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Vasárnap délben titokzatos módon Ma 
komit a Hűvösvölgyi Park-Szanatórium
A repülő szikrák kigyulladással fenyegették alipótmezei tébolyda épületét 

........... ...........in—wrm—«i—>..WWI!II>I I ,

Pánik tört ki a betegek között. Való
színűleg' gyújtogatás okozta a tüzet

r (Vasárnap délben könnyen veszedel
messé válható tűz pusztított a Hidegkuti- 
uton levő Hűvösvölgyi Park Szanató
riumban. Délben két órakor éppen ebéd
nél ültek a betegek a főépület melletti 
földszintes*ház éttermében, mikor a sze
mélyzet észrevette, hogy a tetőn hatalmas 
lángok csapnak fel. A személyzet kiálto
zására figyelmesek lettek az étteremben 
tartózkodók is és

a betegek között pánik keletkezett.
(A szanatórium orvosai Mauthner István 
dr. és Katona Imre dr. azonban nem 
vesztették el lélekjelenlétüket, hanem 
igyekeztek

megnyugtatni a megrémült betege
ket, akiknek feje fölött égett a tető

és biztonságba helyezték őket.
Ezzel egyidőben értesítették a tűzoltó

kat .mire a II. kerületi és a központi őr
ség motoros fecskendőkkel és tolólétrák
kal felszerelve robogva vonult ki Rusch 
Rezső főtiszt vezetésével a Hűvösvölgy 
felé. A tűz közben egyre veszedelme
sebb méreteket öltött. Az erős északi szél

a szomszédos lipótmezel tébolyda 
felé söpörte a zsarátnokokat és attól 
lehetett tartani, hogy az elmegyógy
intézet egyes épületrészeire is átter

jed a tűz.

Á fenyegető veszedelemre a tébolyda 
melletti rendőrőrszoba legénysége is a 
szanatóriumhoz sietett. Azonnal hozzá
fogtak az oltáshoz és

) a 2838. számú rendőr mászott fel 
elsőnek a lángban álló tetőzetre.

Ekkorra már megérkeztek a tűzoltók és 
egyszerre három sugárból árasztották el 
vízzel az épület tetejét. Félórai megfeszí
tett munka után

sikerült megakadályozni a lángok 
tovább terjedését

és csakhamar végleg eloltották a tüzet. 
A munka befejezése után ideglenes tüz- 
vizsgálatot tartottak, amelynek során gya-1 
nus jelenségeket tapasztaltak. Az első 
percben ugyanis olyan nyomokra akad-!

lak, amelyekről arra lehet következtetni, tasztrófát. 
hogy

a tüzet gyújtogatás okozta.
Bár a tűz keletkezésének helyén a ké
ménybe épített gerendát találtak, mely
nek kitiizesedésc idézhette elő a ka-

Andrássy Gyula gróf
nyilatkozik a Hétfői Naplónak

Bethlen római útjáról, az olasz—jugoszláv konfliktusról, 
amagyar külpolitika feladatáról és a váci petíció sorsáról

„Magyarországnak nem szabad beavatkoznia az 
olasz-jugoszláv konfliktusba" mondja Andrássy

A közigazgatási bíróság szombaton a Szabó kg 
Alajos váci mandátuma ellen beadott petíció 
érdemleges tárgyalását határozta el;

ANDRÁSSY GYULA gróf
akivel vasárnap délelőtt ebben az ügyben al
kalmunk volt beszélgetést folytatni, a követke
zőket mondotta a Hót fői Napló munkatársának:

— A választójogi törvénynek a peticiós 
eljárásra vonatkozó része pongyola, félre
magyarázható és így sok tekintetben alkal
mas arra, hogy a választási agitácíót még a 
választás befejezése után a petíció sorsának 
végleges eldöntéséig is kiterjessze. A törvény 
szerint ugyanis

a petíció aláírásai a végleges döntés 
utolsó pillanatáig is vlssazvonhatók.

ami természetesen időközben módot ad 
ilyenirányú hatósági presszió érvényesülé
sére.

A pclicionálóknak tehát egy éven ke- 
resztül kell valósággal kötélen tartaniok 
az aláírókat, hogy meg ne gondolják 
magukat és a végsőkig kitartsanak.

Arra azután, hogy idejében meggondolásra 
késztessék 'őket ,számtalan eszköz kínálko
zik. Másutt elég a peticiós eljárás megindí
tására egy levél, sehol a világon nem kiván-

egyes fontos körülmények 
azonban arra mutatnak, hogy bűnös kéz 
idézte elő a tűzet. Valószínűsíti ezt az is, 
hogy

a szanatóriumból nemrég több al
kalmazottat bocsátottak el

nak ilyen sok aláírást, különösen nem ilyen 
hosszú időn keresztül.

A beszélgetés során szóbakerült Bethlen 
István gróf miniszterelnök római útja, az 
olasz—albán—jugoszláv konfliktus és ezzel 
kapcsolatban nz általános külpolitikai helyzet. 
Andrásig Gyula gróf' véleményét ezekben a 
kérdésekben igy fejtette ki:

— örvendetesnek tartom, hogy a mi
niszterelnök Rómába utazik az olasz— 
magyar viszony kimélyitése és barátsá
gossá tétele érdekében. Ezeknek a tár
gyalásoknak az eredményétől most már 
valóban remélni lehet az adriai tengeri 
kikötő kérdésének kedvező megoldását. 
Természetesen egyébről ,mint a szabad 
kikötő biztosításáról aligha lehet szó.

Azok, akik területi engedményeket 
remélnek, nagyon Is csalódni fog

nak ...

— Az olasz—jugoszláv konfliktusba 
Magyarországnak

nem szabad beavatkoznia.

Albánia körül már a múltban is nagy 
külpolitikai harcok folytak. Akkoriban 
a monarchia és Szerbia, most Jugoszlá
via és Olaszország között... A monar- 

és igy arra gondolnak, hogy a bosszú is 
szerepet játszott a tűz előidézésénél. A 
végleges tüzvizsgálatot holnap reggel 
tartják meg. A szanatórium ápoltjai kö
zött különben csakhamar helyreállt a 
nyugalom és a szanatórium működésé
ben semmi fennakadás nincs.

ohmnak ez a törekvése indokolt volt, 

a mai Magyarország csak akkor 
léphet sorompóba, ha közvetlen ér

dekek érvényesüléséről lehet szó.

Kekünk belátható időn belül kizárólag 
a neutralizált állam szerepéi szabad csak 
játszanunk. Ha mi érdekeltséget vállal
nánk akár nyíltan, akár csak a kulisszák 
mögött is az olasz—albán—jugoszláv 
konfliktusban, ez gúzsba köthetné egész 
külpolitikai aktivitásunkat és összerop- 
panthatna bennünket. Mi a külföld sze
mében önálló, békés, semleges állam 
vagyunk. Hat erről az álláspontról letér
nénk, — stabilitásunkat veszélyeztctnök..l

A nagy külügyminiszter fin mély meggyőző
déssel közli felfogását. A belpolitikai kérdések 
már alig rdcklik. Kézlegyintéssel intézi el az 
aktualitásokat. A váci kerület sorsa sem ér
dekli túlságosan. Kominak tartja, hogy a vi*« 
lasztás megsemmisítésének esélyéről is nyilat
kozók. Korai volna még arról beszélni, hogy 
újra fellépek-e, — mondja, — és ezzel a maga 
részéről lezárja az ügyet — legalább is egye
lőre. De kiérzik hangjából, hogy őrszemen áll, 
hogy vigyázó szemmel figyeli az ország politi
kai életének minden megnyilvánulását és vár, 
remél egy jobb, boldogabb időt, amely megúj
hodást fog hozni ennek az ngyonsujtott nem
telnek. (rtk.)
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Bethlen míníszterelnöh 
ápnlisOínitiűulHómiba
megvárja Hlebelsberg Jlunó gróf haza- 
átnézését. Hz utazás programiát még nem 

állapitottáh meg
Bethlen Tstván gróf miniszterelnök római1 Hazaérkezése után természetesen azonnal

utjának programját véglegesen még nem 
állapították meg. Vasárnap délelőtt

teljesen beavatott helyen

közölték ugyanis a Hétfői Naplő munkatár
sával, hogy

a miniszterelnök előreláthatóan be
várja Klebelsberg Kunó gróf hazaérke

zését.

A kultuszminiszter — az eddigi tervek sze
rint — bár a program kibővült április 2-án 
szándékozik visszatérni Olaszországból, 
Eszerint

Klebelsberg Kunő gróf kultuszminiszter 
április 3-án, vasárnap, vagy legkésőbb 
április 4-én, hétfőn érkezik vissza Bu

dapestre.

Becsapott kisemberek kálváriája 
a szépvölgyi otthonépítés körül

Egy „parcellázási akció" kulisszatitkaiból
A builni hegyek tegvadregényesrbb részén, 

fenyőerdőklől körülvéve, túl a Pól-völgyön fok- 
szik n Szépvölgy, amely csakugyan egyike a 
Budnpest-kömyéki idyllikus helyek legszebbjei
nek. Csupán az a baja, hogy nehezen megköze
líthető. félórás utal kell tenni gyalogszerrel a 
hegyeken keresztül, amíg eléri az ember.

ilossru ideig majdnem ismeretlenül maradt a 
Szépvölgy és csak a természet néhány imádója 
kereste fel, de azok csodákat beszéltek pompás 
levegőjéről és arról az isteni nyugalomról, ame
lyet er a gyönyörű hely nyújt annak .akit jó 
sorsa odavezet.

Nem csoda, hn az a gondolat keletkezeit, 
hogy a Szépvölgyet hasznosítani kellene és vagy 
gyógyintézetei, vagy villákat kellene rajta épí
teni. A Szépvőlgy tulajdonjogát már régebben 
a Budapest—Szépvölgyi Otthonépitő- és Anyag- 
termelő Rfszvénytársqság szerezte meg. A rész- 
vénytítjgjág a telekvásárlásból kifolyólag több 
milliárdilal tartozik nagyobb budapesti bankok
nak és a Szépvölgy horribilis összegekre van 
telekkönyvitek megterhelve. A Szépvölgyet tel
jes egészében egy Löw Sándor nevű vállalkozó 
bérli .ahol tehenészeiét tart fenn.

Amikor újra divatba jött a takarékoskodás és 
az embereknek, különösen a szegényebb sor
siaknak uj álmai keletkeztek villáról, kis csa
ládi házról, zöldülő kezecskékről, a szépvölgyi 
részvénytársaság elérkezettnek látta az idői, 
bogy

a túlterhelt területen parcellázási akciót 
kezdjen.

A társaság megállapodott Löwy Sándorral, 
hogy kétszázötvenmillió korona lelépcsi díjért 
visszaadja a bérletet és mikor az alku megtör
tént. a parcellázás tényleges keresztülvitelével 
megbízta a Glóbus nevű vállalatot.

A Glóbus, helyesebben teljes címmel a Buda
pesti Hitelbank, mint Szövetkezet, Glóbus Bank
bizományi, Közvetítési és Kereskedelmi Rész
vénytársaság a Baross-utca 14 szám alatt mű
ködik, mig a szépvölgyi részvénytársaság azt 
hirdeti magáról, hogy központi irodája a Szé- 
chcnyi-utca 17. szám alatt, gyártelepe pedig

Wöf hír. tS Os/lólysorsjátÉlí
80.000 sorsjegy 40.000 nyíreméig

Minden második sorsjegy nyer!
I.egnngyobb nyeremény 

szerencsés esetben

500.000
Jutalom és nyeremények

300.000 pengő 
200.000 pengő 
100.000 pengő 

■tb. atb. Usnesrn több mint

6 millió pengő
mely tauegol késapénzbea fizetik ki.

Az I. osztály házasa Apr. 9-én kezdődik
A sorsjegyek hivatalé* Arait

( informálni fogja Bethlen István gróf minisz
terelnököt olaszországi tapasztalatairól. 
Ilyen körülmények körött

■ miniszterelnök elutazása április 
Vára, szerdára esedékes.

Beavatott politikai körökben egyébként 
úgy tudják, hogy a miniszterelnök csak 
abban az esetben indulna előbb, ha vala
milyen nem várt esemény, vagy fordulat azt 
szükségessé teszi.

Illetékes helyen

viszont a római utazásról csak annyit mon
danak:

— A miniszterelnök római útja elhatáro
zott dolog. Az utazás időpontja és prog
ramja még nincs megállapítva.

(miféle gyártelep lehet az?) a Zápolya-utca és 
Berzenczey-utca sarkán foglal helyet.

Mikor ezek a vállalkozások egymással meg
állapodtak, megkezdődött a közönségnek a 
.Szépvölggyel való megbarátkoztatása. Küldött
séget vezettek a Szépvölgy érdekében a polgár
mesterhez, s az erről szóló tudósítást nyilvános
ságra hozták. Hirdetések jelentek meg a lapok
ban és ügynökök járták be a várost, hogy a 
parcellázásra szánt telekre vevőket csábítsanak.

Szinte amerikai stílusban folyt ez ax 
akvlrálás.

Az óbudai Kolozs-lérröl, az újlaki templomtól 
állandó aulójáratokat indított a Glóbus a Szép
völgybe és vasárnapokon és ünnepnapokon va
lósággal karavánok indullak a budai hegyek
nek e gyönyörű szigete felé. A Glóbus megbízot
tai minden jót ígértek az érdeklődőknek, meg
mutatták a kőbányát, ahonnan

Ingyen anyagot ad majd a társaság az 
építkezésekhez,

kijelentették, hogy rövidesen villanyvilágítás 
lesz, lesznek utak, gyümölcsfák százai nőnek 
ki a talajból és a Szépvölgy lesz a vidék legér
tékesebb és legbájosabb paradicsoma.

Az akció sikerre is vezetett. A kétszáz parcel
lázásra szánt telek közül sikerült majdnem va
lamennyit részletfizetésre áruba bocsájtani.

Természetes, hogy a vevők szorgalmasan 
fizették be a Glóbushoz, úgyis mint Hitelbank
hoz, úgyis mint Szövetkezethez a részleteket. 
A Glóbus jókedvében lehetett. Az eladott tel
kek értéke után csupán csak tizenkét százalék
kamatot szedett a jámbor kuncsaftoktól

Még az ősz során meg is hívták a telektulaj
donosok egyikét-másikát, hogy a telkét vegye 
út. A szépvölgyi részvénytársaság értesítő levele 
azzal a kedves és szelíd kérelemmel végződött, 
hogy miután bevezetik a villanyvilágítást, ku
takat fúrnak, kőanyagot fejtenek és gyümölcs
fákat ültetnek a telkeken, szíveskedjenek

valami csekélységet előre Is fiattal,

hogy a jelentékeny befektetések fedezhetők 
legyenek. Ezzel szemben a társaság kegyes 
lélekkel hajlandó a kamatokat elengedni, vi
szont magára vessen az, aki nem tartja be 
pontosan a részleteket és emiatt majd elesik

Figyelmeztetés!
Az annyira közkedvelt és általánosan 
nagyszerűnek elismert René Montreull, 
Párislóle Creme Éva és Savon Éva 
nevű készítményeinket ezentúl is az 
eddig ismert minőségben és csomagolás
ban ugyan, do különös megkülönbözte

tésül új elnevezés alatt

Créme Montreull Edy 
Savon Montreull Edy 

néven hozzuk forgalomba. 

Szeplők ellen 
továbbá májfoltok, pörsenések ellen 

Créme Montreull Edy 
Savon Montreull Edy 

R.né Montrrni, Pari,
Gyor.1 Blatoal KeUeme.l.
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attól a kivételes szerencsétől, hogy lelkét át
vehesse.

Annál nagyobb volt hát a birtokon kívül 
levő telektulajdonosok meglepetése, mikor a 
napokban azt az értesítést kapták a szépvölgyi 
részvénytársaságtól, hogy

■ Glóbusnak egyetlen Aliért se űzessenek 
tovább,

mert a társaság a Glóbussal, uguls mint hitel
bankkal, úgyis mint szövetkezettel pörbe 
keveredett. A telekvásárlók nem értették a dol
got. Sokan ijedten mentek a szépvölgyi rész
vénytársasághoz felvilágosítást kérni, ahol az
után megmondották az érdeklődőknek, hogy

bizony ■ Glóbussal és Így a telkekkel 
baj van.

.4 Glóbusnak nincs engedélye a parcellázásra. 
A Glóbus nem tudja a telek bérletét feloldani. 
És végül a Glóbus nem akar, vagy nem tud a 
befizetett összegekről elszámolni. A vevők azon
ban várjanak türelemmel, mert előbb-utóbb

Dr- Papp Karola a szegedi 
egyetem tanársegéde felfe
dezte a kanyaró szérumát

A Keleti pályaudvarra befutott bécsi 
gyors egyik másodosztályú fülkéjéből egy
szerű bőrkabátos nő száll ki. Dr. Papp Ka
rola, a szegedi egyetem tanársegéde. Párizs
ból jött, hogy néhányhetes szabadságra ha
zamehessen Szegedre, ahol már izgatott tü
relmetlenséggel várják, mert Papp Karolá
ról feltűnést keltő hirek jutottak el Párizs
ból Szegedre. Hosszú évekig tartó kísérlete
zés után

felfedezte a kanyaró szérumát.

Papp Karola dr. mialatt a Keletiről autón 
átrobogott a nyugatira, hogy folytassa útját 
Szeged felé, szenzációs felfedezéséről a kö
vetkezőket közölte velünk:

— Eddig a kanyaró ellen nemigen tud
tunk védekezni. 1919-ben német és francia 
orvosoknak sikerült ugyan egy szérumot 
előállitaniok, amit a kanyaróból felépült 
gyermekek véréből készítettek, de ennek a 
szernek két nagy hátránya van. Csak na
gyon kis mennyiségben készíthetjük, mert 
gyerekek véréből kell előállítani és csak há
rom hétig turt az imjnunizáló^fiTfbTfb ~ JS- 
lenleg ezt a szérumot használjak nálunk is.

— 'Sajnos, a.azülők nem veszik komo
lyan a kanyarót, pedig elég súlyos betegség. 
Nemcsak utólagos komplikációkat idézhet 
elő, de — mint Párizsban tapasztaltam - 
sok áldozatot is szed. Hat év óta végzek 
kísérleteket a kanyaró szérumának előállí
tására. Előbb a szegedi egyetemen fíigler 
Gusztáv professzor mellett folytattam kí

AMFTReladja a dunai propellereket 
mert a helyihajó járatok ügyében nem 

tud megegyezni a fővárossal
Végleg megszűnnek a Boráros tér—Margit

sziget közötti hajójáratok
Újra itt a tavasz, aktuálissá vált a dunai he

lyi hajóforgalom megindulása, de a jelek sze
rint idén úgy, mint tavaly, ismét nem jelen
nek meg a karcsú propellerhajók a Duna hul
lámain. A MFTR és a főváros között dúló harc 
arra az eredményre vezet, hogy

Titkos Ilona levele

fafajig *!

fyd* falét

■ ‘é

Kedves Montreull Űr!
Újabb küldeményét megkaptam és 

igazán köszönöm, hogy a névváltozást 
is közölte velem. A Cremo Edy és a Sa
von Edy nélkülözhetetlen kellékei a 
toalettasztalomnak Biztosíthatom, hogy 
én vagyok a leghűségesebb fogyasztója. 

Szívélyes üdvözlettel 
Titkos Ilona 

megkapják telkeiket. A Glóbus viszont 

egyszerűen a Szépvölgyihez utasította ’ 
azokat, akik hozzáfordultak.

így jártak és járnak ma is a naiv embereit 
a Szépvölgyitől a Glóbusig cs vissza és boldo
gok közülük azok a kevesek, akiknek legalább 
az utoljára befizetett részletet sikerült vissza- 
kapniok.

A Szépvölgyi és a Glóbus pedig állítólag ádás 
pőrben vannak egymással, kölcsönösen föl- 
jelentgetik egymást.

A vásárlóknak azonban nincsen se pénzük, 
se villájuk, se telkük.

Több száz millióra rúg az az összeg, amelyet a 
Szépvölgy ózondus levegőjétől elkábttott kis
emberek befizettek. Többek között egy ismert 
szegedi orvos 15 milliót tett le, egy Csáky-utcai 
ugyancsak ismert csemegekereskedő 10 milliót, 
de tudunk olyan szegény varróleányről is, aki
nek egymillió koronáját siratja a Szépvölgy 
fölött szitáló tavaszi eső.

sérletezéseimet. Két évvel ezelőtt meghívást 
kaptam a párizsi hygieniai intézettől, ahol 
két éven át dolgoztam a probléma megol
dásán, s most, hat év után kijelenthetem^

megvan a szerűm.

— MÍ4 az eddigi eljárás passzív immu
nitást váltott ki a szervezetben, addig az én 
szérumom aktív immunitást idéz elő, vagyis 
annak hatása alatt a szervezet önmaga védi 
magát a veszedelmes kórtól. Ennek a fel
idézésére egy cseppnyi fertőző anyagot jut
tatok a szervezetbe, amely védőanyagok 
képzésére serkenti a szervezetet és — mint 
a kísérletek igazolják — magasabb fokú 
immunitást idéz elő, mint maga a betegség 
elszenvedése.

A szérum egy cscppjc a kanyaró fer
tőző anyagának.

— A szérumot kipróbáltuk már Szegeden 
is. Párizsban 2500 gyereket oltottunk be, 
oly kitűnő eredménnyel, mely

minden kétséget eloszlat

Elmélyedve figyelem az e.rhbi>tí«ég leg- 
ujahb' jótevőjének érdekfeszitő előadását és 
észre sem veszem, mikor a nyugatihoz 
érünk. Siető léptekkel haladunk a 
vonat felé, amelyen dr. Papp Karola, a sze
gedi egyetem tanársegéde hazautazik, hogy, 
otthon beszámoljon orvostársainak világra
szóló felfedezéséről: a kanyaró szérumáról- 

H. E.

végleg le kell mondani a helyi hajóforga
lomról,

ami pedig úgy szórakozási, üdülési, mint kör- 
lekedési szempontból egyik nélkülözhetetlen 
nyári eszköze volt Budapest közönségének.

Mint ismeretes, a mai helyzetnek az az előz
ménye, hogy a MFTR csak abban az eset- 
ben állítja ujna forgalomba a helyi hajókat, 
ha a járatok fenfcartásáért megfelelő szub
venciót kap. Békében évi 200.000 arany
korona volt a vállalat szubvenciója, most 
azonban megelégedne évi 160.000 pengővel. Az 
állam elismeri ennek a követelésnek a jogossá« 
gát, de azzal az indokkal, hogy a helyi hajó
zás fentartása elsősorban a főváros érdeke,

■ szubvencionálás kötelezettségét a fő
városra hárította át.

Hosszú hónapok óta folynak eddig teljesert 
eredménytelenül az érdekelt felek között a tár
gyalások, mert

a főváros hallznl sem akar
a 160.000 pengős szubvenció megadásáról. Vi
szont a MFTR e támogatás néTkül

nem hajlandó ■ helyi forgalmat megindí
tani.

A helyzet rendkívül kritikus, mert a két 
ellentétes álláspontot nem sikerül sehogyan 
sem áthidalni. Domonyl Móric vezérigazgató ki- 
jelentése szerint abban az esetben, ha néhány 
napon belül valamilyen megegyezés nem jön 
létre,

a MFTR eladja összes propoUerhajóit. 
mert a hajók két év óta hasrnálatlanul hevei
nek a kikötőben s ha továbbra is tétlenül hagy
nák a gépeket, a drága „esrközök elpusztulná
nak és mérhetetlen károsodás érné a válla
latot,
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A rendőrség vasárnap vizsgálatot 
indított a Katholikus Népszövetség 
tragikus módon elhunyt főpénztár- 

nokának halála ügyében
A hetven éves Weíszmüller Alajost a halála előtti napon 
felháborodásában inzultálta Frühwirth Mátyás ország
gyűlési képviselő. — Exhumálják a holttestet a halál 

okának pontos megállapítására
A főkapitányság sérülési osztályán va

sárnap egy hirtelen történt elhalálozás 
ügyében indítottak vizsgálatot.

Weíszmüller Alajos, a katholikus Nép
szövetség föpénztárosa néhány héttel ez
előtt zajos botrányba keveredett. Frühwirth 
Mátyás országgyűlési képviselő, a Népszö
vetség egyik vezetője ugyanis arról értesült, 
hogy személyével kapcsolatban kellemetlen 
természetű alaptalan híreket terjesztenek., 
A képviselő informatiója szerint ezeknek a 
híreknek forgalomba kerülésében Weisz- 
müller Alajosnak része volt. A vezető állás
ban levő Frühwirtet érthető módon felinge
relte ez a körülmény és egy alkalommal a 
Katholikus Népszövetség Ferenciek-terén 
Jevö helyiségében felelősségre vonta Weisz- 
jnüllert. A főpénztáros egyes állítások sze
rint ingerült hangon válaszolt, ami

annyira felháborította Frühwirth Má- 
tyást, hogy inzultálta a hetven évea 

öreg urat.

■ Weíszmüller, az inzultálás után elhagyta 
,a helyiséget A szövetség vezetői természe
tesen megfelelő kibontakozási lehetőséget 
kerestek az affér elintézésére, amely kelle
metlenül érintette Frühwirth Mátyást is, 
eki csak pillanatnyi felhevülésében ragad
hatta magát erre a lépésre. Még mielőtt 
azonban bármilyen lépés történt volna, 
tragikus esemény következett be.
i lnxultálás után két nappal Welsz- 

müller Alajos meghalt.
f K hirtelen bekövetkezett halálesetnek 
jrem tulajdonítottak nagyobb fontosságot, 

mert hiszen Weíszmüller Alajos magas élet
kora könnyen magyarázatát adhatja ennek. 
A halottkémi szemle jegyzőkönyve azonban 
a kerületi tisztiorvosi hivatalhoz, onnan pe
dig a főkapitányságra került, ahol most

vizsgálatot indítottak a főpénzt áros ha
lála körülményeinek pontos megállapí

tására.

A főkapitányság sérülési osztályán már 
meg is kezdték a nyomozást, amelynek so
rán tanukat és orvosszakértőket fognak ki
hallgatni. Előreláthatólag

kihallgatják tanúként Frühwirth Má
tyást is,

mert éppen az ő vallomása tisztázhatja 
majd, hogy Weíszmüller, a Katholikus Nép
szövetségben történt inzultálása idején olyan 
feszült idegállapotra valló magatartást ta- 
nusitolt-e

mely ideges feszültség és a későbbi hir
telen halál között bizonyos összefüg

gést lehet találni.

Á vizsgálat során valószínűleg elrendelik 
Weíszmüller Alajos holttestének exhumá
lását és törvényszéki orvosszakértőkkel var 
ló megvizsgálását, és igy a nyomozás elejét 
veszi majd annak, hogy a tragikus módon 
elhunyt főpénztáros halála körül bármilyen 
alaptalan pletykák keljenek szárnyra.

Sági Pál

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illata

Odescalchí Miklós herceg és Zichy 
Tibor gróf „barátságos44 boxmérkö- 

zése a Piccadilly-étteremben 
Schrammel-zene mellett

A barátságos mérkőzés komolyra fordult - A. herceg 
evomronboxolta a grófot — A felek végül is kibékültek 

egymással

■ •

Elfogták Lux Mórt a hírhedt nemzetközi zseb
tolvajt, akinek biinlajstromán 400 zsebmetszés, 69 

besurranás és 30 kirakatfosztogatás szerepel

' rKz Andrissy-uli Piccadilty étterem „Bo- 
’hém-pmcéjében" az esti vacsorázó közön
ségnek és az étterem személyzetének ritka 
látványban volt része: két közimert, fiatal 
arisztokrata valóságos boxmérközést foly
tatott le a helyiségben. A boxviadal teljesen 
barátságosan indult, közben azonban any- 
nvira komollyá vált, hogy már-már mentő
kért akartak küldeni. Végül a mérkőzés 
mégis barátságos utón nyert befejezést

Alig múlt el esti kilenc óra, amidőn a 
^iccadilly-étterembe kilenctagú, csupa arisz
tokratákból álló társaság tért be. Az elő
kelő szmokingos urak társaságában volt 
két elegáns grófkisasszony is.

Rákmeridonnal kezdődött a vacsora, 
majd az egyes főétkezések után eredeti 
yvhyskire került a sor.

A társaságnak különösen a társadalmi 
életben ismertnevü tagjai, az ifjú szőke 
Odescalchí Miklós herceg és Zichy Tibor 
gróf voltak derűs hangulatban. Főként 
sportról beszéltek, a boxoló sport egyes fo
gásait magyarázták egymásnak. Eleinte csak 
elméletileg. Később azonban, a jókedvű tár
saság hangos tetszésnyilvánítása közben a 
két fiatal arisztokrata fölkelt az asztaltól s 
ti közelben

egymással szembenáiltak, hogy a társa
ságuk előtt gyakorlatilag is bemutassák 

a boxoló sport egyes fogásait

!Az étteremnek abban a részében, ahol az 
arisztokrata társaság tartózkodott, csak ke
vesen voltak s igy mi sem zavarta szórako
zásában a fiatal herceget és grófot, akik 
mindjobban belemelegedtek a sportba és a 
társaság tagjainak helyeslése közben

valóságos formaszerfl barátságos box- 
viadalt kezdtek meg.

Perceken át tartott a viadal, amely azonban 
észrevétlenül egyre komolyabbra fordult. 
'Az arisztokraták társasága sem figyelte 
többé nevetős arccal a mérkőzést, amelynek 
gxcffllélésérc cgukegyült áz étjerggt tfág,- 

labbi részében lévő közönség s az étterem 
személyzete is. Többen izgalommal figyelték 
a kipirosodott arcú, egymással szemközt 
sportszerűen felállott ellenfeleket s abban a 
hiszemben voltak, hogy,

a két fiatal arisztokrata a helyszínen 
boxpárbajt viv egymással schrammel- 

zcnc mellett.

Ezt a látszatot megerősíteni igyekezett a 
következő pillanatban történt jelenet is, 
amelynek során

Odescalchy herceg Zichy grófot gyom
ron boxolta.

Nem játékosan, hanem heves tempóban 
folyt a boxmérközés s Zichy gróf az őt ért 
gyomorütés alkalmával

fel is Jajdult fájdalmában.
A boxmérközés most abbamaradt. A 
schrammel-zenekar is beszüntette a jáléko'. 
Az elsápadt Zichy grófot székre ültették, 
Odescalchí herceg pedig társaságával együtt 
rögtön segitségére sietett az erős ütés kö
vetkeztében rosszul lett grófnak. A távol
állók köréből többen az első ijedtségükben

mentőkért akartak telefonálni,
mert úgy látszott, hogy az erős ütés követ
keztében sürgős orvosi beavatkozás vált 
szükségessé. A fiatal gróf azonban csakha
mar magához tért. A tumultus, amely az 
arisztokrata társaság asztala körül kelet
kezett szétoszlott.
A barátságos boxmérközés eredményeként 
mint haragos felek váltak szét Zichy gróf 
és Odescalchi herceg, a két régi barát. A 
társaságban lévő ifjú Czirákg gróf kezde
ményezésére azonban

békítő tárgyalás
indult meg a felek között. Ennek eredmé
nyeként a boxpárbaj résztvevői kibékültek. 
A békét a társaság szemeláttára a helyszínen 
elcsattant baráti csókkal pecsételték meg.

_. Kmán Kálmán.

A főkapitányság detektivjei széleskörű nyo
mozást folytattak a fővárosban dolgozó besur
ranó tolvaj személylcirása. Mikor nem tudta 
hagyott ajtókon és az előszobákból elviszik az 
elmozdítható holmikat. Vasárnap reggel a de
tektívek igazolásra szólítottak egy gyanús kül
sejű embert, akire ráillett az egyik ilyen besur
ranó tolvaj szemáélyleirása. Mikor nem tudta 
magát igazolni, előállították a főkapitányságra, 
ahol a bűnügyi nyilvántartó adataiból csakha
mar megállapitották, hogy

Lux Mór a neve és egy veszedelmes nem
zetközi zsebtolvaj került személyében a 

rendőrség kezére.

Lux még a háború előtti években Bécsben, Bér-

A Zrínyi gárda a liberális lapok ellen
■■■ ■■

Erkölcsvédő gyűlésén eljárást követelt az erkölcsvédelmi 
rendeletet kritizáló újságok ellen

Vasárnap 'délelőtt a budai Vigadóban a 
Zrínyi-gárda tartott gyűlést, hogy a leg
utóbb kiadott crkölcsvédelmi rendelet mel
lett állást foglaljon. A hatalmas teremben 
alig gyűlt össze néhány száz ember, túl
nyomó részben nők, akik ujjongva tapsoltak 
a Vigadó fórumán megjelent „erkölcsvédő1* 
szónokoknak. _______

Tizenegy órakor nyitotta meg a gyűlést 
Stadler Nándor elnök, a budai Zrinyi-gárda 
egyik megalapítója, akinek neve ezekkel a 
mozgalmakkal kapcsolatban többizben sze
repelt a nyilvánosság előtt. Bejelentette, 
hogy a gyűlés memorandumban fogja kérni 
a belügyminisztert, hogy legutóbb kiadott 
crkölcsvédelmi rendeletének a rendelkezé
sére álló eszközzel mindenáron örvényt sze
rezzen.

Vajda Károly tanár, a divat tultengései és 
a fiatalság megmételyezése ellen emelt szót, 
amelyet a kultúra álarca alatt csempésznek 
a naiv, romlatlan gyermek lélekbe. Erre kell 
különöskép kiterjedni a rendeletnek.

Szigorúbb végrehajtási utasításokat kö
vetel a belügyminisztertől.

Ekamp Ernő iskolaigazgató a sajtó szc 
rep^röl beszélt és tnegáílapilQtta, hogy, 

linben és Parisban adott sok munkát a rendőr* 
ségnek, később pedig Budapestre tette át szék
helyét. Itt elfogták, hosszabb időt töltött fog
házban, kiszabadulása után pedig

örökre kitiltották Magyarország területéről. 1

Lux azután újra sorra vette az európai metro
polisokat, inig most újra visszaszökött Magyar
országra. A főkapitányságon kihallgatása során 
bevallotta, hogy

Budapesten tartózkodása óta 400 zsebmet
szést és 09 besurranásos lopást követelt el, 

azonkívül 30 kirakatot fosztott ld.

A kézrekerült veszedelmes nemzetközi bűnözőt 
beismerő vallomása után letartóztatták.

a liberális lapok magatartása tulajdon

kép beleütközik a rendeletbe, mert 

egyik passzusa szerint aki hivatalos szemé
lyekből gúnyt űz, kihágást követ el, már 
pedig

a lapok Scitovszky belügyminiszter sze
mélyével és az általa kiadott rendelettel 
olyan haugnemben foglalkoztak, hogy 
véleménye szerint indokolt lenne eljá

rást indítani ellenük.
Ezután határozati javaslatot (erjesztett 

n nagygyűlés elé, amelyben a nagygyűlés 
kéri a belügyminisztert, hasson oda, hogy a 
romboló liberális sajtónak aknamunkája a 
jövőben megszűnjön, továbbá a rendelet
nek érvényben levő passzusai drákói szigor 
rusággal végrehajthatók legyenek. Felolvas
ták még Szeged, Debrecen, Kecskemét, Ka« 
locsa, Békésgyula és még néhány vidéki 
város Zrínyi gárdistáinak táviratát, mely
ben a határozati javaslathoz való hozzájá
rulásukat jelentik be. A nagygyűlés a hatá
rozati jasaslatot egyhangúlag elfogadta* 
ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy Scitov* 
szky belügyminisztert a rendelet kiadásg 
alkalmából táviratilag üdsöjöljej 1
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Vasvári Pál ünnepély \ Székesfehérvár polgármesterét hat hóna- ^’^tJ^Xmkincstó?31^’
Születésének százéves évfordulóján 
ünnepség keretében emléktáblát 
lepleztek le a Nemzeti Múzeum 

kertjében
Vasárnap délelölt díszes ünnepség kereté

ben rótta le kegyeletét n főváros Vasvári Pál 
emléke elölt. Az ünnepség a Nemzeti Muzeum 
kertjében folyt le. A közönség soraiban meg
jelentek: Janky Kocsárd tábornok a kormány
zó, Huszka Jenő dr a kultuszminiszter, Köhler 
György tábornok a hadügyminiszter képvisele
tében. Széchenyi Bertalan gróf, a felsőház el* 
elnöke, Zsitvay Tibor, a képviselőháj elnöke, 
Szabó Sándor, az egységes párt nlelnöke, Pro- 
hdszka Ottokár püspök, Lieber Endre tanács
nok u főváros, Balogh Jenő dr. az Akadémia 
képviseletében, Ferencry Zoltán dr. n PetÓfi- 
Társaság főtitkára és ott volt az utolsó 48-as 
honvéd: Lebo István is.

Az ünnepség a Hiszekegy eléneklésével kez
dődött. mnj<l Bakó László, a Nemzeti Színház 
tagja szavalta el a Vasvári Pál c. ódát. Ezután 
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 
mondott ern lékbeszédet Vasvári Pálról, akinek 
most ünnepli az ország születése századik év
fordulóját. Beszéde közben leplezték le a 
Nemzeti Muzeum falában elhelyezett emlék
táblát. A nagyhatású beszéd illán Lieber Endre 
tanácsnok a székesfőváros nevében átvette az 
emléktáblát, majd Szilassy Gyula az ifjúság 
nevében hangsúlyozta, hogy mindenkor követni 
fogják Vasvári Pál példáját.

Janky Kocsúrd tábornok a kormányzó nevé
ben megkoszorúzta az emléktáblát. Utána 
Széchenyi Bertalan gróf a felsőház, Zsitvay 
Tibor a képviselőház, Lieber Endre a főváros 
nevében és nz egyes társadalmi egyesületek 
küldöttei helyezték el koszorújukat az emlék
táblára.

Az ünnepség a Himnusz hangjaival ért véget.

pig nem tudta kihallgatni a bíróság a 
város kétmilliárdos hitelrontási perében

A bíróság ezért megszüntette az eljárást
Székesfehérvár, máre. 27.

Székesfehérvárnak nagy szenzációja van. A 
város tanácsa kétmilliárdos hitelrontási pört 
indított b Fehérmegyei Napló ellen.

Dr. Zavaros Aladár polgármester már eszten
dők óla a Fejérmegyei Napló felelős szerkesz
tője ellen a sajtóperek egész légióját inditotta, 
amelyek során a bíróság már többrendbeli fog
házbüntetéssel sújtotta Rakáts Lajos szerkesz
tőt. Ennek az ádáz harcnak egyik legújabb stá
ciója az a büntető eljárás, amelyet a város pa
naszára

kétmilliárdos hitelrontás miatt Indított a 
Fejérmegyei Napló ellen,

mert a följelentés szerint nevezett lapnak az 
uj székesfehérvári villamostelcpről irt rossz
akaratú cikkei okozták, hogy több község nem 
kapcsolódott be a fehérvári centráléba.

A bíróság a Fejérmegyei Napló ellen szomba
ton azon a címen, hogy

félév alatt a vád képviselője, dr. Zavaros 
Aladár polgármester nem volt kihallgatható 

és ig.v a följelentés elévült, 
váratlanul megszüntette az eljárást.

Dr. Zavaros Aladár polgármester a meglepe- 
tésszerü megszüntetéssel kapcsolatban a kő
vetkező érdekes nyilatkozatot tette:

— A város szabályszerűen és a törvény által 
előirt időben adta be feljelentését. A rendőrség 
ez ügyben akkor kívánt kihallgatni engemet,

amikor kétheti szabadságra mentem, Ekkor 
velem együtt utazott a rendőrség bűnügyi osz
tályának vezetője, akit megkértem, hogy a 
visszatérésem utáni időre halassza el kihallga
tásomat. Ehhez a bűnügyi osztály vezetője 
hozzá Is járult.

Utána még két esetben, mindig szóbeli fel
hívásra óhajtott kihallgatni a rendőrség, de 
mindkét alkalommal hivatalos ügyben Buda
pesten jártam s igy a kihallgatás önhibámon 
kívül nem történhetett meg.

— A megszüntető végzés ellen a királyi ítélő
táblához fordulok és amennyiben előterjeszté
semnek a Tábla helyt nem adna, úgy

polgári per utján fogom a város kárát a 
vádlottakon követelni!

mert olyan bizonyítékok birtokában van a vá
ros, amelyek minden kétségen kívül iskolapél
dáját adják a hitelrontásnak, sőt a város kára 
is folltélcnül megállapítható ezekből az okmá
nyokból.

— így például két község határozottan azt 
irta a városi közüzemek igazgatóságának .hogy 
azért nem vezetteti be innen a villamos áramot, 
mert a villanytclepröl a Fejérmegyei Napló 
olyan dolgokat hozott nyilvánosságra, amelyek 
az illető községek polgárságát bizalmatlanná 
tették.

♦
A polgármester nyilatkozata után Székesfe

hérvár lakossága nagy érdeklődéssel tekint a 
kétmilliárdos hitelrontási pör kimenetele elé.

lengyel államkincstár
98 százalék

Döntés Frigyes tőherceg 
birtokperében

Lengyel Teschen, március 26. 1
Frigyes főherceg birtokperében ma hoz- 

ták meg az ítéletet, amelynek értelmében 
Frigyes főherceget 370 hektár területű föld- 
birtok tulajdonosaként ismerik el, mig a 
lengyel állam a tcscheni hitbizományi bir
tokból 29.332 hektárt kap jogos tulajdon
ként. A bíróság eszerint Frigyes főhercegnek

a vitás földbirtok kiterjedésének 2.1 szá
zalékát, a lengyel államkincstárnak 

pedig 97.9 százalékát Ítélte oda.
A főherceget az Ítéletiben arra is kötelez

ték, hogy a peres eljárás költségeinek há
romnegyed részét térítse meg a lengyel ál
lamkincstárnak. Az Ítéletet részletes indo- 
kolásával együtt Írásban fogják a peres fe
leknek eljuttatni.

Pálffyt választották meg 
ismét az IPOSz elnökévé

Lord Newton 
arcképe a Külügyi 

Társaságban

Hornyánszky festményét vasár
nap délelőtt leplezte le Apponyi 

Albert gróf
A Külügyi Társaság vasárnap délelőtt 10 óra-! 

kor ülést tartott, amelynek egyetlen tárgya 
lord Newton arcképének leleplezése volt. Az 
arcképet, amelyet Hornyánszky, a Brüsszelben 
rlő magyar festő festeti,

Apponyi Albert gróf

fí hét évvel ezelőtt eltűnt Landau 
Teréz és Littmann Rózsi vasár- 
nap levélben jelenthezteh egy 

ajríhat bűnt anyáról
Leánykereskedők zsákmánya lett a két tizenhétéves urileány

leplezte te, mély hatást keltett beszéd kísére
tében. .tpponyi Albert gróf beszédében utalt 
arra, hogy akkor, amidőn az összeomlás után 
Magyarország teljesen magára vök hagyatva, 
és amikor egész Európa tájékozatlan volt a 
magyar helyzetről, lord Newton szállt elsőnek 
óikra a magyar igazságért. Lord Newton volt 
az első, aki akkor, amidőn az angol parlament
ben a trianoni békeszerződést tárgyalták, a 
lordok házában a magyar igazságért hada
kozott. A magyar nemzetnek lehet sok hibája, 
de hálátlan sohasem volt. A Külügyi Társaság, 
amely a nem hivatalos Magyarországot kép
viseli, ennek a hálának ad most kifejezést.

Az arckép leleplezése alkalmából, vasárnap 
este 7 órakor Lukács György v. b. t. t., volt 
kultuszminiszter, a Bristolban ebédet adott, 
amelyre művészek és a Külügyi Társaság több 
tagja voltak hivatalosak.

Kétesztendős titokra derült most szomorú 
világosság egy „messziről érkezett levél ré
vén, amelyet Littmann Rózsi és Landau Te
réz Írlak Budapesten lakó családjuknak. A 
két tizenhétéves urileány, mint emlékeze
tes. két esztendővel ezelőtt nyomtalanul el
tűntek szüleik lakásáról. A fővárost akkor 
Leirer Amália meggyilkoltatásának ügye 
tartotta izgalomban, mégis napokon keresz
tül oldalas riportok számoltak be Landau 
Teréz és Littmann Rózsi titokzatos eltűné
séről is. A rendőrség nagy apparátussal 
nyomozott az ügyben. Megállapították, hogy 
a leányok —- eltűnésük előtt egyetlen 
szóval sem említették senki előtt, hogy útra 
készülődnek. Búcsúlevél, vagy egyéb ma
gyarázó Írás nem maradt utánuk; az egyet
len nyomot egy ismert fővárosi orvos leánya 
szolgáltatta, akinek a Józsefvárosban divat- 
szalónja volt. Az ő divatszalónjában dolgo
zott Landau Teréz és Littmann Rózsi, 
tudták, hogy esténként, munka után, a 
leányt az utolsó időben állandóan

két elegáns fiatalember várta.
A rendőrség ebből a nyomból arra követ
keztetett, hogy az eltűntek leánykereskedők 
karmai közé kerültek.

Landau Teréz és Littmann Rózsi többé 
nem adott életjelt magáról. Két esztendő 
múlt el, a két család már-már azt hitte, 
hogy nem érkezik hir többé az elveszett 
leányokról. Elsiratták és meggvászolták 
őket.

És most, két esztendő után, vasárnap,

levél érkezett
Afrika egyik eldugott, apró városkájából 
Litlmannék címére.

A levelet Littmann Rózsi irta. Látszik a 
nyugtalan sorokon, hogy valami rejtekhe
lyen, dugva és sietve róhalta a papírra be
tűit a szerencsétlen leány. Minden hangja

így 
két

csupa panasz, keserűség. Felfedi a hétcsz- 
tendős titkot.

Elmondja Littmann Rózsi a levélben, 
hogy eltűnésűk^alkalmával tudlukon kívül

kánykereskedők zsákmányai lettek.
Két fiatalember; -— a két elegáns fiatalem
ber — hazugságokkal, ígéretek kel elhódí
totta mindkettőjüket, ök azt hitték, hogy 
ártatlan kalandban lesz csak részük, de 
miután megfosztották őket szabad akaratuk
tól, vonatra ültették és utaztatták Ókét, anél
kül, hogy tudták volna, hova mennek.

Egyideig jó) bántuk velük, teljesítették kí
vánságaikat, de olyan gondosan őrizték 
őket, hogy képtelenség volt, akár csak egy 
kétsoros táviratban is értesíteni hozzátarto
zóikat sorsukról.

„Most ittvagyunk Afrikában** — írja 
szerencsétlen leány —

kiraboltan, rongyosan, éhesen, de még 
mindig a lélckkufárok rabságában.

— Akkor, amikor — igy hangzik tovább 
a levél — egy délután elindultunk hazulról 
sétálni, egyikünk sem hitte volna, hogy 
utoljára inegyünk végig a Népszinház-uccán.

— Segítsetek rajtunk, mert elpusztulunk
— ez a refrénje a hosszú levél szakaszainak.

A kétségbeesett hozzátartozók most dip
lomáciai utón kísérlik meg a leányok ki
szabadítását, egyelőre azonban — minden 
remény nélkül .’

Szomorú érdekessége ennek az ügynek 
még az, hogy Landau Teréz családját, ami
óta a tizenhétéves leány eltűnt, valósággal 
átok üli meg. Egy évvel Teréz eltűnése után 
nővére: Landau Rózsi a Gellérthegyen szi- 
venlőtte magát, nem sokkal később pedig 
fivére: Landau Sándor a Dunába ugrott. 
Holtteste csak hónapok múlva került elő.

Landau Teréz persze nem tudja, hogy 
eltűnése óta mennyire megkisebbedett a kis 
család.

a

Az IPOSz közgyűlése a forgalmi
adé eltörlését és a kézműves

kamara felállítását követeli
Vasárnap délelőtt tartotta meg az IpartcstÜ- 

letek Országos Szövetsége rendes évi közgyűlé
sét az Asztalos Ipartestület helyiségében. Pálffg 
Dániel elnök, felsőházi tag elnöki megnyitó
beszédében hangoztatta, hogy a földműves, 
érdekeltségeket kielégítette a kormány, a gyü
mölcstermelő akcióra 10 millió aranykoronát, 
a Faksmak 60 millió aranykoronát szavazott 
meg, de az iparosság érdekeit nem honorálta, 
A kézművességet az illetékes minisztérium sem
mivel sem támogatta holott a kézmüvesipar rá
szorul a legnagyobb fokú támogatásra. Szóvá 
tette az épitkezések megindítását s annak az 
ipar szempontjából való jelentőségét, majd

a fényűzést adó eltörlésének s a forgalmi 
adó leszállításának szükségességét hangoz

tatta.
Az elnök megnyitóbeszéde után báró W/nt- 

mersberg Frigyes államtitkár a kereskedelem
ügyi miniszter képviseletében és Dembitz 
Gyula, a Kereskedelmi és Iparkamara nevében 
szólalt fel.

Az évi jelentés ismertetése után a közgyűlés 
a kézmüveskamara felállítása mellett foglalt 
állást ” ” '

Mayer Bertalan (Kaposvár) és Lehner István 
(Budapest) felszólalása után a közgyűlés szó
többséggel elhatározta, hogy

a kézmüveskamara felállítása ée a forgal
mi adó eltörlése, illetőleg leszállítása ügyé
ben memorandumot nyojt át a kormány

nak.
Ezután az Iposz uj tisztikarát választották 

meg. Tiszteletbeli elnökké Becsey Antalt, Bitt< 
ner Jánost, Jungfer Józsefet és Németh Gyulád 

elnökké újból Pálffy Dánielt, 
ügyvezető-elnökké pedig Lajta Rezsőt válasz* 
tották meg, mire a közgyűlés véget ért.

A közönség 
érdeklődése

divatr évűink iránt oly nagy
mérvű — ehoz hozzájárul a 
világhírű berlini Hermann 
G e r s o n divatcég szenzációs 
részvétele — hogy indíttatva 

érezzük magunkat, hogy

divatrevűinket
kedden és szerdán, március 
29-én és 80-án délután 4 órakor 
Aruházunk Teaszalonjában 
művészi programmunk leg

nagyobb részével

NV

Budapesti 
Nemzetközi Vásár 
1927. Április 80-tól május 9-lg

Rendezi a
Budapesti Kereskedelmi Cs Iparkamara

Vámszabadraktúr
Bsl- külföldi uaniusl m utaztál kadvauutnyek.

V í zu mked vezmény
KHllflökuk oe lategntökink nyújtanak

. .Vásáriroda
(V., AlkatmAny a. S. Tel. R4-OL J ISM1. U Ml-S) 

M u tané bel- es költőid) tb képviseletek.

Béke
én boldogság lakik a hátban, ahol ■ gyermek ogtasaéges 
vidám, ■ ahol fejlődik.

Mitől stinesedik a gyermek arca, mitől lett pirotpott- 
dáa, mitől nA a te»tsnl)», mitől élénkül, mitől ataporodík 
• vére, mitől fejlődik gyönyörűen? Mi ennek a titka?

A titok megoldása: jól kell táplálni a gyermeket. Nem 
or a kérdi'-: mennyit estik, hanem mit etrik? A hiányos, 
egyoldalú táptálkoeás ellenteere: a vítanrfndus. tápokban 
gatdag

arnea vitamintápszer
laa a etemegeetokoládíé. Unom, a kellemet. Minden gyermek öröme. Ha naponta 3—4 tábUcjkát •iszaposat: 

bűnkméga M anrának. Ha még nem haaraálta. kérdette 
meg ervotát; ajánlani logle.
Kaphtlé mlnáen«U. tSJ dobog ára t M tOMr.

VITAMIN

megismételjük

orm
Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP.. PAP... PAP
lt Arpltoaürn, v»s- és réab á tor gyára

Sztfnycg, pokróc, függöny, Agy- és asz
talterítők, gyermekkocsik, nyuguzókek, leány- 
esőbe-, előíróba- én kertlbutorok, ernyők éi 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
Budaiért. VII, Brn.bei kdrdt M.

UUIÖIUU «X» koron, v.g? s: Ilii po.Ubíl,,, 
beküldése ellenében pontén küldök
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Keglevich Pál gróf gondnokság alá 
helgezési keresetét elejtette az árvaszék
A törvényszék a kincstárt és Keglevich Ilona grófnőt kötelezte a 
perköltség megfizetésére. — Pál gróf azzal védekezett, hogy három 

év alatt csak három milliárdot költött
A budapesti törvényszéken most érkezett 

utolsó fejezetéhez egy arisztokrata család 
háborúságának regénye, amelynek központ
jában Keglevich Pál gróf, Budapest életének 
ismert és szimpatikus alakja állt.

A gróf, mint ismeretes, különféle, rend
szerint anyagi természetű ügyekkel kapcso
latban, sokat szerepelt a nyilvánosság előtt. 
Ezeknek az ügyeknek volt azután a követ
kezménye, hogy nővére Ilona grófnő Bár- 
czay Ferenc császári és királyi kamarás fe
lesége, lépéseket tett, hogy Keglevich Pál 
gróf túlzottnak tartott költekezését megaka
dályozza.

A grófnő az árvaszéken keresztül kere
setet Indított, amelyben kérte, hogy 
Pál grófot tékozlás jogcímén helyezzék 

gondnokság alá.

Az árvaszék magáévá is tette a keresetet, 
amely a törvényszék elé került. A grófnő 
terjedelmes beadványban ismertette Kegle
vich Pál életmódját és szertelen költekezé
sét, amely szerinte saját érdekében szüksé
gessé teszi a gondnokság alá helyezést, Keg
levich Pál jogi képviselője, Rajna Dezső dr. 
ugyancsak részletesen kifejtette a bíróság 
lelőtt védekezését.

Előadta, hogy a túlzottnak tartott költe
kezés, illetve a tékozlás vádja nem áll fenn.

Keglevich Pál gróf három év alatt ösz- 
szesen csak három milliárdot költött el, 
ez az összeg pedig kedvező vagyoni 
helyzetét tekintve, egyáltalában nem 

megy tékozlás számba.

A gróf különben most a legszerényebb 
körülmények között él egy olasz fürdő
helyen, és házasságra készül. Feleségül 
akarja venni egy olasz kapitány Görzben 
lakó fiatal özvegyét, akihez romantikus sze
relem szálai fűzik.

Hosszú időn át folyt a bíróság előtt n 

grófi család küzdelme, amelynek most egy 
váratlan esemény vetett véget.

Az árvaszék referens ügyésze beadványt 
intézett a törvényszékhez és bejelen
tette, hogy leteszi a pert és eláll a Pe

reseitől.

A beadvány alapján Bende Béla dr. tör
vényszéki tanácselnök most határozatot ho
zott ebben az ügyben. A törvényszék az 
árvaszéket a keresettől elállásra való 
tekintettel pervesztesnek tekinti, a keresetet

A kormányban eldőlt a nemes verseny 
Klebelsberg’ Kunó gróf javára

Vass József és Dréhr Imre népszerűsítési teaestélye az 
egységespártban

Poliitkai körökben mostanában újra sok sző 
esik azokról az ellentétekről, amelyek Vass 
József népjóléti miniszter és Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter között fölmerültek. E régi 
keletű híresztelések szerint a két miniszter ne
mes versenyt vívott egymással annak a legkö
zelebbi célnak megvalósítása érdekében, hogy 
a kormányzaton belül nagyobb befolyást bizto
sítson magának az ellenfél rovására. A harcban 
már-már Vass József kerekedett fölül, amidőn

Klebelsberg Kanó grófnak sikerült olyan 
előnyt szereznie, amely javára döntötte cl 

a küzdelem sorsát.

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter ugyanis 
az utóbbi időben kétségkívül olyan sikereket 
ért el, amelyek presztízsét a kormány többi 
tagjaié fölé emelte.

Erről a kormányon belül bekövetkezett fordu
latról a kormánypártban úgyszólván egyértelmű 

megszünteti és az árvaszék jogi hatóságát

■ kincstárt, valamint Keglevich Ilona 
grófnőt kUtelczi Pál gróf ügyvédi küll- 

ségeinek megfizetésére.

A törvényszék végzéséről tegnap értesí
tette a feleket. Keglevich Pál gróffal ügy
védje táviratban közölte a kedvező határo
zatot, amely számára nemcsak egy régen 
húzódó családi háborúság befejezését je
lenti, hanem annak a lehetőségét, hogy há
zasságot kössön és visszatérhessen Buda
pestre.

| álláspont alakult ki. Az egységespártnak egyik 
■ igen tekintélyes tagja, aki nemrégiben is irány
adó befolyást gyakorolt a politikai élet alaku
lására, ezt az uj helyzetet a következőkben is
mertette a Hétfőt Napló munkatársa előtt:

— Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz
ter ma Bethlen István gróf miniszterelnök 
után úgy az egységespártbnn, mint a köz
véleményben is, a kormány tagjai között a 
legrokonszenvesebb egyéniség. Ezt a rokon- 
szenvet kulturális téren szerzett érdemeivel 
alapozta meg, most pedig olaszországi útja 
során kimélyitette és általánositotta.

Ezek szerint a kormánypártban is befejezett 
ténynek tekintik, hogy Klebelsberg Kiirtó gróf 
kultuszminiszter felülkerekedett, ami azt je
lenti, hogy

a kormányzatban a mérleg Klebelsberg 
Kunó gróf javára billent cL 

Klebelsberg Kunó gróf sikereivel uembetf 
Vass József népjóléti miniszter rovására írják, 
a kormánypártban, a szociális törvényalkotá
sok csődjét. Amig ugyanis Vass József népjó
léti miniszter a nemzetgyűlésen kötelező igere
tet tett a munkanélküliség esetére szóló biztosí
tás kodifikálására, sőt számtalanszor nyilalko* 
zott is arról, hogy az idevonatkozó törvényja
vaslat már teljesen elkészült, — most legutóbb 
azt a kijelentést tette, hogy — akadályok me
rültek föl. Ezeket az akadályokat — mint rö- 
videsen kiderült, — a munkáltatók emelték. 
Azokban a kormánypárti körökben, amelyek' 
éppen a néspszcrüsítési szempontból szociális 
törvényalkotást sürgetnek, hajlandók a nehéz
ségek felmerülését Dréhr Imre személyének* 
betudni, aki, mint volt bamktitkár, kevéssé al
kalmas szociális érdekek képviseletére.

Ilyen körülmények között érthető az a fel
fogás, amely a Foss József népjóléti minisz
ter, valamint Dréhr Imre államtitkár és neje 
által rendezett teaestély célja körül alakult ki.

Általánosan tudni vélik ugyanis, hogy ez a 
teaestélyt — kizárólag népszerűsítési okokból, 
a Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter ja
vára fordult közhangulat némi ellensúlyozása 
céljából rendezték. Erre enged következtetni a 
meghívottak névsora is.

A vendégeket, akik 10 óra után sűrűn érkez
tek, Dréhr Imréné, Foss József és Dréhr Imre 
fogadták. Az elsők között érkeztek József fő
herceg, József Ferenc főherceg és Auguszta fő
hercegasszony, Walko Lajos és Mayer János 
miniszterek, Ripk'a Ferenc, főpolgármester, Sl- 
pőcz Jenő polgármester, Buzáth és Folkusházg 
alpolgármesterek, 1! óra után érkezett Bethlen 
István gróf miniszterelnök és neje, Bethlen 
Margit grófnő. Sok képviselő is résztvett az es
télyen, közöttük Rassay Károly, Kállay Tibor, 
Szabó Sándor, Désy Géza és mások. Feltűnt, 
hogy különösen sok miniszteri tisztviselő és 
újságíró is hivatalos volt. A délszaki növények
kel gazdagon díszített klubhelyiségekben négy 
büffé állott a nagyszámú közönség rendelke
zésére. Közel 1500 előkelőséget hívtak meg. 
több, mint ezer lemondta a meghívást. így is 
olyan sokan jelentek meg, hogy a négy kis 
teremben valósággal életveszélyes volt a to
longás.

Gróf Bethlen István
Magyarország

Mussolini
Olaszország

Poincaré
Franciaország politikai vezére,

Árion
a fogkrémek vezére.

Fertőtlenít! üdít! Konzervál!

Alapítási év 1845. üeumann m. M. kir. udv. és kam. szállító
Budapest,

IV.,Múzeum körúti.
Á mai naptól kezdve minden hitelképes vevőnek elad készpénzáron részletfizetésre is.

A közönség részéről legkivált régi vevőközönségünk részéről sűrűn érkeztek hozzánk erre vonatkozó megke
resések, ezért elhatároztuk, hogy hitelképes vevőknek a jövőben oly módon is rendelkezésre állunk, hogy az ő érdekeit 
is szolgálva, kirakati, szigorúan szabott készpénzáron részletfizetésre is eladjunk.

Cégünknek több mint 80 esztendős fennállása alatt szerzett hírneve kezeskedik arról, hogy nálunk részletre is 
megbízhatóan vásárol és csak legelsőrangú, kivételes minőségű árukat adunk el mérsékelt árakon.

Mik a módozatai a részletre való vásárlásnak?
Cégünk 6 havi részletfizetésre ad el minden költség vagy kamat felszámítása 
nélkül. Bárki, aki hitelképes, kiválasztja nálunk a szükséges árut s a választás meg
történte után bejelenti, hogy részletekben óhajt fizetni. Ezután nem kell felelni többé- 
kevésbé kényes, kínos kérdésekre, hanem a hitelt kérő kitölt egy nyomtatványt, 
amelyet zárt borítékban átad Igazgatóságunknak. Az elintézés, ha Igazgatóságunk
nak nincs módjában a döntést azonnal közölni, 3 napon belül írásban történik.

Ez a részletfizetési módszer alkalmat ad mindenkinek arra, hogy magának 
és családjának összes ruházati szükségleteit meghatározott havi összeg keretén 
belül beszerezhesse.

Férfiruhák és kabátok 
Női ruhák és kabátok 
Fiú-ruhák és kabátok 
Leányruhák és kabátok 

Cipők 
Férfi-divatcikkek

Az alanti szelvényt kivágva és kitöltve kérjük hozzánk beküldeni:

Neumann M. cégnek
Budapest
IV., Múzeum körút 1/H. N.

Kérek egy hitelkérő nyomtatványt
Név:______________________________
Foglalkozás:____ ____________________
Cím:________________________ ____
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HÍREK Kínában kitűzték a szovjetlobogót
Óriási mennyiségű csempészeit 
zsebkendővel árasztotta el a 
budapesti divatáru kereskedőket 
egy titokzatos ügynöki hálózat

Az utóbbi napokban nagy feltűnést keltett 
a fővárosi divatkercskcdők között, hogy a 
rendőrség sizsgálatot inditolt egy nagyszabású 
csempészési ügyben, amely jóként a kiskeres
kedőket érinti. A textil- és fohénnemünagyke- 
rcskedők ugyanis az utóbbi időkben azt tapasz
talták, hogy valami rejtélyes versengés követ
keztében raktárukon marad egy fajta úgyneve
zett svájci azsurozolt zsebkendő, amelyben 
különben egész az utóbbi időkig a kiskeres
kedők részéről nagy volt n kereslet. Csakha
mar kiderüli azután, hogy a kiskereskedők ér
deklődésének hirtelen megcsappanásának oka 
az volt, hogy zsebkendőszükségletüket illegi
tim utón és nem a nagykereskedőnél szerez
ték be.

Shanghai, március 227. 

(Reuter.) Az Itteni északi pályaudvaron, a Nanking és Shanghai közötti vasútvonal 
végpontján tegnap délután kitűzték a azovjetzászlót.

Shanghai, március 27.
Csang-Kai-Sek hatszáz emberével ideér

kezett és megbeszélést folytatott a francia 
rendőrség parancsnokságával. Kijelentette, 
hogy minden eszközzel szembeszáll a szél
sőségeseknek ama kísérletével, hogy a kor
mányzásba beleavatkozzanak.

Csang-Kal Sek ideérkezése után a diplo
máciai testület doyenjének, a norvég főkon
zulnak és az orosz konzulnak látogatását

fogadta.
Shanghaiból, Csingtauból és Tortarturból 

öt japánhadihajó indult el Nankingba.
Egy japán állampolgár tegnap puskago- 

lyótól találva meghalt.

Pár is, március 27.

’Á Malin Londonon át azt a shanghai hirl 
közli, hogy- a francia engedményes területen 
tűz ütött ki.

Az elmúlt héten ugyanis titokzatos ügynö
kük jelenlek meg az üzletekben én minde
nütt nagyobb mennyiségű svájci zsebken

dőt adlak cl a divatárusoknak.

'A legfeltűnőbb nz volt, hogy az ügynökök a 
napi áron jóval alul helyezték cl az árut. A 
nagykereskedők tucatonként 110—-120 ezer ko
ronáért árusitollúk ezt a cikkel, az ügynökök 
pedig 60 70 ezer koronáért, tehát csaknem 
felárban.

— Jótékonycélu matiné. A Vakokat Gyámo- 
Utó Örs:. Egyesület és Napköri Gyermekotthon 
javára vasárnap délelőtt n Radius-szinházban 
jóbékoaiycélu matinét tartottak, amelyen a kor
mányzó neje őfőméltósága és Auguszta főher
cegasszony is megjelentek. A színházat zsúfo
lásig megtöltő közönségnek sikerült hangver
seny keretében a divat legújabb kreációit mu
tatta be a Corvin-áruház. A húsz elegáns mán- 
nequin pompásabbnál pompásabb toilettejeivel 
osztatlan tetszést aratott.

A titokzatos olcsóságnak pedig az volt a 
magyaráznia, hogy az ügynökök csempész

utón jutottak nz áruhoz.

A nagykereskedőket természetesen súlyosan 
érinti ez a dolog, mert az illegitim utón forga
lomba hozott több ezer tucat zsebkendő piacra 
kerülésével az ő készletük raktáron maradt. 
Az ügyről tudomást szerzett a pénzügyi ható
ság is, a rendőrség pedig széleskörű

nyomozást Indított a csempészhólózat fel
kutatására,

amelynek emberei valószínűleg Csehszlovákián 
keresztül hozlak Budapestre az óriási mennyi- 
fiégü zsebkendői,

— Időjárás. A Meteorológiai Tntézet 
vasárnapi jelentése szerint némi hő emel
kedéssel nyugat felől cső várható.

— Az iparosok tüntető felvonulást ren
deznek n parlament elé a fővárosi üzemek 
megszüntetése érdekében. Vasárnap tar
totta rendes évi közgyűlését n Budapesti 
Hentes Tpnrlestülel. fíittner János elnök a 
főváros üzempolitikája ellen beszélt. IVo- 
yand Miklós indítványozta, hogy kérjék fel 
az öaszcs budapesti iparosokat, hogy vala
melyik nap délelőtt 11 órától 1 óráig zárják 
be üzleteiket és műhelyeiket és rendezzenek 
tüntető fölvonulást a parlament elé a fővá
rosi üzemek megszüntetése érdekében. Az 
indítványt a közgyűlés egyhangúlag lelke
sedéssel elfogadta.

—Tolvaj cigányjósnő. Tóth Róza 37 éves 
házmcslerné Dohány-utca 81. szám alatti laká
sára benyitott egy cigányasszony és a hiszé
keny házmeslernének a tenyeréből nagyszerű 
jövőt jósolt. Mikor n jósnő eltávozott, Tóth 
Róza észrevette, hogy pénztárcája és több 
rnhanemiijr vele együtt eltűnt. A tolvaj cigány- 
asszony Lczrekeritése érdekében a rendőrség 
megindította n nyomozást.

Meghalt n (jeliért szálló öngyilkosa. 
Tegnap este a Gellert szálló egyik szobá
jában eszméletlen állapotban találták Mayer 
Gyula szegedi nyugalmazott pénzügyi fő
tanácsost. A kivonult mentők megállapítot
ták, hogy Mayer nagy adag Iuminállal mér
gezte meg magát. Beszállították az uj Szt. 
•lűnos-kórházba, ahol vasárnap este, anél
kül. hogy eszméletét egy percre is vissza
nyerte volna, meghalt.

— A VőrÖAkerrazt akciója a beteg gyerme
kekért. Vasárnap délben érkezett meg a bécsi 
gyorssal Berek-snr-Mcrből a különböző csont
betegségben szenvedő magyar gyermekek egyik 
csoportja. A gyermekeket 3—4 hónappal ez
előtt a Vöröskereszt égisze alatt vitték ki e 
csodás levegőjű francia városba, ahonnan lég- 
többjük ^Ursen meggyógyulva érkezett vissza 
a fővárosba. Azelőtt súlyos bénabajban és 
< sontgyöngeségben szenvedő gyermekek, most 
piros-pozsgás arccal, vígan ugrándozva szálltak 
le a vonalról és még azok is, akik sohse tud-1 
tak járni, bár lassan de minden támogatás nél
kül elblccegtck a peronon várakozó övéikhez. 
A Vöröskereszt a bámulatos eredmény hatása 
alatt szanatóriumot akar berendezni a csont- I 
betegségben szenvedő gyemekek számára ! 
Bcrck-sur-Merben.

Kerékpáröidesetek. 4 Leli ész utca 22. számú ház 
előtt kölesjnzótt kerékpárjáról leesett és súlyos ags- 
rázkódást szenvedett Lasehák Nándor 18 éves napszá
mos. — Rab János 22 éves kováessegéd a Külső Étre- 
Pv’i-uton verseny közben leesett ■ kerékpárjáról és sü
lj os záródásokat és több csonttörést szenvedett. A men
tők mindkettőt a llókus-kőrbázba szállították.

Uj alapítás 
a gummiiparban
Londonból jelentik: The Anode Rubber 

Company Ltd. név alatt uj társaság alakult, 
melynek célja nutólégtötnlők, pneumatikok és 
más gumiáruk gyártására vonatkozó fontos 
szabadalmának egész sorozatának tökéletesí
tése és értékesítése. Az e szabadalmak által 
védett eljárások Kiéin Pál dr.-nak, a Magyar 
Ruggyantaárugyár Rt. igazgatójának talál
mányai, melyeket Szegvári Andor dr.-ral és 
más munkatársakkal, nevezetesen Gábor Fe
renccel együtt fejlesztett ki. Az eljárások tár
gya lényegében formázott gumiáruknak gumi
tejből közvetetlenül való előállítása elektro
mos áram segítségével. Az uj társaság meg
szerezte a szabadalmi jogokat az egész világra 
— kivéve az .Amerikai Egyesült Államokat és 
Franciaországot. Az Egyesült Államokban a 
szabadalmak egy társaság birtokában vannak, 
melynek tulajdonosai az uj társaság, ar East- 
man Kodak Co. és a B. F. Goodrich Co. A 
francia szabadalmak szintén külön társaság 
tulajdonát alkotják, amelynek részvényesei 
azonban az uj társaság részvényeseivel azono
sak. Az Anode Rubber Co. az Eastman Kodak 
Co.-lól konkurrens szabadalmakat is megvett.

Az Anode Rubber Co. Ltd. igazgatóságának 
tagjai: Sir Eric C. Geddes, a Dunlop Rubber 
Co. Ltd. elnöke, mint elnök, Kiéin Gyula, a 
Magyar Ruggyantaárugyár Rt. alelnökc és 
Marciit fingó, a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. 
elnöke, mint alelnők, továbbá Sir J. George 
Bcharell. a Dunlop Rubber Co. Ltd. adminis- 
Irateur deleguéje, Alexis Duvaux, a Compagnie 
Générale d'Electricilé, Paris, vezérigazgatója, 
Ojcnheim Vilmos, a Galizische Erdői A.-G. el
nöke, Priester Gyula, a Magyar Ruggyantaáru
gyár Rt. igazgatósági tagja, Schwartz Alfréd, 
a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. igazgatósági 
tagja, Szarvasi/ F. Sándor, a British Foncign 
& Colonia! Corporation Ltd. elnöke és a Dun
lop Rubber Co. Ltd. igazgatósági tagja és 
Kiéin Pál dr., a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. 
ügyvezető-igazgatója, akit az uj vállalat ügy
kezelő-igazgatójává választottak.

A műszaki bizottságba meghívták más első
rangú szakembereken kívül a Magyar Rug- 
gyantaárugyár Rt. helyettes vezérigazgatóját, 
Kelemen Lajost is.

A társaság levelezői: Ojenheim & Co. 110, 
Bishopsgate, London E. C. és a Magyar Rug
gyantaárugyár Rt.. Budapest.

— Elfogott betörő. Néhány nappal ezelőtt 
Rosncr Miklós gyógyszerész feljelentést tett a 
rendőrségen és bejelentette, hogy József-körut 
10. szám alatti gyógyszertárába ismeretlen 
tettes betört s onnan nagyértékii gyógyárut vitt 
el. A rendőrség -nyomozása vasárnapra sikerrel 
járt, amennyiben sikerült a betörés tettesét 
Bodó László gyárimunkás személyében, aki 
nemrég szabadult a váci (egyházból, elfogni és 
letartóztatni. Bodót Kispesten, az Árpád-ucca 
119. számú lakásán fogta el a rendőrség.

— Értékes leietek Pécelen a népvándorlás 
korából. Pétéiről jelenti tudósítónk: A község 
„Lebukj" részén építkező Jávorszky testvérek 
ásalási munkálataik közben emberi sírokra 
akadtak, amelyekből csontokon kívül cserép
edények is kerültek elő. A további ásatások 
során sikerült egy üllő helyzetben eltemetett 
bél-nyolc éves gyermek csontrészeivel együtt 
két cserépedényt is ép állapotban kiemelni. 
Ezenkívül pattintgatott kovaékeket, homokkő
ből, csiszolt kőből és üvegből készült gyöngy
szemeket, csontból való díszített késnyelet is 
találtak. A talált cserepekről a Nemzeti Mú
zeum régészeti osztályának kiküldötte dr. 
Tompa Ferenc megállapította, hogy a népván
dorlás korából valók. A talált tárgyakat, ame
lyeket dr. Tompa Ferenc, nagyon értékesnek 
tekint, a község ajándékaként a Nemzeti Mú
zeumban helyezik el.

Amerikai rendszerű hitel 
a középosztálynak

A nagy amerikai cégek, vezették be azt a 
hitelezési módszert, amely lehetővé tette min
denki számára, hogy a legfontosabb szükség
letének beszerzéséről havi költségvetés keretén 
belül gondoskodjék. A Deferred paymcnt plán, 
ahogy ezt a havi részletfizetési módszert Ame
rikában nevezik, azt"jelenti, hogy mindenki 
anyagi viszonyainak számbavételével olyan hi
telkeretet vehet igénybe, amelynek segítségé
vel egyszerre szerezheti be készpénzáron a leg
jobb és legkitűnőbb minőségű árut. A Neu
mann M. cs. és kir. udvari és kamarai szállító 
cég főnökei, Neumann Ferenc és István urak, 
ugyanezt a rendszert vezetik be, hogy a ma
gyar középosztály is hasonló módon szerez
hesse be rhuázati cikkeit. A Neumann M. cég 
most úgy határozott, hogy minden árut kira
kati áron hat hónapi részletfizetésre adja min
denkinek, aki erre hitelképes és aki e hitelke
ret megállapítása céljából a céghez fordul. Jó 
árut rendes áron, minden hozzáütés nélkül ad 
vevőinek a Neumann-cég és ebben a tekintet
be mindenkinek rendelkezésére áll, aki nyi
latkozatban hozzáfordul. .4 legteljesebb kölcsö
nös bizalom a cég üzleti elve, és ezzel az nj 
módszerrel célja ar, hogy a magyar középosz
tály egyik legnehezebb gondjától, a ruházati 
cikkek beszerzésének súlyos gondjától megsza
baduljon. |

Kfíl)/Í 11 váll közvetlenül a vasúttal szem- nuuuil^tIB9 lieili minden e<.|raalkalmas 

modern gyártelep 
nagy raktárhelyiségek, ptncAk, 
műhelyek, Istállók, ftaragc gőz- 

kazánnal 
bérbeadó, 

ekcllcg eladó. Cím a kiadóhivatalban.

__ Kártyarazzia a Jogászok Egyesületének 
helyiségében. Vasárnap hajnalban a főkapitány
ság detektivjei kárlyanazziát tatrottak a Jogá
szok Egyesületének Mária-ulcai helyiségében. 
Lefoglalták az asztalon talált játékpénzt, majd 
az asztalt és a játékfelszerelést bűnjelként, be
szállították a főkapitányságra, ahol a helyszí
nen talált játékosok ellen tiltott szerencsejáték 
cimén megindították az eljárást.

— A Schwartzer szanatóriumból a fog* 
házba szállították Albini Jánost. A Paulajf 
Ede utcai Anhaltzer és Társa bőrkereskedő 
cég két főnöke, Albini János és Kertész 
Lipót ellen mint ismeretes, külföldi hitele^ 
zöik feljelentésére elfogatóparancsot adott 
ki a vizsgálóbíró. A két kereskedő közül 
Albinit a Schwartzer szanatóriumban talál
ták meg a detektívek, ahol betegsége keze
lése céljából tartózkodott, és igy ideiglenesen' 
otthagyták, Kertészt azonban előállították a 
főkapitányságra. Ma azután Albini Jánost 
is előállították a szanatóriumból és Kertész 
Lipóttal együtt átszállították az ügyészség 
fogházába.

Milliárdos lehet, ha az április 9-én kezdődő osztály
sorsjátékban részt vesz, de akkor siessen sorsjegyet 
venni. Hivatalos árak nyolcad 2 és fél pengő, negyed 
5 pengő, fél 10 pengő, egész 20 pengő. 40.000 sorsjegyet 
sorsolnak több mint 6 millió pengő készpénzben.

— Nők napja. A szociáldemokrata párt va
sárnap délután a vas- és fémmunkások szak
szervezetének Thökölyi-uti helyiségében „Nők 
napját" tartott. Kétlily Anna zajos tetszésnyil
vánítások közt méltatta a nők napjának jelen-, 
tőségét. Utána Szabados piroska szavalta Vár
nai Zseninek erre az alkalomra irt „Uj asszony 
született" c. költeményét, majd Baló Elemér 
interpretálta Szakosíts Árpád versét.

— Ma zárul az óriási sikerű tcnyészállat- 
kiállitús. Vasárnap beláthatatlan tömegek láto
gatták a tcnyészállat-kiállitűst. A látogatók so
rában volt József Ferenc főherceg, Albrecht 
főherceg, Bethlen István gróf miniszterelnök, 
Búd János, Hennann Miksa és Walko Lajos 
miniszterek. Ma, hétfőn este zárul a nagysikerű 
kiállítás.

— Életuntak. Buksa Ferenc 14 éves borbélytanonc 
szüleinek Wekerle-telepi lakásán öngyilkossági szándék
ból lugkőoldattal, — Balogh Anna 23 éves cselédlcány 
a Petőfi-téren állomásozó József Károly nevű hajón lug- 
kőoldattal megmérgezfe magát. — Fischer Jolán 20 éves 
napszámosnő Pesterzsébeten, az Üllői-uton 20 gram asz
pirinnel me.gmérgezte magát és összeesett. — Köteles 
Borbála 23 éves napszámosnő Vaskapu-utca 39. szám 
alatti lakásán 30 gram aszpirinnel. — Andréka Vilma 
22 éves háztartásbeli asszony Dobozi-utca 31. szám alatti 
lakásán lugkőoldattal megmérgezte magát. — A men
tők valamennyi öngyilkosjelöltet a Rókus-kórtázba szál
lították.

|t1tVIIÁlEMsc

A háború után először újból kiadtuk
penziók, szállodák, vállalatok és egyéb intézetek

teljes AgynemUIelszerelést tartalmazó Árjegyzékünket
Sándor „Ideál“ paplangyár

Szenzációs olcsó árak! Elsőrangú minőség! Kitűnő szabás!
I Gerti Márton

■ilftiutff

Király-utca
22

■ arokQzlet

Rnial kockás Wptsy
Caarcoítkheny ----------

kWlei.............40 P »i Fekete npsz-köpeny „
Burbirry kiauy .. „ .........80 p

— A Magjar Általános Hitelbank igazgatósága f. hó 
22-én tartott ülésében megállapította ar 1926. üzletév 
mérlegét, mely 5,259.022.61 pengő tiszta nyereséggel zá- 
rult. A nyereség felosztása tekintetében az igazgatóság 
a fó hó 31-ére egybehívott LlX-ik évi rendes közgyűlés 
elé azt a javaslatot fogja terjeszteni, hogy osztalék el
mén a részvényesek között 4,140.000 pengő, tehát 51.750 
millió korona osztassák szét a hasonló célra tavaly 
fordított 34.500 millió koronával szemben, oly módon, 
hogy az összevont 50 pengő névértékű uj részvények 
szelvényei darabonként 5. pengővel váltassanak bp.

— A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank pénteken 
tartotta meg báró dr. Madarassy-Beck Marcel elnöklete 
alatt ÉVII. rendes közgyűlését, amely megállapította az 
1926. évi mérleget. A kimutatott 16,216,803.702.83 K, azaz 
1,297.344.30 pengő tiszta nyereségből a mór összevont 
pengő névértékű részvények 1926. évi osztalékszelvénye 
6 pengővel kerül folyó hó 28-tól kezdvee beváltásra. A 
közgyűlés elhatározta, hogy az intézet alaptőkéjét 80.000 
darab á 50 pengő ti. é. 1927 január 1-tól osztalékjogo
sult részvény kibocsátása által 8.000.000 pengőről 
12,000.000 pengőre emeli fel. 2darab 50 pengő n. é. 
részvény alapján 1 darab u.i részvény vehető át dara
bonként S0 pengő árfolyamon. Az elővételi jog folyó hó 
28-tól április hó 6-ig bezárólag gyakorlatidé.

— A Magyar-olasz bank rt. március 22-én tartotta 
meg dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t. elnöklete alatt VII. 
rendes közgyűlését, amely az igazgatóság összes javas
latait egyhangúan elfogadta és ennek megfelelően 4 
pengő — 8% osztalék kiflizetését határozta el ez évi 
március 26-ától kezdődőleg Budapesten az intézet fő
pénztáránál, Bécsben a Societa Italian.! di Creditore- 
nál és Milánóban a Banca Commereiale Italiananál. A 
közgyűlés után megtartott igazgatósági ülés dr. Berze
viczy Albertét az intézet elnökévé. Giuseppe Toeplitzct, 
a Banca Commereiale Italiana vezérigazgatóját és báró 
dr. Madarassy-Beck Gyulát az intézet alelnökeivé vá
lasztotta meg.

— Az Angol-magyar bank rt. elhatározta, hogy már
cius 23_-tól kezdve 50 pengő névértékű részvényenként 
6 pengő osztalékot fizet. A közgyűlés elfogadta az igaz
gatóság összes javaslatait (s a záloglevél- és kötvény
kibocsátási üzlet felvételére való tekintettel elhatározta 
az alapszbaályok errevonatkozó rendelkezéseinek a mai 
viszonyoknak megfelelő módosítását. A közgyűlés az 
igazgatóság uj tagjaiul Drucker Géza kormányfőtaná
csost, dr. Emich Gusztáv ny, kereskedelemügyi minisz
tert, Kaszab udv. tanácsos nagyiparost, dr. Strasser 
Imre tőzsdetanácsost, Kálmán Henrik kincstári fő
tanácsost és dr. Láng Lajost, az intézet jogtanácsosát.

— A Magyar országos központi takarékpénztár rt. 
Igazgatósága dr. Méray Imre és Sebestyén Pál helyet
tes igazgatókat igazgatókká, IIolz Péter cégvezetőt he
lyettes igazgatóvá nevezte ki.

— A Budapest-Hpótvárosl takarékpénztár rt. 1926. évi 
zárszámadásában 1 millió P alaptőke mellett 433.259 P 
bruttónvereséget mutat ki, mig a tiszti fizetések, üzleti
költségek, kamatok és ndók levonása után mutatkozó 
tiszta nyereség 88.761 P. Az igazgatóság az április 4-érc 
kitűzött közgyűlésnek az előző évi 1.20 P-vcl szemben 
1.30 P osztalék kiűzetését fogja javasolni.

— A Goldberger Sam. F. és Fial rt. vasárnap dr. 
Buday-Goldberger Leó elnöklete alatt tartott közgyűlése 
elhatározta, hogy az elmúlt üzleti évre minden 10 pengő 
névértékre szóló részvény után 10.000, azaz 80 f ("tavaly 
K 8000, azaz 64 f) fizet osztalékul. A 21. sz. szelvény 
április hó 1-tól kezdve az Anglo-Ir.ternational Bank 
budapesti fióktelepénél és a vállalat V., Arany János-u. 
32. sz. a. főpénztáránál váltatik be.

-- A Krnusz és Bettelheim rt. ÍV., Nádor-utca 21) 
március 30-ára kitűzött rk. közgyűlése a Krausz Simon 
bankház beolvasztását és ezzel kapcsolatban a cégszó- 
eg megvállottatását fogja elhatározni,
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SZÍNHÁZI napló SZÍNHÁZ -MOZI
Hat előadása után átdolgozzák és átren
dezik a Nemzeti Színház Fehér Szarvas-át
Zilahy Lajos kérésére csütörtökig jelentős korrektarát eszközölnek 

darabján — két héttel a premier után

'A tenyészállatvásár színházi konjunktúrát 
teremtett Pesten. Húrom nap óta minden 
színházunk zsúfolt és a közönség, amely 
leginkább a jó vidékiekből rekrutálódott, 
válogatás nélkül tapsol. Tapsol a Díszelő
adásnak, amelynek első táblás háza szom
baton volt és tapsol a Csókról-csókra-nak, 
amelyre hetekkel ezelőtt levélileg és távira
tilag biztosítottak jegyet maguknak azok, 
akik vidéken is megérezték a kommünikék 
mögötti igazi értéket. Most, hogy meggyara
podott Budapest szinházbajáró közönsége, 
most lett csak száz százalékban igaz az, 
amit komoly színházi emberek régen haj
togatnak: nincs színházi dekonjunktúra, nincs 
szerzői dekonkunjtura, csak sok színház 
van. Az a kevés közönség, amely megoszlik 
a sok színház között, természetesen mind
inkább követelőbb lesz és az egyszerű ke
reskedelmi tétel: a kínálat és vétel alapján 
a színházi produkciót minnél magasabbra, 
viszont a: 
csonyabbra óhajtja megszabni.

Persze, mert nincs minden héten tenyész
állatvásár! ..«

érte fizetendő árat minél ala-

.V
Már a múlt héten jelentettük, hogy a Víg

színházban megkezdődtek a soron kővetkező 
darab, a Mary próbái, amelynek egyik főszere
pét Fedák Sári játssza a másik főszerepére pe
dig a színház Somogyi Bogyót, a Nemzeti 
Szinház művésznőjét kérte fel. Somogyi Bogyó, 
ha nem éppen erre a vendégszereplésre, de 
három heti szabadságot kapott a Nemzeti 
Szinház igazgatójától. Ezt a szabadságot azon
ban minden valószínűség szerint meg kell 
majd hosszabbítani, mert már a Mary első 
próbái alatt kibontakozott a rendkívül érdekes 
és mulatságos vígjáték minden ígérete, Fedák 
Sári alakítása annál érdekesebb lesz, mert sze
repére, a soha meg nem öregedő színésznő sze
repében egy kicsit magát, de még jobban egyik 
legnagyobb

élő magyar tragikát
mintázza meg, aki elég fiatal volt ahhoz, hogy 
a negyvenen felöl is egy izzó szerelmi történet 
középpontjába tudott, kerülni. Fedák ezt a sze
repét különben a következő rögtönzéssel jel
lemzi: a szerep szerint a féltékeny kisleány 
(Somogyi Bogyó) öreg, hisztérikus dögnek ne
vezi Maryt a színésznőt (Fedák Sárit). A szí
nésznő erre igy válaszol:

— Lehet, hogy hisztérikus vagyok, az is le
het, hogy dög vagyok, de öreg?... Ez nem va- 
gjokl■ • ■

Fedák ehhez még ezt teszi hozzá:
— Nevetni fogsz kedvesem! Nem is leszekl 
Illusztris társaság gyűlt össze e héten Ba- 

latonfüreden, amely egyúttal egy színházi 
szenzáció színhelye lett. Herczcg Ferenc, 
Csathó Kálmán és Zilahy Lajos ugyanis itt 
beszélték és tárgyalták inegH rezeg Ferenc 
(ötletét, amely szerint, ők

bátor

hárman közösen írjanak egy 
színdarabot

'Jelenthetjük, hogy az uj társaság meg
alakult és már papírra vetették a közös da
rabjuk vázlatát. Az bizonyos, hogy kevés 
szindarabvázlat dicsekedhetik ilyen hármas 
színműírói márkával.

A Fővárosi Operettszinház aj darabjának 
bemutatója alkalmából igen keveset Írtak a 
kritikák a vígjáték szerzőjéről, Auguste Achame 
úrról, egyszerűen azért, mert ezt a fiatal francia 
teljesen ismeretlen nálunk. Pedig Achame ur
nák Finom kis lakás cimü vigjátéka európai 
méretekben legalább olyan

csodás karrUrt futott be
mint a sokat emlegetett amerikai Abies Irts 
Rose. Az ismeretlen Achame nevű fiatalember
nek Párizs egyik legkisebb színházában adták 
legelőször elő vígjátékét, ahonnan az egyszerre 
a Thealre de Paris előkelő színpadára avan
zsált. A vígjáték franciául több mint ezerszer 
ment, amikor Brüsszelből Mai Engler nevű 
német színész Berlinbe vitte, ahol a Reztdenz 
Theatert a vígjáték előadására rábeszélte. Már
cius elsejéig ment a Rezidens Theaterben a 
vígjáték, mégpedig olyan sikerrel, hogy Max 
Engler a haszonból megvette a bérelt színházat 
és ép abban a színházban, ahol eddig színész 
volt, most már igazgató lett. De gazdag ember 
lett Adhama ur is, akinek darabja a Rezidenz 
Thcater után a Trianon Theaterben került 
színre, majd eguidőben százhatvan német szín
padon játszották.

Színházaink tavaszi futama pompásan 
sikerült. A direktori és rendezői szobák 
szélcsendje jelzi, hogy csak a — színpadon 
dolgoznak. A Magyar, Király, Fővárosi 
Operettszinház egyelőre nem is gondol uj 
bemutatóra, a Városi Színházban már kez
dődik az uj operett — illetve repriz, élőké- 
szülési munkája.

Kosary és Király Ernő „Az Erdészleány" 
cimü Gilbert-opereltbcn lépnek újra április 
első felében a közönség elé. Ezek szerint 
tehát a Városi Színház elejtette az „Ezer- 
epy éjszaka" cimü revü előadásának tervét, 
amely operett a nagy kiállítási költsége 
miatt a Fővárosi Operettszinházban sem ke
rülhetett színre. Az erdésxltóny egyik fő
szerepét Rnmpethy Gyula játssza, aki a i«- 
vő évre a Városi Színház bonvivanjáhnk 
BíerzödöU le.

A színházi világban teljesen szokatlan és 
újszerű a Nemzeti Színháznak elhatározása, 
hogy egy mérsékelt sikerrel előadott dara
bon, két héttel a premier után, nagymérvű 
változtatásokat eszközölnek. Zilahy Lajos
nak bátorhangon megirt színmüvéről a Fehér 
szarvas-ról van szó, amelyet úgy a kritika, 
mint a közönség váratlanul hidegen fogadott.

Zilahy színmüvébe a régi konzervatív vi
lág ütközik össze a reális dolgos élettel. A 
maradi, titkostársaságokat alapitó apa a 
szerszámforgató és a munka fegyvereivel a 
jövőértharcoló fiúval. Az apa elbukik a küz
delemben és az apa koporsóját gyaluló fiú 
a jövendő dolgozó Magyarország 
zisaként áll a közönség előtt.

Zilahy Lajos rendkívül 
irta meg színmüvét és

nem igyekezett kímélni Karakán ezre
dest, aki a konzervatív világot képvi

selte a színpadon.

apothé-

hangon

nélkül néhány jelenetében súlyosan meg
bántotta a zsidó felekezetet.

Bármennyire is szimpatikus egy iró meg 
nem alkuvó bátorsága, mégis a premier nap
ján nem telt meg a Nemzeti Színház néző
tere. A különben kitűnő és irói elgondolá
sában is elsőrangú darab tehát a közönség 
nagyrészének érzékenysége miatt nem ara
tott olyan sikert, mint azt a színház és a 
darab szerzője méltán elvárhatta. Éppen 
ezért Zilahy Lajos felkérte Hevesi Sándort, 
hogy most a Fehér szarvas hat előadása 
után, három-négy napig szüneteltesse a 
darabot, amely idő alatt

jelentős változtatásokkal enyhíthesse éá 
jobbá tehesse színmüvét.

Hevesi ebbe a váratlan kérésbe, a darab 
értékére való tekintettel szívesen beleegye
zett, igy hétfőn uj próbák kezdődnek a 
Fehér szarvasból. A csütörtöki előadáson 

I azután, amikor már „javított" formában 
kerül majd színre, a kritika és a közönség 
is revízió alá veheti a Fehér szarvas-rő\ al
kotott véleményét.

Jaques Dévai, a kitűnő francia író 
romantikus kalandja Budapesten, amelynek végén mégis egyedül utazik Parisba

A művésznő szívesen fogadta az előkelő irók' 
állal bemutatott franciát. A bemutatkozás örö
meit azonban lényegesen csökkentette a mű
vésznő fogyatékos nyelvtudása.

A szerelemhez, azonban nem kell nyelvis
meret, Dévai Pesten maradt a búcsú után is, 
ebből a feketehaju művésznő megértett sok 
mindent. Ez annál könnyebben sikerült neki, 
mert Dévai

egy este se hiányzott a Főváros! Operett
színház öltözőjéből, Illetve páholyából,

ahol a színésznő bámulásával, illetve művésze
tének csodálásával nem tudott betelni.

A fiatal francia iró tegnap azután
konkrét ajánlattal kereste fel a színésznőt.

A művésznőnek felajánlotta, hogy marjával vi
szi Párizsba.

— Nem! mondta a szinésznS, — oda magam 
is elmehetek/

— Hát akkor Hollywoodba! — vágta ki a 
nagy adoutot Déva), aki rövidesen előadta, 
hogy egyik könyvéből fllmszcenáriumol kell 
írnia, amelynek főszerepét Hollywoodban az <5 
kívánságára a szinésznS játszhatná.

Egy pillanatra megcsillant a színésznő előtt 
Bánky Vilma karrierjének fénye. Gondolkodási 
időt kért. Egy óra múlva, miután a szótárból 
összeállította a mondanivalóját, telefonált 
Dévainak.

Nagy csendben három héttel ezelőtt jött 
Pestre egy fiatal párizsi színműíró, Jaques 
Dévai. A magyar írók a kollégialisnál is na
gyobb szeretettel vették körül, bankettek sorát 
adták tiszteletére, közben akadt egy kis szere
lem is, nem csoda tehát, hogy az öt napra ter
vezett kirándulásnak hetek múltán sem akart 
vége szakadni. A zsaketies, monoklis, nyírt 
bajuszu, szimpatikus fiatalember azonban, mi
kor e sorokat írom, már csomagolja poggyá
szát és mire a cikk napvilágot lát, már az 
Orient expressz röpíti a hazája felé.

Jaques Dévai, a fiatal francia, sok tapaszta
lattal gazdagabban, de egy illúzióval szegé- 
nyebhm.riówozik tőlünk. Ennek a története a 
következői . . ;•>.»'...................

körülbelül két héttel ezelőtt a ínagyar Pen 
club bucsuvacsorát adott Dévai tiszteletére, 
mert a kitűnő francia bejelentette, hogy köte
lességei sürgősen liazaszólitják. A bankett 
után a Fészek Klub különböző termeibe szé- 
ledt el a társaság. A francia iró szükebb társa
sággal a klub nagy dohányzója felé tartott, 
amikor a meglepetéstől szóhoz sem tudott 
jutni.

Meglátta ugyanis a nőt. aki az egyik fotöj- 
ben hanyagul elsüppcdvc cigarettázott, aki 
valóban pompás nő példány és aki

■ Fővárosi Opcrettszlnháznak jó alakjá
ról ismert tagja.

1/ év ótanem volt olyan jó műsor
JL* és '2 Budapesten, mint a
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— Lehetetlen. Szeretem a vőlegényemet és itt 
maradok I

— Hát a karrier?...
— Asszony leszek!

♦
Dévai vonatja most a francia halár felé szá

guld. Közben gondolkodhatott eleget a pesti 
színésznőről, akinek fontosabb a főzőkanáh 
mint a Hollywood összes stúdiói. (*• M

Beethoven zeneünnepély a Zene
művészeti Főiskolán

Vasárnap este a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében a Beelhoven-ünnepségek kereté
ben kamarazeneestét tartottak. A Waldbauer—j 
Kerpely vonósnégyes, amelynek nagy része vari 
Beethoven kamarazenéjének népszerűsítésében, 
az F-dur 135. opusát adta elő óriási ováció 
kíséretében. A kűrt-szonálát, amely a halha
tatlan zcaicköllő élete jelentős eseményének 
zenei formában való kifejezése, Dohnányi Ernő 
és Konti Dorius interpretálták. Az ünnepi oste 
egyik legszebb része « septett volt. A septett 
Beethoven ifjúkori alkotása, derűvel, tűzzel, 
fiatalsággal telt zenemű, amelyet a vonósnégyes 
világviszonylatban is elsőrangú, de mégis foly
ton fejlődő három tagja, majd az Operahá* 
legjobb fúvósai, Váczi Károly, Pármán Ferenc, 
Romanogli Ferenc, Sclimitz Róbert művészetén 
keresztül élvezett a szokatlanul nagyszámú 
közönség.

* Josephine Baker, a világhírű mulatt tán
cosnő, aki a Folies Bcrgére „Mulató Párizs'* a 
hyperrevüjében hódította meg estéről estére a 
francia főváros közönségét, kijelentette, hogy 
az idei szabadságidejét szülőhazájában akarja 
eltölteni. Nyilatkozatában azt mondja, hogy, 
az európai kultúra már szinte elfelejttcttc 
veleszületett művészetét és uj motívumokért 
megy Hawaiba, hogy még a híres banán-tánc
nál is érdekesebb és eredetibb táncot kreál
hasson.

A Belvárosi Színház tegnapi bemutatója egy- 
úttal szerzőavatás is volt. Nagy Samut, a ki
váló hirlapirót és novellistát avatta vérbeli 
színpadi szerzővé az a siker, ami a

Zörög a haraszt
cimü vígjátékéhoz fűződött. A kisvárosi pletyka 
förgetegnek olyan színpadi szcenirozását, 
ennek olyan reális megoldását kaptuk, ame
lyet eddig az irodalomban csak a regény, vágj' 
a norcllairó tollán keresztül ismert a nagykö
zönség. Az előadás Hegedűs Tibor rendezésé
ben semmi kívánnivalót nem hagyott maga 
után. Makog Margit, Hegedűs Gyula, Forrag 
Rózsi triásza, az érzelmcsség. humor, a kari- 
kirozás tulajdonságának mesteri találkozásai 
Kisebb szerepekben a mindig kitűnő Vidor Fe
rike, majd Dely Ferenc, Huszár Lajos és Szé
kely Lajos feleltek meg becsülettel szerepük 
Kívánalmainak.

Uj jubileumok felé
— A Vigwinhác fflvfl hete. —

Macinkéiban a jövő héteo is a Nem nóitUfik'. 
Nőrely fiú esete Tóth Marival tói.

A ___________
n DiMtlSadás és _ ___ .« —___  ...... ----
tik be ■ műsort. Sienen Béla vlRjátéka a harmadik, 
a Mlksiáth—ttaraényi Vígjáték prdi« a hatodik jubi
leumhoz közeledik. A műsor igy alakul:

Hétfő, szerda, péntek, szombat, vasárnap este
Nem nősdlök!

Kedd este; 
A NoBity flu esete Tóth Marival,

Crt tör tökön este:
Dleielőadót.

Vidámság 
Mulatság 
Kacagás

Fővárosi 
Operett 
Színház

v Messziről 
látszik az arcán.

Hogy
PalmaO

van assrkánNr
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SPORT
Túrái, az angyalföldi rétek gyöngye

a prágai németek elleni győzelmes meccsen debütált

osztály veretlen, bajnokjelölt együttesét, a székesfővá
rosi tisztviselőkor sportegyesületének játékosait nem 
amatőrökké nyilvánította, megmozdulásra birtaa a tö
véi os vezetőségét és a belügyminiszter 24 órán belül 
meghozta határozatát, amely alapszebályszerü eljárásra 
utasította a Budapesti Labdarugók Szövetsége elnök
ségét.

Ilyen előzmények után a fegyelmi bizottság vette ke
zébe az ügyet és az amatörzsűri vizsgálati anyagát 
félretéve, megkezdte a Játékosok és a vezetőség kihall
gatását. A bizottság legutolsó, csütörtöki ülésén azon
ban nem tudta befejezni a kihallgatásokat és ma esti 
ülésére idézte be úgy a futballistákat, mint a vezető-

ség tagjait. Értesülésünk szerint
a bizottság mát ülésén végez a kihallgatásokkal é* 
rövid tanácskozás után meghozza Ítéletét, amellyel 
kénytelen lesz a belügyminiszter áltat követelt 
kantálékat betartani és n játékosokat amatőrökké 

nyilvánítani.
Beavatott helyről nyert információnk szerint a bízott- 

ság oly módon szándékozik a szövetség presztízsét meg- 
védelmezni, hogy

az egyesület vezetőségét fogja megbüntetni 
azért, hogy a kifogásolt vacsoráknak a játékosok részére 
történt kiszolgáltaásával vétettek az amatőrség ellen.

A Ferencváros legyőzte a prágai DFC-t — A Budai „33"-asok 
Szombathelyen revánsot vettek a Sabárián

A prágai németek hajdan világhírű együtte
sével szemben a Hungária pénteken kénytelen 
volt félsikerre) megelégedni. A Dculschcr Fuss- 
ball Club ma csak árnyéka a réginek, mégis 
örvendetes .hogy a Ferencváros jeles együtte
sével lejátszóit vasárnapi mérkőzése alán a 
prágai proflegyüttes vereséggel vonult le a pá
lyáról A közönség érdeklődéssel fordult a Fe
rencvárosnak Angyalföldön fölfedezett uj 
krekkje, Túrái bemutatkozása felé. A fiatal' 
futballista meglehetős biztonsággal mozgott a 
pályán és előreláthatóan beváltja a hozzá fű
zött reményeket.

A Budai 33 ások meglepetésszerűen revánsot

vettek Szombathelyen a Sabariától pénteken 
szenvedett vereségükért. A budai csapat hely
zete azonban továbbra is válságos, mert vasár
napi mérkőzésük csak a Magyar Kupáért folyt 
és igy továbbra is a Harminchármasok marad
tak sereghajtók.

A Vasasok a HL kerületiek fölött aratott 
győzelmükkel javítottak poziciójukon. Két pon
tot szerzett a Hungária a Kispest legyőzésével, 
mig a Nemzeti és a bástya megosztoztak a baj
noki pontokon.

A vasárnapi mérkőzésekről a következőkben 
számolunk be:

A MAC csapata az országos 
mezei futóbajnokság győztese
Szerb Elek az egyéni bajnok — Az ifjúsági 
csapatbajnokságot az MTE nyerte, egyéni győztes 

Szabó Miklós (KAOE)

Újpest—Slávia (Prága) 1:1 (1:0)
Ámig idehaza hatalmas erővel lángoltak 

fel a bajnoki csalók, addig Újpest jeles 
együttese Prágában, a Slavia ellen vivőit 
öldöklő küzdelmet. Újpest csapatának az 
első félidőben mulatott nagy fölényét jel
lemzi az a körülmény, hogy a mérkőzés 
első részét 1:0 arányban abszolválta és a 
Slavia csak a második félidőben kerekedett 
felül. A tempót a mérkőzés vége felé mind
két csapat forszírozta, azonban az 1:1 arány
ban álló mérkőzés döntő góljáért megindult 
küzdelemben egyik csapat sem tudott ered- 
jnényt elérni.

Ferencváros—DFC 3:1 (2:0)
Nagyszámú közönség előtt óriási fölénnyel 

győzte 1c a Ferencváros a kitűnő prágai együt
test. A minden valószínűség szerinti első profi 
bajnokcsapat formája tetőfokán áll. Az egész 
csapatot a híres franzstadti lelkesedés tüze 
halja át és a legerősebb ellenfeleit is lehenge
reli, pedig hiányzóit csapatának tengelye, Bu- 
kooi, viszont azonban bemutatkozott Túrái, az 
uj „Orth" és mindjárt meg is állapíthatjuk, 
hogy teljesen megérdemli ezt a jó hangzású 
jelzői. Azt hisszük, Tural lesz az első játékos, 
aki kétszeri szereplés után reprezentatív lesz. 
A DFC nagyon gyenge játékot produkált, ha a 
zöldfehérek megerőltetik magukat, úgy súlyos 
vereséggel a tarsolyukban utazhattak volna 
haza. Erős Ferencváros támadásokkal indul 
meg a mérkőzés, de eredmény csak a 11. perc
ben mutatkozik, amikor Is

kornerböl Sándor bcfejell a vezető gólt. 
(1:0)

Ekkor a DFC ellentámadásba fog, de a zöld
fehér halfsor és védelem a helyén van. Hul
lámzó játék után a

30. percben Obllz szabadrúgását Schlosscr 
kapja, aki védhctctlcn gólt 16. (2:0)

A második félidőben erős küzdelem 
tsatárok több gólhelyzetet kihagynak,

amikor a 39. percben Schlosser a 
helyezi a labdát. (3:0)

A vendégeknek n 43. percben jut 
hogy „ehren“-góljukat megszerezzék,

amit Pa lek juttat Ilubcr kapujába

ir.kább a Húsos csapatának nagyfokú fegyelmezetlensége 
az okn. Az eredmények a kővekezók; Attila—Ékszerész 
6:2, Boeskay—Rákospalota 2:0, Soroksár—Húsos 9:0, 
Pesterzsébet—Kossuth 1:1, Turul—Terézváros 5:0. Mül
ler, a Terézváros kapusa agyrázkódást szenvedett, So
mogy—Erzsébetváros 3:0.

A bajnoki tabella igy fest; 1. Attila 29 p. 2. BAK FC 
28 p. 3. Soroksár 27 p. 4. Boeskay 26 p. 5. Tűnd 25 p. 
6 Somogy 24 p. 7. Rákospalota 23 p. 8. Pesterzsébet 
18 p. 9. Húsos 18 p. 10. Erzsébetváros 13 p. 11. Kos
suth 10 p. 12. Terézváros 9 p. 13. Városi 8 p. 14. Ék
szerész 7 p.

Bástya—Nemzeti 0:0
Léleknélküli, unott játékot produkált a két csapat, 

amely az erőviszonyoknak megfelelően eldöntetlenül 
végződött. A Bástya csapatán különösen a második fél
időben erősen látszott a pénteki Kinizsi-mérkőzés fá
radalma.

Katasztrofális a helyzete 
a Budai 33-nak
L ligautolsó ^helyén* álanak. Az I. liga

6. 
9.

amennyiben az I. liga aloLó LJjó. ümiak. A* í. ii 
állása a következő: 1. Ferencváros 21 p. 2. Újpest 17 
3 Hungária 15 p. 4. Rástya 14 p. 5. Sabaria 13 p. 
Vasas 12 p. 7.III.ker. TVAC 10 p. 8. Kispest 10 p. 
Nemzeti 9 p. 10. Budai 33 7 p.

Az amatő. bajnokság nagy 
eseménye

hogy a listavezető UTE csapata 0;3 arányú vereséget 
szenvedett a Testvériség jeles együttesétől. A többi ered
mények a következők: URAK—BAK 2:1, FTC—BTC 10 ^E-BTSC W MAcAbBSC 1:0,’
Húsos—TTC 2:2, UTSE-KAOE 2:2, Törekvés-MAFC 
3:3, MTK—Kelenföld 1;2, RAC-ETG i;0, III. kér. TVE- 
Ékszerész 1:1, Zugló—KAC 2:0.

Magyar Kupamérkőzés
Budai 33—Sabária 4:3 (0:2)

N’agy meglepetés! A pénteki bajnoki mérkőzést bizto
san nyerő Sabaria váratlan vereséget szenvedett a lel- 
,.221 i?'55Ó Pfdig a kék-sárgák már 3:0-ra
aíH A ’i.í nk^or ? rsaPr'' komolytalan játékba kezdett és Prémnek súlyos hibáiból a 33-as nemcsak ’ ’ 
egyenlít, hanem meg is szerzi a győztes gólt.

Gyönyörű, napsütéses tavaszi időben, nagy
számú érdeklődő jelenlétében bonyolitotlák le 
vasárnap Magyarország mezei futóbajnokságá
nak küzdelmeit. Nagyszerű ötlete volt a MASz 
vazérkarának, hogy a nehéz csillaghegyi terep 
helyett a káposztásmegyeri lóversenyteret vá
lasztotta az 1927. évi Cross-counlry-bajnokság 
színhelyéül. A közönség kényelmére szolgált a 
MASz által bérelt különvonat is, amely közel 
1500 főnyi közönséget szállított ki Megyerre, 
de hatalmas közönség érkezett villamoson és 
autókon is a verseny színhelyére.

A kényes Ízlésű közönséget teljesen kielégí
tette a versenyzők teljesítménye. Emelte a 
nagyszabású miting nívóját a pompás rendezés 
is és a rendezők feladatát nagyon megkönnyí
tette az, hogy a közönség a tribünökről nézte 
végig a versenyt és nem lábatlankodott a jól 
elzárt pálya belsejében.

A szenior csapatbajnokságot — mint az 
előrelátható volt - a MAC csapata fölényesen 
nyerte. Az egyéni bajnokságot a titkos favorit, 
Gyulayval szemben Szerb Elek ragadta magá
hoz. Az ifjúsági bajnokság az MTE csapatának 
jutott a birtokába, mig egyénileg a favorit 
Szabó Miklós (KAOE) nyerte.

Start után Grosz István vezeti a mezőnyt 
egy ideig, majd a debreceni Guulay Gábor tör 
az élre. Az első ezer méter után a sorrend:élre. Az első ezer méter után a sorrend:

A Tisza István VC az első
osztályú kardcsapatbajnok

Vasárnap éjjel fejezték be az I. osztálya 
kardcsapalbajnokságol a Műegyetem aulájában 
a kővetkező eredménnyel:

Bajnok: a Tisza István VC 6 ponttal. (Garay 
—Kovács—Gombot—Glykai.)

2. a MAC csapata 4 ponttal.) (Terstyánszky 
—Rády—Gönczy—Fiala.)

3. a BBTE csapata 2 ponttal.
4. a MAFC csapata 0 ponttal.

ki

folyik,

hálóba

a

alkalom,

(3:1).

Hu nyárfa-úti pálya
Április 3 án vasárnap d. u. fél 5 órakor: 

llungárla-lll. kér., TVAC 
előtte fél 3 órakor:

KISPEST-VASAS
I. oszt, professzionalista ligamérkőzések

Hungária—Kispest 1:0 (0:0)
A Hungária csatársora megint nagyon puha volt, pé

tiig vasui ii.ij. n Kispest csapata nagyon gyönge játékot 
tui iluk.ilt cs igy nagy gólarány helyett örülniök kel
tett I. . . , gy potya uóllal győztek. De azt sem csatár 
hitte, ha nem Kiéber 20 méteres váratlan lövését Dénes 
elnézte. A Hungária többi része várakozásnak megfele- 
tőén hibátlan;! játszott, különösen Knasz hétről-hétre 
fejlődő jót. , érdemel említést A Kispesti csapat vá- 
tatlsnul mélyen n formáján alul játszott. Molnár egy 
tizenegyest kalifának rúgott.

Vasas—111. kér. TVAC 1:0 (0:0)
Nagy várakozás elölte meg ar óbudaiak Játékát, mert 

< s;<í út iban két újonnan szerződtetett játékos szerepelt, 
Mícsay (FTC.) és GrOnblalt (VÁC), szonban mindkét 
jitékns hiún)os tréniiigje miatt nem tudta kijátszani 
rendes formáját. Ex persze kihatólag volt a többiekre 
is < , i sik Neuhaus bravúros védésének köszönhető, 

sl b vereség nem érte. Ezzel szemben o 
Vi'.is nievf.ku javuláson ment ketcszttll. különösen 
lakács ie- tt nagyszerűen, sőt egy valódi „Takácsi
gólt is lőtt.

Az Attila továbbra is biztosan 
tartja az első helyét

S II osztályú liga vasárnapi fordulója nem okozott 
kin •) !■ meglepi tést, legfeljebb a Soroksár gólzápora 
ii Húsos lelett ment némi inctlcpctésszámba, amelynek

llllöl úti pályu

Aprllta 3-án vasárnap d u. fél 5 órakor:
Ferencváros—Budai 35-asok

előtte fél 3 órakor:
Nemzeti-Sabaria

1 oszt. profoMzionaliata ligamérközúsek

Ma este döntenek 
a BSE sorsa fölött 

A BLSz fegyelmi bizottsága 
kénytelen lesz deferálni a belügy

miniszter döntésének
kmrrfde t yégkifcilődés felé. Az omatőrzsüri
ismer: szenzációs határozata, amellyel az amatőr elsó-

Vasárnap éjszaka . . .
Lapzártakor érkezett 

sporthíreink
X Vidéki dlúktornászok sikere a középiskolai tornász- 

bajnokságon. A KISOSz országos tornászbajnoksága a 
Vidéki diákok fejlődéséi 61 tett tanúságot. A 19 éves fluk 
összetett versenyét Weher Zoltán (Soproni tanítóképző) 
nyerte 38.70 ponttal, a gyűrühinta-csapatbajnokság győz
tese az újpesti Könyves Kálmán reálgimnázium csapata 
mig az összetett verseny egyéni bajnoka Friednch 
Óezsó (Verbőczy-utcai gimnázium) 130.35 ponttal.

X ötvenkilenc nemzetet szólítottak fel az olimpiádon 
való részvételre a hollandusok. A hollandusok olimpiai bi-

111^*1

A Bécsi Moziban még két napig a nagysikerű műsor: 
MELL GWYX — A KEGYEMYŐ 

(őfensége primadónnája) Metró-viJágattrakcIó. Főszerepben: Dorothy Gish 
„ÉX ÉS AZ OMEGÁM^ 

Burleszk-vigjátéksláger 7 felvonásban
I

VI

lT?" 1
WRKONYlMm&Yl 

^WÍLLLAM BOYDJJ

MONSTRE PROGRAM A FÓRUMBAN!
Bonaparte Napóleon I DAGFIN

(A korslkal sas) || (J o e May vlágfiimj.,

A vasárnapi ■ zc nz A c i ó■ bajnoki mérkőzések.

Gyulay, Ilerz, Grosz, Király, Bokor Papp és 
ebben a sorrendben ugorják át az első aka
dályt, majd lassan Szerb, Kultsár és Belloni is 
az élre törnek. A rossz formában lévő Grosz 
és Király csakhamar leszakadnak és rövidesen 
Hesz is lemarad. A 10 kilométeres táv lefu
tása után, a befutási sorrend a következő:

Bajnok; Sierb Elek (MAC) 85 p 3».fl mp. 2. Bel
loni Gyula (MAC) 3.1 p. 41.8 mp. 3. Gyulai Gábor 

(Debreceni Egyetemi AC) 35 p. 54.4 mp.
4. Kultsár István (MAC). 5. Papp György (FTC). 6, 
Ilrenycvszky János (MAC). 7. Piros István (KISOSz, 
S/. írnok), 8. Király Pál (ESC). 9. Grosz István (MTK). 
10. Riegler Ferenc (Budafok). 11. Bokor Sándor 
(MTK). 12. Rózsa Ármin (MTE). 13. Zöllner Dezső 
(MAC). 14 Hesz József (MTE). 15. Bese József (MTK).

Csapatversenyben bajnok a MAC csapata 22 pont
tal 2. az MMK csapata 63 ponttal 3. az MTE csapata 
84 ponttal.

Ifjúsági csapatbajnokság
négy kilométeres távon folyt 1c. Egyéni bajnok; Szabó 
Miklós (KAOE) 13 p. 37 mp. 2. Takács Imre (MTK). 
14 p. 03.4 mp. 3. Sütő László (MTE) 14 p. 09.1 mp, 
4 Maurérv Tibor (KISOSz). 5. Hászér József (MTE). 
6. Laurits Béla (MTE). 7. Cser Béla (MTE). 8. Almási 
Hermar.n (MTE). 9. Mach István (Vasas). 10. Juhász 
Józ.sef (Vasas). ___ a .

Csapatversenyben bajnok az MIÉ csapata 29 ponttal, 
2. a Vasas csapata 61 ponttal. 3. az MTK csapata 93 
ponttal. 4. a KAOE csapata 96 ponttal.

zottság a nemzetközi olimpiai bizottság rendelkezése ér
telmében ötvenkilenc osrzág nemzeti olimpiai bizottsá
gát meghívta az amszterdami olimpiai játékokkal kap
csolatosan julius 28-ától augusztus 12-ig rendezendő 
ünnepségeken leendő részvételre.

X A Székely Torna Club medikus- és JogáazMrkóaói 
a Vasasok vasárnapi junior versenyén mutatkoztak be 
a sportközönségnek. A versenyen közel száz induló vett 
részt és igy vasárnap éjjel jutottak cl csak az elődön
tőkig. Döntés egyetlen súlycsoportban sem történt. A 
versenyt ma este fél 7 órakor folytatják .

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

Imréd újból vereséget szenvedett. Ar, Elnöki 
díjban lesántult, Dárlus fölényesen győzött.
Az Elnöki dij volt a vasárnapi űgetőverseny főesemé

nye. Imréd részvételével már előre eldöntöttnek _ látszott 
a verseny sorsa, azonban a Derby-favorit második start
jával is súlyos csalódást okozott gazdájának. Ezúttal 
nem a munka hiánya, avagy előre nem látott körülmény 
miatt esett csorba az eddig kiváló négyéves nimbu
szán, hanem egyszerűen az a szerencsétlenség történt 
vele, hogy verseny közben lesántult. Ha tekintetbe 
vesszük a nyerő Dáris 29.4-es nagyszerű teljesítményét, 
akkor túlságosan még sem kell csodálkoznunk a PAris- 
njén vereségén, már csak azért sem, mert forma alatti 
szereplése nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy 
sem idei debüje alkalmával, sem most nem volt rend
ben s mindkét esetben olyan ellenfelektől kapott ki, 
amelyek időközben nagyon megjavultak. A nagyközön
ség előtt lefolyt versenyeknek egyébként Inciter volt 
a hőse, amely a Sajó-dijban első, az Elnöki-díjban pe
dig Dárius mögött második lett.

A vasárnapi versenyek részletes eredménye a kö» 
vetkező;

I. futam. 1. Karcsi (Zwillingcr 3). 2. Galagonya (Ka- 
linka (1.5 reá). 3. Úri dáma (Haas 4). F. m.; Úri baka. 
10:29, olasz 10:26. — II. futam. 1. Borbála (Maszár 
1 és negyed). 2. Vika (Maszár J. 6). 3. Kocogó (Casso* 
lini 2). F. m. Intelem. Sári, Gerlice. 10:19, 14,23, olasz 
10:58. - III. futam. 1. Madár (Cassolini 2.5). 2. Dal- 
loslány (Marschal 3). 3. Albert (Kalinka 10). F. m.; 
Alabaster, Bitté schön, Kata, Zoltán, Vixi, Blamagc, 
Amerigo, Bien aimi. 10:29, 18, 17, 41, olasz 10:53. — 
IV. futam 1. Inciter (Seager pari). 2. Horpacs (Maszár 
1 és negyed). 3. F.ltoli (Kovács 4). F. m. Werndorf, 
Fellov. 10:21, 10, 10, olasz 10:29. — V. futam. 1. Ange- 
lica (Kalinka 2.5). 2 Vihar (Kovács 2.5). 3. Kairó (Ben- 
kó 2.5). F. m. Dani, Xanten, Gacsina, Rendetlen. 10:34, 
15, 15, olasz 10:45. — VI. futam. Elnükl-diJ. 1. Darins 
(Felser 5). 2. Inciter (Seager 10). F. m. Kranak (10), 
Imréd (5 reá). 10:50, olasz 10:14.
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