gyok felelős és ezt a felelősséget vállalom is.

Hosszabb tanácskozás kezdődött, mire el
határozták, hogv a tanfolyam hallgatóit a 
visszakapcsolt három kocsiban útjukra en
gedik. azonban dr. Török Lászlót ott tartják

Természetesen a tisztképzö tanfolyam 
hallgatói közöli nagy izgalmat keltett dr. 
Török László visszatartása és mindenáron 
olt akartak maradni min',',Adig vnlnmeny- 
nvien. amíg dr Tőrök Lászlót is velük nem 
engedik haza.

• A kirándulás vezetését ezután a tanfolyam 
I 'gy másik tanára vette át, akinek kérésére a

összebeszélhessenek. Reggel Bocsenács Ágos
tont akarták először kihallgatni, de mikor 
kinyitották a cella ajtaját, meglepő feliedet 
zés várt a rendőrökre:

a cella üres volt és a fogoly eltűnt.
A rendőrségen nagy riadalom támadt és 
megindult a vizsgálat. Rövidesen kiderült, 
hogyan történt a szökés. A nagyerejü mol
nársegéd éjszaka

puszta kézzel klfeszitette a rendőrségi 
cella ablakát elzáró vasrostély két vas

tag rudját
és az igy támadt, körülbelül 40 centimétert 
nyi résen keresztültornázva magát, megt 
szökött.

A szökés fölfedezése után nyomban át
kutatták az épület környékét és ennek sót 
rán a detektívek lábnyomokat találtak, 
amelyek a ládi erdő felé vezettek. A miskolci 
kapitányság vezetőjének az intézkedésére 
detektívek és rendőrök egész csapata vöt 
nult ki,

gyűrűbe fogták és átkutatták a ládi 
erdőt, de a szökevényt nem találták 

meg.
Valószínűnek tartják, hogy a ládi erdőn 
keresztül a Blikkbe menekült és ott bujkál. 
A szökésről értesítették a környékbeli 
csendőrörsöket is és most megyeszerte nagy) 
apparátussal keresik Bocsenács Ágostont.

hallgatók mégis beszálltak a kocsikba s a 
vonat harminc perc késéssel tovább indulhat 
tott. Természetesen a hallgatók az egész utón 
nagy elkeseredéssel és izgalommal tanácsi 
koztak a továbbiak felöl és amikor Szobra 
érkeztek, nem akartak tovább utazni,

hanem azt kérték, hogy menjenek vlsz- 
sza vezetőjükért, dr. Törlik Lászlóért és 

hozzák azt la haza.

Szobról az állomásfőnök jelentést lett 
Samarjay Lajosnak, a MÁV elnökén jk, a 
külügyminisztériumnak, valamint a belügy
minisztériumnak is. így azután nagynehezen 
sikerült megnyugtatni a tanfolyom hallgatóit, 
akik ezután mégis beszálltak kocsijaikba * 
hazajöttek Budapestre.

Értesülésünk szerint ugy a belüpy-. mint a 
külügyminisztérium nyomban megfőtte a 
szükséges intézkedéseket aziránt, hogy a 
visszatartót*  dr. Török Lászlót szabadon 
bocsássák.
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Bethlen István gróf 
húsvéti nyilatkozata
Az Igazi béke problémája még távol áll 

a megoldástól
I-ondoa, április 11.

’A Referee húsvéti nyilatkozatot közöl 
w Bethlen István miniszterei nőktől.

A miniszterelnök nyilatkozatában kije
lenti, hogy a béke, akárcsak az egészség, 
akkor a legjobb, ha non beszélnek róla. 
Ma sokat beszélnek a békéről az igazi béke 
Mellesne nélkfil; ez is mutatja, hogy

aa Igazi béke problémája még tárol áll
a megoldástól.

De azért a békéről való nyilvános vitatkozás 
* különböző konferenciákon énpen olyan 
azflkséges, mint az orvosok konzíliuma, a 
betegágy körül.

•— Konzílium csak akkor járhat sikerrel, 
r— állapítja meg nyilatkozatábar Bethlen —, 
!ha nem csupán a kezelési mód helyességé- 
Vek Igazolása a célja, hanem a beteg meg- 
gyógyitása. Ha megérti majd a világ, hogy 
a megoldandó probléma a beteg megmen

tése és nem a békeszerződések orvosai által 
követett kezelési mód igazolása, ha észszerű 
módon a bej gyökereihez hatol majd azzal 
az eltökélt szándékkal, hogy

mindenkit egyenlő Igazsággal meggyó
gyítson,

akkor lehet csak egész Európa számára 
szép husvétot remélni, mert akkor lesz c«ak 
örök békére szilárdul felépített igazi béke.

— A szocializmus problémája olyan ak
tuális, mint maga a béke. Amikor a szocia
lizmus eszméje útjára indult, célja a mun
kaadók és munkások közötti viszony ren
dezése volt. E határon belül — mondja a 
miniszterelnök nyilatkozatában — teljesen 
egyetértek a szocializmus céljaival. De nem 
érthetek vele együtt akkor, ha túllépi hatás
körét és osztályharccal a közösség békéjét 
fenyegeti.

BosszulMl m aharia roNantanl 
a koirMi Kazaniái

Hétfőn délelőtt Jelentés érkezett Buda
pestre Harta községből, hogy ott Ifj. Far
kas József fütő különös merényletet akart 
elkövetni. A Sió szabályozásánál a kotrógé
pek fülűjeként működött ifj. Farkas József 
fűtő, akit a hó 19-én elbocsátottak állásá
ból. A fütő bosszúból

fel akarta robbantani a kotrógép hatal
maz kazánját

Szombaton éjszaka lement a kazánházba, 
befűtötte a gépet,

a szelepeket kőtéllel elzárta

és azután kifutott a kazánházból, mert hi
szen a veszélyes robbanásnak minden pilla
natban be kellett volna következnie.

A gépész szerencsére észrevette, hogy a 
kazánházban erősen dolgozik a gép, nem 
tudta mire vélni a dolgot, leszaladt a gépte
rembe és az utolsó percben sikerűit neki a 
szelepeket kinyitnia és megakadályozni a 
robbanást, amely beláthatatlan sulyos kö
vetkezményekre vezethetett volna.

A gépész még az éjszaka folyamán értesi-

Telkek
VU., Zuglóban, 

csekély foglalóval is, 
ötévi részletfizetésre

eladók.
V annak drágábbak la Erzsébet királyné 
ut, Hajtsár-ut, Gyarmat-u. és Kőbányán 
az Apalfy-u. közelében, valamint Budán 
a Dombováry-és Istenhegyi-utnál, stb.
Békési részvénytársaság
Budapest VU., Alraássy-tér 8. szám. 
Telelőn: József 424—98 és 860—89.

tette a községbeli csendőröket a történtek
ről, a gyanú mindjárt az elbocsátott ifjú 
Farkas József fűtőre terelődött, akit még az 
éjszaka folyamán sikerült a csendőröknek 
kézrekeriteni. Ifj, Farkas József, akit a 
csendörség a királyi ügyészségnek adott át.

TEASZALONUNKBAN
(11. emelet) 

keddtől, e hó 22-étől kezdve, minden délután pontosan 4 órai 
kezdettel, 20 mannequin 

UJ TIMI ÉS UYARIRUHÁKAT
mutat be. As összes ruhák kivétel nélkül

RWRRERHRERfiAMRÖL 
készültek. As összes mannequinok

Gjb
márkás harisnyákat viselnék.

I Belépőjegyek a divatrevühöz 1 l'-ért (melyben 1 kávé vagy tea 
és 1 brloche is bonloglaltatik) Áruházunk minden pénztáránál 

elővételben kaphatók

i lefnauuM kkta tm C • 1 1 kt r | i r-B e ■ k e r g möseiyem-fcészltinéay 
minőségben, mintázatban utánozhatatlan

P 3.90

CbWvru
Xujxa - 1 -3*
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Bethlen István gróf 
és Gömbös Gyula húsvéti 

vadás&afa a Bűkhben
A miniszterelnök Káltay Tamás vadászkastélyában szólít 
meg, a honvédelmi miniszter pedig a Hollósfelőn, vadász

sátrakban táborozott a társaságával
Miskolc, április 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Husvét ünnepének két napján, 
a kedvezőtlen meteorológiai jelentések elle
nére is sok látogatója volt a Bükknek. Hoz
závetőlegesen tizenötezer turista rándult ki 
Lillafüredre és környékére. A turistákat 
azonban sok tekintetben sorozatos csalódá
sok érték. Sokat ugyanis főként az a hir 
vonzott Lillafüredre, hogy gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnök és Gömbös Gyula hon
védelmi miniszter is Lillafüreden töltik'az 
ünnepeket és

a miniszterjárás Ilire kü'ön varázst 
adott Lillafürednek.

Az első csalódás az volt, hogy se Bethlen 
Istvánt, se Gömbös Gyulát nem volt alkal
muk látni. A kirándulók közül sokan látni 
vélték a golfpályán a minisztereket, később 
azonban

kiderült, hogy se Bethlen, se Gömbös 
nincsenek Lillafüreden.

'A másik csalódást az okozta, hogy a Palota- 
szállót, amelynek fényéről, pompájáról, ele- 
gánciájáról az utóbbi időben valóságos le
gendák keltek szárnyra s amelyet eddig 
megtekinthettek a kirándulók, husvétra el
zárták a turisták elől, akik a most elkészült 
gyönyörű függőkerteket sem tekinthették 
meg.

A Palota-szállót nem láthatták, 
de annál több nézője volt a híres lillafüredi 
lyuknak. A lillafüredi melegvizfurások nyo
mát ugyanis most már csak a fúrógép vájta 
nyílás mutatja. A fúrógépeket a napokban

iléres kommunista tüntetés
Lipcsében

Három halott ás sok sebesült
Lipcse, április 21.

A „Németország" nevű kommunista Ifjúmunkás szövetség birodalmi ifjúsági 
napja alkalmából, husvét vasárnap délután nagy tüntetés volt az Augustus-tcren. A 
tüntetők és a rendőrök között összeütközésre került a sor, amelynek során több lövés 
történt. Egy rendőrkapitány, egy rendőrtisztviselő és egy tüntető meghalt, egy rendőr
tisztviselő súlyosan, három könnyen megsebesült. A tüntetők közül sokan súlyos 
sérülést szenvedtek. A sebesültek számát vasárnap estig nem tudták megállapítani.

Lipcse, ápr. 21.
A lipcsei rendőrfőnökség hivatalos jelen

tése szerint az ifju-kommunisták birodalmi 
pártnapján kereken 15.000-en vettek részt. 
Lobogókkal, transzparensekkel és a szoká
sos kommunista feliratokat tartalmazó táb
lákkal oszlopokra oszlottak a tüntetőfelvo- 
nulásban résztvevők, akiknek egy részétől

a táblákat lázltó felirataik mlntt el kel
lett kobozni.

A tüntetőfelvonulások meglehetős rendben, 
súlyosabb incidensek nélkül zajlottak le.

Az Agost-téren rendezett tüntetésen azon
ban a tüntetők kísérletet tettek arra, hogy 
feltartóztassanak és felborítsanak egv gép
kocsit. A kivezényelt rendőröknek sikerült 
az utat a gépkocsinak szabaddá t^nnf. amit 
azután a kommunisták alkalmid használtak 
fel arra, hogy

túlerejükkel nekltámadjanak a rendőri 
közegeknek.

Dászlórudakkal, lécekkel és késekkel támad
tak a rendőrökre akik lőfegyverükkel ésX”' ... ... .............  

Teljes kelengyéket 
női és térti tehénxemüeket, ágy- és asztalnetníleket tórülkö 
zöket, zsebkendőket, vásznakat, sitonokat, paplanokat, pon 
(jyolákat és pizsamákat a tőlem megszokott elsőrangú 
minőségben és kivitelben, eddig még nem 
létezett árakon bocsátók t. vevőim rendelkezésére. 

Váhl Zoltán IV., Váci utca 25 
Üzlethelyiség berendezéssel átadó.

Torlódások elkerülése végett ajánlatos a vásárlás 
a reggeli órákban!

elszállították, a nyílást pedig körülkerítet
ték. Vasárnap és hétfőn rengeteg nézője 
akadt a me'cgvizfurás emlékének.

Hétfőre azután kiderült, hogy
gróf Bethlen István és Gömbös Gyula 
nincsenek ugyan Lillafüreden, de mégis 

n Blikkben tartózkodnak.
Onnan derült ki ez, hogy a Jávorkút és a 
Hollóstető télé vezető útszakaszokon nagy 
idegenjárás volt tapasztalható. A miniszter
elnök és a honvédelmi miniszter külön-kiilön 
társaságban látogattak el a Blikkbe. Gróf 
Bethlen István még szombaton este autón 
érkezett Miskolcra, ahol ugyancsak autón 
folytatta tovább az útját. Megállás nélkül 
ment át Lillafüredre és

egyenesen Kállay Tamásnak nemrégi
ben elkészült vadászkastélyába haj

tatott
és ott '•zállt meg a társaságával. A minisz
terelnök és a társasága a Jávorkút tájékán 

szalonka vadászatot rendezett.
Vasárnap és hétfőn alkonyaikor voltak sza
lonkalesen és dús zsákmányt ejtettek.

Ugyancsak szalonkalessel töltötte az ün
nepeket a hónvédelmi miniszter is.

Gömbös Gyula és a társasága a Hollós
tetőn vadászott s a szabadban vadász

sátrak alatt ütöttek tábort.
Hogy a két társaság találkozott-e a vadászat 
során, az nem derült ki és a Hétfői Napló 
miskolci tudósítója hétfőn este azt nz érte
sülést szerezte, hogy ugy gróf Bethlen Ist
ván, mint Gömbös Gyula társaságukkal 
együtt hétfőn éjszaka fogják elhagyni a 
Bükköt.

gumibottal védekeztek a túlerő ellen. 
A véres közelharc során 
egy rendőrkapitányt több 
ütés éri, ugy hogy holtan

Egy rendőrőrmester néhány ,_____ ______
belehalt a kommunistáktól elszenvedett sé
rüléseibe. Még négy másik rendőr is súlyo
san megsebesült és közülök nz egyik a halál
lal vívódik.

A rendőrök jogos fegyverhasználata egy 
tüntetőnek kioltották az életét, többeket pe
dig megsebesítettek.

A súlyos rendzavarások miatt a rendőrfő
nök betiltotta az ifju-kommunistáknak hus
vét hétfőjére szabad ég alatt tervezett felvo
nulásait és gyűléseit.

E tilalom ellenére a hétfői nap folyamán 
is kisebb rendzavarások voltak.

Kommun'sta zavargások 
Prágában

Prága, ápr. 21.
Prága környékén husvét vasárnapján több

............. ...................

késszurás és 
összerogyott, 
perccel később

helyen súlyos összeütközésre került a sor] Bortüzzel válaszoltak,
kommunisták és csendőrök között. Rasotyn-1
bán rendőrhatósági tilalom ellenére a kom-1 A sorlüz következtében öt asszony megsebe- 
munisták nagy tömege gyülekezett össze. A sü,t Az erősítésül érkezett csendőrök azután 
tömeg, amelyben sok asszony cs gyermek is helyreállították a rendet, a tömeget szetosz- 
volt, kövekkel megtámadta a csendőröket, ,al,ák és az ellenszegülőket őrizetbe vették, 
akik erre I vellók-

A Ferenc vár os-Hungária 
futballmeccsen izgalmában 

szívszélhüdést kapott és meg
halt a tribünön Skvarek György 

futballista testvérbátyja
A Hungária centercsatárának csal; a meccs után mondták 

meg, hogy fivére ho.tan fekszik egyik öltözőben
Tragikus haláleset történt husvét vasár-1 hogy a Hungária csak eldöntetlen 3:3

napján délután az FTC pálya nagy
tribünjén. Körülbelül huszonötezer főnyi :
nézőközönség gyűlt össze a nagy érdeklő
déssel várt Ferencváros—Hungária mérkő- : 
zésre. A Hungária centercsatárja Skvarek ! 
György volt, akinek két fivére is ott szó- i 
rongott a nagytribünön és mindketten izga- i 
tottan figyelték a játék kiménél elét és fő- i 
ként öccsiiknek munkáját.

Az első félidő 42. percében, amikor a 
Ferencváros csatára, Takács a vezető máso
dik gólt belőtte a Hungária kapujába.

n nagvtribünön hangos kiállással ösz- 
szeesett egy ember: Skvarek György 
egyik fivére, Skvarek János, 39 éves 

kályhásmester. <
Nagy riadalom támadt a tribünön és mi
alatt a játék tovább folyt, a teljesen esz
méletlen kályhásmesterhez utat tőrt az 
ügyeletes rcndőrtiszlviselő és a pálvnorvos. ( 
Csakhamar megállapították, hogy Skvarek , 
János a nagy izgalomokozta szivszélhiidés- , 
ben összcesése után

pár pillanat mulva meg la halt.
Amikor az orv s konstatálta a beállott 

halált, a bátyja holtteste nv’l " álló bar 
mariik Skvarek fivéren valóságos idegro
ham vett erőt, lelépte magáról n kabátot és 
haját tépve rohant le a tribünről.

Erre a jelenetre P'welmessé lettek a játé
kosok is és Skvarek György, a Hungária 
cenlercsalárn ki is kiabált a pálva szélér 
ál! » emberekhez:

— Mi történt?
— Egy kis bel * “ '*nf  a fivérednek — 

hangzott a válasz.
A rkőzés rendezősége ug nis elhatá 

rozta, hogy Skvarek Gvörrv-gyel nei. köz 
lik a Játékidő ii’nll bátvia haláléi
S/.p'jrcA'nck azonban rossz sejl ’lnmi lehet 
tek, mert ettől kezdve már gyöngébben ját-1 
szott és a sportszakértők véleménye szerint, 
ez a körülmény nagyban hozzájárult ahhoz, I

végső eredménnyel tudta a mérkőzést be
fejezni.

A tragikus sorsú kályhásmester holttes
tét még a játék folyama alatt levitték a tri
bünről és az egyik öltözőben terítették ki, 
ahol a helyszínre érkező rendőrorvos is 
megvizsgálta. A rendörorvosi vizsgálat ered
ménye is az volt, hogy

Skvarek Jánost az Izgalomokozta sziv- 
azélhüdés ölte meg.

A mérkőzés befejeztével, amikor a hu
szonötezer főnyi tömeg már elhalta a pá
lyát, előállt a fekete rendőrségi halottas
kocsi és az vitte a futballmeccs halottját a 
törvényszéki orvostani intézetbe, ahol ked
den fogják felboncolni.

Skvarek Györggyel csak a mérés után 
tudatták kíméletesen, hogy fivérét mi

lyen szerencsétlenség érte 
és a centercsatár zokogva támolygott be az 
öltözőbe, ahol ő szokott felkészülődni a 
mérkőzésre és ahol most fivérét kellett hol
tan viszontlátnia.

A tragikus eset sportkörökben mély rész
vétet keltett.

manrois:
Byron filete
Könyv olvasói

rájókoztat'ist ad minden könyv
kereskedés és Dante könyv
kiadó Budapest, O ucca 87
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Rablótámadás az országúton
Kút reuoluores útonálló megállított egy autót 

és kifosztotta annak utasait
Sátornljíiiijhcly, április 21.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Izgnlmas 
amerikai izü rablótámadás játszódott le 
hétfőn délben Sátoraljaújhely közelében az 
országúton.

Spitzer Ferenc, a Budapesti Husnagyvágó 
Rt, megbízottja és Kiéin Gyula sátoraljaúj
helyi marhakereskedő hétfőn délután két 
óra tájban egy autótaxin Bodroghalomra 
igyekeztek, hogy ott nagyobb arányú juh- 
bevásárlást eszközöljenek. Az autó Alsó- 
berecke és Zsarótanya között járt, midőn az 
országút árkából két ember revolverrel a 
kezében hirtelen az autó elé ugrott. A sof- 
főr megállt s a két haramia fel a kezekkel! 
kiáltással f elszakította a taxi ajtaját. Spi

tzer Ferenc, akinél tízezer pengő volt, hir
telen félrelökte az egyik banditát és futás
nak eredt Utána lőttek, de a golyók célt té
vesztettek. Spitzer Ferenc megmenekült, el
lenben Kiéin Gyulát és Leszler Mihály sof- 
főrt kifosztották. Kiéin Gyulának ezer pen
gőjét, a soffőrnek pedig hatvan pengőjét ra
bolták el. A rablótámadók ezután megron
gálták az autót és a közeli füzesbe mene
kültek.

A soffőrnek csak hosszas munka után si
került kijavítani a kocsit, igy csak a késő 
délutáni órákban tudtak feljelentést tenni a 
csendőrségen. A nyomozást azonnal meg
indították a revolveres banditák kézrekeri- 
tésére.

A csendőrség elfogta a zalai 
drótostótok betörőbandáját

BÁRIU1YICSÖUEK

csodálatosan tiszta, 
kristályos zenéje!

Magkor rádióamatőr

ctak magyar árút kér

kereskedőjétől /

Zala vármegyében az utóbbi Időben fel
tűnően sok betörés történt. A csendőrség min
dent megtett a titokzatos betörőbanda felkuta
tására és kézrekeritésére, de csak

htMvél estéjén sikerült a tetteseket kézre- 
kerltenL

Zalakoppány községben a Hangya szövetkezet 
üzletét törték fel az éjszakai órákban a betö
rők, amikor a községi biró megzavarta őket 
munkájukban. A betörök valóságos

aorfflzet adtak a községi bíróra, 
de szerencsére nem találták el. A nagy riada
lomban azonban sikerült elmenekülniük Kehida

irányába. A csendőrök üldözőbe vették a mene
külő betörőket, akiket a hajnali órákban sike
rült is elfogni Bőhm Rudolf, Horváth József, 
Horváth Péter és Horváth Ferenc drótostőtok 
személyében. Az elfogott négy betörő beismer
te, hogy az utóbbi időben Zala vármegye terü
letén több mint

huss betörést követtek el
és körülbelül húszezer pengő értékű zsákmányt 
ejtettek. A csendörségnek az a gyanúja, hogy 
a négy betörő drótostót lelkiismeretét sokkal 
több betörés és lopás terheli, mint amennyiről 
eddig beismerő vallomást tettek.

A főváros még a szerződés
kötés előtt átveszi a Talbot 

centrálé áramtermését

gépek kifogástalan működéséről meggyőző
dést szerezzenek, rövid időn belül azonban 
már megkezdi a centrálé a végleges áram
szolgáltatást.

A főváros és a centrálé közötti szerződés 
megkötése ennek ellenére késik, mert több 
fontos kérdésben, igy elsősorban az áram 
egységárak kérdésében nem tudtak a felek 
egymásközt megegyezni. Ugy hírlik, hogy 
a kereskedelmi minisztérium a halogatás 
láttára erélyes lépésre szánta el magát és 

kötelezni fogja a fővárost, hogy még 
a szerződés megkötése előtt vegye át a 

bánhidai centrálé áramtermését, 
mert az üzem nem állhat meg és a kísérle
tek befejezése után a termelt áramot már 
valahogyan hasznosítani kell. A kormány 
tehát kötelezni fogja a fővárost, hogy a ké
sőbbi megegyezés alapján már most kezdje 
meg az áramvásárlást és

a költségekre folyósítson előleget 
a centrálénak, amit majd később a szerző
désben kikötött egységárakon elszámolnak. 

Ezzel a lépéssel a fővárost nehéz helyzet 
elé állítják, mert szerződés hijján nehezen 
tudja majd érdekeit megvédeni. A kormány 
az Elektromos Müvek küszöbönálló fejleszt 
tési terveit is össze akarja kapcsolni a Tali 
bot-megegyezéssel. Városházi körökben kü
lönben tisztában vannak a helyzet sulyos 
voltával és épp ezért újabban az az állás
pont kerekedett felül, hogy a főváros, mi
után a dunántúli centráléval való kapcsolat 
elöl ugy sem tud kitérni, inkább

▼egye át saját kezelésébe az üzemet, 
mert igy mégis jobban jár, mintha csak egy
szerű áramvásárló marad és fizeti a kom 
mány által önkényesen megállapított drága 
egységárakat

A későbbi megegyezés reményében, előleget fog 
folyósítani a főváros az áramdijakra

A Talbot-centrálé teljesen üzemképes álla
potban megkezdte működését és a fővárosig 
kiépült távvezetékeken napok óta szolgál
tatja az áramot. 110.000 voltos feszültséggel 
jön az áram Bánhidáról Budapestre, ame
lyet azonban itt nem használnak fel, hanem

10.000 voltra letranszformálják és ugyan
azon ax utón

visszavezetik Bánhidára,
ahol az erőműtelep melletti tóba fojtják. Ez 
az áramszolgáltatás most még csak kísér
leti célokat szolgál, hogy a távvezeték és a

nagysága 25X18 cm. XAta nagysága 18 ci

LEXIKONA
Több mint ezer legelőkelőbb külföldi és magyarországi szakember és tudós kja és 

szerkeszti ezt az igazán művészi, gyönyörű kiállítású lexikont, amely minden ismeretet, minden 
tudást magában foglal: egyszerre tanit, szórakoztat és gyönyörködtet. Végre egy oly tökéletes 
nagy lexikon, mely a legnagyobb éa legkényesebb ízlést is, a társadalom minden rétegének 
igényeit kielégíti.

Ezt a müvet egyetlen magyar család sem nélkülözheti
Több mint 65.000 méter szöveg mindent elmond önnek, amit csak tudni kíván.
Több mint 10.000 gyönyörű szövegillusztráció, fekete- és többszínű mellékletek, fény

képek és rajzok teazik a szöveget szemléltetővé, érdekessé és közérthetővé.

Minden kötet gyönyörű, tartós félbőrkötésben
jelenik meg A papír hófehér, famentes, a nyomás tökéletes, olyannyira, hogy az minden 
családi könyvtárnak díszére válik. Ez a páratlan gyönyörű munka nagy lexikon-alakban, fél- 
bőrkötésben, 22 kötetben, kötelenként P 8.90-be kerül.

E nagy lexikon-kiadás a dán-magyar barátság és együttműködés ujabb örvendetes és 
felbecsülhetetlen eredménye

Kérje még ina gyönyörű prospektusunkat, amelyben On mindenre, ami a szállítást 
illeti, felvilágosítást kap.

ingyen és minden kötelezettség 
nélkül, portómentesen kap ön ház
hoz szállítva gyönyörű prospektust 
Gutenberg Nagy Lexikonéról, 
ha a mellékelt szelvényt hozzánk 
beküldi. Ez a szelvény önt feljogo
sítja arra is, l.ogv a fenti olcsó úron 
Igényelhesse n lexikont. Siessen a 
fenti müvet megrendelni, mert az 
árakét rövidesen lényegesen fel- 
ffnelJW-.

SZELVÉNY 5Ő/X-

Gutenberg könyvkiadóvállalatnak
Budapest, IV., Eskü-ut 3.

Kérem, hogy költségmentesen és minden kötelezettség nélkül 
részemre Untenberg Nagy Lexikon prospektusát megküldeni szive s- 
ked jenek.

Név: ______ ,

Kát emberhalál az agyongazolt 
Kisliba miatt

Békéscsaba, április 21.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Megren

dítő családi tragédia történt Ujgyulavári 
községben, ahol két halálos áldozata van 
annak, hogy Vajda János gazdálkodó házá
ban egy kis libát agyontapostak. Vajda Já
nos felesége ugyanis tizenhat éves fiára 
bizta a libák legeltetését és eközben történt, 
hogy
a gyerek vigyázatlanul a lába alá kerülő 

egyik kis libát agyongázolta.
Az anya ezt látva, erélyesen megpirongatta

a fiút, aki szégyenében elbujdosoft. Estefelé 
bukkantak csak rá, de

már akkor halott volt.
Nadrágszíjára felakasztotta magát egy ut- 
széli fára és mire ráakadtak, már nem volt 
benne élet. Mikor Vajda Jánosnénak hírül 
vitték fia öngyilkosságát, az asszony féíőrül- 
ten rohant az udvar közepén lévő kúthoz és 
mielőtt bárki megakadályozhatta volna,

beleugrott
Már csak a holttestét tudták kihúzni.

Hétfőn kezdődik a 107 vádlottas 
kommunista pőr főtárgyalása

Szigorú rendőri intézkedések a páratlanul nagy
arányú főtárgyalás tartamára

Évtizedek óta nem volt a magyar igaz
ságszolgáltatásban olyan monstrepör, mint 
amilyennek a letárgyalására rövidesen sor 
kerül. A büntetőtörvényszék Szemák-tanácsa 
többszöri elnapolás után a jövő hétfőre, áp
rilis 28-ára tűzte ki Schillinger László és 106 
társa bűnügyének főtárgyalását. Schillinger 
másfél évvel ezelőtt került fogságba, ami
kor a főkapitányság emberei egy nagyará
nyú kommunista összeesküvést lepleztek 
le. Ugyanakkor letartóztattak még harminc
négy embert. Gyors egymásutánban több 
ujabb kommunista összeesküvés nyomára 
bukkant a rendőrség. Minden alkalommal 
letartóztatták a gyanús viselkedésű munká
sokat, akiknek a száma több, mint százöt
venre növekedett.

Az ügyészség egész sereg letartóztatott 
ember ártatlanságáról győződött meg, ezeket 
azonnal szabadlábra is helyezte. Több gya
núsított ellen a vádtanács szüntette meg az 
eljárást. Végül

m ŐMzes folyamatban levő kommunista 
bűnügyeket egyesítették és ezekben ősr- 

szesen 107 vádlott szerepel.
A vádlottak között tizennyolc nő is van. A 
királyi ügyészség valamennyit az állami és 
társadalmi rend erőszakos felforgatására és 
megsemmisítésére irányuló szövetkezés bűn
tettével vádolja.

A 107 vádlottas bűnügyet a büntetőtör
vényszék nagy esküdtszéki termében tár
gyalják. A monstruózus bűnügy technikai 
eíőkészitése is nagy munkával járt. Ennyi 
vádlottat ugyanis nagyon nehéz elhelyezni, 
mert hiszen a vádlottaknak majdnem a fele 
letartóztatásban van tehát a főtárgyaláson 
mindegyik mel'ett még egy-egy fogházőr is 
ül. Ez a hatalmas tömeg teljesen betölti az 
esküdtszéki terem középső részét, ahová 
padsorokat állítanak be, mig g védők rá*

szére art az emelvényt tartották fenn, ame
lyet az esküdtek számára építettek. A bűn
ügy főtárgyalása hónapokig fog tartani.

A rendőrség szintén felkészül ennek a 
bűnügynek a fötárgyalására. Figyelemmel 
lesz a rendőrség a legutóbbi hetekben ismé
telten tapasztalt utcai tüntetésekre és rend
kívüli megerősítések lesznek a főtárgyalás 
idején. Az esküdtszéki terem körüli folyosót 
a rendőrség elzárja. Megerősített rendőri őr
ségek lesznek a törvényszéki épület mindkét 
kapujánál. Rendőrök fognak cirkálni a fo
lyosókon és a törvényszék környékén, azon*  
kivüi egy rendőrszakaszt állandó készült-*  
ségben tartanak, hogy amennyiben bárme
lyik ponton megerősítésre lenne szükség, 
tartalék rendőrök álljanak rendelkezésre.

— Hasvéti csendélet a Lajos-utcában. Lau- 
fér Károly 23 éves szabó, aki a Timár-ulcn 9. 
számú házban lakik, vasárnap este látogató
ban járt egy rokonánál a Lajos-utca 123. számú 
házban. Mikor belépett a házba, rátámadtt 
Biró Mihály 32 éves házmester, aki italos han
gulatban éppen az udvaron veszekedett ■ só
gorával. Laufer kitért előle, de mikor a láto
gatás után hazafelé indult, Biró Mihály megint 
rálámadt s fejszével kétszer fejbevágtn. Lau- 
fért sulyos sérülésekkel vitték a Szent Margit- 
kórházba. Biró Mihályt előállították a fökapb 
tányságra és őrizetbe vették. 

KOszonetnyilvSnii^s
Drága Jó Palikánk elhalálozása alkalmából ked

ves jóbarátaink és ismerőseink közül oly sokan 
kerestek fel bennünket jóleső részvétükkel, hogy 
lehetetlen külön-külön köszönetét mondanunk. Ezen 
az nton juttatjuk tehát el hálás köszönetünket mind
azokhoz, akik Palikánkat utolsó ntjára elkísérték 
és vigasztaló szavakkal akár személyesen, rkár 
levélben enyhíteni igyekeztek nagy fájdalmunkon

RAnó Dezső öa neje, 
Dr. Somogyi LAaaló éa neje



üetn engedélyezte a rendőr
hatóság Dréhr Imre 
beszámoló gyűlését

Rassay képtesenségnen tartja

HÉTFŐI NAPLÓ

Dréhr Imre népjóléti államtitkár tudva
levőleg április 27-én akarta megtartani be
számolóját Veszprémben. A beszámolón a 
tervek szerint részvett volna Vass József 
népjóléti miniszter és körülbelül 30 kor
mánypárti képviselő is.

A veszprémi rendőrkapitányság azon
ban nem engedélyezte a beszámológyü- 

lés megtartását, 
mert az egész országra kiterjedt rendelkezés 
szerint április utolsó és május első vasár
napján semmiféle politikai gyűlés nem tart
ható.

Dréhr Imre természetesen nem fellebbezte 
meg az elsőfokú rendőrhatóság döntését és 
beszámolóját május hó 18-án fogja megtar
tani.

Ugyancsak április 27-ére tűzte ki beszá
molójának megtartását Rassay Károly, Sze
ged képviselője is, akinek fogadtatására a 
szegedi polgári ellenzék nagyszabású előké
születeket tett és akit a beszámoló gyűlésre 
a polgári ellenzék több tagja szándékozik 
elkísérni.

A Hétfői Napló munkatársa kérdést inté

bemtésai
zett Rassay Károlyhoz ac iránt, hogy az ő 
beszámoló gyűlésének megtartását tudomá
sul vette-e a rendőrhatóság, vájjon azt meg
tartja-e?'

RASSAY KÁROLY 
munkatársunknak a következőket ieten- 
tette ki:

_ — Nincs tudomásom semmiféle olyan 
törvényes rendelkezésről, amelynek alapján 
betilthatnák a beszámoló gyűlés megtartá
sát. Tudtommal nincs nálunk statárium, 
nincs felfordulás sem, ami indokolhatná a 
gyűlés betiltását.

Nem tételezem fel tehát a kormánytól, 
hogy amikor külföldi kölcsön felvételé
ről tárgyal, a belső konszolidációra vo
natkozó helyzetet Ilyen intézkedésekkel 

óhajtaná dokumentálni.
egyébként is illojálisnak tartanám, hogy 

akkor, amikor a polgári ellenzék tagjai kö
zül gróf Sigrcrg Antal, Nagy Emil, Strausz 
István és még többen velem együtt el akar
ják mondani kritikájukat a kormányról, azt 
rendőri intézkedésekkel akadályoznák meg.

Népszerű osztályunk a félemeleten 
tavaszi hivatásának betöltésére 

ezidén is készen áll!
Ajánlatot teszünk tehát a mélyen tisztelt vásárlóknak az 

előző idényekről visszamaradt, azonban ma is divatját élő 
elsőrendű francia és angol női és férfi
kabát, kosztűm, ruha- és sportszövetekben 

melyeket az
elűző áraknál jóval olcsóbban 

bocsátimk kizárólag detailvevőinknek rendelkezésére.
Aki tehát rendkívül olcsón és gazdaságosan óhajt ruház- 

kodni, tisztelje meg fenti osztályunkat mielőbbi látogatásával. 

LÁSZLÓ és FEKETE 
IV., Petőfi Sándor ucca 14—16.

fejezte be beszédét:
— Örömünnep ez a mai nap ezeknek a 

falaknak s a magyar Windischgraetzeknek 
egyaránt.

Az ünneplés az ipartestületi dalárda 
énekszámaival ért véget. A hercegi családot 
húsáét hétfőjén is nagyszámmal keresték 
fel a gratuláló rokonok és barátok.

Nagy ünnepséggel, főbbeser főnyi 
közönség jelenlétében tartotta meg 
Wíndíscligraefz herceg leánya el*  

jegyzését Károlyi István gróffal

Elraboltak egy feitDno szftságo 
gyégyszertszhaUBattlnőt

A morőnvlAH automohlhn wltlök el aidoza'uüat
Sárospatak, április 21. | nagybirtokossal. A vármegye hivatalos dig-

tA Hétfői Napló tudósítójának telefon- | nitáriusai közül csupán Hoyos Viktor gróf 
Jelentése.) Három esztendő után bekövetke-' sárospataki főszolgabíró jelent meg, 
aett Windlichga.lt Lajos herceg rehabilitá
ciója. amelyet a herceg családi körülményei 
fe siettettek. J

Wlndtaebgrarts Lajos második leányá
ba ugyanié beleszeretett Károlyi latrán

gróf,
iKdro/pt László grófnak a fis i a fiatal arisz
tokrata megkérte Windischgraetz Lajos 
leányának kezét. Károlyi László grófnak, 
/aftxta gróf édesatyjánCk nagykiterjedésü 
birtokai vannak Fóton, Radvángban ás Bik- 
SzMon s egyik jól ismert és előkelő tagja 
h magyar arisztokráciának.

A fiatalok eljegyzését most, Windisch- 
braetz Lajos herceg rehabilitálása után tar
tatták meg.

Husvét vasárnapján volt a hivatalos 
eljegyzés Windtechgraetzék történelmi 
■evesetességfi sárospataki kastélyában.

Ár eljegyzési ünnepség az esti órákban kez- 
Idődött, de már délután sorra érkeztek a 
^várkastély elé a család rokonai, ismerősei 
és jóbarátai. Az ország minden részéből 
Igen nagy számmal jöttek el az eljegyzési 
ünnepségre a magyar arisztokrácia tagjai, 
akik között megjelent Mária Alice királyi 
hercegnő férjével, báró Waldbott Frigyes

a főispán és az alispán azonban nem 
voltak ott az eljegyzési Ünnepségen.

Sárospatak közönsége impozáns ünnep
séggel vett részt az eljegyzésen. A sárospa
taki római katolikus templomból indultak 
el a sárospatakiak a várkastélyhoz, hogy 
üdvözöljék a herceget.

Mintegy kétezer főnyi tömeg vett részt 
a fáklyás, larapiouos menetben, 

amelynek élén fúvószenekar haladt. A vár
kastély udvara festői látványt nyújtott, 
amint a lampionok, fáklyák fénye bevilágí
totta az ódon falakat. Az ünneplők ezrei 
nem fértek be az udvarra s csak százan 
mentek be a kastély udvarába, ahol Cson
tos József nyugalmazott gimnáziumi tanár 
köszöntötte a herceget.

— Nem tüntetni akarunk, hanem a szi
vünkre hallgatva jelentünk meg itt.

Ha résztvettünk a fájdalomban, részt 
kérünk az örömből is, 

amely most a hercegi családot érte.
Windischgraetz Lajos herceg, aki a vár

kastély udvarában a sárospatakiakat fo
gadta, meghatott hangon mondott köszöne
tét néhány szóval az üdvözlésért és ezzel

A németországi Zwickauból rádiójelen
tést küldtek a főkapitányságnak, hogy on
nan rejtélyes körülmények között eltűnt 
t.üller Erzsébet Sarolta, lipcsei születésű, 

24 éves gyógyszerészhallgatónő, akit leg
utóbb e hó 13-án a zwickaui rádiumos für
dőben láttak utóljára. A német rádiógram 
szerint, a nyomozás megállapította, hogy

a feltűnő szépségű gyógyszcrészhallgató- 
nőt elrabolták és automobilon hurcol

ták el
ismeretlen tettesek. A gyógyszerészhallgaló- 
nő rendkívül egzaltált volt az utóbbi időben 
és olyan idegesen viselkedett, hogy ez a kö
rülmény eltűnését még titokzatosabbá teszi.

A német jelentés szerint, öngyilkosságról 
szó sem lehet, mert a nyomok világosan

megmutatják, hogy a szép gyógyszerész- 
hallgatónöt elrabolták. A nyomok szerint a 
rejtélves nőrablók a Balkán, esetleg Török
ország felé igyekeztek és minden valószínű
ség amellett szól, hogy

Magyarországon keresztül akarják ka
landos céljukat elérni.

A német rendőrigazgatóság nagyösszegü ju
talmat tűzött ki Müller Erzsébet Sarolta 
nyomravezetőinek.

A budapesti főkapitányság az érdekes és 
izgalmas ügyben meglette a szükséges lépé
seket, husvét két napján a detektívek egész 

I légiója járta végig a pályaudvarokat, szállo
dákat, de ezideig nem sikerült a német 

I gyógyszcrészhallgalónö és elrablóinak a 
nyomára jutná.

Budapesten is nyomodnak a 
Becsben gyilkossággal vádolt 
amerikai szeszcsempész ügyében
Amerikába szeszt, Egyiptomba heroint és morfiumot 

csempészet Műnk Gábor

Z9 39 49 59.
egységárra osztottuk be raktáron fevő 

női kabátaink 
nagyrészét.

Ezen 4 olcsó egységáron kerül husvét 
után eladásra néhányszáz legfinomabb és 
legdivatosabb női kabát.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezen olcsó 
árusításon is csak a tőlünk megszokott 
elsőrangú kivitelű kabátok találhatók.

A legközelebbi Pénteken április 25-én, csak 1 napig I
Kitűnő klott ernyő .98 B ElSÖrfllIflU lűflCCO 811190 TF.80
női és férfi. szop nyelekkel P | dlvatnyelokkel, női és férfi < P

A legújabb (10. számú) tavasz! árjegyzékünk megjelent, 
melyet vidékre kívánságra bárkinek díjmentesen küldUnk.

nSKóczi-irr

A múlt héten nagy feltűnést keltett Bécsben 
a magyar származású Műnk Gábor kereskedő 
letartóztatása. A Bécs melletti Badenben elő
kelő villájában élt a gazdag kereskedő, amikor 
váratlanul megjelentek lakásán a bécsi rendőr
ség emberei és letartóztatták, mert gyilkosság
gal vádolják. A titokzatos életű Műnk Gábor 
ellen egy Fürst nevű kereskedő tett feljelen
tést, aki azt állítja, hogy az elmúlt esztendők
ben

együtt csempésztek Amerikába nagymeny- 
nyiségü szeszt és Műnk Amerikábun meg
gyilkolta egyik esempésztársát, hogy a 

hasznot ne kelljen megfeleznie.
Műnk az első percektől kezdőé tagadja azt, 
hogy 6 szeszcsempész, tagadja a gyilkosságot 
is és komplikálja a helyzetet, hogy a feljelentő 
Fürst nem hallgatható ki, mert idegei — nyil
ván a legutóbbi idők izgalmai következtében — 
teljesen felmondták a szolgálatot és jelenleg 
a steinhofl elmegyógyintézet egyik különszobá- 
jában ápolják. A rendőrség azt a felvilágositást 
kapta a gyógyintézet orvosaitól, hogy amint 
Fürst idegei lecsillapodnak és visszanyeri a 
nyugalmát, kihallgatható lesz, mert állapota 
nem súlyos, de egyelőre óvni kell minden izga
lomtól.

A bécsi rendőrség addig is folytntja a nyo
mozást és igyekszik Műnk Gábor előéletének 
minden részletét felderíteni. Arra már kétség
telen adatai vannak a bécsi rendőrségnek, hogy

a Badenben élő magyar kereskedő titok
zatos üzletekkel foglalkozott,

hírhedt szesz- és őpiumrsempészekkel állott 
összeköttetésben. A rendőrség máris megálla
pította, hogy Európából egy nagyszabású csem
pésztársaság szállítja az alkoholt titkos utakon 
Amerikába. A társaságnak megbízottai vannak 
Londonban, Párisban, Berlinben. Hamburgban 
és hogy ennek a csempészbandának Mtink nőit 
az ausztriai megbízottja.

*A bécsi rendőrségtől húsvéthétfőn megkere
sés érkezeti a budapesti főkapitányságra Műnk 
Gábor ügyével kapcsolatban. Kiderült, hogy

Mnnk néhány héttel ezelőtt Bécsből repülő
gépen nagyobb mennyiségi! értékpapírt ho

zott magával Budapestre, 
unclyel az cgvik bécsi bank sofejéből vett ki. 
A rendőrség feltevése szerint ezek az érték
papírok a szeszcsempészésekkel kapcsolatosak 
és a bécsi rendőrség most azt kéri a budapesti

főkapitányágtól, kutassa ki, hol járt Budapes
ten Műnk Gábor, kikkel érintkezett és hová 
tette az értékpapírokat. A bécsi rendőrség kü
lönben a gyilkosság vádjával szemben bizonyos 
óvatosságot tanúsít, mert eddig olyan adatok 
merültek fel, hogy az állítólag elkövetett gyil
kosság idejében Műnk Európában tartózkodott.

Husvét vasárnapján Bécsbe érkezett az egyip
tomi rendőrség vezetője, aki

egy nagyszabású heroin- és morflumcsem- 
pészés ügyében nyomoz.

óriási mennyiségű kábítószert akarlak becsem
pészni Egyiptomba, a kairói vámhatóságok 
azonban észrevették, hogy a megmunkált fa
lapokból fehér por hull ki. Alaposabb vizsgálat 
után rájöttek arra, hogy a deszkalapok üregesen 
ki vannak vájva és az üregekben heorint és 
morfiumot rejtettek el. A szállítmányért Fried- 
mann Jostia bécsi kereskedő jelentkezett Kai
róban, akit nyomban letartóztattak és az ő val
lomása után még tizenkét kairói kereskedőt 
tartóztattak le. Friedmann kihallgatása után a 
kairói rendőrség megbízottja Bécsbe érkezett, 
hogy maga irányítsa a nyomozást. Érdekes, 
hogy a kairói rendőrtisztviselő szerint Műnk 
Gábornak ebben a csempészésben is szerepe 
volt.

Az idény
szenzációja

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

Linón zsebkendő tct. P 20.—, 24.— 

Selyem crepp pyjamaöltőny P 32.— 

Borsalino kalapok . P 18.—

Fényes Marcell
uridivat-üzlet

VI. kerület, Teréz-kőrut 34. szám.

Windlichga.lt
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NYILATKOZAT
Házunk megalapítója, Francois Coty már hónapokkal ezelőtt 

az amerikai Coty Társaságtól (Coty Incorporated) kivált. Ugyancsak 
a francia Coty Társaság (Coty Société Anonyme), valamint annak 
összes alvállalatában levő részvényeit eladta. Sem Coty ur, sem annak 
családja a különféle Coty Társaságoknál érdekelve nincsen.

Mi tehát nyomatékosan kijelentjük: cégünknek semmi néven 
nevezendő köze nincs Coty ur újságjaihoz, avagy annak politikai 
ténykedéseihez.

Vállalatunk hozamai nem Coty úrhoz és nem annak újság
vállalataihoz folynak be, hanem kizárólagosan vállalatunk részvény- 
tulajdonosaihoz. Coi» Sodété Anonym*

R. GREILSAMER VEZÉRIGAZGATÓ

1. Ezen nyilatkozatunk: J. L. Dubost, 32 Rne des Mathurins párisi közjegyző által csatolt 
eredetiben 1930. április 10-én megerősiitetett.

2. Ezen megerősítést hivatalosan igazolta: a trancla Trlbunal Törvényszék megbízásából 
Boussus bírósági megbízott, a francia köztársaság törvényszéki megbízottjaként, (Tribnnal civil 
de la Selne) 1930. április 11-én.

3. A francia igazságügyi minisztérium megbízásából 1930.április 1 2-én Gaudet igazságügy- 
minisztériumi megbízott. (Ministre de le Justice le Chef de Bureau)

4. Ugyancsak igazolja a francia külügyminisztérinm 1930. április 12-lki dátummal. 
(Pour le Ministre pour le Chef de Bureau Delegue).

5. Végül az összes aláírásokat hitelesíti 1930. április 12-ikl dátummal 1769/1930. szám 
alatt a Magyar Kir. Követség Párls, (Benkey Ferenc követség! főigazgató) Aláírás, körpecsét.

Ere eteti Jhiliseic e Coty cég nyilatkozatáról és a hitelesítésről!
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COTY 
aoeiara anonvmu 
AU CAOlTAL OE 
no ooo ooo de franc a

t fo ooueelgná Ue Juoquoe Loule DUBOST, notai.ro 

parié, osrtlflo qu’il rétül te d'une inoartlon pa- 

rue dana le nmére 176 du 31 Juliiét 1989 Mu Journal 

Spéolal dee doolttte pranoalooo pár Aotlone (Peulllo 

Offloielle d’Annonoaa Judioiaxroe et Légalea) oonte-

TRLCeMOWB AUTOMAT1QU1 
o a r n o t . ga.ia

__ o a i a
__ a a . i a
_ «• •e DIR E.GT1ON 

QÉNÉRALtt

titai eoa<Ak
■a.puAci vtNOőMA 
........ ■ FARia I I J

B R K L X
nant la oompoeitlon du Oonaeil d•adralnietration de 

la aooióté anonyroe Coty dórt. le el&ge ®et a Parte 

83 Plaoo Vonlom*, qué gOnBleur Pranqole OOTX ne fi

gura paa parni lee Admlnletrateure de oette 3ooiété.

Fait a Parié, le dix avrll all

Der BegrOndor unaoroa Haeeee. Horr Pranqolo 
Coty, hat aloh Perelte vor Monoton an der anar 1 ka ni oahod 
Coty-Geoellaohaft (Coty Incorporated) diai átéréséiért. 
Ebenao hat er auch oolnon Aktlenboalts an der fraaaB- 
alaohen Ooty-Oeaollaohaf t (Coty Sooidté Anonyne) ao«i» 
an olatllohon Zwolguntornehaungon verkauft.

Weder Herr Coty nooh deaaon Panilio habén •• 
dón voroohledonon Coty-Oeoal1aohaften lrgondwolobe 
Botelllgung von Bedeutung,

Unaare ErklSrung lat duroh dia Beaoholnlgung 
dea Parlaer Motora Duboat JZ, Ruo des Mathurins (VUXof 
laut belgefügter originoller ZuaohriFt orhdrtet.

Vir otel)on hiorduroh auadrQoklioh foat

Sir habon alt der Zeitungé*  odor oonotigen 
polltloohon Tltlgkeit dea Herrn Coty nloht dea Qoringatóf 
su tun i dia Ertrlgnioao unaeror Ceaellaohaft flieeaon 
nloht Herrn Coty und dooaen Zo1tungauntornohnon, oondera 
olnslg und állóin unaoron AktlonSren su.

COTY 80CIKTB ANOMYMM
Der Generáld Írok tor

r.Am •» „-**/?* ’ TJbfÖr 
jo ' T.x»

ino'.y kCiögymini' -ertum
9q^&'XQ&lrásh f zennel 

hKS.altem. <'„'■/*

kir. “ Változott helyzet folytán gyártmánya
inkat Magyarországon ismét forgalomba 
hozzuk és annak vezérképviselőjéül Mihály 
Ottó gyógyárunagykereskedés Budapest, 
VI., Pod'reniczky-utca 43. bejegyzett 
cégei neveztük ki.

notai.ro
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Olcsó árainkat 
továbbra is fentartjuk!

Ml drapp, barna és fekete pántos cipők P 19.50, P17,-, P 14.50
Női antilop cipők minden színben . .. P 24.50
Férfi fekete félcipők ___ 1'22.- i- 19.50, P 14.50
Férfi barna félcipők . . p 24.50, p 22.-. P 19.50
Gyermek varrott talpú pántos cipők

barna P 7.50-töl, drapp 8.50-töi ............ lakk " 9 00 un
Lednyka-és fia ffiiősclpők fekete 1’12.50-től, barna P 13.80
LUKUS, tenolSZ 6$ SzandálCipöK nagy választékiján.

Turufi Sipőggáp
Megtörtént a megegyezés

Parisban
Párizs, április 21.

Cseh forrásból wJrniH/ó magán értést! lés szerint n keleti jóvátétel! szakértők husvét 
két ünnepnapján Is állandóan tárgyaltak. A nehézségeket — mint mondják — már 
sikerült kiküszöbölni az egész vonulón és most a végleges szöveg kidolgozásán fára
doznak. Valószínű, hogy ezzel a munkával holnap teljesen elkészülnek. Ebben az eset
ben — a megállapodások jóváhagyása céljából — az értekezletet szerdára teljes ülésre 
hívják egybe.

Aovonsujtott es sawselett 
a villám iiosvát wslrasBlin 

egy tewiOMte husiivá szobalányt
Debrecen, április 21.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megren
dítő szerencsétlenség történt Husvét vasár
napján délelőtt a Debrecen közelében lévő 
Mardbányi-pusztán. Az uradalom cseléd-

templomba igyekezett a városba
•a éppen feleuton voltak, mikor hirtelen he- 
w. rkpor keletkezett, amely valóságos Or
bánná fokozódott. Az ünneplő ruhába öltő
lőtt hívők serege a közeli fák alatt keresett 
menedéket. Az egyik fa alatt Bajor Ilona

tizenkilencéves szobalány húzódott meg két 
béreslegénnyel. A vihar tombolása közben 
hirtelen

villám csapott a fába,
amely a szerencsétlen leányt

agyonsujtotta és teljesen szénné égette.
A fa alatt álló két férfi pedig olyan sulyos 
égési sebeket szenvedett, hogy mindkettőjü
ket a debreceni klinikára kellett beszállí
tani. Az egyik sebesült állapota életveszé
lyes.

A rendőrség*  vasárnap lefog
lalta a szegedi színház írógépét

Az a gyanú, hogy ezen a gépen írták az igazgató
választás alatt a rágalmazó leveleket

Vasárnap este érdekes fordulat történt a sze
gedi szinház igazgatói pályázata körül kelet
kezett botrányos névtelen levelek ügyében.

Mint ismeretes, annak idején többen pályáz
tak a szegedi ssénház igazgatói álására. A kis- 
gyülés tagjai írógépen készült névtelen levelet 
kaptak, amelynek Írója zsidónak, szabadkőmű
vesnek és bukott igazgatónak nevezte a pályá
sók legnagyobb részét.

A lemaradt pályázók közül később többen 
bűnvádi feljelentést tettek Ismeretlen tettes 

ellen a névtelen levelek miatt.
Megindul a vizsgálat, amely nagy hullámokat

vert fel Szegeden. A napokban az írásszakértők 
megállapították, hogy a névtelen levelek betűi 
megegyeznek annak az írógépnek a betűivel, 
amelyen az uj igazgató a szervezkedési ügyek
kel kapcsolatos leveleket készíttette. A vizsgálni 
során két hites írásszakértő véleményét kérték 
ki, akik most terjesztették be véleményüket. 
Újlaki Béla törvényszéki irógépszakértö és 
Fischhoff Gyula törvényszéki Írásszakértő a ki
szivárgott hirek szerint a véleményükben kije
lentették, hogy

a névtelen levelek és a szervezési levelek 
| egy 6a ugyanazon az Írógépen készítitek.

/íéC

meg százezer kilo 
gumiból gyártják évről-évre a Jó 
PALMA-aarkot.

öregek és fiatalok, betegek 
és egészségesek, szegények 
és gazdagok élvezik a PALMA- 
sarkon való rugalmas járás jó
téteményét

És ön?
Csak nem Jár m*g  ... - >g

bőrön vagy megvasalt sarkon ?
Mag kellene próbálnia leg

alább egyezer, hogy esik a járás 
PALMA-sarkon. 
Ezt megköveteli 
a takarékosság, 
az okosság és a 
haladás.

PALMA
KAUCiMK SAROK

A vizsgálatot a szegedi rendőrkapitányságon 
Papp Menyhért rcndőrtanácsos vezette, aki ma 
referált nz ügyről fíuócz Béla főkapilányhelyel- 
lesnck, n szegedi kapitányság vezetőjének 
Ruócz fökapitánvhelyettes magához kérette az 
iratokat és vasárnap

elrendelte, hogy ■ színház titkári hivatalá
ban lévő írógépet foglalják le.

A főkapitányhelyettes rendelkezése alapján va
sárnap este dr. Deák Ferenc rendörsegédfogal- 
mazó vezetésével bizottság jelent meg a színház
ban,

lefoglalták ar írógépet és a kapitányságra 
vitték.

A nagv feltűnést keltő ügyben n Hétfői Napló 
munkatársa Btiócz Béla főkapitányhelyettes
hez fordult felvilágosításért, aki a következő vá
laszt adta:

— A nyomozás során az a gyanú merült fel, 
hogy a névtelen leveleket ezen az Írógépen írták 
volna, azért vált szükségessé a gép lefoalalása.

Szegeden nagy feltűnést keltett ez nz intézke
dés. Az ügy különben már humort is termelt 
és a kínos botránnyal kapcsolatban a következő 
szállóige járja városszerte:

— Mi lesz a szegedi szinház első uj darabja?
— Mesék az Írógépről...

A Zeppelin 
Londonba repül

Frtedrichshafen, április 21.
A Zeppelinmüvek igazgatósága az óriás

léghajó angliai repülésének napját véglege
sen

szombatra tűzte ki.
A „Gráf Zeppelin**  szombaton reggel 7 óra
kor indul el Friedrichshafenből és Basel és 
Besan<;on fölött átrepülve, egyenes légirány
ban

Londonba repül.
Minthogy az angol kormány megengedte a 
Zeppelinnek Angliában, a darlingtoni re
pülőtéren való kikötését, a léghajó angol 
földön másutt is le fog szállani, ha az idő
járási viszonyok megengedik. Eckener dr. 
ugyanazon a napon érkezik Amerikából 
Angliába, ugy hogy valószínűleg ö is a lég
hajón tér vissza Friedrichshafenbe.

Ma, kedden a Gráf Zeppelin rajnai re
pülőútra indul

és valószínűleg Bonnban le fog szállani. A 
végleges útirányt a bizonytalan időjárási vi
szonyok miatt még nem állapították meg.

Robbanó anyagot 
veszített el a villamoson

A főkapitányság központi ügyeletén husvét 
vasárnapján este bejelentették, hogy az egyik 
25-ös jelzésű villamoson nagymennyiségű rob
banóanyagot felejtett egy fiatalember. A rend
őrség erélyes nyomozást indított, de a robbanó
anyagot nem találták meg.

Á főkapitányságot dr. Zakál Dénes, aki a 
Kertész-utca 42. számú házban lakik, figyelmez
tette arra, hogy ö cg 25-ös villamoson, barna 
csomagolópapírban mintegy

félkllogram súlyú hldrogénsulfátot
és egy kék mappában szóz darab saxofon- 
kottát felejtett. Miután a hidrogénsulfát ütésre, 
erősebb nyomásra, vagy melegítésre

robban,
a különös tárgyak elvesztője külön kérte s 
rendőrséget az erélyes nyomozásra, hogy ai 
esetleges szerencsétlenséget megelőzze. A rend 
őrség meg is tett mindent a robbanóanyag és 
a saxofonos kottatömeg felkutatására, azonbar 
mindezideig nem lehetett megállapítani, hogs 
mi történt a villamoson felejtődőtt anyaggal 
Sem a végállomáson, sem a remízben nem si
került nyomára jutni dr. Zakál Dénes elvesz 
tett tárgyainak, amelyeket a szerencsés meg 
találó bizonyára boldogan visz haza.

ífiion legjobb

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

2. meri kitünően és könnyen mosható 
és minden mosás után szebb lesz.

3. mert diszkrét nemes fényű,

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,

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

10. mert minden alkalomra megfelelő 
kivitelben és szinben kapható.

A no egyomsftge a 
harisnyáján imzoo 
vissza ás azért kárien

harisnyát
A Gjb jelzés, mely

minden harisnyán látható, 
garantálja a minőséget.

Tavasz ébredése 
a Károlyi paikban

Ötmilliós találkahely a
Budapest székesfőváros tudvalevőleg az I 

elkobzott Károlyi Mihály-féle birtokból öt 
millió pengőért vásárolta meg az Egyetem-, 
utcában lévő Károlyi-palotát és a hozzátar
tozó gyönyörű parkol, melyet a múlt évben 
megnyitottak a nagyközönség részére.

Á dísztelen, kopott kőfal megmaradt a 
park körül ugy a gróf Károlyi-, mint a Kap- 
lony-utcában, csupán egy-egy kaput nyitot
tak mindkét oldalon. .

A parkot felnőttek alig látogatják, néhány 
apró gyermek sütkérezik otl napfényes idő
ben. Van azonban egy csapat látogatója a 
parknak, amely jó és rossz időben egyaránt 
felkeresi és ezek inkább a serdülő mindkét 
nembeli ifjúság köréből kerülnek ki.

Már kora reggel, iskola és tanítási idő 
alatt ott találkoznak, könyvekkel a hónuk 
alatt

14—16 éves leányok és hasonló korú 
fiuk, 

akik meglehetős bizalmas együlllétben töl
tik el ott esetleg — iskolai és előadási órái
kat. Ha azután leszáll az alkony, — miután 
villanylámpa nincs a parkban, — 

szabályos párocskák alakulnak ki, 
akik a kissé szigorúbban érvényesített er
kölcsrendészeti rendelkezésekkel is könnyen

serdülő ifjúság részére
összeütközésbe juthatnának, ha a park kü
lönben bárányszelid őre egyáltalában tö
rődne azzal, hogy a park vendégei miként 
töltik az idejüket az enyhe, virágillattól, 
szerelemtől terhes tavaszi levegőben.

A magas, vakolatját hullató, kopott kőfal 
elrejti a járó kelő közönség ellenőrzése elől 
a park látogatóit, akik igy a tavaszi enyhe 
alkonyat jótékony leple alatt — mig a zá
rás ideje el nem következik — nyugodtan 
turbékolhatnak a lombos fák között.

Minthogy kissé mégis csak furcsának 
tartjuk, hogy A Belváros kellő közepén ál
landó találkahely rendszeresittessék iskola
kerülő serdülő ifjúság részére, felhívjuk a 
hatóságot:

bontsák le a Károlyi-park kopott kő
falát.

hogy igy a park közönsége bizonyos mér
tékben a járó-kelők hallgatólagos ellenőr
zése alá kerüljön.

S a mostani — egyébként derék, de jám
bor — rokkant őr mellé, legalább mig egy 
kissé megtisztul a park erkölcsi levegője, 
rendeljenek ki egy detektívet, aki az iskolás 
leányokat és fiukat legalább a tanítási idő 
alatt leigazoltatja. (h. j.)
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Ma írják alá a kereskedők 
és háztulajdonosok a boltbér- 
egyeztetési megállapodásokat

Az OMKE viharos ankétjén a boltok bezárását 
és demonstratív felvonulást követeltek

A főváros kcreskedőtársadaJiuában az utóbbi 
időben egyre több panasz hangzott el a bolt
bérek drágasága miatt. Főképpen azok a ke
reskedők, kávésok panaszkodtak, akik még a 
konjunktúra idején kötöttek megállapodást a 
háztulajdonosokkal hosszabb időre s ezekben 
■ szerződésekben megállapított magas béreket i 
fizetik még ma is, amikor már az üzleti for
galmuk a viszonyok rosszabbodása miatt lénye
gesen csökkent. Különböző akciók és ankétek 
indultak meg a magas boltbérek eliminálása 
érdekében I legutóbb a főváros törvényható
sági bizottságát is foglalkoztatta ez a kérdés. 
Most azután a sok sürgető felszólalás hatása 
alatt

ax OMKE újabb megbeszélésre hívta egybe 
a kereskedők, Iparosok és háztulajdono

sok megbízottait, 
hogy eléjük terjessze azt a tervét, amelytől az 
aránytalanul magas boltbérek csökkentését és 
az érdekellek között kiéleződött helyzet enyhí
tését várják. A terv szerint

az OMKE kebelében boltbéregyeztető bi
zottságot alakítanak, 

amelyben ugy a bérlők, mint a háztulajdono
sok képviselői helyet kapnak. Azok a kereske
dők, akik méltánytalannak tartják a bérleti 
összeget, vagy akiknek a szerződés körül diffe
renciájuk támadt a háztulajdonosokkal, a bi
zottsághoz fordulnak panasszal s itt döntenek 
a felmerült ellentétek kérdésében, a bizottság 
határozatát azután Liber Endre fővárosi ta- 1 
nácsnok, a legfelsőbb fórumon pedig Ripka 
Ferenc főpolgármester vizsgálja felül, ha a 
felek a bizottság döntését nem fogadnák el.

Az OMKE-ben tartott tanácskozáson, — ;

Elmezavarában beretvával támadt 
nyolcéves leányára

A súlyosan megsebesített kisleány félelmében kiugrott 
az ablakon és meghalt

Berlin, ápr. 21.
(A Hétfői Napló berlini tudósítójának te- 

Icfonjelentése.) Berlin-Schmargendorfban egy 
Hartman nevű mérnök 31 éves felesége pilla
natnyi őrületéljen beretvával

d akarta vágni nyolcéves kislányának 
torkát.

A kislány, akit a nyakán édesanyja a késsel 
már több helyen megsebesített,

'A közismert győri kereskedelmi és ipar
kamarai titkári fegyelmi Ágyékijén a ka
mara április 24-én, csütörtökön mond vég
leges Ítéletet. A kereskedelmi miniszter 
tudvalévőén nem akceptálta a legutóbbi 
közgyűlés határozatát, amely a fegyelmi bi
zottság által előzőleg állásvesztésre szóló 
ítéletet megváltoztatta és

felmentette a vádak és következmények 
alól

a megrágalmazott kamarai tisztviselőket.

A gyógyszerészek gyógyszer- 
különlegességek mellőzését 

kérik az orvosoktól, 
meri ezzel tápot adnak a közönség öngyó- 

gyitási, önkuruzslási hajlamának
Nemcsak az orvosok, a gyógyszerészek is sú

lyosan érzik a gazdasági válságot, amelynek el
hárítására eddig hiába leltek kísérleteket. Most 
azután érdekes lépésre határozta el magát az 
Országos Gyógyszerész Egyesület és ettől az in
tézkedéstől nagy eredményt várnak. Arról van 
szó, hogy a gyógyszerészek az orvosokkal kar
öltve el akarják térileni a közönséget a gyári
lag előállított különlegességi preparátumok 
használatától, mert a la paszta latok szerint a 
közönség az ilyen készítmények burkolatain 
lévő javallatok alapján 

áttért az öngyógyításra.

amelyen megjelentek az OMKE vezetőin kívül 
a kávésok, vendéglősök s egyéb kereskedői 
szakmák megbízottai —,

meglehetős izgalmas, viharos hangulatban 
tárgyalták a boltbérkérdést.

Az egyik kiskereskedő azt indítványozta, hogy 
a bruttó forgalom 10 százalékában állapítsák 
meg a boltbéreket, ez ellen azonban a nagyke
reskedők tiltakoztak, s kifejtették, ha ez meg
valósul, lehetetlenné válik a mai viszonyok kö
zöli üzlethelyiséget bérelni egy nagykereskedő 
nek.

Egy másik kereskedő elkeseredett hangú és 
éles felszólalásában azt követelte, hogy ha a 
háztulajdonosok nem hajlandók a boltbéreket 
mérsékelni és ragaszkodnak az inflációs időben 
kötött szerződésekhez, Budapest kereskedőlár- 
sadalma azzal válaszoljon erre, hogy 

zárják be az üzleteket és demonstratív fel
vonulással tiltakozzanak a holtbérek drá

gasága ellen.
Az izgalmas tanácskozás után Liber Endre 

fővárosi tanácsnok hívta össze az érdekelteket 
a városházán újabb megbeszélésre. Liber ta
nácsnoknál folytatott ankéten azután

sikerült végkép kiküszöbölni az ellentéte
ket és az OMKE-nek a boltbéregyeztető- 
blzottság felállítására vonatkozó tervét 

elfogadtatni.
Ennek a tanácskozásnak az eredményeképpen 
értesülésünk szerint,

ma kedden délelőtt Írják alá a kereskedők 
és a háztulajdonosok megbízottul a bolt- 

béregyeztetési megállapodást, 
amely e héten már éjvénybe is lép.

halálfélelmében kiugrott az első emele
ten lévő lakás ablakából

Az anyát és súlyosan sebesült leányát kö
zös mentőkocsiban szállították el a véreng
zés színhelyéről.

A kisleány a mentőkocsiban meghalt.
Az asszonyról megállapították a kórházban 
hogy ön- és közveszélyes elmebeteg s a kór
házból a tébolydába szállították.

A kereskedelmi miniszter arra utasította 
a kamara közgyűlését, hogy az ügyet sza
bályszerűen folytassa le és

uj liatáro-hozzon tüzetesen megokolt
zatot.

Értesüléseink szerint az 
közgyűlés az előző határozat 
tása mellett Ítélkezni fog a másfél 
tengeri kígyó módjára húzódó fegyelmi ügy
ben és eleget tesz az alaki feltételeknek is.

április 24-iki 
épségben tar

év óta

ami elsősorban ar orvosokat károsítja, mert 
megfosztja őket a rendelésektől, de károsodik 
a gyógyszerész is, mert a gyári készítményeken 
sokkal kevesebb a haszna, mint a gyógyszertár
ban előállított szereken.

Az egyesület akciója sikere: keresztülvitele 
érdekében körlevelet intézett az orvosokhoz, 
amelyben megállapítja, hogy a naponta garma
dával piacra dobott győgyszerkülönlegcsségek 

miképpen veszik el a gyakorlóorvos beteg
anyagát, 

tápot adva a nagyközönség öngyógyítás!, illető 
lég önkuruzslási hajlamának.

Minden egyes gyógysxerkülönlegesség, mely 
orvosi rendeletre a beteg kezeihez kerül, esz
köz arra, hogy több és több beteget elvonjon 
az orvosi gyógykezelés alól. As orvosok köré
ben lefolytatott, tudományos mázzal bevont 
propaganda tulajdonképpen alapjait rakja le 
az úgynevezett laikus propagandának és a 
gyógyszerkülönlegességekbe fektetett töke ható
ereje által a beteg lassanként kicsúszik az or
vos kezéből, elkerüli annak gondosságát, meg
figyelő éles szemét és teljesen rabja lesz a spe
cialitásokkal való önkuruzslásnak.

— A specialitások — mondja az átirat — 
bennünket gyógyszerészeket is

a tönk szélére Juttattak.
Elvették tőlünk a bennünket megillető, felelős
ségteljes munkánk után járó munkadijat és 
pályánkat teljesen kereskedelmi színvonalra 
süllyesztették. A specialitások ezen romboló, az 
orvosi és gyógyszerészi életpályát teljesen le
alacsonyító és tönkretevő munkáját továbbra 
összetett kézzel nem nézhetjük. Elérkezettnek 
látjuk az idejét annak, hogy teljes erőnkkel 

sorompóba álljunk a közös ellenség ellen.
Nem akarunk mi küzdeni a valóban értékes 
preparátumok ellen, amelyek tudományos mű
ködésnek a produktumai. Elismerjük, hogy a 
vegyészeti ipar az orvostudománnyal karöltve 
igen sok értékes jgyeddel szaporították gyógy- 
szerkincsiinket. Mi csak a tiszavirág életű ér
téktelen, legtöbbször egyszerű keverékekből álló 
specialitásoknak üzenünk hadat, melyeknek 
sem közegészségügyi, sem orvosi, sem pedig 
gyógyszerészi szempontból létjogosultságuk 
nincsen.

Arra kérik tehát az orvosokat, hogy a gyógy- 
szcrkülönlegességck rendelésétől tekintsenek el 
a jövőben és csakis az esetben Írjanak fel 
vényre elkészített gyógyszert, ha gyógyszerkin- 
csflnk egyedei között nem talál olyant, amelyet 
magistraliter rendelni lehetne. Ilyen esetben se 
kerüljön azonban a beteg kezébe a javallatokat 
tartalmazó burkolatával együtt a specialitás, 
h anem

fosztassék meg gyári csomagolásától.
— Hivatását szerető komoly orvos és gyógy

szerész megérti azt — mondja végül az átirat, 
— hogy a specialitásokkal folytatott gyógyke
zelés nem lehet egyéb, mint

m uniformizált korául ásnak tudományos 
mázzal bevont alakja,

mely végeredményben mindkét életpálya tudo
mányos voltának megtagadására vezet. Ragad
juk ki a szenvedőket a tőke szolgálatában álló 
laikus propaganda karmai közül. Adjuk vissza 
a szenvedőket az egyedül erre hivatott orvos 
felügyelete alá.

Rablógyilkosság
- négy márkáért

ki-

Berlin, április 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A berlini lóversenytér mellett teg
nap véres rablótámadás történt, amelynek 
áldozata néhány órával kórházba való be
szállítása után meghalt.

Mária Gross negyven éves leány a lóver
senytér mellett haladt el, hogy a közelben 
levő lakására térjen haza. Az elhagyott ló
versenytér mellett hirtelen egy férfi támadta 
meg,

zsebkésével többször mellbesaurta, 
majd a vérző, eszméletlen nő kezéből 
lépte a retiküljét. amelyben

mindössze 4 márka volt.
A kórházban a rendőri bizottság kihallgatta 
a leányt, aki néhány pillanatra visszanyerte 
eszméletét, és annyit tudott elmondani, hogy 
egy harminc év körüli munkáskülsejü em
ber támadta meg a lóversenytér mellett. Rö
viddel kihallgatása után

Mária Gross meghalt.
A rendőrség lázasan nyomoz a tettes kézre- 
keritésére. A rendőrigazgatóság

ezer márka jutalmat tűzött k| 
annak, aki a vakmerő rablótámadó nyo
mára vezeti a rendőrséget.

Feltűnést keltenek a Fényes M arc el cég ki
rakatai. Láthatók a „tavaszi újdonságai**,  me
lyek minőségben, Ízlésben, árban vezetnek . . . 
Aki itt szerzi be szükségleteit jó éa finom áru
hoz jut.

Két ii^ri társasutazás
__ 43 a 13 fí <*  (Preeldenta Wllaon)8 99 14 ® dceánJAró Innagfizteael

I. Junius 5-töI M-lg

Észak-Afrlkába „ Szicíliába
Trleatbfll Cattaro-Malta-Trl- 
polla— Tnnis — Palermo — Girrenti 

Stracnaa - Taorml na Korra — 
Brtonl—Trieate:

n. Ionian ,0.(01 Jollo. U-l,

TUrUk-H
GörU'orszAgba, Egyptom, 

Szíria «, Palesztinába
Tr’cBtböl Corfu—Athén—Stambu t—Smyrna 
—llhoitos — 1 >ama»oua — Baalbek—Tiberiaa — 
Jeruaalem—Holt tenger—Jordán—Tel Avtv— 
Calro—Olympla: 25 nap.

Egységes oastAly. Strand, éa napfttrdtík 
a fedélzeten

1. utazás telles ellátásul 500.— P-től
2. utazás teljes ellátással 788-— P-UJI

Eelvtlá osltás és prospektusok áljtalaaal
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Illetékes helyen is beszüntették 
a Coty-bojkottot 

arognisták a bojkott megszűnése mellett

Még élénk emlékezetben él, hogy másfél ár- 
vei ezelőtt • párisi Coty-cég alapitó főnöke po- 
litikai elfogultsága és gyűlölködése folytán ugy 
Magyarország, mint Németország és Amerika 
ellen súlyos nemzetgyalánó kifejezéseket hasz
nált és röpített világgá a francia sajtó utjta. 
E nemzetgyalázó kifejezések eredményezték art 
az elhatározást ugy Magyarországon, mint 
Amerikában és a németeknél, hogy a társada
lom és az addig a cikkeit árusító üzletek boj
kott alá helyezték a Coty gyártmányokat A po
litikai világban is nagy hullámokat vert ez az 
ügy és megelégedéssel szögezhetjük le ma már 
azt a tényt, hogy az a harc, amelyet Magyar
ország kezdett meg, nem várt sikert eredmé
nyezett. A harcból Coty a iegszégyenteljesebb 
kudarccal vonult vissza — kilépett az általa 
alapilott cégből. Ezekután az uj vezetőség szük
ségesnek tartotta újból felvenni az összekötte
tést a bojkott folytán megszűnt három nagy 
piacával és Magyarországon Mihály Ottó gyógy- 
szerésszel kezdette meg a tárgyalásokat a vezér
képviselet vállalására nézve. Elfogadták Mihály 
gyógyszerész e tekintetben felállított kívánsá
gait éa ennek első szüleménye volt az összes 
magyar lapokban megjelent közlés, hogy Coty 
teljesen kivált a cégből és ezt igazolták a leg
illetékesebb fórumok. Mégis akadtak nálunk 
egyes békétlenkedök, akik szerettek volna e már 
nyugvópontra jutott kérdésben újabb zavart 
idézni és épp ezért Gara Géza úrhoz, a Drogis
ták Ipartestületének elnökéhez fordultunk, aki 
a következőkben nyilatkozott;

„A Cotty-bojkott, amelyet Majthinyi Béla 
kereskedelmi tanácsos, az akkori elnök kezde
ményezett és vitt sikerre Magyarországon az 
lllatszerkereskedők Egvesülete és a sajtó támo
gatásával, uj stádiumba jutott. Ez a javíthatat
lan, gyűlölködő és izgága Coty Magyarországon 
kívül súlyosan megbántotta a német és amerikai 
hazafias önérzetet is. Amint a magyarországi 
bojkott hire. elterjedt a világon, a német és az 
amerikai sajtó nagy cikkekben mutatott rá a 
hazafias magyar közönség bojkott-sikereire és 
követendő példakép Állította a magyarokat az 
önérzetes amerikaiak és németek elé. Ennek 
lelt eredménye, hogy Cotynak ki kellett lépnie a 
Coty Incorporaled-ból, de Németországban is 
teljesen elfordult a társadalom gyártmányai 
fogyasztásától. Az idők folyamán a francia rész
vényesek élére állították a helyzetet Cotyval 
szemben, hogy vagy politikus, vagy illatszer, 
gyáros legyen, mert az ö személyében e kettő 
együtt nem lehet. Tudjuk, hogy Cotynak politi
kai téren nemcsak hogy messzemenő szándékai 
vannak, hanem kimondottan az elnökségre as
pirál és politikai ambícióit mindenekfőlé helyezte, 
inkább kilépett az általa alapított cégből, csak
hogy a politikában független és szabad keze 
legyen. Az bizonyos, hogy más országok bojkott
ját mi indítottuk el és az eredmény a legvér- 
mesebb reményeket is felülmúlta. Ez eredményt 
veszélyeztetnék a drogisták, ha továbbra is ra
gaszkodnának a bojkotthoz, mert igy elposvá- 
nyos‘‘anák és elveszne az a nagy erkölcsi ered
mény, amelyet most eredményre tudott Juttatni.

Felmerült az a kétely is egyesekben, bogy 
Coty csak látszólag lépett ki, de a részvények 
többsége most is az övé. Eltekintve attól, hogy 
egy részvénytársaságnál nehéz tudni, hogy a 
részvények kinek a birtokában vannak, a célnál, 
melynek érdekében a mozgalom megindult, sok
kal főbbet értünk el, mert ezt az eredményt, 
hogy Coty a saját maga alapította cégéből kilép
jen, még álmodni sem mertük volna. De akár*  
hogy is van, maga a tény, hogy az uj részvény
társaság az egész világon hirdeti, hogy ez a 
fékezhetetlen temperamentumu ember, aki még 
mindig a háborús eszmekörben él és gyűlölkö
dik, nem tagja többé a gyár részvényeseinek és 
ezt Cotynak tűrnie kell, minden bizonyságnál 
jobban beszél. Azok előtt, akiknek alkalma volt 
Cotyt személyesen megismerni és az ö makacs 
felfogását közvetlenül tapasztalhatni, azok 
előtt nem kétséges, hogy Coty inkább odadobta 
részvényeit azoknak, akik politikai működését 
korlátozni akarták.

A magyar drogistákra ennek a kérdésnek er
kölcsi oldala tartozik és erkölcsileg elértünk 
mindent, ami elérhető volt e tekintetben. Füg
getlenül azonban mindezektől, nem mi rajtunk, 
hanem akőzőnségen múlik a Coty-gyártmányok 
fogyasztása. Mi változatlanul azon az álláspon
ton vagyunk, hogy elsősorban magyar készít
ményt ajánlunk és adunk el és ezentúl nincs 
más kötelességünk, mint a közönség igényeit ki
elégíteni.

Mindezek dacára a legilletékesebb helyre for
dultunk útbaigazításért további magatartásunkat 
illetőleg, ahol ugyancsak az a vélemény alakult 
ki, hogy az adott helyzettel szemben rá kell 
mutatnunk az egy és félévi bojkott erkölcsi 
sikerére és arra, hogy ezalatt as idő alatt a Coty- 
gyárnak másfélmillió pengő kára volt A magyar 
drogisták a Coty-gyár uj képviselőjének, Mlhálg 
Ottó gyógyszerész urnák a drogisták szociális 
intézményei részére felajánlott részesedését az
zal fogadta el, hogy ez a drogista társadalom 
állásfoglalásától teljésen független, nehogy az a 
látszata legyen a dolognak, mintha az anyagi kér
désnek bármi szerepe lett volna elhatározásában. 
A magyar drogisták vesetői nem engedhetik meg, 
hogy az általuk elért siker a változott helyzeten 
elposványosodjon. Ha Cotynak e kivonulását 
elfogadta Németország és Amerika, ugy Magyar
ország nemcsak elfogadhatja, de büszke is lehet 
ez elégtételre. Ezt a véleményt a legilletékesebb 
helyen Is osztják, aminek kifejezést adtak azzal, 
hogy a magyar drogista társadalom felfogása e 
kérdésben külpolltkai szempontból is jelentős 
és nem szabad engedni, hogy ezt az eredményt 
bármi is megzavarja. Majthényl Béla kér. taná
csos e mozgalom megalapítója és r, magyar dro- 
gisla társadalom mindenkor egvik legnagyobb 
sikereként könyvelheti el a másféléves Coty-boj- 
kott eredményét/*
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További derült, 
meleg idő várható 
Lényeges javulás aziclöjárrísban

Az időjárásban a hétfői nappal lényeges 
változás állott be. Mint érdeklődésünkre a 
Meteorológiai Intézet velünk közölte, 

az elmúlt héten uralkodó állandó eső
rés, hűvös Időjárás, fagyveszedelem, 

megszűntnek tekinthető.
A hétfői napon a hőmérséklet hazánkban 
általánosságban tiz C. fokkal emelkedett, a 
hétfőre virradó éjjel sem volt már oly hű
vös, mint az előző napokon és csak Sopron
ban ért el a talaj mentén 0 fokot a hőmérő.

Husvét vasárnapján s hétfőn is az ország
ban szép idő uralkodott, csupán Budapes
ten, Debrecenben s a Hegyalján volt vasár
nap délután kisebb esőzés és helyi zivatar. 
Minden valószínűség szerint

kedden ugyanolyan lesz az Időjárás, 
mint hétfőn, legfeljebb Itt-ott fog elő

fordulni jelentéktelen helyi zivatar.
A felmelegedés minden bizonnyal egész hé
ten át tartani fog, legfeljebb a hét közepén 
lesz kisebb lehűlés, ha a nyugat felöl jövő 
újabb hideg légáramlás nem kerüli el Ma
gyarországot. Csaknem biztosra vehető, 
hogy a múlt heti szokatlan hűvös, esős idő
járás megismétlődni nem fog.

A Meteorológiai Intézet egyébként hétfőn 
délben az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé:

— További hőemelkedés, általában derült 
Idő várható, délután helyeukint elszigetelt 
zivatarokkal.

H. G. Wells

A háromkötetes hatalmas mü tiz részre oszlik. 
A tiz rész tartalma a következő: I. Az emberi 
test gépezete és működése. II. Az állat- és 
növéngvilág csodái. III. Földünk kalandos tör
ténete az őskortól napjainkig. IV. Az élő
lények keletkezése és fejlődése. V. Az 
öröklődés törvényei. VI. A mai élet 
képe a sarkvidéktől a trópusokig. 
VII. Egészség és betegség. 
Vili. A lélek, az ösztön, a 
tudat, az álom, a halál és 
a túlvilág misztériumai.
IX. Pillantás a jövőbe.
X. Mit Ígér a tudo
mány a követ
kező évtize
dek em
beré-

AZ ELET CSODÁI

Ó8

HUXLEY
Hagy biológiája

— Egy tizenhat esztendős leány hőstette. 
Sopronból jelentik: Husvét vasárnap dél
után bravúros életmentésnek voltak szem
tanúi az Ikva partján sétálók. A parton ját
szadozó gyermekek közül egy három esz
tendős kisleányka belezuhant a folyóba. 
Társai segélykiáltásaira legelőször egy sop
roni postaaltiszt tizenhat esztendős leánya, 
Salamon Teréz lett figyelmes, aki gondol
kozás nélkül vetette magát a habokba, hogy 
a fuldokló kisgyermeket kimentse. Ugrás 
közben maga is megsebesült, fejét bele
ütötte egy kiálló köbe, de azért nagy nehe
zen partra vitte az áléit gyereket. Az össze
gyűlt tömeg zajosan megéljenezte a bátor 
életmentő leányt, akit a mentők szállítottak

Három hatalmas kötet — 1000 oldal — 1000 egyszínű és színes kép

Fordította: Dr. LAMBRECHT KÁLMÁN egyet, magántanár

lakására.
— Elegánsan öltözött férfi holttestét fogták 

U a Dunából. A dunavccsei csendőrség értesí
tette a budapesti főkapitányságot, hogy husvét 
hétfőjén a Dunából egy 28 éves körüli elegán
san öltözött ismeretlen férfi holttestét fogták ki 
a Dunából. Az ismeretlen életunt vadonatúj 
drapp börheri-kabátban, elegáns sötét zakó
ruhájában, fél lakkcipőben vetette magát a 
Dunába. Semmiféle Írást, vagy igazolványt 
nem találtak nála, amiből kilétére következ
tetni lehetne. A rendőrség megindította a nyo- 
mozást a rejtélyes öngyilkosság tisztázására.

iMguira uer siiDSrcit,
részletre Is.

„DIADAL**  köze^e^'^rjegyzók'ingyén.

— Megegyezés a Cook-menctjegylroda le
telepedése ügyében. Amint értesülünk a 
a Cook letelepedése ügyében, most már rö
videsen meg lesz a megegyezés. A Cook el
fogadta a kormány által tett kikötések nagy 
részét és most már csupán az IBUSz jöve
delemcsökkenése esetén fizetendő kártérítés 
körül vannak differenciák. Megbízható hely
ről kapott információink szerint ezek a 
differenciák is most már eliminálhatók 
lesznek s igy a Cook-cég rövidesen megkezd
heti működését a magyar idegenforgalom 
emelésére.

— Tízéves rablóbanda vezér. Nagykani
zsáról jelentik: Ötvöskónyi községben hó
napok óta rendszeresen fosztogatják a köz 
ségbéli gazdák pincéit, anélkül, hogy a 
megindult csendörl nyomozás eredménnyel 
járt volna. Husvét vasárnapján végre el
csíptek a pincéket fosztogató tolvajokat. A 
furfangos betörők valamennyien kiskorú 
földműves gyerekek, akik bevallották, hogy 
egy tízesztendős társuk vezetése alatt .már 
huzamosabb idő óta fosztogatják a pincé
ket. A csendőrség a gyermekrablóbanda or
gazdáit és felbujtóit nyomozza.

— Halálos szerencsétlenség n ország
úton. Halatonfüredről jelent’ Kiss Jáno? 
harmincéves fuvaros Várpalotáról Tlalaton- 
fflredre igyekezett kétlovas kocsiján, fíala- 
tonfüred közelében a lovak egv autótól 
megijedve megbokrosodtak és elragadták a 
szekeret. A bakon ülő fuvaros lezuhant s oly 
szerencsétlenül ütötte fejét az ut szélén álló 
kiVm '-kő’.ie, hogy kopnnynnlapi l< • As‘ 
szenvedett és néhány nerc r ne-halt.

Az élet útja, keletkezése, fejlődése, a gondolat és érzés működése, az emberek, növények és állatok 
világa, az egészséges élet, a születés, szerelem és álom problémája . . . mindmegannyi titok. Az élet 

nagy és csodálatos kalandja ez, amire tel kell vérteznie magát minden embernek.

A világ legnépszerűbb Írója és a zseniális tudós hozzáférhetővé tették a nagyközönség számára az élet 
titkainak megismerését, az őskortól a legújabb felfedezésekig. Gyakorlati haszna mérhetetlen.

ElöSizewsi fomivás hármas HQüvezmőiwel
Aki 1930 május 1O-lg előfizet

E
E
E

A művet egész vászonkötésban P 72— bolti ár heluett P 56.-— elfitlzatósl áron kapja. 

Ezt az összeget hétpengős havi részletekben törleszthet^

Teljesen ingyen kap 8 regényt egész vászonköfésben.
Ezeket szabadon választhatja a lenti 20 Wells regény közül.

Előfizethet minden könyvesboltban.

Biztosítsa magának 
a hármas 
előfizetési

KBdvozmfinvt1

Egyszerű számítás:
Bolti ár............................ P 72.—
8 kötet Wells-regény ára P 28.80

P 100.80
Előfizetési ár . .. - „ , P M.—

Az előfizetés 
haszna .. P 44.80

---------------------------------Vágj, k| ég küldje be------------------------------------------------------------------- ------ ---

MEGRENDELŐ- fcS AJÁNDÉK SZELVÉNY. •. >
T. Pantheon Irodalmi Intézet Rt.

Budapest V., Vtlmoi nUUzAr-nt M

Ezennel előfizetek H. G. Wells—Huxley 3 kötetes nagy biológiájára (Az Élet csodái) éa 
Igényt tartok a hármas előfizetési kedvezményre:

I. ötvenhat pengő kedvezményes árat fizetek. II. 1930 májustól kezdődő hétpengős 
havi részletben törlesztők. III. Az alant felsorolt Wells-regényekböl az általam aláhúzott 
nyolo kötetet vAszonkötésben, teljesen ingyen kapom.

Tudomásul veszem, hogy a mű ez év karácsonyra kerül szállításra, mig az ajándék
regényeket junlus, julius, augusztus, szeptember hónapokban — esedékes részleteim beér
kezése után — küldik.

A havi részleteket: postatakarékpénztár! számlájukra utalom (befizetési lapokat ké
rek, — Budapesten pénzheszedőjüknek fizetem — postai megbízással kérem beszedni, 
melynek 20 fillér költségét vállalom.

Az ajándékköteteket portó- és költségmentesen küldjék — Irodájukban személyesen 
veszem At. (Nem kívánt módozatok törlendők.)

Kelt____________________________________

Név éS foglalkozást -------- ,

Pontos cím: ,

AMndákl.Btefgk.
7. Mr. Vnll*  Irtm-lrtsn. 8. Am'ksr »«r CstUJtUs < min. O. rgselrtrc . . 10. Éle*  és hn.'nnd.
11 12. Tono Hungay. 13. Mr. Hr UIng. 11. Csoifálutos tOrlónets-k. 10. Az ólon-. Ifi. Bralbv, 
17. Mr. Lewisham ée a szerelem. 18? A tengeri tUndér. 18 -10. A szenvedélyes barAtofc.
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— Amíg vároNutya lettem. Ez a címe 
György Endre kollégánk, az „Újság**  fővá
rosi rovatvezetője könyvének, amely a na
pokban jeleni meg. Budapest székesfőváros 
vez< tőim k, tisztviselőinek és törvényható- 
sá;'i tagjainak önéletrajzát gyűjtötte könyv
be G'görgj/ Ernő, olyan ötletesen, nívósán 
és tökéletesen, hogv komoly dicséretet és 
éli ni< rést érdeme) érte. Mindegyik életrajz 
mi ll< It ott la'áljiik az Írójának fotográfiá
ját is. Aki György Endre könyvét elolvassa, 
megismerkedik a főváros valamennyi fé
nyezőjével. aki ezt a várost vezeti, kormá
nyozza, irányítja. A könyvnek várospoliti
kai szempontból is megvan a maga érdekes
sége, amelyről nein szabad megfeledkez
nünk: a halálra Ítélt és pusztulásul oda
dobott autonómia utolsó Budapestjét, mu
tatja be a kötet. Egy olyan autonómiajét. 
amely már csak a régi önkormányzat egvre 
halványuló árnyéka volt ugyan, de még min- , 
dig — megtépctlcn és megcsonkitottan is 
az autonóm Budapestet jelentette, ahhoz 
a Budapesthez viszonyítva, amelyet az uj 
fővárosi törvény szankciói hívnak majd 
életre. György Endre könyve — amely az 
önéletrajzokon kívül számos értékes statisz
tikai adatot tartalmaz — diszes, elegáns ki
állításban jelent meg és ugy várospolitikai 
körökben, mint a közönség széles rétegei
ben is nagy népszerűséggel találkozott.

mcglt rinr. < nyitásét, termésfokozását, kártevők 
irtását, fák betegségeit ápolását biztos sikerrel 
váltnlja: „Volt erdélyi földbirtokos** jól bevált 
t' rmésvédő módszerével. Megkeresések levélben 
lh-rni<zey, Vitt., Jó/sef ucca 31. sz., földszint 5.

— TUzhalúlra ítélte magát egy eltűnt 
gazda. Tragikus öngyilkosságot követett el 
husvétvasárnapján Bálványos községben 
Molnár Péter 52 éves gazda. Az özvegy, 
gyermektelen gazdálkodó, akinek az utóbbi 
időben igen sok gondja volt és sokat is pa
naszkodott, hogy nem tudja terményeit ér
tékesíteni, elhatározta, hogy eldobja magá
tól az életet. Ejfél után két óra tájban Bál
ványos község lakói arra ébredtek fel, hogy 
Molnár Péter háza lángokban áll. Kivonult 
az egész falu a tűzvész megfékezésére, de 
Molnár Péter házát nem sikerült megmen
teni a pusztulástól. Hajnaltájban a ház tel
jesen a lángok martalékául esett. Amikor 
végre nagynehezen a tűz már elaludt, a 
csendőrök átkutatták a házat, hogy meg
állapítsák, mi történt Molnár Péterrel. IIosz- 
s:ns keresés titán a ház padlásán találták 
meg a bál vány ősi gazda csontig égett holt
testét. A csendőri nyomozás megállapította, 
hogy Molnár Péter éjfél után egész házát 
körülrakta rőzsével, a rőzsekötegeket leön
tötte petróleummal, felgyújtotta és azután 
felsietett a padlásra, hogy ott haljon tűz- 
halált. A tragikus eset az egész környéken 
nagy feltűnést és megdöbbenést keltett.

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

szobáiban.

— A kérdés és felelet — játék. Az a fiatal 
amerikai mérnök, aki néhány évvel ezelőtt 
megcsinálta az első keresztrejtvényt, állítólag 
több százezer dollárt keresett ezzel a talál
mánnyal. Beietalált n kor szükségletébe. Szellemi 
játékot produkált, amely közvetve az emberek 
tudásvágyába kapcsolódik bele. Követték a né
met „Értig mich más" könyvek, melyek az ál
talános műveltség körébe tartozó kérdéseket 
adnak fel és a könyv végén a válaszokat is fel
sorolják. Ugyanilyen szórakoztató, de sokkal 
komolyabb és hasznosabb az az izgalmasan ér
dekes természettudományi mű, amellyel H. G. 
Wells ajándékozta meg a világot, tudós barát
jával, Julián Huxlcy professzorral karöltve. A 
nagy mű — Az élet csodái — a gyakorlati kér
dések ezreiben ad felvilágosítást. Érdekes ki
ragadni néhány témát ebből az ezeroldalas 
munkából. Ilijén kérdéseket találunk benne : 
Rokona volt-e a majom az ősembernek? Ho
gyan fejlődtek ki az élőlények billiói? Hogy 
van az, hogy az egymásból élő, egymást faló 
élőlények nem pusztítják ki egymást? Vannak-e 
még ismeretlen szigeteken felfedezetlen állat
fajok? Mi a szerelem lényege? Tilos-e unoka
testvéreknek összeházasodni? Van-e valami alap 
arra, hogy előre meghatározzuk születendő 
gyermekünk nemét? Kékszeinü, szőke embe
reknek lehel-e fekete lipusu utódjuk? Milyen 
a férfiak és a nők számaránya a különböző 
országokban? Van-c értelme a megfialalilási 
operációnak? Mi az álom? És végül a legna
gyobb kérdés — mit tudunk a halálról és arról, 
ami utána következhelik? Erre az utolsó kér
désre Wells nem tud feleletet adni, de elfogu
latlan kritikát mond a spiritiszta tünemények
ről és ismerteti azokat a vakmerő célkitűzésű 
kutatásokat, amelyek az élet határainak kito
lásával foglalkoznak.

Husvét hétfőién csendőrök hoztak 
vissza a Balaton mellel három
„Afríkakutafó"

Husvét hétfőjén reggel kakastollas 
csendőrök

három megszeppent pesti kisdiákot 
azilliiottak le a Déllvaaut pályaudvarán 

a székesfehérvári vonalról. A három kisdiá
kot a Halálon környékén tartóztatták fel, 
amint nagv buzgón kutyagoltak az ország
úton hatalmas hátizsákokat cipelve. A 
csendőröknek feltűnt a három kisdiák, an- 

j nál is inkább, mert most, hogy a bizonvit- 
ványosztás és a tanév erősen közeledik,

fcltilnően szaporodik azoknak a diá
koknak a száma, akik a rossz bizonyít
vány és az azzal kapcsolatos drasztiku
sabb atyai intelmektől való félelmükben 

szerencsét próbálni indulnak és — világgá 
mennek Persze kivétel nélkül megfenekle- 
nek valamelyik pestkörnyéki faluban és el
tűnésük után egy-két nappal az aggódó szü
lők viszontláthatják őket.

A húsvéti három szökevény is igy járt. A 
csendőrök Németh Péter dr. tanácselnök, a 
fiatalkornak bíróságának elnöke elé állítot
ták őket Husvét hétfőjének délelőttjén. A 
három szökevény kisdiák szepegve vallotta 
he a biró előtt, hogy a rossz bizonyítványtól 
féltek, — azért akarlak megszökni. Egyikük

— Hadirokkantak zászlója. Örményt Kiss 
Mihályné iparművészeti remekbe készült zász
lót ajándékozott a HONSz. józsefvárosi cso
portjának. Budapesten ez az első hadirokkant 
zászló, melyet Wigh János Vili, kerületi elöl
járó, Blieszncr Ágoston prépost-plébános, Ispa- 
nouits Sándor polgáriskolai igazgató, továbbá 
Göndör Sándor dr. és Halász László dr. cso
portelnökök vezetése mellett pünkösd vasár
napján fognak diszes ünnepség keretében fel
szentelni. __________________

HELTÜRÉSES 
íagyiiMól mcgl inaott 
lábalt azonnal r«o4- 
behozza agy

Szent RíStis 
lábsésf&rdő

áztatja lábalt vagy 
lö percig. Eveit iilö 
múlva a lábai való- 
Jiggal újjászületnek.

topható cyégysxwtóraMma *• drcgűrtó bán. -Főraktár

tZEBT nmtus eVtlCYSZfcZiíAB. RSMcrl-ul 78
— Lindbergh repülőrekordja. Neiuyork- 

ból jelentik: Lindbergh ezredes felesége kí
séretében husvétvasárnapján repülőgépével 
a kaliforniai Glendaleból Rooseveltfieldbe 
repült, miközben útját Wichitában megsza
kította. Lindbergh repülőül jót 14 óra 22 perc 
50 másodperc alatt tette meg, mig Haivkes 
az elmúlt év júniusában ugyanezt a távot 17 
óra 38 perc 5 fimásodperc alatt repülte át. 
Lindbergh állag 3000 méter magasságban 
repült és utjának célja az volt, hogy tanul
mányozza a nagy átlagos magasságokban 
való repülés lehetőségét.

— Egy amerikai család szörnyű tüz- 
kalaszlrófája. Neivyorkból jelentik: Brook- 
lyn városrész egy bérkaszárnyájában tűz 
ütött ki, amelynek egy családapa négy gyer
mekével esett áldozatul. Felesége és egy fia 
a második emeleti lakás egyik ablakából 
mentöponyvára ugrottak, de mind a ketten 
már előzőleg sulyos égési sebeket szenved
lek.

— Jogerős a veszprémi polgármosterválasztás. 
Veszprémből jelentik: December 23-án válasz
totta meg Veszprém uj polgármesterét Berky 
Miklós volt föispáni titkár személyében. A vá
lasztás ellen a város volt polgármestere: Kom- 
jádi László előbb a vármegyéhez, majd a köz
igazgatási bírósághoz fellebbezést jelentett be. 
A közigazgatási bíróság most tárgyalta Kom- 
jádi petícióját s a fellebbezést elutasítva jog
erőre emelte Berky Miklós megválasztását. I

A tökéletes magyar lexikon
tudományos cikkek foglalkoznak 

magyar pedagógiai problémával: 
latinul és görögül a diákok, nvagy

Hetek óta 
a legújabb 
tanuljanak-c 
ehelyett inkább a modern élő nyelveket sajátít- 
sák-e el? Kiváló magyar pedagógusok, saját 
kezdeményezésükre kutatni kezdték annak gya
korlati előnyeit, hogy a régi tanítási rendszer 
és nz uj pedagógiai elvek közül melyik az élet
revalóbb? Elsőrangu tudósok állapították meg. 
hogy a diákok kikerülvén az életbe, csak ak
kor tudnak boldogulni, ha a tudás széles isme
rettárával megerősödve munkálkodnak. Szám
talan esetben kiderült, hogy a latinnal és gö
röggel agyonnvomoritolt diákok rengeteg olyan 
dolgot nem tudnak, amire pedig már a gyakor
lati életben első pillanattól kezdve szükségük 
van. Ezek az érettségizett, vagy egyetemet vég
zett fiatalemberek utólag kénytelenek pótolni 
mindazt, amit nem nyújtott számukra az is
kola. A legjobb ismeretterjesztő segédeszköz

pesti kisdiákot
feltörte otthon a szekrényt, kivett onnan 
száz pengőt — ez volt a tőke, amivel 

elindultak.
A másik diák apjának egy régi rozsdás 
vadászfegyverét cipelte magával. Ezzel út
közben - vadászni akarlak. Útjuk végcélja 
természetesen minden kisdiák fantáziájá
nak csillogó országa: Afrika volt, ahova ugy 
szándékoztak eljutni, hogy a haláron min
denütt átszöknek útlevél hiányában, az 
óceán járó hajón pedig a szén közé bújnak 
és csak már mikor kinn járnak a nyílt ten
geren, akkor jönnek elő.

Drámai jelenetek közben találkoztak 
össze azután szüleikkel, az Afrika helyett 
csak a Balatonig jutó kisdiákok. Az anyák 
természetesen rögtön megbocsátottak a gye
rekeknek. még az is, akinek fia a száz pen
gőt ellopta. Németh Péter dr. tanácselnök 
erélyesen a lelkűkre beszélt és a kisgazdák
— valamennyien tizenegy esztendősek s 
s ugyanannak a polgári iskolának tanulói
— nagy esküdözések közepette

megígérték, hogy tanulni fognak.
Ezzel a derűs aktussal ért végett a három 
kis magyar Afrikakutató kalandos utazása.

— Windischgraetz Lajos herceg és a pacsai 
mandátum. A Hétfői Napló legutóbbi számában 
megírtuk, hogy Windischgraetz Lajos herceg 
rövidesen belekapcsolódik a politikai éleibe és 
hir szerint a Bartos János lemondásával meg
üresedő pacsai kerületben fog fellépni. Win- 
dischgraetz Lajos herceg ezen híradásunkra 
egyes lapokban nyilatkozatot lett közzé, amely
ben azt állítja, hogy nem is volt Budapesten és 
igy híradásunk nem felel meg a valóságnak. 
Ezzel szemben megállapítjuk, hogy a herceg 
igenis itt Budapesten tartózkodott. Sárospata
kon nem volt, de ugylátszik az a bírósági tár
gyalás, amely múlt hét keddjén ellene, mint al
peres ellen tartatott meg, késztette őt arra, 
hogy budapesti tartózkodását eltikolja. Ami 
azuán azt a kérdést illeti, hogy vájjon fellép-e 
a pacsai kerületben vagy nem, mi ezt a hirt 
megbízható forrásból kaptuk és figyelmébe 
ajánljuk a hercegnek, hogv mi magunk hatá
rozzuk meg, hogy információnkat honnan sze
rezzük be és annak hitelességét is magunk ál
lapítjuk meg. Annak tagadását pedig, amit meg 
sem irtunk, enyhén szólva furcsának kell tar
tanunk.

— A Ganz-gyár nem zárja ki a munkásait. 
Hétfőn az esti órákban nz a hir terjedt el, 
hogy a Ganz-Danubius-gyár kizárja munká
sait s kedden reggel már be sem bocsátják a 
gyár épületébe a munkásokat. Ezzel a hírrel 
kapcsolatban kérdést intéztünk Kiéin Gyulá
hoz, a Ganz-Danubius Rt. elnökéhez, aki 
előttünk kijelentette, hogy a hir nem felel 
meg a valóságnak, a gyár vezetősége a mun
kások kizárására semmiféle intézkedést nem 
lett.

KÖZPONTI TIEJCSARNOK
T F IF FI */*° ,iteresI LUl LL zárt palackokban

kg.-mos
csomagokbanaszifiutűrő

— MacDonald és Briand j lenlétében Ír
ják alá a tengeri leszerelési konferencia ok
mányát. A londoni leszerelési konferencia 
egyességi okmányának aláírása ma történik 
meg. Ennél az aktusnál jelen lesz MacDonald 
miniszterelnök is, aki húsvéti vakációját sza
kította meg s Londonba utazott. A francia 
miniszterek közül pedig Briand külügymi- 
niszter és Dumesnil tengerészeti miniszter 
utaztak Londonba. Tardieu miniszterelnök
nek MacDonald-hoz intézett levelét maguk
kal vitték, amelyben Tardieu sajnálkozását, 
fejezi ki, hogy belpolitikai okoból nem utaz
hat Londonba.

pedig nem más, mint egy modern, friss és jó 
lexikon. A legújabb kulturproblémákkal kap
csolatosán sokat beszélnek most arról, hogy 
nálunk Magyarországon tulajdonképpen hiány
zik a teljes és tökéletes magyar lexikon. Most 
kerüli nyilvánosságra, hogy hosszú előkészítő 
munka után a Gutenberg könyvkiadóvállalat a 
legjelesebb magyar tudósok, i’rók közreműkö
désével rövidesen kiadja a legújabb nagy ma
gyar lexikont, ismert kedvezményes feltételei 
mellett

jó

Világszenzáció!

táncoló elefántok
május 1-töl a

Royal Orfeumban

— Molnár Ferenc Budapesten. Molnár 
Ferenc vasárnap Budapestre érkezett. A kw 
tűnő iró több héten át marad idehaza.

— Két rendőrtiszt kitüntetése. A kor« 
mányzó megengedte, hogy vitéz dr? Szent*  
irmai/ Endre rendőrkapitánynak legfelsőbb 
elismerése tudtul adassák. A belügyminisz
ter pedig leiratban fejezte ki elismerését 
dr. Füley-Szántó László rendőri segédfogal
mazónak. Szenti r ma,y kapitány a belügyi 
minisztérium rádióállomásának a parancs
noka, Füley-Szántó segéd foga Imazó pedig a 
helyettese. A két kiváló rendőrtisztvisc'lő a 
rádióállomás megszervezése körül szerzett 
érdemeiért részesült a kitüntetésben, amely 
osztatlan örömet keltett az egész rendőri tes
tületben.

— €x“cll Soréi sulyos autóbalesete. Páris*  
bili jelentik: Cecil Soréi, a jeles színész
nőt sulyos autóbaleset érte. Néhány barát
jával autókiránduláson volt, a gépkocsi 
hirtelen farolni kezdett, majd felborult és 
valamennyi utasa kiesett a kocsiból. A mű
vésznő oly szerencsétlenül zuhant ki a ko
csiból, hogy vállcsonttőrést szenvedett, mig 
a többi utasnak semmi baja sem történt.

— Felakasztotta magát a telefonpóznára. 
Vasárnap este 11 órakor a Kerepesi-ut és a 
Kántomé-utca sarkán egy férfi a lelefonpóz- 
nára öngyilkossági szándékból felakasztotta 
magát. Már fuldokleni kezdett, amikor hörgé- 
sére figyelmessé lett a közelben posztoló ren
dőr, aki odasietett hozzá és levágta a kötélről. 
Az életunt embert a mentők bevitték a Rókus- 
kórházba, ahol megállapították, hogy Vízi 
Ignácnak hívják, 47 éves sofTőr, aki a Kán- 
lorné-ulca 43. számú házban lakik, és aki 
anyagi gondok miatt akart megválni az élet
től. — A Csokonai-ulcai Hollandia szállodában 
Hrobák Paula, 19 éves szobaleány szerelmi bá
natában öngyilkossági kisérletet követett ek 
Nagymennyiségű szublimáltál megmérgezte ma
gát s amikor ráakadtak, már teljesen eszmé
letlen állapotban volt. A mentők őt is a Rókus*  
kórházba szállították.

Három méter
MO em. széles féri.'Ültönv szövet, 
kitűnő minőségben, sötétkék, fe- 
keto Cs tfyttnytfrUszen dlvntszlnek*  
ben, hozzávalóval együtt ... .... P 2F
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— Felakasztotta magát egy 14 éves kislány. 
Orosházáról jelentik: Nagy János orosházi 
gazdálkodó husvét reggelén kihajtatott a tanyá
jára, de a házba sehogysem tudott bemenni, 
mert az belülről be volt zárva. A gazda csak 
a tetőt megbontva tudott házába jutni, ahol 
legnagyobb meglepetésére a mestergerendán 
függve holtan találta 14 éves neveltlányát: 
Hajdú Etelt. A szerencsétlen kislány hajnalban 
szökött ki a tanyára és akasztotta fel magát 
az üresen álló házban. A csendöri nyomozás 
szerint tettének oka: szerelmi bánat.

— Dr. Diósy Béla temetése. A részvét nagy 
megnyilatkozása melleit temették el hétfőn 
délben a rákoskeresztúri izr. temetőben dr. 
Diósy Bélát, az ismert operai kritikust. A sír
nál dr. Fischer Gyula főrabbi gyászbeszéde 
után a Pesti Hírlap szerkesztősége nevében, 
melynek az elhunyt tagja volt, Sülé Antal 
szerkesztő mondott búcsúbeszédet. Meszlényi 
Róbert miniszteri tanácsos a Zeneművészeti 
Főiskola, dr. Gerő Ödön pedig az újságírói in
tézmények nevében mondott gyászbeszédet. 
Dr. Péterfy István a zenekritikusok szindiká
tusa nevében búcsúztatta az elhunytat, akinek 
sírjára a Magyar Újságírók Egyesülete hatal
mas gyászkoszorut helyezett el.

— Az utcán hasbalőtte magát egy bádogos
segéd. Hétfőn délután nagy riadalmat keltett a 
Semmehveis-utcában egy 25 év körüli kopott 
öltözetű fiatalember öngyilkossága. A fiatal
ember forgópisztolyával kétszer hasbalőtte ma
gát. Zsebében talált írásokból megállapították, 
hogy Klóin Béla 25 éves bádogossegéddcl azo
nos. A mentők szméletlen állapotban a Rókus- 
kőrházba szállították, ahol megállapították, 
hogy mind a két golyó átfúrta a gyomorfalat 
s állapota életveszélyes.

Szőrme*  éa szőnyeg*  ___ _ _ jr •
legyünkre bankunk még aznap ■■■ “ O V U 8 1 
pénzkölcsönt folyósít 

önköltséggel lm P utón havi P*  1.30 
1RF.ITFELD sztlcs, Váci-utca 14 szám. Ant 887-27.

d. e. 8—11-ig. d. u. 2— %5-lg

óriási tömegek keresték fel a Fleischmann 
ur vezetése alatt álló Comercia r. t. áruházát. 
Ezen fényes eredmény arra késztette az áruház 
vezetőjét, hogy ezen rendkívüli olcsó árbani 
kiárusítást c hétre prolongálja. — A nagy tor
lódás elkerülése végeit kérjük az áruházat a 
délelőtti órákban látogatni.

Világszenzáció!

minden gyógyszertárban kapható.
Irodalmat orrotoknak A* gyóryozcréRr.eknck készaéggel kflld a YwzérképviselM: VHsnmib R.«T., V., Honvéd-u 38.

A Dr. Geraon-fóle

tuberculosis MINERALOGENffvóffvoy.ero a ■ T w 13
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Petschauer Attila autóbalesete 
miatt kártérítésért beperelte 

a Gázmüveket

I MILLIÓK KFIIVENCF

A Gázművek emberei nem jelölték meg lámpával 
a gödröt, ahol a vivóbajnok autója Tölborult

Mindenütt nagy feltűnést keltett és ijedel
met okozott az a baleset, amely Petschauer 
Attilát, a kitűnő vivóbajnokot érte. Pet
schauer autótaxin haladt végig a Király
utcán, mikor az autója egy gödörbe rohant, 
felborult és a vivóbajnok csak lélekjelenlé
tének köszönheti, hogy az utolsó pillanat
ban sikerült kiugrania a felborulófélben 
levő autóból és könnyebb sérülések órán 
úszta meg a könnyen végzetessé válható 
kalandot.

Petschauer Attila most kártérítési pert 
indított a Gázművek ellen

a baleset miatt, amit a Gázmüvek emberei
nek a vigyázatlansága idézett elő. A Gázmü
vek emberei ugyanis a Király-utca 73. szá
mú ház előtt felbontották az úttestet, hogy 
az ott elhúzódó gázcsöveket kijavítsák. Közel 
egy méter széles és ugyanilyen mély gödröt 
ástak és este, mikor a munkát abbahagyták, 

nem jelölték meg lámpával a gödröt.
Aznap esett az eső, a víz szinültig megtöl

tötte a mélyedést és igy történt, hogy a sof- 
főr azt nem vette észre és belehajtott. Pet
schauer Attila a balesetnél az arcán és or
rán megsebesült és állandó orvosi kezelés 
alatt áll. A kiváló vivóbajnok

az eset óta hallási zavarokkal küzd, 
ami szintén a baleset alatt előálló magas
fokú idegfeszültségnek a következménye. A 
sebészeti kezelésen kivül tehát még

idegorvosi kezelésre ts szüksége van.
Mindezeken felül pedig a kocsiból való ki
ugráskor kiszakadt a térdénél a nadrágja, 
az arc-sebéböl kifolyó vér pedig tönkretette 
a felöltőjét. Petschauer Attila ezért

az orvosi költségeket és tönkrement ru
hájának az árát a Gázmüvektől követeli

és ügyvédje: dr. Peller Imre és dr. Hajdú 
János utján kártérítési pert indított. A szem
tanuk közül többen is igazolják, hogy a gö
dör nem volt lámpással megjelölve és igy a 
kártérítési pör kimenetele nem kétséges.

olcsó ára, csinos formája, finom 
kidolgozása, tartós anyaga miatt a

TIapnató szürke, fehér és fekete 
színben, vörös gummlialppal, 
gnmmlkéregjfel.

BvermeKeKnek
22— !7-e«

pengő

taiWM liW FÉrüaHnaH
.’8- 34 m nagynAg 36-41-ee nagynAg 42- 46-on nngyeAg

3.45 4.— 4.55
pengd pengd c pengd

Milliók hordják és a.ki méri; nem ismeri, sürgősen 
próbálja meg. Egyformán kényelmes és egészséges 

házi-, kerti-, ulcai- és sportcipőnek.

Csak -védjeggyel a talpán valódil

— Elfogtak egy rabló cigánybandát. Nagy
kanizsáról jelentik: A kemendollári csendőrség 
ai ottani erdőben egy cigány rablóbandát fo
gott el. A rabló cigányok legutóbb kifosztották 
a sümegi, jánosházai is zalakoppányt Hangya 
szövetkezeteket, ahonnan ktsebb-nagyobb meny- 
ngiségü árut vittek el. A cigányoknál fegyvere
ket és betőrőszerszámokat találtak. A csendőr
ségnek az a gyanúja, hogy ezek a cigányok 
követték el az ntóbbi időkben azokat a soro
zatos betöréseket, amelyeknek tetteseit eddig 
hiába keresték. Az elfogott cigányokat letar
tóztatták.

— Eltemették a costcstil katasztrófa száz
tíz áldozatát. Bukarestből jelentik: A cos- 
testn nagy tüzkatasztrófának száztíz áldoza
tát ma temették ed negyven közössirban csa
ládi összetartozásuk szerint. A gyászszertar
tást az argesi püspök végezte. Több mint 
tízezer főnyi tömeg kisérte a katasztrófa 
áldozatait utolsó útjukra.

— A Magyarok Világkongresszusának tár
gyalásai. A múlt év nyarán, 1929 augusztus hó 
22-től 24-ig zajlottak le Budapesten, mint is
meretes, a Magyarok Világkongresszusának ta
nácskozásai. Erre a nagyjelentőségű konferen
ciára a világ minden részében élő magyarok 
elküldötték megbizottjaikat, hogy az anyaor
szág fővárosába összegyűlve, együttesen vitas
sák meg mindazokat a problémákat, amelyek 
a wűlröidön szétszórtan élő magyarokat érin
tik. A tárgyalások, amelyeken a művészi és 
gazdasági kérdésektől kezdve valamennyi szám- 
bajöhető probléma bő megvitatásra talált, 
msot könyvalakban is megjelentek. Krisztics 
Sándor dr. egyetemi tanár ügyes összeállítás
ban, szemléltető módon rendezte sajtó alá n 
kongresszus tárgyalásainak részleteit. A könyv 
igen nagyjelentőségű, mert abból mindazok a 
magyarok, akik nem jöhetek el, csak küldötteik 
utján képviseltették magukat, részletes tudo
mást szerezhetnek mindazokról a súlyos kér
désekről és döntésekről, amelyeket az őket 
Igen érdeklő ügyekben hoztak.

— Köröznek egy ügyvédet és egy műszaki 
kereskedőt. A budapesti törvényszék hétfőn két 
elfogatóparancsot adott ki. Az egyiket dr. Wég- 
inann Jenő szegedi születésű, 40 éves gyakorló
ügyvéd ellen, aki sikkasztást követett el, a 
másikat pedig Balassa Jenő 40 éves budapesti 
műszaki kereskedő ellen, aki az elfogatópa
rancs szerint a nürnbergi Viktória Werke, to
vábbá, Kaufmann Oszkár, Erdős Vilmos és 
Bosch Róbert kárára csalásokat és 46 rendbeli 
inagánokirathainisitás bűntettét követte el. A 
budapesti főkapitányság megtette az intézke
déseket az ismeretlen helyen tartózkodó ügy
véd és műszaki kerskedő felkutatására.

— Meggyilkolta gazdatársát. Nagykani
zsáról jelentik: A zalamcgyci Németfalu 
községben még április 8-án meggyilkolták és 
kirabolták Keresztes Ferenc gazdálkodót. A 
csendőrség heteken keresztül hiába kutatott 
a tettesek után, mig most váratlan fordu
lat következett be a nyomozásban. A csend
őrség letartóztatott egy falubeli gazdát, akit 
alaposan gyanúsítanak a gyilkosság elköve
tésével. A gazda állítólag bosszúból gyil
kolt és a betörést csak azért követte el, 
hogy félrevezese a nyomozó hatóságokat.

ötszázalékos kedvezmény a Hétfői Napló ol
vasói részére. A vagyonos osztálynak nem 
gond az öltözködés, a szerényebb vagyonú pol
gároknak pedig megkönnyítette az öltözködés 
nehézségeit az Olcsó Maradékvásár és Textil
raktár, csak az udvarban, Király-u. 32. szám, 
ir.?rt ezen 35 év óta fennálló cég divatos szín
tartó mosódelént, vngy kartont maradékokban 
méterenként 79 fillérért, továbbá 1 pár férfi
zoknit 39 fillérért és női harisnyát 49 fillérért 
árusít. Akik lapunkra hivatkoznak 5 százalék 
engedményt kapnak.

Dolly Jancsi — mama lett
Dolly Jancsi a világhírű milliárdos magyar táncosnő adoptált 

egy elhagyott szegény gyermeket
A legendás karriert befutott dollánniíllio- 

mos magyar tárcosnő-pár a Dolly Sisters-ek 
egyike Dolly Jancsi, néhány nappal ezelőtt 
Pestre érkezett. Nagy feltűnést keltett, ami
kor bevonult a számára fenntartott négy
szobás appartmánba. Jancsi meglátogatta a 
beteg nagymamát, körülnézett a pesti mon
dén helyeken • egyszerre a kővetkező ki
jelentéssel fordult meglepett környezetéhez:

— Gyereket akarok!...
A konsternáció csakhamar lecsillapodott. 

Kiderült ugyanis, hogy Jancsikában feléb
redt az örök nő anyasági ösztöne, szenvedé
lyesen vágyik egy kis gyermekre s e célból 
egy magyar gyermeket kíván adoptálni.

A probléma egyáltalában nem látszott 
megoldhatatlannak; hiszen hogyne akadna 
gyerek egy olyan anya számára, mint Dolly 
Jancsi, akinek készpénzvagyonát — nem 
számítva a longchampsi villát és a hat autót, 
amelyek közül kettő Rolis-Royce, valamint 
a mesés ékszereket — hozzáértők hozzá
vetőleg

5 millió dollárra becsülik.
A pesti bennfentesek egyenesen Neuge- 
bauer Vilmoshoz, a Gyermekvédő Liga 
igazgatójához vezették Dolly Jancsit. Az 
igazgató ur természetesen a legnagyobb szí
vélyességgel fogadta a jószándéku vendéget 
és körülkalauzolta a Ligának ugy a Trefort- 
utcában levő telepén, mint a rákospalotai 
otthonban.

Nagy válogatás kezdődött és Dolly Jancsi 
alig tudott betelni a sok bájos aprósággal, 
akik között persze tömérdek babát, huszárt 
és édességet osztott ki.

A választás végül egy ölesztendős 
csodaszép, barnahaju, kékszeniü csöpp

ségre, Török klárikára esett.
A kisleány rendkívül bájos, törékeny, fi
nom kis teremtés, hozzátartozója nincs, a 
Liga örökbefogadottja, Dolly Jancsi ujjong
va vitte magával a drága zsákmányt és mint 
egy kis hercegnőt felöltöztette.

Hazaérkezve a hotelbe, Jancsi első kér
dése ez volt:

Magya r gyártmány hirdesse a magyar nevet

Excellent

• 'arant'lt mosható 
műselyein fehérnemű

— Mit enne a Klári babai
— Hát. . . hát. . . egy kis lekváros ke*  

ny éreti — volt a sok csodától elkáprázott 
Klárika válasza. A menü persze nem csak 
lekváros kenyérből állott, hanem a pincé
rek a lelkendező Dolly Jancsi intézkedésére 
negyedórákig hordták a tortákat, édességen 
két és egyéb inyes falatokat.

így ment végbe a kis Tőrök Klári beny*  
bemenetele, akinek fényes jövője nem két*  
séges. Az örökbefogadás törvényes formali
tásai még Dolly Jancsi pesti tartózkodása 
folyamán megtörténnek.

Ha pénzre van 
szüksége
bndnpeati vagy bndnpe«t-k^rny#k1 htara, telekre ta 
Apitkesénre, ivorsnn előnyösen kaphatja 
hoasvnhb förtrs’fésre

SOLTI LAJOS
Tisza István (volt Fürdő-utca) 1O.

■nnii i i rn in i im r otii

— A török követ dinéje a kormányzó 
tiszteletére. Behidj M. török követ és fele*  
sége husvétvasámapján Horthy Miklós kor*  
mánvzó és felesége tiszteletére dinét adtak, 
amelyen a kővetkezők vettek részt: Bethlen 
Margit grófnő, dr. Walko Lajosné, a kül*  
ügyminiszter felesége, Hans von Schoen né
met követ, André Delmouzos görög követ, 
Garlos Bentinek gróf holland követ és a 
mngyar közélet számos előkelősége. A kor*  
mányzó kíséretével a késő éjszakai órákig a 
török követségen időzött.

— Irodalmi pályázat a nngj közönséghez. 
Érdekes kísérlettel jelentkezik a Dante 
könyvkiadó. A nemrég megjelent André 
Maurois: Byron élete c. munka olvasóihoz 
7 kérdést intéz a könyv tartalmával kap*  
csolatban. A körkérdések sablonjától élté*  
rően, komoly Irodalmi pályázattá avatja 
kezdeményezését azzal, hogy a 100 legér
tékesebb választ jutalomban részesíti. A pá*  
lyázat feltételei megtudhatók minden könyv*  
kereskedésben.

fatyoinadras
a tavaszi újdonság

(Tört.-védve)

A legtökéletesebb mGselyem 
női fehérnemű

Kapható minden jobb kötött- és szövöttAru üzletben 
Gyártja

Selyem- es Gyapjúi ruovír Rt.
Budapest

Csak Habselyem felíráson árut fogadjon el!
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NINCS KIFAC.ÁS!

Primadonnák versenyfutása 
a Wunderbar főszerepéért

£aúJS3EÁKFO«ÁS

Fejes Teri veszi át Bécsben Molnár Vera szerepét — Pesten 
három kombináció: Fejes Teri, Titkos Ilona és Palásthy Irén

a FŐVÁROSI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ tüneményes sikere
Blller Irén, Karácsonyi Ili, Daf.bukát Ilon?,

Kabos, Delly, Gózon, Ujváry

Fejes Teri, a Király Színház azubrett- 
primadonnája betegségére hivatkozva hir
telen megvált a Király Színháztól, de ere
deti tervétől eltérően nem Abbáziába utazott 
üdülni, hanem

Becsbe megv, ahol a „Wunderbnr*  
egyik női főszerepét veazl út — Mol

nár Verától.
Molnár Vera több mint százszor játszotta 

Hcrczcg Géza nagysikerű darabjának női 
főszerepét. A darab most Berlinben kerül 
színre Molnár Verával a főszerepben. Mol
nár Vera pótlására ismét magyar színész
nőt, Fejes Terit kérték fel, akinek a szere
pet átírják, kibővítik. Fejes Teri örömmel 
vállalkozott erre és máris tanulja a „Wun- 
derbar" főszerepét.

Ezzel kapcsolatosan kétségessé vált, hogy, 
Budapesten a Vígszínházban színre keni lő 
„Wunderbar'-t ki fogja játszani. Eddig

ugy volt, hogy Titkos Ilonával játszatják 
a fő női szerepet, azonban miután Fejes 
l’eri Bécsben is fogja játszani ezt a szere
pet, nagyon valószínű, hogy

a Vígszínház Is Fejes Terivel hozza ki 
a darabot,

ha már nem is ebben a szezónban, de a 
jövő szezon elején. A „Wunderbar“ fősze
repéért egyébként nagy kulisszamögötti há
ború folyik, mert a Titkos Ilona—Fejes 
Teri kombinációhoz egy harmadik is csat
lakozott Palásthy Irén személyében. A 
ruhabotrányával kapcsolatosan rendkívül 
elkeseredett színésznő pesti barátjai

Palúthy Irénnek szeretnék mintegy re- 
habiliiációképen juttatni ezt a szerepet 

és most már csak a Vígszínház elhatározá
sán múlik, hogy’ vájjon a húrom primadonna 
közül ki játssza az érdekes darab fősze
repét.

LIL DAGOVER:

Asszony, aki sohasem felejt
(Die Frau, die dich niemals vergisst)

A rendőrség kifogást emeli 
a 15,000 pengő jutalom című 
darab egyik jelenete ellen

Premier után
COPPERFIELD DÁVID. Az Uj Színház Di

ckens Coppcrlield Dávidját színpadon mutatta 
be Lestyán Sándor költőien szép, de mégis ri- 
porlszerü átdolgozásában. A regényes színjáték 
szerencsésen egyesíti magában a regény karak- 
tcrizálásának és a dráma expanziójának min
den jó tulajdonságát. Meg kell nézni ezt a szín
padi játékot, mert három őrtri-abszolút pihenőt 
biztosíthatunk magunknak az élet küzdelmei
ben. De meg kell nézni még ezt a darabot azért 
is, mert Dávid szerepében egy ragyogó tehet
ségű „kész**  színészt, a tizenhúroméves Lázár 
Gidát csodálhatjuk. Milyen tiszta, milyen üde, 
milyen ózondus levegőt hoz magúval a szín
padra ez a fiatal fiú?! A szereplők egytől egyig 
a legremekebb kabinetl'igurák. Előljár Orsolya 
Erzsi, a szív vérével rajzolt dajka portréja, Ba- 

’ zsay Lajos csodálatos Dick ura, Szabados Pi
roska, Végli Sári, Csillag Anna, Baróthy Jó
zsef, Harsányi Rezső, Gál Dezső egy-egy meg
elevenedett regényfigurúja, Hollós Ilona légie
sen finom leányalakja és Baló Elemér, aki sze
rencsésen vitte tovább a felnőtt Dávid alakját. 
Upor Tibor díszletei korhüek és dekorativek 
voltak.

15.000 PENGŐ JUTALOM. Zsolt Béla 
Magyar Színház-beli újdonsága nemcsak 
jól mulattat, hanem egyúttal komoly szatí
rát nyújt arról a kispolgári életről, amely
nek ugylátszik Zsolt a leghivatoltabb szín
padi költője is. A békés kispolgár eszeve
szett kalandokba bocsátkozik, de a véletlen 
könnyű játékszere lesz. A Magyar Szinház 
kitűnő előadásban hozta színre Zsolt bur
leszkjét, Mály Gerö, Simon Marcsa, Kö
kény Ilona, Szigeti, Dénes György, Justli 
Gyula, Turay Ida remek együttessé alakulva 
rendkívül sokat kacagtatták. Vaszary János

rendezése jól kihasználta a darab humoros 
helyzeteit.

EZÜSTPÁNCÉL. Vasárnap este mulatta 
be a Nemzeti Szinház Kamaraszínháza 
Huszár Péter színmüvét, amely bátor és 
szókimondó kritikát gyakorol a birtokos
osztály könnyelmű tagjairól, de e egy
úttal az uj generáció talpraesett és élelmes, 
dolgozni tudó alakjainak ragyogó remény
sugarait vetíti a nézőtérre. A jó konstruk
ciójú, eleven és fordulatos színmű avatott 
iró tollát dicséri. Az első előadás is minta
szerű volt. Tőkés Anna modern, de szerel
mi érzéseiben konzervatív leánvfigurája, 
Márkus Emma rezervált nagyasszonya, 
Csortos Gyula karakterisztikus iparmág
nása. Abonyi, Náday és Halmy Margit 
együttese nagy tapsot aratott.

KÉK ANGYAL. Véletlenül Berlinben jelen 
volt e sorok Írója a legutolsó és legfrissebb 
Jannings-filmnek, a Kék angyalnak felvételein. 
Minden felvételi nap premierszámba ment ilt, 
amelyet meghívott és Berlin előkelő művészi 
életéből toborzott vendégek előtt forgattak. Jan
nings játéka, amelyet a Kék angyal bukott ta
nárjának figurájában produkált, valóban tanu
lásra és csodálatra hívhatta Berlin összes mű
vészeit. Csodálatosan nagy ebben a szerepében 
Jannings. A tudós, a komoly, pontos profesz- 
szor hogy csúszik el egy kiöntött puderesdoboz 
sima anyagán és a lejtőn való esésében milyen 
heroikus küzdelmet folytat önmagával, hogy 
alacsonyodik 1c fékezhctetlen szerelmében és 
jót prédikált — ezt a skálát Janningsnál jobban 
talán a világ egyetlen színésze sem játszhatna 
meg. Partneréről, Mailee Ditrichröl, egy orosz 
érzéki szépségről is el lehet mondani, hogy egy 
csapásra a legnagyobbak közé érkezett. A Kék 
angyal hangosfilm pedig a legelismerésremél- 
tóbb produkciója az Ufának.

Szabad-e Kökény Ilonának a színpadon kombínéra vetkőzni
Szombaton este mutatta be a Magyar 

Színház Zsolt Béla 15.000 pengő jutalom 
című burleszkjét. A darabnak, amelyet vé
gig kacagott a közönség, van egy jelenete, 
amely úgy látszik, rendőri beavatkozásra 
szolgáltatott okot. A darabnak ez a jelenete 
egy garniszállóban játszódik le, ahol az 
egyik főszereplőnő, Kökény Ilona partneré
vel, Mály Gerövel együtt vetkőzni kezd. Kö
kény Ilona le is vetkőzik kombinéra, mig 
Mály Gerö ezt a kényes aktust figyelmen kí
vül hagyva, a szomszéd szobában lezajló 
eseményekre figyel. Állítólag

ezen a ponton lezajló párbeszéd és 
maga a vetkőzésl jelenet késztette In

tézkedésre a rendőrséget.

Az ügyeletes rendőrtiszt jegyzeteket ké
szített a darabról és jelentésében hivatkozott 
arra, hogy az erkölcsvédelmi rendelet alap
ján intézkedni kellene az inkriminált szö
veg. illetőleg a vetkőzési jelenet megváltoz
tatása iránt. A főkapitányság illetékes osz
tálya megtárgyalta az ügyet és ugy határo
zott, hogy a színházat a jelenet letompitá- 
sára kéri fel.

milyenek a

Londoni gszasáK?
megiáih@!|a csilfórmtm az

Omniá...
Egyhangú a kritika:

Ilyen még isera vetni

LONDON
LANOONNON

BECSI

Nagy idők na<zy regénye, 2 részben 12 fejezet
ben. Az amerikai FOX-filmgyár produkciójának 

vezetőfilmje.
Ezenkívül ugyancsak Magyarországon először

FOX HANGOS ALBUM! -
Clemenceau és Stresemann utolsó beszéde. ll 11® P I
FOX HANGOS HÍRADÓ ULUUl

Csókvitézek
Emlékszünk még a „Nagy szüret" és a „Ve- 

télytársak" című néma filmóriasokra, ame
lyeknek méltó folytatása a „Csókvitézek" cirnü 1 
hangosfilm. Akkor felejthetetlen mulatságot sze
reztek mindnyájunknak Fiagg és Quirt nevű 
amerikai katonák, akik most mint őrmesterek 
szerelmi vetélytársakként kalandozzák be a 
világot. A két bajtárs a lányok szivéért és a 
csókjáért vetélkedik most, már nem a front 
dicsőségéért és ez a „csókvitézkedés" olyan sze- 
retetreméltóan és olyan mulatságosan hozza 
elénk a két derék katona egyéniségét és életét, 
hogy a közönség állandó kacagással jutalmazza 
őket. Természetesen a két vitéz katona a közép
pontja ennek a filmnek, amely azonkívül bővel
kedik mindama előnyökben, amelyet a hangos
film felmutathat Gyönyörű dalokat, szép mu
zsikát hallunk, érzékeinkkel fogjuk fel a tropi- I 
kus föld minden vad szépségét és édes román- I 
tikáját. A Kamara filmszínház bizonyára so- I 
kőik tartja műsoron ezt a gyönyörű filmjét, ; 
amelyben a szép Lily Damifa játssza a női fő- i 
szerepet. A Kamara műsorának sikerét a Fox I 
hangos hiradó remek látnivalói növelik

játssza az Ezerszemü ember vidám és ügyes 
filmoperatőrjét, akinek kalandjait nagy siker
rel fogadta Budapest mozilátogató közönsége is.

Í
 vígszínház

Szombaton, április hó 26,-án először

OZ IFJÚ MRVígjáték 3 felvonásban.
Irta: Jacques Dévai. Fordította: Harsány! 

Zsolt.

Főszereplők:
Varsányi Irén, Makay Margit, 
Gazsi Mariska, Ladomerszky 
Margit, Simon Gizi, Hegedűs, 
Rajnai, Gárdonyi, Ma kiár y, 

Perényi

• Kcltér Andor: Saxophon. Az nz nnyngi és 
erkölcsi felfordulás, amely a háború utáni kort 
jellemzi, számos uj irót reveiéit. Az öregek 
nem tudtak leereszkedni ehhez a korhoz, a 
fiatalok, akik benne élnek és éllek, még nem 
bírtak perspektívával a ma eseményei felett.

irta meg első könyvéi, amelynek Saxophon cí
met adta. Markáns, éles körvonalakban vetíti 
elénk az éjszakai élet minden ocsmányságát, 
Iliinél, nz elkallódó zsenik clfulladását, a kár
tya ördögének nagyon jól meglátott portréját 
és a ma fiatalságának semmibe vesző életét. A 

Kellér Andor azonban a kiforrott iró rutinjá-1 Saxophon nemcsak nyeresége az irodalomnak, 
val, de a fiatalság minden erejével, riportszerii liánéin korlörlénelmi dokumentuma is lehel 
meglátásaival és ami n legfőbb, vérző szivével Budapest összeomlás utáni éjszakai életének.

Budapest szenzációja
a Terézköruti Színpad nagy műsora

Nagy Endre. Salamon Béla, Rajna Alice, Boross Géza, Gárdonyi Lajos. Hcrczcg Jenő 
Kezdete 9 órakor. I'elcfon: 265—54.

Az ezerszemü ember
A Royal Apolló legújabb filmje, amely szom

baton került először a pesti publikum elé, egy 
filmoperatőr izgalmas és érdekes kalandjuit 
tárgyalja jól megkonstruált, ügyesen felépített, 
fordulatos és kedves szerelmi mese keretében. 
Az ősérdekességü rekvizitum: a leányszöktetés 
sem hiányzik erről a filmről, amelynek jelene
teiben felvonul elöltünk egész Európa. A nagy 
metropolisok: London, Párizs, Berlin. Bécs 
élete lüktet előttünk, szemtől szembe láthatjuk 
mindazokat a hírességeket, akik a mai európai 
életet izgatják. A világvárosok sorából Buda
pest sem marad el, találkozunk a Keleti pálya
udvarral, a Lánchiddal, a pompás pesti pano
rámával és a főhős szerét ejti kalandozásai 
során annak is, hogy Horthy kormányzóval is 
találkozzék. Különös érdekességű jelenete a 
filmnek az. mikor az operatőr a kitörőben lévő 
Vezúv kráteréhez egészen közel férkőzve az 
ömlő láva tüztengerét örökíti meg. Mis Alslcr

F il Dagovcr, aki egyike a legünnepeltebb 
német filmsztároknak, rövidesen szemé

lyesen is meg fog jelenni budapesti publi
kuma előtt. .4 közeljövőben ugyanis egy fil
met mutatnak be, amelynek főszerepét Lil 
Dagovcr játssza és erre az alkalomra hinták 
meg öt Pestre, de valószínűen ezt az utazá
sát egy budapesti fellépésével fogja össze
kötni. mert egy német revüvállalkozó ven
dégszerepelni akar Pesten egy revüvel, 
amelyben Lil Dagover játszana a női fősze
repben.

4*
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Ki ad többet: május 14-én 
árverezik a Magyar Színházat
Wertheimer Elemér árverésen veszi meg a Magyar Színház 
épületét — Roboz Imre, Beöthy László, Vágó Béla szeretné 
bérelni a színházat — Góthék még nem írták alá szerződé
süket a Fővárosi Művész Színház bérletére, mert vasárnap uj 

bérleti ajánlat érkezett
Soha ilyen forrongás és bizonytalanság 

■lég nem volt a színházi világban, mint most. 
A színházi irodák tapétás ajtai mögött adás
vételi szerződésekről tárgyalnak, színházépü
letek cserélnek gazdát, bérleti érdeke” sé
gek vonulnak ki és be és a színészekről, akik 
rendes körülmények között ezidőtájt szok
ták megkeresni és megtalálni jövő évi elhe
lyezkedésüket, szó sem esik. Nincs szó ter
mészetesen a művészi programról sem, hi
szen még senki sem tudja, hogy holnap ki 
fog ülni egy-egy színház igazgatói székében.

A múlt hét folyamán kipattant a hir, 
hogy Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója 
szeretné kibérelni a jövő szezonra a Magyar 
Színházat és ezzel a Vígszínház olyan társ 
színházat kapna, amelyben az anynszinház 
nem foglalkoztatott művészeit játszatnák. Ez 
a hir meglehetősen hideg fogadtatásra talált 
a színészek körében, mert igy a Vígszínház 
együttes társulata pótolná az eddigi két tár
sulatot. Mikor ez a hir kipattant, a követ

kező nap délelőttjén
még két komoly bérleti ajánlat futott 

be as Unió csődtömegéhez, 
amely a Magyar Színházat kezeli. Az egyi
ket Vágó Béla, a Magyar Színház rendezője 
adta be, aki tagja a híres Vágó-féle épitész- 
dinaszttiának és ennek anyagi hátterével 
akarná magához venni a színház vezetését, 
a másik Beöthy Lászlóé, aki részvénytársa
sági alapon szeretné megszerezni magának a 
Magyar Színházat. Mig az Unió csődtömege 
a három ajánlat között habozott, beérkezett 
egy negyedik és legkomolyabb ajánlat, Wert
heimer Eleméré, az Andrássy-uti Szinház 
igazgatójáé, aki

nem bérelni akarja a Magyar Szinhá- 
aat, hanem ennek épületét megvásá

rolni szeretné.
Wertheimer Elemér jól kidolgozott aján

latot nyújtott be az Uniónak, amelynek 
megvalósítása egyszeriben szanálná a csőd
tömeget és kielégitené a hosszú éneken át 
pénzükre hiába váró hitelezőket. Az Unió 
ugyanis addig nem akarta magát elhatározni 
a Magyar Szinház elárverezésére, ameddig 
komoly vevő nem akad az árverésen. Wert- 
heimerék jelentkezésével egyszeriben meg
szűnt ez a hiány és az Unió csödtömeggond- 
noksága elhatározta, hogy

május 14-re kiírja a Magyar Színház 
árverését 434.000 pengő kikiáltási áron.

A Magyar Szinház épülettömbjéhez még az

Galetta Ferenc ismert bonvivant 
feleségének öngyilkossága Erdély

ben és válópere Budapesten
A húsvéti ünnepek alatt egy ismert és va

lamikor sok pesti sikert látott színész csa
ládi tragédiájának hire érkezett Erdélyből 
Budapestre.

Galetta Ferenc bonvivant felesége ön
gyilkosságot követett el 

Szatmáron, az asszony családja pedig meg
indította a váüőpert Budapesten Galetta 
ellen.

Néhány esztendővel ezelőtt utazott el Ga
letta Ferenc Budapestről, ahol legutóbb a 
Városi Szinházban lépett fel. Nem sokkal 
előbb nősült meg:

Van uj a nap alatt!

ember
Egy vakmerő BUmoperatőr szédületes kalandjai Európán keresztül. Filmen soha 
nem látott bravúrok az Óceánon, Londonban, Párizsban. Budapesten, Rómában és 

a Vezúv tetején
Főszereplők: Sue Caroll*.  Nick Stuart |
öt méternyire nz Izzó lóvntengertöl! Nem trükkfllml A vakmerő 
ség netovábbjai Európa államtérllal a cselekmény keretében! 

POMPÁS HÍRADÓK |

BOVfiLftPOLLO zsoldos

Izabella-tér 6. számú ház is tartozik, amely
ben a Magyar Szinház díszletraktára és asz
talos-, valamint festőműhelyei vannak.

Beszélgettünk ebben az ügyben Werthei
mer Elemérrel, aki a következőket mon
dotta:

— A tárgyalások a legjobb utón vannak 
és valószínű, hogy sikerülnek is. Én a ma
gam részéről az egyik legjobb színházépület
nek tartom a Magyar Színházat, amelynek 
a legjobb akusztikája van és a legjobb 
színházat lehet belőle csinálni, alkalmas ve
zetéssel. Egyelőre a szinház épületének meg
vételéről tárgyalok és nem arról, hogy a jövő 
szezonban az én társulatom, vagy idegen 
társulat játszana bennt. Ha kell, huszonnégy 
óra alatt művészi programot is adok.

Wertheimcrék közbelépésére természete
sen megakadnak azok a tárgyalások, ame
lyek a színház bérletére vonatkoznak.

A másik fronton, a Fővárosi Művész Szín
ház tájékán is sok újság van. Vasárnap dél
ben elterjedt a hire annak, hogy Góth Sán- 
dorék. akik egy alakítandó részvénytársa
ság élén akarják bérelni a színházat, már 
alá is írták a szerződésüket. Ez a híreszte
lés azonban egy kissé korai és az illusztris 
müvészpár iránti szimpátiában leli magya
rázatát. A korai hirt maga Góthné Kertész 
Ella cáfolta, aki a következőket mondotta:

— Szó sincs róla, hogy aláírtuk volna a 
szerződést. Tárgyalunk! Lehet, hogy a kedd 
dél meghozza a döntést.

Színházi világban az a hir terjedt el, hogy 
a Góth-féle színházi részvény társaság

egyik főrészvényese az Ismert budai 
nagyiparos

mig a részvénytársaságban helyet kapna a 
Király Színházból Zoltán titkár is. A nyu
godtan és jól folyó tárgyalást, amelyet Góth 
Sándor vezet a Fővárosi Művész Szinház fő
bérlő részvénytársasággal, egy újabb bérleti 
ajánlat beérkezése bontotta meg.

Vasárnap délben ugyanis uj ajánlat ér
kezett a Művész Szinház Igazgatóságá

hoz,
amelyet egy jelenleg is aktív színigazgató 
és egp volt színigazgató közösen, együtt ter
jesztettek elő.

A közeli napok mindenesetre még érde
kes fordulatokkal szolgálnak majd a pesti 
szinházválSágokra vonatkozóan.

Stób Zoltán.

egy feltűnően szép fiatal leányt vett 
feleségűi, 

akivel együtt Erdélyben telepedett le. Elő
ször a temesvári színtársulathoz szerződött 
le, majd később a szatmári szinház tagja 
lett. Galetta házassága boldognak és har
monikusnak indult s mindaddig nem za- 
gát, amíg

különböző ellenőrizhetetlen pletykák 
nem terjedtek el Galetta Ferenc és az ismert 
erdélyi primadonna állítólagos szerelméről. 
Ezek a pletykálkodások legutóbb már az 
asszony tudomására jutottak, mire Galettáné

heves és Izgatott hangú veszekedés köz
aki kijelentette, hogy a primadonnával kap
csolatban terjesztett hírekből nem igaz 
semmi. A pletykák azonban ezután sem 
szűntek meg s Galettánét annyira elkeserí
tették ezek a híresztelések, hogy most ön
gyilkosságot követett el. Galettáné egyik 
este, mialatt férje a szinházban tartózkodott 

veronállal megmérgezte magút.
A szerencsétlen fiatal asszonyt súlyos álla
potban eszméletlenül szállították kórházba. 

Galettáné családja az asszony öngyilkos
sága után

Budapesten válókeresetet adott be Ga
letta Ferenc ellen

s a válópert nemsokára tárgyalásra tűzi a 
budapesti törvényszék. Galettáné öngyilkos
ságának hire egész Erdélyben nagy feltűnést 
keltett s a népszerű színész családi tragé
diájáról sokat beszélnek az erdélvi társasá
gokban és színházi körökben.

SZÍNHÁZI napló
A Ipát Gitta hosszas tárgyalás után meg- 

kötötte újabb berlini szerződését. A ki
tűnő énekesnő száz estére a Metropol Thea- 
terhez szerződött, ahol 200.000 márka fel
lépti dijat kap. Szerződésének klauzulája 
szerint, ha a Staatsor.erre! nem sikerülne 
újabb szerződése, akkor a Metropol Thcate 
további száz estére köti le a művésznőt 
ugyancsak 200.000 márka felléptidijért.

Imaradt tehát Jeritza Mária Városi 
Szinház-beli vendégszereplése. A múlt 

héten a Hétfői Napló irta meg először azt 
az érdekes akciót, amellyel Radnay Miklós, 
az Operaház igazgatója megkonlreminálta 
Elisabeth Retliberggel a Városi Szinház Je
ritza Mária hangversenyét. Az Operaház 
ugyanis Elisabeth Retliberget, a jelenkor 
egyik legnagyobb énekesnőjét ugyanazon 
napra hirdette, mint amikor Jeritza Máriá
nak hangversenyeznie kellett volna a Városi 
Szinházban. Jeritza impresszáriója ez elől a 
verseny elől ugylátszik kitért, mert hirtelen 
lemondta Jeritza Mária vendégszereplését, 
igy a kitűnő művésznő az idén is épp ugy, 
mint a múltban, csak az Operaházban fog 
fellépni.
A Royal Orfeum május végével befejezi 

szezonját és ekkor uj érdekeltségének, 
Schmidt Mihály cirkuszigazgatónak tulajdo
nába megy át. Schmidt Mihály junius hó
napra már bérbe is adta a Royal Orfeumot 
Az Andrássy-uti Színház fog junius hónap
ban egy revüt bemutatni, amelyet most ir 
Harmath Imre.
liT yári színházakban nem lesz tehát 

At Omnia is nyárt kabaré lesz 
László kitűnő kabarétársulatot szervez, 
Igei május 1 én megkezdi az Ovmiában 
baréelőadásokat. — A Komédia Orfeum 
vette a nyári helyiségét. A városligeti 
arénában fog olcsó orfeumot csinálni.

hiány. 
Dezsőfl 
amely- 
a ka- 
is ki-
Sport-

J> LY ESTRR & FRED
A. világattrakció

^ULIMOUCE
A húsvéti ünnepekben előkelő vendégei 

voltak a Városi Szinház nagysikerű Tö
rök—Harmath—Zerkovitz operettjének, a 
Meluzinának. Vasárnap este Vass József 
népjóléti miniszter és Ripka Ferenc főpol
gármester, hétfőn pedig a kormányzó és csa
ládja nézték végig az előadást.
TJ étfőn este énekelt az Operában Anday 
AA Piroska, a bécsi Sfaatsoper művésznője. 
A Carmen főszerepében láttuk viszont a 
magyar származású énekesnőt, amely sze
reppel már tavaly is nagy élvezetet szerzett 
a pesti közönségnek — felemelt helyárak 
nélkül.
Tllusztris vendégei voltak Husvét ünne- 
A pén Balaton] ürednek. Nagy túraautón 
érkezett a balatonfüredi szanatóriumhoz 
Leopoldine Konstantin, az európai hirü bé
csi drámai sztár színésznő és férje, Herczeg 
Géza miniszteri tanácsos és kitűnő iró. Az 
illusztris müvészpárt több előkelő bécsi ur 
kisérte.
T' urnéra indul Kiss Ferenc. A kitűnő 

színművész, aki csak szeptember 1-én 
kezdi meg a Nemzeti Szinház-i szereplését, 
a nyár tartamúra egy színtársulatot alakit, 
amellyel magyar klasszikusokat akar vidé
ken játszani. Kiss Ferenc nemcsak igazga
tója, hanem menedzsere is lesz a társulat
nak. de maga köti le a helységeket és maga 
szervezi meg n turnéval járó összes munká
latokat
*T egnap este a Nem York-éttermében ér- 
A dekes társaság vacsorázott. A társaság 
tagjai hétfőn délután megnézték a ..Vikto- 
riá“-t. Az urak Grflnmald Kálmán és dr 
Beda. Lehár szövegírói. Schliebe a lipcsei 
opera intendánsa, valamint Mar Prögcr 
bécsi színigazgató, az előadás után külön- 
külön lekötötték a Viktóriát Lipcse, illetően 
Bécs számára. A husvét tehát jól sikerűit 
Ábrnhdm Pálnak és Földes Imrének.

előkészít polgári ‘ 
kMzóplakoInl rnngén 
víMgákrs, ersnsegi- 
ra.vii.DohAsj'-n. 84

Megszűnik 
nH
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vAlasstólzban .. ............_...........  — r
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kasmír u “•
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100 oa. asOÍM . — .

Pepita ruhakelms
p s.4«. tas

14.50
6.80

_ _ p

____ p

Eolin la
100 OM. nóUa. tai MtaArnyaMbM P 

Crepe Caid
ryOnjrört safnArnyalMokbM — — P 

Mohairé kelme
4«yia BÖn.. _

Mosó selyem

5.10
3.15
1.45
3.60
3.20
1.80 

-.97
1.38

_ _ r

e i.S», 1.M, 
Eredeti francia volle 

rrOayOrfi k1mlntA«A«t>»n .. r

Mosó voile 74
■MnWtA. nary vAUunl4fcbM____ P n 3 V
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Zefír-'- _gg
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-.83 

, 8.90
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2.97 

-.98 

_ r

__ p

t Tayéköper
S férfi »l adna drÁgra _ _ _ ,
I Nanszung Batlszt
Se f«hémemfir«

B Frottirkélmék, la

■j 140 om swóIm ,
K Férfi zsebkendők
B »|nrmlt én *>ar  nélktl... P ja,

R Chape selymek
■ nöl rnhAkra, ryOnyörfi zlatnttMabna

Cérna Georgette
100 on ásóién najry unlnvAlaaaMkbaa

Francia mintázott
Georgette •m mttaa _ P

____ p

3.65
Tavaszi nói kabátok 10

aary vtlMatékhan P M.—

Selyemharisnya, la O JR 
kis gyári bfbAvkl ... ______ P ■ • OW

Női harisnya ___ CQ
hátn' varrott minden ralnbea _ „ p "“"•Uv

-.38
-.88 
-.68
3.60 

.-90
_ _ p

Macco térti zokni

Flór selymes zokni
. l.M. -.M,
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r —Vk

Tenisz puiover 
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Gyermek flór zokni 
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Fllíex Sevillákban
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iUtíórolvKörutZZ.
'atic-kaUri Mi.



14 HÉTFŐI FIAPLÓ BndapeK, 1930 áprfffal A

M’OK T
Döntetlenül végződött a Ferencváros—Hangária mérkőzés

Újpest csapata 
már három ponttal vezet 

A húsvéti serleget a Ferencváros nyerte — Az ünnepi mérkőzé
sek közül a Hungária—III. kér. FC mérkőzés volt a legérdekesebb

A húsvéti futball szépségdiját 
a Hungária—III. kér. FC mérkőzésnek itélnők oda 

Hungária—IH. kér. FC 3:3 (1:1)

A profiliga vezciöcsapatai az idén sein 
tudtak megfelelő programot adni közönsé
güknek az ünnepekre. Az első nap a Ferenc
város Hungária bajnoki találkozóját még 
tizennyolcezer főnyi közönség nézte végig, 
másodnap azonban még négyezer sem akadt. 
Növekedtek az igények s holmi magánkupa
mérkőzések már csak részvétlenségbe ful
ladhatnak.

Az „örök derbi" döntetlenül végződött, 
ezt az eredményt azonban Iváncsics biró 
tévedései alakították igy. A Ferencváros 
annyira clfogódott volt, hogy jobb ered
ményt meg sem érdemelt. Ezzel pedig az 
Újpestet megerősítette bajnoki aspirációi
ban. Három pont előny már csak fantaszti- 

A győzelemhez a tudáson 
kívül a szerencse is hozzá

segítette Újpestet
Újpest III. kér. FC 3:0 (1:0)

A Imii véli körmérkőzés startmecee az erő
viszonyoknak megfelelő gólkülönbözetet ered
ményezel!. Ez pedig ugy állt elő, hogy az 
óbudaiak körülbelül liáromszorannyi gólhely
zetet hagytak kiaknázatlanul. Tehát az össztel
jesítménynek igen, de a játék képének nem 
felelt meg a kialakult számszeriiség. Viszont a 
lilafebérvk a II. félidőben már „spóroltak" más
napra, a döntőre. Újpest Ilubert szerepeltette 
b kapuban, aki jobb, mint valaha. Rajta kivüi 
Spitz, Ströck ás a meccs vége felé P. Szabó volt 
jó. A III. kér. legjobbja Fehér kapus volt, aki 
válogatott formában van. Stelner, Lntz II. és 
Bíró játszott kívüle kitünően.

Az első félidő a két kapus mestertrflkk jelnek 
bemutatásával telt el. Mert a csatárok egyálta
lán nem fukarkodtak a lövésekkel. A 28-ik 
percben Ströck beadását Spitz a /első sarokba 
fejelte, megszerezve ezzel a vezetést (1:0). A gól 
■ játék ellaposodását idézte elő. Szünet után a

Ferencváros—Hungária 3:3, de mi lesz Prágában 
és az olaszok ellen?

A húsvéti program ezúttal sem okozott a fut
ball rajongóinak különösebb örömet. A profi
liga négy első csapatát láthattuk vasárnap két
szer kilencven percig s ebből legfeljebb öt perc 
esett a — futballra.

A derbimérkőzést ezenfelül még egy bíró
val Is megidézték, ukl a mérlegelésnek 
példátlanul extra és abszurd Iskoláját állí

totta fel*
A Ferencváros sorsát megpecsételte az a kö

rülmény, hogy Bukovi, Takács II. és főleg Tú
rái gyatrán játszott. A Hungáriát a győzelem
től viszont a bírói tévedéseken kivüi a csatár
sor darabos, kőkorszakbeli játéka fosztotta 
meg. Egyébként nincs az ellenfeleknek szemre
hányásra okuk’,

■ mutatott játék után, ha büszkén nem Is, 
de joggal örülhet Újpest a bajnokságnak.

Aminthogy kétségbe eshet az, aki a május 1-i 
prágai s a három hét mulva esedékes magyar
olasz mérkőzésre gondol.

Ha csodák nem történnek közben, menthe
tetlen fiaskó előtt áll a magyar futball.

•
Tizennyolcezer néző előtt ütközött meg het- 

venbarmadszor a két ősi ellenfél, a következő 
felállításban: Hungária: Újvári—Nagy, Mandl— 
Kiéber, Wéber, Sebes—Jeckl, Barátky, Skvarek, 
Bihámi, Hirzer

Ferencváros: lláda—Takáts /., Papp—Lyka, 
Bukovi, Obitz—Tónczer, Takács IL, Túrái, 
Toldi. Kohut.

A Hungária kezd, öt percig fölényben ját- 
ázik, majd a Ferencváros kapcsol rá. Durva 
játék alakul ki. majd a 13-ik percben Obitz 
csak hendsz árán tudja Jeckl labdáját men
teni, a 11-es azonban elmarad, — Iváncsics 
aipja néma. Kölcsönös durvaságok közepette 
Bukovi öt percre megsérül, majd Papp hend- 
szel a hatoson, de — bár a határbiró beinti — 
erre sincs orvoslat. A 28-ik percben

Papp felbátorodva ismét hendszet vét, 
most azonban már heteit a mérték: 11-es. 

Bihámi belövi (6:1).
Nem sokkal később, a 32-ik percben Tánctér 
lefut, a beadását Újvári dermedten nézi és

Kohut ■ 6-os sarkánál kivételesen nem 

kus balszerencse révén olvadhat le.
Az ünnepek négy mérkőzése közül a 

Hungária—111. kér. FC mérkőzése nyújtotta 
a legtöbb s a legszebb sportot, amelyben a 
kék-fehér csapaté az érdem. A többi csapa
taink barátságos mérkőzéseket játszottak 
itthon és a külföldön, túlnyomóan — si 
k erről.

A BAJNOKI TABELLA
az egyetlen húsvéti bajnoki mérkőzés után igy

alakul:
1. Újpest 60:23 32 pont
2. Ferencváros 65:23 29 „
3. Hungária 43:25 23 „
4. III. kér. FC 27:29 20 „
5. Budai 33<m 26:22 16 w

percben P. Szabó beadását Spitz juttatta
rendeltetési helyére (2:0) s a 35. percben 
ugyanezt a jelenetet kopirozták le és ismét 
Spitz a gólövö (3:0)1 Az óbudai csapat siirfi el—

/yr .*< biró

STÓHA’N-SÓLyOH
W.ÍKSSA A HADXÍ-

Síitf A*  V
kÍRÁiy

lentámadásait Drössler és Konyor bombái fejez
ték be, de Huber önmagát múlta felül. Újpest
nél nagyon hiányzott Auer, akit Mátéfíy igen 
gyengén helyettesitett. A meccset Boronkay Gá
bor vezette.

ti veszt (1:1).
Jeckl, majd Rarátky nagy helyzete vész káifon, 
mig a 42-ik percben

Kokat beadását Takács II. fordulásból be
lövi (2:1).

A komerarány 5:2 a Hungária javára. Szü
net után Kiéber és Wéber helyet cserél, majd 
a 20-ik percben Hirzer és Bihátni is. Az 1-ső 
percben Nagy fautolja Takács II.-t: 11-es. Tán- 
czer élesen helyezi, de Újvárihoz ragad a

labda. Barátky és Bihámi ront egy-egy helyze
tet, közben a biró is téved, mig a 27-ik percben 

Bihámi beadását Hirzer a hálóba fejeli 
(2:2).

A 35-ik percben viszont Tánctér kornerét 
Toldi fejeli s a fürge Takács II. telttel a

hálóba viszi (3:2).

Egy perccel később Takács 1. nagy zavarában 
kézzel leüti a labdát, s

a 11-est Bihámi értékesíti (3:3).
Nagy finis, izgalmas helyzetek, óriási bírói 

baklövések, a Hungária ujabb gólja esedékes, 
de tiszta helyrétekben sem megy n góllövés.

iszaüorvosi rendeld vér nernlbcte-
«ek részére. litU.l S»l- 
varaaa-eltá*.  Rendelés

nap. RíkArrftttJ, 
1. 1. Rókussal nemben.

Húsvéthétfőn a tavaszi napsugarak a zöldbe 
és a vízre csábították a publikumot és igy alig 
3000 fizető néző jelenlétében kezdték meg a 
Hungária—111. kér. FC mérkőzést. Nem indult 
nagy meccsnek. A hungaristák az előzőnapi 
meccs nyomán ólomlábakon jártak. De csak 
az első negyedórában. Az óbudaiak viszont 

kezdettől fogva frissen mozogtak. Több nagy 
gólhelyzetet hagytak ki a kerületiek. A 24-ik 
percben azután nincs kegyelem: Drössler be
adását Konyor hálóba fejelte (0:1). Ez teljesen 
felrázta letargiájából a Hungáriái. Egymást 
követték a szcbbnél-szebb támadások. Tech

A Ferencváros hat perc alatt megverte Újpestet 
és megnyerte a húsvéti serleget 

Ferencváros—Újpest 2:0 (2:0)
A szerencse sreszélye a F erencvárost és az 

Újpestet állította szembe egymással hétfőn az 
Aschner-féle pótkupa döntőjében. Kitty biró jól 
látta el tisztét. Győzött a Ferencváros. Gyenge 
játékot nyújtott mindkét csapat s ennél többet 
ugylátszik a közönség sem várt: mindössze 
négyezer ember volt kivámcsi a húsvéti „attrak
cióra". A Ferencvárosban Tarai játszott een-ter- 
halfot.

A 9. p-ben
Fogl kíséret közben kézzel lökte Tünczert 
s bár a Ift-oson kívülről kezdődött a sza
bálytalanság, 11-est kapott a Ferencváros 

és Tánezer behelyezte (1:0).
A 15. p.-ben Takács II. három lépésről ujabb gólt 
lőtt (2:0). Unalmas mezőnyjáték után a máso

A magyar futball húsvéti vándorutja 
és idegenforgalma

A magyar futball húsvéti idegenforgalma eb
ben az évi n sem maradt el. Búr külföldi csa
patokat ezúttal csupán a vidéki professziona
lista alakulatok fogadtak, a fővárosi egyesüle
tek viszont külföldön találtak meleg vendéglá
tásra. A futballsport magyar vonatkozású ese
ményeiről az alábbiakban számolunk be:

Attila—Pogon 3:1 (2:1).
Lembergből jelentik: A miskolci Attila vasár

nap 3:1-re győzte le a legrégibb lembergi egye
sületet, a Pogon csapatát. A gólok közül kettőt 
Aradi, egyet Opata lőtt.

Budai 38-as—Bayernhof 5:1 (4:0).
Hof in Bayern: A Budai 33-as husvétvasámapi 

turamérkőzését 5:1 arányban megnyerte. A csa
pat kitűnő taktikával, pompás csatárjátékot 
produkált.

Sabaria—Florldsdorfer AC 1:0 (1:0).
Szombathely. A Sabaria hétfőn a bécsi 

Florldsdorf AC-ot látta vendégül. A mérkőzést 
1:0 arányban a Sabaria nyerte meg. A két csa
pat egyenlő erejű ellenfélnek bizonyult. A 
Sabaria nagyobb lendületét a bécsi csapat 
munkabírásával egyensúlyozta ki. Az egyetlen 
gólt Szladovits lőtte az első félidő 15-ik percé
ben. A mérkőzésen 1800 néző jelent meg.

Pécs-Baranya—Gradjanski (Eszék) 2:1 (1:1).
Pécs: 1500 néző jelent meg Pécs húsvéthétfői 

nemzetközi futballeseményére. Gradjanski sok
kal jobban játszott, mint n tegnap látott Slavia 
s különösen csatársora, fedezetei és egyik hát
véde tiint ki az együttesből. A Pécs-Baranya ez
zel szemben igen gyenge teljesítményt nyújtott. 
A vezető gólt a 10. p-ben a horvát csapat sze
rezte meg Eger révén. A 19. p-ben Kovács át
adásával Kautzky kicselezte a védőjátékosokat 
és kiegyenlített. — Szünet után a Pécs-Baranya 
több játékost cserélt, ennek dacára a játék 
egyenlő ellenfelek küzdelmét mulatta. A 40. 
p-ben Kocsis—Kautzky-akcióból utóbbi kapás
ból gyönyörű gólt lőtt.

Lévai Torna Egylet—MTK 8:2 (3:1).
Létráról jelentik: Az MTK husvétvasámapi 

ellenfelét n kezdeti lendület ereje és a halár 
lulan lelkesedés jellemezte A mérkőzés elején 

Ia magyar vendégcsapatot valósággal frappiroztn 
as ellenfél lendülete és a kapott három gólra 
cspán egy góllal tudott válaszolni. Szünet után 

nika, lendület, taktika, minden, minden, ami 
szép vau a futballban, érvényre jutott. A 84-ik 
percben egyenlített a Hungária: a balszélsőt 
játszó Bihámy beadását Hauer Barátkához 
passzolta, aki éles, lapos bombalövéssel egyen-' 
litett (1:1).

Szünet után bevezetőül ismét a kerületiek 
vágtak ki egy szép offenzivát. Az első percben 
Lengyel egy 11-est kapu mellé lőtt. Akkor a 
Hungária a vendéglátó gazda minden kedvessé
gével szinte percenként „kínálta" a gólokat. A! 
15-ik percben a régi posztján ismét nagyot pro
dukált Hirzer átadásából Hauer szerezte meg a 
vezetést (2:1). Sorozatos és gyönyörű Hungária- 
támadások után a 20-ik percben ismét Hirzer 
az ész, Hauer a leleményesség megtestesítője. 
A helyzet az előbbi, góllövő Hauer volt (3:1). 
A 22-ik percben III. ker.-komer. Drössler jól 
iveit, Konyor fejéről védhetctlenül szállt a labda 
a sarokba (3:2). Már-már mindenki elkönyvelte 
az eredményt, amikor a 44-ik percben Köves 
jó beadását Lengyel élesen gólba lőtte (3:3). 
Nincs idő ujabb gólra/

Szép meccs volt. A közönség meg lehetett 
elégedve. Vérbeli futballban gyönyörködhetett! 
A cseh és az olasz válogatott mecsek „nagy
hetében" örvendetes jelenség. Ebből a szem
pontból a szövetségi kapitány figyelmébe ajánl
juk Nagyot, Bihámyt és Hirzert, — de a bal
összekötő posztján. Az óbudaiakból Fehér is 
ebbe a gárdába gravitál. Konyor is jó volt. 
Biró: Gombos.

dik félidő 10. p.-ben Stóflán tisztán kiszökött, de 
Papp csúnya gánccsal mentette a gólt. Durvult 
a játék. Túrái megsérült. Az Újpest állandóan 
támadott, de a szerencse a zöld-fehérek oldalán, 
volt s igy a Ferencváros egy döntetlen s egy 
nyert mérkőzéssel a húsvéti torna győztese lett.

A mérkőzés sorsát a folyamatosabb zöld-fehér 
csatárjáték döntötte el, bár a néhány perces 
lendület korántsem volt a régi Ferencváros ko
rából való Túráiban a válogatott csapat nyert 
megbízható centerhalfot, egyebekben pedig a 
í jkács—Tanczer-sr.hmy mutatott helyenként 
szép játékot. Az Újpest puha és széteső csatár
játéka még a zöld-fehér védelemnek sem oko
zott nagy gondot. A balszerencse azonbanl 
közrejátszott az Újpest gólképtelenségében*  
Egyénileg Stóflán tűnt ki.

sikerüt még egyet visszaadnia, ezután azonban 
hasztalanul rohamozott, a védelembe vonult 
ellenfél taktikája folytán a kiegyenlítés nem 
sikerült.

Vasas—Bratislava 6:2 (3:2).
(Pozsonyi tudósítónk telefonjelentése.) A po

zsonyi VAS Bratislava húsvéti négyes körmér
kőzésen, amelyen a Pozsonyi TE, a Liget SC, 
a VAS Bratislava é« a budapesti Vasas SC vett 
részt, a Vasas csapata 6:2 (3:2) arányban le
győzte a VAS Bratislavát. A Vasas rendkívül 
kedvező benyomást hagyott hátra, játékosai 
ugyan gyenge testalkatunk, azonban igen gyor
sak és nagy technikával rendelkeznek. A Va»a« 
az egész közönség szimpátiáját megszerezte, 
jól felépített akcióival és megérdemelten győ
zött. A mérkőzéssel kapcsolatban egy sajnála
tos sérülés is történt: a Vasasok középfedezete, 
Burgcr az ellenfél centerhafjávl oly szerencsét
lenül csapott össze; hogy csuklótörést szenve
dett. Góllövők: Egri (3), Pomázi, Harer és 
Stanzl. A pozsonyink gólját Fürsl és Facinek 
lőtte.

Somogy—Gradjanski 5:1 (4:0).
(Kaposvári tclefonfelentésilnk.) A jugoszláv 

csapat husvétvasámapi bemutatkozása jó be
nyomást keltett. A vendégcsapat tetszetős játé
kot produkált, de a magyar professzionista kö
zép-klasszistól messze vannak. A magyar csa
patnak Lovag, Stelner, Presovszky, Dán, Pre< 
-ovszky voltak sorrendben a góllövői.

Péca-Baranya—Slavia (Eszék) 3:1 (1:1).
(Pécsi telefonjelentésiink.) Kz eszéki csapat 

az első félidőben kemény ellenfélnek mutatko
zott. A vezető-gőM is a vendégek szerezték meg*  
amelyre Teszler válaszolt Erejükből azonban 
-sak nz első félidőre való tellett és szünet után 
a cvndégcsapat fokozatosan visszaesett. Enn-'k 
gyébként hii tükörképe az eredmény is. A to

vábbi két gólt Tcszler és Kautzky juttatta a 
vendégcsapat hálójába.

Kispest -Beogradskl SK 3:3 (2:1).
Belgrád: Kispest az első félidőben fölényben 

volt, szünet után azonban a belgrádi csapat 
méltó ellenfél vn||
Bp.Kfljaacsv szakoruos 

■■■■■■■■■■■■■■KB rendel 10 4 ée 2-8-lg 
’jJóuef-knrwt S. u. h Férfi ée ndf betegeknek.
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Mattit amatőr válogatott—Orbánul kerület 

8:3 (1:1).
Algír, ápr. 20.

(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Ar Al
ti rima turáxó budapesti amatőr válogatott csa
pa! husvét vasárnapján Orleansvilleben ját
szott a kerület válogatott csapatával. A mérkő- 
sést, amely sorrendben második turamérközése 
volt a csapatnak, a magyarok nyerték meg, 8:3 
arányban. A gólokat Borszéki (3), Szűcs 11. 12), 
Beretvás (2) és Gergely lőtték.
1 Bocskay kellős győzelme Görögonnághan.

Athénból jelentik: A Bocskay első nap Sza- 
k> ni ki ben a Hernklcs csapata ellen 3:1 (3.1) 
arányú győzelmet aratott. Másnap Athénben 
5:2 (3:1) arányú pompás győzelmet ért el az 
Etnikos csapata ellen.

Attila—Hasnonea 2:0 (Irt)).
Lembergből jelentik: A miskolci Attila az. 

Itteni Hasmonea ellen Sidon és Hajós góljai
val 2:0 (1:0) arányú szép győzelmet aratott.

A budaiak ujnhb veresége,
Karlsruheból jelentik, hogy a Budai 33-as 

proflesapata a karlsruhei Phönix együttesétől 
3:0 (0:0) arányban vereséget szenvedett.

Vasas FC—Ligeti SK 4:3 (2:0).
Pozsonyból jelentik: A Vasas szép játékkal 

'4:3 (2:0) arányú megérdemelt győzelmet ara
tott. A pesti csapat góljait Egry, Slanzl, Jelű
nek és Brunccker lőtte. A Ligeti góljait Mayer 
Ili. (2) és Meidlinger 11-esből szerezte. A Li
geti egy 11-est nem tudott értékesíteni. A né
gyes körmérkőzés győztese a Vasasok csapnia, 
amely megnyerte az értékes húsvéti serleget.

Jugoslavi* —Kispest 4:1 (2:0).
Belgráditól jelentik: Kispest csapata az első- 

Bapl erős mérkőzés következtében fáradtan 
játszott s 4:1 (2:0) aráp^u érzékeny vereséget 
szenvedett.

Amatőrjeink tnl a határon
A 33 FC vasárnap a Nyitrai AC-tŐl 0:1 (0:1) 

arányú vereséget szenvedett, másnap Nagy
szombatban az ottani Rapid ellen 3:2 (3:1) 
arányú győzelmet aratott.

A BEAC első nap az Érsekujvári SE ellen 
ít-3 (1:1) arányban kikapott.

A Beszkárt első nap a Komáromi FC-vel 4:4 
(1:0) eldöntetlent ért el, hétfőn pedig az Érsek- 
újvári SE-től 2:1 (1:1) arányú vereséget szen
vedett.

A Rákosligeti AC husvét vasárnap 6:1 (3:1) 
arányú szép győzelmet ért el a Galántai SE 
ellea.

MTK—LTE 2:0 (2:0).
Léndrőf jelentik: Husvét hétfőjén az MTK 

csapata fölényes játék után rcvánsott vett előző 
Bapi legyőzőjén. Az MTK gólját Pyber és Bá
nság lőtte.

Rossz kilátásaink vannak 
a Davis Cup meccsre

Május elején kerül döntésre a Magyarország— 
(Japán Davis Cup tenniszmérkőzés. Mig a japá
nok már hetek óta a kontinens legerősebb 
tannisz gócpontjaiban edzelték magukat az el
jövendő nagy meccsre, addig a magyaroknak 
csak a Husvét két napi meccsei szolgáltak ko
moly tréningül. De sajnos, ezek sem elégítettek 
ki, mert csak Kehrling az, akire ismét támasz
kodni lehet, mig a többiek messze vannak a ve
terán bajnok tudásától. A kétnapos amatőr— 
professzionista találkozások eredménye a kö
vetkező: Najuch (német)—Schmidt Ottó 6:2, 
Schmidt Ferenc—Krepuska 6:3, 6:0, 6:2.
Kehrling—Najuch 6:3, 6:4, 3:6, 7:5. Schmidt Fe
renc—Kehrling 6:2, 7:5. Najuch—Krepuska 6:3, 
3:1- Najuch, Schmidt Ferenc—Kehrling, Aschner 
•:3, 7:9, 0*,  6:4, 6:4.

Az ESC fölényes győzelmet ara
tott a MAC 10 hm.-es hármas 

csapatversenyén
Nem taltnépes hoszutávfutó gárdánk vasár- 

Mp délután a MAC 10 lun-es hármas csapat
versenyén találkozott. Az egyéni versenyt az 
egyelőre ugylátszik egyeduralkodó Szerb óriási 
fölénnyel nyerte meg a hazai sanyarú hosszu- 
távfutó-viszonyaink közepette elég jónak mond
ható idő alatt. De már

a csapatversenyben a feltörő plncéregyesfi- 
let aratott fényes diadalt.

Eredmnéyek:
Egyénileg: 1. Szerh Elek (MAC) 32:54 mp, 3. 

Majorosi (ESC) 33:25.4 mp, 8. Galambos (ESC)

33:36 mp, 4. Eper (ESC) 33 p 55 mp, 5. Gégény 
(ESC) 34:39 mp, 6. Mauréry (MAC) 34:48 mp, 
7. Hegedűs (ESC) 35.06 mp, 8. Piros (BBTE) 
35:07 mp, 9. Kiss (MTE) 35:50 mp, 10. Ko- 
necsny (MTE) 35.54 mp.

Csapatversenyben. 1: ESC a) (Majorosi X Ga
lambos 3, Eper 4) 9 pont, 2 MAC (Szerb 1, 
Meuréry 8, Zala 11) 18 pont, 3. ESC b) (Gégény 
5. Hegedűs 7, Hufnágel 10) 22 pont. 4. MTE.

Tary Gizella nyerte a Tiszti Ve 
nemzetközi női törversenyét

A Tiszti Vívó Club nemzetközi női törverse- 
nyét bonyolították le feltűnően kevés számú 
.szereplővel. A verseny eseménye Elek Csibi 
pompás vivása volt. Az eredmény a következő: 
1. Tary Gizella Tiszti VC 4 győzelemmel. 2. 
Elek Csibi egyesületen kívüli 4 győzelemmel. 
3. Rozgonyi Györgyné ETC 3 győzelemmel. 4. 
Bogén Erna Tiszti VC 3 győzelemmel. 5. Elek 
Margit BBTE 1 győzelemmel. 6. Szombathelyi 
Béláné, Varsó.

Vasárnapi sporthírek
X UJ osztrák uszórekord. Bécsből jelentik: 

A WAC husvétvasárnapi uszóversenyét Goldber- 
ger, a Hakoah versenyzője a 100 méteres gyors
úszásban uj osztrák rekordot állított fel 1 p 03.2 
mp-ccs idővel. (Régi rekord: 1 p 04.2 mp.) A 
verseny keretében a WAC vizipólócsapata 
Prága kombinált csapatát 7:3 (2:3) arányban le
győz ti.

X Megalakult a Duna FC autó- és motoros 
szakosztálya. Az alakuló közgyűlésen megjelen
tek az autós és motoros társadalom reprezen
tánsai is. A szakosztály megválasztott tisztikara 
a következő: Osztályvezető elnökök: Josefovits 
László és Schiffer László, ügyvezető főtitkár: 
Dóczy Lajos. Titkár: Pápai István. Intéző: 
Szeless Pál.

X A MESE házi uszóversenye. Egerből je
lentik: Vasárnap rendezte meg a MESE házi 
uszóversenyét, amelyen indult Bárány István, a 
külföldfi turnéjáról csak a napokban megérke
zett bajnokunk is. Bárány a 200 méteres gyors- 
uszást 2:26 mp-es idővel nyerte a 2:29.8 mp-et 
úszó Szigricz ellen.

X Győrffy megjavította Vida kétcsztendűe 
(.rszógutl kerékpáros-rekordját. A Magyar Ke
rékpáros Szövetség husvétvasárnapi 50 km-es 
országúti versenyén nagy mezőny állott start
hoz. A verseny győztese Győrffy (TTC) volt, 
aki a Vida által még az 1928. évben felállított 
1 óra 32 perc 16 mp-ces országos rekordot meg
javította. Az uj rekord 1 óra 28 p 13 mp. A to
vábbi helyezési sorrend a következő: 2. Lovasa 
(MTK) félkerék, 3. Szenes Károly géphossz. 4. 
Németh Miklós (BSE) rajta. A huszonkettedik 
befutóig holtversenyt állapítottak meg a célban. 
Valamennyi rekordidőn belül futóit át a cél
vonalon. — A Jóbarát KK 49 km-es országúti 
versenyét Budai nyerte meg 1 óra 30 p. 30 mp-es 
idővel.

X A salakpálya-motorbajnokság próbaga
loppja. A TTC a jövő héten rendezi nemzetközi 
dlrt-track versenyét a Máv. GSK Kőbányai-utd 
sporttelepén, amelyet erre a célra átalakítanak, 
hogy a spéciéi versenygépek számára alkal
massá tegyék. Itt lesz elsőbben alkalma a kö
zönségnek a „brodszejdolás"-t, a fordulók töké
letes vételét a maga eredetiségében élveznie 
Ennek legkiválóbb művészei: Autón Urvics és 
Anton Strban, akik már a Grand Prix-n is bá
mulatba ejtették a szakértőket és a közönsé
get egyaránt

X Nemzetközi gyephokl-mérközések. Dicsére
tes nemzetközi programot bonyolítottak le 
gyephokkizóink. A kettős ünnepen két külföldi 
vendégcsapatot láttak vendégül. Az eredmények 
a következők: Amatőr HC—Wiener Stockball 
Club 1:1 (0:1). A magyar csaapt volt a többet 
támadó, de rengeteg gólhelyzetet kiaknázatlanul 
hagytak. A magyar csapat góllövöje Zselénszky 
volt. — Miinchener HC—Magyar HC 3:1 (0:0). 
Érdemeílen vereség. Husvét hétfőm Mfinchener 
HC—Magyar HC II. 1:0 (0:0). A németek győz
tes gólja az utolsó percben esett. Az MHC ki
tünően játszott. — MAC—Wiemer Stockball Club 
2:0 (Irt))- Megérdemelt győzelem. A gólokat 
Heinrich és Benedek lőtte.

X Barátságos Jellegű futballmérkőséaek a 
húsvéti ünnepek alatt. Nemzeti—Rákospalota 
9:1 (3:1). Szeged: Bástya—Bohngyár SC 50 
(1:0). 800 néző. A Bástya alaposan megtépázta 
a nagy hírre vergődött csapat presztízsét Szen
tes: Szeged—Szentes városközi serlegmérkőzés 
7 0 (4:0). Hódmezővásárhely: Szegedi AK— 
HTVE 2:1 (1O). Győr: DAC—Törekvés (Buda
pest) 5:4 (2:3). Sabaria —ETO 1:1 (1:1). A gó
lokat Iglődy és Láng lőtték.

TUNGSRAN
GYÖNCYFÉNVLÁMPA

Nemsokára végleg

MEGSZŰNIK
a Fenyves Áruház 

Károly-körut 10. számú fióküzlete
Bámulatos olcsó árusításunk már csak rövid ideigf 
tart, mert ezen helyiségünket rövidesen át kell 
adnunk. Nagy árukészleteinktől minden áron sür
gősen szabadulnunk kell. A múlt hét minden nap
ián, különösen délután nagy volt a torlódás; — 

jól teszi tehát, ha már délelőtt vásárol

3500 méter kiváló minőségű öltöny-, kabát
os ruhakelmét, mind az idei tavaszi idény 

újdonságait, most féláron árusitjuk

i'ouerüoi HöBenyKeimüH
140 cm szélesek

Tiszta gyanúi M
140 cm széles, bámulatos olcsó ára _

iuieeü-rutiakeimöit
legújabb minták P 4-80, S-SO ás ,-----

.rege saten
tiszta selyem ó minőségek, sok szinben r

(liniazoii creue Georoene
tiszta selyem minőségek

íiiniázoii craos öe ctiine
legújabb minták, tiszta selyem —r

gyszinü Georgette
egész nehéz. Unom minőség------- ------- P

irege ne Chlne
tiszta °elyem minőség, dlvatazlnaktM «■ **

tönenysetymeK
fekete, drap és szurke színbe*.  100 c*>  s*él.  t*

Jsikos ayersselymeK
gyönyörű minták---------—....... ............... ...

janiiing-seiynm
sok színben —— , ■■ n ■

mintázol uiardsehimeii
bájos minták — P 4-80 és

Jitiseiyem DroKítlieiesek
nehéz. ló minőségeit l*  Z.SO és

Diuaioiiűiiyheimeii
140 cm szélesek 4.B0

9-
12.50
14.80

1.25
1.38
1.20
-.80
-.79
1.25
1.95
1.95

19-
13.80
9.50
3.90
-.90

P

P

P

P

P

P

Mintákat készséggel küldünk. Rendelésnél 
okvetlen kell pótmintát is választani, mert 

a készlelek rohamosan fogynak
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Mednyánszky Mária négyszeres 
veresége a Tátrában

Ujtátrafüred, ápr. 21.
(A Hét jól Napló tudósítójának telcfonjclen- 

tése.) Ar. ilt mt-grendczeil nemzetközi asztali 
teniszverseny szenzációs eredményekkel végző
dött. A szenzáció a sokszoros világbajnok Med- 
nyánszky Mária n«'gvsz< r> s veresége, akinek 
indiszpozi*  iójára nem lehel magyarázatot ta
lálni. A Park-szanatórium vándordíj küzdel 
méhen Schmidt kisasszony győzte le 21:17, 
16:21, 21:13, 21:13 arányban. A Tálra-bajnok- 
■ágbnn szintén Schmidt kisasszonnyal került 
össze és 22:20, 21:12 és 21:17 arányú vereséget 
szenvedeti. A női párosban a Schmidt-Braun- 
púr a Mcdnyánszly í'orbólh (Becs) párt 
21:17, 21:14 és 21:10 arányban, a Tálra-bajnok- 
ságl.an ugyanők 21:19. 21:15, 11:21 és 21:14 
arányú győzelmei nralfak feleltük. A férfi 
egyesben Barna 9:21. 21:15, 21:17 és 21:12 
aránvu vereséget mért Llebsterre.

Külföldi iuibalteredményeh
BELGIUM:

Slavia (Prága) - KG Antwerpen 3:0, Teplitzer 
—Bershool 2:1

NÉMETORSZÁGI
Spárln Chemnilz 0:1, Dresdner SC—Bratis

lava 3:1, Kladno- Manheim válogatott 4:2, 
Olympique (Marseille) Manheim 5-2. Tennis 
Borussia—Ausztria 3:2.

CSEHSZLOVÁKIA:
Kolin—Bresiau 8:5.

Ausztria.
Afdmira—Rapid 0:4 (2:3), WAC—Vienna 6:3 

(1:2). A húsvéti serlegei az Admira nyerte. 
Lengyelország.

Cracovia—Wncker (Bécs) 1:0 (0:0). A győz
tes gól 11-e»ből esett.

ROMÁNIA.
Kolozsvár: KAC—CFR 2:2 (2:1), TMTE— 

EMSE 2:0 (2:0), KMSC—CFR 5:2 (2:1), TMTE 
—KAC 4:3 (0:1).

Arad: AMTE- Olimpia 1:1 (1:0), Glória— 
Kosár Silni 3:0 (1:0), Olimpia—Glória 3:3 (1:1, 
Kosár Silni—AMTE 1:1 (1:0).

Temesvár: Bánátul—Kadima 0:0 (0:0), TAC 
—Rapid 1:1 (0:0), Bánátul—TAC 3:1 (2:1), 
Rapid—Kadima 3:2 (1:1).

Brassó: Victoria TAR 3:1 (1:1), BMTE -
Ivria 6:0 (2:0), BMTE Victoria 2:1 (1:1), Ivria 
—IAR 2:1 (1:0).

Marosvásárhely: Mures—Kinizsi 0:0 (2:0),
CFR—Unirea 2:1 (1:0).

Marosujvár: Sparta—Haggibor 5:3 (2:1).
Nagyvárad: Törekvés—NAC 4:0 (1:0), Mak- 

kabca—Egyetértés 2:1 (1:0).
Nagyszalonta: NAC—NSC I:*  (1:0).
Bukarest: Slavia kombinált (Prága)—Unirea 

Tricolor 4:0 (2:0), Slavia kombinált—Juventus 
3:1 (1:1) A Juventus csapatában VVctzer, az 
Újpest, illetve a Pécs-Baranya volt profijáté- 
■kosa is résztvett.

Slavia Prága) kombinált—Juventus 3:0.

X Nyomdász válogatott—Cégliga válogatott 
3:1 (1:0). Elég nagy közönség előtt játszotta le 
mérkőzését a két csapat, amelyet megérdemel
ten a Nyomdász válogatott nyert meg. A 
Nyomdászok győzelmüket a szenzációsan védő 
fíurgcr kapusnak köszönhetik, aki egész sereg 
labdát lelt ártalmatlanná. Kívüle Sendler, Ko
vács és Farkas tűnt ki. A gólokat Tóth (2) és 
Eisenberger, illetve Budai lőtték.

X Leleplezték néhai v. Tcrstyánszky Ödön 
arcképét. Hétfőn délután leplezték le a Tiszti 
Kaszinóban néhai vitéz Tcrstyánszky Ödön 1 
olimpiai bajnokunk arcképét, amelyet Héjjá 
Zoltán festőmiivész festett meg. Az ünnepi be
szédet vitéz pávai Mátyás Sándor altábornagy 
tartotta.

X „Merkur-napok* ‘ Nagykanizsán. A magyar 
futball történetének két legsivárabh mérkőzése 
„zajlott" le a húsvéti ünnepek alatt Nagykani
zsán. Kétszer mérkőzött meg a Znla-Kanizsa a 
Merkúrral s vasárnap nz. őszii, hétfőn pedig a 
taavszi bajnoki mérkőzés végződött gól nélküli 
döntetlennel.

X Gcllér Alfréd vlvómester huszonötéves 
Jubileuma. A Tiszti Vívó Club hétfőn ünnepelte 
Gellér Alfréd vivómesler működésének 25 éves 
jubileumát, amely alkalommal vitéz. Ujfalussy 
Gábor tábornok, a klub elnöke mordott üdvözlő 
beszédet s adta ál neki n signum laudist.

X A japán Davis Cup tcnlsrcsapat három
napos bécsi mérkőzései teljes sikerrel végződ
tek. amennyiben végeredményben Ausztria vá
logatott csapatát 6:2 arányban győzték le. A 
japánok közül Matejka volt a legjobb, aki 
Hnrndát 8:6, 8:6, 3:6, 4:6 és 7:5 arányban le
győzte.

X Uj százyardos világrekord. Lamrencehől 
jelentik, hogy egy Leland nevű fiatal egyetemi 
hallgató az olt megrendezett atlétikai viadalon 
a százyardos síkfutásban 9.4 másodperccel uj 
világrekordot futott.

AlJTŐNAPLé
)( A külföldi mintára megszervezett, használt 

áulók szálónja nálunk is megnyílt. Köztudo
mású. hogy a használt kocsik vétele ma bizalom 
dolga és azt liisszk, hogy mindenkinek meg
nyugtató lesz az a hir, bog yaz Angol Magyar 
Bank érdekkörébe tartozó Nemzetközi Gépkeres
kedelmi Rt. ilyen használt autószalónt nyitott.

lenni tartoznak. A vizsgálatok helye V., Vigyázd 
Ferenc--utca 5., II. (Ilendőrfőorvosi hivatal), 
délelőtt 9 és 1 óra között. A vizsgálat dija 3 
pengő és azt előre kell befizetni.

Javításokat és üzemanyagot takarít.

Ma az autókereskedelemben az a szökés, hogy 
a kocsitulajdonosok egy része egy pár ezer kilo
méter lefutása után gépét vagy egy újabb tipu- 
sttra, vagy erősebb kocsira cseréli tbc. Ezek a ki
fogástalan motorú és karosszériáju kocsik ke
rülnek igv a használt autók szalonjába, ahol 
azokat szakszerűén felfrissítve esetleges hibák
tól kijavítva, ismét eladják. A cég garancia arra, 
hogy minden vevő a pénzének megfelelő ellen
értékét kap.

)( A Királyi Magyar Automobil Club közli: 
Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy az autóvezetői 
igazolványok tulajdonosai minden három évben 
tartoznak magukat orvosi vizsgálatnak alá
vetni. Akiknek igazolványát 1925., 1926. és 1927. 
évben állították ki, az idén vizsgálatra megje

Irúnyjelzők, automatikus klkap- 
esolókészülékek,speciális hátsó
lámpák, ffigyelőtUkrök, hűtő ta
karók, hóláncok, autókályliák, 
hűtőfolyadékok, dús választék

ban legolcsóbban

NAGY JÓZSEF
Bpest. Andrássy-ut 34. lel. 221—97 285—63

)( Megalakult a Magyar Motorkerékpárkeres
kedők Országos Egyesülete. Az ismert magyar 
motorkenékpárkereskedők egyesületije tömörül
tek, mint az OMKE egyik szakosztálya. Az 
OMKE karöltve fog működni a Magyar Aulo- 
mobilkereskedők Országos egyesületével.

)( Kaye Don nem vonult vissza a világrekord 
versenyről, holott az a hir röpüli szél a világ 
telefondrótjain, hogy az Ezüst Golyó kudarca 
miatt többé nem versenyez. Kaye Don most ki
jelentette, hogy nem az Ezüst Golyó hibája 
miatt, hanem a rossz, utak miatt hagyta abba a 
világrekord kísérleteit.

igen Kedvező fizetési feieiüJeX

HASZNÜLTftUT&'SZALOII
o Kamzouiozl asqKerssreúolmi Rt. aut.,Konsze.n|6nek eiz-fiasi neti-e

W!., SHIOnáSSV ÖT 0- TELEFOH: 259 37.
Ajánlja csőrébe bevett és leállítás folytán vlsszcavott különféle elsőrangú 
márkájú használt, de tökéletesen üzemképes, kitűnő állapotban lövő autóit

Teklnao meg raktárunkat 6a meggyőződik arról, hogy 
hasonló kiváló autókat azonos áruan másutt nem vásárolhat

LÖSPOStT
31anc nyerte

a K áposztásmegyerí-díjat
VASÁRNAP: I. futam. 1. Festetics Gy. gróf 

Lcandcr-je (’/10 reá) Esch. 2. Daruhát (3) 
Esch II. 3. Rögtön (6) Schejbal. Futottak még: 
Csokor (4), Régi nyár (5), Tévedtem (20). 2’/i 
hosszal nyerve. Tol.: 10:20: 16, 21. —
II. lutani. 1. Mr. Burnclt Buborék-ja (2) Csuta. 
2. Cipou (1 ’/a) Esch II. 3. Czigányasszony (6) 
Gulyás. Futottak még: Numa Pompilius (4), 
Levente (10), Sehonnai (8) Alhambra (20). 
3 hosszal nyerve, fejh. második. Tol.: 10:22; 
10, 11, 12. — III. lutam. Káposztásmegyeri díj.
1. Mr. C. Wood Blanc-ja (7/io reá) Schejbal.
2. Példás (2%) Csuta. 3. Napraforgó (4) Lyneh.
Futottak még: Sólyom (6), Benvenuto (5), 
Bogdánfi (12). ’/* hosszal nyerve, •/« h. Tol.:
10:18: 14, 19. — IV. futam. 1. özv. Biró A.-né 
Salambo-ja (6) Klimscha. 2. Simon (pari) 
Hűlnie. 3. Grandeza (2*/»)  Schejbal. Futói lak 
még: Somogy (8), Pásztó (16), Da capo (4), 
Orális (6), Pcllet (12). Retsky Bandi (25). 
Nyakhosszal nyerve, ötnegyed h. harmadik. 
Tol.: 10:92: 16, 12. 14. — V. futam. 1. Jan- 
kovich-Bésán E. gróf Hapag-ja (l‘A) Lyneh. 
2. Barnababám (12) Klimscha. 3. Fuvolás (l’/t) 
Fodor Futottak még: Hoppy (4), Komilfo (12), 
Dáma II. (4), Fruska (25). 2’/» hosszal nyerve, 
nvakh. harmadik. Tót.: 10:24; 12, 19, Í4. — 
VI. futam. 1 GvőrfTy M.-né Mazurká-ja (4) 
Fodor 2. Promisc (2’/g) Schejbal. 3. Old Hand 
(6) Lyneh. Futottak még: Rózsabimbó (10), 
Madár (6), Fababa (10). Frnu Wunderlich (12), 
Rusalka (25), Marra (20), Szikra (25), Szoknya 
(20), Szélhámos (2), Árendás (4). Fejh. nyerve, 
1% h. Tol.: 10:53; 18, 16, 27.

HÉTFŐN. I. futam. 1. Berchtold L. gróf 
Creota-ja (8/io reá) Esch. 2. Mirjam (l’/i) Fo
dor. 3. Ardcnnes (12) Csuta. Futottak még: 
Milike (12), Daloló (8). Csltri (25). 1% hosszal
nyerve, 2 h. harmadik. Tót.: 10 : 13; 11, 13. — 
II. lutam. 1. Wcnckheim D. gróf Fontatn-je 
(3) Bözödi. 2. Áment (l’/s) Csuta. 3 Horrido 
Landswerth Sicgllnde-je (3f/») Szénié. 2. Ulster 
Prinz (2%) Takács .1. Futottak még: Haizuru, 
Dóriin, Gallione, Sudár. Tót.: 10:31; 19, 17. - 
VI. futam. 1. Franziske Welse 
Szabó L. 2. Bunala (5) Rojik. 
Szeladon, Dorado, Dennoch, 
10 :17; 13, 20.

Érdekes versenyekkel zajlott 
miling hatodik napja. A nap főszáma 
Szapáry Pál emlékverseny volt, amelyet Muhar 
nyert meg. A hatodik futam startjánál súlyos 
baleset történt. Itt vagyok felágaskodott, majd 
hanyalvágódott és róbukott a sulkyból kiesett 
Dózsa idomárra, aki az arcán és az orrán sé
rült meg súlyosabban. Dózsát a mentők a kór
házba szállították, de értesülésünk szerint, bal
esete nem jár komolyabb következményekkel. 
(3) Gutái Futottak még: Komlntern (6), Ttij- 
dosó (l*/i),  Szomszédasszony (10). ’/< hosszal

Hippos-a (pari) 
Futottak még: 
Queen. "Tót.:
le az áprilisi 
' ' a Gróf

nyerve, 2. h. harmadik. Tót.: 10 : 64: 23, 16. —
III. lutam. 1. Berchtold L. gróf Marosvőlgy-c
(2) Balog. 2. Conchita (2) Kaszián. 3. Sakk
mester (3) Gulyás. Futottak még: Rendek (3), 
Fogj meg (3). ölnegyed hosszal nyerve, öt
negyed hosszal harm. Tót.: 10 :24; 13, 15. —
IV. lutam. 1. Mr. Burnett Farsang-ja (3) Lvneh. 
2. Rejtély (25) Szabó B. 3. Red Light (l'/2). 
Futottak még- Fiirt (6), Bambusz (5). Cortina
(3) , Hunnia (33), Rákos (14), Mirabelle (12), 
Bonne forlune (6), Viciné (6). 2 hosszal nyerve, 
2 hosszal harm. Tót.: 10 :49; 16, 90, 13. —
V. lutam. 1. Petanovist J. Szittyavér-e. (6) 
Hűlnie. 2. Tinódi (2%) Esch. 3. Add oda (1%) 
Lyneh. Futottak még- Tamarisk (25), Tudós 
(8/io reá), Páfrány (10). Tót.: 10:131; 44. 20.—
VI. futam. 1. Ődescalchi B. herceg Lavender
scent-je (2) Csuta. 2. Csibész (5) Hűimé. 3. Cso
pak (6) Hcrberstein gr. Futottak még: Lobogó 
(f2), Balaton (3), Makacs (3), Bábé (12), Fac- 
tum (10), Szirén (33). 2 hosszal nyerve, fej
hosszal harmadik Tót.: 10:39; 16, 23, 16.

Bécsi versenyek
VASÁRNAP: I. futam. 1. Zangen Izaliella 

Bolka-ja (3) Tóth R. 2. Baltimoic (2%) 
Weckermann. Futottak még: Siess, Daca, Erb- 
prinz, Pretty Molly. Tol.: 10:25; 14. 14. —
II. futam. 1. Slall Landswerth Passat-ja (l’/»)
Húrban. 2. Volat (2%) Tóth B. Futottak még: 
Robinson, Kismct, Toddy Dolosus. Tót.: 10 : 30; 
18, 17. — III. futam 1. Mr. Kurt Liebling-je (3) 
Janek. 2. Marschall (1%) Szilágyi. Futottak 
még: Gliihwürmchen Sans coeur, Obrist, Dol
lár. Tót.; 10:47: 21. 14. — IV. futam. 1. Mr. 
Alfréd Helena-ja (2) Weckermann. Futottak 
még: Szeladon (7/io rác), Vércse (2%). Tót.: 
10:28. — V. futam. 1. Schwadron Sugár-ja
(T/io reá) Weissengruber hdgy. Futottak még: 
Deledda. Evian. Tót.: 10 : 13. — VI. futam.
1. Slall Freihoff Clcelle-je (10) Húrban.
2. Epona (2%) Szilágyi. 3. Sudár (4) Stirczula
III. Futottak még: Workman, Gallione. Toscana, 
Ajka. My hopc, Apache. Tol.: 10 : 83; 24, 13, 26.

HÉTFŐN: I. futam. 1. Slall Landswerth 
Kamerad-ja (’/to reá) Húrban. 2. Liigner (4) 
Szenté. Futottak még: Hans Heiling, Vendoran. 
Tót.: 10:12; 11, 11. — II. futam. 1. O. Schiller 
Kinoprinz-e (pari) Szilágyi. 2. Workman (4) 
Stirczula. Futottak még: Harmonie, Heti- 
schrecke. Mirnkel, Happv Girl. Tot.: 10: 19; 
15, 23. — III. futam. 1 Mr. Kurt Perle-je (4) 
Janek. 2. Eisberg (8) Míillcr. 3. Szerencs (2) 
Rojik. Futottak még: Herakles, Hislrio, Nord- 
wind, Pápát. Tol.: 10:39; 14, 36, 13. —
IV. futam. 1. Gestiit Kleinhnrt Vércsé-je (2%)
Stirczula. 2. Rodenstciner (2%) Varga J. 
Futottak még: Monsum, Laureatus, Brunetle. 
Tol.: 10 ■ 36; 23, 20. — V. futam. 1. Slall

Budapesti ügetőversenyek
A részletes eredmény a következő:
I. futam. 1 Körmendi ménes Elcmér-je (3) 

Kallinka. 2 Szerető (2) Novák. Indultak még: 
Tamerlan (mint első diszkv). Mephislo, Olló, 
Kópé. Tol : 10 29; 12, 11. Olasz: 10:28. — 
II. futnm. 1. Mefropolc-islálló Vétek-je (l'/»)

JO UTAKON, ROSSZ UTAKON
EGYARÁNT POMPÁS TELJESÍTMfiNYC A

CORDAfiC
FOELARUSITAS :

BUDAPEST, VI

MOZSAkUCCA9

ann^k is ezt keli.vásárolnia, ha. racionáijszw

jüüiiáris Nemzelközi vasár
Budapesten, 1030 mAjtu S—12.

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 vállalatánál.
Felvilágosítás és vásárigazolvdny kapható: 
A Vásárirodánál, Budapest, V„ Alkotmány 
ucca 8., IIL, az. összes tb. képviseleteknél, a 
Menetjegyirodáknál és a Wagon-Llts-Cook- 

iroda fiókjainál.

HoíTmann G. 2. Úri Baka (2) Kovács J. 3. G. 
Endre bácsi (2’/t) Deák. Indultak még: Boriska, 
Cserkész, Krampusz, Lea, Malvina, Pogány, 
Néha, Juhar, Kula. Tot.: 10:52: 15, 15, 14. 
Olasz: 10:61. — III. futam. 1. Pusztaberényi
ménes Muhar-ja (3) Irsiegler. 2. Charleston (2) 
Maszár F. 3. Excellenz (l’/i reá) Kallinka. In
dultak még: Milike, atyóka, Több nincs, Sellő. 
Tot.: 10:33; 12, 12, 10. Olasz: 10:33. —
IV. futam. 1. Kovacsevics M. Dundi-ja (2) Ko
vács J. 2. Hol vagy (6) Volkmann. 3. Örmuzd 
(6) Maszár J. Indultak még: Lord Ida, Orkán, 
Cyklon, írón Child, Daisy, Gerlice, Achmed. 
Tol.: 10:36; 17, 23. 75. Olasz: 10:95. —
V. futam. 1. Pilis-istálló Eion-ja (2) Wiesner.
2. Cukros (10) id. Volkmann. Indultak még: 
Dacapo, Medea, GrafTit, Celia. Tot.: 10:39; 25, 
52. Olasz: 10:85. — VI. futnm. 1. Rosemarie- 
istálló Fényes-e (3) Benkő. 2. Cilii (4) Marék.
3. Sejk (25) Tőke Indultak még: Hajnalka, 
Gézengúz, Levendula, Frcgoli, Erzsók, Nóta 
bene, Nuriga. Drv. Don Quicholte, Eboli. Tot.5 
10:31: 98, 18. 43 Olasz- 10:75. — VII. futam. 
1. Dadányi S. dr. Brummbdr-je (l1/* reá) 
Tulajdonos. 2. Rabonban (3) Sebeibe], 3. Ofelia 
(10) Balog. Indullak még: Orgovány, Picolo, 
A vaut i D., Mimosa, Mikulás II. Tot.: 10 : 20; 
12. 12- 22 °lo,sz: 10 :26.

Erdély és Bánát
legiobb és legelterjed
tebb magyar kisebb
ségi napilao’a az
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Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

érvényes Április 1-t
8.00 10.20 i. ■ HUDAl’ESl
9.40 18.00 e. » WIEN

8.00 Ind. I BUDAPEST
9.10 érk. | pPí’J59.20 ind. PEGS
9.40 érk. I KAPOSVÁR

-aponta, vasárnap k
Közvetlen csatlakozások Euróna összes állomásai felé. 
Az antobuss Budapesten a VadászkQrt-szállótól 50 
perccel. Wierben a Hotel Bristoltól 40 perccel a

■ repülőgép indulása előtt indul.

Felvilágosítás és lemvAltás: 
Budapesten: a Magyar Légiforgalmi R.-T íégiutasási 
irodájában. IV. Váci utca 1. Telelőn rtOS—88. ■ 
Központ*  McnencRvirodában és annik összes fiók- 

talban
Wteliben. Luftteisebureau dér Osterr Luítverkehr*  
A.—G. 1. Kaerntnerring 5. Telefon: R 28—1—96. 
Posts- és csomagforgalom Európa v..(amennyi állo
mása felé Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
a társaság szállítási osztályánál. Telefon: 808—89.

\ szerkesztésért és kiadásért felel-
Dr. ELEK HUGÓ

NYOMATÚIT A GLÓBUS NYOMDAI MU1NTÉZET H.-T. K0HF0BG0GÉPE1N, BUDAPEST, VL, AKAD! UCCA S. _ NYOMDAIGAZGATÓ, HAVAS M.
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