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A frankügy bírói elintézése után Rakovszky, Pesthy és Csáky Károly gróf 
távoznak a kabinetből

Az ellenzék a frankvita végén a kormány vádaláhelyezését 
indítványozza

A parlamentben befejezett tény
ként beszélnek a kormány kMU 
lekonstrukcjójarol. Ez a kérdés a 
kormánypárti . folyósón 
szóba és pedig: úgy, hogy a Jíerroi 
Napló munkatársa több kormány
párti képviselőtől megkérdezte, le
hetségesnek tartjúkre, hagy Bethlen 
István gróf rhinisuterelnök a frank
ügyet a kabinet átalakítása nélkül 
likvidálhatná. Munkatársunk kö
zölte a kormánypárt több tagjával 
az ellenzék mérsékeltebb részének 
azt a felfogását, hogy

a frankügy egész odiozus kom
plexuma és minden szenvedé
lyessége elimináíható volna és 
ennek következtében helyre le
hetne állítani a nyugodt parla
menti munka lehetőségét, ha 
Bethlen. István gróf miniszter
elnök a kabinet három tagját, 
Rakovszky Iván belügyminisz? 
-tért, Pesthy Pál igazságügyini- 
nlsztert és Csáky Károly gróf 
honvédelmi minisztert elejtené.l . . ■

Rakovszky Iván belügyminiszter 
bukása nélkül az ■ ellenzék legmér- 
fikeltebb tagjai sem ■volnának 
hajlandók a küzdelmet feladni. 
Erre vonatkozóan igen érdekes 
nyilatkozatok hangzottak el a kor- 
márypárti folyósón. Több kormány
párti képviselő^ közöttük Urbanics 
Kálmán, Petrovics György és má
sok, és pedig éppen azok a képviee- 
lók, akik Bethlen litván gróf mi
niszterelnök legszemélyesebb hívei 
közé tartoznak, úgy nyilatkoztak, 
hogy

a kormány rekonstrukcióját ök 
is természetes következménynek 

tekintik.

feltétlenül ki- 
Iván belügy

Ebből a kabinetből 
marad Rakovssky 
miniszter,

akinek távozását _ ____ r__
párt igen jelentékeny része kö
veteli és kimarad PeBthy Pál 

igazságügyminiszter is,
akinek távozása annál is inkább 
befejezett ténynek tekinthető, mert 
az igazságügyminiszter maga is

a kormány*

nyugalmasabb pozícióra vágyik. 
Pesthy Pál, aki kitűnő biró, kvali
tásainak sokai megfelelőbb méltó
ságot kap a budapesti Ítélőtábla 
ejnöki székében. Csáky ’rr" 
gróf honvédelmi miniszter 
zik, utódjául Álgya Papp 
emlegetik.

Az uj kabinetről Bethlen

Károly 
Is távo- 
Sándort

____ ,___ ___ ____________ még 0 
héten érdemleges tanácskozásokba 
bocsátkozik.

Bethlen vasárnap délben kihallgatáson volt 
a kormányzónál

Bethlen István gróf miniszter
elnök vasárnap délben — Búd 
János pénzügyminiszterrel folyta
tott tanácskozás után — átment 
a kormányzóságra, ahol Horthy 
Miklós kormányzónál kihallgató-

ien jelent meg. A miniszter elnök 
a kormányzói audencián politikai 
körök következtetései szerint a 
genfi tárgyalások eredményéről 
és a frankiigyben elmondandó 
beszédéről referált.

Vádaláhelyezést Indítványoz az ellenzék
Bethlen István gróf miniszter

elnök vasárnap délelőtt már tiz 
órakor megjelent hivatali helyisé
gében, ahol a késő délutáni órákig 
dolgozott. Még tegnap magához ké
rette a nemzetgyűlés naplóit, hogy 
elolvassa a beszédeket, amelyeket a 
frankhamisítást bünügy megvizs
gálására kiküldött bizottság jelen
tésének tárgyalása során genfi, tar
tózkodása alatt mondtak el a frank
vita szónokai.

Teljesen beavatott helyen

közölték a Hétfői Napló munka
társával, hogy a míníMfereinöÁ ki
merítő, nagy beszédre készül a 
frankiigyben. Az a hir azonban, 
mely szerint a miniszterelnök hét; 
főn szólalna fel, nem felel meg a 
valóságnak, mert

életének alakulása. De nagy érdek
lődés előzi meg a nemzetgyűlés 
hétfői ülésének felszólalásait is, 
mert három nagy 
hangzani.

Andrnssy Gyula 
szky István és 

lesznek a hétfői nap szónokai, akik
kel szemben a kormánypárt, bár a 
vita mielőbbi befejezése érdekében 
már nem is óhajtott szónokot állí
tani, Bérky Gyulát állít ja csata
sorba. A hétfői ülés mindenesetre 
nagy érdekességet ígér és egészen 
bizonyosra vehető, hogy nem lesz 
mentes nagyobb viharoktól sem. 
Minthogy a szociáldemokrata pár
ton• i

beszéd fog el

gróf, Ralrov. 
Nagy Vincze

mér kevés szónok van hátra, a

polgári ellenzék tagjai közül pedig 
csak Pakots József készül felszóla
lásra,

könnyén megtörténhetik, hogy 
a frankvita hétfőn, a délutáni 
órákban önmagától fejeződik be, 

anélkül, hogy kedden a klotür al
kalmazásához kellene nyúlni. Bár
mikor fejeződik bo a vita, az ellen
zék módot keres arra, hogy Bethlen 
István gróf miniszterelnök befejező 
beszédjére a választ megadja. Eb
ben az ügyben az ellenzék vitaren
dezője

HEGYMEGI KISS PÁ&
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Ha más Tonnában nem lesz rá mó
dunk, napirendi javaslat formájában fo
gunk válaszolni Bethlen István gróf mi
niszterelnök felszólalására. Vázaonyi 
Vilmos a frankvita során elmondott be
szédében utalt arra, hogy az ellenzék ta
nácskozásokat folytat a kormány vdd 
alá .helyezésének indítványozásáról. 
Valószínűnek tartom, hogy

a frankvita befejezése után az első 
napirendi vitában az ellenzék egy 
deklaráclót fog felolvasni, amelyben 
indítványozni fogja a kormány vád 

alá helyezését.
Reméljük azonban, hogy erre uem ke
rül a sor. Abban, az esetben ugyanis, 
ha Bethlen István gróf miniszterelnök 
egyéni elhatározásából Pallavictyl Gy. 
őr gróf hírlapi nyilatkozata miatt sajtó
pert indít én így módot ad arra, hogy a 
bíróság előtt az ellene és a kormánnyal 
szemben hangoztatott vádak bizonyítha
tók legyenek, előliünk attól, hogy a kor
mány vád alá helyezését a nemzetgyű
lésnek indítványozzuk. Az ellenzék né
zete szerint ugyanis a frankügyet bi
zalmi szavazattal elintézni nem lehet.

Kormánypárt! képviselők tárgyalásai
kormánypárt Esterhúzyuccai klnb- 

teklntot-
Egészen kétségtelen mondották •— 
hogy a miniszterelnök a kabinetet 
rekonstruálni fogja, de természe
tesen saját elhatározásából és nem 
a* ellenzik követelödzésére.

A kormánypárti folyósón elhang
zott nyilatkozatokból, valamint mér
tékadó helyekről szerzett Informá
cióiak szerint

Bethlen István gróf' megvárja 
a frankvita befejezését és.csak 
az utolsó szónok, illetve, Iia a 
frankvita kedden estig nem fe
jeződnék be, a klotür alkalma
zása után fog válaszolni1 a«vtta 
során elhangzott f elszóló lá- 

' sokra. " * ’ “

Bethlen István gróf miniszter
elnök a frankiigy parlamenti, 
le l^rWWbb bírói llkvWálíea 

„.x" 44.1.HH. kabinetiét.

Politikai körökben nagy érdeklő
déssel várják a miniszterelnök fel
szólalását, amelynek érdeini részé
től, tenorjától és beállításától függ 
a legközelebbi hónapok politikai

A 
helyiségében vasárnap este 
tel, hogy a képviselők legnagyobb része 
Budapesten maradt — élénk volt az élet. 
A megjelent képviselők, Graefl Jenő, 
dabasi Halász Jdóricz, Dréhr Imre, Kál
mán Jenő, Berky Gyula, Bessenyei Zvnó, 
Szabó Sándor és mások arról tárgyaltak, 
milyen formák között rendezzenek
, nagy óváriót Bethlen 

miniszterelnök mellett 
vitájának befejezése

De szó volt a bizalmas ____..
arról a kérdésről is, hogy szerdán srü- 
netro mehet-e a nemzetgyűlés, tekintet
tel árra, hogy Búd pénzügyminiszter 
a- pénzügyi javaslatok ég a költségvetés

István grót 
• rrankiigy 

slltslmából-

megbsszálSssa

tárgyalásának mielőbbi megkezdését sür
geti. Az egységespárt túlnyomó több
sége arra az álláspontra helyezkedik. — 
s ez a vélemény alakult ki a vasárnapi 
bizalmas megbeszélésen is —, hogy

szerdán feltétlenül el kell napolni a 
Házat.

Dréhr Imre kijelentette a Hétföl 
Sápiéi tudósítója előtt, hogy április 12-én 
a Ház szünetét követő

első ülésen a nyugdijvalorUáelái tör
vényjavaslatot tűzik ki napirendre.
A kormánypárti klubban vasárnap 

este őzt. remélték, hogy Bethlen István 
gróf miniszterelnök is megjelenik. A 
miniszterelnök azonban az esfét családi 
körében töltötte.
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Búd pénzügy miniszter ellenzi 
a nemzetgyűlés elnapolását

Vasárnap délelőtt felkereste Bethlen miniszterelnököt 
és aggodalmainak adott kifejezést, hogy az elnapolás 
esetén nem emelkedik törvényerőre az új költségvetés

A kormány a frankvitát megelőzőén 
iiz.v torvozto, hogy húsúéira csak igen 
rövid szünetel ad a nemzetgyűlésnek, 
mert minden rendelkezésre álló időt fel 
kell használni abból a célból, hogy

a néjtezövetoég Júniusi ülésszakáig 
az összes függő jiénzügyi kérdések 
rend estessenek és az 1926—27. évi 
költségvetés törvényerőre emeltessék.
Épp ezért azokban a politikai körökben 

nliol n törvényhozás munkáját botrány- 
hajhászás nélkül, kizárólag ai ország' £
egyetemes érdekei szempontjából kisérik 
fi gyesiemmel, a lognagyobb meglepetés
ként hatott az a hír, hogy

n nemzetgyűlés már szerdán nieir- 
kezdl a húsvéti szünetet, amely csak 

Április 12-én fog vétet érni.
Értesülésünk szerint a nemzetgyűlés el

napolása még nem tekinthető befejezett 
fénynek, Búd János pénzügyminiszter 
ugyanis, aki vasárnap délelőtt már 10

fi gabonások küldöíísége 
vasárnap a tőzsde elnökétűi a határidfiiizlet 

visszaállítását kérte
VÖgh május 1-re ígérte a határi döUzlet visszaállítását

régit Károlyt, n tőzsde elnökét, vasár
nap délelőtt a Mí’TR elnöki szobájában 
Nugy Andor tűzsdetanácsos vezetésével 
felkereste a gabonatőzsdések tíztagú kül
döttsége és közölték vele a gabonatőzsdé
nk, két hét előtti határozatát, melyben

<i gnbonahatáriiWilelet mielőbbi visz* 
szadit itásdt kérik.

Nagy Andor kérto a tőzsde elnökét, 
hasson oda, hogy ez a kívánság mielőbb 
i rvényro emelkedjék, mert ez nemosak u

Háromszoros gyilkossággal gyanúsít 
a rendőrség egy megszökött kereskedőt 
Feteségo én két gyermeke titokzatos körülmények közt eltűnt

Ferencl 
rokonával, 

mellett,

A főkapitányság néhány nap óta 
.széleskörű nyomozást folytat egy 
titokzatos ügyben, melyről még 
nem lehet pontosan megállapítani, 
hogy háromszoros gyilkosság, vagy 
rejtélyes körülmények között tör
tént háromszoros eltűnés.

Özvegy Kiss Erzsébetné buda
pesti magánzónő ugyanis megje
lent a főkapitányságon és egy fel- 
liinést keltő ügyben tett, bejelen
tést. Elmondotta Kissné, hogy he- 
lekkel ezelőtt találkozott 
pesten egy 
nevű távoli 
Balassagyarmat 
donyegyháza községben lukik, ahol 
vásári kereskedő. Ferenci elmon
dotta, hogy feleségétől válófélben 
van és a fővárosban fog letele
pedni. Kissné azonban mindenesetre, 
megakarta tudni, hogy tulajdon
képpen milyen viszonyban van 
Ferenci a feleségével és ezért leve
let irt az asszonynak, a levél azon
ban visszajött azzal, hogy

Budo- 
János 

nki 
Bő

nyerhető egy métermázsa arany-, 
ezüst- és briíiáni-ékszcr. Azonkívül 
H5 fönyoromény és 6150 nyeremény 
Szenzációi nyárért esélyek I

Húzás feltétlenül április 10-én 

Ibahám-behozatal ÉRETT NYUGATINDIAI BANAN 
a legjobb TÁPLÁLÉK WjTELEFJIhBBMO

óra után megjelent a hivataléban és ott 
Szabók? Alajos és Varga Imro államtit
károkkal folytatott hosszas tanácskozást, 
délután u miniszterelnökségi palotába 
hajtatott, ahol Bethlen István gróf mi
niszterelnökkel tárgyalt

Búd János péuzügymlnlszter, — Jól 
informált helyről szerzett értesülé
sünk szerint — Bethlen István gróf 
miniszterelnök előtt aggodalmainak 
adott kifejezést a nemzetgyűlés kö- 

zell elnapolásával szemben.
Utal arra, hogy júniusig feltétlenül 

törvényerőre kell emelni az 1926—27. évi 
költségvetést, ami mát csak azért fontos, 
mert egyébként a népszövetség pénzügyi 
ellenőrzésének megszüntetése lehetetlen 
leáz. Beavatott politikai körökben úgy 
tudják, hogy a Ház elnapolásáról végle
gesen csak a frankvita befejezése után 
fog Bethlen miniszterelnök — a pénzügy
miniszter aggodalmaira való tekintettel 
— dönteni.

tőzsdetagoknak, hanem a malomiparnak 
és a földmivelósnek is nagy érdekében 
áll.

Végh Károly válaszában bejelentette, 
hogy a tőzsdo anionéul jogúnál fogva

a oabonahatdridőiizlet visszaállítása 
május első napjaira várható.

A tőzsdo elnökének válaszát a küldött
ség tagjai megnyugvással vették tudo
másul.

Ferenelné nem tartózkodik Bo. 
donyegyházán.

Mikor azután tovább is érdeklődött 
Ferencinél, a férfi kitérő választ 
adott, sőt ezután hirtelen elmarad
tál, a látogatásai is és

Ferenci eltűnt Budapestről.
A rendőrség azonnal megindította 
a vizsgálatot ős csakhamar külö
nös dolgot állapítottak meg. Kide
rült ugyanis, hogy

Ferenci János azután, hegy 
Kissné 
családja után, eltávozott az or
szágból és valószínűen Görög

ország felé vette útját.
Mivol Ferenci hirtelen eltávozása 

tühbstór érdeklődött

Szenzációs olcsO árah Elsőrangú minősig Kitűnő szabás
Öerő Márton árubúza

Király ucca 22, saroküzlet
550.000
450.000 
700.000 
785.000 
450.000 

98.000

DlVatkÖp6ny gyapjú kockás kelméből ■ ■

Covercoat-kabát............
Covercoat-kabát bélelve ■ ■ < 

Burberry köpeny............
Ripsz szövetruha............
Selyemtrikő zsemper 'íjjs*

különös megvilágításba helyezi fe
leségének és. két gyermekének el
tűnését, a főkapitányságon széles
körű nyomozást indítottak, A nyo
mozásba belekapcsolódott abalassa-

Okolicsányi
a „titkos44 társaságok pénztárosa 

színdarabot írt a fogházban
Pödör Gyula titokzatos kettős szerepe

Néhány nffp óta Ismét az érdeklődés 
központjába került a szomorú emlékű 
Lelrer Amália-féle gyilkosságból ismert 
Okolicsányi László neve.

OkoUcsdnyi László valóban tagja volt a 
legtöbb nemzeti irányú, ifjúsági egye
sületnek, egy, többek között a Mefhosz- 
uak is. Ezeken az egyesületeken kívül 
egész sereg irredenta szervezetben és 
titkos társaságban Is skefepelt. Okolt- 
ctányit, aki előkelő családból származik, 
a legzárkózottabb,

az úgynevezett elit titkos társasá
gokban Is szívesen látták

és a legbizalmasabb természetű feladato
kat bízták rá. Okolicsányi azután mun
kája közben összeköttetésbe került pö
dör Gyulával és bár Pödör egyetlen tit
kos szervezetnek sem volt - tagja, mégis 
különböző megbízásokat adott át neki. 
Pödör Gyula röviddel megismerkedésük 
után már egy teljesen bizalmas és ké
nyes misszió elvégzése céljából Cseh
szlovákiába utazott. Elutazása előtt Pö
dört, Okoliesányl László bőven ellátta 
pénzzeL

Qkollcsányl ugyanis hatalmas össze
geket kezeit, melyet a titkos szerve

zetek bíztak rá.
Később azután Pödör Gyula többször 

is 'megtette ezt az utat, a rábízott mis
sziót, azonban nem tudta elvégezni, úgy 
hogy Okolicsányi szeretett, volna meg
szabadulni tőle, viszont Pödör, tudva 
azt, hogy hallgatására szükség van, ál
landóan követelésekkel lépett fel és 
egyre nagyobb összegeket zsarolt ki 
Okoligsúnyitól, aki minden esetben tel
jesítetté kívánságát, már csak a’Zért is, 
mert

attól félt, hogy Pödör leleplez! őt 
és így kiderül, hogy & olyan emberre 
bízott fontos missziót, aki nem tagja aj 

Vizsgálat indul a Vásárpénztár ellen 
A fővárosi hitelélettől elvont mllliárdokat vidéki nagybir

tokosoknak adják kölcsön
A községi pirtok elhatározták, hogy I a' főleg zsidó klientúrával és zaidő tő.

a BESzKR rövidesen befejeződő vizsgá
lata után haladéktalanul a Budapesti 
Takarék és Vdsárpénztár Rt. ügyvitelé
nek és gazdálkodásának ellenőrzését 
fogják megejteni. Az intézet ellen a 
közönség körében igen sok a panasz. A 
Vásárpénztár túlnőtt erődet! keretein, a 
konjunktúra idején

mindenféle alkalmi üzletekkel foglal
kozott

s ahelyett,, hogy feladatúhoz híven olcsó 
hitelekkel segítette volna elő a vágóhídi 
és áliatvásárl forgalom lebonyolítását-,

súlyos kamataival nagyban hozzá- 
járult az élelmiszerárak folytonos 

emelkedéséhez.

■

K 
K 
K 
K 
K 
K 

gyarmati hatóság is, mely elsősor
ban azt igyekszik megállapítani, 
hogy

hová tűnt Ferenc! János fele
sége és két gyermeke,

titkos társaságoknak és nem tett esküt. 
Pödör azonkívül azzal ia fenyegetőzött, 
hogy

a cseh kormány előtt leleplezi a 
Csehszlovákiában működő irredenta 

szervezeteket
Pödör tehát valószínűen kettős sze
repet játszott és jópénzért a csehek

nek is kezére járt.
Informátorunk értesített bennünket 

arról is, hogy Okolicsányi Lászlót vé
dője: Altorjay Sándor dr. jogakadémiui 
tanár, kérésére később Eskütt mellől a 
Gyüjtőfogházba szállították, ahol azóta 
hetenként többször felkeresi. Esetrol- 
esetre újabb bizonyítékokat és vallomá
sokat igyekezett beszerezni, melyek Oko
licsányi mellett szólnak. Eddig már — 
közel száz olyan irat került elő, melye- 
két a védelem előnyösön felhasználhat 
és így sikerült a védőnek elérnie, hogy 

az ügyészség vádirata Okolicsányi 
Lászlóról csak mint orgazdáról em

lékezik meg
Mialatt a védelem eréllyel folytatja 

harcát. Okolicsdnyi László Írással tölti 
idejét a fogházban. Egy kötetre való 
Urai cs hazafias verset irt, azonkívül a 
„Csillagok harca" és „A fiú" cint alatt 
két színdarabbal készült el.

Az írásokat eljuttatta dr. Olforjay 
1 Sándorhoz azzal a kéréssel, hogy va
lamelyik jónevű kritikussal bírál- 

íassa meg és adassa ki.
Az Irodalmi munkásság révén pénz

hez akar jutni Okolicsányi, mert letör- 
tóztatasa óta senki sem segíti. Barátai 
rokonai é8 azok a szervezetek melyek
nek tagja volt nem törődnek vole, 
semmi pénze nincs, rabkoszton él. Fele- 
Bege, aki két kis gyermekével együtt 
Ö®3á?ál Józsefnél lakik, uél-
kiilozé leken megy át.

kével dolgozó intézet azután bőven ré
szesítette tandemekben iffaeuatósdgdnak 
tagjait a azokat az urakat, akiket

a kurzus helyezett el a Vlsérpénx- 
tárnál.

A közönségnek legnagyobb panasza, 
hogy amíg az intézet n fővárosi keres
kedelmi és ipari hiteligények kielégítő. 
addig*11'8 iorditott wémottovö összeget, 

súlyos mllliárdokat kölcsönzött vfc 
déki nagy birtokosoknak;

A vizsgálóbizottság elsősorban ezeket ti 
anomáliákat teszi vizsgálat tárgyává, 
tisztázni akarja az intézőt múltját h 
azt tervezi, hogy javaslatot tesz a köz
gyűlésnek n rásiírgénztiirnak városi ta- 
karéktténstárrá türUnS dttzeneiéte ér- 

AtsMr'rl’zcW intézotnek az- 
k'tótótog az lenne a feladata, hogy 

•réayitó hatást gyakoroljon a kamatláb 
alakulásra s kielégítse a fővárosi keres- 
kodolem és Ipar hiteligényeit.

*******M****WWWWWW 
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Budapest, hétfő, március Jt. HÉTFŐINAPLŐ a
Berlinből megérkezett Graviere 
és Schulze utolsó vallomásáról 

referál Clinchant követnek
franciák éjszakai tanácskozása

Csakhamar megérkeztek a mentők 
is, akik az öngyilkos leányt a Ró- 
kns-kórházba szállították. A kór
házban megái Ja pi tolták, hogy a go
lyó a leány mellébe hatolt, A leány 
néhány pillanat múlva magához 
tért, de az orvosok kérdésére

rtem volt hajlandó megmondani 
nevét,

kapta meg- Berlinben
. A frankügy inár-már csendesnek 
'mutatkozó nyomozati megnyilvánu
lásaiban a vasárnapi nap élénk for
dulatot hozott. Vasárnap este 
Úgyanisa hétórai gyorsvonattal Bu
dapestre érkezett fíaymond Gra- 
viére francia detektivf el ügyelő, aki 
Berlinben volt, hogy ott megszerez
ze a váratlanul elhunyt Schultze 
halála előtt történt vallomását. 
Raymónd Graviere megérkezése 
után a Húngária-szállóba hajtatott 
« alig mosakodott meg, szobáját 
nyomban elhagyta és a negyedik 
emelet 409-es szánni szoba, Collard’ 
Hortingue szobájába sietett, ahová 
ekkor megérkezett az összes Buda
pesten időző francia megbízottak.

Collard Hustingue szobájában 
nyomban megkezdődött és la 
késő éjszakai órákba húzódott 

a tanácskozás,
amelyen Graviere előterjesztette 
azt a nyomozati szempontból nagy
fontosságú anyagot, amelyet Ber
linből magával hozott.

A berlini rendőrigazgatóság és a 
berlini ügyészség által felvett 
Schulze-féle vallomásokat, majd a 
közvetlenül Schulze halála eőtt tör-l

Titokzatos módon eltűnt 
a fővárosból egy bécsi nagykereskedő 

Eltűnésekor nagy értékek voltak nála
Különös eltűnési ügyben indí

totta meg a főkapitányság eltűnési 
osztálya a nyomozást. A mai napon 
ugyanis megjelent a rendőrségen 
Kelemen Béla banktisztviselő és 
bejelentette, hogy sógora Johann 
Keller bécsi nagykereskedő — akt 
vendégként volt nála megszállva — 
eltűnt Kőbányáról, Péterffy ucca 
63 szám alatti lakásáról.

Keller három nappal ezelőtt ér
kezett meg a fővárosba és a pálya
udvarról egyenesen Kelemen laká
sára sietett. Másnap üzleti ügyei
vel volt elfoglalva és egész nap 
különféle bevásárlásokat eszközölt, 
majd este színházba ment, onnan 
pedig — mint egyes szemtanuk ál
lítják —

egyik mulatóhelyet kereste fel, 
ahol a hajnali órákig tartóz

kodott.
öt órakor innen eltávozott és azóta 
senki sem látta.

Vasárnap este a Dohány uccában 
meííbeíötte magát egy modell

Rejtélyes módon követte el az öngyilkosságot
Vasárnap este 9 óra után a Do

hány uceában a járókelők revolver
dörrenésre lettek figyelmesek. A 
következő pillanatban éles sikolto
zás hallatszott. Mindenki a hang 
irányába futott és ekkor észrevet
ték, hogy a Dohány ucca és a Miksa 
ncca sarkán a kövezeten egy nő fek
szik eszméletlenül. Jobbkezében gör
csösen egy füstölgő pisztolyt szó 
rongatott.

Rövidesen a helyszínére érkezett 
egy rendőr, aki a közeli Newyork-kú- 
véházból telefonált a mentőkért.

Az eszméletlenül fekvő, elegánsan 
öltözött, húszévesnek látszó no kő
ről nagy embergyürü keletkezett. 
Akadtak szemtanuk is, akik elmon- 

. !,ogy látták, amint a lány 
fherrel az Erzsébet köx-

tűnt utosó vallomást pontos francia 
fordításban
Graviere

s ezeket
ismertette

teljes terjedelemben 
az éjszakai tanács
kozáson.

Schulze vallomásai, főként utolsó 
vallomása nyomozati, szempontból 
igen fontos, uj részeket tartalmaz, 
amelynek alapján, mint az a ta
nácskozásból kiszivárgott,

a nyomozás kiterjesztése vár
ható.

A francia megbízottak tanácskozá
saik befejezésekor, tekintettel arra, 
hogy az uj vallomásokban olyan 
részletek vannak, amelyeket el kell 
referál niok Clinchant budapesti 
francia követnek, megállapodtak 
abban, hogy

Graviere főfelügyelő ma, hétfőn 
délelőtt Clichant követnek je
lentést tesz berlini utjának 

eredményéről.
tanácskozáson a fran- 
rövidebb táviratot is 
meg, amelyet Párisba

Az éjszakai 
ciák egryben 
fogalmaztak 
küldtek.

teszi az a kö-

küldönc utján 
a levél vétele

A rendőrségen széleskörű nyomo
zást indítottak az eltűnés ügyében. 
Megállapították, hogy Kellncrnél el
tűnésekor ötven millió korona kész
pénz, azonkívül nagyértékü valuta 
és több részvénypakett volt. Keller 
eltűnését gyanússá 
rülmény, hogy

a mulatóhelyen 
levelet kapott és _ . .. _____
után nyomban eltávozott a mu
latóból. Lehetséges tehát, hogy 
Kellert valaki elcsalta és ki

fosztotta.
A rendőrség még a mai nap folya
mán távirati megkeresést intézett 
a, bécsi rendőrséghez, melyben 
kérte annak megállapítását, hogy 
a kereskedő nem utazoft-e váratla
nul vissza. Ugyanekkor több ki
hallgatást eszközöltek, de ezideig 
még nem sikerült megállapítani, 
hogy ki volt a titokzatos levélküldő 
és a küldöncre sem akadtak rá.

útról jött, majd befordult a Dohány 
uccuba, Itt a fiatalember

a kabátja old nyúlt, valamit ki
vett onnan és átnyújtotta a 

lánynak.
A fiatalomber hirtelen megállt, a 
lány néliány lépéssel előre ment és 
amikor a Dohány ucca és a Miksa 
ucca sarkára ért, visszanézett a fia
talemberre.

A következő pillanatban Hangos 
dörej hallatszott és a lány éles 

sikollyal összeesett.
A fiatalember ekkor nyugodtan 
megfordult, odalépett a közeli rend
őrőrszemhez, figyelmeztette, hogy a 
Dohány úccában valami baleset tör
tént és

eltűnt.

Lehet, hogy a Márffy ügy 
mondja Doloivscliiák

Fclcbbea
Nagy feltűnést és 

keltett a fővárosban 
fegyelmi tanácsának 
tározata, amely dr.

megdöbbenést 
az Ítélőtábla 
szombati hn- 
Dolowschiák 

Mihály ügyészségi alelnököt hiva
talvesztésre ítélte. Az ítélet indoko
lása szerint több ügyész vallomásá
ból kiderítik hogy Dolowschiák köz- ; 
benjárt náluk különböző terhellek 
ügyének kedvező elintézése érdeké
ben és ez a cselekedete méltatlanná 
tette az ügyészségi tisztségre.

Az ítélet kihirdetése után felke
restük dr. Dolowschiák Mihályt. A 
nagy, erős embert az ítélet teljesen 
összetörte. Teste megroppant, hang
ja fátyolos.

— Az én nagy emberi érzésem 
és jóindulatom hozta, tragédiámat, 
— mondja Dolowschiák. — Már fia
tal koromban is mindig arra töre
kedtem, hogy az embereken segít
sek. Én a köztisztviselő hivatását 
így képzeltem el. Természetes, hogy 
sokan animozitással nézték az én, 
udvarias modoromat, amit félreér
tettek és aztán idejuttattak.

— Hangsúlyoznom kell azonban, 
högy

ellenem titokzatos machinációk 
folynak.

Kihallgattak tanúkat, akikre senki 
se hivatkozott és akik nem is jelent-'

Letartóztattak 
egy veszedelmes kasszafúrót 
Nem emlékszik arra, hogy hány betörést követett el 

és hány ízben volt büntetve
Érdekes vendége volt ma délelőtt a fő

kapitányság detektivszobáinak. A detek
tívek ugyanis vasárnap a Keleti pálya
udvaron elfogták Kereken András több
szörösen rovottmultu kasszufurót, akii

legutoljára Becsben működött, 
ahol körülbelül kát hónapig tartózkodott 
és közben betört a Máriahilfer-strasse 
egyik bankírodájábn, ahonnan megfúrva 
a kis Wcrtheim-kawzát körülbelül húsz
millió koronát vitt el magával.

Az utóbbi időben, mint ismeretes szá
mos nagyobb arányú kasszaíurás történt 
a fővárosban, de a rendőrségnek eddig 
nem sikerült a tetteseket elfognia. Kere
kes kihallgatásakor kiderült, hogy ő a 
tagja ennek a veszedelmes bandának. 
Kerekes elmondotta, hogy a legutolsó 
„munka" után egyenesen Becsbe ment, 
ahol nagyúri életmódot folytatott és

ügyvédnek adta ki magát.
Hosszú ideig sikerült is a jó megjele

nésű fiatalembernek, környezetét megté
vesztenie, de napokkal ezelőtt észrevette 
Kerekes, hogy a bécsi rendőrség figyeli, 
ezért tegnap éjszaka kifizetetlen szálló- 
sz.ímJájának hátrahagy  úsúvhl Budapestre 
utazott, ahol a Keleti pályaudvaron az 
ott szolgálatot teljesítő detektívek a kö
rözőlevél alapján fölismerték és igazo
lásra szólították fel, majd előállították a 
főkapitányságra.

A detektívek kérdésére kijelentet te, 
hogy sem azt

nem tudja megmondani, hogy hány 
kasszafurást követett cl az utóbbi 
időben, sem azt, hogy hányszor volt 

már büntetve.
— Azt tudón, hogy sokszor voltam már 

a Markóban — fejezte, be a vallomását. 
— do pontosan nem emlékezem semmire, 
A háborúban ugyanis fejlövést kaptam 
és azóta meggyöngült az emlékezőtehet
ségem,

lakását és öngyilkosságának okát, 
csupán1 annyit mondott, hogy mo
dell, azután újból elvesztette eszmé
letét. Átkutatták zsebeit, de semmi 
igazoló irást nem találtak nála, csak 
egy Piri aláírásit búcsúlevélét.

A szerencsétlen leány a késő éj
jeli órákban a Rókus kórházban 
meghalt.

és Sztrache kihallgatásában bízik
keztek önként vallómástételre, Meg 
kellene állapítani, hogyan kerültek 
ezek az ügybe. Ez teljesen homá
lyos és érthetetlen előttem.

— Vonatkozásba hoznak az Erdős-- 
üggyel is. Pedig nekem az egésa 
dologhoz csak annyi közöm van, 
hogy az Erdős-üggyel kapcsolatban 
nagy volt a felháborodás az ügyé
szek között, és

ebben az atmoszférában szület
tek meg az engem terhelő val

lomások.
— Ügyész úr kálváriáját egyesek 

kapcsolatba hozzák a Márffy-ügy- 
ben való szereplésével is, — kérdez
tük az alelnököt.

Doltíwschiák arca megvőnaglilt. 
Látszik, hogy kellemetlenül érinti a 
kérdés. Vontatott hangon válaszol;

— Hát kérem lehetséges . . .

A Márffy-per óta sok ellenségem 
van... Kém tudom, de lehetséges.., 
Hirteleii kiegyenesedik és dacosan 
felüti a fejét.

— Mindegy! Én abszolút ártatlan
ságom tudatában az ítéletet uiegfel-. 
lebbeztem a Kúriához. Csak S zt ro
ck et hallgassák ki, ő tudja, mennyi
re ártatlan vagyok...

I

A főkapitányságon a bűnügyi nyilván
tartó segítségével megállapították. hogy 
a budapesti ügyészség Kerekes András 
28 éves munkanélküli, betöréses-lopáséit

négy kasszafurásért már hosszabb 
hlő óta köröztek.

Kerekest beismerő vallomása után le
tartóztatták és nyomban átkisértók az 
ügyészség Mackó uccai fogházába.

^tsórenclü. 
rámánvarrölt 
fekete ásbaroq női 
TnaTtt-un. cipő csattal1 
fekete ésbarnae^ 
párok,női félcíjiök

Bqyes párol igen olcsó áron
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HÍREK
Az iparművészeti Sorsjegy 
első húzásának eredménye

Az Iparművészeti sorsjegy rószhuzását 
vasárnap tartotta nz Országos Magyar 
Iparművészeti Társulat. Huszonhat nyer
tes sorsjegyet húztak hl ez alkalommal 
A sorsjegy húzós liútralovű részét, ame
lyen a nyertes sorsjegyek nagyobb felét 
sorsolják ki. junius 19-én tartják meg. 
A júniusi húzóson a most kihúzott sors
jegyek ismét nyerhetnek:

A vasárnapi húzás eredményes
B sorozat 64.069 sz. sorsjegy nyerte az 

M millió K értékű cbédlöbcrciidczéxt. 
D 69.594 sz. sorsjegy tízmillió K értékű 
márványszobrot nyert C 55.207 t>z. sors
jegy tízmillió K értékű bronz-szobrot 
nyert. B 21.869 és C9861 sz. sorsjegyek 

5 millió K értékű Iparművészeti tár
gyat nyertek. A C 91.218, A 69.512, D 60.(199 
óh n C 55.779 sz. sorsjegyek 2—2 millió K 
értőkii lakúsberondezési tárgyat nyertek. 
A B-99.780, B 38.868, D 18.636, D 55.491, 
J) 18.147, D 65.201 és a 1)38.061 sz. sorsje
gyei; i—i millió K értékű Iparművészeti 
tárgyat nyert, A B 72.025, C 32.651, B8325, 
A 29-11, C 39.472, C 68.255, D 1440, D 57.338, 
' • 78.749 ós D 73.485 sz. sorsjegyek 500— 
500.(100 K értékű lakáshefmdezési tár
gyat nyert.

— A Szabad Lyceum közgyűlése. 
A Szabad Lyceutn Tudományos és 
Ismeretterjesztő Társasá/r a Tudo
mányos Akadémia, nagytermében 
vasárnap rendezte Berievlvzu Al
bert elnöklésével 32. évi rendes 
közgyűlését amelyen Angyal Pál 
..Lélekszocíalizáció** címen tartott 
előadást. A közgyűlési záróbeszédet 
Lukács György v. b. 1.1, mondotta 
ti.

Újabb bonyodalmak 
Fischer Mihály párbaj ügyében

Hol van az igazi dr. Szekér?
A nagy port felvert Fischef Mi- 

hály-féle fiorozatos párbajok ügyé
ben a főkapitányságon megindítot
ták az eljárást a párbajozók ellen. 
Ismeretes, hogy néhány nappal ez
előtt Szekér József dr. és Fischer 
Mihály között újabb affér játszódott 
le, amely után Szekér. József meg- 
bizottainak fegyveres kiállást aján
lott fel Fischer. A , megbízottak 
azonban nem intézhették el érdem
ben a dolgot, mert Szekér József 
dr. időközben elutazott Budapestről 
és igy az ügy Szekér, visszatéréséig 
függőben maradt.

A párbaj ügyében vizsgálatot ve
zető Lehoczky rendőrfogalmazó ez
zel szemben arról értesült, hogy

— Letartóztatták a londoni negy
ven gavallért. Londonból jelentik: 
A rendőrség letartóztatta a negy- 
ventagu rablóbandát, amely a 
„Negyven gavallér" név alatt szám
talan betöréses lopást és kassza fú
rást követett el évek hosszú során.

— A pápai nuncins látogatása a Szent 
Imre körben. C’esaro Orsenigo pápai 
uuncius F lőréül üdítőre kíséretében, va
sárnap délután látogatást tett a katolikus 
egyetemi hallgatók Szent Imre körében.

— A m. klr. oszlálysorsjátékot a pénzü'gy- 
miniszter megbízásából a Pénzintézeti Központ 
rendezi és bonyolítja le. Április 15-én kezdődik 
nz uj osztálysorsjáték, melynek játéktervét 
igen előnyösen megjavították. Sorsjegyek meny- 
nyiségo 72.000 melynek n fele 3(5000 okveűo- 
nül nyer, tehát rnindon második sorsjegy nyer. 
A nyeremények összegét 53 és egynegyed mil
liárd koronám emelték. A sorsjegyek dm: 
egész •-’OO.OOO, fél 100.000, negyed 50.000, nyolcad 

1’5.000 kor.

Szekér József dr. Budapesten tar
tózkodik és a Szent István szálló
ban bérelt szobát. A fogalmazó in
tézkedésére azonnal detektív sietett 
ki a szállóba, ahol valóban talált 
egy lakót, aki Szekér József dr. 
szlovákiai földbirtokos néven volt 
bejelentve. A detektív felszólította 
az illetőt, hogy kövesse a főkapi
tányságra. Szekér, dr. bár tiltako
zott az előállítás ellen, eleget tett a 
felszólításnak és a detektlvvel a fő
kapitányságra ment, ahol szembesí
tették Fischer Mihállyal. A szembe
sítésnél azután kiderült hogy vélet
len névcseréről van szó, mert Sze
kér dr. nem azonos a párbajozó 
Szekérrel.

— Autóösszeütközés az országúton. Rónai 
Endre kiszombori földbirtokos vasárnap délben 
Földeák község közelében elütötte Kurucx Já
nos földeáki lakos szembejövő kocsiját. Kurucz 
sértetlen maradt, Rónait az autó ablakának 
üvegszilánkjai arcán könnyebben megsebesí
tették. A baleset után Rónai a hódmezővásár
helyi rendőrkapitányságra hajtatott és megtette 
a följelentést önmaga ellen. .

— Autóbaleset g Váci utón három sobosült- 
tel. Vasárnap a kora reggeli órákban súlyos 
automabilszcrencsétlcnség történt a Váci utón. 
A Bp 23—788-as számú nyitott furaautó teljes 
sebességgel hátulról nckirohant egy előtte ha
ladó teherautónak. Az összeütközés pillanatában 
a sofőr hirtelen elfordította az autó kormány
kerekét, de ezáltal a szerencsétlenséget már 
nem tudta megakadályozni, mert a következő 
pillanatban az autó hátesó része nekifaralt a 
járdának és beleütközött a gitzlámpaoszlopbn.. 
Az összeütközés oly heves volt, hogy a gép
kocsi oldala és szélfogója összezuzódott és az 
üvegszilánkok aa autó két utasát, Drecbsler 
József és Fischer Pál kereskedőket, valamint 
n sofőrt megsebesítették. Egy arrahaladó ma
gánautó utasai észrevették a szerencsétlenséget 
és a súlyosan sebesült sofőrt a Rókus korházba 
vitték.

Minden eredményes szel
lemi és - testi munkának, 
egyáltalán minden siker, 
nek előfeltétele a testi ló
iét. A kemény bőrsarkon 
testűnk minden lépésnél 
rázódlk és ezáltal kínoz- 
testünket. Viseljen tehát 
Palma kaucsuk sarkot és 
talpat és ön sosem fog 
többé a rugalmas járás 
Jótéteményéről lemon
dani. A Palma kaucsuk sa
rok háromszor tartósabb 
a bőrnél és jóval olcsóbb

dísztárgyak, ewö. 
eszközök, sport- 
és versenydijak I 

dm vál ztékbanSchlelfar xüsitáugyAr 
gyári árban VII, Ka inczyu. 14. Tel. 135-28.
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— Köszönet Zilahy-Kissnek. Szer

dán foglalkozik nyugdíjazásával és 
nyugd ij igényé nek ni egállá pi fásá
val a közgyűlés. Szerdán fogja el
dönteni a főváros önkormányzata, 
hogy mennyi az az összeg, amit Zi
lált i-Kiss 18 éves működése után ki
érdemelt. Sajnos, a merték nem a 
jó, bevált polgári rendszerrel fog 
alkalmaztatni, mely szerint a ki 
mint vet, úgy arat. Nem. Zilahi űr 
vetés nélkül jut aratáshoz. Hacsak 
a konkolyhintést nem tekinthetjük 
vetésnek. Nem is azért hozakodunk 
ezzel elő, mintha miatta érdemes 
volna Zilahi úrral foglalkozni. Csak 
ajkunkról akarjuk a fanyar mo
solyt elhessegetni, amikor ide ik
tatjuk a nagytekintefü tanácsnak 
ezen üggyel kapcsolatos humoros 
indítványát, hogy Zilahinak „a fő
város szolgálatában kifejtett buzgó, 
lelkiismeretes és önzetlen munkás
ságáért teljes elismerés és köszönet 
adassék*. Hát ez egy kissé sok, tisz
telt Tanács! Pénzt, no, ha muszáj... 
hát Isten neki... De köszönet és 
elismerés., .azt nem. Legfeljebb a 
tanítók százai részéről, akiket a vá
ros iskoláiból elkergetni kegyeske
dett ez a szomorú kurzusvitéz.

— Pető Emil huszárszázado8 
meghalt. Pető Emil tartalékos hu
szárszázados, aki mint ismeretes, 
öngyilkos szándékból megmérgezte 
magát, vasárnap délután 3 órakor 
a Rókus kórházban, anélkül, hogy 
eszméletét egy pillanatra is vissza
nyerte volna — meghalt. Hozzá
tartozói kívánságára a rendőrség 
mellőzi a boncolást. A vizsgálatot 
azonban tovább folytatják annak 
pontos megállapítása végett, hogy 
a százados miért követte el végze
tes tettét.

— Bauer Ferenc papírnagykereskedő 
jubileuma. A Magyarországi Papírnagy- 
kereskedők Országos Szövetsége díszköz
gyűlés keretében ünnepelte vasárnap 
délelőtt Bauer Ferenc, a közismert Sas és 
Bauer cég főnökének 30 óves kereskedői 
jubileumát. A közgyűlésen, amelyet Zsol
dos Ottó elnöklete alatt a kereskedelmi 
és iparkamara dísztermében tartottak 
meg, nagy számban vonultak fel a jubi
láns tisztelői ós barátai. Bauer Ferencet 
a főváros társadalmának és kereskedő
világának egyik közkedvelt tagját, jubi
leuma alkalmából a kereskedelmi kor
mány, a Kamura, az OMKE, a Budapesti 
Napilapok Szindikátusa, a Magyaror
szági Szaklapok Országos Egyesülete, a 
Nyomdafönökök Egyesülete és számos 
más testület üdvözölte, meleg elismerő 
szavakkal, molyokért a jubiláns megha- 
tottan mondott köszönetét.

— Az Újságkiadók matinéja. Ma délelőtt 
Zsúfolt nézőtér előtt zajlott le az Újságkiadók 
jnatiuéja a Király Színházban. A jó! sikerült 
matinén sokat tapsolt a közönség A Ipát Oittá- 
nak Felhősnek, Radónak, Fényesnek, Sala
monnak. Fercnczynck, Dajbukátnak, Bársony
nak és Lfneezkv fő kántornak.

Zálogcédulákat kiváltok, éksze
reket mindenkinél d ágábban 

veszek SZÉKELY EMIL, VII., Király 
ucca 51. Teréztemplommal szemben

Olcsó husuéti hét

Kereskedők és iparosok 
tiltakozó nagygyűlése az üzemek ellen

A Központi pártok és közgazdasági érdakképviseletek egységes 
demonstrációja

Vasárnap délután a Vigadó nagy
termében a főváros kereskedői és 
ipajrosai nagyszabású gyűlést tar
tottak a közüzemek ellen. A gyűlé
sen felvonultak a különböző keres
kedelmi és ipari érdekképviseletek 
a községi pártok küldöttségei és a 
budapesti gazdasági élet összes szá
mottevő tényezői és egyhangúlag 
követelték a fővárosi üzemek nagy
részének mielőbbi megszüntetését.

A gyűlést Bittner János ,a Keres
kedelmi és Iparkamara alelnöke 
nyitotta meg, aki a mozgalom fon
tosságát méltatta. Utána Holczer 
Sándor előterjesztette a határozati 
javaslatot, mely szerint a nagy
gyűlés követeli, hogy a főváros köz
üzemei és üzleti vállalkozásai, mint 
a szabad kereskedelem és ipar ki
fejlődésének káros és veszélyes, do 
egyben felesleges intézmények — a 
világítási, közlekedési, csatornázási 
és vízvezetéki üzemek kivételével —

egytől-egyig megszüntetendők.

— Wolff-gyülés. Wolffék és Hal- 
lerék keresztény gazdasági pártja 
vasárnap délután 
házban gyűlést

(Károly elnöki __ ____________
Zichy János gróf hangsúlyozta az 

1 összetartás szükségességét. Utána 
1 Szabó József kijelentette, hogy 
• mindaddig támogatja a kormányt, 
míg az nyílt keresztény politikát 

! folytat. Ezután Wolff Károly inté- 
I zett éles támadást a szociáldemo- 
i kraták ellen, majd Hallét István 
| hangoztatta a jólismert szólamokat, 
l — Balosét footballoxás közben. Kánya Jó- 
1 zsef, 18 éves szerelő, Kispesten, a KAC pá- 
I lyán, társai olyan súlyosan megrugták. hogy a 

mentők jobblábtörésscl szállították a Szent Ist- 
. ván kórházba.
i — Négyen lábukat törtók footballjá- 
ték közben. Vasárnap négy szerencsét
lenség történt a footballpályákon játék 
közben. Blunt József 22 óves magántiszt
viselő az MTK pályán, Egry László lát- 
szerész a MAG pályán, Barta Imre 19 
éves tanuló, a kelenföldi csonkauccai 
pályán, Bellák Józsej. szerelő pedig Kis
pesten az egyik kispesti footballpályáu 
szenvedett játék közben lábtörést. Vala
mennyinket a Szent István kórháza 
szállították.

a régi képviselő
tartott. Huszár 
megnyitója után

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP™
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorgyára

Sstfin reg, pokróc, Oggóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaph tók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST. VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán köldök 

A határozati javaslat felolvasása 
utána Balkánul Kálmán beszélt.

Szegő Béla a GyOSz nevében Je
lentette be tiltakozását a városi üze
mek működése ellem

Farkas Vilmos, a füszerkereske- 
dők képviselője, hangsúlyozta, hogy 
a városi tanácsnokok ragaszkodnak 
a községi üzemek fentartásához, 
mert ily módon

óriási tantiémekhez jutnak.
Ezután Bródy Ernő törvényható

sági bizottsági tag,
a demokratapárt támogatásáról 

biztosította aa egybegyűlteket. Bró
dy beszédét gyakran szaki tóttá fél
be az elkeseredett közbeszólások 
zaja.

Latinak Jenő a Hossuth-páft, 
Holczer Sándor a Bipka-párt támo
gatásáról biztosította a nagygyű
lést.

Végül egyhangúlag elfogadták' a 
határozati javaslatot és a gyűlés 
Bittner, János szavaival véget ért.

— Elsült fegyver áldozata. Sulyok 
Imre 20 éves pénzügyőri fölvigyázó a 
tihanyi határban teljesített szolgálatot, 
miközben a szolgálati fegyvere elsült és 
a golyó a jobb lábába fúródott. Felszál- 
litották Budapestre, ahol a Szent István 
kórházba vitték ápolás alá.

— A Rajnavidék felszabadulásának 
ünnepe Kölnbeu. Berlinből jelen
tik: A Rajnavidék felszabadulásá
nak örömére Kölnben rendezett ün
nepség a legszebb tavaszt időjárás
ban ment végbe. A házakat és Köln 
sok templomának tornyait a zászlók 
ezrei díszítették. Reggel pontban ki
lenc órakor robogott be Hindenburg 
birodalmi elnök vonata a kölni köz
ponti pályaudvarra. A birodalmi 
elnök és kísérete , háromnegyed ti
zenegy órakor véglghajtott a_város 
főútvonalain, majd a RheinparEfca 
vonult, ahol megtartották a haza
fias ünnepélyt.

— Magyar Pénzintézetek Záloglevél kibocsátó 
Szövetkezete oég alatt megalakult fenti szövet
kezet, amelynek rendeltetése. hogy a benne 
résztvevő pénzintézetek mezőgazdasági táloj- 
lovélüzletét nu amerikai piac lebonyolítsa. Egye- 
lőre 3,000.000 dollár n. é. záloglevelet vesz át 
a Etiropean Morlgage and Invcstment Corppra- 
tton.

— összeesett az ülőén. Lukács Sándor, 69 
éves szobafestő a Mátyás téren össaeesett. A 
mentők a Rókusba szállították.

Április 8-án
feltétlenül megtartják az 

Uiságirő- 
Sorsjáték

húzását

— Vázsonyl Vilmos születésnapja. 
A Központi Demokrata Körben 
vasárnap délelőtt nagy ünnepség 
volt Paasonj/i Vllmóeí 58-ik szüle
tésnapja alkalmából. A pártvezért 
Bar ács Marcell, a községi demokra
ta párt, Pakots József, a nemzet
gyűlési képviselők, Bródy Ernő, a 
pártszervezetek és Baracs Marcell- 
né a demokrata nők nevében üdvö
zölték. Az üdvözlésre Vázsonyl Vil
mos nagy beszédben válaszolt

—Eltűnt, de elvitte a felesége hozo
mányát. Bejelentették a rendőrségen, 
hogy Blatt Lajos 33 éves szőnyegszövő
segéd eltűnt a Kálvária tér 21. szám alatt 
levő lakásáról és magával vitte a felesége 
hozományából még meglevő tizenkét
millió koronát. A rendőrségen megálla
pították, hogy Blau Lajos lopásért négy 
íeben volt már büntetve. A tolvajlással 
párosult eltűnési ügyben megindították 
a nyomozást.

— Casals Pablo zenekari estje. 
Vasárnap esto tartotta meg a Vi
gadóban Casals Pablo zenekari est
jét a filharmóníkusok zenekarával. 
A világhírű csellómüvész ezúttal 
harmadszor lépett a hangverseny
dobogóra budapesti időzéso óta. 
Miként előző két estje alkalmával 
úgy most is nagyszámú előkelő 
közönség ünnepelte a művészt A 
filharmonikusok zenekarát Flci- 
scher Antal karnagy vezényelte 
nagy lendülettel.

— Másodszor tört k! rajta az elmebaj 
és eltűnt anyósának lakásáról. Puskás 
Imre 39 éves vasöntő múlt év december 
havában szabadult az o'iuegyógyintózet- 
ből és azóta az anyósának Murányi uccu 
39. szám alatt levő lakásán tartózkodott. 
Vasárnap délelőtt bejelen tették a rend
őrségen, hogy Puskáson ismét kitört a 
téboly, tombolni kezdett, majd hirtelen 
eltűnt a lakásból. Az eltűnt közveszélyes 
elmebajos felkutatása vágott a rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Talyigán a halálba, A Ferenc
városi Lövölde telepen vasárnap 
hajnalban eszméletlen állapotban 
fekvő munkáskülsejü férfit talált 
két asszony, akik a férfit talyigán 
beszállították a Szent István kór
házba. Itt nyomban ápolás alá vet
ték. A férü, akinek kilétét nem si
került megállapítani, anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerte volna, 
meghajt. A rendőrség a nyomozást 
megindította a különös haláleset 
ügyében.

— Megmérgezte magát. Német l’ercno 
villamosvezető vasárnap délután a Bocs- 
kay ucca 15. szám alatti lakásán meg- 
mérgezto magát. Súlyos sérüléssel a 
Szent István kórházba szállították.

— Ipartostületí jubileum. Az órások iparfej. 
tiilcte vasárnap délelőtt tartotta meg 40 éve.» 
fenriAIIAm alkalmából záazlószenloléoi íiumep-- 
lyét. Az ipartestlilct zászlaját a Józsefvárost 
plébánián szentelték be. ahonnan a testület 
tagjai * régi képviselőházija mentek és ott 
dlsxköxgjrUlést tartottak, amelynek keretében 
Ezterényi Józae! báró ünnepi beszédet mondott, 
majd a református és zsidó egyház papjai 
megáldották * testület «á«alaját.

Nagy választék eredeti angol gyapjú
szövetekből készült öltönyökben 

és angol, francia ós olasz 
folöltő killönlcgességekbon

Külön mértéRufónl szabóság!
Mindenki nézze meg kirakataimat!

Ne várjon bevásárlásaival!
A legujabbat, a legjobbat—legolcsóbban

Molnár Gyula
uől divatúruliázábaii, Budapest, VJI, R&Kócsi ut 22 szőrözheti bo

Tavaszt újdonságok! u. m. a legújabb couercoat, bur» 
bery, rips', sima és mintás divatköpenyek és kosztümök, 

szövet’ és selyemruhák, blúzok óriási választékban
ReHlámclkHeinfi t

Angol dlvafköpeny 590 
Covercoat köpeny 490 .
Covercoaí köpeny mi.i, 750 „ 
Burbury köpeny 750 „
Rlpiz köpeny ,<giR1100 »

Wblptoid köPETiy bél. 1200 a,.e,

■zin.dlvatköpeny .<1.1.0 1100 „ 
Rngol kosztom 750 „ 
RlpizixOvetruha logdjabb *90 „ 
Rlpsz szövefruha t,mi-... 
nőségrendkivfll elegíno kivitelt). Dali 1,

Stsőrendü. | 
rámán varrott^ 
barna ésfekeU férfi
magas és félcipő
StsÓfSTlClŰ férfi 
és félcipő.és caarkéucipő:

&qyes párok iqen olcsó áron

Qd'iKa
vaferxsébeb kőrút

VlkXÓKÓClVÚt

F
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Hihhamqs

ÚJRA FELFEDEZTÉK 
BEÖTHY LÁSZLÓT, aki 
egy évig a legnagyobb 
trendben hallgatta a szín
házi mindenttudók és 
•ommitoém csinálok chu- 
csogábait Ezek az urak 
egy évig arról csacsog

tak, hogy ne Uniónak, Beöthy Lászlóval
oz élén meg kellett volna buknia, mert 
Beöthy László nem tehetséges, csak te
kintélyes színházi ember, aki eéryóni jó
ságánál és presztízsénél fogva, nőm ké
pes féken tartani a magukat staroknak 
megjátszó tagokat, nőm képes nagy gá
zsit megtagadni, mindenkit, akit csak 
lát, leszerződtet. Ezenkívül még egy cso
mó bziniguzgatói hibát vertek n. vezér 
tekintélyes fejéhez. Jól emlékezünk arra, 
az opcret 11ibretr Istára. aki Beöthy vezér 
leghűségesebb előszóbásója volt, addig.
mig az Unió csődbe nem jutott és nzntán 
gyorsan átült a vezér előszobájából né
hány lépésre fekvő Király szili házi elő
szobába, és a vezér legnagyobb ellenlába
sainak lett bű csatlósa. Ez az operett- 
librettista köszönt legelőször a vezérnek, 
amikor kiszimatolta, hogy a Fővárosi 
Operettszinházzal esetleg rolnknrn*lód- 
hatik a Vezér.

S
.4 CSŐRÖS ASSZONY 
hétfőn érkezik el az első 
jubileumához. A 25-ik 
előadást, méltóan akarja 
ünnepelni a Városi Szín- 
ház nemcsak kifelé, ha
nem befelé is. A színház 
sram mii-zenekar a egy 
pout-purrif. tanult be, amely Honthy 
Hanna hatvan operett-szerepéből áll. Ez
zel a poutpurrival fonják meglepni a 

szünetben Hontliyt. A eigánybanda vi- 
bzont Hegedűs Gyula Öltözője előtt, tisz
teleg, a kintorna Somogyi Husi nótáit 
játssza el a szünetben. A színház katona
bandája pedig Kerncr karnaggyal az 
élén a jubiláns Zerkovif- Rt'la igazgatói 
irodája elé vonul.

HA MÁR ZERKO- 
VITZRÓL Írunk, nem 
lehet elhallgatni azt a 
háborúságot, ami köz
te és a Magyar Szín
ház kömitt kiütött. 
Zerkovite egy régebbi j

megáll ajpodás szerint el vállaltai
Bús Fekete László: Csuda Mihály 
szerencséje cimü vígjátékénak zené- 
sitósét, amit a szerző a Magyar 
Suinháznak nyújtott be. A zene el
készült, Zerkovite azonban nem 
akarja a Magyar Színház rendelke
zésére bocsátani, mert, ezzel saját 
darabjának, a Csőkos asszonynak 
és a Budai Színkörben június 1-éu I 
bemutatá«ra kerülő Kiss és Kis ci
mü operettjének konkurenciát csi
nálna, A Magyar Színház természe
tesen nem méltányolja Zerkovitz 
egyéni indokait és perrel fenyegeti 
cl most nagyon is népszerű zeneszer
zőt, aki miként a példa, mutatja, 
nemcsak zeneszerző^ hanem egyben 
jó üzletember is.

.ja SCHNITZLER ARTÚR 
-ReíífCM'' szerzője tele- 

bejelentette a Bcl- 
^•oí város^ Színháznak, hogy

M** lesz a ..Körbe-körbe'’ 
einu,n fordított darabja 
szombati bemutatóján. 
IffV a sokat hányatott és 

rendkívül büntetett előéletű darab az il
lusztris szerző jelenléte mellett fon egy 
újabb állomásához elérkezni.

•
VÉGRE MEGÁL

LAPÍTOTTAK a Ma
gyar Színházban a 
Mannequin bemutató
jának. pontos dátu
mát, ami a Dr. Szabó 
Juci kivételes sikere

miatt, már harmadszor halasztódott 
el. A Mannequin-t — amit. Harsányt 
Zsolt „Párizsi kirakat" címen fordí
tott magyarra, április 8-án mutat
ják be. Dr. Szabó Juci elekor sem 
kerül le a műsorról, a kénusicrÜ 
bemutató, csak hatalmas pö.uíb* • 
kerülése miatt történik.

SZÍNHÁZ
Tarján igazgató megegyezel! az arfistákkal 

és mégis 
teljesen bizonytalan a helyzet a Főnárosinál

A Fővárosi Operettszinbáz válsá
gának ügye újabb etappehoz érke
zett, Tarján Vilmos igazgató, aki 
azért utazott Berlinbe, hogy az előre 
lekötött artisták szerződéseit stor- 
nirozza, megérkezett Budapestre és 
közölte az igazgatóságával, hogy 
tárgyalásai

teljes eredménnyel jártak, sike
rűit az artistaszerződéseket ha

tálytalanítania.
A színházi válság kibontakozásá
nak legfőbb akadályát ezzel elhárí
tották, a színház azonban ennek da
cára

teljesen bizonytalan helyzetben 
van

és kérdéses, vájjon április elsején 
visszaér-e az operetthez, avagy

beszünteti üzemét
A színháznak éppen ezért nincs biz
tos terve, hogy amennyiben folytat
ja előadásait, mit játszik majd áp
rilis 1-én. A legnagyobb zűrzavar
ban két komoly ötletet fogadtak a 
legszívesebben. Az egyik, — ame
lyet Fedák Sári hazatérése és gyó
gyulása tett aktuálissá,

az Antónia reprize, Fedák Sári
val,

a másik: a régi nagysikerű szilvesz
teri kabaréelőadás megismétlése 
lenne.

Ettől eltekintve, szorgalmasan kí
nálják eladásra a színházat, de ed
dig az összes kombinációk egyetlen 
fél napnál nem éltek tovább. Újab
ban arról beszélnek, hogy az ope- 
retts^j pházat

* Sloxák kamaraéneke* a Városi Színház
ban. (Jegyek árusítását ma kezdik a színház 
pénztárai és a Jegyirodák. Helyárak 16-tól 144 
ezer koronáig.) Slcoák Leó, a világhírű terno 
rlsta legközelebbi vendégjátékának híre nagy 
óredklödést keltért a budapesti opcra-bublbkum 
körében. Hógeu hallottuk nagyszerű szerepeiben 
a az érdeklődés még fokozódottabb legutóbbi 
ssenzácivs berlini vendégjátéka után. Eleö föl
lépése pénteken. 26-án lesz: leghíresebb szere
pét a „Zsldón-ő" Eleázárját énekli; hétfőn, 
29-én pedig Schubert, Btra-uf*. Löwe dalain 
és operaáríákon líJvtil a „Baj&zzók“ Canioját 
énekli. A Slczák-vendégesták kivételével peTfze 
mtuden este a Városi Színház nagysikerű, dia- 
dajmns operettje, a „Csókon asszony'1 kerül 
színre.

• A Fővárosi Operettszfnbáz jövő hetét ki
zárólag nt üj színház! 6fl varié ló-műsor tölti ki.

MARICA
GRÓFNŐ

KALMÁR IMRE 
kísérő zenéjével 

HARRY LIEDTKE alakításával 
továbbá

THOMSON,
AZ INDIÁNOK RÉME

(STAH.FILM)

A KAMARÁBAN 

Dr. Szabó Juci
minden este

egy. színháztól teljesen távol
álló és csak személyi kapcsolat
tal rendelkező ur venné át, aki 
hajlandó lenne 3—4 milliárd 
tőkét a színház vezetésére össze

hozni.
Ezt a megoldást, ha nem is szimpa
tikusnak, de célravezetőnek talál
nád az illetékesek.

Beszélgetést folytattunk Bródy 
Istvánnal, a színház egyik igazgató
jával, aki fél napig szintén mint 
komoly vevő, iletve átvevő szere
pelt a nyilvánosság előtt Bródy Ist
ván érdekes adatokat mondott el ar
ról, hogy

miért nem tudják bérbeadni az 
Operettszinházat ?

— Rendkívül nehéz egy színházat 
ilyen viszonyok között átvenni. En
nek a színháznak ugyanis speciális 
helyzete van.

a kiadásai a békebeliek három
szorosa, mig a bevételi lehető
sége ennek csak egy harmada.

— Komoly számítások Után rájöt
tem arra, hogy a Fővárosi Operett
színházban, ha 30—40 előadást ve
szünk mértékül:

egy esti előadás 50 millM koro
nába kerül.

Ezzel szemben a

a bevételi lehetőség maximuma 
telt ház esetén: 79 millió korona.

Ezek a számok viJ'-osan mutatják 
a mai helyzetet

S. Z.

Biller Irén és Rátkai Márton vezetésével min
den este fellép a nagyszerű operettegriittes és ' 
fellépnek a világhírű artisták, akikről egész I 
Budape.*t beszél. Vasárnap délután mérsékelt 
helyárak. ■

Renaisssnce Színház ■
Premier pénteken

303 (Hőséi szérum)
Bús Fekete László
3 felvonásos vfgjátéka

M legnagyobb siker 
ragyogó előadás

A 
Királyné 
rózsája

• A Vígszínház jövő bőiének legtöbb estéje 
természetesen a legfrissebb újdonságnak, m 
„Alvó fórj"-nek jut. Szenes Bél* vigjátéka 
méné sorakoznak a szezón legnagyobb eikerei 
következő sorrendben:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök este 

délután 
Péntek
Szombat este 

délután
Vasárnap este 

délután 
Valamennyi előadásra m

Majojnszinház 
Ae alvó féri 
Az alvó férj 
Majomszinháí 
Nagytakarítás 
Ab 'alvó férj 
Aa alvó férj 
Majomszinház 
Az alvó férj 
Ezüstl&kodalom 

ír árusítják a jegyeket

Royal Orfeum 

Tomboló siker 
Nagy Endre konferál 

Salamon Béla 
két új bohózatban 

Halmay Tibor 
Molnár Vera 

énekes és táncos revübeu 

Szedő Miklós 
a magyar királyi Operaház tagja 

Gárdonyi Lajos«, 
Pethes Sándor 
mint zenebohócok

Operettek, tréfák, aktuallttisok!
Kezdete 81 is. órakor 
Telefón J. !2h68

Belvárosi Színház
Promlor szombaton

Körbe-Körbe
(Relgen)

Irta: Schnllzler

JMMt szól hozzá ?

Míg mindig Ut vagyok

Hétfőn 25-ször

asszony
VÁROSI SZÍNHÁZ
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MOZI ÉS FILM

MANÓN
Prevost abbé halhatatlan regénye, 

a szerelem vértanújának 
élete — filmen

Pötty Lia és Vladimír Gaidarov 
a főszerepekben

DBntBtör Ilona Nanon áriákat énekel

Owl ti íz ösuniMtin

SPORT LÓSPORT
JVégp ponttal vezet 
az FTC az MTK előtt
- MTK—NSC 1:1 (8 : 8). - Vasas- , 

KAC 3:8 (t: 8). — FTC-Törekvés 8:0 
(1: 8). - III. kér. TVE -33FO 2 :1 (3 : 0) , 
- UTB-BEAC 3 : 2 (3 : 8). — ETC—KAC 
1:8 (8:0).

Az FTC vasárnapi győzelme után is- * 
mét közelebb jutott a bajnoksághoz. A 
futballközonség ezreinek érdeklődés© a i 
vasárnapi sporteseményeknek erro a i 
súlypontjára irányul. Végsetes fátum- • 

rként nehezedik az MTK-ra az a körül- 1 
utény, hogy vasárnapi jó játéka ellenére 
sem tudta mind a két pontot hazavinni. 
Az NSC csapata okult multheti súlyos 
kudarcán éa vasárnapi jó játékával el
került egy pontot megmentenie. — A 
Vasasok Takácsa „hat-trick“-jével meg
szerezte a KAC elleni mérkőzés két 
pontját A III. kér. TVE vasárnapi játé
kával beigazolt?, hogy az NSC ellőni 
multheti nagy győzőimé megérdemelt I

WB 4OU1UU «UUUO«U IfyUZrtJUU*- |
meBkedtek budai riválisuk: a 33FC cl-1 

bravúros győzelmet aratott a VÁC esa-1 
I patán. Győzelmük értékét növeli, hogy 

10 játékossal is sikerült legyűrniük nagy 
{ellenfelüket. — Az egyetemiek csapata 
balszerencsével játszva, minimális gól
differenciával kapott ki az UTE-tóL 

A vasárnapi meccsekről alanti tudó
sításunk szól:
1:1 arányú dönl&Uonl hozott az MTK—NSC 

vasárnapi találkozása.
Az MTK a rendelkezésre álló teljes együt

tesét küldte h.ircba as NSC ellen. Mindkét csa
pat tisztában volt ax ellenfél képességeivel ós 
a mutatott játék és aa credmAnv nagyjában 

.megfelel az crőviasonydltoDak. Döntetlenül vég
ződött félidő után az MTK Opatn, fővén jut 
vezetéshez és az NSC csak befejezés előtt 8 
perccel egalizált a fiatal Volcntik révén.
Az ETC fiatal csapatának újabb szenzációs 

győzolmót
hozta az erzaóhetfalval mérkGtós. Az eleinte 
visszaesett, majd később erőre kapott VÁC 
hasztalanul cstromolta a jól védett ETC-hAlót, 

•mm lóKoisre. A KiserOMnei pucolni is ,mÍ£S
Massenot Manon-opcratk müveiből álli- nők erieségót, Pappot, tiszteletlen nwatartáa 
tóttá össze Stepkanides^ Károly. Az elő- a Mró MMrte « játékból és dicséretórc 
Ódáét killÖ érteke 1 Irt AtnhnrrAl

DÖMÖTÖR ILONA
az Operaház művésznője fog Manon-ári- 
ákat énekelni.

Az UFA színház másik nagy filmje 
báró Dungern, a híres német kutató él
ményeit és tapasztalatait

ÖSVILAG AZ ÖSVADONBAN
címen vetíti elénk. Ez a film, amely tu
dományos érteke mellett Is rendkívül 
népszerűségre tarthat számot — a bra
zíliai őserdők titkait és exotikumait 
mutatja be, szenzációs felvételekben.

az UFA-szInhíz szerdal bEmufalója
Talán egy évszázad telt el azóta, hogy 

a francia romantikusok legkiemelkedőbb 
alakjának Prévost abbénak, örök6zép re
génye a

MANÓN LESOAUT
■aegjelent Prévoet abbé a márványnál 
is maradandóbb szobrot emelt költői 
művében a ragyogó, örök nőleégnok, a 
könnyelmű, de nem rossz nőnek, aki 
csapodáreágai után a nagy, igazi szere
lem lángjában ég el. Ez a könyv száz 
kiadási ért el, operát és drámát írtak 
belőle, és most mikor Németország leg
nagyobb filmgyára az UFA megfilmesí
tette Manón és de Örioux lovag sze
relmi történetét, most látjuk, hogy leg- 
ssfebb emlékkel őrzött könyvünk a leg
kitűnőbb íilmtéma.

AZ UFA SZERDAI PREMIERJÉN | 
mutatja be ezt a exklusiv szuperfilmet, 
ami még az UFA eddigi teljesítmé
nyeire is rádupláz.

PUTTY LIA
alakítja, sőt híven formálja ezt a Ma- 
nont, amit Prevost abbé olyan mesterien 
festett el könyvében. Manón, a köny- 
nyelmü, csélcsap, leány, aki természetes 
könnyelműsége közben is emésztő láng
gal vértanúja lesz a sokszor meggyalá
zott szerelemnek — jobb színésznőre 
nem is találhatott mint Putty Liára.

De Grieux szerepét, a komoly férfi- , 
szépséget reprezentáló

VLADIMÍR GAIDAROV
vitte tökélyre, A kísérőzenét Pucciul Ős

®e MTK döntetlenül végzett az NSC-vel
fiz BTC a VRC-of is legyőzte

Az olsöosztályu bajnoki táblázai
■ a következő képet mutatja: 1. FTC 37. 2. MTK 
’ ‘-‘8. 3. NSC 30. 4. ÜTE 30. 3. Vasas 20. fi. LIF. 
• TVE t9. 7. KAC 15. 8. 33 FC 15. 9. ETC 9. ,1I> 
i VÁC S. 11. BEAC 7. 12. Törekvés « pont.
■ Az ulsóbbosztilyu mérkíixésok 
a következő eredményekkel végződtek:

II. osztály. ÜMTE—URAK 2:1. — RÁC— 
KAOE 2:1. -ÜTSE-EMTK 8:1. - BAK-BSE , tl„ ,M1 ,

- Vildgossú^-MÁV 2:1. - Testvériség- " ’a '' ( ETSC 8:1. — Zugló—FövTKőr 2:2. • A - '
III. osztály. Vaskltrb—VI. kei. FC 1:1. — 

VI. kér. 8C—Bp Vasutas fiC 3:0. — Hungária— 
MTE 2:0. — BRSC—FövTE 6:0. — X. kér. SC— 
WFC «:i. — BSO—Zugló 1:0. — Fér. VwMitaa- 
Droguisfák 0:0. — BTK—Nyomdáez TE 3:1. — 
Cipész— FTK 8:1. — KFC—TLK 3:0.

IV. osztály. FAFC—Pannónia 2:ti. — BLK— 
Belváros 8:0. — UFC—TKE 1:0. — Színház— 
Waeker 8:2. — KTC—XFC 1:0. — TSE—OFK 
4:1. — JÍMOSz—ÜSC 1:1. — Jtitagyár—ESC 2:1.

_____ _ _____Gavai Rózsi győzött 
volt ü, topnap Ismét" reálisan gyözodoí-. OZ BlSÖ milaUUl* TlÖt 
moskedlok budai riválisuk: a S3FC «1-
ion. - az újdonsült eisöosztáiyú etc atleiiRai versenyen 

Külföldön már régen bevezették a női 
atlétikát, míg nálunk óvok óta csak az 
MTE kísérletezett a hölgyatlétika terén. 
Az agilis munkásegycsület azonban hasz
talan fáradozott, mert szándékait meg
hiúsította az Atléta-Szövotség, valamint 
a társegy(sületek közömbössége. Az idén 
végre a MASZ is rájött arra, hogy az 
előítéletek nőm tudják többé feltartóz
tatni a sportolni akaró nők vágyait és 
igy a MASZ szabályaiba iktatta a hölgy
atlétikát. Az egyesületek erre cgymás- 

1 után alakították meg hölgyatlétikai 
! szakosztályaikat. A hirtelen történt fel
buzdulás adta azt. az ötletet, az úttörő 
MTE-nek, hogy országos mezei, futóver
senyt rendezzen.

A miting vasárnap folyt: lo a hűvös
völgyi nagyréten, az pgycsiilotek azonban 

' mind távolmaradtak és a rendező ogye- 
; sitiét hölgyatlétáni kívül csak az MTK 
i indította két versenyzőjét

A versenyt a több évi tréninggel réir* 
rielkező Ganzra Rózsi (MTE) nyerte: meg. 

|B0rat?d$fc Erzsébet (MTK) előtt 
I A verseny eredménye a következő: 1. C»raj ! 
Eí£L(MTE)- 8 p- XÍM “V* 3- Benedek Eraeébcí 

■ (MTK). 8 p. 53 mp. 3. Roennr Emma (MTE). 
» P. 03 mp. 4. Möllcr MAry (MTE). « p. t» mp. 
F>. Kosbora Mária (MTEJ. 6. Gt.da Annus 
(MTE). 7. Grünhut Eraii (MTE). 8. Markó 
Hilda (MTE). ’J. Bárd Mattéi (MTE). 10. Klclu 
Manci (MTE’.

Az FTC—Törekvés mérkteósro * tragikus 
módon leromlott Törekvés tartalékokat volt 
kóisytelem szerepoltetni. bár a rokonexenves 
sasutascsapatnai mindenkeppen mer volt pe
csételve a sorsa, a bajnoki babéréi: relé haladó 
FTC-vel esemben. Steceovife. Pataki és Sándor 
voltak -ae FTC góllövöi, akik kö»ü1 ismét a 
formája tetőpontján levő Sándort kell kiemel- 
íMtak az együttesből.
2:l-re győzték te • III. kerületiek budai rivá

lisukat.
A Hl. kér. TVK a malik éti N80 elleni 

íXyüzele.mtGl fellelkesülve, biztosan oyüzött a 
sérült Zlochal meghendilrcpclt 83 FC öllim. 
Horváth és ll:lbl voltak óbudaiak góllővöi, 
míg a 33 FC gólját Pipa rúgta.

A DEAC csaknem logyfizto n nemrég még 
bajnokaspiráns ÜTE-t.

Az egyetemiek játékán meg sem látszott a 
műkbe ti incideuö hatása ée ha a szerencse 
melléjük szegődik, úgy könnyen ki is porolhat
ták volna hatalmas ellenfelüket, akik Tőjük é« 
Szádon góljaival 0:3 győztek. A BEAC 'jollüvői 
Erliard cm Siofllán Toltál:.
A Vasasok könnyen bántak ot a meggyengült 

KACcnl.
A sok megpróbáltatáson koresztülrevgaflött 

Kispesti AC nem tudott ellenállni a Vasasok 
rohamainak. Húr a mérkőzés egy tekintélyes 
részében fölényben m volt, nem i« gondolhatott 
győzelemre n kitünően játszó Vasasokkal w.cni- 
ben, akiknek mindhArom gólját Takács löíto.

Rendkívüli árajánlat -»
Rámánvarrott gyermek börclpők minden számban

Budapesti 
ügetővepsenyek

A DossevcKy Akijo» emlókversonyt ImrfcU 
nyerte. A győztes ldejo 1.29.7.

A vasárnapi ügetőversenyek fü.^úm.% a gniF 
De.-snwíli’ Alajos emlék verseny volt, a versenyt 
Imréd nyerte Első és Isaz ellen, mis a Kükiiti 
ménes lovai helyezettemül futottak. Imrédbe <> 
egy igazán első klasszisa ló nyerte az. érték.-, 
dijat. A mén lia ivén' formában marad, a jtiv.'í 
évi ügető derbyhen aligha talál teverúro. Na
gyon jól futott Első, miUodik körre 1.30.8 i .1 , 
míg Imrédé 1.27.1. Első egy jó tréner közeliin 
nagy klassztau lóvá fejlődhetne. Eredmérr- a 
következő: I. 1. Alléé (Capsolini) 2. Lázár, 
Remény. Fm. Brarna. 10;14, .olas» 10:21. ír 1 
.TaJcab (Kallinka). 2. Hullám. a. Tnralxw In,. 
Zivatar. Good Ilopo. 10:70. 44, 03, olasz 10: 0. 
III. Czinibora (Benkő). 2.’ Iram. 3. Alt Wien, 
r in. .Tudás, Waisnnkind, I.»li, Izgató. 10:29 1' 
12. 13. olasz 10:30. IV. 1. Vtalotfo (Fatoar). 
Vitéz. 8. Kairó. Fm. Gaesina. Shimmy.
110, Síi, olasz 1<I:O2. V. 1. Ejnye he jó (Fityól. 
-■ Alom. ti. Zita. Fm. Ratafáti, Xyloptia. lü:in, 
13 17, ohmra 10:03. VI. 1. Imréd (Maazár). 1. 
Első (Deák). 8. Isar (Kallinka). Fm. Babám, 
Brokát. 10:18. 11, 17, olasz 10:30.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja;
A „Hátfül Lapok" Ujsáffvállalal.

Nemzefhözi Orfeum
ezelőtt

THBBRin
Vin. ICERÜLBT, RÁKÓCZI ÚT 63. SZÁM

Egyedüli 
nagy varieté 

műsor!
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X A másodosztályú bajnokság ftnáaa. 1. 
Fih’fKör 21. 3. BAK 20. ». UTSE 19. 4. Zugló 
18. 3. Testvériség 17. B. UMTE 15. 7. ETSC 15. 
8. MÁV 14. 9. URAK 1«. 10. WMTK 10. 11. 
Világosság 9. 12. BE-E 8. 13. KAC 7. li. KAOE 
0 pont.

X A Rcndőptlnzíl AC nyerte a mfisod* 
osztályú kardcsopatbajnolísdffot. A má
sodosztályú kardesapatbajnok-»úg küzdel
meit vasárnap bonyolítod ák le nagy ér
deklődés mellett. A mitinget pompás 
asszák tették élvezetessé. A csapatbaj
nokság helyezési gorrendjo a következő: 
1. Rendőrtiszti AC 6 pont. 2. Tiszti VC 
4 pont. 3. VÁC 2 pont. 4. Spúrtu 0 pont.

X Az FTC mosol futóversenye. Az iillöiuti 
pálya környékén bonyolította 1« .-íz FTC va
sárnap mezei futóversenyét a következő ered
ménnyel: Szenior nyeretlenek versenye. Egyéni 
győztes: Papp (PTC). 20 p. 37 mp. 2. Laváthy 
(MTE). ?n p. 52.2 mp. 8. Róz^iv (MTE). 21:30 
mp. 4. Seabadkay (ETC). r>. Kertész (FTC), 
fi. Paktirár (l-'TC). — Csapatverseny  bon, 1. 
MTE 130, 2. ITC 188, 3. ESC 3Öfi, 4. MTK 374 
ponttal. — Ifjusúgl verseny. Egyéni győzte.*: 
Németh (MTE). u p. 17 mp. 2. Cser (Vasas). 
14 y. 20 mp. 3. Zsíróra (KlSOSz). — Csapat
versenyben. t. MTK 20, 2. MTE 53, 3. KI.SOSz 
67 ponttal.

X A Rapid—HakOAli-mérkőzós döntetlenül 
végződön. A Rapid vasárnap a Ilakoah eeapn- 
tával játszotta 10 bajokni mérkőzését, amely 

Rapid javára í’:0-ra végződött félidő után, 
rámyu eldöntetlent hozott.

I

"l'Slít A kerülőiben 3M n«gynőgfi
To'na-én házlcipő vastag vörös gumitalpai w« ezer K <*>* IT TT LFK

szandil tiszta bőrből 1OO ezer korona JL JLLz JL-Z JL 1L
n

MOZGÓKÉP OTTHON
URANIA
CAP1TOL

XVI. magira r Mr, Ositálysarsjálék

Minden mfisnüiK snrsiBgv nyer!
Lehető legnagyobb eretfménv
Ml, 990.N0 

ötmilllárd korona
1 jutalom hárommSIliárd korona 
1 nyeremény kétmilliárd „ 
1 „ eovmllliárd „
1 . SOO millió
1 - 400
1. „ 250
2 w á 200 „
l ISO ,
5 a 100
stb. kersna készpénzben. Összesen: 

lölili mini 55 millióul kurnna 
mely összeget készpénzben fizetnek ki

A sorsjegyek hivatalos árai osztályonként:

Sorsjegyek minden drwdtőnál!

Nyolcad:

25
ezer s

Negyed:

50
ezer K

Kél:

100
ezer K

Egész: *

2001
ezer K £

ItOROSZ TIGRIS
I'*' Eela c.oldQ'? John Silóért, Alléén Prlngle «*«



HÉTFŐI NAPLŐ Baíipelt, hétfő, márclna M.

■u-júm

Áruházunkat

szerdán, március 24 én 
délelőtt 10 órakor

A, .

nyitjuk meg

4

*

CORVIN-ÁRUHÁZ
l.’i.irtwTn Bt. Budaiét. Vllk Böki SiUtrd ucca l .


