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Léderer Gusztáv 
halálos ítélete jogerős
A katonai felsőbíróság elutasította az ujrafelvétel iránti kérelmet — E héten 

kivégzik, ha nem kap kegyelmet
A Mamorit emlékű tölgyfsueoai 

Sryilkoaság ügyében jelentős ese
mény történt, mely mlndew való- 
Bzlnüség szerint megpecsételj a 
halálra Ítélt Léderer Gnaz&vétar- 
sát

A katonai törvényszék’ halálos 
Ítélete után mint ismeretes Léderer 
Guntáv perfelvételt kért és a kére* 
lemnek a katonai törvényszék helyt 
Is adott Az ügyész fellebbezése 

Megszüntetik a numerus clausust
üothon ■ /ántul gonfl tanács ko sásokig leonlerát eredményt akar produkálni a titkot

’í nnuetcrttlés awreillésüg * poU-
tlkal életben különösebb esemény nem 
várható, bár

a jobb- és baloldalon egyaránt 
erős készülődések folynak arra as 

összecsapásra,
amely a pártközi konferencián a titkos 
társaságok kérdésében tiszta helyzetet 
less hivatva teremteni.

A fajvédők a miniszterelnök Ígére
tének ellensúlyozására nj jelszót 
dobtak be a titkos társaságok étién 

megindított harcba.
Azt követelik ugyanis, liogy a kormány 
ugyanazzal az eréllyel járjon el a bal
oldali titkos szervezetek ellen is és ép
pen ezért Bckhardt Tibor a pártközi 
konferencián titkos kommunista szer
vezkedésről és állítólagos szabadkőmű
ves szervezetekről adatokat készül elő
terjeszteni.

Abban a kérdésben, hogy a pártközi 
konferencia milyen formák között bo
csátkozik a titkos társaságok ügyénok 
letárgyalásába — teljes a tanácstalan
ság. Senki sem tudja, hogy a minisz
terelnök hogyan képzeli el a kényes 
kérdés megbolygatását, környezetében 
azonban hangsúlyozták a Hétfői Napló 
munkatársa előtt, hogy

Bethlen István grófnak elhatá
rozott szándéka a népszövetség 
júniusi tanácskozásáig a titkos 
társaságok feloszlatása körül 

Rmm4órakor inWaraa Hungária

folytán azonban az ügy a katonai 
felsőbíróság elé került, mely most 
hozta meg a döntését

A katonai felsőbíróság elutasí
totta Lederer Gusztáv perfel vé
teli kérelmét és ezzel jogerőssé 

vált a halálos ítélet

A katonai törvényszék által hozott 
halálos Ítélet tehát most már végre
hajtható és igy csak a kegyelmi

társaságok körül
konkrét eredményt produkálni 
A kormánypárt felfogásáról ebben a kérdőé

ben alkalmunk veit
GÖBUBT ISTVÁN

képviselővel, a kormánypárt liberális wrtmyá- 
nak egyik vetető tagjával beszélni, aki a kö
vetkezeket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

A titkos társaságok feloszlatásá
nak előkészítése pártközi konferen
cia feladata. Éppen ezért a legna
gyobb taktikai hibának tartanám, 
ha aa ellenzék ezen a tanácskozáson 
nem venne részt

Arra a kérdésre, hogy a frankügy a kor- 
mánypért politikájára nem gyakool-e valame
lyes befolyást, Görgey István a következő
képen válaszolt:

— A párt zöme és túlnyomó több
sége Bethlen István gróf politiká

Júniusban módosítják a numerus 
clausust?

éi utóbbi Időben eirrre konkrétabb formá
ban jelenlek meg azok a hírek, amelyok sze
rint Delhién István 'gróf minlszteerlnök elha
tározta magát n numerus clausus eltörlésére, 
vagy legalább ia módosítására. Ezekről a 
bír ékről

GÖROEY ISTVÁN
a kővetkezőket mondotta a Hátföl Napló mun
katársának:

— Okom van azt hinni, hogy ez 
' az utolsó tanév, amelybeh a iinme- 
| rus clausus érvényben vaij. Úgy 
I vagyok értesülve, hogy

eljárd* torán menekülhet meg eset- 
lég Lederer Gusztáv a halálos Íté
lettől. A kegyelmi kérvényt a per
felvételre irányuló kérelemmel ege
idében felterjesztette Lederer vé
dője, a kérvény érdemben való el
intézésére azonban csak a katonai 
felsőbíróság döntése után kerülhe
tett a sor. így azután a katonai 
bűnvádi perrendtartás értelmében

a jogerőssé vált halálos Ítélet

ját száz százalékig vallja magáé
nak. Természetes azonban, hogy az 
Ilyen nagy pártban vannak töre
dékek, . kisebb frakolók, amelyek 
hangulat hatása alatt olyan maga
tartást tanúsítanak; amely a párt 
programjával és célkitűzésével el
lentétes. például hallottam,
hogy

egyes képviselők félreérthetet- 
célzattal a mussolinizmus nagy
szerbségéi fejtegették Bethlen 
István gróf miniszterelnök előtt

Ezek a fasiszta-törekvések termé
szetesen megtörtek a miniszter
elnök visszautasító álláspontján.

a tanév végén, tehát junius 
utolsó napjaiban kormányren

delet fog megjelenni, amely 
a numerus cluusus végrehajtá
sának lényeges módosítását 

fogja tartalmazni.

Görgey István értesülését megerő
síti az az információ, amelyet a 
Hétfői Napló munkatársa előtt ka
pott s amely szerint 

ügyében még e hét folyamán 
vissza kell érkezni a kegyelmi 
kérvénynek, abban az eseflxeu 
pedig, ha a kérvény elutasító 
lesz, a halálos Ítéletet a szoká
sos siralomházl Idő betartása 

után végrehajtják.

Illetékes helyen tehát most hozzák’ 
a végső döntést a halálraítélt le
derer Gusztáv Borsáról.

a kormány júniusban Genfben 
már úgy akar megjelenni, hogy 
bizonyítékokat vihessen magá
val a kormányzati politika de

mokratizálódásáról.

E bizonyítékok között fog szere
pelni — az elterjedt hírek szerint 
— a titkos társaságok feloszlatása 
és a numerus olausus eltörlése.

Az ellenzék még nem döntött
Az ellenzék még nem döntött arról, 

hogy a pártközi konferencián rént- 
vesz-e. Vázsonyi Vilmos Nem rehabili
tálunk elmü vezércikkében, arra való 
hivatkozással, hogy az ellenzék meg
jelenése a pórik ősi konferencián — a 
kormány rehabilitálását Jelentené — a 
távolmaradás mellett foglalt állást.

Kétségtelen, hogy abban az esetben, 
ha Vássonyi Vilmos ezt as elvi állás
pontját nem revideálja, a biokhoz tar
tartozó pártok nem vesznek részt a tit
kos társaságok iigyébon összehívandó 
konferencián. Mérsékelt ellenzéki kö
rökben azonban nem tartják lehetetlen
nek, hogy Vázsonyl Vilmos elvi állás- 
pontjána’r fentartásával dcferálni fog 
a többi ellenzéki pártok óhajtásának. 
Döntést azonban még egyik irányban 
sem hoztak. Azt az értekezletet, amely 
a megjelenésről lesz hivatott dönteni, 
csak a meghívás kézhezvétele és Vá- 
2Sonyl Vllmoa hazaérkezése után tart
ják meg.
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Nehézségek a magyar-osztrák 
kereskedelmi szerződés 

ratifikálásánál
Az osztrák agráriusok támadása

Mezből jelentik, hogy ott újabb 
Időben nehézségek merültek föl a 
már négy hét előtt nyélbe ütött, de 
míg alá nem írt magyar-osztrák 
kereskedelmi ssenkidés körül, úgy 
hogy kérdésessé vált, vájjon u szer
ződés eredeti szövegében életbe 
fog-e lépni. Az Osztrák gazdák tilta-

Újságírók még mindig 
nem léphetnek a főkapitányság 

épületébe
A kitiltó rendeletet nem lehet állandósítani

A főkapitányság épületének külseje 
ftégy napja, mióta a lapok rendőri tu
dósítóit kitiltották az épületből — az 
ostromállapot kópét mutatja. Nagypén
tek napja óta reggelenként, a hivatalos 
óra xnogkozdéso előtt, a kapukban álló 
rendőrirszemhez még három rondőrt ve
zényelnek, akik ogy rendórfclügyelő ve
zetésével szigorúan Igazoltatnak minden 
embert, oki be akar lépni az épületbe, 
ahová csak azokat bocsátják be, akik 
elfogadhatóan igazolják, hegy Őket ta
núként, panaszosokként vagy vádlottak
ként Idézték a rendőrségre. Bobocsátják 
azokat is, akik magántermészetű ügy
ben koresik a tisztviselőket vagy detok- 
tiveket, minden egyes szentélyhez, fém
hez és nőhöz azonban kérdést intéznek, 
hogy mi a foglalkozása.

Minden belépőnek elsősorban Is te
hát Mi kell Igazolnia, hogy nem 

újságíró,
cfiak azután juthat be az épületbe. Ez 
a lehetetlenül szigorú és tapintatosnak 
nem nevezhető intézkedés mellett a hús
véti ünnepek alatt, ugy-ahogy, sikerült 
minden nagyobb torlódás nélkül közle
kedni a főkapitányság épületében. A 
hétköznapok megszokott forgalmát azon
ban ilymódón teljesen képtelenség lesz 
lebonyolítani. A hétköznapon beidézett 
felek, ügyvédek és más ügyes-bajes em
berek tömegének Igazoltatására kapun
ként nem öt, de tizenöt rendőr Is kevés 
lesz* úgyhogy ha ezt az intézkedést 
tovább is fent akarják tartani, jóformán

egy városrész őrzésére elegendő 
rendőrt kell mozgósítania a főkapi
tány! hivatalnak néhány hírlapíró 

„megfékezésére**.

„Apuka, gyere gyorsan,
//an

Oyermcfce hintájára akasztotta fel magát
Megrendítő családi tragédia tör-1 társak között, akik lioaszu időn át 

lént vasárnap délelőtt az. Izabella | harmónikus családi életet éltek 
ucca 12. számú házban. Mikisik Fe
renc trafikos feleségo a lakásának 
ajtófélfájába erősített kampóra, 
gyermekének hintakötelével fid
akasztotta magát s mire tettét 
észrevették uiár meghalt ,

Mikisik Ferenoóknck az Izabella 
ucca 12. számú házban van jólmenö 
trafikjuk és ennek jövedelméből 
tartotta fenn magát és élte egy
szerű életót a kis család. A házas-

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP™ PAP.., PAP.^
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorsyára

BKÖnyea, pakroc* (hinony, és
•xztalteiiiik, gyacnehKocalk, avngar*<oL 

é« kcrtibulorak, eravOM é» lítrak minden kivitelben k )ph tök 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII.. ERZSÉBET KŐKÚT 20
Nagy katalógust 4000 K tlleneucu posiún köldök 

koznak a szerződés ellen, mert szo- 
rlntíik a tenyész- és vágómarhára 
megállapított vámtételek alacso
nyak. A támadás főképp a tiroli és 
voralberffi állattenyésztők részéről 
indult ki és hir szerint Thaler föld
iül velósi miniszter támogatja az 
agráriusok álláspontját.

Ezeket a rendőröket pedig, akik amúgy 
Is túl vannak terhelve mankóval, 
egyéb szolgálati beosztásban lesz kény
telen nélkülözni a parancsnokság.

A rendelkezés kibocsátásának Idején 
egyébként Marlnovlch Jenő főkapi
tány nem tartózkodott a fővárosban, 

ma azonban újra elfoglalta hivatalát.
Valószínű, hogy Mariaovieh Jenő, áld 

ebben a kérdésbon mindig a megértés 
elvét képviselte, mest is médot feg ta
lálni az ellentétek elsimításéra és rövi
desen lehetővé teszi, hogy a rendőri tu
dósítók tovább folytassák munkájukat, 
mely egyaránt fontos úgy a közönség, 
mint a hatóságok érdekében.

A rendőri tudósítóknak a főkapitány
ság épületéből való kitiltása ügyében a 
Hétfái Napló munkatársa kérdést inté
zett dr. Marinovich Jenő főkapitány
hoz, aki röviden a következőket mon
dotta:

— A kitiltásra vonatkozó rendeletet 
rcvldlálni fogjuk és akkor hozunk 
döütfat a további magatartást ille

tőleg*.
Arra a kérdésünkre, hogy tulajdon

képpen ki hozta a kitiltó rendeletet a 
főkapitány távollétében, dr. Marinovich 
Jenő kijelentette, hogy erre nem adhat 
választ, mert szerinte nem tartozik as 
ügyre.

A kitiltó rendelet ügyében egyébként 
a Napilapok Rendőri Rovatvezetőjének 
Szindikátusa 
ülést hivott < 
hoz, hogy a szindikátus a sérelmes ren
delkezéssel szembeni állásfoglalásról.

kodd estére rendkívüli 
o. Az ütésen hhtározatot

az utóbb! időben mind gyakrab
ban merültek fel differenciák,

amik az asszonyt nagyon elkeserí
tették. Vasárnap délelőtt is ilyen 
véleményeltérés támadt a frankos 
és felesége között, melynek végén 
Mikisikné izgatottan kifutott az üz- 

StiEnzátiiijs Dicső árait Elsőrangú minősig Kitűnő szabás

Oerő Márton áruháza iskiXT
Klrály ucca 22, sarokűzlet

550.000 
450.000 
700.000 
785.000 
450.000 
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Divatköpeny kasMe bálnától . . 
Covercoat-kabát....... 
Covercoat-kabát bélelve . ■ . . 
Surberry köpeny ................
Ripsz szövetruha...............

* Selyemtrikó zsemper •

létből és felsietett lakásába. A la
kásban tartózkodott az asszony hét
éves kisfia, aki ijedten faggatta 
anyját, hogy miért olyan Izgatott 
Az asszony válasz helyett össze
csókolta gyermekét és leküldte az 
üzletbe.

— Aztán légy jó mindig Ferike! 
— kiáltotta a távozó gyermek után.

Délfelé a traükosnak feltűnt 
hogy felesége még mindig nem 
mutatkozik és ezért felküldte kis 
flát a lakásba, nézze mog, mit csi
nál az anyja. A gyerek felment de 
a lakás ajtaját zárva találta. Ekkor 
betekintett a konyhaablakon és a 
következő pillanatba) 
gatással futott le az 
latoskodó apjához.
~ Apuka! apuka! 

san, anyuka
kiabált kétségbeesetten a hétéves 

in hangos sikon- 
i üzletben fogla-

gyere győr
iéit'. -

Április 26-án kezdik meg 
a frankügy főtárgyalását

Kétséges, hogy az esküdtszéki terem elég nagy lesz-e 
a tárgyalás céljaira

A frankhamisítás hónapok óta]jelen lehessenek a frenkügy főtár- 
husódó ügye e hó végén érkezik el |gyalusánál. Amennyiben visszavon, 
egyik legfontosabb állomásához: Ihatatlanul az esküdtszéki teremben 
a törvényszéki, tárgyaláshoz. A tartják meg a szenzációsnak lgér- 
fraekügv vádirata már hetekkel ez-, kezs főtárgyalóét, úgy a törvény
eiért elkészült. Ami a frankügyben ' szék igazgatósága azt az elvet fogja 
azóta történt, az a törvényszék sze-' gyakorolni ennél a tárgyalásnál is, 

___________ A amit a főtárgyalásoknál az utóbb! 
____ _ _ _ í időben általában meghonosított: 

Géza dr. törvényszéki tanácselnök nők számára sem állandó, sem napi 
’~t belépőjegyet nem fog kiadni.

rint jórészt a politikára tartozik, 
nagyszabású bűnügyet Törelcy 

behatóan tanulmányozza és mint 
értesülünk a törvényszéken az az 
elhatározás, hogy Töreki/ Géza dr. 
tanácselnök vezetésével még e hó 
végén, minden valószínűség szerint

április 26-án hétfőn kezdik meg 
a frankügy főtárgyalását.

A főtárgynláson a vádat Mokkái 
Jenő dr. ügyészségi alelnök fogja 
képviselni. A védelmet, tekintettel 
a vádlottak nagy számára ós arra, 
hogy egy-egy vádlottnak több vé
dője is van, az ügyvédek nagy
számú csoportja fogja ellátni.

A főtárgyalás helyéül, amely 
minden bizonnyal heteken át fog. 
tartani, a törvényszék cskiidtszéki 
nagytermét jelölték ki, ahol rend
szerint a fontosabb pereket és azo
kat a tárgyalásokat tárgyalják le, 
amelyeknek sok vádlottjuk van. 
Tekintettel azonban arra, hogy a 
frankügy tárgyalása a vádlottak 
számánál fogva és a belföld, vala
mint a külföld nagy érdeklődése 
folytán felülmúl minden eddigi bu
dapesti törvényszéki főtárgyaidét, 
szóba került a törvényszéken az a 
kérdés is, hogy nem lehetne-e

az eküdtőzéki teremnél nagyobb 
és alkalmasabb helyiségben 

megtartani a főtárgyalást

A törvényszék igazgatóságának 
mindenesetre nagy gondot okoz az, 
hogy miként helyezze el majd azt a 
sok külföldi újságírót, publicistát, 
Jogászt, politikáét, hatósági szervek 
képviselőit és más közéleti férfiút, 
akik igényt tartanak arra, hogy,

K 
K 
K 
K
K 
K

Ferkó.
A sikoltozásra figyelmesek lettek 

a szomszédok is. akik az elősiető 
Miki sikkel együtt be akartak ha
tolni a lakásba, de az ajtót zárva 
találták. Erőszakkal feltörték a la
kás ajtaját és ekkor borzalmas lát
vány tárolt eléjük. Mikisik Ferenc- 
né ott függött az egyik ajtófélfába 
erősített kampóra erősített kötélen. 
A kampó a gyerek hintájának sze
géül szolgált és Mlkisikné a hinta 
kötelével erre akasztotta fel magát.

A szerencsétlen asszonyt gyorsan 
leemelték a szegről és éleszteni 
próbálták, ez azonban nem járt 
eredménnyel, mórt Miklslkní már 
kiszenvedett

Információnk szerint a rendőrség 
vizsgálatot indított hogy mi indí
totta Mikisiknét végzetes tettének 
elkövetésére.

Mlnda i ara 1 n ényes szel
lemi és testi munkának, 
egyáltalán minden siker* 
nek előfeltétele a testljó* 
lé?. A kemény bőrsarkon 
testűnk minden lépésnél 

rázó dl k és ezáltal kínoz* 
testűimet. Viseljen tehát
Palma kaucsuk sarkot és 
talpat és Ön sosem fog 
többé a rugalmas járás 
jótéteményéről lemon
dani. A Palma kaucsuk sa
rok háromszor tartósába 
a bőrnél és jóval olcsóbb

RendkluQllsj’"
j meglepő oloson árusítok

börcípö, spanglié, minden nagy* 88 ezet 
.,_____ bőrcipő barna, finom box, 26-29,30— 5-lg
rimia varrott, légiont) gyártmány 178-310 ezer 

OyermekeipA lakkspang-ia------------188-180 ezer
NŐI váaaancíH. minden srinben ~------- 135 ezer
Fé fi-, ato bői*0 Mtfiat miaóaó<ben _ 880 cc r 
Torna- és kalapén vörös guaimitalppal 58 e®e> 
N«i szandál, tiszta búrból------------ — _ 900 ezer
scfeltcv cétf t> Döbrent i tér 4. Vidékre utánvétéi
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A Faslcs kormára# lemondott
Radics nem működik Pasíccsal

Belgrádból jelentik: A napok óta 1 napján bekövetkezett: 
esemény végrre hús vét vasár.-1

Pasles délben megjelent a királynál és átnyújtotta a kormány 
lemondását. A király a lemondást elfogadta és már este meg

Mégis valorizálják 
a hadikölcsönkötvényeket

kezdte a
fását célzó megbeszéléseket.
Először Trifkovicsot a szkupstina 
elnökét kérette magához, majd 
Zsifkoviccsal a radikális klub elnö
kével tárgyalt. Utána Davidovics 
a demokrata párt elnökének kihall
gatása következett, aki másfélóra 
hosszat tartózkodott a királynál. 
Davidovics jó hangulatban hagyta 
cl a palotát és az újságírók előtt 
tett kijelentése szerint közölte a 
királlyal, hogy

pártja minden olyan megol
dásra hajlandó, amelynél Pasics 
személye nem jön kombinációba. 

Gömbös öccse és egy ébredő újságíró 
véres verekedése a fajvédő klubban

Ökölharc az elnöki szobában

kabinet megalaki

Husvét hétfőién folytatódtak a 
kihallgatások. Előbb Spahot a mu
zulmán párt fejét és Kulovecet a 
szlovén néppárt elnökét fogadta a 
király- Hír szerint Spaho és Kulo- 
vec Davidoviccsal megegyezően nyi
latkoztak a király előtt.

A helyzet súlyosságára jellemző, 
hogy Radics István, aki szombaton 
Zágrábba utazott, nyilatkozatot tett 
közzé, melyben kijelenti, hogy 
semmi körülmények között sem mű
ködhetik Pa siccsal együtt, aki be
bizonyította, hogy nem ind munka
képes kormányt alakítani.

Jl valorizáció 2—3 százalék 
javította az

Egy hét óta spekulációtól távol
álló kezek nagy tételekben vásá
rolják a hadikölcsönchnleteket, 
aminek következtében az árfolya
mok megjavultak. Teljesen beava
tott helyről szerzett értesülésünk 
szerint

a vételkedv fokozása abban leli 
magyarázatát, hogy közeledik 
az általános valorizációról szóló 

törvényjavaslat tárgyalása.
A nemzetgyűlés ugyanis össze
illése után elsőnek a nyugdijvalo- 
rizációról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalja le, ami után az 1926—27. 
évi költségvetés következik. A 
költségvetés megszavazása után, 
sőt abban az esetben, ha fíud 
pénzügyminiszternek sikerül a

— Fokozódó vételkedv fel' 
árfolyamot

sima letárgyalást biztosítani, —• 
még a költségvetés vitájának fél • 
beszak Írásával a valorizációról 
szóló általános javaslatot veszi elő 
a nemzetgyűlés. A kormány pénz
ügyi előadói és a párt túlnyomó 
része ezt a javaslatot csak abban, 
az esetben hajlandók átengedni,1, 
ha a miniszter

a had ikölesönkötvényeknek leg
alább két-három százalékos va

lorizálásához hozzájárul.
fíud pénzügy miniszter bizonyos' 
kaulélák mellett hajlik e megol
dás jelé, innen magyarázható te
hát, hogy a tőzsdén most az úgy
nevezett Icgelsőrendii kezek fal
ja, vi tol t ák a hadi k ö 1 esőn köt vén vek 
árfolyamát.

Fajvédő körökben sokat beszél
nek most arról az incidensről, amely 
az Irányi uccai fajvédőklubban 
folyt le a Szózat egyik munkatársa 
és Gömbös Gyula, illetve öccse kö
zött.

A klubhelyiség a történet estéjén 
kivételesen feltűnően látogatott 
volt. Nagy vacsorát repdeztek, ame
lyen több fajvédő képviselő vett 
részt családjával együtt. Köztük 
maga a vezér Gömbös Gyula és 
öccse Gömbös János is ott volt, aki 
a Magyar Falu című kisgazda lap
nál nyert elhelyezkedést a kiadó
hivatalban.

Éjfél felé igen emelkedett hangu
lat uralkodott a teremben. A leg
hangosabb volt a társaság tagjai 
között H'ifAor Béla, egy Szabadka
iéi Pestre jött újságíró, aki a Szó
zat belső munkatársa volt- Felkelt 
asztalától, végigjárta a klubhelyi
séget és ittas állapotában

mindenkire megjegyzést tett.
Először mosolyogva fogadták a dél
szláv fajvédő alkoholos kiszólásait, 
amellyel a gyanútlanul iddogáló 
társaságokat ínzultáltu. később 
azonban, amikor a vezért. Gömböst 
sem kímélte csipkelődésével, — ár
talmatlanná tették.

Amikor ugyanis Gömbös Gyula 
asztalához ért, Wukov dülöngőzve 
jodaszólt a fa j védők épvisel őre, 
aki köztudomásúlag a Szózat vezére 
is volt.

— Ha olyan nagy ember. —- mon
dotta részegen - - rendesen. /ízel
hetni' a szegény újságírókat.

A borközi állapotban tett kijelen
tés, éppen mert alapja lehetett, 
nagy megrökönyödést szült. Nyom 
bán felugrott helyéről a fajvédő
képviselő öccse, Gömbös János ki
adóhivatali tisztviselő és odament 
.Wukiovhoz.

— Pajtás, ue csinálj botrányt, he 
Xagy rúgva, feküdj le!

Wukov, mintha nem is hallaná a 
jóindulatú figyelmeztetést. tovább 
ment, illetve dülöngélt az asztalok 
közt. Már újabb inzultusokra vol
tak elkészülve, amikor Gömbös Já
nos hozzálépett, lefogta és bevitte 
hz elnöki szobába, ahol a pamlagra 
fektette a Szózat részeg munkatár
sát és pokróccal letakarta. Wukov 
nem maradt nyugton, kapálódzott 
és neki akart támadni Gömbös Já
nosnak. Egy óvatlan pillanatban, 
amikor Gömbös János még körü
lötte forgolódott, felugrott a pam- 
lagról és

Gömbös János felé rúgott,
Gömbös éppen lehajolt,

a rúgás orra alatt érte, felre- 
pesztette felső ajkát és orrát is 

felsebezte.

,A vér lassan leszivárgott melló- 
I nyére és ingére, piros foltok kép
ződtek rajta, A vérfoltok láttára 

i Gömbös János elvesztette önural
mát és roppant dühösen ,

r át ámad t Wukovra.
újságíró és Gömbösrészeg 

között
öccse

boxmérkőzés kezdődőt t. 
egymás arcába sújtottak. 

arcú-

Pesthy Pál ígazságügymimszter 
a franknyomozás kiegészítéséről

„A bíróság állapítja meg a főfárgyaBáson, hogy szükség 
van-e további nyomozásra“

elszánt
Ökleikkel ... ...............
Piros kék foltok mulatlak 
kon a küzdelem hevességét.

Az ökölcsapások zaja, de a vele 
járó Járma kihallatszott a nagy te
rembe, ahonnan nyombau többeu 
beszaladtak a küzdőtérre. A vere
kedőkéi széjjel választották. Wuko- 

' vöt lefogták és két józanabb kolle
gájának adták át, hogy szállítsák 
őt kocsin házi. Így sikerült azután 
a kedélyeket lecsillapítani.

Gömbös Gyula nyomban in.l'pj- 
máltatta magát a lefolyt verekedés 
ről és láthatóan felizgatta, a Szózat 
ittas munkatársának botránya.

Politikai körökben élénk érdeklődéssel 
tekintenek a frankügy bírói tárgyalása 
elé. Nyilvánvaló ugyanis, hogy

az eskü alatt elhangzott vallomások 
uj fordulatot adhatnak a frankügy 

politikai vonatkozásainak is.
Minthogy az utóbbi napokban meglepően 
nagy lendületet vett a frankhuinisiUin 
nyomozása, ellenzéki körökben attól tar
tanak, hogy a főtárgyalás, amelyet 7’ö- 
rckj/ Géza taná^olnök nyilatkozata 
szerint április végén vagy május elején 
tartanak meg, nem vezethet eredményre, 
mert hiányozni fognak a nyomozás leg
újabb adatai. Éppen ezért szükségesnek 
tartották, hogy

Pesthy Pál
véleménye iránt 
súgügy miniszter 
dóit a a Hétföl

igazsíígiigynilnlszter
érdeklődjünk. Az. igaz
it következőket iuou- 
Naplú munkatársának:

A bírói főtárgyalást a legke
vésbé sem altéról ja az a kérd -d 
hogy a nyomozás lezáratott-e vég-; 
legesen, vagy sem.

A frankhamisítás! bűnügy nyo
mozása természetesen még nincs 

lezárva,
más bűnügyekben 

a nyomozás befejezésének
mint ahogy 
sincs 
fix határpontja. A nyomozás be
fejezését tulajdon képen csak a fő
tárgyalás megkezdése jelenti, bár 
még akkor is előfordulhat, hogy, 
uj momentumok merülnek föl, 
amelyeknek tisztázását az ítélő
tanács a főtárgyalás során is el
rendelheti. Hogy a jelen esetben 
is ez log-e történni, azt nem tud
hatom, a bíróság feladata, hogy a 
főtárgyalás adatai alapján a to
vábbi nyomozás szül; ségességét’ 
vagy szükségtelenségét megál
lapítsa.

Gólya-áruház
Király ucca és Nagymező ucca tarok 
Vamház körút és Királyi Pál n. sarok

A szépiák, pattanások, 
arcbőrfoltok biztos ellenszere

Elsőrendű gyártmány

90
Mindenkinek érdeke 
szenzációs áraimról 

meggyőződni!
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Raymond Graviere 
a frankklisékről, a nyomozásról és az 

újságírók kitiltásáról
Collard Hostlnguet visszajön Budapestre

Amióta a főkapitányság épületé- I 
bői kitiltották az újságírókat, a ' 
napilapok rendőri rovatvezetőit, 
azóta különböző hírek és rémhírek 
terjedtek el a fővárosban. Kiilono- 
sea nz az. állítás terjedt el a közön
ség széles rétegeiben, hogy a vend
őrség titkolódzása azért vált szüle- 
ségessé, mert a frankügy nyomozá
sának során újabb igen súlyos ada
tok bukkantak fel és a főkapitány
aiig mindenáron meg akarta akadá
lyozni azt, hogy erről bármi is a 
nyilvánosság elé kerüljön.

Olyan hírek is terjedtek el a fő
városban, hogy a frankügyben 
folytatott újabb kihallgatások so
rán vallomások hangzottak volna 
cl arra vonatkozólag, hogy a klisé, 
amellyel « bankjegyek harmsltása 
történt, n francia nemzeti bán ,, a 
Banque de Francé eredeti kliséj 
lenne, amely gyanús módon került 
volna Párizsból Budapestre. Híre 
toriéit annak is, hogy pozitív ada
tok szerint a frankhamisitók a 
francia frankon kívül még eff 
másik idegen pénzt, *>»!»» fral,\ 
jegyeket is hamisítottak volna, lile 
főleg megkísérelték annak hamist- 
iását. Vasárnap már Bzéltóben- 
hosszában portraktálták azt i , 
liogv a nyilvánosságnak a rend°r- 
négről való kizárásával egyidejűleg 
■i Budapesten tartózkodó fr“clíl 
megbízottakat felkérték . ^tókes 
helyen arra, _ hogy az újságírókat 
ne informálják. ,

Az ilyen nyugtalanító Írnek után 
szükségesnek tartottuk azt,, bogy 
magával a francia megbízottak 
vezetőemberével beszóljunk ebben 
az ügyben. Húsvéthétfőn este fel
kerestük a Hungária 
Raymond Gromeref, aki a Hétfői 
Napló munkatársa előtt a kovetke 
Kőkben volt szives nyilatkozni:

— Mindazok n hírek, amelyek most 
elterjedtek a frnnkügyben, valóban„csak 
rémhíreknek nevezhetek. Egyáltalán 
„cm merillt fel adat arra eonaffcorWafl, 
hoaa amit a MtsíU, ametimM c' fran
cia' bankjw/ek hamisUásdndl fa*™- 
nullák a Francia Bank eredeti kliséi 
lennének. Ennek a lchrióségnek még az 
elgondolása la képtelenség. A JrBn 
bankjegyek eredeti kliséit a Francia 
íjunkban olyan helyen ós agy őrzik, hogy 
azt onnan bárkinek bármilyen/éh'a el
vinni lekötetlen. Az én tudomásom sze
rint semmiféle Uven irdnyu vallomd, el 

hangzott.
— Nem felel meg a valóságnak az n 

hír sem - mondta tovább Graviéro 
hogy adat merült volna föl arra vonat
kozólag, hogy a francia bankjegyeken 
kivül más bankjegyet, nevezetesen belga 
frankot is hamisítottak volna a pénz
hamisítók. A ml részünkről, » francia 
megbízottak részéről sem történt ebben

rí

VSS" Külön mérték-osztály! "Wa

Méinl-kávé
Úri- és nöidivat i Selymek
Férfi- és nőiszövetek j Vászonáruk

Mosókelmék

az irányban érdeklődén és tudomásunk 
szerint ily értelmű vallomás sem hang
zott el.

— Azt, folytatta Graviére, hallottam, 
hogy az újságíróknak a főkapitányság 
épülőiéből való kitiltását összefüggésbe 
hozták a franknyomozással, de nekem 
az a meggyőződésem, hogy az újság
írók kitiltása azért történt, mert állí
tólag indiszkréciót követtek el a ker- 
tészucca! gyilkosság1 ügyében. Kijelent-

Szélhámosság a Nomzeii Bank csoKhjéuel 
A rendőrség nyoméban van a tettesnek 

gél és minden esetben a Kereskedelmi 
Ipari és Mezőgazdasági Rt 

fedezefnélkttll csekkjével egyenlítette 
ki a cégek követelését.

A főkapitányságon széloskörü nyomo
zást indítottak és ma azután olyan ada
tokra jutott a rendőrség, melyekből 
arra következtetnek, hogy a csekkesalú- 
sokat egy,

a rondőrség előtt ismert egyén kö
vette el,

aki ellen hasonló bűncselekmények 
miatt már eljárás volt folyamatban. A 
főkapitányságon megtették a szükséges 
intézkedéseket a szélhámos kézrekerl-

'A főkapitányság intellektuális osztálya 
a Nemzeti Bank feljelentése alapján 
egy nagyszabású szélhámosság ügyében 
folytat nyomozást. A Nemzeti Bank 
ugyanis ügyésze utján bejelentette a 
főkapitányságon, hogy az utóbbi időben 
a Kereskedelmi Ipari és Mezőgazdasági 
Részvénytársaságnak 
pénztárára szóló 
ben jelentkeztek 
ahol

a Nemzeti Bank 
csekkszelvényével töb- 
a bank pénztáránál,

kiderült, hogy a csekkekre nincs 
fedezet.

Ekkor azután megállapították, hogy az 
eddig még ismeretlen tettes különböző _____
üzleteket bonyolított le több magáncég-' tésére.

Megszüntetik a Máv haíáísorompóit
Döntő stádiumba jutottak a

A Jóverscnyszezón kezdetével újra ak
tuálissá vált a ceglédi vasútvonal ál
landó problémája. Ez a pályatest, amely 
tudvalovőon « főváros több fontos út
vonalát szeli ketté, olyan

súlyos forgalmi és városrendezési 
akadály,

amelynek kiküszöbölése érdekében már 
évek óta folynak — sajnos eredményte- 

llen — tárgyalások. A Közmunkák Ta
nácsa azonban nem engedi elaludni ezt 
a számos szempontból nagyfontosságu 
ügyet s újra tárgyalásokat kezdett a 
Máv. igazgatóságával és a kormánnyal 
a ceglédi vasútvonal kitelepítése érdeké
ben. A most megindult tárgyalások a 
jelek szerint

eredménnyel kecsegtetnek.
A főváros és a Közmunkák Tanácsa 
olyan erélyesen, annyi meggyőző érvvel 
kövoteli a vasútvonal eltávolítását, hogy ___ ____ _ ___ _
annak teljesítésétől a Máv. többé nem i lehetne hajtani a körvasút fővonallá

Férfi-osztály:
Öltöny ... ..............K 1,C50
Felöltő ...................  K 1,200
Nadrág ..................... K 450

Fiú-oszfály:
Kosztüm .............. K 540
Felöltő .............. K
Fiúöltöny 

ezer 

ezer

ezer

ezer

510 ezer 

K 1,000 ser

hetem különben azt is, hogy sem . e»í.- 
gem, sem francia megbízott társaimat 
nem kért fel senki arra, hogy az újság
írókat a frankügyben ne informáljam, 
aminek tanúbizonysága egyébkent ez az 
információ is.

— Ami a frankügy nyomozását illeti, 
két nap óta, a húsvéti ünnepek folytán 
köztünk és a hatóságok között minden
nemű érintkezés szünetel. Holnap, ked
den visszaérkezik Budapestre a távol
lévő Auer Pál dr. és ha a szükség úgy 
kívánja, még a holnapi nap folyamán 
tovább folytatjuk a frankügyben abba
maradt nyomozati munkákat. Minden
esetre azonban megvárjuk Collard 
Hostiuguet visszaérkezését, aki szem
ben azokkal a híresztelésekkel, hogy itt
létére már nincsen többé szükség, a 
Párizsból kapott utasításokkal a legkö
zelebbi napokban visszatér Budapestre.

főváros és a Máv tárgyalásai 
térhet ki.

A vasútvonal, mely átlagosan 40 mé
ter széles, a főváros 11 sugárirányú fő
útvonalát, a Hungária-körutat, az An- 
drássy-ut tervezett meghosszabbítását, 
az Erzsébet királyné-ulat, az Istváai-ut 
meghosszabbítását-, a Thököly-, az Eg- 
ressy-, a Mogyoródi-, a Kerepesi-, a 
Tomcsányi-, a Kőbányai és a GyÖmrői- 
utat keresztezi. A Közmunkák Ttanácsa 
azt a javaslatot terjesztette a tárgyalá
sok során a kormány elé, hogy a Máv. 
a ceglédi vonal mostani pályatestét 

teljesen szüntesse meg,
annak forgalmát
a balparti körvasúira terelje át.

A ceglédi pályatest mogszüntetésével a 
Máv. olyan jelentős értékek birtokába 
jutna, amellyel nem csupán a balparti 
körvasút átépítésének mielőbbi befeje
zése válnék lehetségessé, hanem végre

s

ITJ 

Női-osztály:
Felöltő ..................  K 600 ezer

Ruha........................ K 1,300 ezer

Leányka-osztály:
Ruha........................ K 500 ezer

Felöltő ... .............. K 800 ezer

való átalakítását 8 még egyéb beruhá
zásokra is jutna anyagi eszköz a Máv. 
részére.

A tárgyalások eddigi menete alapján 
kilátás van arra, hogy a kormány és a 
Máv. igazgatósága méltányolni fogja 
ezt a városrendezési, pénzügyi és köz
lekedési szempontból egyaránt nagy 
horderejű kérdést s

kedvezően intézi el,
annál is inkább, mert ezáltal a Máv.-ra 
nézve is csak kedvező helyzet teremtő
dik. A halálsorompók eltüntetése uj 
korszakát fogja jelenteni Budapest fej
lődésének.

löö’ros pufellKumslker! 
Ptasínszky Pepi táncai 

0niBI«r Colleen Moore adliy SE**
U az álarai 

filmregény 8 felvonásban 
kizárólag a

lirOllimii
A művész! filmjáték felső foka

A farkasait csodája
legenda 8 fejozotbon

LIftboy, mint zsoké 
Sicc az Üzletember 

amorikdi burleszkok 

kizárólag a

Kamarában

Még két napig
látható a

Hoyal Apolló, Omnia, 
Corsa

ünnepi műsora

Llly Damltával a főszerepben

Francia vígjáték

A főszorepben:
Nikolaj Runsky

Köpeny selymek 
Divatszö vetek 

Crepe de Sídnek 
Drapp-csipkék 
Nyevsselymek 

Kitűnő minőségben 
Jutányos áron

divatái’uftázá£ian
VH, Király ucca 53
(akácfa utca sarok)
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Nem kaptak fizetést
a Renaissanee és a Belvárosi Színház 

konzorciumának színészei
Slmonyi Mária, Táray, Bórczy és Harsány! kiváltak 

a konzorciumból
Ismeretes, Hogy a Renaissanee és 

a Belvárosi színházak vezetése 
még februárban a színészek kezére 
került, akik igen szerencsétlen kö
rülmények között vették át és foly
tatták a két színház előadásait. A 
színészeknek sem kedvezett azon
ban a szerencse és a két színház 
rövidesen a legválságosabb hely
zetbe került.
A ba.j ott kezdődött, hogy a színház 
jól fizetett tagjai nem látták be kol
légáik kényszerűéiyzetét és olyan 
követeléseket támasztottak, amiket 
a konzorciális alapon működő tár
sulat nem bírt el. Miután a star- 
gázsikat nem tudták fizetni,

Simonyi Mária bejelentette a 
konzorciumnak, hogy nem vál
lalhat szerepet, mert állandó 
vidéki vendégszereplésre utazik.
A bejelentéshez később Táray, 

Bérczy és Harsányt is dsatlakozott.
Somlay Artúr a Reuaissanceban

a „Maskarát" és a „3Ö3“-at elő
adatta, majd a Belvárosit érte az a 
csapás, hogy a főváros tanácsa 
minden ok nélkül betiltotta a Rei- 
gent és a színházat egyetlen vár
ható kasszasikcrétől fosztotta meg.

És mig a főváros egyfelől a Bet
gen betiltásával végzetes csapást 
mért a Belvárosi Színházra, amely 
napokkal előre három telt házra 
adta el összes jegyeit — április 
elsején hivatalos közegek jelentek 
meg a színházban a főváros képvi
seletében és

vigalmi adótartozás fejében 
igénybe vették a színház egész 

pénzkészletét.
így történt azután, hogy a pénz

ért jelentkező színészek legfeljebb
100—20) ezer koronát kaphattak 
a húsvéti ünnepekre és egész

havi
A legnagyobb 
dik a színház

| órakor kezdődik a játék. Azért délutáni i 
kettőkor, mert ezt a klubot főképpen 
olyanok látogatják, I

akik éjjel alszanak, 'délelőtt Pedig I 
hivatalban vannak, tanítanak, | 

Számukra délutáni két órakor kezdődik 
az élet. Közhivatalnokoltat és hivatal
nok nőket, tanárokat, tanítókat és ta-| 
nítónőkef találhatunk itt a délutáni I 
roulett mellett, kezükben a tétekre 
szánt tiz- és húszezer koronákkal. Mind-1 
ogyikük azzal a reménységgoi jön cl 
ide, hogy „kifog" cgy-kót harminchat
szoros pénzt és ezzel a délutáni szóra
kozással megszerzi mellékkeresetét. Eb
ben a klubban éjjel egy óráig folyik a 
játék.

Többnyire egy óráig játszanak 
a Kossuth Lajos ucca 11. száma ház 
ötödik emeletén lévő volt fényké

pészeti műteremben la.
a klub egyetlen nagyobb teremből 
ahol naponként délután fól üt órá- 
kezdve, aránylag szintón szolid já- 
folyik. Csengetésre mindenkor maga

gázsijukra.
elkeseredés uralko- 

tagjai körében, akik 
ilyen körűimé-

*11 vili u. * LI1K ct bZULHclC
úgyszólván egymásra halmozta a | természetesen __ _______
színigazgatói hibákat azzal, hogy uyek között nem igen dolgoznak.

Ez 
áll, 
tói 
ték _____________________
a házigazda nyit ajtót, aki ajtónyitás 
előtt az ajtó'n lóvő kémlelő-lyukakon 
keresztül győződik meg arról, hogy a 
társaság tagja-e a csengető. A klubban 
semmi különösebb kényelem nincsen. 
Szolidan folyik a játék, főként

méltasdgos asszonyok, idősebb höl
gyek, nem civil urak, a közép

osztály tagjai
adnak itt egymásnak találkozót a 
roulott-asztal mellett.

A híres

Hat titkos roulettklub működik

roulott-klub,
amely a Vas uccában működött, 
csöndes Lcndvay ucca egyik 
palotájába tette át székhelyet.

Az

most a 
magú ii-

ezer

Osztály, 
sorsjáték

Magyar 
királyi

alsónadrág
25

Selyem 
nyakkendő 

29
ezer 

Gólya-Áruház 
Király ucca es Nagymező ucca sarak 
VCmhaz körül es Királyi Pül u. sarok

a fővárosban
Tanítónők, tanárok, hivatalnokok játszanak 

tixeser koronás tétekkel
ró’sc rcZ jelenik meg és kér 

bocsátást.
fővárosi roulott-klub közülA hat 

négyben
| már tizczerlvoronás tétek is 
Ez a lehetőség aztán olyan 
vonzott a rouíett-asztalhoz,

amilyent azelőtt legfeljebb 
liárdasztalnál, vagy pedig a

mellett láthattunk.
Elsősorban tapasztalható ez a Rákóczi 

ut és Aggteleki ucca sarkán, 
a Munkácsy-kávéház felett

„magú nlakásban".
Ebben a klubban már délutáni két

állnak. 
elemeket

Aréna utón, 
ut egyik csendesnek éppena Thököly ._

nem is mondható házában és az égjük
Főherceg Sándor-uccal házban

is szolid móretekben folyik a roulett- 
játék. Intclloktuelokct láthatunk ezeken 
a helyeken is,

akik azelőtt

de látogatóik 
klubokuak

csak hitből ismerték 
a Toalettet,
ezeknek a titkos roulett-

72.000sor s Jegy ,89*000nyeremény 
Minden második sorsjegy ayw!

Legnagyobb nyeremény 
szerencsés esotbou 

5,00000.000 
&*mmi6r«e kereoa
jutalóra és nyeremények:

1 jntnlom JiárommíUlikd
l nyer,
1 nyer.

- 1 nyer.
I nyer.
I nyer.
2. nyer.
1 nyer.

„ kélruAlíArU 
„ egymínlaril 
„ ÖAO &
„ 4®O 6
„ 2ÖO 6
„ JRpp nrillló

. „ U-sO mii ió
5 nyer. tOO milRIő

stl). étb. Vöronin'OjMMKeseia :
SS élő rafUftod K Készpénz

tévő

a bit
dominó

letört tözsdobizoni-inyosok, tönkre
ment kereskedők, üzleteiktől meg

szabadult volt droguisták,

F//.

A zilált gazdasági viszonyok, a ret
tentő nyomor, a megélhetésért való 
szörnyű küzdelem egyik legújabb tü
nete az, ami ínostanában. a kártya- és 
u hazárdjáték terén tapasztalható. A 
kártyakluboknak újabban bealkonyult, i 
Mind kisebb és kisebb méretű a játék, 

az embereknek nincs már kártya
asztalra való pénzük

g így más kenyérkereset után kellett 
nézniük azoknak is, akik a kártyából 
éltek.

Amilyen mértékben csökkent azonban 
a bakk- és a chemin-játék,

olyan mértékben terjedt el a roulelt.
Rövid idővel ezelőtt egy-két roulott- 
klub volt a fővárosban, ma már öt mű
ködik, és két nappal ezelőtt megnyílt a 
hatodik is. A roulett-klubok elterjedése 
azért vált lehetségessé, mórt a főkapi
tányság nem emel kifogást az ellen, ha 
magánliázaknál magántársaságok rou- 
letetf. játszanak. A „magánházak** aztán 
ugyancsak élnek jogaikkal. Általános 
elv ezekben a magánházakban, illetőleg 
magánlakásokban, hogy a klubbok min
tájára csak „tagokat** bocsi! tanak be a 
játékhoz. A tagsági jogosultság elnye
réséhez azonban elegendő, ha valaki

első alkalommal a házigazda isme-

mint például a híres tőzsdei szalámi* 
botrány egyik hőse, aki szintén szerény 

vendége a roulett-asztalnak.
Mindenütt folyik a játék. Csak a té

tek aránya csökkent. Mindenütt, szaka
datlanul hangzik a jelszó': Mindenki 
tett. Nincs tovább!

Ab I. osafiíSBy Btuxésa 
április 55-éw kezdődik

A sorsjegyek hivatalos árai:

Sorsjegyek minden árusítónál!

nyerhető egy métermázsa arany, 
ezüst- és briliáns-ékszer. Azonkívül 
35 főnyeremény és 5150 nyeremény 
S«en«écló9 nyerési ooélyok! 

Hiizűs már szombaton 10-én

ilyen míg nem vall I fgyellen így W.OOfl kanmis

Mipctónhdqtj,minden úr 
2ftar harisnya v. zokni, és equi. 
cLeju cljio vásárlásnál eqif 
el oqáns divat Várt 
tárcát kap. aja 
Ez ax új modell 
cdan. színben, érődéit

Női fekete kivágott cipő OÁ «£ divat csattal. 1 CC~T
Nö^drati^ivciqott cipő 
Női fáik kiváqolt cipő 
cüvatcsattat 

ama és
NoLdvaifiarü 
tevattjiunösc! 
színekben^
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HÍREK
Megint elvitt valakit 

a kártya...
A Játékasztaltól a halálba

Vasárnap hajnalban négy órakor 
hangos rovoTverdörrmés riasztotta meg 
nz Andrúasy-ut járókelőit. Mindenki a 
rovolverdörrenés Irányába sietett és 
okkor borzadva látták, hogy a 41. számú 
ház előtt az úttesten egy .M dv körüli 
elegánsan öltözött, estélyiruhás, fialal- 
< mber fekszik. Homlokából lassan szi
várgott a vér. ijesztő vörösre festve a 
halálos sápadt arcot. Mellette füstölgő 
revolver hevert.

Az öngyilkos fiatalember körül csak
hamar összegyűlt az éjszakai utca ha
talmas tömege. Tudakolták, vájjon ki 
lehet a ezorencsétlen fiatalember. A tö
megből hirtelen kivált egy elegánsan 
öltözött nr és hangoson felkiáltott ami
kor meglátta az öngyilkos fiatalembert 
Minden szem az uj jövevény felé for
dult. Az illető megdöbbenéséből magá
hoz térve elmondotta, hogy ogy kétes
hírű körúti kaszinóból jön, ahol politi
kái cégér alatt éjjelenként nagy kártya- 
eeatáfc játszódnak le. Itt látta as öngyil
kos fiatalembert is, aki nagy összegeket 
veszített, majd szótlanul eltávozott, hogy 
elkövesse végzetes tettét.

Csakhamar előkerültek a montók i«, 
akik az öngyilkos fiatalembert haldo
kolva a Rókusba szállították, ahol né
hány nerc múlva meghalt. A kórházban 
átkutatták a halott zsebelt, de semmi 
személyazonosságot igazoló írást nem 
találtak nála és igy kilétét, nem sikorült 
megállapítani.

— A férj® mellett lett öngyilkos. 
Cédlik István magánhivotalnok 48 
éves felesége, született Kuyler Ilona 
Harmat-utca 10. eaám alatti laká
sán éjszaka, mialatt a férje a szom- 
wédos ágyon aludt, veronállal meg
mérgezte magát. A férje csak reg
gel vette észre, hogy a felesége 
meghalt Két búcsúlevelet találtak, 
melyben Cedlikné elbúcsúzik a fér
jétől és bejelenti az öngyilkosságot. 
Holttestét a törvényszéki orvostani 
intéseibe szállították.

— Meghalt a Oonoourt-akadémia el
nöke. Párizsból jelentik: Geffroy, a 
Ooncourt-akadémía elnöke meghalt.

— Ttt® Ágfalván. Ágfalván husvói 
vasárnapján kigyulladt Nasztler Kristóf 
gazdálkodó háza. A tiiz átterjedt a szom
szédos jTrinkeLportára ég mindkét ház 
meHáMpiiloteivei együtt teljesen le
égett A tiiz oltására kivonult a soproni, 
somfalvi ós lépesfalvi tűzoltóság, de a 
tüzet csak késő este sikerült lokali
zálni. A vizsgálat megindult, hogy a 
tüzbt mi okozta.

■— Elmebajosok az netán. Pestemébe- 
tea az Attila uccábuu kitört az elmebaj 
égy fiatal leányon, aki dühöngve rátá- 
tűadi n járókelőkre, úgyhogy csak liósz- 
azas dulukodós után tudtak megfékezni. 
A mentők beszállították a főkapitány
ságra, ahol megállapították, hogy 
Schrödcr Gizella a neve, 21 évos műn- 
kásnő. — Ugyaucrak elmebaj tört ki az 
irányi uccában perié Sándor 45 óves 
Bzabóscgótfen. Mindkettőjüket nz An
gyalföldi elmegyógyintézetben helyez
ték cl.

— Lopják h kerékpárokat. Fenyő Jó- 
tawif koviicsBogéfl biciklijét egy óvatlan 
pillanatban elhajtották a Vilmos esd-1 
Rzár-uton. Zöldi Sándor kerékpárköl- 
osönzőtől podig ogy átlitóingeg Lakatos 
István nevii fiatalember lopta el nz 
egyik kikölcsönzött 2 millió értékű ke
rékpárt. A rendőrség erélyes nyomozást 
indított a titokzatos biclklitnlvajok kéz- 
rekerltóse érdekében, mert az a gyanú, 
hogy az összes kerékpártelvajlúsokat 
ugyanazok a tettesek hajtják végre.

Gyors nyerési esély az

ÚJSÁGÍRÓ 
SORSJEGY

Húzása: 1926 április 3-án

Gyanús körülmények között 
eltűnt Budapestről a szerb vasúti 

kirendeltség egyik altisztje 
Eltűnésekor fontos okmányok és 300.000 dinár volt nála
Vasárnap délelőtt megjelent a főkapi

tányságon a szerb konzulátus egyik ta
nácsnoka és bejelentette, hogy a szerb 
államvasutak budapesti kirendeltségének 
Mihajlovlon Demeter nevű altisztje 
szombaton eltávozott hivatali helységé
ből és azóta nem fért vissza.

Mihajlbrics Demeter hosszabb idő óta 
állott a szerb államvasutak szolgálatá
ban 0 mint régi altisztre, gyakran bíz
tak rá útleveleket, bizalmas iratokat, 
sőt nagyobb pénzösszegeket is és műkö
dése ellen soha semmiféle kifogás nem 
merült fel.

Az egyébként egyszerű, idősebb ember 
néhány nap óta hirtelen tnegváltörött. 
Ideges lett, állandóan pénzzavarban 
szenvedett és többször fordult apróbb

— Leesett a villamosról. Szebeni 
József 44 éves nyugdíjas vasutas a 
Rákóczi-ut és az Érzsébet-körut 
sarkán nientközben felugrott egy 
arrahaladó 1-es jelzésű villamosra, 
de ugrásközben elvesztette egyen
súlyát és olyan szerencsétlenül 
esett vissza, hogy a kocsi alá került 
és a pótkocsi kerekei mindkét láb
fejét bokánál lemetszették- A súlyo
san sérült embert a mentők a Ró- 
kus-kórházba szállították.

— A Neues Pelitlschos Volksblatt 
Jubileuma. Húsvéti számával 50 éves 
jubileumát ünnepelte a magyarországi 
németajkú polgárság kitűnő napilapja, 
a Neues Politischcs Volksblatt. A libera
lizmusnak volt fennállása óta rendíthe
tetlen harcosa a Neues Politisches Volks
blatt, amely a német betűkön keresztül 
magyar hazafiasságra lelkesítette olva
sóinak nagy táborát.

— A Gólya-áruház közismert cég egy a Ki
rály-utcai, mint * Vánűiát-köTull helyiségei
ben bámulatos olcsó cikkeivel közfigvclmet 
kelt.

— A tn. kir, osztályam-sjáiék szociális jelen- 
főségónek és folyton uövékvö megértésének 
örvendetes jelé, hogy a játékban résztvevők 
száma folyton emelkedik. Az uj játék sors
jegyei iránt már most olyan óriási az érdek
lődés, hogy & sorsjegyek valószínűiig Jóval a 
hutás előtt teljesen elkelnek.

— Albérlője kifosztotta a lakását. 
Panda Margit lopás címén feljelentette 
albérlőjét Schönfeld Margit varrónőt, 
aki Ferry Oszkár-utca 26. szám alatti 
lakásából hat millió koronát lopott. A 
feljelentés részletesen ismerteti, hogy a 
varrónő a múlt hó elején költözött be a 
lakásba, de április elsején felmondás 
nélkül eltávozott és azután nem adott 
élet jelt magáról. Panda Margit csak 
néhány nappal később vette észre, hogy 
szekrényének egész tartalmát: hat millió 
koronát érő ruhaneműjét ellopta az al
bérlőnője, akinek feltalálása érdekében 
a rendőrség megindította a nyomozást.

— Húsvéti látogatók az államtitkár 
lakásán. Vurgha Gyula nyugalmazott j 
államtitkárnak a Batthyány ucca 13. s-z. 
házban lévő lakásán ma éjszaka betö-, 
rők jártak. A betörők azonban csak a 
konyhába tudtak behatolni, úgyhogy 
csak jelentéktelen értékű holmit vittek 
magukkal. A rendőrség keresi a tette
seket.

—- Urbogyl-Pcnsio Balatonfiired-íiirdd. A fő
utca mentén kies parkban fekszik, Tlbannynl 
szemben, gyönyörű kilátással a Balatourn, 5 
pervnjl Mr*1ságbaB a gvíVgyparkfól, illetve a 
Balatontól és « vasúti állornásiól. Télcn-nyá- 
íon nyitva. Pcnsio 8-szori, ótkozósse, fűtéssel, 
vihtttitással, ágrnoiniivel (huzatok cs törül
köző nélkül) As líisroígálássnl együtt napi 
lóó.üOO kor., július és augtisztas hónapokban 
napi 12r,.W0 kor. Elsőrangú ellátás.

pénzkölc6Önért a szerb államvasuti ki
rendeltség portásához js.

Szombaton reggel, ópugy mint, más 
alkalomkor, Hfí/azjíovics Demeternek hi
vatali főnöke átadott több útlevelet és 
300.000 dinárt, hógy azt vigye el a szerb 
konzulátus Veres Pálné-utcai palotá
jába. Mihajlovlcs el is ment a konzulá
tusra, ahol az útleveleket lebélyegez
tette, aztán eltávozott az épületből, de 
szolgálati helyére nem tért vissza.

Tekintettel arra, hogy Mihajlovicsnál 
nagyobb pénzösszeg és több fontos —- 
köztük diplomáciai jellegű — útlevél is 
volt, a rendőrség széleskörű vizsgála
tot indi|ott., hogy Mihajlovics Demeter 
hova Hint cl cs nem lelt-e bűntény áldo
zata.

— Idegenforgalom: zsebtolvajok 
öröme. Ledvi Enrico ndineí keres
kedő vasárnap megérkezett Buda
pestre a keleti pályaudvaron, ahol 
megismerkedett két fiatalemberrel, 
akik felajánlották, hogy kalauzol
ják a városban. Egész nap sétáltak, 
megtekintették a város nevezetessé
geit, többek között a „modern" fő
kapitánysági épületet is. Este volt 
amikor elváltak egymástól és meg
beszélték, hogy holnap is találkoz
nak, de a randevúból nem lett 
semmi, mert a kereskedő közben 
megállapította, hogy a kedves pesti 
ismerősei kifosztották: ellopták a 
pnztórcáját, nagymennyiségű kül
földi valutával. A rendőrség meg
indította a nyomozást a zsebtolva
jok után.

— Halálos aulókirándulas. Husvét va
sárnapján Sopronból autón Szombat
helyre randáit egy öHaga társaság. 
Visszautazásukkor, esto 9 óra tájban 
Lövő község mellett au országúton autó
juk nekiment egy fának ós a társaság 
összes tagja magas Ívben kiröpültek a 
kocsiból. Az utasok közül Eislcr 
Istvánná és özv. Müller Józsefné az esés 
köevtkeztébon azonnal meghaltak, mig 
Dackor Llpótné és Dackor Sándorné 
kislánya ég a soffőr Súlyosan megsebe
sültek. A sebesülteket Sopronba szállí
tották, ahol azonnal kórházi ápolás alá 
vették őket.

— A Magyar Pamutipar Rt. igazgató 
eága közli, hogy az április 12-ére össze
hívott közgyűlésnek az 1925 január, hó 
1-i megnyitó-mérlegét ?,975.01)0 pengő 
részvénytőkével és 2,650.000 pengő tőke
tartalékkal való megállapítását java
solja, ami által egy-egy részvényre 15 
pengő névérték és 10 pengő tőketartalék 
esik. Részvényösszevonás nem történik. 
Az egyúttal bemutatott 1925 december 
31-ével záruló évi mérleg alapján az 
igazgatóság elhatározta, hogy’ n közgyű
lések az 1925. évre május hó 1-től kex- 
dődőleg részvényenként 20.000 korona 
osztalék fizetését javasolja.

— Öngyilkosság a Szent László kór
házban. Vasárnap ójuzakh a Szent 
László kórház IV. számú pavilloujában 
az ott alkalmazott Körösi Károly 24 
éves segédmunkás öngyilkossági szán
dékból bezárkózott szobájába és kinyi
totta a gázcsapot. Mire észrevették tet
tét, a fiatalember máj- meghalt. Az Ön
gyilkosság ügyében a rendőrség megin
dító ttn a vizsgálatot.

— Gerö nöf ruhahóE Király-utcai cég árui 
pompának, Arai csodásak.

-- AlksiniM-e ez a kormány a titkos 
taroanáKok feloszlatására. Az ellenzék 
álláspontját ebbon a kérdésben

heoymegi-kiss pal
a kővetkezőkben ismertette a Hétfői 
yaplo munkatársa előtt:

mlB ’"™ öntöttmaga- tartasniól. Ha Pdrsoni/Í Vilmos hnza- 
éikozlk, értekezlet fogunk tartani, ame- 
lyon három kérdést vitatunk meg. Jfar- 
targyaUuk először a titkos társaságok 
idorzlntisának kérdésit a rendelko- 
zésre álló adatok szempontjából, másod
szor megvitatjuk azt a kérdést, ho>-v 
miként kerülhet.. slőnyegre a felwrlá. 
Us módozatainak vártköri meabcssé- 
temünk?" n“£,Bl''Jntolá6 ‘“Wává költ 

alkaln-.as.o egyáltalán ez a kor- 
nuíny erra, hogy a titkos társaságé- 
kát feloszlassa és egysxersminden- 
korra veget vessen a kalandos poli

tika lehetőségének.

Abban az esetben, hn az ellenzék a tör
ténték után arra az álláspontra helyez
kednék, hogy ed a kormány ilyen 
akcióra, alkalmatlan — feleslegessé 
válik a pdrtközi konferencia.

— Nyilatkozat. A Hétfői Naptó 1925. 
évi augusztus 10-iki számában cikket 
írtam „Pártalakitás sikkasztással, rá
galmazással, becsületsértéssel" címmel. 
Ezt n cikket* Erdély Lajos dr.■ ur ma-, 
gái-a sértőnek találta és miatta sajtó
pert indított ellenem. Félreértések elke
rülése végett kijelentem, hogy a cikk 
pártatlan tudósítás akart lenni az Er
dély Lajos és Rupert Rezső között folyó 
ismert perekről és ha mégis állásfogla- 
láflt lehetne belőlo kiolvasni Erdély dr. 
rovására, azért sajnálkozásomat fejezetei 
ki. Dr. Aczél Benő.

KeraíM Orfeum
ezelőtt

mm
Vili. KERÜLET, RÁKÓCZI ÚT 63. SZÁM

Egyedüli 
nagy varieté 

műsor!

MA, HSYFÖN
Z&RÍM UH ÓMKOR

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
iaas. április hó 17-aa
Legjobb bevásárlási alkalom

- SudMUéUit,

Képviseletek a bet- és kfliIOld nagyobb városaiban 
Egyidejűleg nemzetközi böripiri kongresszus

éa taífaa nttatdas Bttrtoaltö 
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A HÉT EGY EEP- 
RIZT produkált. A 
Belvárosi Színház 
újította fel az Ártat
lan Don Jüant Sar- 
kadi Aladárral a fő- 
szerepben. A kacagp- 
inegérdomelt sikert

Újból visszautasították a színigazgatók 
a színészek közeledését

tató vígjáték _ ________  _____
uratotf. — Szombaton újra kinyi
totta kapuit a Fővárosi Operett- 
fwlnháx, amely a Bwrgtheater tár
sulatát látta vendégül a húsvéti 
ünnepek alatt. Szombaton Marié 
oder auf sanfte Art(i cimü bohósá
got adták elő. vasárnap pedig ka- 
baréelőadáat tartottak a németek. 
Mindkét este a nálunk is igen jól 
ismert Raoul ^ísZan és Lőtte Medel- 
skyneh tapsoltak. Húsvéthétfőn a 
nagy német komika, Gisella Wer- 
bezirk játszott a Holland theater 
társulatával. Htilda Pessl in Vene. 
dig cimü Golz-bohósága és annak 
főszerepében Werbesirh, akihez ha
sonló színésznőkön még nem volt 
szerencsénk, óriási sikert aratóik

•
HIÁBA ITT A TATASZ! 

Amíg a srínigazgaáó 
emiutf. izzad, hogy üres 
a ttézöfeee e tavoeeí 
nepmigár nrírstt — « kis- 
színésznők ég « nagy 
stgrek szive örül ennek 
• gyönyörű évszaknak, 

a sztnházek IsörttíjélcAt tatán még 
n volt olyan meleg, mint az idén. 

A körúti kabaré aranyos fltosorru csa
logányának a szivét is megejtette a ta- 
Vftfte — tnf«# ahogy megdobogtatta az

^‘1 «zi»pa«™ óítaett el
szerű, fiatal és feltűnően magas szer- _w,,4
kcsMjének szil-él is. A kit szív, mini 
em ió mozlreoinvben illik, talMkozott; »c'“« ®""‘???r' 
éra teiörd, iiszakai aulótaxitwíh, a j b° ‘‘M
Víztorony körül. TaUa már kitszif'srör |10m ünöl^al,® kiHatarfgnet

Ragaszkodnak az egyéni szerződésekhez
Móhány nappal ezelőtt a Szinész- 

szövetség átiratot intézett a 
igazgatóit Egyesületéhez, amelyben 
az abbamaradt tárgyalások ujr»r 
felvételét kéri abban az irányban, 
hogy állapítsak meg végre közösen 
azt a szerződési blankott-formát> 
amelynek alapján a jövőévi szerző
déseket megköthetik.

A Színigazgatók Egyesülete hús
véthétfőn tartott illést ebben az 
ügyben, amelyen

a legélesebben Bzembehelyezke-

(lett, a Szlnéwcszövetsés njabb 
ajánlatával és ezt egyhangúan 

elutasította.
Információnk szőriül a szifriga«- 
gatók nem hajlandók eltérni 
hónapos szerződésektől es 
hogy jogukban legyen egyéni 
ződésoket kötni, amelyekbe 
enged a Szinészszövetségnek bele- 
szólást. A Szinésszövétség vezető
ségét ez az újabb kudarc rendkívül 
elkeseríti, úgyhogy egyes körökben 
vezetőségváltozósról is beszélnek.

szer-
BCW

„Mindvégig kitartok 
Magyar Színháx meltett^ ■— 

mondja Titkos Ilona
J&wvéti jtrfibán a Jla^uiM>

Ke» lehet tagadni. Ma Titkos Hona I nih?i-társadalmi állásukhoz megfelelően 
vnn divatban. Az ő race-ja. Viszont Tit- kezdenek élni, anélkül, hogy az életről

a

j T«n (iivoiuan, az o race-ja. viszom xii- Actucaca nini, unorsub u’’ay olcvioi 
k»s divatba hozta a doktorkisRBozenye*- fegfelmuk lenne. Alfréd az egyetlen la
kat, és a női fölényt. (Ebben ugyancsak pesetáit ember, Burackvirúgot tanitja 
csehül álltak a hölgyeink.) És divatbe. t meg a szerelemre, aki testében most 
hozta Titkos Ilona a Magyar Szinhd-1 érez először valami furcsa, bizsergő 
zat is. érzést. Sok rondkiviil mulatságos bonyo

dalom után Alfréd felébrod és tűimé- 
az szelesen Miehelinc—Barackvlrág boldog 

lesz Alfréddal.
Ez az az eperett, amit a Figaró nagy 

komolyan „bölcsehni költeménynek", az 
operett Oyrúnójénak nevez. Nálunk az 
a legérdekeeabb, hogy senki som veszi 
komolyan. Sa TiiküS, &• Csortoe, sa 
Türaa, akik agy énckolnek, mintha nem 
tudnának énekelni. Nem nagyképüsköcl- 

_____ _____ ______ - ___________ , nck — hanoin olviccclik az oporettet. 
I vczotöjo olthatatlan szerelemre gyullad l Úgyhogy a rendező is folyton nevot — 
Micheliné (Titkos Ilona) a virágosztály 'pvcrtju vsuk Küuiun nfruumvaeip. ju<buut, .

uav.«iv. k.By a taxaméter az itiah . ^“dónój. i-tat AlfrM aduban norn
UMra »aW lulragr. l.b- kerafad^eguA hanem Urai kolto

bont ds parányi szivének forró tületefése l?.’, Jf111 ^'c80* farffatodik a J.M ka- 
«s .ufótura viotn „onfosan fSt.WD ko- 1»*
rmát ketyeuett. A BoyaLszdlló előtt a' “Im e', ÜoteyMkm ktat. As CCTik 
fatal szerkesztő Mtséybeesetten állapi- bál™' Barwkvirág no^t viseli es 
Mfa meg. hogy momentán nincs emryi csodálatosan hasonlít lüeholmo kis- 
pénze. Idegesen vizsgált kifelé az abla- asszonyra, megihletl Alfrédot —a hol
ton és örömmel látta közeledni a körút, X0™* helye’5 a rfwasT'inu
aszfaltján a kabaré „népszerű" igazga- | viaszbübu lábaihoz 
tóját. A moziszorkesztő természetesen a 
hirtelen feltűnt mentőangyalt akarta 
megvágni a taxitura költsége erejéig.
És akkor ért el a kis történet a végső 
és utolsó csatfanójóhoz: A müvéssnÖ a 
leghatározottabban megtiltotta kedves 
direktorának megpumpólósát. (Valószí
nűleg tudja, hogy mtortj Az ámuló 
szerkcscető féltékenységében nyomban 
felbontotta ae eljegyzést.

•

Víztorony körül. ...
utazták körül a Stefánia-ut és •' Ffcd . D - . <>+ „„ak.'.i-k.vtorony kies vidékét - mikor a két fiolái I “?hn* **
szív elhatározta, hogy örökre eauesűl. I hétíí>Jín a Magyarban. 1 árusban va- 
A mozlaxrkeute szerint az ebiről IranM . 'í’ "í a UfayetWruMo klrukataban. film elme „Jr «Mn .^1 mgnyau. 
szony lenne. A történet kedvesebbik 
poénja csak ezután következett. Történt

csak kcreskodősegúd, hanem lírai költő

rokben, igy a kirakat elcgáus márkijai,

Hatalmas sportlilm 
as ilFfi uj aÉurátan 

As „Er4 és Ssépség** 
Az UPA három nagy filmje

Sfa ntdr Makult vélemény, li^gg 
sommi nmn ^arnogréftOL, ami a szépet, a 

e n^meoet Izidseeen. heresé. 
Ezt « telelt ifaeelja « beülni VPA-Ufa 
gyár ment elMsatült legújabb flhnje «i 
„Erő és Szépség*', melgneh az emberi 
lest szépsége, tia ervjineh g té
mája.

A gbaeu •Jártul elő^tör giöiéh'hík fl 
regi görög gimndeiumek ivlgylendf^n 
fejlett gn iemmrienUk t’stóWn fleiJteilsg 
Js seéft WMdgdnufy égésé serege, majd 
MtfaJs t minden ud ntmfern
módeeerdi tftt tanárt,
Baltros, MensedM:. metiereket tanítván 
nyalk stdaávtl wftít.

A Msmlat mnrajg fvi végig, mtkof 
megjeleunal) alöfö&nk a iduc korondzafl 
tan királynői; Xartavina asstany, Jenny 
Nv-aguiat, Niddej Impehoveu és igy to
vább. fív megjelaaneli a lég-
híresebb sportemberek trí jetiit wény el in 
New kisebb nevek, serakevnak fdl, mint 
Növben, rttffsy, e magyarok
MríU dr. Vorgho 1M«, dr. Pérín. ge.hr- 
Hng„ toMoeéw, fírtk, Platoh, frrd, 
*dr, Somfng. Hwv.

fa wegjeienneh a sfortoiti nfíágnaw- 
xiffoh; a fiutfrytrr kormányod. Llgyd 
George, faioncL iánwoiini,
Üoekofríloi. fíe fviroemtneh « VMrgw 
twMMtríiéhn, fatfídgy, Lnhéos Pál. 
Somogyi Nurí, Dénes Oszkár, Vávdery 
és még egy ngést srínése-galéria.

Egészen bieonyos, hogy e? a fHitt, 
amely ae VPA fírínkáz legköxelebbi mii- 
sorának kereté’-en jelenik meg, egyike 
lesz az eddig bemutatott legérdekesebb 
Hímeknek. Az l’FA uj műsorán cgyéb- 
ként a „Sohellenberg fivérek" Kc.ller- 
nuj.nn híres regényével,' fllnlráUörafa, 
májéi a szerelemnek és béliének nagy 
filmje a „Metropolis" is bemutatásra 
kerül.

Párizsi HMat

Király Színház

A Legnagyobb siker

A 
királyné 
rózsája

pedig • már megszokta a „Párizsi ki
rakat4' igen csiklandós pointjoit. Hiába, 
mindenki jókedvű a Magyar Szinház^ua.

a I
A próba után megkérdezem Titkost:
*• Mi igaz abból, hogy elmogy a 

Magyar Színháztól S
— Egy szó sem — válaszolja Titkos. — 

Én mindvégig kitartok a Magyar Szin- 
hdg mellett — ameddig ennek szüksége 
van ram. Nem kérek több fizetést, mint

vidám eparoMje

a Alfréd elalszik az áruhihfbau és azt eddig van és amit Önként ajánlón fel 
r i Álmodja, hogy költői erőjével életre számomra a jövő Mezonra a direkció.

kelti a bábukat •* amik, vagy akik Minden ellenkező hir -• hazugság.

NfíMRflGlB®X o. ;• toieoAenükna hfcwm Wg etto n eap- 
velencei Kalmár-t moi’* hegység koseril kenyerét. líü- 
“'szották a Nemzeti ; rom h<4a61 azMtón som bírta tevfibb fis

darabban Slwlock
Í.SíSw’V’ scMó seerepeta szíl- 
fei— J- tli mtranzioenv db- 
redli-sslnísf, Baki László alakította 
nagy sikerrel. A magukét alatt 
ugyancsak a Bemseti Ssmhteban 
előadott Passio-íátékok keretiben 
Baki Ldeeló, mint Jtukk mtioilm- 
zott be a kisbnsiignek. Be a ne- 
rege élénken és féjie» emlékestté: 
arra a karéra, amely Beregi Osekdr 
körül tört ki. hajdaniban. Bűnek a

JvuUsn is nagy sikerrel 
, seereyit.

dúlt minden. Az asszonyka visszatért, a 
komikus felgyógyult t

A BBWAj»SANQB- 
9ZTNHÁ2 két ma-

Elfa’ejtl bűjét, bánatát, ha 
váaiglcacagja

gyan eredeti balsi
kere jitán frantia 
íróval nrdbilkaeik. , 
Jaetoes Dévai JSsey-: 
iemberi rieea? •imül 

darabját jwíMljál:, ami ni idei p4-|j 
riíel ssetaa egyik legnajyehb si-li 
kor, v,lt- A divatos {randa írónak | 
eddi* kék darabját játszották Pes~ j 
ten t8bb-kcvesebb sikerrel, ennek a j 
hanaadlknak az a kálón asotea- , 
•sóié, k»*y Ó«al Franci vállalta a I 
f. női szerepet. A kis Giuxl tartja : 
gyönge női vallóin a Rvnídasanwr i 
Színház konzorciumának egyre om
ladozó épületét.

MW EŰT TAVASÉI 
TÖRTÉNET - amelynek 
azonban vidámabb jta- 
éntja van. Fiatal ás cso
dált tóndkomikuaunkra 
a tavaszi idő beálltával 
féltókenykednl kezdett a 
feledére, aki a tavasszal,

ifloWe fflrfc arával ow bizsnyss táncos- 
ldbn MUétwntoikói hw«M &9«eofüfgét*e. 
▲ féltékeny asarvny moiWtatta févjé- 
nek. (aki • szinhúc uj nagysikerű ope
rettjében nem vállalt werojet), hogy 
elmenjen a ezinháiiba, ahel jelenleg j 
semmi keresni valója atneaen, kivéve 
ama táncos lábú kl«j ratnésznőt A tán- j 
coskomikus azonban nem olyan táncos-1 
komikae, akit felesége táncoltatui tud-j .............
jón és azért ű elment a win'Jázba. Erre árakon 
a feleség is elment, de nem a wlnházba. Miní/zban'' 
hasam szüleinek zuglói lakásába. Aiuuta, í.

titkos
GOMBMZÖGI 

TÖ8Z5
CSONTOS

Z. MOLNÁR 
DSNES
április 9.

J* Uj By^nmakdafeJk a Városi SzinháziLi. 

JjJclyó hí' lö-ta, (Uiwtáa 3 óm . r
mutatja be a Várnai Furagó Sándor
nak ,.nato«ai áa Jaltefea*' aUuü ötycrmekdariiV- 
jút, A láivi'.aros. aeaw a.idi.usú^. - wilyct 
•ebastyen ttöaa gysrun'.idacaboliiuU
OuéíTtm biUwUuM) aóka?fe.-«<Má aUit lu -■ n 
AZinhüa valiutMimfi aaávóaaőU HíjúkW-.a.M*;'.;.', 
akiket ntfeit a B»oH«ekvi<4ix kedvoatoit wjtk- 
rtiak. A daroa n ayarm»k-MNMM»<M B»¥«i tóvi. 
Ll»r km artaaadMKtaMia jáfeMA. LórfWOt 
vTH.'os rendaM. a znnotatci jjem,* .Frakuéi Kd- 
raly wztyfl.

95 ezer ember
nézte eddig meg a

Csoios assmyt
tw2ííS>M8?^p.rT,^?rirS!t»^ÍM«' 
WvtavM ölteita Wwbeiir- !
ftet, » Ii-kIwIi nóaict kómikil t's kitfhtf tjr» íj 
sclatút. A vMdiévlúWkai uwjditsssiMibIMKk JI

I Zálog<6dul4l:ali kiváltott, éklic 
I robot mlncJeolcInM cl ágábbac 

ostok mutv EMIL, Vlt, Kí-.-.'t

és • mlliwT így a fakul:
Kedd: Hald* Feni ia Vénedig.

Mama Pdlikaa.
fttfltürtMt: Wílwn.
PMak: Mama Salilran.
► wnnba': Fejd, dia Pwiw.
Vasírnap; Bulda Pcsal in Vénedig.
Valamennyi ohíalUa jegyeit — íardeM

* már árusTljníc.
„Alvó fórj“-et i ------------

Mludca cai(. _ -«
—• . legjobb elOadásbaa.

yirosi Mázisan
hely.

scnoudoMii adjajc a Vig- veszek SZtaELV CM;i,, Vll„ Király 
ílsían. a Mk* | uoea 51, TWvztoniplenunul szonibon
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Megvertek 
egy futbaUbiPót 
Pesterzsébeten

4 Husvét. vasárnap délután játszották lo 
tPestcorzsóboten a MÁV—ET8O másodosz- 
lÜlyu bajnoki mérközófiét, aruolyot rnint- 
ingy 3—400 főnyi közönség .nézett végig. 
|Áa Izgalmaktól fütött légkörben a kö
zönség állandóan sértő közbeszólásokkul 
Jlllotto a mérkőzés bíróját: Lindc Kál- 
Imánt A ineccsot az államgépgyári csa- 
|pnt 2:l-re megnyerte ée mikor a bíró a 
[pályáról a sporttelep uccai frontján lévő 
lyendéglőbon. rendelkezésére bocsátott 
öltözőjébe vonult,

egy fiatal anhanc hátulról megtá
madta As öklével mellbevágU.

k támadó flatuleinbomek mintegy 15— 
E0 főnyi fedezet állt harcra készen a 
háta mögött. A helyzet fenyegetővé 
vált, mikor a kritikus pillanatban meg
érkezett a kivezényelt rendőri készen
lét, amely az ügyeletes rondőrtisztvisolő 
(parancsára kardot rántva védelmezte a 
itutballbirót a tömeg diiho ellen.
t A rendőrtiszt viselő igazoltatta a tá
jin adó enhancot. Kiderült, hogy az Tóth 
illezső állami gépgyári munkással azo- 
taoe. A biró a rendőrség védelme alatt 
thaladt a legközelebbi villamos-végállo- 
rnW-

Szeiónnyitás a 
[ftepékpárspoptban

M XXI V» magyav-os*.ffátk 
jteréftpdrosméfftBxés

i Á Imsvétl ünhepric alatt folyt le a magyar- 
•bsztrák kerékpárosmérkőzés, amclyuek kereté- 
Itaea huszonnegyedszer csaptak össze a két 
»MMpt legjabh kerekesek A nagy, kétnapos 
'■emattközi miting egybea szezónnyltAs te volt 
Ma nagyszámú közönség gyönyörködött a azép 
Msdelmekben.
f íA' verseny főbb eredményeit itt adjuk:
F * 5X8335 méteres nemzetközi fővoresnyben: 
b. Beásohl (Béna) 18 pont. 1. BchaHer (Béca) 
131 pont- 8. Tóth (UTE) C pont. 4 tíágby l«zoi- 
taok! MÁV) 8 pont. ..................... .

Solojtoző verseny. 1. Vida (BTO). 2. Vclvárt 
tMTK). 8. .Vittri (ÜTE). 4. Trachtulecz (Poc
áé).

20 km-es tempó-versony. 1. Reisehl (Bécs) 
M poot. 80 p. 04 mp., orsóágos rekord. 2. Vida 
(BTO) M pocit. 8. Kozdony (UTE) 23 pont. 4. 
primer (Béce) 23 pont. 5. Vittorf (ÜTE) 21

20 km-es moiorvezetóses vorseny. 1. Bá- 
hlcrfcv 17 p. 15.3 mp. 2. Bartos !X>0 méterrel. 
>. Pirityi 870 m-rcl. 4. hröter (Drezda) 1060 m- 
rsL A Béna 2450 m-rel.

M km-os DMtarvMatésas verseny. 1. Barte* 
04 p. 80.2 mp. 2. Srflter (Dreada) 240 m<sL 
0. Pfritl 2450 m-rel. 8. BAcs 8930 m-rel.

Bániczky hibás start következtében tollrakott 
(s balkarját kificamította.

Fnegeden Magyaronuág munkás meze! futó- 
bajMokeágalt. A Szegedi MTE rendezésében le
folyt bajnoki verseny kitűnően sikerült. A 8 
kilométeréé távolságú szenior bajnokság győz
tese Btoüwr Pál (MTE), aki 24 pere 17.8 mp. 
atett tartotta meg a távot MMrfk (ESŐ és 
Mess (MTK) előtt. Csapatbajnok az MTE 22 
poattal. második a Szegedi MTE 68 ponttal, 
harmadik az E80 68 ponttal. — Az ifjúsági 
bnjnok Huszár József (MTE) lett, aki 14 perc 
0.4 mp. alatt győzött n 4 knt-es távon. Németh 
CMTE) és Maeb (Vasas) előtt. Az ifjúsági csa- 
Mttbsjnoksagot m MTE nyerte 25 ponttal, a 
▼tMrta 8* ée r. Bsegedi MTE 88 pontja öllen.

X A SS FC legyőzte a pozsonyi csetiekst. A 
83 FC husvét hétfőn a poasonyi csehek csa
pata: a 8C Bratlslnvn ellen játszott, amelyet 
2:1 (2:0) arányban győzött le. llu.svét vasár
napján a budai fekete-fehérek 1:1 aránya 
döntetlont értek el a Ligeti 8C ellen.

X Fővárosi csapatok vidéken. A fővárost 
csapatok egyrészo vidéken vendégszerepelt a 
hnsvótl ünnepek alatt. A ITT. kor. TVE Szé
kesfehérvárott az 8zDVE-t 6:l-ro győzte le. 
míg az BzTC ellen 3:3 aránya döntetlent ért 
el. — A MAC a Kecskeméti AO-tól 2:4 (0:1), 
a VÁC a Tatabányai 8C-tól 1:4 orttaytan 
íeacnveedtt vereséget.
| X Bajnok! mérkőzóseka husvóti Bnnepek 
•lati. Az MLSz intézőbizottsága által kisorsolt 
elmaradt mérkőzéseket bonyolították le a htis- 
;vétl ünnepek alatt az alsóbbosztályu egyesüle
tek. Az eredmények a következők:

II. onztály: KAOE—Világosság 1:1 (1:0). —
TJTSE RÁC 4:1 (2:1). -- Föv. TKör—BSBC
1:0 (0:0). — MÁV—ETSC 2:1 (1:0).

III. osztály: Vaaklub-MTE 1:1, — Ganz- 
gyári E—Hungária 1:1. — Droguisblk—W8C 
2:1. — PSC—Zugló 2:1. — BBC—I. kor. FC 
2:0. — VI. kor 8C—TK 11:0. — VI. kér. FC— 
Föv. TE 1:1

IV. osztály: T8E—TBC 8:0. — OFK—BLK 
t):0. — Valéria—Belváros 7:1.

X Az MTK nyerte a BBTE niagismótolt 
®iO7.ei futóversunyót. A Városmajorban husvét 
vasárnapján délelőtt rendezte a BBTE swUiálv- 
laJanságnIi miatt megsemmisített és megismé
telni rendelt mezei futóversenyét, amelyen 
Jiároro csapat: az FTC. az MTK és az MTE 
állt starthoz- A körülbelül 4’4 kilométeres tá
von rendezett versenyt egyénileg Weillcr 
(MTK) nyerte 14 perc 52 mp. uiatt, Papp 
(FrC) és etahó (MTK) előtt. ('saivitgvöz.teR nr. 
MTK lett 29 ponttal, szemben az FTC 45 és m. 
tMTE 49 pontjával.

X A barcelonai „Európa" kettős veresége 
Prágában. A barcelonai ..Európa" hnsvéti 
■furamérkozAsd során Prágában a Vlctorta 
Zlskovtól G:l-re. • Sportétól pedig 9:0-ra szen
vedett vereséget.
s ~ .B*C* haaTéU ^■HaredményeL Hakoah- 
Amatmire 1:0. — Rapid—Slovnn 4-i _  Vnr
vrftrts— Rtidolfshügr] no. naúónti Tfnnfíex - Am.l.wAsiwan "‘"""'-W.l

SPORT
X A n. osztálya bajnokáé/ állása. 1. ti SE 

24, 2. Főv. TKör 2|. 8 B*K 22, t-Zygó 20. 
5. Testvériség 19. 8. MÁV 10, 7. üMTE 15, 8. 
ETSC 15. 6. URAK 13, 10. EMTK 12, 11. B8E 
10. 12. Vtagostag 10, 13. KAOE 9, 1A RÁC f.

Rendőrt beavatkozás 
folytán félbeszakadt 

az FTC-MTK mérkőzés
71 húsvéti serlegmérközések botrány os befejezése 
Rendörök vezették le a pályáról Nádiért — 
71 cseh futballmlivészet sikere — .* húsvéti serle
get az FTC nyerte — 71 Slavia legyőzte azMTK-t, 

míg az UTE-vel döntetlenül végzett
A húsvéti scrlegmérkőzések króniká

jában példátlan izgalmuk közepeibe fe
jezték be husvét hétfőjén a serlegküzdcl- 
meket Negyvenezer néző adott impo
záns köretet a hétfői végküzdelmeknek 
és az ünnepi diszbo öltözött pályán pat
tanásig feszült idegekkel szemlélte a 
piros salakkal körül övezeti elipezleen a 
huszonkét tarka dresszbe öltözött flu 
akcióit

Sajnos, a pályán lefolyt események 
nem voltak méltók a szinpompás keret
hez. A magyar futballnak mindenkor 
legnagyobb ünnepe volt egy-ogy FTC— 
MTK-mérkőzéH és éppen ezt az ünnepi 
hangulatot tették tönkre oly események, 
amelyek a „cronique scandaleuse*’ lap
jaira kívánkoznak.

Rendőri fedezet alatt vonult le a 
pályáról Nádler, az MTK kiváló 

reprezentatív játékosa,
aki állítólag megsértette az ügyeletes 
rondőrtisztviselőt. A túlfűtött légkörben 
a mérkőzést az MTK nőm volt hajlandó 
folytatni és a mérkőzés Így félbeszakadt

A mérkőzésen jobbára az FTC volt 
fölényben és a mérkőzés félbeszakítását 
előidéző incidenstől eltekintve, a meocs 
megfelelt a tradicionális FTC—MTK- 
mérkőzég nívójának és ünnepi külsősé
geinek.

Bőségesen kárpótolta azonban a kö
zönséget az FTC—MTK-mérkőzést meg
előző UTE—Slavia-küzdelem, amely is
mét visszaadta Újpest kiváló együttese 
iránt eddig táplált bizalmunkat

A cseh futballmüvészet maga alá 
gyűrte azonban az MTK-t, amely telje
sen gyámoltalannak mutatkozott va
sárnap és a pompás technikával játszó 
csoh profik megérdemelten győztek.

Az FTC és az UTE tartalékos csapa
tokat állítottak szembe egymással hus
vét vasárnapján, mert a hétfői nagy 
meoasekrs tartogatták erejüket A küz
delemben aa FTC tartalékjai bizonyul
tak jobbaknak és minimális gólarány- 
ayal győzték le Újpest csapatát

A húsvéti serlegmérkőzásekrői as 
alábbiakban aoámolunk be:
A rvtags blrískodia miatt falun tratrányossá

hí rrc—MTK-mórkőtés.
A csapatok felállítása a következő volt: 

MTK: Remete—Kocsis, Henkey I.—Rebro, Kló- 
bér, Nádler—Seokey IL, Molnár, Braun, 

— FTOt Hvber—Htrugler. Ta- 
kdes I.—Fuhnnann, Műtler, Blum—Máesa! 
(Stecvcvits), Kelemen, rntaky (Palcsek), Sán
dor, Tóth.

A ménkőzós mevönyjittókkal kezdődőit. Mint
egy negyedóráig tartó kölcsönös tapo-gatódzáji 
után csakhamar kialakul m FTO fölénye. A 
fedezetsor által pompásan támogatott tóld-fe- 
hér csatársor több nagyszerű gólhelyzetet te
remt. eeek azonban kiaknázatlanul maradnak. 
Az MTK belsői részéről is több sikerrel kc- 
cscgtető támadás indul ki. Majd Kocsis egy 
összefutás következtében megsérül úgy, hogy 
kiviszik a pályáról. Helyói idelgleneoen Kő
vágó tölti be.

Helycsere után aa MTK la frontba kertlL A 
mérkőzést azeobaa most már élvezhetetlenné 
teszik a folytonos és kölcsönösen elkövetett 
foul-ok. A durvaságokban Potya jár elöl, aki 
előbb Klébort. ma.M NédJcrt teszi harcképte
lenné. Mindkettőt a tacesvonolon kívül maszl- 
rrWKák. Ezalatt u idő alatt Braua aiándékoaan 
mogrugla Eltűnőt, mire a biró előbbit kiállí
totta. Az ügyeletes rondőriisztvtselő az eset 
után bement a pálya bolsejébo tájékozódás 
céljából. A visszatérő Nádler a rendörtisztvi- 
aclöt állítólag tiszt elit len hangon kérdőre 
vonta, mire

a mdflrtiaztviselS fataxÓHtotta Nádiért a 
pálya elhagyására. Nádler vonakodott ol- 
hngyni a pályát, mire az ügyeletes rondör- 
tlazlvisolő köt rendőrrel kivezettette *”* 

leri q pályáról.
Aa MTK a törtésttek utáa nem volt hajlandó 

folytatni a mérkőzést éa miutaa a aaabály- 
szctü ötperces határidő la lejárt,

az MTK Játékosai elhagyták a pályái óz 
a mérkőzés a 27-ik porchon félbeszakadt.
iA í^t^kot as MTK a saját kczdeményczósé- 

l’öl és így természeteson saját felelősségére 
szakította félbe.

Az MI.81 valószínen sxerdal léeón bor. vég
leges határotatot a húsvéti serleg ügyében.

UTE—SLAVIA 8:3 (1:1).
Újpest reprezentáns csapatának renessá«M«ái 

Jelenti a Slavia ellen hnevét hétfőjén teljesített 
pompás játék. A 8lavia Ftmonek helyén Kra- 
fm’bwlllt síorcpetfctte. mig az UTE Fog! II-

I

Nád-

LÓSPORT
Megkezdődtek 

az idei lóversenyek 
Jt Pestmegyei fiandtcapot, a 

tavalyi nyenö, Klherihl 
nyerte meg

Hűnkét vasárnapján megkezdődtek a Magyar 
Lovaregylet 1928. évi versenyei. A pálya a 
iiapougaras megnyitó napon zsúfolva volt. 
A közönség nagy tömogben tódult ki az uj 
budapesti pályára. Reméljük és hisszük, hogv 
nemcsak ma, a megnyitó napon voltak ily so
kan, hanem az év többi napjain is nagyarányú 
lesz az érdeklődés. A nap föversanye a Pt*et- 
megyei handicap volt, amely hatalmas meg
lepetéssel végződött. A versenyt a tavalyt 

i nyerő, Kikérik! nyerte meg, a nagy favorit 
I Montalto és a titkos tip Bonheur olött. Kike- 
nki ezzel a győzelmével leggyorsabb lovaink 
kózo lépett. Érdekes, hogy Kikérik! tavaly is 
mint outsider nyert, de míg tavaly nagy pa- 

I piresöly volt, idén senki sem számított a győ
zelmére. A totalizateurnél 10-re f>3-ai fizetett, 

i Do nemcsak a főverseny, a nap többi verse
nyei is alapos csalódást okoztak a közönség
nek. A megnyitó versenyben Suba, tizennyolc. 

I M05108 Jlxctctt, núg a nap utolsó verse
nyében Sauvignon huszonháromszoroo kvótával 
ajándékozta meg a Lcnue bivökot Mint start- 

I favorit csalt Felperes nyert. A versenyek róse- 
I letoe eredménye a következő:

Vasárnap.
I T. 1. Suba (Nagy G. S) 2. Baldower (Bla-r 
| ^ek 4). 8 Uzsok (Szilva c). F. in.: Annbia.

Sniffy, Lolice. 5 h. fejli. 10:188, 45, 21. Sr.ba. 
1 kapja a legjobb startot és bevezet. - JI i

Natascha (Esch 3). 2. Lator (Sejbal 3)*. 8*.
Kiese (Német 3). F. m.: Ossland.u 
l'dólcinr-^n <■'. THzn. i. <

meir csapatát. A mérkőzés elejétől végig vál
tozatos és élénk volt. A közönség; állandóan 
biz-tatta az UTE-t, a csapat pedig loBtea já
tékkal igyekezett honorálni a közönség bizal
mát. Az UTE góljait Orossmaon. Priboj ée 
Schaller lőtték, míg a Slavia gólWvöl 81 íny, 
Soltys és Puc voltak.

Z? Slavia fölényes iáiéit 
után, megerőltetés nél
kül győzedelmeskedett 
a magyar bajnokcsapat 

fölött
Slavia—MTK 2:1 (2:0).

A húsvéti Barlogért vívott vasárnapi móxkő- 
sés^n találkozott a bábom után niAsodlzbftn a 
magyar bajnokcsapat a Sláviával. Az első 
mérkőzés az emlékezetes elberfeldi találkozás 
volt, mikor semleges területen ütközőit meg a 
két ország legkiválóbb együttese.

A Slávia győzelme egy percig sem volt két
séges. A cseh profik szisztematikusan felépí
tett támadásait képtelen volt az MTK pari......................
rozni. Bár mozgékonyság tekintetében az MTK Büppchon 
felülmúlta a nehézsúlyú cavL puGkai, iciűi- 
nika dolgában azonban a prágaiak javára bil- *«. *«■ u«. ulul. uwr vezet ee uiar bics 
le^,a, „nií’,rlíe<r- ,A közönségnek fűként az impo- : ,os nyerőnek látszik, mikor Natascha a tá*. 
Háló löVökéwzsiky nvortA mnw > t .O.A.At nrt.l T'.oh n,<»fnrl _j ,   , _ .

I

........ ■ ■ > ' — viij iu|(i u- 
vcl, Pribo’jal. D ívával és Lcltnerrel erőoltotte 

EJ8AOÜZEM Ht, Bwlapcst. Vitt, Itókk Stilárd ucca K

cseh profikat, tccli- Patrícia, Lrdo’.dncse, Beverő. Félli. 2 h. KTtllíh 
prágaiak javára bii- !*• la> 16- Start után Lator vezet ée u.ár bizi 

‘“"•4nek tőként az impo- ' ,os nyerőnek látszik, mikor Natascha a tá* 
D i x ^T^k^szséw nyerte meg a tetszését, vala- nál Esch mesteri lovaglásával meglepi és 
mint a minden áron való győzniakaráe, nme- , küzdelem után győz. — UJ. i. Kikérik! (Rof- 
Jyct az MTK-aál sehogyan eem tudtunk fel- baucr 6). 3. Momtalto (Gutái parii. 8. Bonheur 

4- OfnrUmdr u). F. m.«-
e«.nv7’*n ““ * *“y«nÁsuuk. hogy a csehek Virradat (Statbó L 3), Patt gulyás 4k Planéta 
iaSv.4PE8n gyozülcm elórósére (Sajdlk 20). ötne-gyodb.. mAeféfb., 10x93. ÍZ,
uXÍÍa?!? v’ >a hötföi napra is M. IC. Montalto niakiancitökodfisa sokáig ké£

®7-1- * lelteti a startot. Érvényes indításnál Kikérik!
csehek tetszásüfc szerint rúghatták volna gól- lön ej legjobban - ■■ ■ -■
Jai?at.... i Bonheu ’• ■■ •

A mérkőzés mezőnyjátékkal, a kölcsönös te- .iött cl 
pogatódzás jegyében iuduít. A csehek játék- ' 
stUUBán&k felsöbbrendtlaóge mindjárt az ctói 
percekben kirívó. A Slávia . ua ő leegyszerűsí
tett, sallangoktól mentes játékát szegezte 
szembe aa MTK erőszakosságra hajló, lendü
letes, gyors skót játékrendszerének.
A 12. percben már Romote hálójában a labda. 
. t/iAiSen^!IÓ4ISollv’ Bemot® kiejtett labdáját 
a hálóba juttatia. A 19. percben a Slávia már 

mi. S,,DV 8Z6P ’SVÓSébői.
A második félidőben az MTK-nnk mór csak 

^eiÜid,J?uüy.^'VpI‘é8?re ,chot ’-eménye. Alka- 
M^t„kl^Uk<>Z,k trro Jó W^MAny. a csatárok 

. *1’, ?~,°nba,n kerékkötője lesz minden 
offenzív kiscrletnek. Végre Jcny egy sikerült 
lövése meghozza az MTK egyetlen gólját, 

"ífTÍ*0 eaak volt a weh
sebre1 * magyar sporton ejtett tátongó

tek * köretbMÖ emeíllltásban Iép-

«Sávlv PJ*nirtk^TH<>ier’ Seiffert-Plodr, Ple- 
Hoha^ Vodicka—Dobiss, Bollyá, Slltny, Puc, 8L 

.JJT*’ íFcnfcev I.—Rabro,
Opota ’ j n- Molnár. Braun’

Rz FTC második garni
túráin is elégséges volt 
az UTE legyőzetésére

FTC—ÜTE 2:1 (0:1).
nJv?kí’TC Vzí<!ííítóff0 «>Aggó el nem Ítélhető 
m ÜTíFJJ1* RarnHuráját állította szembe 

haivéH wlBirmórközdsokre. Az 
•aÍzia. sporissevüen müködö vesető-

* h,kAbh rossz néven vesszük 
^,’n Kh® nngyrrAmLan kitóduló közönség nem tudott a rc/xttoaóg o szándékáról. El kell 
fogadnunk azonban az FTC magyarázatát ís. 
hAi^ *’ nB«y hendikepet Jelentett
Ln?a egy bélen belül háromszor kL
jmtanf, mikor ellenfelei csak kétszer csorepel- 

m^nn.’n6rtcÖ^st e«yéMt*n* « FTC megérde- 
Az tÜTFy^Ar.reÓF ear"injával is.
»™ÜTE Tcer’óK.é‘ főként annak köszönheti, 

•“•••'•Ml « Bláö félidőben diktált 
Iramot a nagyrészt nem erős fizikuma játéac- 
tüd-övcl™ b rUk * m6rkfll>éB második fázisában 

lat <f*®p?-t0& * kBT®tk®’* összeállításban lép. 
IT iSS^la FTS: H^r-HuPPric.h, Tftkd’s 
H’.TMa‘kor',,‘*. Sláger, Lvka II.—néger, Pál-

rO‘^"í*

(“’k'II® yilíWhw, BI.TaldWI Z? í1 1 . ,slínn>’rl Wlssnlt. Cattral
í?X .' á,.‘ » «ld-r«hfrek kapnia
;Í'L,toő“. r.r»kpn Ckonto. cölja 

vannak a lila-fehérek és ennek a fcrszirocott, 
2^?“*?.tempónak köatön- 
Ü,. tó?"”? ’rtAn hellett adnia a

°* t£f1'nelh A“ Í,TK fedezetsorának 
teljes összeomlása után a Játék végig ax UTE 
hap'’ja előtt folyt le és az FTC Palcseknek u 
2?Jk Ta,am!n* • ®-lk percben lőtt két gólja 
után győztesen vonult le a pályáról. |

A hasvótl sorlcg végeredménye
®’ _ MTK levonulása következtében csak az 
MLSz szerdal intézőbizottsági ülésén lesz vég
leg megállapítva. Feltéve, hogy aa MLSz taa- zops u MTK IJártaát. a husVéti serleg ereí 
®é°y® • kővetkező képet mutatja:

1. FTC 4 pont (8:2).
2. Slavia 4 pont (6:5).
8. MTK 3 pont (5:2).
4. UTE 1 pont (4KJ).

a géptől, mellette Planéta, 
I Bonheur. Patt, kivtij Montalto, amely rut-tzuj 
, KlkeriM végig ’megcirtK
■ előnyei, a távnál Montalto erős t/jii-ia-ilsasr fhtéf 
á’.’-eető elten. de verve marad. IV. 1. Tandl 
(Sejbal 1M). 2. Koppány (Gutal pari). 8. Rival 

, (Nagy G. 4). 2 li. fojh. 10:30. Koppány a sk > 
m hosszat vc.vzjt, a távig Rival vezet, itt
Inndi áll nz élre és könnyen nyer. — V. 1. 
Felperes (Stenczel 2). 2. Várkort’ (G'ttai 6). 8. 
I.ampnsse (í^nbó 4). F. m.: Serpcntin, Har- 
ezos, Eearte II., Aga Kban, Lapda, BJondeJIi, 
Kirgiz. Másfélh., tndsfélh. 10:33 15, 28 20.
felperes ugrik el a legjobban a géptől és 
<önnyen nyer - VT 1 .Sauvignon (Rajaik 
10). 2. Juci (Sejbal 1%). s. Hajrá (Rojlk 8). 
F. m.: Cunetator. Afrika II.. Útmutató, Ta
nácsos, Senki más, Imnossible, Rugós. Mnh 
dong. Másfélh., ötnegyedh. 10:230 27, 15, 42. 
í*’!SL2'ap^a a ,eKJ°hb startot és már nyerőnek 
Iá azik. de a kis Rajcaik által nagyszerűen lo< 

i vágóit eanviípnon, pont a célban megveri.

Hétfő.
Sylvána nyerte a Háromévesek nyílt 

handicapját.
A huavét hétfői versenyeik főszáma a Há- 

i romévnoek nyílt hsndicapja volt. A verseny, 
' mint a tegnapi föverseny, ismét nagy meg- 

lepetéssel végződött. A nagv dijat Sylvima 
I nyerte, Nádor és Nandine előtt. A nap többi 
. versenyeiben favoritok éa outsiderek felváltva 
1 győriek. A nap hőse. Sejhal volt, aki bárom 
| vorseinyt nyert. A versenyek réráletca ered

ménye a következő:
T. 1. Rigolo (Sejhal 3). 2. BeJisce (Szoikolal 

1VÍ.) 8. Felkelő (Esch 3). F. ni.: Non pút 
arem, Mjidl II, Mediano reriuitage, DévaJ, 
Iwzsalány, Derengő. 1% h., 1V4 h. 10:34, 12, 
’/i ’f- “ n- 11 Bootlegger (Péter 1Ü). 2. Ropj 
(Esel pari). 8. Etopement (Svabó 4). 6 h. 2 h.

~ Sylyana (Bejhal 6) 2. Nádor
(Rojlk fi), a. Nandino (Smiedt 16). F. m.: 
Adony, Medor, Mileva, Krlkri, Pasha, Tisza, 
Echo. Nyukh.. 1% h. 10:100, 29, 4L, 42. — IV, 
L Juci (Sejhal 3). 2. Fvetke (Singcr 2). 8. 

, Freudenau (Tóth t». F. m.: Nepthlm. 8. 
i Andromeda, Siess. Mesaelö, Tamara,

Suti, Eszmény. Nyakló, Pvatmár. Feih., öt- 
negyedh. 10:40. 17. 17, 27. — V. 1. Kaloda

' ’®zabó 8;*0r)- 2- Róvigote (Martimk 4). 8. 
Tóalmás (Gtital 1%). h. 1 h. 10:13. — VL 
1. Mousika (Szokolai 4). 2. Dókát (81nger 1VÍ). 
1. Plczlkém (Rajcalk 10). F. m.: LomoráL

• Btendlon, Mit szól hozzá, Dsungel.

A Bécsi flgetőversonyek tegnapi főszámát, a 
Derby kísérleti versenyt Pntronesse (Bártan) 
nyerte Aprilscherz és Xenopbon előtt. A Plun. 
SL Sí''*■

Budapesti 
Ogetövensenyefi

L L Állagra (Caseeltad). 2. Ovór. 8. Balaton, 
f- Inciter, Omffit. 10:14, 10, 21. Olasz: 
10.80. — TL 1, Irma (ZwiUmger). 2. G ars in. 3. 
Sh mmy F. m.r Waiscnklnd, Etus. Izgató. Alt 
Wien. Jóvan. 10:22. 16, 19, io. Olasz: 10:80. 
— III. 1. Tarabos (Maszár). 2. Nosza. 3. Dani. 
F. m.: Jakab, Heller, VViooerin 10:50, 26, 15. 
Ola«: io:42. - IV. 1. Csak előre (NováJi). 2. 
ni. *va lánya. F. m.: Bajnok. 10:22.
Olaez: 10:39 — V. 1. Orion (Schwarcz). 2. 
rprl ImA(M- F. m.: Jóska, I.ausi. Pilá
tus, Mldlnetto. 10:22, u, 10, U. Olaaz: 10:45.

Szer komit Asért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ. 
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