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A kormánypárti liberálisok Rakovszky azonnali elejtését követelik Bethlentől

Mondta-e Bethlen a kormánypártban, hogy le kell mondania, 
ha a frankügyben mindenkit le akarna fogatni?

A mai pórtktat konferencia elé, 
melynek tárgya a titkos társaságok 
likvidálásának megbeszélése, politi
kai körökben nagy érdeklődés nyil
vánul meg, tekintettel arra a kije- 
Jentéser, amelyet Bethlen István 
gréf miniszterelnök szombaton dél
után a parlament folyosóján tett, s 
amely szerint

a miniszterelnök a pártközi kon
ferencián részletesen ki fogja 
fejteni álláspontját a titkos 

társaságokra vonatkozóan.

5/ jtoJitíitai fcSznélemény érdeklő- 
diee áronban aligha fog klelégülnl, 
tnart a pártközi konferencia épngy, 
mint csütörtökön, ezúttal is a kor- 
fedíij/Mmoanfő képviselők bizalmas 
beetőlgetésivé fog degradálódni.

Ai ellenzéki képviselik közül 
MbH sem fog megjelenni a párt- 

közi konferencián,

már azért sem, mert meghívottak- 
no* csat tekintik magukat ék sem
miféle bizalmas konferenolázást 
Mm tartanak alkalmasnak a titkos 
társaságok likvidálására.

A1 ellenzék álláspontját

BESYMBGI KISS PÁK
a következőkben fejtette ki a Hét
fői Halló munkatársa előtt:
» Elég volt már a bizalmas kon

ferenciákból. Ha más okunk nem 
volna, maga az a tény is elég volna 
a pártközi konferenciától való tá
volmaradásunkra, hogy a tanáeeko- 
rdet bizalmasnak deklarálták.

Beszéljen a miniszterelnök nyíl
tan.

SMjon etembe a titkos társaságok- 
kai nyUvárosan a nemzetgyulé- 
plénuma előtt. Ha komoly a szán
déka, adjon erről bizonyságot a 
nemzetgyűlés nyílt színe előtt.mert 
egyedül ez az a hely, ahol például 
Gömbös Gyulának arra a kijelen
tésére is válaszolni kell, amely sze
rint Bethlen hatalmit a titkot tár- 
lóságoknak köszönheti. Errevonst- 
kozóan egyébként mai költségvetési 
beszédemben felszólítást is intézek 
a miniszterelnök úrhoz, /lfea fogom 
hirdetni a miniszterelnök urat a 
neiMatgyillés nyilt színe előtt, mi 
igát abból a hírből, amelyek szerint

január 5-én az egységes pártban tartott értekezleten a minisz
terelnök azt mondotta, hogy abban az esetben, ha a frankha
misítás bűnügyében mindenkit elfogatna, neki el kellene 

hagynia a helyütt
Felszólítást fogok intézni Pallavi-1 volt már e frank ügy bizalmas ke- 
clni György őrgrófhoz is, tárja zeléséböl, az ország érdeke azt ki
adatott a nemzetgyűlés elé. Elég' vánja, hogy végre tisztán lássunk. 

A távolmaradt ellenzi ki képviselők 
nem vehetnek részt a konferencián

— mondla Sdtovszky házelnök
X pártközi konferenciáról beszéltünk

SZTISZOVSZKY BÉLA
házolnBkkel Is. aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársé
nak: •

Azok az ellenzéki képviselők, akik nem mentették ki magokat, 
Illetve levélben azt jelentették be, hogy nem óhajtanak részt* 
venni a tanácskozásban, a mai konferenciára természetesen 

nem tekinthetik magukat meghívottaknak.
A legutóbbi napok eseménye! ko*. az egységespárt kebelében is. A 

moly hangulatváltozást Idéztek elől odri liberális csoportja az utóbbi

Schandl Károly Csongrádon azzal vádolta meg 
az ellenzéket, hogy az ország függetlenségét 

tálcán kínálta fel a külföldnek
Példátlanul éles támadás az ellenzék ellen a földmívelésügyl államtitkár beszámolóján

Csongrád, április 18.
Dr. Sohandl Károly földmivelés- 

ügyi államtitkár ma délelőtt beszá
molót tartott, amelyen megjelent 
Mayer János földmivelésügyi mi
niszter is több kormánypárti képvi
selő társaságában.

A beszámoló, amelyben éles táma
dást intézett a franküggyel kapcso
latosan az ellenzék ellen, délelőtt 10 
órakor kezdődött a városháza ud
varán

— A parlament egy részét hóna
pok óta a frankhamisítás botránya 
foglalkoztatja — mondotta. —

Az tollenaéges államok pénzének 
utánzása háborús eszköz. A 
franciák, maga Napokon is éli 

ezzel az eszközzel.
Hogy a békeál la pót helyreálltával 
néhány álmodozó és megtévedt em

— A pártközi konferenciát meg
tartják. A miniszterelnök úr ismer
tetni fogja a titkos társaságok kér
désének likvidálására vonatkozó 
felfogását, amire megteszi észre
vételeit.

ber nálunk vállalkozott erre, elíté
lendő, de egyrészt le kell szögezni, 
hogy ilyen kalandos bűncselekmé- 
nyék csak a trianoni erőszak két
ségbeejtő levegőjében esnek meg, 
másrészt, hogy néhány ember tet
téért nem igazságos és nem szabad 
az egész országot felelőssé tenni.

Vázsonyi vezérlete alatt egy ra
dikális-arisztokrata koalíció azt 
a könnyelműséget űzi az ország 
ellen, hogy hóoapok óta a kelle
ténél jobban Kifújja ezt az 

ügyet,
teljesen alaptalanul Magyarország 
miniszterelnökét is vádolja, hogy 
tudott, a frankhamisításról. Behizo- 
nyoeodott, hogy ebből szó sem igaz, 
az üres vádak egytől-egyig össze
omlottak. Akkor b magyar parla
mentben egy páratlanul elszomo

napokban erőteljes akcióba lépett 
és arra való hivatkozással, hogy az 
ellenzék harci kedvét csak komoly 
politikai engedményekkel lehet le 
fokozni,

nyomást gyakorol Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnökre ab
ban az Irányban, hogy Ka- 
kovszky Iván belügyminisztert 

mielőbb ejtse eh
A kormánypárt liberális szárnyá
nak egyik vezető tagja, aki a libe
rális ellenzékkel való kapcsolatairól 
Ismeretes, s aki •— mint egy ízben, 
nyíltan is kijelentette —, a liberális 
ellenzék őrszemének tekinti ma'/ái 
az egységes pártban, úgy nyilatko
zott a Hétfői Napló munkatársa 
előtt, hogy

Rakovszky Iván belügyminisz
ter távozása napok kérdése.

A belügyminiszter elejtését csak az 
a körülmény késlelteti, hogy még 
nem történt végleges megállapodás 
utódjának személyében.

rító eset történt.
A frankkoalldó parlamenti cso
portja, magyar képviselők, tál
cán kínálták fel a külföldi kor
mányoknak az ország még meg
maradt függetlenségét, arra szó- 
iitva fel őket, hogy vonják meg 
bizalmukat Magyarország mi

niszterelnökétől.
A frankhamisításra való összees

küvés a bíróság előtt van, de a 
másik ösr.zejátszás, mely az ország 
becsületének nláásására volt csak 
alkalmas, kell, hogy az ország füg
getlen közvéleményének az itélőszé- 
ke ele kerüljön. Mi történt! Ugyan
akkor, amikor a francia parlament 
folyosóin egy kommunista és egy 
szocialista képviselő magyarellenes 
támadásának a hatását lesték Ká
rolyi Mihály és októberi cinkostér-
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>ai, ugyanakkor a cseh sajtó Prágá
ból, a kommunista szökevóuyok 
Becsből, Vázsonyi, Propper és And
rást y gróf az ország fővárosából 
indítottak rohamot a miniszterel
nök ellen. Az országnak tisztán kell 
látnia. Itt uem a frankokról van 
szó, bánom Bethlen Istvánon kc- 
j észtül a keresztény nemzeti gondo
latot akarják megdőli leni. Bethlen 
kiránt pedig iu ország népe nem 
l' tjlandó felcserélni sem Vázsonyi 
l ilmossál, sem fegyvevlársaivul.

Titkos társaságokra panaszkod
nak. Elfogulatlanul tudok a kérdés
hez, hozzászólni, mert nem vagyok 
<;:y titkos iúrsusúgbuu som. De

ha vannak titkos társaságok, 
amelyek az országnak a legna
gyobb károkat okozták, úgy 
< zek a sznhadkőmives páholyok, 
amelyeknek a lelkén szárad a 
forradalom és az ország meg

csonkítása.

Az a körülmény, hogy Vázsonyiék 
nem mentek el a pártközi konferen
ciára, hogy a törvényhozás munká
júról tárgyaljanak, legszeiubeiü- 
jiöbbt-n igazolja, hogy m radikális 
blokk nem békét, rendet és munkát 
akar, hanem mindenáron gáncsolni 
< ,i «■ cpllő munkát, aiAclyet Beth
len István az egész világ 'lismcrésc 
mellett folytat ez ország jurára.

Ctáua Mayer János földmivelés- 
iigyi miniszter szólalt fel, aki egyip
tomi áljáról beszélt. *

va-

A levél történelmi dokum entum
— mondja Ballagi Aladár

József főherceg írását csak sok idő múlva hozza nyilvánosságra
A politikai köröket napok óta • 

élénken foglalkoztatja József fő
hercegnek Bal tagi Aladárhoz inté
zett állítólagos levele, molyben a 
főherceg többek között megindokol
ja, miéi t nem óhajtotta, hagy a tár
sadalmi egyesült lek Pékár Gyula 
vezetésével hódoló Iiszltdgésre előtte \ 
megjelenjenek.. A levél tartalmáról 
különféle verziók keringenek, ép
pen ezért szükségesnek tartottuk, 
hegy, közvetlenül

BALLAG! ALADAR-
hoz forduljunk, aki ez ügyre vonat
kozólag a következőkét mondotta 
niunk/i társunknak:

— Tényleg van a birtokomban 
József főhercegnek egy hozzám in
tézet. levele, mely bizonyos alka
lomból íródott és amelyben többek 
között a teái közélet néhány ismert 
vezető személyéről is szó van.

A levél teljesen magánjellegű
és bizalmas,

tollái, a nyilvánosság elé nőni tárha
tom, de még a tartalmát sem ismer
tethetem. Ezt az elővigyázatossá
got különösen indokolttá teszi a sze
mélyem körül hullámzó szenvedé- 
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meglátogatni

Óriási vdlasatók nleguabb 

felöltők 
rasiínok 
öltínyík 

gvermekruhók 
Slb.-hól. melyek mind a 

legolcsóbban vásárolhatók

Hagy választék 
eredeti untról, ttunrin szövőtökben és 

különlegességekben
Külön mértékűién! sznbósAg! 

Telofóu- J. 120—86
Mlndtenkl n^'yze meg 

kipatataimalt

ft napi politika szőnyegére. Nagyon

elé
8ok idő fog még ellelrl, amíg 
ezzel a levéllel a 'nyilvánosság 
lépek, De akkor aztán

nagy feltűnést fog kelteni.

— Ha már ennél a témánál 
gyünk — folytatta emelkedőit han
gon Ballagi —, meg kell említenem 

j valamit- Annyi mindent írnak ősz- 
szc rólam n lapok, hogy én elkese
redettségtől sokszor azt sem tudom 
mit csináljak? Hogy csak egy pél
dát említsek, a napokban az egyik 
lap azt irta ycl -m, hogy én József 

l jóbaráti viszonybanl1- , , ,/óáarccwc’ jobaráll 
vagyok.

j Az ősz professzor hangja meg 
I jobban megkeményedik ós élénken 
’ gesztikulálva, szinte kiabálvö 
mondja:

— .Vem hallatlan dolog ez? Hát, 
lehetek én József főherceggel jó
viszonyban! f

Az elfojtott keserűség kirobbanó 
hangján folytatja:

I — A Rákóczi-ünnepéiyen elmon
dott beszédem óta állandó támadá
sok középpontja vagyok. Csak ol
vassa el a kurzusajságokat, mit ír-

uácsra egy ideig szanatóriumba 
küldte a gondos ápolásra szoruló 
asszonyt; A szauatóriunű kezelés 
azonban nem járt eredménnyel. 
Jambrekovlcbué éppen oly betegen 
jött haza, mint ahogy eltávozott, to
vábbra is teljesen magábazárkózott 
életet élt Férjét rávette arra is, 
hegy hat szobás lakásuk eselédsze- 
niélyzetét elbocsássák és ettől kezd
ve az asszony Önmaga végozte cl az 
összes házimunkát. A miniszteri lu
náesor.né nem érintkezett férjén és 
fián kívül -enkirel, még fia francia 
nyelvű oktatójával, aki tanítás cél
jából járt a lakásba.

sem vált olt egyetlen szót sem, 
A.z idegbeteg uriosezony gyakran 

bezárkózott lakásának egyik 
szobájában a tükör elé ült és 
érákon keresztül vizsgálgatta, a 

tükörből arcvonásait.
Lakásából hónapok óta ki sem 

mozdult. Hosszas kérlelés után sem 
lőhetett rávenni arra, hogy hazulról 
akár sétára, akár társaságba, szín
házba, vagy ösm erőseinek látogatá
sára elmenjen.

Egyetlen esetben Letekkel ezelőtt 
vasárnap déleiül főn temp

lomba, ment el hazulról a nagy
beteg úrasszony,

mciycni horiu uuiuiuizu mu,uvuuo- •....... - ,, , - .
lyek tombolAsn, moly .az, elfogullak "f* I"1™'

mindent szénié- személyeskedve, ferde beáUitós?in
- - foglalkoznak a történelmi teóriam-

’ Fáradtan egy fotöjbo hanyatlik, 
legyint a kezével és szomorú han
gon mondja:

— Látja, így jár a tudomány, ha

lúsra, fontosnak és sürgősnek tart
ják azt, hogy ez a jegyzőkönyvi be-

’ pillantás
mihantarább megtörténhessék.

A közeli napok egyikén fogják 
megtartani

Zichy Wladimif grófnak a 
szembesítését Rába Dezsővel.

Ennek a szembesítésnek a franciák 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, 
úgyszintén nagy fontosságúnak 
!ártják azt^a kihallgatást, amelyet

Az utóbbi időben szinte járvány- 
szcrüen elszaporodott öngyilkossá
gok között különös figyelmet keltett. 
Jambrekovich Lászlónknak öngyil
kossága, aki szombaton réggel le
vetette magát az Ybl Miklós-léri 
húz második emeletéről és nyomban 
szörnyet halt

Az életunt uriasszonynak, akit ál
lítólag idegbetngsége kergetett a ha
lálba, férje min. tanácsos u külügy
minisztériumban. A családi tragédia 

i óta u legröttenelesebb bzeuvedésc- 
| ken ment keresztül, úgy hogy roko- 
, nálunk tanácsára nem is tertó»ko- 
I dlk abban a lakásban, amelyből ój- 
i nők időjén, lopva indult el feloacgo, 
piogy néhány lépéssel odébb a vilá-

szemében könnyen _ 
lyoskedétínek tüntet jfel.

- Anhylt azónbrin'mondhatok —— a 
folytatta Ballagi —, hogy

a lévé] igen sulyoft történelmi 
dokumentum, _

moly ép ezért egyél tálán nem való a napi politika piacára kerül...

coiiírt’Mingaet im éfHezíR vissza Mrisööi
Újabb utasításokat hoz mag£v&l

A frankügy nyomozásával párhü- ‘ tettel arra, hogy a francia megbí
zza mosni az érdeklődés homloktéré- zottftk már készüinek• a 
be került a szokol hamisító sí ügy 
nyomozása. A frankhamisítás ügyé
ben ft vasárnapi nap újabb fordula
tot uom hozott. A Budapesten ldőfiő 
francia megbízottak a nyomozás 
ügyével kapcsolatban •mint értesü
lünk. — Parisból újabb utasításokat 
várnak. Ezeket a rendelkezéseket 
Collard Hostinguct hozza magával 
Párisból, aki

: ma, hétfőn érkezik vissza a fő
városba.

| A francia megbizotjak Cóllard ...... ...........
IioHtingiiet-vel együtt a közeli nr. \még c héten foganatosítanak Hir 
pokbun kérni fogják a {parlamenti György nemzetgyűlési képviselővel, 
frankbizottság jegyzőkönyveibe va- Minthogy Hir György beteg, kihall- 
(ó bvlekinthetést, amire vonatkozó- gatásft eddig nem történhetett meg. 
lag már régebben ígéretet kaptak Egészségi állapota, azonban most 
megfelelő helyről s amit inár az cl- már olyan, hogy kihallgatására rö- 
múlt héten akarták átnézni. Tekin-1 videsen feltétlenül sor kerülhet-

Jambrekovich miniszteri tanácsos 
öngyilkos feleségét hosszabb idő óta 

haíáísejteímek gyötörték
Zárt ajtók mögött órákon át vizsgálta magát tűkor előtt

I gitó udvarra vesse le magát. Az 
galmuk teljesen megviseltek 
Jambrekovich-házaspár 
gyermekét is, aki huszonkétóves 
műegyetemi hallgató.

A Hétfői. Napló értesülése szerint 
Jainbrekoviqhnét, aki régebben 
egyike volt a társaságbeli szép asz- 
szonyokncik, állandóan elegánsan 
öltözködött, férjével ostelyekrc járt 
ós házában estélyeket adott,

az utóbbi időben halál sejt elmek 
gyötörték.

Jambrekovichné nem tudta elviselni 
az embereket. Felt tőlük. Kerülte & 
.úrnaftágof. Idegei, amelyekkel az
előtt sohsem volt baja, felmondták 

I a szolgálatot. Férje ezért orvosi ta-

iz- 
a 

egyetlen

aki
állandóan fekete gyászruhában 

járt-kelt
1 magúba zúrkóz/attan. a 

nagy lakásban, ahonnan szombaton 
éjszaka a sötétség leple alatt indult 
el utolsó végzetes útjára...

♦Tainbrekovlehnó temetése ügyé
ben eddig intézkedés még nem tör
tént. Minden valószínűség szerint a 
boncolás megejtése után kedden, 
vagy szerdán temetik cl a tragikus 
véget ért uriasszonyt.

Lpgsgebb LegjobbLpgsgebb Legjobb Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP™ 

Kárpitosára, vas-,v 
és rézbutorgyára

Sxdn/eg, pokrAc, Uggdny, Agv- 4s 
Mtialteritók, gyermekfcodsik, nyngwétaek, 
ieünyszobsr, olSfzobs- és koctibutorok, ernyők 
és.sitrak mlntfan kivitelben kaplt -tMt

UICHMERJANOS
BUDAPEST, Vil., ERZSEBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4C0CK ellenében postán köldök

KACAGTAT 
ELRAGAD

GOHDOKBÚb 
K RAGAD

PÁRIZSI
KIRAKAT
Ae
mulassza el

a Mejnl-cég pavillonját 
az Arumintavásárpn 
megtekinteni. Kávé- és 
csokoládé-izelitőpróba

Wieini Gyula
-
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A templomba 
ment meghalni 

. A Calvin-téri templomban 
nyomora miatt megmérgezte 
magát egy hivatalnokleány 
Vasárnap délelőtt a Kálvin téri refor

mátus templomban a reggeli istentisz
teletet hirtelen éles sikoltozás zavarta 
weg. 'A következő pillanatban egy 
'fiatal leány eszméletlenül a padok 
közé zuhant, A váratlan incidens a 
templomban nagy tumultust okozott. 
Mindenki az eszméletlenül fekvő leány 
segítségére sietett, akit a templom be
járata elé vittek és éleszteni próbálták, 
'f/e minden eredmény nélkül. A aürgő- 
gen előhívott mentők a leányt azután 
a, Rókus-kórházba szállították. Útköz
ben átkutatták a leány rldiküljét, 
amelyben egy ver ónál-tubust, találtak 
és ennek alpján megállapították, hogy 
fi leány veronállal mérgezte meg ma
gát.

A kórházban azonnal gyomormosást 
alkalmaztak az öngyilkos nőnél, akit 
felkerült eszméletre téríteni. A leány 
elmondotta, hogy Dörgey Erzsébetnek 
hívják, 22 éves, tisztviselőnő és élénk 
Színekkel ecsetelte tragédiáját, mely 
az öngyilkosság útjára kergette.

— Néhány hónappal ezelőtt — mon
dotta Dörgey Erzsébet — a cég, almi 
alkalmazásban voltam, Inzolvcns lett 
és én egy fillér nélkül

az utcára kerültem.
Azóta valóságos hajszád folytattam, 
hogy valamilyen állást szerezzek, «le 
hiába! Egy hely akadt volna, de ott 
csak

Autóshajsza után fogták el a Város
ligetben Holndonner pékmestert, aki 
motorkerékpárjával halálra gázolt egy 

hetvenéves öregasszonyt
%

Vasárnap délelőtt izgalmas kö
rülmények között halálosvégü sze
rencsétlenség történt a Városliget
ben.

Az Erzséb'ef királyné úton teljes 
sebességgel robogott végig motor
kerékpárján Holndonner József 28 
éves pékmester, az isnwrtnevii dö
fi ányuccai péküzem tulajdonosának 
fia. A Hermina út sarkán eddig 
még pontosan meg nem állapított 
módon eléjekerült Fuchs Ignácné 
hetvenéves háztartásbeli nőg akit 
motorkerékpárjával elütött:

A szerncsétlen matróna össze
tört tagokkal, vértől borítva 
terült el a földön, Holndonner 
pedig a szerencsétlenség után 
megállás nélkül továbbrobogott 

a Stefánia út irányában.
A gázolás szemtanúi közül nélíá- 

nyan a. szerencsétlenül járt öreg
asszony segítségére siettek, többen 
pedig kiáltozni kezdtek Holndonner 
után, aki azonban mitsem törődve a 
kiáltozásokkal, tovább hajtott.

Ebben a pillanatban- a helyszínre 
érkezett a közelben szolgálatot tel
jesítő rendőrőrszem, aki hiegállitott 
egy arrahaladó gépkocsit, fellépett 
a kocsi hágcsójára és üldözőbe vette

a menekülő motorkerékpárost.
Percekig tartó izgalmas hajsza 
következett, mig végül a Stefá
nia kioszk előtt sikerült az autó
nak a motorkerékpár elé kerülni 
és keresztbeállva előtte, meg
akadályozni a további menekü

lésben.
A rendőr először is igazoltatta 

Holndonner Józsefet, azután vissza
kísérte a szerncsétlenség helyére, 
ahová már megérkeztek a mentők 
és ápolás alá vették Fuchs Ignác- 
nét. A szerncsétlenül járt matrónát 
bekötözés után kocsiba emelték és 
elindultak vele a Rókus kórház 
felé,

útközben azonban Fuchs Ignác- 
né kiszenvedett.

Holndonner Józsefet a. rendőr elő
állította a főkapitányságra, ahol 
nyomban megkezdték kihallgatá
sát. A kihallgatás után

Holndonnert gondatlanságból 
okozott emberölés címén őri

zetbe vették.
További sorsáról a szemtanuk ki
hallgatása és a jegyzőkönyvek be
fejezése után döntenek.

ötszázezer koronát akartak, fizetni.
Ezt mégsem fogadhattam el.

Nehéz napok követkoztok. Lassanként 
niadogattam a dolgaimat, aztán a ru
hákra került a sor, végül elfogyott 
minden.

Második napja kóboroltam étlen- 
szojnjaii.

Ekkor elhatároztam, hogy megölöm 
magam. Eladtam egy ruhadarabomat, 
azon Veronáit vottem. Elmentem a 
Kálvin téri templomba, ott bevettem a 
mérget és

buzgón imádkoztam, addig, ni lg 
eszméletlenül elterültem.

A szerencsétlen leány zokogva .foly
tatta :
f — Megmentettek, de mit ér ez? Hol
nap kezdhetem elölről a hajszát, mely
nek vége megint csak a méreg...

A Suhajda~telep kanálisa meg
fertőzte a külső Lipótvárost 

Lázong a veszélyeztetett városrész lakossága

FF.RFI-
éshSí

GLASSÉ 
Ét SVÉD

BÖRKEZTVŰ

A hírhedtté vált Pannoni a-utcai 
JSjihajda-telep borzalmas ügye ma 
nagyarányú botrányban robbant ki. 
Tudvalevő, hogy a telepen, amely 
akkora sincs, mini az Oktogon-tér, 
ezer ember lakik összezsúfolva ret
tenetes viszonyok között. A főváros 
legutóbb arra kötelezte a telep tu
lajdonosát, hogy csatornát építes- 
sen. Az utasításnak a. tulajdonos 
úgy tett eleget, hogy a csatornát 
alig néhány ujjnyi mélységben épí
tette meg, azt be somi födte, A sza
bály fala rníl és hevenyészve épített 
csatornában napok alatt a szenyviz 
és egyéb kloáka-tartalom megállt és 
a melegebb napok beálltával, az 
egész külső Lipótvárost elborította 
borzalmas bűz-felhőjével. Nemcsak 
a, Pannőnia-utca, hanem a Korú Il
ii tea, Csanády-.uica, Csáky-utca, és 
Visegrádi-utca közeli bérházainak 
lakásaiban is úgyszólván lehetetlen 
a bűztől a tartózkodás.

A telep csatornája miatt eldu- 
g.uif az úttest főcsatornája is,

amelynek tartalma emiatt vissza
felé folyik ós ilyen módon megfer
tőződött az egész környék.

Ma, ugylátszik, a szennycsatffrna 
összeköttetésbe került a vízvezeték 
alsó csöveivel. A veszélyeztetett 
környék lakói megdöbbenve tapasz
talták, hogy büzhödl, piszokkal teli
lett, ihatatlan, mocskos víz ömlik a 
lakások vízvezetékeiből, A Suhajda- 
telep kanálisa tehát az egész város
részt kereszt ül-kasul megfertőzte, 
.úgy hogy tífusz,jár vány és egyéb 
tömeg-betegségek ■ veszélye fenyegeti 
az ott lakókat.

A veszélyeztetelt váfös'éész lakos
sága. valósággal lázong. Már a va
sárnap során megmozdult a kör
nyékbeli polgárság. Erőteljes akció 
indult meg, amelynek célja, bogy a 
tiszti főorvosi hivatal azonnali köz
belépését kérjék, és hogy még ezen 
a héten száztagú küldöttséget vezes
senek a polgár.mester, elé a Snhajda- 
telop botránya miatt.

Kubinyi tanácsos jelentése ügyében 
eddig még nem történt végleges dön
tés, egész bizonyos azonban, hogy

a jelentés alapján a rendőrség re
vízió alá veszi a „Szedjetek szét 

csillagok** előadási Jogát. J*
Ezzel azonban még nem fejeződött 

be a Belvárosi Színház ügye. Ugyan
csak bonyodalmak keletkeztek egy, más- 
irányu rendőri üggyel kapcsolatban is.

A’ „Szedjetek szét csillagok** szóm 
bat esti premierjén, mialatt a közönség 
a telt nézőtéren várta, hogy a füg
göny szétinenjeii — az igazgatósági 
irodában izgalmas jelenet játszódott le. 
Ah előadáson megjelent ügyeletes 
rendőrtisztviselő, Vasskó Gyula taná
csos ugyanis az előadás megkezdése 
előtt közölte r sziuház titkárává!, 
hogy a színház nagyobb összegű en- 
gedélydijjal hátralékban van és ezért

kénytelen n szabályok értelmében 
az előadás megkezdését megakadó- . 
lyoznl, míg a hátralékos engedély

dijat nem egyenlítik ki.
Á rendőrtanácsos kijelentése érthető 

izgalmat váltott ki a színház vehetőjé
nél. Izgatott tanácskozás kezdődött. V 
színház vezetősége a rendőrség jóiuilil
latára apellálva, kérte, hogy ne aka
dályozzák meg az előadást, amit telt 
ház várt és amelynek elmaradása

végzetes következményekkel járna 
a konzorciumon színházra, 

ígéretet tettek arra is, hogy a hátralé
kos engedélydijat vasárnap lefizetik.. 
Hosszas tárgyalás után végül is fél
órái késéssel megkezdődött az előadás. 
Az ügyeletes rendőrtisztviselő jelentést 
telt az esetről a főkapitányság köz 
ponti ügyeletén. Vasskó tanácsos je
lentését egyesítették Kubinyi tanácsos
nak a Szedjetek szét csillagokat bíráló 
jelentésével és

a két jelentést Intézkedés céljából 
vasárnap reggel áttették a főkapi

tányság illetékes osztályára.
A rendőrség döntése, értesülésünk sze
rint, összhangban lesz a közönség nagy 
részének a szerencsétlenül megválasz
tott darabról alkotott véleményével.

Sági Pál

Fehér és 
sárga mosó 
börkeztyű M

. A „Szedjetek szét csillagok" 
előadását betiltja a rendőrség

Zavarok a bemutató körül

További tájékoztató a keztyüárainkról:
Férfi- és női eeelinder mosó. .
NŐI nappa, 2 gyöngyházgombbal 
Férfi nappa, gombos..............

58.000
70.000
88.000

Minden mlnörtaO kealyübél a iMnaarobb rí- 
lasztik. Kcztyűink minőségéért gtranclát válla
lunk. Meg nem feleld árut becserélünk vagy a 
pénzt visszaadjuk. Utánvételéé csomagot küldünk.

ÁVferáruosztályunk vidékre mintát kü d

Alig csendesedett le a „Helyen" ügye 
körül támadt hivar, máris újabb bo
nyodalmak keletkeztek — megint csak 
a Belvárosi Színház egyik darabja kö
rül. A Belvárosi .Színház pénteken 
tartotta meg a „Szedjetek szét csilla- 
gok" című öt képből álló meBajáték 
főpróbáját, molyét a közönség meg
oszlott véleménnyel fogadott.

A darab azonban nemcsak a közön
ség körében adott alkalmat a vitára, 
hanem ebbe irodalmi vitába beleavat
kozott. a rendőrség is. Sem a közönség, 
sem a színház nem tud arról, hogy a 
főpróba után a rendőrség ügyeletes

tisztviselője, Kubinyi Géz& rendőrta- 
nácsos írásbeli jelentést tett a főkapi
tányságon a darab ügyében.

Kubinyi tanácsos előadta Jelenté
sében, hogy a Szedjetek szét csil
lagok előadásának egyes részletei 
az erkölcsi felfogásba ütköznek és 
sértik a jó ízlést, úgyhogy meg- 
gondolás tárgyává kei! tenni, hogy 
a darab előadását engedélyezzék-e.
A jelentés különösen azt) a jelenetet 

kifogásolja, amely a Horányt-csárda 
körül játszódik le és amelyben a 
fiatal szerelmes pár csendes búvó
helyet keres.

Hatvanezren fehinfetfék 
meg vasárnap az Árú- 

mintavásárf
A. Budapesti Nomzltküzi Áru minta

vásár forgalma a jelek szerint az. idén 
a szokottnál is nagyobbnak ígérkezik. 
Szombaton, a vásár megnyitása eL<» 
napján máris 1200 külföldi és 800 vidéki 
vásúrigazolvánnyul ellátott, kereskedő 
fordult meg a vásáron. Vasárnap pedig 
a sok-sokezer érdeklődőn kívül .lOtttt kül
földi és 2500 vidéki vásárló kereste fel a 
vásárt. A délutáni órákban oly nagy
méretű volt a látogatottság, hogy a ki
állítás rendezősége rendőri, segítséget 
vett igénybe a rend fentartása céljából.

A kiállítóé vasárnapi látogatói között 
megjelent az egyiptomi. fökonzul is kísé
retével és tárgyalásokat folytatott elő 
kelő kereskedő és iparoscégekkel az 
Egyiptom és Magyarország közt fel
veendő ólénkebb kereskedelmi kapcsola
tok ügyében. A tárgyalások eredménye
ként a magyar mezőgazdasági gépgyá
rak produktumaikból rövidesen nagyobb 
készletet küldenek Egyiptomba.

A Nemzetközi Árumintavásúron meg
fordult nagyszámú román, jugoszláv, 
csehszlovák, török, bolgár, német, osz
trák, olasz és svájci kereskedők s a va
sár kiállítói között a vasárnapi napon 
sccpszówni üzletkötés történt.

Ha figyelembe vesszük ezt a körül
ményt és azt, hogy a hideg időjárás el
lenére is, vasárnap .mintegy hatvané, r 
látogató jelent meg a vásáron, megálla

pítható, hogy az idei Nemzetközi Áru
minta vásár az eddigieknél is jobban si 
került. Ez annál inkább is örvendetes, 
mert n legutóbbi időben a külföldi, je
len tókenyobbnek Ígérkező mintavásárok 
közül nem egy kudarccal végződött.
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Okolicsányi Lászlót azzal vádolták, 
hogy elsikkasztotta a MEFHOSZ pénzét 

Esküit Lajns beszélte rí OkollEiínylt, hogy tegyen vallomíit 
a frankOgyrtl

A frflukhayjibiláwi ügy pótnyö- 
kuozásu sorún általános feltűnést 
keltett, h»»g.v Okolicsányi Lászlót, a 
\Leircr. Amália gyük oksági bünper, 
egyik szereplőjét kihallgatták a 
frank ügyre vonatkozóan. Vallorrrá- 
bú.-a .úgy került sor, hegy Okoli- 
csányl beadványt intézett az ügyész
séghez. melyben a szokoltigy és a 
ifrankhamisitús között állítólag fon
allá bizonyos összefüggésre hívta 
fel a hatóság figyelmét. Okolicsányi 
azután kihallgatása során vissza
vonta a beadványban foglalt állítá
sait. Mivel azonban ci beadványban 
magasrangu személyekről lett em- 
lítést és a vallomás természeténél 
fogva sem leheteti egy jegyző
könyvvel lezárni az ügyei, a bün
tető hatóságoknak még több kihall
gatást kellett eszközölniük és ezek a 
k ilia liga tások még most is folya
matban vannak.

Okolicsányi beadványával kap
csolatban többek között ki fogják 
hallgatni vitéz Oláh Bélái, n 
MEFHOSZ elnökét is.

Okolicsányi l a beadvány benyúj
tására Esküit Lajos bírta rá. Oka- 
licsá.nyi Lászlónak ugyanis a Mar
ké uccai fogházban közös cellája 
volt. Eskütt Lajossal. Eskütt Lajos 
akinek izgága viselkedése már több 
ízben kellett kínos feltűnést, rábe
szélte Okolicsányi Lászlót, hogy je
lentkezzen vallomástételre a frank- 
ügybeií, mert szerinte ezzel arra 
számíthat, hogy bizonyos ked
vezményeket viv majd ki magának 
és saját ügyét is kedvezőbb színben 
tüntetheti fel. főként akkor, ha

minél több magasrangu egyénre 
hivatkozik.

^Okolicsányi László hajlott is a rá
beszélésre és védője, AUorjay Sán
dor <lr. tudta és beleegyezése nélkül 
uz ügyészséghez juttatta beadvá
nyát. Közben aziitlún Okolicsányit 
ki vitték a gyiijtőfogházba, és itt 
érte Őt az ügyészség idézése, mely
nek alapján azután kihallgatták és 
védője is csak ekkor szerzett tudo
mást a beadványról. Okolicsányi 
beadványában nemcsak u frank csa
lánról tesz említést, hanem a Mef- 
hosz-szal szemben fenuálló ügyével 
Ss foglalkozik, Okolicsányi László 
ellen ugyanis. akit a Leire r. Amália 
fáié, gyilkossá ff ügyében most. már 
nem felbujtóknál, hanem csak orgaz
dasággal vádol az ügyészség, még 
így vádpont áll fent.

Okoliesányif hivatalból azzal 
vádolják, hogy a Mefilosztól na
gyobb összegű pénzt elsikkasz

tott.
melyei irredenta célra ’ .i,úttattak 
hozzá. Okolicsányi a vád szerint az 
emlékezetes „zabari“ különítmény 
idején Pödör Gyulával együtt kü
lönböző irredeuta mozgnhnakban- 
vett részt. Pödör Gyula részére Oko
licsányi többizbeu kisebb-nagyobb 
Összegeket utalt ki költség fejében, 
'és különböző megbízásokat adott 
neki, melyeket Pödör Csehszlovákia 
területén végzett el. visszatérése 
Jután pedig beszámolt a végzett 
(munkáról. Okolicsányi ebben az idő
ben éppen úgy, mint később, szoros 
összeköttetésben állt a Mefhosz-szal 
iés

a Mefhosz több alkalommal 
pénzt utalt ki számára
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különböző irredenta célok végrehaj
tására. Okolicsányi ellen most az a 
vád, hogy a Mefhosztól kapott pénzt 
nem fordította az eredeti rendelt - 
tés céljára, hanem azt jogtalanul el
tulajdonította. Okolicsányi beadvá
nyában ezzel szemben azt állítja, 
hogy a Mefhosz által hozzájuttatott 
pénzből azokat az összegekéi, melye
ket irredenta célokra bíztak rá, va
lóban erre a célra fordította, előfor
dult azonban az is, hogy nem meg
bízás alapján, hanem kölcsönként 
kapott pénzt a Mefhosztól.

Az egyesület pénzét semmi
esetre sem sikkasztotta el, ha
nem utolsó fillérig elszámolt 

vele.
Amennyiben a Meflíosz vezetői val

lomásuk során mogerősitikO^oftesá- 
nyl állításait, valószínűleg a sik-

Az OMKE közgyűlése 
az anyagbeszerzési központ és az üzlet

helyiségek felszabadítása ellen
Sándor Pál a rendkívüli adósérelmekröl és az adó. 

alanyok tönkretételéről beszélt
takarékosságin, és kitartó muknára szó-Az OMKE vasárnap délelőtt 10 órakor 

tartotta mog rendes közgyűlését a Nem
zetköz! Viisúr vezetőségének meghívá
sára a Műcsarnok kupolatermében. Az 
OMKE közgyűlésén, amelyen Sándor* 
Pál elnökölt, megjelent Morcait Jenő h. 
államtitkár a kereskedelemügyi kor- 
tnány megbízásából, Görgey István neni- 
zetgyűlési képviselő, továbbá aa OMKE 
vezetőségének tagjai közül HHnrícfe 
Dezső, Székács Imre, ■ Vértes Emil, Ma
gyet Bertalan, Rontsak .Géza (Debrecen), 
Fiirsl Gyula (Pécs), ínaróthi Filrst 
László, Hetcés Mór és az OMKE vidéki 
kerületeinek kiküldöttel, valamint a fő
városi és vidéki kereskedő-társadalom 
reprezentánsa.

SÁNDOR PÁL
elnöki megnyitójában a kereskedelem 
aktuális kérdéseiről beszéli. Szomorúan 
állapította nmg a kereskedelem, Imron- 
gyolódását, amelyet, a gazdasági krízi
sen kívül más hatóokok is. előidéztek. A 
kereskedelem adósórelmeiröl beszélve, 
elsősorban azt említi fel, hogy a pénz
ügyminiszter éppen tegúapi beszédében 
jeloutetto ki, hogy a mai forgalmi adó
rendszert továbbra i» fenn kell tartani. 
Dacára annak, hogy a forgalmi adó
rendszer gyökeres revízió fára a kereske
delem többször Ígéretet kapóit. Búd 
pénzügyminiszter ígéretet tett arra is, 
hogy bizonyos cikkekre vonatkozólag a 
fázísrondszert próbaképpen bevezeti. Az 
ígéret óta már 11 kőnap mull cl és

nem történt semmi.
Itt van tt trandiőkcreskcdelcm kérdése, 
amely megoldásra vár; még mindig nem 
kötötték meg a szomszéd államokkal a 
kereskedelmi szerződéseket.

*- ítt nem folyik máé. mint
az adóalanyok teljes tönkretétele.

szemben azzal, bőgj- az állami jövede
lem CT%-át a tisztviselői kar fizetésére 
fordítják. Kérdezi, hogy

minek nekünk a mostanihoz hasonló 
nagy képviselőház, minek nekünk 
annyi mlnlsztérfam és annyi ál

lamtitkár,
akkor, amikor a leépítést hangoztatják 
az egész vonalOD. Itt vau a hitetkrízis 
kérdése. A kereskedelem nem tudja meg
fizetni az általában kövotelt 15%-os ka
mattételt. Amikor tehát a legnagyobb

k&szfás vádját el fogják ejteni [ 
vele szemben és kizárólag orgazda
ság várija terheli majd őt. A Mef
hosz vehetőinek kihallgatását tehát 
tulajdonkénen Okolicsányi sikkasz
tási ügye tette szükségessé és nem a 
frankhamisítás. Ezek a pénzek kü
lönbé)1 sem voltak összefüggésben 
a Pödörnek juttatott összegekkel. 
Ezen körülmény tisztázása, végett 
kérte Okolicsányi a Mefhosz veze
tőinek kihallgatását, tis igaz ugyan, 
hogy Okoltcsányinak ebben a pilla
natban igen kellemetlen a helyzete, 
in,ert

Bulla József és Saguly Ferenc, 
akik nincsenek megelégedve az
zal, hogy őket súlyos vád ter

heli,
míg ezzel szemben OkoUcsányit 
csak orgazdasággal vádolják — az
zal fenyegetőznek, hogy a Leirer- 
ügy főtárgyalóm során olyan dol
gokkal hozakodnak majd elő, ame
lyek alapján

Okolicsányi kéuytelen lesz 
azokról az áriátokról is vallo
mást tenni, melyekről eddig 

hallgatott

lítja fel a kereskedelem összességét, 
ugyanakkor elvárhatják a termelőágak, 
hogy a kormány az állami, adminisztrá
ció terén is az eddigitől eltérően a leg
nagyobb takarékosságot vigye keresztül.

Morvay Jenő államtitkár a kereske
delmi miniszter nevében kijelenti, hogy 
a kereskedelem kívánságai mint eddig, 
úgy a jövőbeu is a kereskedelemügyi 
kotmáuy részéről a legnagyobb megér
tésre fognak találni.

Bclatiny Arthur, a Budapesti Keres
kedelmi és Iparkamara elnöke a Nem
zetközi Vásár vezetősége nevében üdvö
zölte az OMKE közgyűlését.

Az elnöki előterjesztést Szenéről Mór 
(Győr), Rappoch Vilmos (Pápa) és 
Krammer Mar.ó (Mohács) felszólalásai 
után elfogadták.

Balkányi Kálmán dr., az OMKE igaz
gatója ismertette ezután az állami 
anyagbeszerzési központ ügyében az 
OMKE álláspontját és

az anyagbeszerzési központ felállí
tása ellen.

határozati javaslatot nyújtott, be, amit a 
közgyűlés egyhangúlag fogadott, el La
tinak Jenő és Rotter Zsigmoud hozzá
szól áéá után.

Horváth István, az OMKE főtitkára 
a műhelyek és bolthelyiségek fel

szabadításának
a kérdésével foglalkozott ás rámutatott 
arra, hogy az augusztus 1-re tervezett 
fokozatos béremelés éppen a szozón 
mórt idején érné a kereskedelmet. Vér
tes Miksa hozzászólása utál* Bodroghy 
József dr. titkár az aktuális adókérdé
sekről számolt be, amelyekhez Gonda 
Hugó. Holzer Sándor, Polatsek Jenő 
(Eger) és Schreiber Pál (Moson) szóltak 
hozzá.

Varannai Aurél titkár a betegsegé- 
lyeiési törvény reformjáról és a mun- 
kásbiztositó autonómiájának visszaállí
tásáról beszélt éa ebben a tárgyban ha
tározati javaslatot nyújtott be. Ezután 
a zárszámadást és a költségvetést, majd 
a különféle Indítványokat tárgyalták le, 
amelyek között szerepelt NguAadt Mik
lós és Neustadi Emil együttes indít
ványa a kereskedői segélyegylet létesí
téséről.

A közgyűlés Sándor Pál zárószavaival 
ért véget.

Elég voltDSzenvBíM!

Szent Rókus lábsó
új lábat csinál

Ezen készítmény. mely külföldön 
régeit és kitünően bevált, egy cse
kély mennyiségei meleg lábvízben 
feloldunk és áztatjuk a fájós lá
bat 1(1—15 percig. Ezen Idő múlva a 
láb dugadtsága, húzódása, a kínzó, 
égető érzések egy csapásra meg
szűnnek és többé, újra el nem kez
dődnek.

Hosszabb ^íztatás luegpuhítja a 
tyúkszemet W bőrkomónyedésoket, 
annyira, hogy azok könnyűszerrel, 
kés vagy borotva nélkül eltávolít
hatok.

A Szent*Rókus lábsó a lábat tö
kéletesen újjáalakítja; a szűk cipő 
olyan kényelmes lesz, mintha évekig 
hordta volna. Járkálhat, amennyit 
akar, vagy állhat egyhelyben 
órákig, a fáradtság vagy fájdalom 
légrtsekélyebb érzése nélkül.

Egy nagy csomag Szent Rókus 
lábsó ára 16 ezer korona.

Kapható minden gyógyszertárban. 
Ha nem kapná, forduljon a ma- 
gya rorszá gi képviselethez:
Szent Rókus gyógyszertár

Budapest, VII, Rákóczi út 70. szám.
Figyelmeztetés! Óvakodjunk si

lány utánzatoktól, melyeknek sem
miféle hatásuk, nin.es. sőt ártalmára 
lehetnek a lábnak.

Eeredeti zöld csomagolásban 
Szent Rókus védjeggyel.

gyönyörű színekben, 
az elképzelhető legolcsóbb árakon, 

kaphatók

ZAIogcéduláket kiváltok, éksso* 
reket mindenkinél drágábban 

vasiok SZÉKELY EMIL. VII., Király 
ucca 51. Teréztemplomuial szemben
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HÍREK
— Kereskedők harca a nyugati pálya* 

udvarért. Amióta h nyugati pályaud
varról a forgalom jelentékeny részét 
áthelyezték a keleti pályaudvarra, a 
nyugati pályudvar környéki kereske
dők a csökkent üzleti forgalom miatt 
többizben kérelmezték, hogy a régi 
pályaudvari rendet állítsák érvénybe. 
Ez mindmáig néni történt meg. Ezért 
a nyugati pályaudvar környékén lévő 
ötödik és hatodik kerületi kereskedők 
mintegy nyolcszázun, vasárnap délelőtt 
az Ufa Filmszínház helyiségében gyű
lést tartottak, amelyen kifejtették, hogy 
milyen helyzetet, teremtett a nyugati 
pályaudvar környékén a pályaudvari 
forgalom indokolatlan elvonása. A gyű
lés a határozati javaslat értelmében 
memorandummal fordul sérelmeinek or- 
’roslxt'a végett a kereskedelemügyi mi
niszterhez.

— Eltemették dr. Molnár Jenőt. 
fA rákoskeresztúri izraelita temető
ben vasárnap helyezték örök *jyu- 
jraJ.omra Molnár Jenő dr. volt, or
szággyűlési képviselőt. A temetésen 
többszázfőnyi előkelő gyászoló, kö
zönség vett részt. A sírnál Sümegi 
Vilmos volt országgyűlési képviselő 
mondott búcsúbeszédet, a független
ségi párt nevében, melynek Molnár 
egyik vezetőemebere volt.

— Nemzetközi bőripari kongresszus. 
Vasárnap délelőtt folyt le a régi képvi
selőház üléstermében a második nem
zetközi bőripari kongresszus. A kon
gresszuson megjelentek többek között 
dr. Tordt'.v Imre kereskedelemügyi ál
lamtitkár. dr. Ernő földmiyclés-
íigyi államtitkár, dr. lilédéi Nándor 
külügyminiszteri titkár, Lobma yer 
Jenő fővárosi tanácsnok, Drózdy Győző 
nemzetgyűlési képviselő, Bitlner Já
nos kamarai elnök, valamint a külföldi 
■és hazai kereskedelmi testületek kép
viselői. A kongresszust fíirsch Jakab 
elnök nyitotta meg. Utána dr. Torday 
Imre államtitkár a * kereskedelmi mi
niszter üdvözletét tolmácsolta. Azután 
Lobmayer Jenő tanácsnok és BHtner 
János kamarai elnök, majd az egyes 
kereskedelmi testületek képviselőt t Hin
tát fák a kongresszus jelentőségét. Hö- 
gpilüs Nándor, Pásztor Béla, peutsch 
Rezső, Lánezi Jenő, dr. Blumenfeld Al
fréd. Szántó Ödön és Miiller Miksa a 
bőripar különböző problémáiról tartot
tak érdekes előadást. A kongresszus 
elhatározta, hogy a jövő évben Prágá
ban fog ülésezni.

— Budapesten eltűnt a térségi 
jegyző. A főkapitányság eltűnési 
osztályán ma bejelentették, hogy 
Kacián Endre Verscg község jegy
zője titokzatos körülmények között 
eltűnt Budapesten. Kacián néhány 
nappal ezelőtt érkezett Budapesre, 
egy itt lakó nővére meglátogatásá
ra. Hétfőn, március tizenkettedikén 
járt utoljára nővérénél. Azóta*azon
ban nem jelentkezett, A bejelentés 
alapján széleskörű nyomozást indí
tottak annak megállapítására, hogy 
szerencsétlenség érte-e Kacián End
rét, vagy pedig bűntény áldozata 
lett. A nyomozás megindításával 
egyidőben távirati megkeresést kül
döttek Versegre, hogy időközben 
nem tért-e haza Kacián Endre.

— Cipészipari kongresszus. A fővárosi 
és vidéki cipészipari egyesületek va
sárnap délelőtt az ipartestület Wesse
lényi uccfli székhazában országos kon
gresszust tartottak. Kreko Dávid elnöki 
megnyitója után Perényi Mór, dv. Láng 
Jenő, Keszthelyi Ferenc, Kohn U«- 
inarn, illés Hermaun, Add ni György 
ve Dalát Imre ismertették a cipészipa- 
rösok sérelmeit.

— A Meinl-pavillon ar Arumintavásáron. 
Meglöktük. hogy a Moinl-céget mindig nivó- 
jálioz mélten lá.<suk az Áiumintayásáron kép- 
vi«olve. A Meinl-oég idei paviUonja a klálluá- 
Bon valóságon remekmű és már messziről hir
deti a rég előkelő és azolid voltát. A nagy- 
Mzönség igaz őrömére vált ’
ljaíArozAsa hogy az idén kltllno pöricöltkArc-. 
kakaó- éö csokoládéjából próbaföxétrt rendez a 
kiállításon. A kormányzó öföméltósAga különös 
kitüntetésben részesítem, a Meinl-céget. ainen.v- 
öviben annak Ügyvezető IgaagatóJAmAI. Flederer 
Vilmosnál, behatóan érdekldött a cég tevé
kenysége és fejldésc iránt.

— Zsobtolvajlás a villamoaon. Blalin Já
nosáé giklüllől lakosnak Budapesten, a Rákóczi 
utón haladó egyik villamoson ismeretlen tet
terők kiloptak a rctlkUlJébÖl 11 millió koronát. 
A rendőrt nyomozás folyik.

— Minden vAsérlálogató egy pár Del-Ka 
cipő ós 2 pár Del-Ka harisnya egyidejű hová- 
rrtrlisájiA! egy elegáns divatbörböl készült tár
cát kap ajándékul: Del-Ka, VIT.. Eraaébet kör
út 22. és Hungária, VII., Rákóczi ut 8.

— Blliinlek. Nagy Gyula H éves cipész- 
taiwbo Putrocsay uuca l». szám alatti bkáló
ról. — Rónai Rándot M éves szálloda! portás 
Bewródl uoca 18. eMm alatti Hkteúról,

Koronatanú vagyok, hogy a fronton 
rászorították 1 a katonákat a hadi- 

köícsönjegyzésre
Srfágyi Lajos beszéde a hadiköícsöntuíajdonosok üléséna *"A haiw.ölcsöutulajdonosok vásárnál) 

délelőtt 10 órakor erősen látogatott nagy
gyűlést tartottak az Erzsébetvárosi Kör 
dísztermében. Steril Sándor elnöki meg
nyitója után dr. Nagy Béla terjesztette 
elő a határozati javaslatot, amelynek ér
telmében- fölhívják a pénzügyminisztert, 
hogy a kötvé.nyszclvények aranyerték- 
ben való beváltása, valamint a járadók- 
visszatérités mérvének ’ és 'módjának 
megbeszélése céljából sürgősen ankétot 
hívjon össze. Dr. Zenncr Zoltán, Thalián 
Zsigmoml altábornagy és Hozsnyai Ká
roly miniszteri tanácsos felszólalási 
után Szilágyi Lajos nemzetgyűlési kép
viselő állott fel szólásra, aki kijelentette, 
hogy a hadikölcsönkötvéuyok ügyében 
minden politikai pártállásra, de feleke
zeti. társadalmi, stb. különbségre való 
tekintet nélkül minden érdekeltnek össze 
kell fogni.

— A hadikölcsönkötvcny jegyzők — 
mondotta Szilágyi — elsősorban a háború 
áldozatai, akikkel szemben az államot a 
becsület kötelezi. Az állam azzal dicsek
szik. hogy háztartását rendbehozta. De 
ezt úgy hajtotta végre, hogy, a magáno
sokat, magánháztartásokat és elsősorban 
a hadikölesönkötvény tulajdonosokat lel
tek tönkre. Éppen ezért sürgős most már 
az orvoslás. ■ 

— Játék közben a Dunába esett. 
Az Erzsébet híd közelében a Duna- 
pavton játszadozott Danzinger Ilona 
.13 éves kisleány. A parton futko
sott, mikor hirtelen megcsúszott és 
és a Dunába zuhant. Játszópajtásai 
kiáltozására csónakosok siettek a 
kisleány segítségére, akit nagy ne
hezen sikerült kimenteni. Kivonul
tak a mentők is, akik a gyereket a 
Bókus-kórházba vitték.

— Kigyulladt a Délívasut Igazgató
sági épülete. Vasárnap délelőtt a Déli
vasút igazgatóságának Mészáros ucca 
19. zsám alatti helyiségében tűz ütött 
ki. A tűz helyszínére kivonult a ke
rületi tiizőrség, amelynek sikerüli a 
tüzet lokalizálni. A rendőrség vizsgá
latot indított, hogy a tüzet mi okozta. 
A kár jelentéktelen.
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— És miért min fizet az állam? Mikor 
megkérdeztem a pénzügyminisztert, kér
déssel forduljam a miniszterelnökhöz és 
mindenkihez, aki. űrre illetékes, minde
nütt azzal bújtak ki a kötelességtcljcsí- 
tés alól, hogy

Gén/ nem engedi meg a háborús tar
tozások megfizetéséi.

Ennek azonban mi nem ülünk fel. Nem 
pedig azért, mert egyáltalán nem hallot
tuk, hogy ezirányban Bethlen kérdést 
intézett volna bárkihez Is.

—- Nem lehet a háború költségeit kizá
rólag a hadi kölcsön jegyzők re áthárítani. 
Tudom, hogy sokan önként jegyezték n 
kötvényeket,, de tudom azt is, hogy 
igen sokakat kényszerítettek annak 
jegyzésére.

Bn magam, mini koronatanú igazol
hatom. hogy zászlóaljam tisztikarát 
és legénységéi felsőbb parancsra, rá
szorították a fronton a jegyzésre és 
ennek ellcnébiw részesítették a jegy
zőket különféle kedvezőién yekben.

Scitovszky elnököt és Alinásy ügyve
zető elnököt, Tisza István híveit hívó n 
fel innen, hogy teljosítpék nagy vezérük
nek ígéretét, aki ti hadikölcsönök vissza
váltását az állam' becsületbeli kötelessé
gének tartotta,.. ■’

-- Asztalosiparosok közgyűlése. A fő
városi asztaht^ijiuTosoK egyesülete va
sárnap délelőtt tartotta meg az i partos- 
tillet székhazában évi közgyűléséi. Nagy 
Antal elnöki megnyitója utón Xélrey 
Autal, dr. Dobsa?/ László szólaltak fel. 
majd Füredi/ Lajos tiltakozott az ál
lami aszlalosüzemck ellen.

örült nő az uccán. A Ferenciek 
(erén a rendőr ■észrevette, hogy egy 
fiatal nő izgatottan fit kos fel-alá és 
összefüggéstélen szavakat kiabál. 
A rendőr a nőt előállította, a főka
pitányságra, nhol megállapították, 

.hogy/lrZrA'ó Margitnak hívják és 
köz.veszóyes elmebeteg. A szeren
csétlen leányt nz angyalfödi téboly
dába szállították.— Öngyilkosság. Blurnl Mária 27 éve.* háztartásbeli nő a. Márton ticca 37. szóm alai’i la- k:i.*ún öngyilkossági szándékból sósavat ivott. A Rókus köriiázbun Ápolják.

— Akit köröznek, az ne rúgjon bej 
Vasárnap délelőtt a Nyugati pálya
udvar indulási oldalán egy ittas 
állapotban, lévé férfi hangosan ve-, 
székedéit, mert a pénztár nem adott 
neki jiénz nélkül jegyet. A rejidőr- 
őrszeni igazolásra szól i tol la fel, az
után előállitotta a VII. kerülei ka-j 
pitányságra, ahol megállapították1 
hogy ('sászár János 27 éves eszter
gályossá! azonos, kit a szolnokié 
büntetötörvényszéék különféle bűn
cselekmények miatt már régebben 
köröztet. Kihallgátása után letar- 
lózlaák.— Baleset munkaközijén. A:- újpesti rak^s parton lévő Acél Károb-féle ipartelepen . mimkakőzbeu elkapni a gép Tömörer Mártom 27 éves gépésznek a kezét e« az eg.r ik ujját levágta. A nienúik részesítették e!<ö ben.«.íróasztaláról ollopták a ciRaretlalárcáját.Tarján Antal íriilbiitorasztalosmester .Mária T«-' rézia tér 16. szám alatti iizleUieh iJ'gének aa irodáján ni levő a.-ztaláiól — mialatt néhány peieru távol volt Nhien’llcn tettesek ellop- 1á,k értékes emailirozott eidist elgnrettatáreájat.. Bejelentése folytán a főkapitányságon megindították a nyomozást.— Öngyilkosok. Ht’liiflde 'libiily éves.•i.zlalus Angyalföldi nt. 17. szám alatti lakáJWÍn n-zpirinnal .   magát. I gyanesakaszpirinnal mérge/.tn meg magát futóiiecai lakásán Kőikéi! Ainálin. - Kteiner .lózsef is éves (Irogiiistasegéd >-'ziivet«ég ilvca 2«'i szám alatti lakásán hmoretlen méreggel megmér- gez.ie magát. Mindnyájukat a Rókus kórházba

A incKlnikoft Prtlffy-hankliHz epi
lógusa a .láráshlróságoii. l’úlffy Sándor 
hunkhúzúiiak kis epilógusa játszódott 
le most a büutelőjíirŰHbiróságoii (Iráf 
Elemért kir. járáshiró előtt. A Pálff.v-' 
hanklHi/, károsultjai között szerepelt* 
Lázár Lóráudné, született Batizfalv.v 
Elza, akiről a most tartott tárgyaláson’ 
beigazolódott, hogy a birtokában lévő 
ingóságokat a Pálffy-hank bukásával 
szenvedett kárának részbeni jnegtérilé- 
séiil kapta l’álffynélól, aki azt önként 
ndln át Lázúrnénak, tehát ő jogosan 
tartotta birtokábtui. Az ügyészi megbí
zott bűncselekmény hiánya miatt a vá
dat el is ejtette, mire a bíróság az el- 
,j á fás I m egs zii n te 11 e.— Ösqzeosett az ucoán. Dilik Gyula n.’> ére» nyugalmazott po.-tás az htván ut ■■- Aréna nt sarkán hirtelen jomziiI lett és <is,z<■< -élt. A mentők a Dolog kórházba szállítottak.Ellopták n pénzét a Hunyadi téri csarnokban. < iikkormann. Autalné bejelentette m. rendőrségen, hogy vasárnap reggel a Hunyadi téri vásárcsarnokban kiloptak a. rcfikiiljélml kétmillió koronát. A főkapitányságon inegindi- tottá.k a nyomozási.

Elfogott tolvHjnö. Vnsárnap dél
után előállították sz újpesti kapitány
ságra Balázs JüsztinÍH 26 éves ház
tartásbeli nőt. akiről kiderüli, hogy a 
refidőrkég lopás miatt már régóta kö
rözi. Balázs Jiisztlniát a rendőrség le
tartóztat la.
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KÖZGAZDASÁG
A pengőbankjegyek októberben 

kerülnek forgalomba
A bronz-, nikkel- és ezüstpénzeket november első hetében 

bocsátják ki
Az tij valutáról szóló törvény 

tudvalévőén ug.v intézkedik, hogy a 
pengőert-k 1927 január 1-én köte
lező formában lép életbe. Minthogy 
rzideig semmi hir sem szivárgott 
ki illetékes körökből arra vonat-ko- 
natkozólag, hogy

az uj értékjegyek és váltópén
zek mikor kerülnek forgalomba, 

kérdést, intéztünk Tnuckvárg Imre 
képviselőhöz, a kormány pénzügyi 
előadójához, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— A pénzverdében erősen folyik 
a munka. Mivel azonban a pénzügyi 
kormányzat igen helyesen arra , az 
álláspontra helyezkedik, hogy rész
letekben nem bocsát ki váltópénze
ket, még néhány hónap eltelik, ad
dig, amíg az uj bankjegyek és ér
mék forgalomba kerülnek. Úgy 
tudom hogy

a papírpénzeket és pedig az 1. 5 
és 10 pengősöket október végén 
bocsátják forgalomba, a váltó
pénzek pedig novemberben ke

Pengőmérlegek
A hivatalos lap testes számai sorra 

közlik a részvénytársaságok pengőmér
legeit; vasárnapra megint egész sereg 
vállalat tette közzé aranymérlogét, A 
gazdasági újjáépítés útján jelentős lé
pég a pengömérl^g: alkalmas arra, liogí' 
legalább is kiindulása és alapja legyen 
nz egyes vállalkozások értékelésének, fi 
megítélésének. Kgs végesebb képet kap e 
mérlegek révép oz egéNí gazdasági élet,1 
s ■mindenekfölött a tőzsdei papírok reá
lisabb s megbízhatóbb értékelési lehető
sége alakul ki.

A nagy iparvállalatok közül már sok 
közzétette pcngŐiV'-rlegét. a bankok kö
zül egy-kettő. A TÉB® kötelékébe tar
tozó intézőtök ma dönhtnek afölött, hogy 
közgyűléseiket megtart.Iák-e? A nagy
bankoknak az a fölfogásuk, hogy a köz
hivatali érdekek kedvéért megtartják 
közgyűléseiket, ellenben miután a 
nyugdíjvalorizációs törvényt nem fo
gadta el a nemzetgyűlés —, azokat az 
összegeket. amelyekkel a nyugdijalapo1 
akarták dotálni. egyelőre a tőketarta
lékba helyezik el, s majdan a szükséges 
összegeket onnét kihasítják.

A pengőmérlegek közrétótole az inflá
ciós és zűrzavaros esztendők után a rea
litás esztendeinek békászfintését- jelenti. 
Különösen jelentősek azok a tények, 
amelyek a mérlegek olvasásából meg
állapíthatók. Az egészséges gazdasági 
fejlődésnek lehetŐzégét a Dugj bankok és 
a nagy ipán általatok konszolidált veze
tése biztosítja, s ennek bizonyságai h 
mérlegek s azok eredményei. Az a reáli- 
tás, amely a Hitelbank ég a Kereske
delmi Bank, a íessámltoióbank, a Ma
gyar Általános Takarék, a Hazai Taka
rék, a /farai Hátik és a Földhitelbank 
vagyonmegállapításút jellemzi: a körül
tekintés w óvatosság, másfelől pedig az

A Pltöbvs Villamos vállalatok Bt. köz
gyűlése nz 1925 január 1-jei mognyltó- 
jnérlegét 4 millió pengő részvénytőkével 
és 4 millió pengő tőketartalékkal állapi- 
totfa meg. 400.000 darab részvénynél 
minden részvényre 10 peugő névérték és 
10 pengő tőketartalék jut. A 18. st. osz
talékszelvény mától kezdve 7000 koroná
val kerül n Hitelbanknál beváltásra. A 
közgyűlés egyúttal elhatározta a Rósz- 
vény társaság vUtamm és közlekedési 
vállalatok számára cégbe (Trust) való 
beolvadását (fúzióját) olymódon, hogy a 
hirdetményileg közzéteendő határidőben 
minden <»t Phöbus-részvény helyett két 
Trust-részvóny, 1926 január 1-jei o- In 
lckjogosulfeúffsal adatik cserébe.

rülnek ki a pénzverdéből.
Az /. 2 és 10 filléres bronzérmek, 

a 20 és 50 filléres nikkel érmék, az 
1 pengős ezüst érmék, valamint a 10 
és 20 pengős arany érmék novem
ber első napjaiban adatnak ki a. 
Nemzeti Bankból a. nagyközönség 
kezeihez1. Ettől az időtől kezdve 14 
hónapon keresztül, vagyis

192H január 1-ig úgy az új peu- 
gő és fillér érmék, valamint a 
ma is forgalomban lévő papír
pénzek egyaránt érvényben 

maradnak.
Újévtől kezdve csak a pe.ngoszámi- 
tás lesz kötelező, a papírpénzek 
azonban használatban maradnak, 
mindaddig, amíg a Nemzeti Bank 
fokozatosan be. nem vonja a jelen
legi papírpénzeket. A pénzügyi kor
mány úgy tervezi, hogfr az a papír
pénz, amely 1927 jauuár 1-e után a 
Nemzeti Bank pénztárába kerül, 
többé onnan ki nem jön és igy a 
jövő év közepe táján előrelátható
lag papírpénz már aligha lesz for
galomban.

értékelésnek szolidsága: egyformán biz
tosítékai annak, hogy a gazdasági élet 
és a hitelélet szilárd és komoly lehetősé
geket talál jövendő koncepciói számára. 
A Ganz-Danubius és néhány még nagy 
iparvállalat, hasonlóképpen az alkotó 
munka és a termelés fokozásának lehe
tőségét Ígérik. A Földhitelbank birtok
politikájának meglepő sikere mollett fel
tűnően érdekes, hogy a Magyar-Olasz 
Bánk-wnk mennyire sikerült értékeit reá- 
li rálni. Azok közül a vállalatok közül, 
amelyek az infláció után is teljeséber, 
átmentették vagyonukat, vezet az őster
melő, amely 92’^%-át mentette át eredeti 
vagyonának — bőséges tartalékolás mel
lett,

A nyugodt é.s reális méplogok mellett 
azonban itt-ott kivált egyes iparvállala
toknál, a kapkodás és a bizonytalanság 
jelei is mutatkoznak- Különösen a tex- 
tilvállalkozdsoknál érezhető ez. holott 
semmiféle más ipar annyi kedvezést és 
támogatást nem kapott, mint éppen a 
textilipar a vámvédelem révén. Az egyik 
nagy hankárkonszorn két fextilvállniko- 
zása például mérlegében éppenséggel 
n<»m fejezi ki sem a háborús, sem az 
inflációs konjunktúrák nagy eredmé
nyét, holott úgy a Gyapjumosó, mint a 
Szegedi Kender teljes egészében átment
hette volna békevagyonát.

A gazdasági élet konszolidációjához 
hozzájárul az a bátor és helyes elhatáro
zás, amellyel a Kereskedelmi Bank az 
üzemkoncentráció felé viszi malomválla- 
lafait. Az Első Budapesti GŐs nyolc 
malmot olvaszt, magába és az újonnan 
kibocsátott négyszázezer részvényt min- 
gyárt megsemmisíti. Ez az elhatározás 
biztosíték arra, hogy ez a malomkon- 
szern nemcsak hogy nem jut verseny, 
társai sorsára, hanem alapja lehet a 
magyar malomipar újjászületésének.

A Részvény társaság Villamos és Köz
lekedési vállalatok Számára cég (Tru6t) 
közgyűlése az 1925 január 1-jei meg
nyitó-mérleget 10 millió pengő részvény, 
tőkével és 10 millió pengő tőketartalék- 
kai állapította meg. Részvényösszevonás 
nem történik. 400.000 darab részvénynél 
minden részvényre 25 pengő névéfték és 
25 pengő tőketartalék jut. A 8. sz. osz
talékszelvény a mai naptól kezdve 18.000 
koronával kerül a Hitelbanknál .beválr 

I tóira. A közgyűlés egyúttal elhatározta 
n Phöbus Villamos Vállalatok Részvény- 

, társaságá-val történő egyiilését (fúzió
ját) olymódon, hogy a birdetményiieg 

i közzéteendő határidőben minden öt I’hö- 
| bus-réízvéuy mellett két Truit-régrvény 

1926 január 1-jei osztalék jogosultsággal ■ 
adatik cserébe. Az- egyesülés következté
ben a 10 millió pengő alaptőke 14 millió 
pengőre és a tőketartalék ugyancsak 14 
millió pengőre emelkedik. Az igazgató
ságba új tagokul Herzfeld Dezső, p Phö
bus vezérigazgatója és Loeice Erieh 
(Berlin) választattak be. -

— Nova Közlekedési és Ipari Bt. Ezen vál
lalat 1023. évi •zárnimadára 11.070,300.000 -ko-1 
p>na nyereséggel zárul és az igazsntóíág az 
április 20-ére cRjbehivajidó közgyűlésnek rész- 
vén<mként • 15.000 korona, .osztalék IkifheféSőt 
fogja javasolni. Vgjanezou közgyűlés fogja a' 
megnyitómérleget is megállapítani, amely 
11.200.000 peng részrényíkét és 0.440.000 pengő 
tőketartalékot tüntet föl. Az igazgaté.“ág javas
latára 23 régi részvény in (tarai) 25 . pengős 
részvényre fog összeróhatni.

A Kőbányai Takarékpénztár Rt. a mi
nap tartotta meg alaptőkefelemelési köz
gyűlését, melyen elhatározták, hogy a 
jelenlegi 225 millió koronás alaptőkét 450 
millió koronára emelik. Egy régi rész
vényre egy darab új részvény 8000 koro
nás kibocsátási áron vehető át kamat é« 
költségmentesen. Az elővételi jog folyó 
hó 13-tól folyó hó 28-ig bezárólag az in
tézet pénztáránál gyakorolható. Az új 
részvények 1925 január 1-től fogva, ré
szesednek az üzleti eredményben. Mint 
halljuk, az osztalék 1925- évre 1400 ko
rona let(z, ami az árfolyamérték 14 szá
zalékának felel meg. Értesülésünk sze
rint az alaptőke felemelésével az intézet 
saját tőkéi a pengőmérlegben 3J4 millióra 
rúgnak.

A Ganz-Danubius Rt. alaptőkéjét meg
nyitó mérlegében 9,450.000 pengőben ál
lapítja meg és részvénj'eit egyenkint 50 
pengő névértékre bélyegzi fel.

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 
igazgatósága közli, hogy április 30-ra 
hívja össze az évi rendes közgyűlést, 
melynek a tartalékok és jóléti alapok 
megfelelő gyarapítása mellett részvé- 
oyenkint. 200.000 korona osztalék kiűze
tését fogja indítványozni.

.4 Magyar Jelzáloghitelbank felérté
kelt mérlege szerint az intézet részvény
tőkéje 2,552.000 pengő, tartalékalapja 
ugyancsak 2,552.000 pengő, léhát az inté
zet összes vagyona 5,104.000 pengőt fesz. 
Ez alapon az igazgatóság április 30-ra 
egybehívott közgyűlésnek javasolni fog 
ja, hogy úgy az A, mint a B részvények 
névértéke 40 pengőben állapíttassák meg 
és evégből 15 régi részvény egy 40 pengő 
névértékű új részvénnyé vonassák össze. 
Az 1925. üzletév 18] ezer 509.03 pengő, 
vagyis 2268 millió korona tiszta nyere
séggel zárult, amelyből részvényenkint 
2000 korona osztalék kifizetésére tétetik 
javaslat.

A Mezőhegyest Cukoripar felértékelt 
mérlege az alaptőkét 1.35 millió pengő
ben, a tőketartalékot 4.6 millió pengőben 
állapítja meg. A részvények névértékét 
20 pengőre bélyegzik felül, 52.000 darab 
elsőbbségi részvényt pedig megsemmisí
tenek- A megmaradó 2500 darab elsőbb
ségi részvényt kisorsolják és ezzel az 
alaptőkét 150.000 pengővel leszállítják.

A Magyar-Német Mezőgazdasági Rt. 
alaptőkéje 1.04 millió pengő, tőketarta
léka 300.000 pengő' lesz.

A Roessemann és Kühnetnann—Epp és 
Fekete Egyesült. Gépgyárak részvény
tőkéjét 600.000 pengőben, tőketartalékát 
360.000 pengőben állapítják meg és ,ezen
kívül a mérleg 253.165 pengő értékesük-

I

Király Színház

A 
királyné 
rózsája 
tíz utolsó előadása

Előkészületben

Kitty és Kati
Martos Kónyt új operettje Jlí

keutési tartalékalapot is mútat ki. A 
régi részvényeket 25:2 arányban'25 pengő 
névértékű részvényekre vonják össze.

Aramliitavásár 
minden vendése

GYŐZŐDJEK
MCC líl 1

CAFÉ RESTAURANT

UTÓttRHínnEM

KOMBINÁLT RLGötLyÉRŐL 
DUPLA HABO5KÁVÉJÁRÓL ÉS 
fe ELSŐRANGÚ {Q 
<SÍ FEKETÉJÉRŐI

Nagyszerű vacsorákI

Urak!

Férfiinjeli
nagyszerű sláger

Selyemfényű angol pup'linból ké
szült. komplet nagyságú fehér 

és színes, 2 külön gallérral
190.000 K

Fehérpuplin és fehér selyemfényű 
rajéból, rendkivülolcsó, 

2 külön gallérral 
120.000 K

Nagyon jó minőségű zefirböl, 
kiválű színtartó, szenzációs 

reklám, 2 külön gallérral 
55.000 K

Mértékszerintf megrendeléseket pontosan inté
zünk. Minden minőségű férfi fehérneműből a bu- 
dapesti piacon a legnagyobb raktór. Áruink minő
ségéért garanciát vállalunk. Meg nejt felelő árut 
becserélünk vagy a pénzt visszaadjuk. Qtánveteles 

cíomagot küldünk
Ndtaráru-oaztályuaU vidékre miniét Küld
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DÉL- 
léyejob 

fővárosi '

•^ÍVASARNAP
BEN hosszú

Ojkaixitt a
W Operettszínházi Péchy 

Erzsitől, aki Páris- 
bán hallotta meg an- 

^nuk a hírét, lio^y őt 
személtek ki a Cz.irkusz ltéroegnŐ 
női főszerepére,, ZVc/tv Erzsi levél
ben boldogan mondott igent és je
lezte,, hogy szo?“dér> Pestre, érkezik, 
r.mlko’,- teljes erővel nv ‘gkezd őt Iliét - 
nek n próbák. — ráért tüost lfá!n 
Istennek már primadonnája is 
akadt Pesten Kálmán Imre világ
sikerű operettjének.

SZÍNHÁZ MOZI ÉS FILM

Színésznők premierje a gyepen 
Somogyi Husi, Molnár Vera, Posnor Magda, Csathó Gitta, 
Tassy Mária és Oéry Teri harca az ügető priniadonnaságáér!

EZ IS RITKÁN l'On- 
DVL EI.Ö, hogy egy 
szerző kézzcl’lábbal ti!* 
tokozzon darabja ebi-1 

ellen. Zcvkoril: ’ 
a Csókás asb-zií.iy í 

biicrzuje, akt fegaap ,iö<t • 
meg obbázíai üdülésé- ' 

lől, mondja ezekét: ■ •
— Most, íillapcd-t-iio meg Arnoldó vTae- i 

oosollval, akivel uz J. H. C. című ope
rettemet írtam, hogy darabunk iiHlánói 
bemutatója május közepén légyen. Vi- 
Kzont május 20-án kellene bemutatni n 
Magyar Szíaházimk a Csuda Atkáig - 
sem'Rrj:' című Bús. Fekete-víiijátékot, 
nmclyhoz zenét ép írtam. Ennek teíejébe 
a Budai Szíukör június 15-éa adja, élő'a 
..Kis és című operettemet. Kép
zelheti, hogy meuiiyí.rö küzdők a: darabé 
juiui színrehozá.-a ellen és azt szeretném, 
hogy csak az olaszországi bemutató le- 
rth megfiirtva ebben a szozónban. Bó- 
fszéltoui már ebben az ^iiíP’hen Kaludi 
igazgatóval, aki vommiésflro sem báj- 
Iandó lénnndaní az idei ih^gyar szíohákb 
bemutatásról. Eafudi liajthairttlanságá-’ 

íz az oka. hogy Rózsahegyi Kúl- 
és Gaal Francit már h.szci'ződtdtít'j. 

Csuda Mihály szerencséjéhez. így jutok 
nhoz «. ‘ 
bonjaiul csinálok 
színházamnak. Azt 
leptem, hogy Kiss 
yel most nagyban „„ ___ ___ _
operettemet' nem engedem a Budai Szín
körben előadni.

üertticséjéhcz. így jutok 
•.eronc-Khez, hogy saját dara- 

koukurenciát saját 
azonban mégis kije- 
Fovono nélkül (aki- 
tárgyaluukó nyári

£. EZ w A KISS FE- 
c' REXC, ugyancsak sok 
| gondot okozott már. a 
| szinigázgatóknak.
| 467/ hogy megkötötte
• Jiger.i’őde^ét n Fővá

ros! 1 Opcrrftsztnhdi- 
sál, máris arról beszélnek, hogy ezt 
a szerződést Kiss Feri nem ismeri 
el kötelezőnek, mert Roboz lnne 
vezérigazgató a szerződését egy bi
zonyos határnapig elfelejtette vég
legesíteni. Kiss Feri. újra, a Budai 
Színkör felé kacsingat én a Fővá
rosi Opcrettszinház igazgatói ápri
lis li-éröl lő-ére virradó éjjel, ha be
tévedtek volna a Beír áfáéi Kávé
házba, ugyancSztk hosszú orral 'néz
ték volna azt, hogy Kiss Feri Zer- 
korit z Bélával hány üveg francia 
pezsgőt fogyasztott el. Másnap el is 
terjedt a híre, hogy Kiss Ferenc 
tndr le is szerződött Zc-rkovltzékhaz 
nyári bont i uantnak. Természetesen 
ez a hír is korai volt, mert azon a 
pezsgés éjszakán nem áldomást it
tak a résztvevők, hanem egyszerűen 
Kiss Ferenc ái-ik és ZerkovUz 
Béla 43-ik születésnapját ünnepel
ték meg.

A Kamnróöan és Corvinban
2 nagyszerű amerikai attrakció

R dolláriiercegnö
Főszer,'pis: Dorclhy Mackall

R lehle sárhny
FOasm-eeplö: Hsat Bibién

Előadások a Corvinban fél 6, fél 8, fél 10 
A Kantáréban féle, •!<&, •/, 10arakor

•1>

Egészen biztosan, szombatról vasár
napra virradó éjjel, nőm tudott jól 
aludni az. a hat -K^inésznő, 
níip délelőtt- az. üáető-núl: 
lomfól sápadta u, a b 
olyan pcemjortö kép/, 
<-»:• k e végén HCiiilt ki 
u prii iadonnája, A premí

1 a. borus, szeles, hideg időben n 
j dézhct:.»tf, divatrívüt a páholya 

h-’cfel.iebb naptnlin -zaou bundákba 
' csavarodva várhatták a délötőib ese
ményét:

Somogyi Xitsi, 'Molnár Vci:a, Posner 
Magda, Tassj. Mária, Csnlhó Gitta 
és Déry Térn keítö;;fagatu Imjtó- 

_ VC:.:e,ijét.
Míg . a tutali íalőrakné’, ua/y fognKi- 

í sokat kötöttek a művésznőkre, addig 
■ az öltözők, pardon, az istállók tájékán 
j izgatottad „próbáltak‘* », inüvószüok.
WúiolréSi’pkáí, vállszalagot, pull/verí, 
i mert Tflenein, mégis csak fontos, hogy 
az istálló színe jól álljon a nnypalí 
ruogo-hez vágj* púderhez.

Nu»l - - a favorit.
Lassanként , megérkezik mindenki. 

Molnár Vera, Halhay TI 
Posnur Magda, vilii ngc,■ 
douosíal. Megtelik a hantin is és oz 
ambíció fütóKéte e/y-k-'t pohár slige- 
vicot ’iÖTpiuhnel/ le a művésznő-ver
senyzők. Ezután legalább valódi Wilt- 
sbirénck erezhetik magukat.

Nuíii művésznő, akiről általában az a 
vélemény, hogy '6 a favorit, az egyet
len, aki úgyszólván semmibe hoxu v?<zi 
az ogész, kis ügyet.

— Ugyan gérlok, ültem én már ki.i- 
liinh bakon. Ami szúz lóerővel vitt. Mi 

.ez a két lóerő? Suvix! Csők nyerni 
kell... Mert nem marad'uuíok szé
gyenben. Mit gondol majd a közönség? 
Hogy kél, lovat'win tudok? Petiig nem 
is olyan régen tizes foga tnt is hajtőt- 
taui, igaz hogy a — vúciuocai korzón...

Az örog Samu bácsi, a Fritz Samu 
■'Istállói-ulajdonós vitatkozik Molnár 
Furával;

Sciuuü gya,pjuhariau.vu! Csak 
Kelycojharisüiys. Mert tudja, gyerme
kem, fő a szép láb. Lehet nekem a lég- 
széhb arcocska, ha a láb nem 
okkor megette a fene ...

Start!
Miiii tifiu művésznő mögé a
Irénére vagy tulajdonósa 
akii

■ <a
Mert ami biz.t<j<, az biztos. Súgó nélkül 
a szinészuíi ilt sem áll ki a roundra.

És mégis milyen kedvezek. Oalhó 
Gitta ngy iil a bakon. hjíuUki egyebet 
fi’ül tett volna életében. A kis, szőke 
Posner lázas izgalommal hajt a start
hoz. Nnai <)lyftt kiabál, hogy a lovak 
„lelrúgnak“. Molnár Vera ijedten, pis
log, mikar mögó telepszik a terebélyes 
Satun Im'icsí. .Tussy Mária sonitui nem 
csinál —- csak elegáns.

S a tribün népe tnpsraal fogadja a 
sziíiéazuőjsct, éppen úgy. mint a szín
padon. A táblán kihirdetik: 

I

I

SZép -
lónak 

. . kerül,
k a gyeplőt fogva korrigálhatják 
miivé?: nők • hajtási Itirlouidnyöt.

j

ét Mikór ezt a hjrt. a Vígszínház 
társalgójában közölték ZWóA: Sári
vaj, — aki betegesen rrtgnázkodik 
ehez a szerephez — a művésznő 
é(W*znrilcn elájult. A Vígszínház
ban femiéasetesen pillanatok alatt 
elterjedt Ferink rossznllétének híre, 
és mindenki a társalgó Felé rohant, 
hogy segélyt Vigyen Fedákuak. Er
re azonban nem. volt sziikoég. meri 
pillanatnyi rojkszuUét után Fedik 
magához tért, A míivészuő ezután 
nyomban otthagyta a próbát, ame
lyet boenuM rábeszélés Után csak 
másnap folytathattak,

!

1" Tassy Mari i - CV.ssolini,‘ ?. So
mogyi Xusi — N<;.’ák. 3. Jhiry 'féri — 

’ilyó. -I. Posner Meg-'a — ZwilliURcr. 
. C.-'Tthó <ritta — Maszúr, 8. Moíiiár 

Fritz Samu.
•igv Teri kocsija felfordul

Ml. lídt il siurt jnlzőra-ugt-tyüjc m•'g- 
zM-’lnn. ;i tiiifüfö t izgalmat egy vú- 
atlnu baleset növeli;
A 3-as kecsí egy éles kanyarulatnál 
a tribünök előtt felborul és hatal
mas Ívben röphi a sáros pályára 

Déri Terit és l'ltyó Dénesi.
A közönség betör a pályára és csak« 

( legnagyobb erőfeszítéssel tudják vissza- 
■ tartani n tömődet.

De Déry Teri ój fából van faragva. 
[■Néhány perc után talpra áll és - .foly
tatni akarja a versenyt.

I — Kicsit betört az orrom - 
j vitézül —, azúrt ezzel a nzóp 
í inég megnyerhetem a versenyt.
közben locsengctik a startol.

1 óra Os
Izgalmas piUnnátok. Somogyi úgy re

pül, mint egy ujkóri Diana - a vadén 
székére!!. Mo’-uir, á’era mi-.idcnki’.u'k 
100 méter előnyt ad. t.'sathí laz-sáj. A: 

[első kör végén ^i-..közönség mint egy 
'ember kiiilí.'a:
' - Tempó T''m ))i'> Xn*i!
! Fiúim Vo-mr tö-yct. L-,1’.''‘Md-
i núr Vera.

mondj:i 
^hibával 

Do

1 óra Ifi perc.
A második kör ig- alakul: Nüm, 

Taásy, Ponner, Csaíhó. Molnár. Már 
látni, hogy Sómp»; i csak lóvétéssel 
tartja az első helyet.

Finis.
Lélukzclíujl.va várja mindenki re 

finist. Nem már a harmadik, ;< Posnor 
és Onthó küzdenek az clnőftégérf. Mol
nár clőre.tTassy, az cl-ő számú ko
csisa leghátul marad. Így lesz az. 
elsőből f/z utolsó. Még egy pillanat és 
felszalad a táblán a s/,ám.

I. Posm-r Magda.
3- C.'K/thő
II. SoraoíP./i.-’.Vtf.'í

Posner Magda,-aki mint egy töré
keny. kis virág, inbolyog az óvúció- 
bau. sir az örffmtől. somogyi Nusi vi-
Zsont a háup.ttú;. Úgy. bőg mint egy | 
kis gyerek. Az izgalomtól remegő lián- ; 
gon mondja:

—' Én tudtam, hogy igy le: 
tam a trénernél hogy fogjuk 
kát. 0 nem akuríá; Tessék’....

Posner Magda, az auhúdcr, viszont 
rangúénak tudja a sikert:

— J'rdokoe, hogy nem is akartam, el
jönni. Csuk a legnagyobli rábos2ólé«i,i‘. 
Képzelje, móg dÁh-iőtt fél lá-kor pró
báltam. Stilamon uem is akart, clcu 
gadni. Azt mondta, hogyliu felboru
lok. ki .iátf-zíi eolo a szerepemé ?

Molnár V-ra is a gratulálok hoz .csat
lakozik. Megöleli Posnorí:

— Majd moffpnkk.'jJok. 
gratulálok!

a. Mond 
a lová

de niéeis

Stób Zoltán

íjak bénulta tó jót ápri- 
••**'*’ Ite ÁO-ra halasztói [ók

MOST MÁR BIZO
NYOS. hogy az ..Alvó 
férj“ sikere miatt 
Lengyel Menyhért da
rabjának. a Seybold-

A PEX'GÖ KA B A HÉ,
amely fiaí-alos lelkesedés
sel indult nicgkódltani 
Pestet, vasáruul) esi a
t ártotta utolsó előadását. 
A kabaré, amelyet . n 
mostoía viszonyok és 
milsoru leliUéisu miatt 

zárta be kapni!, vidéki Körülra indul ti 
híressé vált Gárdonyi dal*''klímával.

dől

DR. SZABÓ .JUCI szom
baton érkezett e| jj har
madik jubileumához. A 
Magyar S.tnlniz 
sége a 
melegen 
szereplői
btiu Tiikoa Honét. Törzs 

Jenőt, rdOríökt én -Tóth Boákét, podór 
Laci, a boldog («erző hetvenöt szál pom
pás rózsával lepte mej a darab príma- 
doonáJÁ^

közüli
iá il; előadáson 
ittínepnlto a 

•I, így elsősor-

■ I iá méi /dmgyárid* egyik nagy 
diadalát, a másik idán araija. Á 
brillel, ld/c. Xenon" fdm.'r’ már ‘u 
netr-yorki legnagyobb mozgószinhá- 
naf: közönséaéf tcyi >Heg u-al. hogy 
a nemet ülm az amerikai melleit 
galoppozik — s most a- t'fa leg
újabb fUmjc Keflerman ,.A eh el len-' 

testvérek" c.imii regényének 
m m változatú /adud a világsiker 
felé.

X pe*H l,özön*ég a fii ni értékéhez 
II lő meleg segge! fogná la az

l ía-A-yar pontpós produkcióját 

umt lycl a IrgkidrAti bb ;< 
yéiy'.iidiűz. a:

)HO Z-

CONK tll VEIDT
a legnagyobb német /Hm*:hí
ressé váll kellős alukiiásál.

A:: l'fa /Hmszinház a nagy /ilniet 
megillető l'erelbf'n pompás /.isérő- 
zcnével mii tatja b.e esténkinl a 
„Seh el lembe rg test rér.che.F, amely
nek megszerzésé a szinhűi kitűnő 
vczí lőjenek, /hiróct.i/ i.ilczrcil '-mek 
az érdeme.

Hoioa^, kesldan

UJ MŰSOR 
fflLÍHH 
KgBBWHirKMiriWtWlMBa^BKOail

Nagy Endre 
Salamon Bála 
Rátkai Marton 

Somogyi Bogyó 
Szokoíay Otíy 
Haraszti Mlci 

Gárdonyi Lajos 
Pathes Sándor 
Posner Magda 

Keglovlch Marietta 
Herceg Jenő 
Kőváry Gyula 
Szenes Srnö 
Zahler Erzsi 
Czuppon Sári 

Sárossy Mitiály 
SoiyiHOssy Sándor 

Rónai Géza 
felléptével

Kezdete. 1 i’> Tolöfóii; J. 121-68

I i;
♦ A tnoflzkval iíiivészstfnaAt rövid vendég 

ÍMióka a Knnuis/.afic* Sztníwzlwu április Z4-tol 
szombaltól. • ku.'-k Cieiik eiiilekcMtJ>b>'»van m-v nt a uacv >i!4(.r. ntiiMy.’t a inovkvni Mliró.wwnhaz tavalyi tékával Hurfa-peslvu elt-ri. Olyan lvir.-l i;>ák<>rult»k n íöv:< • lov igazi u.iivv.zcHji ;n< llanytó ku«*in’**g>;<< < Jiogv (bitlha n juiiin-i folté napoknak. estéről evffre i'.b|á* lUzak ilnnep«liAk a f.uy *rb.pízck"t liáro.iiHzor kellett ni'7rho*sznt)- lútaui a i'i><lójij;llék(lk»t. Jiiv.í h. l .. oi.il alján rövid vendéyjá’ ^r.i éikoanek .. Ih-nai^aii F.'lnhövba. fávMyl imgynw-rn .•l’irtO í.-,tikhoz! rnég Toíitoi: Cbi hntlh.’M-él i.< b 'i^tutták. Müvév'.'H’; ííöxúi m«»t ilt Ift-zii. : VvíUbuv. sarpv. r.,vHv. «jeinv, Kririev kain. Tokár - »!»*•■». Knnil«an»w, Bog-danov <?« nz uj nagyj «?t)u .agif:a: BacharCv.i Miltnt'uk)SaOn.bat: A azngéiiyséft- wu szégyen. Vb»bim najv Éjjeli- tneKö<li’’kliely. HétK>: Ebi helUcat. Kálid: Ház.ttsiit;. P>n<KT lely.ira’’; ? Elövctétl ilii ülnéd Minden danthh.i; díjmentesen kimé. .iHó i’nierleléjt lírását a pénziár a tOtirfelkezéíÍTG. .RgyOk in ír liiMJölvl.
»áltbáivi.



HÉTFŐI NAPLÓ

Szenzációs vendéiszereplÉseK J 
ti Hvárosi Operettszínházion 

vMAm ixótöh»ffyu Budapesten 
— villa Durleux éa társulaténak 

vendégjátéka

A bécsi Deutoches Volkstheater yilág- 
birfi együtteső szombaton, e hó 24-ón és 
vasárnap, o hó 25-én, műsorának és egy
úttal az. idei néniét szezónnak leghíre
sebb és legtöbbet eiulogclett újdonságát 
fogja bemutatni a Fővárosi Operett szín
házban.

bér frökliake Weiuberu 
(A vjdám szőlőhegy) 

ez a színdarab, amely egy csapásra meg
alapította szerzőjének. Vart Zucker- 
mitycr-nak hírnevét. A llojná-meuti 
népiélek nagyszerű megnyilatkezúsu ez 
a vígjáték, amely erőteljes nyelvezeté
vel, bátor szóki mondásával, de főleg 
őszinte humorával, kacagtató jellemzé
seivel éil el mindenütt párját ritkító ha- 
tábl. A Dcutsches Volfcslheatcr leg
jobbjai vesznek részt az előadásban, igy 
Paula Weszely, Alice Hetsey, Anna Höb- 
lertna, Annio Röttgcn, Hans 7Aegler, 
()sIcar Sima.

E hó 27-én kedden, azután
Tiltó burieux,

<t német színpadnak egyik legkiválóbb 
Wiúvéezi egyénisége kezdi meg társulatá
val több ebiére tervezett vendégszereplé
sét. Ennek keretében a modern és kiasz- 
vzfkus műsor rendkívül érdekes irodalmi 
alkotásai kerülnek winre. A játékrend 
köretében szerepeinek:

Dario Nicodeiui: bér Schatien (Az 
érnyék).

Sardou: Fcdoru.
Hebbel: Gyyes und nein Ring.
.1 hsen: fíeddp Gabiéi.
Jeroine: Lady Punny und dir Dienel- 

tjcjfeisfrage. (Funny és a cselódkérdés.)
Az előadások jegyeit rendes helyárak 

mellett már árusítják a Fővárosi Opc- 
rettssinház pénztárai.

SPORT
ATz Fte diadalútja 
a bajno&ság felé

Jlz MTK újabb pontvesztesége - X 111. TVE M- 
kapott a VXC-tdl — Hat ponttal vezet az FTC

MTK-UTB 1-J. — nV-KAC <sL -, A KAC «a ráyu ’«"«*!•' •'
VÁC—III. TVE !:1. - 3JFC—Tlírekvé, 
3:8. - Vmm-BEAC 8:1. — ETC-
NSC «:».

A fagyos, orkáutaerü nsél süvítve ha 
alt végig a pályán. A tribünön félig 
megfagyott emberek dideregve húzzák 
be fejeiket a szekrényből ismét dőszo- 
detí télikabát n>31eg prémjébe. A biiffé- 
ben párolgó teát szolgálnak fel. Szóval 
minden kelléke megvan a „tavaari“ 
mérkőzésnek. Ez nagyjában az 1925—26. 
bajhoki esztendő tizennyolcadik tavaszi 
fordulójának a képe.

A közönbéget azonban inog a vasár
napi hideg időjárás sem tudta vissza
tartani a meccslátogatástól. A villamo
sok tegnap is zsúfolva szállították ki a 
közönséget, a futhall-pályákra, nem kis 
bosszúságára a temetőkbe igyekvő kö- 
zÖnsógnek. A legtöbb néző természetesen 
a Hnngária-útí pályára jutott, ahol 
mintegy J0.000 ember volt szemtanúja az | 
MTK tehetetlen vergődésének, amelynek 
ismét egy drága bajnoki pont esett ál
dozatul. Az UTE hozzásegítette a baj
nokság felé feltartóztathatatlanul haladó 
FTC-t ismét egy ponühoz, amellyel hatra 
szaporította pontelőnyét az MTK-val 
szemben.

Az FTC aránylag »»gy gólaráxinyal 
győzte le a KAC-ot, amelynek tegnap 
ismét pechje volt.

A 33 FC a Törekvéssel, az NSC pedig ’ 
uz ETC-vel osztozott meg a bajnoki pon
tokon. A VÁC szenzációs 3:1 arányú ve- 
r^égot mért . TH to.TVE-re. mig .;
BEAC ugyancsak 2:l-re kapott ki a i TVE kénytelen vojt mindkét bajooki pont- 
Vasusoktól 1 íat * VÁC-nak, amely sxoroügatv* Avasasoktól. , veszélyútíiU kitűnő jdtékut produkált. A
Ar idegesen kapkodó MTK kénytelen voU egy j K112’*w ««*ák. “‘k •

pontot leadni a Irtkawm jéteró üTB-nek. Kenyeres volt.
Ax ETC az NSC-tel la átragadott egy pontot.

A nap xnte.ik meglepetés*, hogy az ETC 
csapata rnssúllta a helyéi az NSC-vel szemben 
is ós szisntemntikira v édöűtékávai elkerült dön
tetlent kicsikarnia kitQoö clleftfelétöl. A mér
kőzés nagyobb részében az JííC volt fölény
ben. reálára! azonban a kapu elfttt felmendMk 
a azolgálatot Az 1TTC védelme kkfinö munkát 
végzett.

Hat ponttal vozot a< FTC- 
<i*«Üteteöjk ferduló 

után a következő: 1. ZfC 81. 8. MTK 2& 3 
Vaeaa 23. 4. ÜTE 28. A. N8C ft, C JH. TVZ 
•o. 7. WFC 17, 8. KAC 16, 9. JTC 12, 10. VÁC 
11. 12. Törek-véa 7 pont

A máaodo«3lá|yg bajnokság 
eredményei a következők! RAO—UMTS rtS. 
ZogM^ÍÁV 0*. UTSF—BAK D6. TertvárU 
«éc-URAK FZvTKötu-BfiB Irt. KAOE- 
VÍJágoertg 9:1.

Budapeeti 1M6 Asritis i>.

A kispestiek telte* erejükkel feküdlek bele 
a Játékba és ha egy ki| aKmcncadjük van, 
úgy sikeriilt volna egy pontot kicsikarniuk 
nagy ellenfelüktől, bár h Kohut helyén torta- 
lékÁt szerete tett FTU ’ncgéldcmaKe a gyé
reimet. A györtes zöld-íchéruk góljain Stocso- 
vits. Máesai te Pataki osatoetak. mig a KAf 
gólját Fürztner lőtte. A méfkőaés egyébként 
wóp és mindkét részről fair, minden durvasá
guktól mentes voH.
A 22 porenvi játék utáu üpapMialott BSAC 
minimális góltlifferanciával kapott U a gyön

gén jntazó Vasasoktól.
A meets úgy indaH, hogy a BEAC gólok

kal győsi le a tartalékosán felállott Vnaasu- 
kat. A« egyetemi csatáruk ftgysnásutáu vezet- 

' tc.k támadásokat a Vasa^-kapu ellen, enuck 
ellimóre a 9 és a 12 porcban Takác.s saersf meg 
a Vadasok góljait. A Vaaasok továbbra is fö- 
lényben vannak, majd a jí nercben egy orő- 
teljen BKAC-támadás okeste tumultusnál Rein- 
hardtpt elgáncsolják. A megítélt tizeuogyest 
Stoffján góllá értékéért!. Szünet után a BEAC 
feduzetsora teljesen össznemjik. A döntő fö
lénybe került Vadasoknak egy sikerült táma
dása eredményezi Takéte harmadik gólját. A 
twváhbi gótoktöl eeak & paepeneae menti meg 
az egyetemiek hálóját.
A 33PC Ztek idegos játéka miatt kény leien 

volt pontjain nwgoaztozui a Törekvéssel-
A HarmtnehÁnnasnk uralták a mezőnyt 

mindkét félidőket, mig a Töre&vée csak a 
mérköate egyes fteisnlM® Jutott azófaex. A 
vezető-gólt Pipa szerezte mog csapatának, aki
nek messziről irányított veszélytelen lövését 
Lantos beengedte. Majd Kóráeey passzolt la 
egy tiszta labdát Staúsznak, aki art góllá ót- 
tékesltette. A Törekvés egyik támaífó-aktiójá- 

i uál Zsák e^ry labdái Barto» elé ütött ki, aki 
j azt a bálóba helyezte. Zsák ideges védöjítéka 

következtébe© esett a Törekvés kiegyenlttő- 
' gólja is. amely tnljeeoo has odú körülmények 
| között jött létre.
I A VAU erős játék tU4» legyőzte a QX. 

kernJettekM.
A tegnapi bajnoki vwáHMp egyik meg-

pontot leadni a lelkasen játcó UTE-nek.
Pompáo MTK-akeióva! untait, a játék te & 

máaudik porclMm u hirtelen kitörő Opala lab
dája nuir benn vau a tótováaó ós meglopott 
S'zulik hálójában. Ak MTK tovább t-ájnad, ar 
offenziv irányú akciók ar.onhaji laasan-laasau 
erejükéi vesztik te a játék csakhamar áttere
lődik Remete kapuja, elé. A 12 percben eg7 
sikerült lefutás erodménye'kéut Groscmann n. 
fejjel továbbított Ubdúj&val megszerzi au ÚTÉ 

I kíegyenlitö gólját. A játóg oiután változatossá 
; leyz te Remete igen gyakran kénytelen védeni 
u U TE -csatárok veasólyecndl veazélyeaebb lö
véseit. Szünet után Ismét’ tajÜAnttó Játékot lát
tunk. oórni MTK-fölénnyel.-A kék-fehér csatá
rok akcáiit twgyréjzbon Molnár gyönge játéka 
teszi lohetetleunó, Az eredmény a toérkűzte 
végéig nem változik, ellontee annak, lu/zv 
mindkét usapatnak roJtak ki tűm ö gólhclyuotel. 
Nem hagyhatjuk ázó nélkül Nádler aoroeatnKan 
elkövetett, alattomos durvaságait, anri Igen 
ryukran.hívta Id maga eHea a tribön haragját.

amely szorűügatv* » 
játékot produkált. A 

DpfeT rítták. mig i

A salátával kellemesmédon ve
szünk fel magunkba egészséges táp
lálékot. Zoldsaláta a legjobb bér
ápolószer, azért ‘egyszer naponta 
salátái Sregnek-fiaialnakeggaránt 
hasznos szokás.

A salátát természetesen a legjobb 
hozzávalóval kellelkésziteni,akkor 
remlltíviil egészséges, mert vérfris- 
sitSleg és nedvtisztítálag hat.

Saláta, mayonnaise, mártás stb. 
készítésére legfinomabb olívaola
junkat is vahidíeesiiinM ajánlj > >

Meinl Gyula

LÓSPORT

Király Pál 
nyerte az ESC 

20 kilométeres or
szágiul versenyét 
Az ESC vasárnap országúti futóver

senyt rendezett a Népligetben, 20 kilo
méteres távon. A versenyt Király Pál 
(ESC) nyerte mer 1 óra 10 pere 5.8 mp. 
alatt, klubtársa, Májúk Ferane, vala
mint Stetaer Pál (TTTE) előtt Az első
osztályú versenyt ugyancsak Király 
Pál nyerte, a naájiodösztó.lyu verseny 
győztese Májúk Ferenc, a junior-ver 
senyben Ledemann (MTK) győzött

értért rtkeréí janemai, 
hmry a i'enwetkbri rt-sár alkalmából Budá- 
pa-tre eereglett idegenek tönsegeMMi váltották 
Tnrg jegyeiket mar n dtedxhna- operett jövő 
hett valamcuuyl előadására ír Ritka sfcóp ün
nepe lesz a Városi f<úohá*j*k * Usólwa. bbz- 
ssonv mai öO-ik előadása, mely alkalomból ki
vételi* nagv óváriéban le»z része a mestar- 
ra-yitrtemiefc: Heredlis Gyulának. Honthy Han
nának. Somogyi Nurtnak, Sziklainak, Kaboe- 
amk KoznpótliynaA és Horthy pák.

♦ Az Alvó férj hete lesz u Vigazirtiiu Jövő 
hete is. Minden e»tu Szenes Béla parutbui el
kelti vlgjátéka kerül artnre. Vasárnap déhrtáa 
•z V.r.ÜHtlakodalom szteopel a miteoron.

* CaókoR asszony jegypénztár a nemzetközi 
vásáron. A Várnii Síinház taazgátÓHága a ki- 
áillitást látogatok érdekében u klállifte terüle
tén jegypénztárt állított, hogy megkönnyítse u. 
körttneég itezére a Városi Hsintow. jog-veinek 
^•scervésM.

• TTJ bemutató a BelvArmri Színház
itta. A Belvárosi Szinbón legközelebb 
inntiné keretén bellii egy újdonság be- 
tantatáKúra ké«aül. Sünre hozza Kelcty 
^Artúrnak annakidején nngry könyv
sikert aratott „Az boldogtalan Ray- 
inond óz uz u»*rontate Bprtrand lovag
inak bíDreitueíi tftrtéBetc“ ciuiti hét kép
ből láló grotrazk játékát. Az artiaz- 
tikup, primitív MíJubu díszleteket Fáy 
Demő festőművész relmlta, mig a da
rab hanguJatoe kforrŐTenéjét La’/rt>rhív r»rn 
{Miklós komponálta- -|rlu.

ÜJSAG.CZEM Bt. Budwest VUL BAkk Siilárd tm á

Ax UTE—stadion 
motorversen e
Kr UTE vásárnap motorversenyt ren

dezett az újpesti stadionban. Az 5 kilő
ni éter távolságú verticnyek eredménye a 
következő:

175 köbein, kategória. L Fach János 
(Pueh) 74 km. átlag. 2. Pápai látván 
(Exelwior). X Badó Kaymnnd (Puch).

.150 köbein, luileyória. 1. Kiss Béla 
(Rudge) 80 km átlag. 1 Badó Ferenc 
(Matcbes). 3. Baney (Ariéi).

Oldalkocsié ilMÖrőverscny, 
Lajos (Norton) győz Vári 
(AJ8) ellen.

500 köböm, katngár^. 1 
Férve (Norton) 91H tan. 
íchvortt 'Norton). 3. Kovács AU-

;• (KA1.

1. Kovára 
Antal dr.

.Taakovkh

Áprilisi kandikap
1. Koppány (Gutái),
2. Suba (Nagy).
3. Liktor (Szabó).

▲ TiLBAtT'ipi versenyek torsán* a* ápnRrt 
handioap volt. Tizenegy ló indult, a na^y dó
lián Ofctoudi (Sajdik). Koppány (limai), Uktar 
(Szabó), Virradat (Sejbál), Patt (Gulyás), Pia- 
niswimo (Esch), Pianóta. (Sajdik), Tnirarg 
(Rajosik), Leiba (Nagy), Útmutató (Tóth) te 
Freudenau (Blasek). A fogadok eleinte Etikát 
és Virradatot fogadták, de vógtil oly hatadmae 
SsaMgeket helyeztek el Koppányra. bogy eled 
favorit lett Koppány meg is felelt ennek a 
bizajomnak, inog le nyerte a versenyt, de csak 
küzdelem utón nyakboeszal te győzelmét an
nak köszönheti, hogy Subát lovasa: Nagy tel
jesen ellovagolta; harmadik Liktor, negyedik 
Oktondi lett- A nyeretlenek versenyét a még 
nero futott Carlos nyerte, itt a start nagyon 
románul sikerült. Bosszavito te Erőé állvaraatad- 
tak az inditásttál. Általában a Martok tegnap 
nagyon rosszul eikariiltek, a második futamban 
ahol csak három ló Indulj, a start fél óráig el
húzódott. A naj? fftverseDyébon pedig aU? 2 
va-gy 3 Jó jött el a géptől. A Domocwi dijat 
Sylvama nyerte jgen könnyen a starttól a cél
ig. Véglll a nap utolsó versenyét Picikém 
nyerte, itt a fávoritot Kontárt, lovasa 8-.-abó, 
késön hattá versenybe ós nagyon rosszul lova, 
tolta. A versenyek réeriotea eredménye a kő
vetkezők:

I. 1. Cárion (8ajdlk a te fél reá). 2. B. 
Pumperniekel (Rsjcsik 50). 3. llop Tay (Ko
vács 3). Fm. Bosszantó, Severo, Erőé. 2 h. 4 b. 
10:13, 15. 20. IT. 1. Boglár (Gulyáé nyofetízed 
rca). 2. Kaloda (Szálló nyolctized reá). 3. Anu- 
bis (Sa.tólk 12). 1 háromnegyed h. 2 és fél b. 
10:14. III. 1. Koppány (Gutal 3). 3. tuba (Nagy 
3). 3. Lüktor (Sadbó 12). Fm. Oktondi, Virra
dat, Falt, Pianiashno, Planéta, Tatrang* Utntta- 
tató. F/eudenau. 1 nyakh. a b. 10:88, 16, tf, 
83. IV. 1. Bonhcur (Szokolai 4). 3. Hareos
(fiejbal p.) 8. Eri Krl* Páséba (Rajetik •)• Fm- 
Mileva, Delila. Maros, Viglegény, Tördelte, 
Sflesa. Fejt. 3 ás ée Ml h. 10:68, 14, 12, 14. 
V, L Sytvona (Stem.pl 2). I. Tanúi (Sejjbal 2 ég 
fél). 3. Bootleger 1 te fél). Fm. Blkflo, De bi
zony. 3 h. 3 b. 1030. 14, 15. VI. L Picikém 
(Rojesik t és fél). ’ Dúcát (Nagy 3 te féí). t> 
Kontár (Sáabó p.). Fm. Mancika. Ttaviat* IL, 
Péten*. 16:47, iá. 13.

A Marchfald! dijai fegnap Bóoabem WW- 
aenew (Kojfk) nyerte, Gegraóembo (SrthkgyO 
te Deminek (Jenek) ellen.

X Kohut Szentlőrincen játszott va
sárnap, Nagy feltűnést keltett, hogy 
Kőkút Vilmos, az TTO kiváló represeu- 
tattv játékosa nem vett részt csapatá
nak a KAC-cal lejátszott vasárnapi 
mérkőzésén. Mint utólag megtudták, 
Kohut Saentlőrincen vendégszerepelt, a 
Szentlőrinci BE csapatában. amely a 
BSzKRT ellen játszott. Úgy hírlik, 
hogy Kohutot anyagi differenciák kész
tették ez elhatározására.

X Súlyoz HWenezéttanaégek *z ujpeztf 
BMjtorsteaianbas. As újpesti motonttadioubas 

két v»btes kimenetelű szenm- 
cséilctMég történt a motortrAningvm- Benywtés 
ftMnlkoctns motorjával gp egyik fordulóban * 
kerittenak szaladt oly eMrcncsótlecüL hogy 
motorja ogymásutAn teaaör nx«fonluli ég as 
odaJkoeai a fejára subsat Súlyos vABeaMt- 
tórtet wenvedatt - Auzijads? Jteeef ugyan, 
ahtaa a fwdulóbao hajtott a tettéanek. Sulyo- 
aaM zuzódáet szenvedett.

X Bucret fc-moudta a Santeni-jnbL 
leumon leendő részvételt A jubiláló 
Santelli Italo vasárnap délben táviratot 
kapott a- világhírű francia tőrbajnnk- 
tól, Bogár Dueret’tAl, amelyben a fran
cia bajnok meglepetésszerűen lemondja 
a kedden tartandó jubiláris vivó- 
akadéwián leendő részvételét. A' távirat 
a magyar vivóktirükbea óriási megüt
közést keltett, mert Doeret vasárnapra 
ifférto megérkezését.

X Domslts Gyula nyerte a közép
iskolák mezei f utóbajuoksáa át. A 
KTSOSz vasárnap rendezte a kisrákos) 
gyakorlótéren a középiskolák mezxii 
IMóbaJPokaágát, amelyet DomsiU Gyula 
(Deák Ferenc, reálgbnnázinm) nyert 
«»er W p. 08 mp. alatt, Piros István 
(Szolnoki felsőkerftskedelxni) előtt. A 
ceapatbajaokságnt a Bysct László reál- 
gimnáuáum nyerte áO pcmttal, & Vorüs- 
marty fgreál pontos ellen.

Budapesti 
áaetöversenyek

As flgetóveraenyek tegnapi seennáelója a 
mdvoexnők kettes fogatú versenye volt (erről 

helyin írunk). A versenyt a> 
Gtrarti-:-Hír fogat nyerte, hAjtotta Posnw Mag
da, második Motyl-VissBhang (CsMbó Gitta), 
harmadik a nagv favorit Jobbágy —Optka (So
mogyi Nt»i) lőtt. Futottak még Irma-Wttwe 
(Mohiár Vera) Jteka-Pilatus (Tassy Mária) 
te 8ohaeh—Thounoba (Déry Róssi), amely 
azonban a versenyben nem tadutt. mert a start 

(*u>«raR, «fe szerencsére nem 
rortáht semmi baj. A közönség nagyop txgy 
Beámban kereste tel a versenyteret, ujég Hv 
pár látyányoaság és lassanként vMsxatérnek aa 
elmaradottak az ügetőre. A nap hőse a kis 

Httnrl voIt- három rorsenyt nyert. 
Vihar é* Húrral. De Viharral 

fisz tát lan ügetés miatt disakvalifiWlták. Hova
tovább ev a fiatal bajtó a legelsők közé kerti. 
A versenyek részleges eredménye a következő: 

kováéi 4). 9. Xneiter (p.). 3. 
urafftt (1 és háromnegyed) Fm. Fanor. rhert- 
,2?.- Aayte. 10:31, 14, te, is. Olaw

U. 1. Pann&ájn (Master 1 ás egyen*- 
1 ÜJr*nUjf? £ * w)- »• szépia W

10.44. in. 1. Anceliea. (Kálinké 5). 2. Eeba (2). 
«. Papramor^ (2 é, fól). Fm. Sokol. Judás, 

Fe,lov- 1b:21». .36. 14, 16. 01a<w 
10:47. IV. 1. Gabi D (Waehtler ».). j. Rendet- 
xkte?’ f—ÍJ'""?* 4?- r®- *,b*r-
£,ané£B' Se*w rn*«. Rézaagyaí. 10:M, 15 T7, 
18. Diner 10:90. V. 1. Hefler (Kovára j te fófl. 
2. Aranka (JS1. 8. Jelr. (O. Fm. vn4wik^ 
Mangtip. Izgató. Garaju. Z.-Hajdár. Xylaria, 
Korosmaroané, Rodnrto. 19:84, 10 100. ü OLatw

G 2). 3. Jobbára— 
VjSí ,p )- IrtM-Witíe,
J0Bk«--P»sto5. Soha-h .TheiHiohV. io:M, », 
26. Olasz 10:21.

Szerkrartégért felel:
Dr. EMEK HUGÓ 
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