
A szanálás
Bethlen István gróf a miniszter- 

Jnöki székből, Káltóy Tibori pedig 
suttal csupán az előadói emelYÓny- 

Jől mondották el .védőbeszédüket. a 
iaaüálási1 progijamm, illetve a köl- 
csönja vaslat-komplexum mellett.
Lázas kíváncsisággal leste a nem-' 
zctgynlés, de í’z ország közvélemé- 
oye 'is a szavakat a volt pénzügy- 
miniszter és a miniszterelnök ajká
ról. Amikor Bethlen István gróf be- 
ízédét. befejezte, az egységes párton 
Ös8zecsapódtak a kezek, de nem táp-: 
.<,]( a szavaknak az ellenzék s úgy 
érezzük, hogy nem volt oka tapsol
nia az ország közvéleményének 
sem.

Mit hallottunk e két beszédben? 
Elítélését annak a politikának, ame
lyet évek óta ugyanaz a Bethlen 
István gróf és ugyanaz a Kállay 
Tibor inaugíirált.ak, akik most újabb 
Mgváltfct ígérő eszmét, a szanálás 
gondolatát vélik fel.

Szanálás. Sajnálattal kell megái - 
lapítanunk, hogy ez az egész terv, 
ez, az egész program olyan jeli’gc- 
szeriien hangzik, mint akár, a kur
zus, vagy antiszemitizmus, vagy 
más egyebek, amikkel négy év*en át 
telittettünk. Szanálás. Ez gyógyí
tást jelent., gyógyítását az ország
nak. De lehet-e gyógyítani a testet 
ózzál, hogy belevágunk a testré
szekbe, hogy eret vágunk a karo- 
kfii), a végtagokon s elfolyatjuk 
véfiét.

Feloszlatták 
a szocialisták nagygyűlését 

mert Garami Ernőt éljenezték 
Félszakasz randfir vonult a famunkások Népszínház uccai helyiségébe — Lovas, 
rendőrök oszlatták szét a tömeget — Kordonnal zárták el a Népszava felé vezető 

mellékuccákat
Farkas István nyilatkozik a feloszlatásról

— Sí Hétfői Napló tudósítója hit. —
Vasárnap délután a szociáldemok

rata famunkás szervezet népszinház- 
uccai helyiségébe a pártvezetőség 
pár így ülést hivott össze. A gyűlés 
napirendje a. szocialista munkásság 
és a szocialista parlamenti frakció

inak a szanálási javaslattal való 
iszciübohelyezkedése volt. A gyűlés 
jelőadói Clynla nbmzelgyülé'-A
i.képviseb> és Kis Jenő dr. voltak. 
'Kis dr. beszéde közben, mikor az 
j cm i grá ció 1 i kv idálá sán: i k sz ük séges- 
ségét hangoztatta,

I a. hallgatóság éljenezni kezdte
Garami Ernőt, mire a. gyiib'scv 

I merj jelent rendőrt is ztviselő a
gyűlést azonnal feloszlatta.

\ amire a. termet -zsúfolásig megtöltő 
munkásság óriási zajban töri ki. 
Per.eekig tartó fülsiketiiŐ tombolád
következett. .1 vihart a párt vezetőd 
ség megjelent tagjai csak igen nehe- • 
zen tudták leescndesiteni,

1 H zajongás közben bevonniI a I
Saius rei publicae suprcma lex 

esto — mondották a régiek és vall
juk ennek igazságát mindannyian, 
ám mi a saius rei publicae? Semmi 
esetre sem lehet az adózó polgárok 
elvérzése, tönkretétele. Ez nem lő
het, Az adózó polgárság vagyonbiz 
’onsága az ország vérkerhigése. Ha 
zavarok állanak Íh* amabban, meg
akad n vérkeringés s elpusztul az 
prszág az operáció közben.
?’* akarjuk az orszá

KQt, elsősorban egészségessé kell 
tennünk az adózó polgárok tehet
ni ro képességét.

A mini'szterelnök állandóan han
goztatta, hogv csupán a külföldi 
Kölcsön segítségével állíthatjuk 
-dpra az országot, mi is ezt vallót- 
uk. vallottak, tudtuk, mert ismer.- 
11 szegénységünket. Hogyan kép- 

l el azonban a kormány most 
1aV8?C1|,< ay‘\ *10ífy az elviselhetet- 
.n 'Oehek súlya alatt nem roskad 
' >zp a polgárság, mielőtt meggyó- 

ífynlna az ország?
“Pfuzügyi politikánknak az volt a 

égés '1’ 0 bogy nem volt.
Fős íS>‘"Ps *‘s c"ységes programja. 'ajlalomniítl iátjnk ezJ ÍMnól ma 
vLi . ?r ft kormány a kölcsönja- 
Inni ? Hí,z plí ll°™ «- 
■nn-rí "i " 'J,nW a szanálás Vízben 
™í!'al n beW kewink ki;z(. mPrt 
l«lí r 1 ln,!111(!1”íi iH’m lesz meRfo- 

h uz ,,',™Knk wm iá d)nc- 
4wt allamurttok <ueg.

terembe egy fát szakasz rendőr, 
mire a tömeg lassan kifelé indult. 
Az emeleti teremből lefelé igyekvő 
hallgatóságot a lépcsőházban újabb 
rendőri sorfal fogadta, a kapu előtt 
pedig lovasT/endörség állott, készen
létben és feloszlatta a, tömeget.

V gyancsak rendőrkordon zárta le 
a- Népszava szerkesztőségéhez vezető 
■mcttéfcHácákal is. A munkásság 
azonban minden további tüntetés és 
felvonulás nélkül 'szétOszlóit. Előál
lítás nem történt, sőt egyetlen iga
zoltatásra sem került sor.

Munkatársunk, közvetlenül az in
cidens után beszélgetést folytatóit 
Farkas István nemzői gyűlési képvi
selővel. aki a, következőket mon
dotta :

— Az incidensről egész rövidé 
sCn csak annyit mondhatok:

Határozott tudomásunk van 
furái, hogy a mai szocialista 
gyűlésekre vonatkozóan az 
ügyeletes rendőrtiszt visel ők 
azt a szigorú utasítást kapták.

I hogy az emigránsok, éljenzése 
esetén, a gyűléseket cKdnwd 

oszlassák fel.

Ennek az utasításnak megfelelőt 
on oszlatták fel tehát a népszíúw 
házuccai gyűlésünket is. Magapt 
is — mondotXa Farkas István — 
részt vettem egy kerületi párlgyö- 
lésünkön, ahol az ügyeletes Tcmét 
őrtiszfviselő többször figyéhnftwtet 
te a hallgatóságot, de feloszlatás
ra itt nem került sor.

A szocialisták különben, vasárnuj 
délutón összesen nyolc helyen' tan 
toltak népgyiilést, melyeken a szó 
eialista képviselők ismertették n 
szanálási javaslatot és a. párt fel 
fogását az akcióval szemben.

Népgy illés volt a vasmunkásul 
Thököly úti székházának udvarán 
valamint, több kültelki szakszerve- 

ízeli helyiségben is. Ezek a gyűlései 
jrendben, minden zavaró incideni 
1 nélkül folytak le.

ifi kormányt terheli a felelősség 
a hölcsfinfárgyalásoh elhúzódásáért 

.Nagy Emit lesz az első szónok — Apponyi és Andrássy 
is felszólalnak — Az ellenzék nem osztja Bethlen 

optimizmusát

A hét végétől már permanens üléseh leszneh
i Történelmi jelentőségű napja .volt 
szombaton a magyar ucmzolgvűlés- 
nek. A kölcsönjavasiatok kompl- x Il
mának érdemi tárgyalását kezdte 
meg a Húz. Nagy, érdeklődés és 
élénk kíváncsiság előzte meg ezt a 
napot. Érezte mindenki, hogy •dó
ban keresztelőn áll a némád s áltól , 
függ minden, hogy melyik >"ra 
lép. Nem is hiányzott jóformán sen
ki. Szokatlanul megjelenlek \ mi
niszterek és a Ház minden épkéz
láb lúgja. Kíváncsi volt mindenki 
arra, amit Kállay mondani Jog az 
előadói székből felelősség nélkül a 
saját tervei és javaslatai érdé1 •nr-.i, 
de .még inkább érdekelő a I. Hazat 
az, amit a miniszterelnök óhajt 
mondáni.

És szólották mindketten sok k ii'” 
hatással, de az ellenzék megallupi- 
tásíii ‘•zeriní kevés beKö térfalon 
mai,

a 250 millió aranykoronás kül
földi kölcsön kizáróan a deliéit 
eltüntetésére elégséges, de ez 
magában nem elegendő a korona 

stabilizálására.
- A másik kérdés volt az áldoza 

tok kérdése. Bármennyire, elkészül 
tünk arra, hogy áldozatot kell hoz 
mink a szanálásra, azt még «en| 
képzeltük, hogy olyan súlyos fér 
heh fognak a polgárságra nchff 
zcdnl, Neiu kétsége*, hogy

az, adóterheket az ország népe 
nem bírja el.

Nem bírja cl pedig fikkor. amikor 
az adókkal nem niind'n társadalmi 
réteget egyenlően sújtanak, amikot 
semmi ■prbgrcsszlvilds.t nem alkat 
máznál: uz adózás terén.

Az ellenőrzésről j« széli a mi
niszterelnök s ha r-npán gazdasági* 
híg tekintjük a kérdési, bizonyé*, 
hogy az egész expozéban *’l». -li fe.i- 
togelosoi voltak, a legmcgii.'. ugía*. 
tóbbak.

Más elbíráló 
máz; -i javaslat 
már dlktatoriku 
korn.á!- nak biz 

. d'en ugyan
............... 1 niszlcrelnöl:. de bú 

java'l itok 1 síik a kérdési, a /.

I Munkatársunknak a. polgári ellen
zék egyik vezetőiéi íia a miniszter
elnök beszédéről < zekéi, mondotta:

A miniszt,efelnök úr expoz.c.iá- 
i ban kóuségielonül dícséretreméltó op- 

I íimizmnssal vedie fáradtsággal ösz- 
szeállífotl müvét, de sajnos,

ezt az optimizmust tieiu tudta 
átültetni a mások leikébe.
Csodálkozott a miniszterelnök 

úr. hogy az ellenzéki kritika lángja 
egy zene felcsapó!I a javaslatok 
körül s nem gondoll arra, hogy 
egyenesen ő kérte a nr mzc!gy!dd' 
firra, hogy c juraslatfd: r'Őt' r é '••: 'é- 
sé>a b űt löl-g fa lózkodjél: a kri Ü.a 
alkalmazó sál ól.

— Mrg.illapíIható, hogy a minisz
terelnök beszédében a .’................-.................................
mériegc nem azok javára dőlt • I tnazús mm (<iyéh. 

teljesen. Maga a miniszterelnök j és politikui diktati 
,-■1 ismerte. h»»gv i l el \ ». tc Hu na.



2 HÉTFŐI NXPLÓ Budapest, hótfö. ápr|1i, ,

Ugrón Gábor 
a lakásftérdésnöl

Ttz Eeisébetváposi Köt* nagygyűlése
— A Hot föl Napló tudósítójától. —

elnök is azt. a gondolatot, lehetett I 
volna-■' más megoldást találni. A 1 
válasz az volt, hogy nem. Elhisz-1 
■ziil.. hogy a ti. thlt n kormáng előtt 
u m< (jold'i uak tná'i lehetősége wrm 
bcmlukozotl l:i. < magban nem je
lenti azt, hogy más kormány jobb 

goldást m Událhnlott volna. A 
nmgam részéről elsősorhan abban 
Iá lom a kormány felelősségét, hogy

alkalma* Időben nem adta ái a
helyét olyan kabinéinek, amely ! ,.Az Ert«ébetvári»ai Kör v3«Aro:).p «.él- 
a köz.elmultakért nem volt any- ®lott nagygyűlést tartott a lakssk'-rdés 
nyira kompromittálva s így a j nieghefuséléBfi céljából. Ehrlieh G. Gusz- 
külföldi elöli Is erőteljesebb ,áv '’!nöki megnyitója után ölek Hugó 

garancia lett volna. dr. wm«rtetío n azenálási javaslatnak a
j lakásügy rendezésére vonatkozó íatéz-

- Még csupán arra n kérdésre kedéseit 
akarok xálaszojni, hogy ki lesz fc; | 
i< lös íizéri. ha u .javaslatok kellő 
időbeni iotárgyalása nem követke
zik be. Megállapítható, hogy csak a 
Hetiden-kor mányi terheli a felelős
ég, \ kormány merev elzárkózá

sán múlott, hogy az ellenzék ra- 
gaszkoílui volt kénytelen elvi álláa- 
poníjóhoz, hogy az ország közvéle
ménye flőtt bírálatot mondjon a 
.hívásiatok feleit s rámutasson arra, 
hogy <<•/, egész kormányzási politika 
alapja helytelen. A miniszterelnök
nek nem nagy árat kelleti, volna 
fizetnie az ellenzéknek, de ezt sem
akarta r így elő re bit hatóan a lég- bér arnnvérfók 
élesebb parlamenti húréra van kilá-' omol tessék fel.

Rámutatott arra, hogy a lakáskéi dést 
tulajdonképpen a házadó és a bázhavon- 
részesedés fokozatos kiépítése tette 
akuttá Ó6 emiatt, kapcsolódott bele az 
egész ügy a szanálási javaslatba. A ja
vaslat a házadót 1926. év második feléig 
2(1 millió aranykoronára, a kincstári ha
szonrészesedést pedig 35 millióra emeli 
fel, úgyhogy ezen időpontban az állam a 
házberek fokozatos emelése folytán a 
békebeli 22.3 millióval szemben 55 millió 
aranykoronára fog emelkedni. Ezen adó- 
hozadék előteremtése teszi azíikHegcssó 
azt .hogy a lakások és üzletek bére 1926. 
év májusáig az 1917. évi novemberi ház
bér aranyértékének Ötven százalékára

lést. Ugyancsak javasolta a kincstári 
haszonrészesedésnek leszállítását, illetve 
megszüntetését és ezen Indítványát rész
ben magáévá is tette a kormány. ainouy- 
nyibeu a házhaszon  részesedés nek — 
éppen úgy, mint a. forgalmi anónok — 
fokozatos leépítését, majd végleges meg- 
sztinIntését határozta el. A szanálási ja
vaslat számításait is már ezen az alapon 
eszközölték.

— De a Jakáskérdésnek a szanálási ja
vaslattal kapcsolatos rondezéso bizonyos 
tekintetben megnyugvást is kell, hogy 
keltsen bennünk — mondotta —, mert 
éppen ez a körülmény ad alapot arra a. 
jogos reményre, hogy a szanálás kapcsán 
kialakuló kedvező gazdasági helysei le- 
kelővé fonja tenni a reánk Háruló terhek 
elviseléséi.

— A. szanálási javaslat. moiyiu-k lé
nyeges részét képezik a kii Iá llam okkal 
kötendő kereskedelmi szerződések, fel
tétlen meg fogja teremteni

OVOMALTIIg
friss tejből, tojásból, dr. Wand^TT 
malátából és a legfinomabb 1 

kakaóból készalt níl 

természetes erősítő 
tápszer

M legkKCinCbb uzsonna és reggeli

Aranyat,^MOSipénMk,tUlrd.UttSr«knílm«1.,,V.fm:z

Stern Adolf

Húsvéti 
olcsó árak

iás a kölesön javaslatok körül.
A Hétfői Napló munkatársa meg

hízható helyről arról értesül, hogy 
az ellenzéki j ' . . ' _ ' __ *...
menően rósztvesznek a vitában. A 
vitát bél főn Nagy Emil volt, igaz- 
NÓgügymlniszternek az ellenzéki 
padsorokból elmondandó beszéde ve
zeti he. A legközelebbi napokban 
felszólal Appouyi Albert gróf és 
kemény bírálatra kcsziil Andrássy 
Gyula ítróf is.

Természetesen alig lesz ellenzéki 
képviselő, aki hosszabb beszédre no. 
készülne. Főleg a fajvédők és a szo
cialisták vonulnak fel nagy felké
szültséggel. Hétfőn már egy órával 
meghosszabbított ülések lesznek, 
szerdán előreláthatóan tízórás ülése-1I---  ------....
ken fogják tárgyalni a javaalatoí lontette, hogy ő. aki a szanálóíi iav.sint 
K mert bizonyosra vehető, hogy az | bizottsági tárgyalásán állaodóau részt

Statisztikai számítások alapján kimu- 
taffa, hogy egy lakás, amely 1917 novem-■ól arról értesül, hogy “"c‘y ^lí2‘0VGn--

pártok a IPcm<w««ebT- ^!íb',n..-w1 k?ron,> Avl »*“»<•«.
< . .. .1 192 i T)1I< (IIL. ollninn mn>, Kin-iilliAI 1926 május elsején már ötmillió korona 

negyedévi bért lóg űzetni és ehez még a 
kincstári haszonrészesedés és üzemi költ
ség fognak járulni, úgyhogy u házbérek 
ezen időpontban tulajdonképpen a béke
beli házbérek teljes.száz százalékúig fog. 
nak emelkedni.

Az előadáshoz Frfy Sándor, a Lakok 
Szövetségének főtitkára szólott hozzá és 
nyomós érvekkel világított rá arra, hogy 
r. háziural: ép. lakók áldatlan harta 
nyomban réget érne, ha a kormány 
végre-valahára egészséges lakás politikát 
inaugurálna.

Ezután Ugrón Gábor hosszabb besxéd- 
[ ben reflektált az elhangzottakra. Kije-

első napok után még <‘i'őteljpsebb?n I volt, „ loMsIrir'cUsnelí a iavasiutbúl való 
[olláncol es kiszélesedik a vita, I IWrafUiínU indíii'dnvo^a, < kormány

aligha lew/. elkerülhető már e 
heten a 16 őrá#, Illetve a perma

nens üléftek sxnkoégeMtége.
Ugrón Gábor, akit megkérdeztünk, 

ezeket mondotta:
— Az bizonyos, hogy a parlamenti 

hangulat nem kedvez a javaslatok
nak. Mégse hinném, hogy tíz órán 
túli tárgyalásokra kerülne a sor.

Rumért llesnő így nyilatkozott:
— Egyetlen feltétele volt az ellen

zéknek, hogy garanciákat, kapjon a 
damokratlkus korrnÁnystásra. Ezt 
nem kaptuk meg. Ezután természe
tesen az ellenzék sem lehet abban a 
lielyaetbon. nogy mindent lenyeljen 
s a maga erejével támassza alá a 
kormányzat abszolutisztikus hatal
mát. Minden felelősség a bekövet- 
kezendőkért n kormányt terheli 3 
• m.ek felszólalásainkban kifejezést 
i> adunk.

A kölesönjavüslatok sorsa tehát 
egyáltalán nem biztosított és előre 
láthatóan a közeli napokban fogja 
megvívni a. parlament Iegkcmé- 
■ni ebb csatája(.

azonban éppen adózási szempontból ra
gaszkodott ahoz. hogy a lakásügy a sra- 
náJásl javaslat keretében nyerjen rende

| a kivitel és behozatal teljes felszaba
dulását, a devizaszabadságot és meg

alkotja az, önálló Jegybankot.
úgyhogy az összbevételek ide fognak be- ■ 
folyni és ez lehetővé fogja tenni, hogy

az ország teljes devízaszükségletének 
ötszöröse is könnyen kielégítést nyer

hessen.
—• A lakásoknak és üzlethelyiségeknek 

a javaslatban kontemplált felszabadítása 
esetén a házhaszourészesedés és a köz
üzemi költségek címén a lakók részéről 
teljesített fizetési kötelezettség meg fog 
szűnni, úgyhogy ezen időponttól fogva j 
csak a tiszta házbért fogjuk fizetni. j 

Bíznunk kell a szanálásban. Bizton j 
kell remélnünk, hogy ez meg fogja te- ; 
retttfetti a korona stabilizálódását s ennek | 
nyomón újra feltámad majd a külföld i 
bizalma irányunkJian és a kereseti lehe- I 
tőségek egész tárháza fog ntvgnyilni az | 
ország dolgozó polgársága előtt.

l'gron nagy • tetszéssel fogadott beszé
dével a nagygyűlés véget ért.

Vasárnap voltak

WISB1 T iérliiuliíkaf. eejeniuhakal 
'akásán veszek. LAsár. Népszínház ucca 18. Mám. Telelőn: József 42—TJ

CADILLAC
A LEGJOBB AMERIKAI AUTÓ

RAKTÁRON
Király Automobil Rtárs.-nál
VI, Andrúiy-ut a Teleién; 157—00 <Js 91-57

.,A-ax -pneu vezerképviseete

kivonni a lírát abból az áramlatból, 
amelybe a francia frank sodorta a nyu
gati valuták egész csoportját.

De amilyen feszültséggel várta a kö
zépeurópai közvélemény az olaszországi 
eseményeket eddig, ép olyan részvétlen
ség nyilvánul meg most a kamarai vá
lasztások iránt.

i A régi kamarában a harminoegyné
hány fasc-iszta képviselővel szemben a 

. -- - - -----  —i szocialisták 122 maudátumot bírtak, a >
part és Mussojmf csak pártjának < popolárik 196, a baloldali demokratiku- i 

is n vasárnap jntha-!^ 73 szavazat fölött Tendelikeztcfc. Ez 
. . politikai I arány lényegpsen meg fog változni «i 
.3-nal ;\bezolut különösen « nemzett kisebbségek fognak!

Olaszországban a Kamarai
választások

A fascistáKnaB Kétharmad szavazat
többséget biztosít as új olasz válasz

tási törvény
Dt. éve. hogy megalakult az olasz fás- 

(ásta, r'“t — 
Ötéves küzdelme után, 
lőtt abba a helyzetbe,

|«u‘°noeB« « nenuzeci kísennBBgex lognas i 
14 tóma^odhaseon. |nagyTOárabaH kiszorulni at uj kamara-1
MuMoifai Monteoitonoban, a kamara- bói. A választások ddijri jelei wserinti 
’hu alig a jg hannincegyiicháuy ®ttva-; jiojry a német és szlovén ki- ;

fölött reudelkcze l eddig, de ezzel aj^hbség egyáltalán jut-e majd maadá- 
néhany szavazattal ia, í ^el a parányi | tumboz. 
kisebbséggel i« Jelentős eredményekül i 
ért el. Itt. van például a 3agoszláviával I Vasárnap reggel kilenc órakor kezdő-■ ................... ■ • ----- —. .......MWWV, Altiul^ wytt.'l ; ----- —-«• — - -----------— — «...■•
külső Mkert jelontett a fascis+a part ró- p-’ani-ügynökség legutóbbi távirata sze- 
MJÓre, hogy már maga ez a tóny i« H-'rint «®hol az ormtágbao rendzavarás 
dönteni láUzotl a választások credmé-1uew történt. A távirati hír megérő<iti, 
nyét. De jelentőé sikereket ért el Mus H’ogy n nemzeti fasoloták jelentős több- 
wúini pénzügyi téren is, hiszi sikerült. J mégret fognak kapni.

legutóbb kötött egyezmény, amely olyan [dőlt meg a szavazatok leadása ős a Sic-

Egervápy és Tápsa siobpász- és 
lakberendezési iparvállalata 
ltudap.it V!H, Ültöt dr 33!b «• u.a«««»s
r.iafőnMVő, főm/ tonu

SZAKORVOSI^
EZÜST SALVARSAN-OLTAS. —• Rendelés eftfuz nap RáMvZi*át 32. I. em 1. RAkuFWDl «tFiflhen.

wha | Lakására jövők
e»éU7 n>n ruh#«, fehérnemBt clpOt, itb. l
ükbe .ia ? riiiA-j ..i... -x» ni Hl i

( venni hau- . ___ A nált Mrfl.
_______________ omBf cipőt, sth. l-rteefner, 
Ifrkk SziMrd-ttlca 22. III. 1íT Torion JósW 62-48

divatéruháxában

Király ucca 53. szám
(Akácfa ucca sarok)

SIÁmimCmm4 Íav,t 1*,ra aía,t bőreipök 
& £3 3’1’1vfoaB gnminitaipa!tssal, hosszú ga- 
Mlf I IllffWl randa mellett

Vadá»z, Qummlüzem, Szereosen-u. 50. Nagy mező-u. sarak

I tett viselt férflruhiíKÉrt
| BUCK, Nagymező ucca 12. Telefon Í17--C5

Schweizi különlegesség1

dupla nikotínvedos 

szlvarkahdvelv is 
szlvarkanaplr

1,000.000,000
Sor>|«gy«k kaphatók minden fóelSrusitónól!

egymilliárd korona nyerhető 
szerencsés esetben az uj XXII-ik magyar királyi 

osztálysorsjátékon 
Az I. osztály húzása május hó 13-án és 15-én!

ltudap.it
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Látogatás az Ébredő Magyarok
Sorház uccai székhazában

A Sörház uccában minden csendes — Ekrazit és honfidal
—* rA Hétfői. Xapló tudósítójától. --

Ott ahol nemrégen még saázfejü 
kórus kiáltott, halált az ország leg
értékesebb, lég józanabb társadalmi 
tótegeinek egylkére-másikára. oll, 
JJd nemrég még haláloszto pa- 
ancsszavak hangzottak el olyanok 
Skáról, akiket a háború .utáni er-. 
kőlcsi káosz a béke, a jogrend és a 
jnunka ellenségeivé i< ott egye
lőre csend honol, oda bohureolko- 
<Jott a fáradtság halk, ásító unalma,

A Sörház uccában minden csen-
A titokzatos, nagy, szürke 

palotára ráült a régi, híres, belvá- 
jobí nyugalom s hetek alatt kilakol
tatták onnan azt a könnyelmű és 
ellenszenves hangot, amely öt esz
tendőn keresztül fúria be magát az 
ország zugaiba, hogy a könnyen hí
vők soraiban elvégezze munkáját. 
Igaz, nem Önként való elhatározás 
tette csaknem lakatlanná ezt a 
sörházuccai telepet. A csendet, , a 
lakatlanságot inkább kényszerítő 
körülmények idézték elő. Az ébre
dők mostani vezetősége nemrég ha
tározta el magát aara, hogy az egész 
pesti szeeveaetet fokozatosan le
építi, annak működéséi tervszerűen 
elhanyagolja, nehogy ki tegyék az 
egyesületet egy esetleges feloszlatás 
veszélyének. Annál erőteljesebben 
indáinak azonban neki a vidéki 
szervezésnek, ahol, mint mondani 
szokták, „nem fekszenek annyira a 
belügyniinihztér.iufn ' kirakalábau“.

Kereskedő Ifjak - Ébredő 
Magyarok

Ott kell kezdeni a dolgot, hogy a 
Sorház' ucea réfcén elvesztette már a 
romantikának azt a■.hatóAÁt**amely* 
lyel egykor; még bírt, akkor, amikor 
az emberek nagysugarú ívben mesz- 
sze elkerülték még a táját is annak 
a saroknak, amely a Molnár ucca és 
Sorház jtcca’ könyökében fekszik.

Az ébredők palotájának mélytorkú 
kapujában, jobban mondva kapuja 
mögött nem leselkedik többé a tá
nyérsapkás, izmos napos őr, a Hnn- 
g árja-szálló kapujában 1919-ben 
megszületett típus. A bejárat sza
bad, mondhatnám veszélytelen. A 
második kapu, belül, a vaspántos 
üvegajtó könnyen nyílik s az első 
impresszió: sötétség, kegyetlen sö
tétség.

I

Az EME székháza
Az ember tisztában van vele, hogy 

nem történelmi nevezetességű he
lyen jár, mégis valami inyenckedés 
van abban, megnézni, végigjárni 
azt a sötét várat, melynek urai oly 
rengeteget beszéltettek magukról és 
az itt történtekről. Mert hogy itt 
na.gy, szomorúan nagy történések 
indultak el, azt mindenki tudja a 
lapok rendőri és törvényszéki rova
taiból. Legutóbbi elikettlátogaíá- 
som óta egy kis változás történt, a 
földszinten. Nem korszakalkotó. 
Csak a ruhatárt tolták kissé odább.

lévő fal alá. Nincs Jeti egyesületek vezetői. Ebből a 
az, ami a fenti raj- 'szobából vitte a híreket Márfíif rs a. 
Nagytakarítás lehe- kilencedik kerületi fiókba... Itt tar-

púval szemben 
itt egyéb, mint 
zon is látható, 
tett csak s elvitték azt. a bordót is a 
ruhatár mellől, amelyen hónapokkal 
ezelőtt megtalálták azt a bizonyos 
ál bőm hát. Át kell menni egy kettős, 
boltozott, beépített kapu félén. Szem
ben széles üvegajtó, baloldalt falóp- 
cső visz fel az emeletre. Az ajtó a

fíuhatár, nhől ti bombát találták

A
a

régi földszinti gyülésterembe 
lik. Itt, ebben a kopár teremben tar-I 
tották a nagygyűléseket., de itt vol-1 
tak az első időben az u. n. ébredő-j 
bálok is. mert nz Ébredőknek az
előtt itt-ott táncolni való kedvük is 
volt. Ebben a nagyteremben húrom-1 
négy széken és a hatalmas -fal I ütik -' 
rön kívül nincs semmi. Három nagy 
ablak világítja meg ezt a termet, 
az egyetlen világos helyiséget a 
házban, amelyet legutóbb átvett 
irodai célokra egy filmipari társa
ság. E szerint az ébredők ma 
csak az első emeletet lakják.

tózkodott legszívesebben Héjjas 
Iván is s a társaság csak ritkán 
rándult á1 a folyosó jobboldali ré
szébe, ahol a tulajdonképpeni ta-i 
nács- és társalgóterem van. Persze, 
hiába kutatnánk itt u. n. kompro
mittáló akták, iratok, levelek után. 
Elvégre az Ébredő Magyarok Egye
sülete belügyminiszteri engedéllyel 
jóváhagyott egyesület, amely mini 
(lenkor ki van téve az esetleges hax 
tósági betekintésnek s így érthető, 
hogy működése is úgy oszlik meg, 
hogy a felszínen történt dolgok alti 
bit nyújtsanak minden váddal szén - 
ben. Márffyék és társaik n • n hagy
tak itt aktákat, terveket, hiszen a 
felszín alatt tervezett és végrehajt 
tolt dolgok legnagyobbrészt magán
lakásokban intéződtek el. Ennyivel 
tartoztak a bombamerénylők az 
egyesületet hatóságilag jóváhagyó 
rendeletnek.

A szerkesztőségi szoba egyetlen; 
szekrénye tele van aktákkal, árts ti 
lan írásokkal, a vidéki osztályok je
lentéseivel. kérvényeivel, Lclyzetjő- 
leütéseivel, olyan dolgokkal, melyek 1 

íré a központban sem lehetnek nai 
gyón kiváncsiak.

lépcsőnél úgy látszik útban volt
hosszú pult, most átvitték a ka-

Ahol Héiías és Márffy 
legszívesebben tartózkodtak

már

Ahonnan a választásokat 
„irányították44

I Két oldalt a Nemzeti Klet szeri 
! kesztőségétől két keskeny szoba 
í van, balra a főtitkári, jobbra a pest 
' fások és távirdászok szobája. Ide- 
1 járnak a villamoskateuzok és váltói 
i igazi fők is. Azt azonban, hogy niii 
i nek járnak ide, nem sikerült meg* 
tudnom. Ezekben a szobákban sincs 
semmi, ami emelkedettebb szellemre 

: engedne következtetni. Két-három 
, íróasztal, két-három szék. Aktái 
' szekrény s a. falakon néhány agi-j 
tációs plakát.

Nem valami derűs képet nyújt nz,bűvös szele csap le az idegenre. Az 
első emelet sem. A sötét folyosóról ■ első emelet haloldali ajtaja széles 
néffy ajtó nyílik a különböző helyi- üvegszárnyas bejárat, amely hosz- 
ségekbe. Menjünk csak sorjában vé-j szűkös, homályos előszobába nyílik, 
glg ezeken a szobákon, amelyeknek i Az ajtóval szemben másik ajtó,1 
rideg ,n»m éppen tiszta falairól a rajta tábla: A Nemzeti Élet, szer
közelmúlt események hangulatának I kész,tősége. Idebent tehát, úgy lát-

A Sörháí uccui bejárai 
Ugyanaz a ház az, ugyanaz a sarok, 
Mnels- egyszer a Kereskedő Ifjak 
Egyesületének ' adott hajlékot, A 
magyar kereskedő ifjaknak azon
ban menniük kellett innen, kényszer 
utján, inért valahogy az a hír, ter- 
:iedt el róluk, hogy fiatal koponyá
jukba n a haladásnak, a békének, a 
demokráciának gondolatait rejtoge- 
‘ik. Az ellentét valóban groteszk: a 
naSY> szabad magyar, jövőért lelke
sedő kereskedő ifjak és az Ébredő 
Magyarok! Mit vétettek amazok és 
mii produkáltak -ezek?

rttarwetefl likingeinél.
A rtfeota, n - n Nemzeti

« •■erkeKUieige. C - lűlUkM stoáo, 
, m,.letol. «.nh„j„, E

h Q
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szik, szerkesztéssel foglalkoznak az. És a szomszéd szobában, ahol aj 
ébredők. Nem ismerek ilyen lapot, nemzetvédelmi osztag, meg a Ha- 
nyilván az Olvasóközönség teljes ki zónk Írónőit, osztogatta Gyalay az 
zárW mellell csinálják ezt az u.i- r-knizltos bombái. Ekrazit <•* lionH- 
súgói. Éppen szerkesztőségi óra le-, dal... I
hét mert mozgást hallok belülről.., A képünkön látható szerkesz.tosegi 
Most szerkesztik a Nemzeti Életet, i szoba nem látszik ugyan alkalmas-| 
Bekopogok. Nem hallották meg. r ak aagynbbszabású tárgyalási eé-1 
Most valaki szavalni kezd; Tiéd ra lókra, mégis Hl történi hsl.d.h 
gvok, tied hazám, c szív, a lélek...imegbeszélés, itt jöttek: össze a kerti-1

A folyosóról nyílik az ügyészi 
szoba is. Szemben a lépcsővel. A# 
ajtón fekete tábla, arany betűk 
rajta: ügyészség. Ez nz. egyesületi 
jogászának a szobája, Dánielé. AJ 
berendezés itt is szinte börtönszerű. 
Három ócska íróasztal, három nyűtt 
bőrfotel. Képei, szobrot Itt sem 
látni. A falon az ébredők emlékezel 
les plakátja, néhány közéleti férfiú 
aláírásával. Az ismert Zilahi-ügy 
plakátja. A falban ahlaknagyságu 
mélyedéi, plakáttal telemspi«zlrn. A 
szobának ablaka sincs.

Eckhardt székhelye
A nagy ridegségből, kopni Húgból 

leginkább ez a szoba emelkedik ki. 
Amióta Eckhardt Tibor vezeti aa 
egyesület ügyeit, az ügyészségi he
lyiségben mahagóni fa irónsztal all 
> a nyütt foteleket frissen duzzadó, 
úri garnitúra váltotta fel.

A választások alatt nz a s/nbg 
egvik fiók helyiségévé vált a nrnúfr 
lerrhiöksruo választási vozrrkanmk’ 
óm Dániel ügyes# itt nemi kisebb fa-



4 HÉTFŐI NHPLÓ Budapest. hétfő, ápriijs ?

radhatatlansággal dolgozott mint a 
Várban Gömbös Gyula. Innen adták 
ki a parancsokat, hogy hány fejű 
osztag menjen ki x vagy y kerület
be, x vagy y nevű jelölt „támogatá
sára/

Az emelet jobboldali traktusán 
közös bejárattal három helyiség 
van: A teinícsfereni, melyet üvegéül 
választ, ketté. Az üvegfal mögött az 
egyesület pénztára van. Olyan, mint 
az óbudai postahivatal poros, sötét 
fülkéje. A tanácsteremből ajtó nyí-

Földszinli gyűlést erem

lik egy kis tárgyalószobába vagy 
társalgóba. Ezekben a szobákban is 
bőrfotelek és bosszú asztalok képe
zik az egyetlen díszt. A szürke fa
lak csupaszok, üresek.

Amióta az alsó gyüléstermct át
vette az egyik filmiroda, itt tartják 
a rendes közgyűléseket, választmá
nyi üléseket, vezetőségi megbeszélé
seket. Eckhardl, Prónay, Héjjas, 
Kiss M. és az egyesület tisztikara, 
ha, néha összejönnek, itt szabály
szerű közgyűlést tartanuk. Legutóbb 
különösen két probléma'. beszíit.?k 
meg Itt: hogyan ktliene az ébredők 
fősúlyát a vidékre áthelyezni. Itt 
főzték ki az líj aiapszdbáljokát is 
és itt beszélik íren, itt hordják össze 
rz interpellációk anyagát is. llyl’or- 
imán ez a tanácsterem valóságos 
pú rí helyiséggé vált, rendes otthoná
vá annak a kis csoportnak, amely 
a nemzetgyűlés egyik baloldali szek
torában tolmácsolja p Sörház ucca 
ébresztő ideáit.

De üresek maguk az egyes helyi- ' 
bégek is. Kihalt tanyának látszik nz 
egész .melynek lakói kétségtelenül ; 
kiábrándultak azokból a, meddő jel- I 
zőkből, amelyekkel sikerült nem 
ogy gyanútlan lelkesedet abba a Iá- • 
borba terelni, amelyben helyet fog- • 
faltak az Erzsébetvárosi Kör, a, Re- 1 
yiczky ucca és sok más merénylet 
elkövetői, irányítói, spiritus rekto
rai.

Templ passati
Egy sok bajt okozó politikai és 

társadalmi megmozdulás kimúlásá
nak szimbóluma ez a lakatlanság, 
íircfiség. Emlékszünk arra, hogy 
egész tömegek lepték el egyszer ezt 
a házat. Akkor divat volt ébredő
nek lenni. Ma elmúlt, ez a divat és 
immár senki sem dicsekszik azzal, 
hogy valaha is a Sörház ucca tájé
kán járt.

Pártot alakítanak 
a mérsékelt ellenzékiek 

Ellenzéki tömörülés a szélsőségek ellen — Kísérlet 
a kormányhoz közeledő ellenzékiek egyesítésére

Napok óta beszélnek a parlament 
I folyosóin arról, hogy azok az ellen
zéki képviselők, akik a kormány 

I elleni harcban néni hajlandók a 
{fajvédők, a Kossuth-pártiak és a 
szocialisták szélsőséges álláspontját 
'magukévá tenni, pártalakítást kísé
relnek meg. Az új pártalakítás hí

vvel között emlegetik Válton j/i Vil
most, Sándor Púit, fíassay Károlyt 
fíárczy Istvánt, Ugrón Gábort, 
Strausz Istvánt, Pakots Józsefet, 
Fábián Bélát, Benedek Jánost, sőt 
a nagybirtokosok képviselőit, Gaál 
Gasztont és Farkas Tibort is. Nem 
lehetetlen, hogy Nagy Emil is csat
lakozik ehez s* párthoz.

Az új párt tagjai a mérsékelt el
lenzékiség álláspontjára kívánnak 
helyezkedni és — bár az objektív 
kritika eszközeivel élni óhajtanak 
— nem gördítenek akadályokat a 
szanálási javaslatok megszavazása 
elé. Az új pártalakítás szüksége a

szanálási javaslatok napirendre tű
zésének vitája során merült föl, 
amikor is a baloldalon egymás mel
lett ülő képviselők hevesen össze
szólalkoztak egymással és ellenkező 
álláspontra helyezkedtek egy gene
rális jelentőségű kérdésben.

Az új pártalakításról szóló hírek 
már napok óta keringenek a pirla- 
mentben és konkrét lépés ez ügy
ben csak azért nem történt még, 
mert az új párt hívei Vázsonyi 
Vilmos és Rassay Károly hazaérke
zését várták, akik az elmúlt hetek
ben nem tartózkodtak a fővárosban. 
Rassay Károly szombaton hazaérke
zett, Vázsonyi Vilmost is a napok
ban várják, úgy hogy ebben az ügy
ben a jövő héten érdekes fejlemé
nyek várhatók. A mérsékelt ellen
zékieknek a kormányhoz való kö
zeledése ugyanis fordulatot hozhat 
a belpolitikában.

Taoasgi oásárt 
rendez húsDátig 
az összes osztályain 

a
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ii. sorozat

Kalap
Gráci Pichler........................ 95.000
Férfi, divat minden szín

ben ................................  lOTfloo
I-a nyúlszőr........................... 190.000
Férfi- és fiúsapka (pepita) 25.000

Mi történt Bicskén 
1921-ben!

Két őrmester a vádlottak padján
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

A katonai törvén yszáken április má
sodik felében rendkívül érdekes ügy 
tárgyalását kezdi meg Sillay százados 
hadbíró itélőlauácsa. A perben arról 
lesz szó, hogy Bicskén 1921 év március 
13-án mintegy 15-20 főből átló, botokkal 
és pisztolyokkal folfegyverzett csoport 
behatolt. Weisz .Jenő sörkeroskedŐ és 
főbórlő lakásába és a kereskedőtől na
gyobb összeg pénzt, egy aranyórát és 
különböző más ékszereket elraboltak. 
Woisz Jenőt és feleségét azzal fenyeget
ték mog, hogy lelövik ökot, ha kiabálni 
mernek. Wolszt oly súlyosan bántalmaz
ták, hogy az ütlegelések következtéim 
eszméletet vesztette. Anrikor eltávoztak, 
Woisz Jenőnél az előszobában a. fal fele 
fordították és meghagyták nekik, hogy 
egy óra hosszáig meg ne merjenek moz
dulni.

A nyomozás megállapította, hogy a 
csoportot Balog Pál őrmester vezette. 
A tárgyalás második vádlottja Juhász 
László őrmester, aki 1921 február 20-án

| gróf Salm Hermáim főhadnagy ama 
parancsának, hogy a bicskei kávéház
iban a tiltott szerencsejátékot tiltsa be 
és a lefoglalt i>énzt. eaolgáltaesa he a 
hatóságnak, Juhász csak annyiban en
gedelmeskedett, hogy tényleg lefoglalt 
a játékosoktól mintegy 15.000 koronát, 

! azt azonban saját céljaira fordította.
A tárgyaláson a vádlottakat dr. Szilt s 

Andor fogja védeni. A beidézett tanuk 
között szerepel gróf Salm Hermann volt 
főhadnagy, aki a koimnün utáni idők
ben a Bicskén állomásozott csendőr
tart alékzászlóalj lovasfélKzázadának volt 
a tisztje. A tényállás szorint Salm gróf 
egy járőrrel meglepte a bakkaratot 
játszó bicskei kereskedőket, leigazoltatta 
őket s a lefoglalt pénzt azzal az utasí
tással adta át Juhász őrmesternek, hogy 
azt. foglalja jegyzékbe és adja át a 
csendőrőrsnek. Juhász azonban ezt a 

I pénzt elsikkasztotta — mire Salm gróf' 
[azonnal letartóztatta és .sikkasztás cimén 
Imegiiidittatta ellene az eljárást.

Harisnya
Tartós, jó minőségű zokni 6.500 
Női harisnya, minden

színben...........................  8.000
Divatcsíkos zokni . . . 29.000
Egész vékony, cérna, női 39.0M

lérfiing
Zefir és french, 2 gallérral 85.000 
Fehér pique ...... 85.000
Hálóing, jó si iónból . . 85.000
Színes oxford és fehér
raye................................. 150.000

Sőrkesztgfi
Fekete és fehér dacé, női
Színes fflaeó, csak

5"/.—6%-ig.......................
Női glaeé............................
Férfi, kecskebőr . . . .

Női

55.M0

75JW4
88.9M 
saoira

lehérnentfl

Az ÉMB jelvényt

.To, hogy a divatok múlnak.
Eb néhol a közbiztonság szem

pontjából is jó!

MűfogpótlásoK
legolCRöbb Bipi árban

részletfizetésekre is
Vili, Oyulay Pál uic* 14 

Amerikai rtndiiffi f»ttrvail 
fndtUtnfdift

Waldmann Imre 
öngyilkosságot követett el 
A nyomor kergette a halálba

— A Hétfői Napié iuMiüöjától. -
A Magyarországi Artisták Egyesülete 

ma reggel táviratot kapott, amelyben 
arról értesítették. hogy Waldmann 
Imre, a bécsi Haggenbeck-állatkert tit
kára főbclőtto magát és azonnal meg
halt. Waldmann Imrét, aki a budapesti 
társas életbon egykor nagy szerepet ját
szott, a hozzá közel állók szerint, a nyo
moméig vitte a halálba.

A tragikus veget ért Waldmann fia 
volt Waldmann Adolfnak, a bécsi Ro- 
nacher igazgatójának, akinek páratlan 
képességeit az egész világon elismerték. 
Az ifjú Waldmann apja mellett tanulta 
a mesterséget, majd a berlini Apolló 
igazgatója lett, azután megvásárolta 
Budapesten a Fővárosi Orfeumot, mely
nek tizenöt évig igazgatója volt. Az or
feum Waldmann vezetése alatt valóság
gal fénykorát érte. A magyar főváros 
legelőkelőbb közönsége töltötte meg ak
koriban esténként a/, orfeumot, arnelj 
nek színpadán az ő igazgatása alatt 
játszották először LíncA-e-oporettct, 
amelyet aztán a világ orfeumaiban 
mindenütt játszották. Tizenöt esztendeig 
volt Waldmann a Fővárosi Orfeum igaz
gatója, tizenöt év után húszmillió ko
rona tőkével nyugalomba vonult és 
Bécsbe költözött. A megváltozott, viszo
nyok következtében áronban kénytelen 
volt újból állast vállalni. A bécsi

azonban boldogulni Waldmann Imre, 
akinek neve egykor valósággal fogalom 

! volt az artiatavilágban, leszerződött a 
bécsi állatkert titkárává. Az utóbbi idő
ben már csak csekély fizetéséből ten
gődött. Sohasem panaszkodott, némán 
tűrte sorsát, mig végro most hatvanegy 
esztendős korában véget vetett életének. 
Apolló igazgatója lett. Itt sem tudott

Az Invalidus 
szövatkazet igazgatóját 
letartóztatták a fótárgyalóson
A büntetötörvéuyszóken inár két heteI 

tárgyalják az Invalidus szövetkezet 
bűnügyét, amelyben több. mint. 800 ká
rosultat kellett kihallgatni. A szövőiké-! 
aet igazgatója Neumann Láázló úgy-, 
szólván minden tőke nélkül alapította 
meg ezt h szövetkezetét, és ügynökeivel I 
elhitette jóhiszemű emberekkel, hogy ne-1 
kik kedvezményes árú olcsó fát és elei- ; 
micikket tud .szállítani.

Végre is a megkárosított emberek fel-| 
jelentést letek az igazgatóság ellen. 
Ncumannt 1c is tartóztatták, de később 

I óvadék ellenében szabadlábra helyezték. 
I A két hét óta tartó tárgyaláson olyan I 
.terhelő vallomások hangzottak el Neu-• 
mann ellen, hogy Horváth Géza dr. 
egyes bíró a szombati tárgyalásin kény 1 
télen volt újból elrendelni Neumann le- 

| tartóztat ásdt. A tárgyalást n jövő hé- ■ 
teu te folyatják. ítéletre valószínűleg, 

lesük szombaton kerül eor. I

Ing. hímzett........................ 43.000
Hálóing, hímzett, egész

hosszú..................................95.000
Batist-garnitúra, ing,

nadrág, hímz.....................110.000
Hímzett combinés . « . 110.040

Méteráruk
Mosott vászon........................ 19.8011
Angin, erős szálti .... 2.3.000
Festők (karion) .... 24.000
Divat, ingzefirek .... 27.0011
Gyapjúseviot, 120 cm. . . 75.000
110 cm. széles gyapjú- 

pouplin, minden színben 110.000
110 cm. széles divatcsíkos 

alj- és ruhakelme . . . 110,000
135 cm. széles gyapjú- 

gabardin, síma és csíkos 176.000
85 cm. széles ruhaselyeni 76.000
140 cm. széles nehéz trikó

selyem ............................ 185.000
Crep de chine. legnehe

zebb min őségben, min
tás és síma színekben . 240.000

ÁrainK a Készlet tartamára 
bírnaK érvénnyel !

RáKóczi út 74



HéHö. áprilist HÉTFŐI JVXPÍÓ 5

TABARIN 
ljjtúe-1 - Telefon J. 21-16 

^iensációs 
ápriSsss műsora: 
Maqy annu* és VSg Miklós 

5 fSascoffs 
artista mutatványok 

Emmy * Raymó 
6 ’rcenírllt táneospár

Les Wtodsors
apadta táncok

Ferencsw Károly
Szuchártv Sva 

klasszikus táncok 
Liliam A J®a

Eredeti párizsi mondáin kettős
jolanda Wilson

Andrea & Theó 
"londoni Alhambra foncfenomónjai 
ílöadás után a közönség táncol

Telefon J. 21-1C

Friedrich István
a Somogyi-gyilkosságról 
„Ha megidéznek tanúnak — mindent elmondok" 
Heniczky adatait nem vették igénybe — Lehet-e 

zárt tárgyalást elrendelni ?
— rA Hétfői Napló tudósítójától. —

Az ilIeiC.es hatóság tudvalévőén 
újabb nyomozást rendelt el Somo
gyi és Bacsó, a Népszava volt szer
kesztőinek meggyilkolása ügyében. 
Az újabb nyomozásról és unnak 
eredményéről különböző hírt'szielé
sek kellek szárnyra, úgyhogy a köz
vélemény élénk érdeklődéssel tekint 
a főtárgyalás kitűzése elé. Az ügy 
pikantériáját nagyban növelték Be- 
niczkjj Ödön, volt belügyminiszter
nek , és Maltyasovszkjj volt főkapi
tánynak nyilatkozatai, amelyeket, 
kiegészít most Friedrich Istvánnak 
a Hétfői Napló munkatársa előtt 
tett alábbi nyilatkozata:

*

Ha pótkávét használ, 
vásárolja ott, ahol a 
legjobb pörkölt kávé- 

\ keveréket kapja:

I
a legközelebbi

Meinl
: üzletben!

~ Ml...................  -

Párizsi Kantka
(Ezelőtt; PÁRISIÉN GRILL)
VI, Szerecsen-u. 35. Blaha Lujza Szín
ház épületében. Tolefónszám : 120—77

Minden este 9 őrétől 
áprilisi műsora vezet!! 
Leonid A. Jorney 
Karakter steptáncos, a Mont*' Karlói 

Café de Paris tagja először Budapesten 
Hanny & Hsa

halott 
Vamjain Duó 
akrobata táncospár 

Magyar Aghya 
kis tánccsoda

Mimi Schorp, Mary Norton
groteszk táncok

Hoppé testvérek 
prolongálva, uj műsorral 

OH? Weber, gyormektáucok
Ellen Kellet*, klasszikus táncok

Eurigue a Ermosa
____ grotoszk mondain táncospár

Hégyszohás villa
azonnal 
minden 
kerttel, 
Télen is

beköltözhető, Mátyásföldön, 
mellékhelyiséggel, vilannyal, 
megállónál azonnal eladó, 
lakható. Tulajdonos telefon; 

József 44-28.

Széljegyzetek

—Olvastam a Somogyi gyilkos- i 
sápról megjelent nyilatkozatokat.! 
Mindazt-, amit Beniczky Ödön 
ügyboi elmondott, aláírom és j 
megerősítem. J magam részéről 
csak annyi hozzátenni valóm van, 
hogy Bcnlczkyn kívül Bárczy Ist
ván, az akkori igazságügyminisz
ter is jól ismeri az ügy hátteret 
és részleteit. Nekem is sok adatom

van a Somogyi- - Bacsó gyilkosság 
ügyében. Ha megidéznek tanúnak, 
kötelesség szerűen mindent (!) el
mondok.

— Meg kell még jegyeznem, 
hogy Beniczky Ödön már az első 
nyomozás alkalma val felajánlotta 
a rendelkezésére álló összes adato
kat, de azokat akkor nem vették 
igénybe. Ha. hármunkat: Bárczyt, 
Beniczkyt és engem kihallgatnak, 
sok leleplezéssel fogunk szolgál
hatni..

Más forrásból arról értesülünk, 
hogy — amennyiben főtárgyalásra 
kerül a. sör — a bíróság államérdek
ből előreláthatóan zári tárgyalást 
fog elrendelni. Az érdekeltek és a 
koronatanúk köréből úxv informál
ták munkatársunkat, hogy a. zárt 
tárgyalás elerondeléso nem fog ered 
menyre vezetni. Friedrich. Bárczy 
és Beniczky ugyanis zárt tárgyalá
son semmi szín alatt sem lesznek 
hajlandók vallomásaikat megtenni.

El DUÓ FACIUNT 1DEM. Ha kelten, 
egyel cselekszenek, az kettő. Szabad elő
vezetésben így hangzik et a latin köz
mondás és ami a fő: így igaz, hne: 
Kállay lemondott a miniszterségről és 
otthagyta Nagy Emil is a piros bársony
széket. J két piros szék, mely egymás 
mellett állott, megürült. Ez az az egyik, 
amelyet ketten cselekszenek. S hogy * < 
nem ugyanaz, hanem kettő, az látszik 
abból, hogy Kállay ottmaradt a széke 
közelében a kormánypárton, Nagy Emil 
pedig mcs.-:n távolodott attól: a szélső 
bal felé, közvetlen a szocialisták melle, 
akikkel annyi,1 hadakozott.

A kölcsön  javaslatok első tárgyalási 
napján azután, akik egymás melleit ül
tek, hajszálig szembekerültek egymás
sal. A sors szeszélye volt-c, vagy öntu
datos elgondolás, de tény, hogy Nagy 
Emil a baloldali körszelet ugyanazon 
padjának szélén foglalt helyet, amcllyéi 
álellenben, de ugyanazon padsorban 
Kállay búslakodott.

És mindketten erősen készülődtek a 
csatára. Kállay a javaslátok mellett, 
Nagy Emil ellene.

El sem hinné az ember, hogy ez a kér. 
ember nem is oly régen a miniszterta
nácsban például egyet akart.

Ulain lázadási bűnpörét 
ma tárgyalja a tábla 

Ulain Ferenc, Szemere Béla és Bobula Titusz biinpörének 
feljebb viteti tárgyalása

\ királyt ügyészség Ulain Feténó 
nemzetgyűlési képviselő, Szemére Béla 
kórházi főorvos és Bobula Titusz mérnök 
ellen lóziidásra való szövetkezés bűn
tetté címén — ámít isme'rHiW -- Vádat 
emelt, mert az ügyészség vádirata sze
rint szerződést kötöttek a Bajorország
ból Budapest™ jött Döhmel Frigyessel, 
hogy a magyar kormány megbuktatása 
céljából különleges rendeltetésű csapato
kat küldjön Döhmel állítólagos megbí
zott ja Magya rországha.

Ez év január közepén tartották nmg 
ebben az ügyben a lotárgyalúst a biin-

| MIKOR. KALLAY A FEJET VA
KARJA. Talán senki se látta, csak Szi-

I lágyi Lajos, de az Ö sas tekintetét nem 
[ kerülte el, hogy Kállay <i fejét, vakarta., 
miközben a miniszterelnök expozéját

I mondta.
i És Szilágyi Lajos ezt egy ailoit inter- 
\ Jtiban /<! is szögezte Klio számára.
i De Szilágyi továbbment. Követkcztc- 
tcsclcet vont le. Ez az volt: Kállay azért

( vakarta a fejét, mert Bethlen nem. ért a 
i pénzügyi politikához.

A helyzet egészen különös: Kállay ért 
\ a pénzügyekhez s ezért megbukott. Eb- 
i bői helyes a következtetés, hogy Bethlen 
, viszont, azért nem bukik meg, mert nem 
érti a dolgát.

• Eí természetesen Szilágyi Lajos gon- 
dotahnenete, mégis hálásait lehetünk az 
isteni gondviselésnek, hogy ilyen nelié:

, időkben nagy állanifér fiaink vannak, 
akik látnak és következtetnek. Mostaná
ban cl is sok.

I tető törvtí.’ji^ i'n Lan.g< r Jenő d”.. a 
törvóuyszA • elnökének tanácsúban. A bí- 

i róság csupán lázadásra való szöveti: zés 
vétségét látta ,1'cnforogni TJlainrknúl és 
több nupon át tartó tárgyúnk1; Titán ihh’d 
a három vádlottat 6—6 heti á'lamfogház- 

, büntetésre ítélte, amelyet azonban a 
vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett.

Az ítélet ellen úgy Mészner Tivadar 
.királyi ügyészségi alelnök, mint a xád- 
I lottak fellebbezést jelentettek be az 

Ítélőtáblához. A bűnügy leHehvitPli fő- 
I tárgyalását mára, tűzte ki az ítélőtábla.

Egy fűúri válóper három tanujat
letartóztatta a rendőrség

A főúri világban nagy feltüné-’; kel- 
tett egy bónnpokkal ezolőtt megindított 
válópör, amelynek szereplői a fővárosi 
társaság legelőkelőbb tagjai. A váló 
keresetet a férj adta, bo felesége ellen s 
ii megtartott tárgyaláson tantiként hall
gatták ki B’oMcr Józsefet, egy grófi pa
lota portását, Prozlik Ferenc komornyi- 

.kot én Beáit István bírósági hivnfnlszol- 
Igáf, akik állítólag olyan terhelő vnllo- 
I mást tettek a pör során ti grófnő ellen. 
' hogy a bíróság kénytelen volt a valóst 
az Ő hibájából kimondani.

Szerep*! volt az ügyhon egyik népszerű 
írónőnknek is, aki intim ismerőse volt 
az elválasztott asszonynak s a kettőjük 
közötti barátság volt az indítóoka annak, 
hogy a Tárj a válópör t megindította.

A grófnő nem tudott belenyugodni az 
ítélet sérelmes rendolkezósóbe, amely az 
ő hibájából mondotta ki felbontottnak 
a húzasóletet. és folyton uzt hangoztatta,

ihogy ügyében hamis vádakat kohollak 
■s h tanuk hamisan vallottak, t'gyvédro 
bízta az ügy kibogozását, aki azután 
elégséges bizonyítékot szerzett arra,

1 hogy bebizonyítsa azt, hogy az ügyében 
i kibailgutot; három tanú hamisan vadas- 
kodott és ezért a rendőrségen megtöltő

■ ellenük a feljelentést.
! A rendőrség alapos nyomozás ulán 
l úgy találta, hogy tanuk lónyleg rossz- 
1 liifizemüon óh alaptalanul vádaskodtak h 
' ezért hamis rád büntette cimén Walter 
| Józsefet, l’rozli Ferencet és Deák íntvúnt 
i előzetes letartóztatásba helyezte és riiral- 
hárinukat átkisértelta az ügyészség fog
házába, ahol vasárnap dél* lőtt, a soros 
ügyész előzctOH letartóztatásuk lentar- 

! tusát indítványozta. Bubit* Jenő dr. 
vizsgálóbíró valószínűleg osuk kedden 

( hallgat ja ki a gyanúsítottakat és ugyan
ekkor dönt majd a fogvatartús kórdésé- 

| l en is.•

A HUfWETI PIROSTOJAS, Úgy lát
szik, mégis sikerült Bethlen miniszter
elnöknek a magyar pirotilojáift. húsúéira 

, prezentálnia a: antantnak. Megszavaz
zák- ó' l'ölexöu'.' Égés zen biztosan meg
szavazzál!. Ezt vallják a fajvédőktől q 

. szocialistákig mindannyian. Senki sem 
; m< r I. i. obstruálni, senki sem akarja a 
j felelősségei vállalni. A szavazásnak le

hál senki sem all az áljába.
De. beszélni fognak. Sokat, mindenki. 

A beszédekkel hnsvélig mindenesetre ki- 
\ húzzák. Akkor is kihúzzál,-, ha. lójakkor 

is, ha 16, altkor is, ha 21 órás illések lesz
űri:, mert beszélni kell az ellenzéknek, 
szavazni a kormnáypártnak.

■ 7i'.i Bethlen gróf nem is liánja, ha be-
- szélnek. Akármennyit be--.'élhetnek, bdr- 
' mii mondhatnak. Nem fontos, u szavazás 
j a fő. És az már rendben van. Úgy fog

nak. szavazni, mint a parancsolat. H’ic 
im Buch stehl.

Hát ez rendben volna. Szavazzanak. 
De akkor minek a sok beszéd. Nem gou- 

; dóinak arra honatyáink, hogy a szavak
ból elég volt és sok. beszednek sok az 

, aljé. is.

J’Jt legvagyogúbb kabavémüsov

a Pesti Kabarébanl
Pálmay Ilka, Szőke Szakáll vendégjátéka

Bajor Gizi, 
Boross, Béheffl, Pethes, 

Kondor Ibolya, 
Papp János

minder esto fellépnek a

Vidám Színpadon
VI, Nagymező ucca 17. Teleién 17-97

He oegieg iggláwj, teiEHSL íérÍ!rnkáí',':=S!’,“J’®!?f!R

ilIeiC.es
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HÍREK
Olcsóbb lett

Esett az cső. Nagy locs-pocs. 
emberek vigyázva lépi. < dk k a sáros 
gyalog jár ém. 'd< p(em a többiek 
titán. Sii ll< m. Sürgős dolgom volt. 
Szomorú, voltam. Valami bánloti. 
falán az, ami nincs, ami hiányzik. 
És amint mentem síéire, szomorúm, 
valami I jn I: uceában... köridőn, Ki 
rály uceábané Mindegy. Egyik ta
ra kirakatában fehér tábla kiabált 
felénk. Mindenki felé, aki az uccán 
járt. Kehérr tábla volt s azon fekete 
belük. Élénk bet(H>, amcln<‘l- kia
báltak. Azt kiabálták, hogy olcséjbb 
lett. Az emberek megálltuk a kira- 
knt elől! és nézték a táblái. Ilyen 
volt:

•í.

ol»6bb leli 
a tojás

'Az emberek nézlek és olvasták, 
falták a belüket. Nem is érdekelte 
őket a második sor. Az első sor -min 
den gyönyörűséget megadott. 01 
esőbb tett. A szemek 
fiz ajkak csendesen 
orréi m pák ki tágult a k, 
ros rózsákat, festetlek i 
tokra, meg elevened t c k. 
'álltak az emberek és 
táblát, mintha malomkő 
le a telkekről, 
tiás angyala trombitálta volna 
re az embereket, nevetlek, 
nyíltak ajkaik és beszélgetlek 
•vesen, csevegőn.

‘És néztem uz emberlöme.gcl. 
Vcat, akik mosolyoglak, akik 
mltak, akik már beszélgetni i 
lek, aki megint, szereltét.- uz é 
mert egy táblái olvastak cg., 
üzlet szűk kirakatában: olcsóbb lett.

És elgondoltam: mennyit kellett 
ezeknek uz embereknek, sienvedn ők, 
hogy őrülni tudnak unnál,-, hogy a 
tojás olcsóbb lelt.

megadott, 
felvillantak, 

me.gnyillak, az 
mintha pi
ai na. a? ár
éi mini ott 

olvasták a 
esett volna 

•mini ha a fdláma,- 
élet- 
meg- 
k-ed-

— X WoJff-párf vasárnapi 
pujrandagyíílései. A Kwszlóny i<öz- 
-éiri Párt vasárnapon délelőtt és 
délután is tartott propaganda-jr.vii- 
lésl. Délelőtt a budai Kalolikns 
Körben, az EtrycNÜlt Keresztény 
Nemzeti Liíra közgyűlésén fejtette 
ki II olfí Károly városi politikájá
nak közismert irányelveit, délután 
pedij- a Bajza uccai iskolában, a te
rézvárosi nők előtt bangoztntla 
púit,ja politikai irányelveinek be 
|y"<sraei. A délutáni gyűlésen, ante

Toperc.zer Ág’ostonué és ('sillery 
as is reszt vett, WolfT Károly 

újból rámulalótt arra. Imy.v mind
azt a sok jólétet, nyugalmat, városi 
fejlesztést, amire mén- a békeidőkről 

j emlékszünk, a réiri liberális politika 
I követte (|. viszont a mai városi vi
szonyokért. nékik - Wolffékmik 
jár ki az elismerés pálmája.

Krnusz Lajos vádlott büntetését a 
tnblii három és félévi börtönre szállította 
le. Emlékezetes, hogy Kraitsz Lajos 
Srhmarlz Lajostól, kihez, bejáratos volt, 
200.000 koronát lei-beszerzésre, COO.OOO ko
ronát. benzinbeszerzésre, további 200 dib 
Warasdofl pnpírt, Schwartz Lajosnéfót 
200.000 koronát lakásszerzésre, llarfos 
Mórtól amerikai vízum szerzésére 15 dol
lárt. aztán liariosnélól Fabank-részvé- 
nyeket, csalt, ki. Ezen lényeiért a buda
pesti királyi büntetötörvényszék felelős
ségre vonta Krausz Lajost és 4 évi bör
tönre ítélte. A budapesti királyi ítélő 
tnbla fellebbezés folytán felülvizsgálta 
az ügyet és Krausz Lajos büntetését, 3 és 
félévi börtön büntetésre szállította, le.

A szanálás a főváros tanácsa 
előtt. Sipöc: Jenő polgármester a 
főváros tanácsát április «-án, ked
den déli 12 órára rendkívüli ülésre 
hívta össze, amelyen foglalkozni 
lobiak a legutóbb beny.iijtott szaná
lási löi vényjavaslatial kapcsola
tos kérdésekkel. Az államháztartás 
egyensúlyba hozásáról szóló törvény
javaslat több pontja érzékenyen 
érinti a főváros érdekeit és ezért 
váll szükségessé, lioffy a székesfővá
ros tanácsa is foglalkozzék a tör
vény javaslatban foglalt kérdések
kel. Ugyanezen a tanácsülésen fogja

I

pro* Itárgyalni a tanács a szerdán tartan- 
dó kőzgyiilé^tpótló tanácsülés napi
rendjét, amelynek Iá rgysorozafára 
iisszcsen GO tárgyal veitek fel.

Elítélt ügynök. Hagymást .Jenó üg> 
nők 1iz*mk< (rendbeli sikkasztás bűnlel t*- 
és egyrendbeli sikkasztás vétsógo miatt 

(állt a budapesti királyi törvényszék elé. 
| A vj'id az volt, hogy 1923-hau a Pyrus Ili. 

.•< a .VinLwa.v Itt. cégeknél álnéven helyi 
ügynöknek jelentkezett és ügynöki (ovi ■ 
kenységérc előlegként 16.110(1 < •< 50.000 ko
rona .jutalékot vett lel, tevékenységet 
azonban nem fejteti ki. Ezzel a váddal 
Kapcsolatosan vonta felelősségre a hudn- 

I pesti királyi büntotűtörvéuyszék 1920-tól 
Kezdve elkövetett azon cselekményekért 
is. in időn több egyént megtéveszt ett az
zal. hogy kedvező áron dohányt, lisztet 
és más élelmiszert tud beszerezni és erre 
kisebb-nagyobb összeget vett, fel, a szál
lításokat azonban nem eszközölte. A bu
dapesti királyi büntetőtörvényszék 3 évi 
fegyházbüntetésre ítélte. Szombaton tár
gyalta a királyi ítélőtábla és az első bí
róság ítéletét indokainál fogva helyben
hagyta.

1 - Tanácsi intézkedés az Allatkert nyári
| üzeméről. A főváros tanácsának határo
zzál a alapján a városgazdasági ügyosz
tály már most tárgyalásokat folyt.>1 az 

[Allatkert nyári üzemvitelére vonntko- 
i zóau. A megújítási munkálatok már fo- 
, lyawatban vannak ej a tanács azt sze
retné elérni, hogy ezen a nyáron az Állat
kort már elérje a békebeli színvonalat.

i Az ügyosztály tervei szerint május 1-től 
június 15-ig a tisztviselők zenekara hang
versenyez az Állatkertben és a tanács 
gondoskodni kíván az állatkerti látoga
tók másirányú szórakozásáról is és az el
múlt évekhez hasonlóan különböző mu
tatványosokat szerződtet. A tanács leg
utóbbi ülésén jóváhagyta az ügyosztály
nak azt a szerződését, amelyet egy né
metországi Allatkereskedővel kötött s 
amelynek értelmében az Állat kert ked
vencét, a kis vízilovat cserébe adják más 
állatokért, amelyekre tenyésztés szem
pontjából szükség van. A csere folytán 
május hóban egy fiatal elefántot, egy 
tigrist és fiatal párducot kap az .illái
kért. Az Állatkert igazgatósága számít 
arra, hogy néhány héten, belül az orosz- 
lánketrce lakói néhány oroszló nkölyök- 
kel szaporodni, fognak. Szlám, az Álhit-| 
kert kedvenc elefántja az utóbbi napok-1 
ban beteg volt, azonban gondos ápolással 
sikerült az öreg elefánt egészségét rend- 
beliozni.

tSataberg Ifb 
hQlífcstak egy uiia 

Eltűni 5
Tegnap boncolta fel Kenu-r... 

Balázs dr. törvényszéki orvo.-,',, 
értő a váciuccal borzalmas gyib-,.7 
súg áldozatának, Hnffersbcrfi lm.. 
nak holttestét. Kenyeres Bal,,, 
dr. U boncolás első pércóbon <i5Z 
vette, hogy a holttest jotíbkeee ki, 
lépsö ujjúnak két ízülete hUnytík

Azonnal jelentést tett, a fökwpű 
tánysúgon. ahonnan detkeiívckmen
tek ki a gyilkosság színhelyén 
hogy megkeressék a hiányzó' „lr 
részi. Ugyanis a gyilkosság felfedc- 
zésének napján, mikor a rendőri 
orvos meg akarta állapítani, hogv 
Itaffersbern Irmát álmában gyilkol, 
tűk meg. vagy dulakodás közben 
érte a halál, a holttest kezén semmi 
sérülést sem talált.

A törvényszéki orvosszakértő je- 
leütése ntán a gyilkosság ügyében 
nyomozó Fogéi József dr. rendőr
kapitány kihallgatta a gyilkos 
Oreshovics Bogumilnét arra vonat
kozólag, hogy nem-e ő vágta le 
Rafíersherg Irma hiányzó njjrószét. 
Orcskovlesné azonban tagadja, hogy 
a holttestet ő csonkította volna meg, 
Valószínű tehát, hogy a hulla, csőn- 
kulása a gyilkosság színhelyéről a 
törvényszéki orvostani i ntezetbe 
való szállítás közben történt. A 
holttestet ugyanis, mint ismeretes, 
már teljesen feloszlásnak indult, ál
lapotban találták meg és így n 
végtagok könnyen letörhettek. A! 
nyomozás tovább folyik.

— öngyllkossils'ok. A váci neon 4. sziira 
a hitt i lultannnnk l'ürililsznbá.iáhiiii r-l 
akasztva holtan találták Bérit Balázsai 
(14 éves liriiiőt, egy osondörezrodes őz, 
vegyél, Holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállítottak. — 00 Al
ti) a. 25 öves, autókereskedő nimi'runnuai - 
megruérgezto magát. Súlyos állapotban 
szállították a Rökus-kórházba. Tettének 
oka ismeretlen.

JL ’-JHL JL ■* jO -TjKigSa T A. P

Kiűri Mi 1J Cf ,wl
Calvin téri áruházunk megnagyobbíftása folytán az építkezés tartama alatt 
hatalmas árukészletünket még az eddigieknél is olcsóbb árakon leapasztjuk

Gyapjű«xöve*t-e**tá!y ■

^Tiszta gyapjú öítönykolmék.............. ..... 83.600
Eredeti angoböltönykelmék.... .......   97.850
Dnbl raglánkelmék.................  134.900
Női kosztümkelmék angol zsáner

tlszttt gjnpjú(NOcni s/.i'U'!*..................   123.500
Kövér kot, női kabátokra és kosztümökre

140 cm iizAUx..............................    133.000
Gabardin ruhakelme nocm««<» ..... 57.000
Gyapjúgrenadin minden nztnbon, 120cm széles 133.000 
Divatcsikos ruhakelmek.iupuutk,.......... 58.900

iCsiltosésIcockásnöiriihakelmók dopJoasőlcR 45.600 
Kombinált öltönykellekcsomag ...............198.000

(tartalmait etn öltönyhöz szükséges ömes bélésanyagodat)

Selyemfényű eredeti angol

Burberry kelmék 
vdó<H angol óltónyketmók ós 

raglánkelmék
nagy v/ilnnUkbMt

Vászon-osztály »
Kelengyevászon...... ;....................
la kelengyesifön............. ......................
Batiszt9ifőn, selyemfényű .............. ..
Bőrerös angin ............... .............. ....... .
Ágynemű-damaszt.................................
VászontöriHközök... . ...........................
Vászon konyhatörlök.... .............
Flanell-portörlök......... .........„„.J...... .
SzilvöH kerti abrosz..... ...... . ..............

19.000 
22.800 
29.000 
22.800 
34.000
21.850
17.100 
15.200 

180.000
Rumburgi lenvásznak, batisztsífónok és asztalnemíiokhen 

óriási választék

Scly em-osxtály i
Georgetto ........... ............. ..... .
Crepe de Chine.............. . ...................
Divat liberty.......................... .............
Nyersselyem divatmin (Alik*! ...................
NyPrSSelycm raiudon Árnyalatban........

Csipkefüggöny ágy- ős asztal
terítők, plké- ős flanelltakarők

nway vataantékban.

2*í». S. S1.’, mőiejts

wovet-, selyem- és mosómaradékok
uocW olo"« írt. m rt.wtt uiruúi »

Mosó-osztály s
Hímzett batisztok.........................
Selyembatisztok minden színben ...............
Színtartó mosó-crepp.................. ... .........
Színtartó mosókartonok »«s.' vhi.Kukb»n
Ruhavászon, selyemfényíL.......................
Selyemfényű liberty szatén
Selyomliatisztok únyora mimMikni..........
MoSÓVOálok n legújabb airnlminlaliban .......

14.250
19.000
19.950
19.800
40.850
25.650
32.300
24.700

KUtStttfru-osxtSIy
(csak a Calvin téri áruhúzunknan) 

Női harisnyák miiuon „ináén.....................
Férfizoknik ...............................  ’
Karlsbadi kesztyű ______
Gyermek nyári ’ ikó............... .......
Trikó reform női nadrág................
Setyemzsemper miutr, .ziabea 1

11.400
7.600

24.700
20.900
36.100 

180.000

NEifel, érnem ((-osztály
(csak a Calvin téri áruházunkban) 

Hímzett nappali ing.............
Hímzett nadrág.....................
Hímzett hálóingek........ _.....
Hímzett nadrág-kombiné.....
Szoknya-kombíné azsúrral 
Vászon párnahuzat.............
Hímzett füzövédö _..............
Hímzett női zsebkendő....
Gyönyörű paplanok...... . .........._............. .....................
0) ormek-, eseosoinS- é, klUUnlnges fehérneműikben dús választék

Férf (fehérnemű-osztály i
(csak a Calvin téri áruházunkban) 

Férfiing piké-mellel ..................... ...........
Színes zefíring 2küiö» „nirröi 
HOSSZÚ hálóing színes szegéllyel.......
Hosszú köpper alsónadrág.....................
Rövid alsónadrág......................... ...
Vászon férfizsebkendő ™ZZ7........
Solyemnyakkendő...... .. ........7ZZZZ

Konfekció-osztály a
(csak a Calvin téri áruházunkban)

Női angol tavaszi kabátok.......... _.... . 399.000
Bakfis tavaszi kabátok......... ........ 351.000
Ggyerniekkabátok..........................  290.000
Divatcsikos aljak................. ..............  93.000
Grenadinblúz  ......... _ 123.500
OpAlblúz........................Z.7Z-". .... .  133.000
Férfi dobi ragián.................. „..Z..Z... 722.000

Koverkot- és homszpon-kab&tokban 
u*«y Yil*s«ték,

54.150
45.66Í0
94.000
74.100
93.39*1
66.500
29.450

5.700
315.400

95.000 
95.000 
95.000 
55.100
45.600
7.600

12.000
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v arany középúi. Azokkal a, 

■ .adatokkal, amelyeknek imiloiiu | 
Í, „ „aniii'Kil voll kirakva, ujnb-, 
^f‘id állunk. beszéltek.
bMa aeról, hon." haHyaM anrn.ud 

konimikliirábon m6/ ,
falnék aranyba... Átlón «A 

" „.„„lék. hoii." a köeépét arany.', 
’^iráll be. Errül'legfeljebb, 

-jl* jut at embernek Arany (rz 
''roibirn János) egyik Idrcs hűlte-( 

,A /ii'omülr". amely mm- 
jmkeppen " közéin'1 unit liltyiil.

raiimmh lehal ezzel a ltözép- 
,,iial is. S-ilányi Lajos is azt hiszi,\ 
,Mor ">l mondja inlcrjiellációjá-1 
Ím, hogy .M ró'. .•/».</.<■» I
f^ószíniliefi 
lesz".

Valami lehel

fővárosi löi vényben 
két'Wall becsapás

Valami lehel a dologban, mert 
,irV hon" a jobbkéz (Bethlen mi- 
„ú'zierlncikh soha sem tudja, mit 
csl,vll a bal (ez meg- a bclüyyminiss- 
ifr). behat ez így is jó hiszen a 
.lentiréisban is a: áll. hogy „ne 
hiij'i jobbod, mit csinál a 'bal" Hál 
,ie fíi’s tudja. Nem is kíváncsi rá. 
■mer! i'JU aktuális s írni fő, iga stí
lusos: a z arany közé pút.

— Elgázolta a vonat. A nyugati pálya
udvaron egy tolató vonat elgázolta 
Szacsdli Ferenc 19 éves gyári munkást. 
A kerekek mindkét lábút lovágtúk.

— Iléíszázjiiilliós sikkasztás miatt le
tartóztatott bérű kereskedő. A r<ik:n>i 
hlnysúgru (•lő;]'-tolták Kántor Rudolf 
' ■' áe b £< r sk időt, aki a bécsi 
nredőrség hétszázmillió korona vlsik- 
k.-.. z.tasaval vádol. A kereskedő tagod :.i, 
hogy íczono* lenne a korcséit sikkasz 
lóval, <!<> mivel kiderült, hogy Budapi 
len is követeli el főbb csalási kísérletet, 
u rendőrség letartóztatta.

— Bámulatosan olcsó vásár, l ény ve -. 
Dezső Ili. általánosan ismert cég Calvio 
téri áruházának mcirnagyobbítása foly
tán az építkezés tartania alatt hatalmas 
árukészletét még az eddigieknél is <>l 
csóbb árakon kívánja kapa.-ztani. A cég 
hirdetéseiben feltüntetett rendkívül ol
csó árakra ezúton is felhívjuk a közön
ség Ügyeimét.

— liatszáziuilliós sikkasztás mialí le- 
2(1 éves bécsi kereskedői, akit a becsi 
rendőrség hatszázmillió korona el.sik-

— Milliárdos Ingatlanvásárlások a fó- 
városban. A főváros területén az elmúlt 
héten 63 ingatlan jutott új birfi kos fül i 
danába. Ebből 50 volt az eladás, a többi 

j ingatlan pedig részben csóró és öröklés, 
|részben pedig ajándékozás útján cserélt 
gazdát. A kimutatás egyik érdekessége 

, az. hogy ebben a kimutatásban szerepel
itek először milliárdos letelek. Ugyanis 
egy Iláday uceai házat cgymilliárd száz
millió koronáért, egy Rákóczi úti házat 
pedig cgymilliárd kettőszázmillió koro
náért adlak el, ezzel szemben szerepel
nek a kimutatásban 600.000 koronás rész
ié, feladási. és hárommilliós ingni lauel- 
ad áei tételek is.

— Megszökött ‘’R'.v Internált. Zalaeger
szegről értesítenek o roxTrlúcsí gef. hogy 
('■Hóm .-/ölei..Valper József inter
nált. Körözését elrendelték.

Az amerikai 
panama-ügy 

a szenátus előtt

i

\ szerűi us folytatta a különböző 
[panamaügyekben a vizsgálatot A 
I vizsgálat során egyre több adat me- 
i; | fel arra nézve, liog.v az Egyesült 
Államoknak több kormánya is reszt
vett az óriási méret ii olaj panamák
ban. Komolyan szó van arról is, 
hogv a vizsgálatot kiterjesztik. M.cl.- 
1(jH kincstári államtitkárra is, aki 
egyike Amerika öt leggazdagabb 
embereinek. Az egyes pártok, úgy a 
demokraták mint a köztársaságiak 
a szenzációs ügyben mérsékelt állás- 
[pontot foglalnak el es ismételten ki- 
Ifejezték azt a kívánságukat, amely 
i szerint nerti akarják az ügyet széle
sebb mederbe terelni, nehogy a. bo
nyolult panamaügy káros befolyási 
gyakoroljon az üzleti életre. Más
részt attól is tartanak, hogy az ál
lam és a hatóságok tekintélyét is 
veszélyezteti az ügy elnyujtása.

második (bei .jrzö) rts; •, 
az eredeti V., VI., VII. és VIH. rész együtt 

egy előadásban!

Rendezte: Uoo May 
Főszerepben : M«a May és Bohnen

Előad.’»ok : 4, (•, 8 és 10 órakor 
Jegyelővétel: délelőtt1--'M-íg, délután 35rátöl

Terézkflrutl Szlnpati
Teréz-körut 46. Telefón «£.S4

Minden este
Nagy Endre—Salamon Béla 

Medgyaszay Vilma 
Sárosi Andor Pártos Gusztáv- 

Szenes Ernő
föllépte a kiváló műsorban. 

Kezdete 8 órakor.

alapíttatott

1850 MAGYAR KIRÁLYI UDVARI SZÁLLÍTÓ
ALAPÍTTATOTT

1850

■ ■

angoíszövetáruháza
J. SEMLER

London, 14 Golden Square
Tavaszi újdonságai
férfi- és női szövetküiöniegességekben

MEGÉRKEZTEK!
legolcsóbb árakon árusításuk megkezdődött. — Férfifelöltő és női köpeny, 
»COVERCOAT“ és selyemfényű „BURBERRY“ kelmék legnagyobb választékban 

Autó-, kocsi- és utitakarók

Óriási forgalmunk folytán sok ezer maradik 
Mwártól és Osztói visszamaratU szőoeteiBkei 
mélyen leszállított arakon hMrusíflukl

Féiislet: Bécsi ucca 7. Fióküzlet: Kor......... .«■ •
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egészíti ki és ■100.000 darab 1000 K névér
tékű új részvény kibocsátása által 800 
millió koronára emeli fel. A kibocsátás 
időpontjának és föltételeinek luegúllapí- 

( tása az igazgatóságra bizutott.
x A Magyar Kereskedelmi Hitelbank 

1923. évi zárszámadásaiban 1 milliárd 
809,442.473 korona nyers jövedelmet mú
lni ki. A tiszta nyereség 1.012,815.085 K. 
Az igazgatóság az április 11-ro össze
hívott közgyűlésnek azt fogja ajánlani, 
hogy részvényenként 800 K — 400% osz
talékot fizessenek a tavalyi 60 K — 
80%-kal szemben.

I x A Magyar Agrár, és Járadékbank 
1928. üzletévi mérlege 103,170.713 korona 
tiszta nyereséggel zárul. A folyó évi áp- 
rills 14-én tartandó közgyűlésén 10 I\ = 
100% osztalék kifizetését fogja javasolni.

. . * A KÉVE elővételi joga, tekln- 
tettel az intézet vidéki ügyfeleire,

1 niég hétfőn, kedden és szerdán gya- 
: kőről ható. (Dél utón 4-7-ig.)

x A Csepeli Építési Anyagok Gyára Rt. 
április hó 5-én tartotta közgyűlését. A 
vallalat teljes békebeli üzemmel dolgozik 
s az 1928. évi zárszámadások 24 millió ko
rona alaptőke mellett 1 milliárd és 700 
millió korona bruttó jövedelmet tiintet
nek fel. a gyár befektetései a múlt év
ben 500 millió koronát meghaladtak, ez
zel szemben a mérleg 500 millió koronát 
mar előre tartalékolt felújítás címén. A 
nyereségből részvényenként 400 korona 
fizettetik kt. A közgyűlés az alaptőkét 24 
millió koronáról 48 millió koronára 
emelte fel olyként, hogy az összes részvé
nyek 1:1 arányban a régi részvényesek
nek ajánltatnak fel, egyenként 10.000 ko
ronás áron. Az elővétel április 12-ig gya- 
korolllató 4—6 óráig a Magyar Unió Bank 
Rt.-nál.

x A Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt 
szombati közgyűlése felhatalmazta az 
igazgatóságot saját hatáskörében megha
tározandó időben és módozatok mellett 
a társulati részvények né vérté kének 
2000 koronáról 5000 koronára való felérté
kelésére és 210.000 darab 5000 korona név
értékű új részvény kibocsátására, miáltal 
a társaság alaptőkéje 420 millióról 2100 
millió koronára felemeltetik. Az új kibo
csátású részvények 1:1 arányban teljes 
egészükben a régi részvényeseknek fog
nak felajánlhatni. Az 192.3. évi osztalék
szelvényt f. évi április 7-től kezdve 3000 
koronával váltja be a Magyar Általános 
Hitelbank pénztára. Gróf Zichy Aladár 
ős Weiner Samu úrgk’ ftz iff^gatóságba 
beválasztattak.

x Maltln-kakaó. Az anya örömo az 
egészséges gyermek. Táplálja gyermekét 
Meinl , multinkakaóvaj; az eredmény 
meglepő lesz.

7LHÉT

tón ülést tartott és azon elhatároz
ta, hogy a Stumnier-résjGvények 
kórósét öl darabra szállítja le. Eat 
a fqutos és a tőzsdei életre lényege
sen kiható intézkedés 
történt meg. Ugyanazon 
amikor Bécsben az 
vezetősége színién illési 
oly aprólékos dolgokkal 
drága idejét, mint pl.

a kontreniin fedezetlen 
nak radikális letörése, 

frank-klíring létesítése.

Bécsben még ott tartónak, hogy — 
amikor látják a tőzsdei helyzet le
romlását, — a tuz-de vczolősógo 
nyomban szanálási akciót indít. Az 
osztrák tőzsde \czetősége még ott 
tart, hogy - bajok lévén il frank- 
anguzsmónok körül frank-klírin- 
get hoz, létre, amelynek az a célja, 
hogy az angazsmánok leszámolását 
megkönnyítse. Az osztrák Nemzeti 
Bank még ott tart, hogy rendelke
zésére bocsátja a spekulációnak 
aozkat, a frank-összegeket, amelyek 

z szükségesek, Nem 
hogy Bécsben a 
dolgokkal foglal-

szombaton 
n napon, 

oltani tőzsde 
1 ártott és 

rabolta cl

játéká
vá zy a

rn

a lebonyolításhoz
i.«; szólván arról, 
Giro is íeleslegTs _ 
ikozik és naffyineiinyiségü pénzt bo
áról a bankok és bizományosok ren- 
Mellőzésére egy százalékkal maga
sabb kamatlábon, mint a, jcgylntó- 
»et hivatalos kamatlába; vagy hogy 
a wieni tözsdekamura feluzólitottó 
« bankot hogy vegyék fel a piacra 
kerülő értékpápí rókát, továbbá, 
hogy megfelelő nagyságú olcsó köl
csönt bocsásMinak a tőzsde rendel
kezésére. Az meg azután igazán 
csak Becsben íörtónhot meg, búgj'

a tőzsdekanuira csak azoknak ad 
módot eladásra, akik igazolják, 
hogy az eladott értékek tényle

gesen birtokukban vannak.
Nálunk?! Hol vagyunk már mi 

mindezektől.’ Ml szükség can ilyen 
aprólékos dolgokra, a pesti tőzsdén?

Ki törődik nálunk azzal, hogy 
lezülllk teljesen a tőzsde, hogy 
ina-holnap végleg oHúnik még az 
a parányi bizalom Is, ami még 
ma ott szunnyad egyes emberek 

bensőjében a tőzsde iránt.
A tőzsdetanács shimni erezik, a 

tőzsdetanács néni látja, nem érzéke
li, mi történik körülötte és ott ab
ban a palotában, amelyben telj
hatalommal trónol, intézkedik és 
parancsol. A tőzsdetanács nem fog
lalkozik a legégetőbb ügyekkel, egy
szerűen elsiklik felette, nem látja, 
nem hallja, nem veszi tudomásul, 
ami a «zomszó<lbágbnn történik, 
mert - nincs a napirenden.

^KÖZGAZD^SáGZ
Stummerékkel 

kell most foglalkoznunk...
A tőzsdetanács ős a tőzsdei helyzet

A vasárnapi tópok beszámoltak! A tanácsnak csupán egyetlen (ag
árról. hogy a tőzsdetanács szómba- ja eszmélt fel arra, hogy talán 

mégis kellene a wieni dolgokkal 
cg.v kissé foglalkozni, de önnek az 

i intelme is eredménytelen maradt.
Pedig nézetünk szerint

nemcsak tárgyalni, hanem sür
gősen alkalmazni is kellene ná
lunk a wieni okos intézkedéseket.

Éppen elég érett a helyzet nálunk 
is arra, hogy haladéktalanul, radi
kálisan és praktikus határozatok
kal lépjünk fel, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a tőzsde romlását meg
állítsák ós ismét normális fejlődési 
lehetőségeket teremIsiink.

A sürgős Intervenciónak szüksé- 
gf-'-ségét mindenki tudja és érzi: 
kell valaminek történnie. És hogy 
rnit kelj tennünk, abban igen sok 
tekintetben jó példát adott most 
Becs.

A tőzsde tan ácson most már a sor, 
hogy a példán okulva, ténylegesen 
u cselekvés terére lepjen.

Várjuk az intézkedéseket, mert 
)íg ezek késnek, továbbra is csak
kilátástalannak és reménytelen
nek látjuk a tőzsdei helyzetet.

x A Magyar.Olflsz Bank megállapi- 
. tóttá az 1923. üzletév mérlegét. Az előző 
. évben kimutatott 94,849.106 korona uye- 
• -éST?’*0 . W .*T M»rlCB8

ö.vfc.>,468.p7y korona tiszta ■nyereséggel zá
rul. A f. évi április hó 14-iki közgyűlé- 

t aen az igazgatóság javasolni fogja, hogy 
, növényenként 600 K — 300% (1922-ben

x A Magyak Országos Központi Taka
rékpénztár mff teszi közzé múlt évi mér
legét a hivatalos lapban, A mérleg sze
rint az intézet a 300 milliós alaptőke 
mellett több mint két és félmijliárd nvo_ 
reségcf ért cl, míg látható tartalékjai 
meghaladják a is milliárd koronái. Ér
dekes, hogy a mérleg a II., Fő ucca 28. 
azámú házat, százezer koronára, a IV., 
Deák Ferenc ucca 7. fm Bécsi ucca 4. 
6W1U alatt levő négyemeletes palotát 
900.000 koronára, az V., Szabadság tér 3. 
szám alatt levő intézeti házat százezer 
koronára és n VII., Rákóczi út 28. számú 
házat 600.000 koronára értékeli.

x A Belvárosi Takarékpénztár Rt. köz
gyűlése az elmúlt évre kimutatott 806 
millió 208.570 korona tiszta nyereség 
után részvényenként 600 K - 60% oszta
lak kiűzetését határozta el. A közgyűlés 
egyúttal olhatározta a társaság alaptő
kének fölemelését 800 millió koronáról 
1LU0 millió koronára. Kibocsáttatlk 
egyelőre 200.000 darab új részvény, me
lyek ki arányban 15.000 koronás áron 
a Wsrrónyegoknek ajánltatnak föl. \z 
elővételi jog április 12-ig gyakorolható.

x A Lio.vd Bank Rt. március 31 én 
tartotta harmadik rendes közgyűlését, 
amelyen az igazgatóság összes javasla
tait egyhangúlag elfogadták. ' Ennek 
megfelelően a közgy Ülés úgy határozott, 
hogy a kimutatott >.882,880.210 korona 
tiszta nyereségből folyó évi április 1-től 
kezdődőleg az 1923. üzletévro róazvé- 
nj miként 400 takarékkorona osztalék 
fizettessék ég 235,452.401 korona a követ
kőző Ü7jetév számlájára vitessék elő. A 
szelvénybováltáa az intézet, főpénztárá
nál köziianokon d. u. 4—6 óra között 
oazközölhető.

x A Nemaetl Takarékpénztár és Bank 
Rt. szombaton tartotta Közgyűlését den- 
tai Gomporz Miksa elnöklete alatt, me
lyen n vezérigazgató Vas Zsigmoud kor
mány főtanácsos által előterjosstett igaz
gatósági jelentás alapján elhatároztatott, 
hogy as 1023. évi 5M.035.047 K nyereség
ből résavéuycnklnt WO K ~ 120% oszta- 
lék fizettessék ki az előző évi 80 K-val 
szemben. Továbbá elhatározta a közgyű
lés. hogy az alaptőkét, a részvények név- 
értékének 500 koronáról 1000 koronára 
valófelMlyegwigévpl H tartalékalapból 
W,000.000 katonáról 400,000.000 koronára

II Hagyar Hlzilulvlsclll Is Állami fliKal- 
mazotlah fahrúHpliiztüra muv.-TüiTOtü
Budapest VII, Rákóczi út 76. Tel. J. 60-40, J. 135-32 

ingailanícrgaliHi fíoszfáiya 
hír és birtok eladását vállalta és vételét ktfivatífl 
Legjobb összeköttetések a megszállt területeken.

Budapest hétfő.

arany márka és nőm lehet utánozni. 
Víg yázzon a „ D re h s r1 ' nlfvr9

arany
és nem lehet utánomi,

Vigyázzon a 

„Dréher** névre
Sgrclpgkés hócipők tesxAUHott árban 
fifi k0Z2?a< nő1 •árelpőnek, kiíünő né.

met gyártmány, 39, 40, 41, 42+s Fémben
7C ezer korona párja angol fórfi a&rotpőnek. 40 
1341, 44 45-ös számokban, ReithoU^S 

nyíl, minden nagyságban 100 ezer korona

85 gStS™’p5rJI nő1
1Í1D czer kor°na párja valódi toMnbőr.aiandál. 
IUU Mk 30-35 számig, 36-42 számig !20«rk‘‘ 
ion ezer korona párja fehér női váazonclnőnali 
Ilegjobb külföldi gyártmány
19ÍI ezer.’fSr?^a páriae&ísz tinóm minőségűéi ki- 

. fehír Férfi nagyságban
150 ezer korona

Gyerniakbőrolpők, visszamaradt egyes párok, te- 
k ele és barna színben félárban kiárusutatník.Férfléj 
női börcipők f»kete és barna színben. el
sőrendű gyártmány, rendkívül mérsékelt árban. W 
ható a 25 ev óta közismert olcsó bertMrlási fonásul. 
SohSfer cégnél, L, Döbrentri tér 4-6. Telefon 5-71.

Vidékre utánvéttel. Kereskedőknek engedmény.
RSbéeipök csodaszón választékban és kMMbm W- 

föleiről érkeztek

Pénzt
árukra, ingókra, értékpapírokra stb.’ijonifc 

folyósít
I F Y Pénrf'vgalrai vállalat. Népszínház 
fla K ucca 22. Telefon: József 29-11.

Kis Komédia Telefónszám: 14-22
Rótt és Stelnhardt föllépíével

Boktor Krauu és Msx und Morltz bohózatok és íz ul 
slágerszámok. — Kezdete 8 órakor.

Harrach Oftő
központi ingatlanforgalmi 

Irodájának hirdetései:
Budapest, gróf Károlyi-palota, 

Egyetem-u. S. Telofón: József 51-30 
Kispesti iroda: Kispest, Kísfaludy-ucca 49 
Pesti emeletes bérház. Belvárosban Öt

emeletes bérpalota, 15 lakással, 3, 4, 
5 szobással 6 üzlethelyiséggel, pince
raktárral, központi fűtéssel. 50 ezer 
dollár.

Budai családi házak:
Németvölgyi utón 400 négyszögöles 
gyümölcsösön 4 szobás családi ház 
400 millió. —- Dóllvaautnál 3 szobás 
családi ház, vendéglővel, kerthelyi 
Réggel, 300 millió. — Hidegkúti út 
legfrekventáltabb helyón 7 szobán 
főúri villa 774 négyszögöles parkkal 
egymillióid.

Kispesten a villamostól 6 perc, magas 
földszintes, 3 szobás családi ház, mel
lékhelyiségekkel, villany, víz. Elfog- , 
laiható. 90 millió.

Kerepesen 226 négyszögöles telek á 30 
ozer. ,

Balatont villák:
Bogláron 4 szobás parti villa 250 
millió. — Siófokon 5 szobás, télen- j 
nyáron lakható családi ház 14M 
négyszögöles gyümölcsössel, 10 vágón ■ 
búza.

Földbirtok. Szolnok megyében 40 kát. 
holdas elsőrendű tanyabirtok, 2 szo
ba, konyha, kannás házzal, istállóval, 
mindent megtormő talaj. Állomás 
közelében. 7 vágón búza. A!kaln>> 
vétel.

BRILLIANSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábban 
veszek Emil, Klvűry-iacca 51

(Teréztemplommai szemben)

FraKK- 
és szmóRingöItönyök

‘IV Hajó neca 8. Telofón : 11)9-04

Hamisfosai 100.000, is.
Aranyat, ezüstöt, briliánst, ékszert, legdrágábban vesz

Ivfincslcs ékszerész. U1IL Boross d. 75

Meinl 
Maltin-kakaója 
fá piáló, olcsó és 

ízletes.
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SZIJVHÁZJ HÉT
Darvas IMI 

a Vígszínházhoz szerződött 
Molnár Fepenc színmüvében lép fel először

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
rabja a Vígszínházban kerül majd 
színre és amikor a Práter felett már 
szárnyal bontott a nap, abban is 
megállapodtak, hogy a Vígszínház
ban színrekerülő Molnár-darab fő
szerepé! Darvas Lili fogja játszani. 

Darvas Lili azonban, aki a szín
házi törvények legpéldásabb tiszte
lője, csak úgy tudta ezt a kérdést 
megoldani, hogy az Unió igazgató
sátrának bejelentette, hogy a jövő 
szezontól kezdődően állandó jellegű 
szerződést nem köt, csak úgyneve
zett szerepszerződést, mert csak így 
tudja Molnár Ferenc Bécsben tett 
ígéreteit beváltani.

Az Unió a kiváló művésznő kéré
sét természetesen honorálta és ma 
az a helyzet, hogy az eddigiek sze
rint Darvas Lili a jövő szezonban 
először a Vígszínházban lep fel és a 
Magyar Színházban pedig akkor, 
ha alkalmas szérep kínálkozik szá
mára.

Közismert * budapesti művész- 
Aben. hW ^olnárv
. a Vígszínház „Színház című, 
sírom egj'felvonó sósát visszaadta, 
ta Xtta-tottfenna színház. iKaz- 
"atAfával. Ez a harag evek óta 
’eB1 enyhült, bár a Vígszínház igaz
ufói mindent elkövettek, hogy a 
világhírű írói kibékítsék. Budapes
ten ez nem sikerült, sikerült azon
ban Bécsben, ahol annakidején a 
Vörös malom premierjén megjelent 
goboi Imre is, a Vígszínház vezér- 
igazgatója.

Az előadás után bankett volt, 
amelyre Hertcrich. a bécsi Burg- 
„ínkán igazgatója Roboz Imrét is 
meghívta. A banketten Molnár es 
RőbO! egymás mellé kerültek és a 
vacsora 'második fogásánál egymás
hói ütötték a malaga borral teli- 
tett békepoharat. Hajnal felé már 
arról folyt a beszélgetés, hogy Mól- 
tér Ferenc egyik legközelebbi da-

• A Vígszínház e hetének nagy esemé
nye, az Antóniának, Lengyel Menyhért 
ftj vígjátékának szombati bemutatója 
lesz. Fedák Sári, Hegedűs Gyula, Gaál 
Franciska, Lukács Pál és Zátony Kálmán 
játsszák a vezető szerepeket. A® irodai
ul és művészi esemény előkészületei 
Fiait pénteken nem tartalak előadást. 
Addig a műsor így alakul: Vasárnap, 
Hordán és csütörtökön: A fogadóimé és 
Von Katalin. Hétfőn: Az ördög. Ked- 
flen: A Ü. R. Jövő vasárnap délután a 
itértfáldkővek-et adják

* .Gyere be rózsám!” (J’ te venx!) be. 
öntetéin. A Blaha Lujza-Színliáz leg- 
köaelebbj bemutatója „Gyere be rózsám1’ 
tómű 3 felvonásom operett lesz, melyet 
jMa veux címen teljés egy évig játszot
tak a párizsi Theatre de Mathurinban,
^1 a darabnak olyan óriási sikere volt, 

y kénytelenek voltak a darab soro- 
katoa előadásait a Bataclan-ban folytat
ni. Az operettet, melynek librettója, a 
togmnlatságosabb vígjátékok egyike, 
Wilned és Maróéi Grandjean Írták, ma
gyarra Zágon István fordította. Zenéjét 
Párizs legnépszerűbb operettkomponis- 
tál: Gabaroehe, A. Valóién és Boné Mer- 
eier, továbbá az angol Fred Pearlysze- 
reefék. A darab a modern mai Párizs 
egyik legnevezetesebb divatszülőn jóban 
Utazik. Az előadást Vágó Géza rendezi, 
a zenei részt Barna Izsó tanítja be, a fé
nyes nj kiállítás terveit Básthy István

készítette. Aü operett hősét, egy minden 
izében vidám ée ig-azi párizsi figurát 
Rátkai Márton, a Király-Szinház kiváló 
művésze játssza, aki első ízben lép fel a 
Blaha Lujza-Szinházban. Partnere egy 
előkelő divatezalón fiatal jókedvű tulaj
donosnőnek szerepében Harmath Hilda 
lesz. A darab többi főszerepeit Vaály 
Hona, Rozsnyai Ilona, Sándor Gizi, 
Ihász Lajos, Verebes játsszák. A teljesen 
njszerü táncokat Rótt tanítja,

* A „Mézeskalács** utolsó hete. Ernőd 
Tamás—Szirmai Albert nagysikerű dal
játékának jövő héteu lesz az utolsó hete 
a Király-Szinházban. A főszerepeket 
minden eete Honty Hanna. T. Halmy 
Margit, Simon Marosa, Síró Anna, Rát
kai, Latabár, Gózon, Raskó és Kelemen 
játsszák. Vasárnap délután „A bajadér” 
kerül szinre 3 órakor mérsékelt hely
árakkal.

* A Pompadour utolsó előadása Fadák 
Sárival a címszerepben ma, hétfőn lesz a 
Fővárosi Operettszinházban. A tegnapi 
Pompadour-előadásra a nézőtér az utolsó 
zugig megtelt.

* Egész héten „A fekete huszár***! ad
ják a Blaha Lujza-Szinházban. Endrődi 
Béla—Rieger Tibor kedves operettjét a 
jövő héteu minden este megismétlik a 1 
bemutató kitűnő Bzerepoeztásáhan. Va
sárnap délután a rendkívül népszerü- 
ségü .►Rózsaláuy” kerül szinre 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

* A Diadalmas asszony ötvenedszer ke
rül szinre szerdán a Városi Színházban 
Kozáry Emmyvle és Király Ernővel , a 
két ünnepelt vendégművésszel zsúfolt ha
sak előtt folytatja pályáját a nagyszabá
sú operett, melynek hatalmas sikerében 
méltán osztozik Tisza Karola, Sziklai 
József, Horti és Sík. Hétfőn a szerdai ju
biláns estén, pénteken, szombaton és va
sárnap ste ismétlik a diadalmas operet
tet. A Bacchus-éj kedden kerül szinre Ld- 
basn Jucival, Gábor Józseffel, Tisza Ka
rolával és Sziklaival. Csütörtökön Aquila- 
Adler Adellnával Az eladott menyasz- 
szonyt, vasárnap délután Carment adják.

* As Asszonyáldozat bemutatója pénte
ken less a Reiialssance-Szfaházban. Ráí
gérnék, a legtöbbet vitatott és legérdeke
sebb német Írónak Asszonyáldozat című 
szenzációs színjátéka, mely pénteken ke
rül a budapesti közönség elé, nagyon ké
nyes és nagyon mai témát tárgyal igen 
izgalmas módon. A kérdés velejébe mar
koló tétel tárgyalása azonban egy pilla
natig sem frivol. Kaiser a legmerészebb 
dolgokat is természtesen, egy komoly író 
tiszta művészi szándékával tárgyalja. 
Bárdos Artúr igazgató rendelésében és 
Márkus László díszleteivel színre kerülő 
újdonság főszerepeit Simonyi Mária, Tá
ras*, Harsányi és Makláry játszók. A be
mutatóig Vajda Ernő ungysikerű Há
rem-e kerül színre. Jövő vasárnap dél
után Móricz Zsigmond Búzakalász-a mér
sékelt helyitrahkal szerepel a műsoron.

* Egész héten .,Froufrou”-t adják a 
Magyar Színházban a jövő héten. 
szombatot, amikor is P. Márkus Emiua 
felléptével „A névtelen asszouy1' kerül 
szinre. A Froufrou előadásai Iránt oly 
rendkívüli az érdeklődés ,hogy íz eddigi

előadásaira az utolsó helyig megtelt a I 
színház nézőtere. A főszerepeket minden 
alkalommal Darvas Lili, Pécsi Blanka. | 
Berky LiU, Toronyi, Vándor? és Zilahy . 
játsszák. Szombaton, 12-én délután 3 óra
kor rendkívül mérsékelt helyárak mol- 
lettt a Rákosi Szidi szlnészlskolájának 
növendékei vizsgáznak, szinrekeriil a 
„Pillangókisasszony" ciinii dráma és a 
„Leányvásár" I. és II. felvonása. Va
sárnap délután 3 órakor mérsékelt hely
árakkal Vajda Ernő kltüuő vígjátékét, 
„A válóperéé hölgy"-et adják, Darvas 
Lilivel és Törzs-el a két vezető főszerep
ben.

* A Fővárosi Operettszínházban csütör
tökön matatják be az Apukdm-át, Lehár 
Ferenc, új operettjét. A premiert a világ
hírű komponista személyesen dirigálja. 
Vasárnap és kedden este A három grá
cia-f. ismétlik Siller Irén, Halmay Tibor, 
Ujváry és Vendrey felléptével. Hétfőu 
este a Pompadour kerül színre Fcdák Sá
rival a címszerepben. Szerdán az Apu
kám előkészületei miatt nincs előadás.

* Honthy Hanna, Somogyi Nusi, 
Sziklai, Latabár, d’Arrigo játsszák a fő
szerepeit a Király-Színház nagy érdek
lődéssel várt újdonságában, Stolz „Hun
cut a lány“ című operettjében, melynek 
partitúrája a legkitűnőbb ének- és tánc
számok egész sorát hozza. Bűbájos ze- 
néjü az operett hősnőjének, Honthy 
Hannának keringője, Somogyi Nusikup- 
léja, Latabár—Somogyi Nusi— D’Arrigo 
mulatságos táncos tercettje, Honthy 
Hanna—Sofnogyi Nusi—Sziklai nagyha
tású ródlitércettje. Somogyi Nnsi—Lata
bár—Raskó mulatságos száma, melyét a 
férfikar kisér, továbbá Somogyi Nusi--• 
Latabár—D’Arrigo második felvonásbeli 
hármasa valóságos gyöngyszemei az megmászását~ ábrázolja.

nyével és pompás kiállításával a legtel- 
jesebb sikert Ígéri a Király Színháznak.

• „Mlhálylné két lánya*’ 59-Ik előadása.
Bns-Fekctó László mulatságos és nagy
sikerű vigjátéka jövő csütörtökön ötve
nedik előadásához érkezik a Belvárosi 
Színházban. A rendkivüLi népszerű da
rab rövid két hónap alatt jutott el az 
50-edik előadás díszes jubileumához, me
lyen a bemutató kiváló szereplői: Tit- 1 
kos Dona, T. Forrai Rózsi, Tóth Böskc, 
Hahnel Aranka, Kabos, Hegedűs, Kör........’.T,-,.* 7 ~ . . . ,
mendy. Gárdonyi és Ábel lépnek fel. A 
mulatságos vígjáték azonkívül még ked
den és szombaton szerepel a műsoron.

. Hétfőn, szerdán, pénteken é« vasárnap 
' este Sáscha Guitry elmés víg játéka, „Fe- 1 
| bér és fekete” kerül színre Titkos Ilona, 
Csathó Gitta, Kabos, Z. Molnár és Bár
sony felléptével. Vasárnap délután Sze- 

! nes Béla rendkívüli sikerű vígjátékét, 
a „Gazdag leáuy‘*-t adják T. Forrai Ró
zsi felléptével, délután 3 órakor, mérsé
kelt helyárakkal.

• Táncos Tar Veronika, Mister Rong, 
A zergetollas úr, A bácsi, önagysága 
telefonál. Forog vagy nem forog, a nagy
hatású Ady-dalciklus, továbbá a rend
kívüli sikerű műsor minden tréfája é« OU(wpeMn, « «iiM

! magánszáma kerül színre a jöv/i héten (<s nyoio héten visszhangzott cinjétől Bu-

|

I

Sziklay József:
„Bekében váíok meg a Városi Színháztól ’ 

Sziklay .József — mint ismere
tei* a Városi Színháztól megvált 
éa a Király-Színházhoz szerződött, 
távozásáról a következőket mondta: 

— Városi Színháztól való elválá
somnak semmi olyan oka sincs, 
jamelyből arra lehetne következtetni, 
hogy köztem és színház vezetősége 
között nézeteltérés volna. Én béké
ben válók meg a Városi Színháztól 
és soha sem fogóm elfelejteni azt: 
az időt, amit ott töltöttem. A „Lili 
bárónő", a „Százszorszép", az „Ezüst
sirály" és a többiek mind, amiket 
ott játszottam, életemnek feledhetet
len eseményei, amelyek pályám é« 
életem legvégső határáig elkísérnek.

— Megyek próbálkozni másik 
színházba, ahol más a levegő, más 
a kulissza. Ez igazán nem árthat 
egy színésznek.

Bemutató aRoyal Apollóban 
Hotel Potemkin és a Mount Evere«t 

meghódítása
| A legnívósabb théatre parék-re emJK- 
koztető filmbemutatót rendezett a Royal- 
Apollóban a Projectograph, amelyen a 
fővárosi sajtón kívül a főherceg! csa
lád is résztvett. A műsoron két pompás 
film szerepelt, melynek egyikét, a ..Ho^ 
tel Potemkint", magjai* író. Vajda Erna 
irta, másika pedig Bru.ce tábornok vak
merő vállalkozását, a Mount Everest 

...................... ..... . A Hotel Po- 
operettnek, mely mulatságos cselekké- temkin a legújabb fűm technika egyik.

- - - -- - darabja. kétségtelenül
nagy népszerűségre fog szert tenni rö- 

j vld idő alatt te. mert a film a jelenetek 
| ökonomikus fokozásának, a film játék
nak és rendszerének ólján egységét mu
tatják, aminővel csak a legkiválóbb 

i fllmtermékek dicsekedhetnek. Bánig 
z Vilma és Jean Angeló önmagukat felül- 

múló alakítást produkáltak.
j A Projectograph másik slágere, a 
'..Vounf Everest, meghóditása" kolosszá
lis tájképanyagával, festői részleteivel és 

...... * -’c hű 
visszaadásával a magyar közöuséget kö
zelebb hozza eddig csak sejtett arányok- 

ó hoz és a távoli vidék rejtett szépségei- 
i híz.
I A bemutatót, feszült figyelemmel nézte 
végig Auguszta kir. hercogasszony és Jó
zsef Ferenc kir. herceg, valamint kisé- 
réliik is, akik ismételten kifejezést ad
taik elragadtatásuknak. A két filmet ezen 
a héten játsszák a főváros mozgószinhá- 

i zajban.
Caezarina ismét a szezon 

uralkodó filmje
I öt év előtt, amikor először vonult be 
Budapestre a világ legnagyobb filmje

a.

is minden este az Andrássyufi Színház
ban. Ugyanezt a műsort ismétlik vasár
nap délután Is 3Jí órakor mérsékelt 
helyárakkal.

* Az ördög. Molnár Ferenc diadalmas 
vígjátéka kerül színre hétfőn a Vígszín
házban. Hegedűs Gyula ezúttal lép fel 
először szabadsága után.

* Az Apolló-Színház rendkívüli sikere. 
Az Apolló-Színház új műsorának hallat
lan sikerét misem bizonyítja jobban, 
minthogy az első 15 előadás összes je
gyei elővételben fogytak le. A műsor 
fénypontja a Góth-pár vendégszerep
lése: A névtelen asszony című színmű
ben, a Kelamen Pali a pótvizsgán című

_  ~ 1> . „ - - — * ‘ Cm ’
Szakáll játssza — 30 percig szüntelenül 
kacag a. közönség s rendkívül izgalmas 
és érdekes a Finálé című színdarab, 
melyben Haraszty Mici ég Bánhidy Jó
zsef nyújtanak szenzáció® alakítóét és 
csupa humor és derű Békeffl László tré
fája, melyet Ö maga és Zen fa Zeliea 
játszanak. Tomboló, szűnni nem akaró 
tapsvihar kíséri Sólyom Janka. Sarkad! 
Aladár, Radó Sándor, Fritz Ödön, Sán
dor Stefi és Sándor József magánszá
mait. Szenzációi kelt a Revue en minia
tűré című 3 képből álló balletpaotomim, 
mely Ötleteseégével és pazar kiállításá
val a párizsi nagy revükre emlékeztet. 
12 kiváló táncművésznő gyönyörködtet 
nagyszerű táncaival, melyek prológját 
Poener Magda adja élő. Rendkívül han
gulatos a képszerűen rendezett Csengődi 
harangok címűű magyar pasztell is, 
melyben 24 szereplő működik közre. Ál
talános a vélemény, hogy ilyen nagy
szabású kabaréműsor Pesten még nem 
volt Jegyek 10 napra előre válthatók.

dapeet, persze, hogy nem beszéltek más
ról, csak a Cézár ináról. Árui volt a 
maga idejében Dumas regénye, a Gróf 

I Mowte-Christu, aanak bizonyult a film 
terén a Cezarina. Fogalma lett a ezéles 

mély mederben hömpölygő regónyes- 
eégnek, az izgalmas kalandoknak, as 
emberi horizont kitágulásának. Éí 
ahogy a Gróf Monté Chrisfo ngy-egy 
aj kiadásánál tapasztalható, hogy ezt 
a csodálatos regényt még mindig nem 
olvasták elogeu. úgy tapasztalja most 4 
Mozgókép-Otthon igazgatósága, hogy i 
Cezarina valósággal úgy hat, mint egy 
uj filmcsoda. Tódul rá a közönség, 1 

.. _ ____ . _ szokottnál te nagyobb ostrom alatt áll 4
bohózaton, — melynek főszerepét Szőke j pénztár. Ha neru kopogtatna a Mozgo- 

kép-Otthf/n ajtaján, az uj, a szezon leg
jobb Ha.rold. Lfoyrf-filmjo (a most jövő 
pénteken mutatja be), úgy akár még keb 
hétig is adhatná a MozgóMp-Ütthon a 
Cewrúídf.

A szőke gésa, a tökéletes éneklófilmj 
pompás jeleneteivel, fülbemászó muzeiká- 
jával, jeles operaénekesek, 14 tagú ének
kar közreműködésével óriási sikert ara
tott a Kamara minden egyes előadásain. 
Harsogó kacagás kíséri a kedven humorú 
jeleneteket ég viharos taps a szereplő 
operaénekesek szólószámait. Előadások a 
Kamarában fél 6, fél 8 és fél 10 órakor.

• Kelet-Mozgó (Baross tér, tel. J. 14"— 
09.) hétfőtől szerdáig A halál zenéje és a 
Dzsungel bestiája. Csütörtöktől vasárna
pig u Cezarina első két része.

ZZ

Belvárosi (ezelőtt Est) Mozgó április 
7—9-ig Vindicla ÍBimbula-film), április 
10—13-ig örök tűi, Ciklon.

ftABMOl'
BIZTOS HATÁSÚ
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7:1-re győzött
a magyar válogatott csapat ISSSíStíS 

az olaszok fölött
Jk ofasxok Mtünöen játszottak, de gólképtelenekneft áizonyultak 

R magyar csatársor várakozáson felül jó volt

BEKHC—MLSZ Ifjúsági válogatott f.-O
Autók és kocsik hosszú sorfala lepte I tanyáztak. Hogy ennek

a! vaMrnnp délnt/ui az MTK pálya kör- ' elveszítették a inérlrő/.ék
---- -- ellenére mégis! 

ni vuna>»n>> u»iu.xmi ni. suxu. pai/vx n>>! - j el V6SZÍ tették H lUérkőZéfit. HZt 3 JÖVÓBOk 
nyékét. Mar a déli órákban népvándor-1 pillanatában tanúsítoti tehetetlenségük- 
isk indult meg az MTK -sok vihart Iá- i nek köszönhették, 
fóti pályája felé h a villamosok végle-1 A magyar csapni, csatársora gyönyö- 
lrn sora másodpercről másodpercre <tn- ríien működött, s iga^i élvezetet nyúj
totta a negyedik olasz-magyar football (lőtt. váratlanul jó volt. Hívsen-
mérkőzésre n kíváncsi közönségek Ma koffer veazólyes, merész, a Molnár-Braun 
gyár válogatott mérkőzésen ritkán lát- | szárny pedig beigazolta a beválogatá- 
x.b 4;:,v,^.u ....... .  jsnkhw. fűzött reményeket, Opata is fé

nyesen megállotta helyet, ellenben

fedezetsorunk csapnivalóan rossz
, volt.
, Pruháttak semmi keresni valója nincs 
|n magyar represenhüiv csapatban. Tóth 
jis csak a második félidőben kapott, láb- 
! ra, hogy feledtesse az előbbi játékban , 
( kelteti csalódást. Flluin is akár csak 

Fo()l II. megállotta helyét, de

Fog! III. gyatrajátékú, techni- 
kátlan, a magyar válogatottba 
semmiképpen beilleszkedni nem 
indó hátvéd volt. Reméljük, 

ma láttuk utoljára.
'/.sah fiatalos lelkesedéssel, formája te

tőpontján töltötte be szerepét. Védhetet- 
leneknek látszó lövéseket hárított el. I 
ügyes volt, gyors volt és játéka még az . __________
olasz vendégeket is magával ragadta, j folyt la s meglepő volt, hogy a« olasz-

A küzdelem fél ötkor indul meg * magyar mérkőzésen Budapest csaknem 
már az olsö percben veszélyben forog > minden számottevő notahilitása meg. 
7zsáíc kapuja. Fogl. II. hibáz, de Zsók i jelent, 
biztosan védi ki Cavcinni Japdáját. Utá- ’ 
na a Molnár-líraitn szárnynak sikerül 
nz. olasz kapu elé terelni a játékot. Ez! 
a néhány mozzanat megmutatta « le

jjé Lzandó mérkőzés arculatát.
Másfél órán keresztül a xuagyur csa-

inas HJvéswl a harmadik sóihoz 
juttatja a inasjarokat. A 14-ik 
nercben .lény beadását Opata 
fejeli, Molnár stoppol s 111 
méter távolságból a negyedik 
gólt szerzi meg. Ugyancsak a 
14-ik percben esik az ötödik gól 
is. Jeny lefut, áttör a védelmen, 
Molnár elé tolja a labdái, mire 
Molnár villámgyorsan kapura iö. 
Rövid Olasz támadás után .Mol
nár (i:li-ra emeli a gólok szá

mát.
Még csak Jm,j és Opala nem lőtt gólt 

eddig a magyar reatarsorból. Mindketten 
egyéni játékba kezdenek, a szerenceo 
azonban csak Opntának kedvez és

Opata Jeny támogatásával gyö
nyörű cenlerezés.után az utolsó 
gólt, a hetediket lövi az olasz 

hálóba.
A mérkőzés végén Fool H. faultéi, 
a bíró n magyar csapat ellen 
ll-eat ítél, amiből Rossó az 

egyetlen olasz gólt rúgja.
A küzdelem a legnagyobb rendben

fák nkkorn tömeget, mint amilyen ma 
lepte el a Hiuigúra-úti footballpulyát. > 
Valahogy azt éreztük, hogy az érzéseink' 
Világában mindenkor rokon és együtt- . 
érző olasz nemzet fiainakj r inegjole- 
nése. nem csupán foothallmérközést je-! 
lent. Jól esett magyar földön üdvözölni 
volt ellenségeink közül azt n nemzetet, 
amely a forradalmak idején egyedül •' 
■ietetl segítségünkre. Az a negyvenezer 
főnyi közönség, nrnely ma órák horz- 
sz.úíg szorongott a túlzsúfolt tribünö- , 
kön óh állóhelyeken, nyugodtan és fii- ■! 
tfilmesen varia n későn érkező olasz' 
fiúkat. Amikor pedig Itália égszínkék 
egére emlékeztető dreszében megjelen
lek a nézők előtt, uz. éljenzésnek olyan 
hatalmas megnyilvánulása következett, j 
amilyenre mostanában nem iw tudnánk 
visszaemlékezni. Régi jó nnigyar szó-[ 
káshoz híven « pályára lépő vendégcsa- | 
palot virágcsokorra] fogadja a magyar 
tizenegy, majd egymás elé lép a két i 
f-siipatk api lány s kezelí'og egymással, i 
libben n pillanatban felhangzik a hon- 
védzeuoknr olnsz himnusza, « vendégek 
feszes vigyázziilláHbff. merevülnek a per
ceken keresztül némán hallgatjuk a 
nemzeti becsületükre figyelmeztető han
gokat. Utána a magyar byninuszt1 a 
játsza a zenekar. Amikor elnémul a re- 1 •

", ",lk, Mronls-zoros ólje., ■ a wagJ.„ „0.
/.•-.< köszönti, az olaszokat, akik ugyan-1 paL jobbszáí-Üydn koncentrálódik min-: 
csuk szívből jövő evvivákkal válaszol akciónk| mig a,z oIns7( halszárny
nak. Most még jo barátok, mosolyogva •- ■■ ■ .........................i
Ismerkednek, különösen nz új olnsz vá- i 
lognfottak jgyeit őzen ék háráfkoznl. De', 
már, a következő pillanatban elegen 
hangáik cl Seeintinu biró íüttyjele, vil | ajnik(^.1 
Jámgyors szétrobbenés s a lapda már 
jól irányított passzokkal röppen egyik 
olasz játékodtól a másikhoz.

Az omszok szédületes iramban veszik 
fnl a mérkőzést. Csodálatos gyorsaság
gal rohannak « lnpdárn. testi épségüket 
nem kímélik s minden lövésük oda 
mngx. ahová irányítják. Védelmük át.-1 
törhetetlennek Játszik, csatársoruk' ele- 
vensegv pedig felülmúlja a magyar csa-1 
na lét. Bármennyire gyors és leleményes 
fírann, Ccrcnbii mindig a nyomában 
van én sok kellemetlenséget okoz johb- 
szárnyunkimk. Az olnsz jobb-hátvéd:; 
Ro.'tla briliáns formában volt egyetlen 
lapda mrd szaladt el mellette. Általában: 
az niasz játékosok várakozáson felül 
jók voltak. Cpnpjin a kapusuk gyenge, 
bár a második félidő utolsó felében 
több bravuroN védést mutatott. Voltak 
negyedórák, amikor bombuzerfi tárna- 
dast zúdítottak '/.sál, kapujára g lm né
ha néha térfelükre terelődött is a játék, 
kitűnő technikájuk csakhamar diadnl- 
rfUHkodott * ísipí‘ a magyar kapu előtt

Z. Szabó Béla

Rlagt versenyek 
Áprilisi maetlng 
HarmaiH* nap 

korai weaSn ás a hűvös idő dacáraI n apján a^yfraonyeket 
inok kjei égi tő sportot

I

_ . - - ------- - A. korai szezon és a hűvös idő dacára
• <Ccreni védezettel egymás után tör ke- szépszámú közönség nézte végig a moe- 
L'|rcsz.lvl a . pjpgy-ar védelmem,. A közön-1 üug harmadik napján ¥4* inon y eket

| .-ég sokáig nem ludtn, hogy melyik csa- « egyes futamúk ItieiégiTő sportot 
I pat jobb, s csak akkor lélckzctt fel, | nyújtottak. A favoritolniak rossz napjuk 
; u....a.,r { volt s minden futamban cserben hngy-
; Másfélórán keresztül a magyar csapat tűk közönségüket, A nap főversenyeiből 
jobbszárnyán koncentrálódik műiden ak- . * »róí Orwic/i-istálló került ki győztesen 
dónk, inig az olasz balszárny Ceneni ’8 a két Iesekutz idomitás megérdemel- 
fedezettel egymásután tör keresztül o ' ten vitte haza az értékes dijukat. KüIÖ- 
rnagyar védelmen. A közönség sokáig nősen ti gye lem remél tó a 'N ebiek eredmé- 
nem tudta, melyik csapat jobb s csak ! W, amel.vnok ez volt az első szereplése 
akkor lélegzett fel. amikor v’-----1-------- ”................................

a 16-ik percben Pruha Kisen- 
kofferrel és Braunnal valóságos 
zsonglőr-játékot folytat. Braun 
ide-oda driblizik, majd az idege
sen mozgó olasz kapus mellett 
gyenge erővel a hálóba juttatja 

a labdát.

I

klasszis lovak ellen s igen jó állóképes- 
. Béget mutatott. A nyeretlenek verse- 
Inyébon Parisiennc tette le a maidén- 
i^égót. Részletes eredmények.

I. Pilisi dij. 1000 m. Sikerült start 
iitdn Lajos óh Quiek színoi vannak az 
ólen, közvetlen mögöttük Lamoral. A 
távnál Qujek előretör s Lamoral meg
előzve Lajost üldözőbe veszi, azonban 
ostor alatt, sem tud nyerni .« egy Jiosz- 
szal verve marad. L Horváth E. QuíckTaps alig hangzik fel, mindönki ? 

pompás összjáték hatása alatt áll s a kö- 
1 zönség csak akkor vchz, tudomást a srtSI- 
ról, amikor a játékosok újra felállanak. 
Ettől kezdve front,bn jön a magyar csa
pat es Molnár. Risflnhofí'cr és Opala lö
vései egymásután süvítenek el a kapu 
mellett. Látszik, az olaszuk mindenáron 
ki akarnak egyenlíteni, törekvésük 
azonban Zsák bravúros védésein meg
törik. Ilyenformán hevesen csapkodó 

I mezőnyjátékban telik cl az első félidő. 
! Ar utolsó percekben Opaia 16-oson fául- 
j tói, mire a bíró íll jegyezzük meg,
hogy az egész mérkőzést pártatlanul ve-1 
zotte -- szabadrúgást ítélt, de Zsák ki-

I

Eiscnhoffcrt, mire

utánozni lehet, 
de elérni sohasem i

védte a kiem-enlítorn szánt lövést E«y közvát ™ mőS F 
mór flosntta taulu.lta

.? (2% fíasienbergcr), 2. Drolier J. La mo
rál (p. Schejbal). 3. Gombos S Lajos (5 
Takács.) F. iu. Bihar és Polymala. Tót.- 
1000; 5300, 1600, 1200.

//. Handicap. ltot) m. Start harmad
kon kísérletre sikerül, a mezőny belső 
részo jön el jól a géptől. Az elnyalt me
zőnyt Vízi és Túrán vezetik a távig, 
ahol Frivol előtör és ötnegyed hosszal 
biztosan nyer. I.A'rcsii menés Frivol (6 
Gulyás). 2. Jóház J. Vízi (3 Sajdik), 3. 
Mrs. Elliot Túrán (p. IIorvát.) F. m, 
Melia,Sárgáin ée Picikém. Tót.: 1000; 
8500. 3300, 200.

Ili. Péceli dij. inon ni. Amint « me
zőny látható tesz. N’ebicli van az élen, 
’..... - # Béla bácsi. Az
egyenesbe Nebkdi három hossz előnnyel 
fordul s bár Béla bácsi még a táv előtt

11-cs bilntetörncás következik s oslor *tott krad ÍÖBni' méKis foJbosszal — ... . .. -. _ ,■ vnrvA mnrnH 1 n

I bácsi (4 r. Schojbaí),
I Meluriue Sajdik.) 1
I ■ í

Braun lövéséből a második gól 
is megszületik.

A második félidő valóságos goiozónt 
hozott hz olaszokra. Bár n vendégcsapat 
még fokozottabb hevességgel megy bele 
a .játékba, a nuigynr kapu elölt, ismét 
tehetetlennek bizonyult.

Már az ötödik percben Jeny,Eh- 
senhoffer és Opata öswjktéká-

verve marad. 1. Gróf Orssich P. N ebiek
'I Hsch), 2. gróf Wouckheim D. F. Béla '

••• 8. gróf Sigray •
Melusiuo <5 Sajóik.) Tót.: 1000: 4300. )

71'. Nyilt kandlcap. 2fíoo m. Amint a ' 
mezőny látható lesz Cromwell, majd i 
Vonzalom vezeti a tömörült mezőnyt. I 
Az egyenesbe Szelvény és Miosotis tör j 

’e’fi *4 erősen támadják n vezetőt. Az iz
galma* és erős finisből Szelvény kerüli 

I k i fálhos*. r I g? őzt cwo Mioaot is élőt 1 
* Vonzalom 2 és fölhozzál harmadik.Ihói EissenhoiTer liHlUhúr. ...4 * Vonzalom - c* felhozzál 1___ __. 1 „ i » i . . . ,.r" pa? 1. Gróf Orssich P. Saelt/ny l r. Esek)

tan a labda, aki kapósból hatni- lg. Garster K. Mioootds (3. Takács). 3. grófi
TlifiMii Haj „UJSAGOZEM"ktnyvkiatfó fe nyomda r.-t. körforréjtépein, Rökk Szilárd-utca 9.

a,Ld»^s*: hétfőéin, Ili, 

Wou.kbaui Vouzaion, 15
Cromwoil, Apró Fi.

1000 : 7700, 3300. 2800. r*i
r. Nyeretlenek versenye.

Mrs. Elliot Párisié,,.,,.. /, ” u 1,• - • - ’*•

Muskotály, Viktor. C-anu j''J oV 
Karion, Bsr.es 6s Buta Buci. Tni S' 
2000, 1400: .1700. J600. " '“>!

Vt. Weller-handtcap. 1600 ni 
start ntán Ferrario vezeti a zár 
zönyi. A távnál Gyüngyi 
könnyen két hosszal nym- Ferrarin ,i«?
1. Mr. I. Osborne Gyönpyi 3.
2. gróf Sigray Fcn-arto (1;: . ÍŐ

’• A- Va.keiaii,,
bzabo L.) 1'. ni. Merengő ás ViraiiH.

T«t

'A „]

J
Kladja;

■Hétfői Xapló“ lapkiadó vállalat.

A Madame Dubarry óta neü 
találkoztunk. Én ma eluta
zom, jie legkésőbb pénte
ken itthon vagyok, válts 
okvetlen jegyet 11-érea 
Kamarába, ott le.?z a Mária 
Antoinette bemutatója.

Ölellek, szeret®''el
Sári

U. i.
Ilonkának kislánya szü

letett, gratulálj néki ok
vetlen.

TÁNCPALOTA ™Wtt 

CERCLE des ETR AHGERS
Igazgató: KiMSr Niklds. Művészi vnzetö: 
Seidl Albert. Karine»ton Jatakó Rezső

Orlginal Bercsényi Quar* 
tett Best Amerikán 

Oanzing Műik
Jaró & Aido Dayellna 

2 Frank 
Chaplip paródia

Nestor and May 
A két balga szűz 

Énekes móka, itta Harmaty-Heidelberg 

Hansi Markel 
tánck ölteni ény ok 
Giydes Deio 

mondain. táncok

Pártos és Radö 
Ly Estra és Fred 

Ossic Rondje eand Minőn 
Frfillch Ktroly a barban uj műsorral

Viktória Szalon
Erzsébet körút 6.

Simái Ede, Cernls Annié 
Vldos Jend, Mrvtry llue

A cigány és az asszony
Játszik; Vidos Jenő és Sárváry llus
SKasaBSBHnEBEHSKSSS’ ' - - 1 '- —

Szigeti Juliska, Csiky Edlth 
Geröffy And, Élne Dick

Gyakorlati oktatás
Játszók: Simái, Vidos, Hajnal

Zöldi Adrién, Manó Oly 
Szatmári llus

Risseti Gumbertinl
TEncrendeiá: Hajnal Ferenc 

SIBsaal, Hamvas, daal 
Jasband trió

Üzemvezeii; Gunwch Gylrn.


